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  چکیده
شيرابه حاصل از محل  ي هي جهت تصف فرآيندهاي سپتيك تانك و الگون هوادهيستم توامي سييکارااين بررسي با هدف كلي تعيين : زمينه و هدف

  .  شهرستان كرج انجام گرديدي دفن زباله
 ي هـواز -يهـواز  ي بـ يلوت دوقـسمت يسپس پـا . دي گرديريگ  مورد نظر پس از برداشت نمونه اندازهي رابهي ش تايدر ابتدا، خصوص   :روش بررسي 

ـ و م COD ي، بارگـذار يکيدروليزمان ماند هرات دما، يير تغي تاثدر مراحل بعد،. دي گرد يساخته و راه انداز   ) يک تانک و الگون هواده    يسپت( زان ي
  . به طور جداگانه و توام مطالعه شديالگون هواده وسپتيك تانك در يان وروديجر

گرم در ليتر در سپتيك تانك  ليي م٨٤٠١ به  ١٩٥٧٣، از ورودي معادل     CODميزان حذف    انگرينما،  مختلفحل  ا از مر  ج به دست آمده   ينتا :ها يافته
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  . دست آمد هب، درصدCOD۲/۹۱  با درصد حذف يهوادهگون ال
توان چنين بيـان   بنابراين مي. بود درصد ٩٠ بيش از CODميزان به حذف  قادردست آمده، در مجموع اين سيستم    هبا توجه به نتايج ب     :گيري نتيجه

  . باشد آن ميهاي   شيرابه و كاهش آاليندهCOD هوازي قادر به حذف موثر -هوازي كرد كه سيستم بي
   زباله، سپتيك تانك، الگون هوادهي ي  هوازي، شيرابه-هوازي  بيي تصفيه: ن كليدياگواژ

  
  

  مقدمه
رشد سـريع جمعيـت و افـزايش مـصرف كـه از مظـاهر                    

 باعـث ازديـاد روزافـزون توليـد زبالـه           ،زندگي امروزي است  
هاي شهري   وري و دفع زباله   آطوري كه جمع      به ،گرديده است 

   ي زبالــه، بــه كليــه. ه صــورت يــك معــضل درآمــده اســتبــ
  
  
  
  
  

  
هاي محـيط سـكونت      شود كه از فعاليت    جامدي گفته مي   مواد

 و يـا عمـوم مـردم،         شود و از نظر صاحبان آن      انسان توليد مي  
 .دباش مصرف، دور ريختني و فاقد ارزش نگهداري مي  د، بي يزا
   دفـن   هـاي  محـل  مرتبط بـا   ترين نگراني زيست محيطي    مدهع
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شيرابه به ، ي طور کل به.باشد مي زباله، توليد شيرابه و كنترل آن
 و حـاوي    شـده، شود كه از ميان زباله تـراوش          مي مايعي گفته 

هاي دفن، شيرابه،  در اغلب زمين. باشد مواد محلول و معلق مي    
 مواد آلي موجود در تركيب زبالـه و مـايعي كـه از           ي  از تجزيه 

هـاي سـطحي، آب بـاران،        زهكـشي آب   ماننـد منابع خارجي   
 هـاي زيرزمينـي    هاي ناشي از چشمه    زميني و آب   هاي زير  آب

دات يـ مشکل بزرگ دفع زا    .)١( گيرد  منشا مي  شود  حاصل مي 
 ي ناشـ ينيرزمي و زي سطح يها  آب ي دفن، آلودگ  يها در محل 

ت مناسـب،   يريبـا مـد    ).۹و۱۰( تدات اسـ  يـ ن زا يرابه ا ياز ش 
رابه کاسـت، هرچنـد   ين شي ايآلودگزان و شدت يتوان از م   يم

 از ).۱-۳( ن مشکل را به طور کامـل مرتفـع نمـود         يتوان ا  ينم
 ي  تركيب زبالـه  توان به    يرابه م يزان ش يعوامل موثر در نوع و م     

 دفن شده، راهبـري محـل دفـن، آب و           ي  دفن شده، سن زباله   
 اطـراف محـل دفـن،    ي هـوا، موقعيـت هيـدرولوژيكي منطقـه    

ـ  دفن جديها  در محل .اشاره کرد باله   ز pH دما و    ،رطوبت د، ي
ـ   درصـد ٩٥ش از ي ب، بوده يديمحل دفن در فاز اس      ي کـربن آل

 ٢٠٠٠ با غلظت،  [Dissolved Organic Carbon (DOC)]محلول
 آن   درصد ٣/١  چرب فرار و   يدهاي اس يحاوگرم در ليتر      ميلي
 يهـا   که در محلي باالست، در صورتي با وزن ملکول يباتيترک

چ نوع ي هيرابه حاو يساز هستند، ش    که در فاز متان    يميدفن قد 
گرم در   ميلي٢١٠٠ ، DOC آن با درصد٣٢ نبوده، يد چربياس

در فـاز   . باشـد  مـي   بـاال  ي بـا وزن ملکـول     يباتي ترک يحاوليتر  
ه ي شـب يبـات يرابه را ترکيشـ DOC   درصد٦٠ش از يب ساز متان
اسـاس مطالعـات     بـر . )٢( دهـد  يل م يک تشک يوميبات ه يترک

ـ  يانجام گرفته، غلظت ترک   ، Chemical Oxygen Demand (COD)يبـات آل

)  Biochemical Oxygen Demand (BOD5 ــ ــي رابهيشـ  از ي ناشـ
 ي  ابـه  ريکـه شـ    يار باالست در صورت   يد بس ي دفن جد  يها محل

ـ  ي ترکي اغلـب حـاو  يمي دفن قـد  يها  از محل  يناش  يبـات آل
ـ  دفـن جد يها در محل.  هستنديکمتر  ) ال سـ ۵کمتـراز  (د ي

COD و ،)٤(گرم در ليتر   ميلي۵/۵٨٠٦ تا   ٨/۵٠۵ نيب BOD5 
ـ متغگرم در ليتر      ميلي ۵/٤٠٠٦ تا   ۵/٣٠٣ شده از    يريگ اندازه ر ي

 يمي دفـن قـد  يها در محل COD که غلظت يدر حال). ۵( بود
ـ  يبس)   سال ۵ش از   يب(  ٦/١٣٦٨ تـا  ١٠٠ن يار متفاوت بوده، و ب

 شده  يريگ  اندازه BOD5 .)۶و۷( ددست آم  هبگرم در ليتر      ميلي
 گزارش شده اسـت گرم در ليتر  ميلي ٨۵ دفن يها  محل نيدر ا 

ر صورت وجود مديريت صحيح كنترل شيرابه، پتانسيل        د .)٧(
ني و سطحي   يآلوده ساز بودن محل دفن براي منابع آب زيرزم        

 يهـا  ، روشي متمـاد يهـا   سـال يطـ  ).۸( منتفي خواهد شـد   
 .ستفاده قـرار گرفتـه اسـت      رابه مورد ا  ي حذف ش  ي برا يمتعدد
 و  يکيولـوژ يهـاي ب   رابه شـامل روش   ي شـ  ي  هي تـصف  يها روش

ـ . باشـد   مي ييايميکوشيزيف تـوان بـه    يهـا مـ   ن روشيـ ن اياز ب
 هـوازي و   ي   تـصفيه  ، بيولـوژيكي شـامل    ي   تـصفيه  يهافرآيند

 BOD5/COD براي يك شيرابه با نسبت .اشاره کردهوازي  بي
 هـوازي يــا  ي ش، تـصفيه بهتـرين رو ) ٤/٠تـر از   بـزرگ (بـاال  

ـ وازي خواهـد    هـ   بي ـ  از ا  يکـ ي ).١( دوب  مـورد   يهـا  ن روش ي
 باشد ي م يدنبال آن الگون هواده    ه و ب  يهواز ياستفاده، روش ب  

 شـيرابه   ي  با توجه به اينكه يكي از مـشكالت تـصفيه          .)٧-٩(
 جهت تصفيه  ي موثرتر يها تروژن است، کاربرد روش   يحذف ن 

ـ  ا ي که برا  ييها وشن ر يتر متداول. مورد نياز است   ن منظـور   ي
 عي مـا ي بـسترها )١٠ -١٢(  لجن يها ستمي س ،شوند ياستفاده م 

ـ يا ترک ي )۱۳(  ي هي مختلـف ماننـد تـصف   يهـا  ي از تکنولـوژ   يب
 و )١٤-١٦( ييايميون شـ يداسي، تـابش اشـعه، اکـس    يکيولوژيب

دنبال آن   هون و ب  يفلوکوالس_ون  ي از دو روش کواگوالس    يبيترک
رابه ي شـ  CODشرفته که قادر به حـذف       يون پ يداسيند اکس يفرآ
 را  ن از شـيرابه هـستند     ژ و همچنين حذف نيتـرو      درصد ٩٠تا  
  .)١٧ -١٩( توان نام برد يم

ـ       يمطالعات، نشان م   ه ي تـصف  ي بـرا  يهـواز  يدهـد کـه روش ب
ـ هـا ارجح    ر روش يرابه نسبت به سـا    يش ن يـ ج اي نتـا دارد وت ي

  ودرصـد  ٩٠تا  ٨۵ برابر COD  حذفي پژوهش نشان دهنده  
BOD ـ  ي  هي در تـصف   درصد ٩۵تا   ٩٠  برابر   اسـت  يهـواز  ي ب

ــدف . )٢٠ -٢٢( ــله ــژوهش  ياص ــن پ ــزان  ،از اي ــين مي  تعي
هاي دفن زباله با كاربرد       حاصل از محل   ي  پذيري شيرابه  تصفيه
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گـر  ياز اهـداف د  . توام سپتيك تانك و الگون هـوادهي اسـت        
زمـان مانـد    نـه از نظـر      يط به ين شـرا  يـي پژوهش مورد نظر، تع   

دن بـه حـداکثر     ي رسـ  ي برا pH، دما و    COD، بار   يکيدروليه
  .باشد يراندمان، م

  
  روش بررسی

 نوع . يك ساله انجام پذيرفتي اين پژوهش طي يك دوره     
 ، مـورد تحقيـق  ي جامعـه بوده،  تجربي   ي  مطالعه از نوع مطالعه   

اين مركز دفـن  . دوبرستان كرج ه شي  محل دفن زباله  ي  شيرابه
 دره در قسمت جنوبي شرقي شـهر كـرج و            حلقه ي  در منطقه 

متغيرهاي مورد بررسي شامل دماي    . شمال ماهدشت قرار دارد   
 COD  و بــار، دبـي شـيرابه  يکيدروليــزمـان مانـد ه  شـيرابه،  

، )گـراد  سـانتي  ي   درجـه  ۴۰ و ۱۵،۲۰،۳۰( دمـا (ت  ورودي اس 
ــد ه ــان مان ــزم ــ، ) روز١٤ و١٢، ١٠ ،۷، ۵ ،٣( يکيدرولي  يدب

 بر حـسب  يورود COD، بار  تر در روز  ي ل ۵/۸ تا   ۵/۵(رابه  يش
 براي سپتيك ۵۳/۶، ۹۱/۳، ۸/۲(كيلوگرم بر مترمكعب در روز      

 ،)ي الگون هواده  ي برا ۴۷۸/۱،  ۰۵/۱،  ۸۹۶/۰،  ۷۴۴/۰ تانك و 
 آزمايـشات  ي كليـه  .دست آمـد  ه نمونه ب٦٠٠تعداد نمونه برابر  

، )٢٧(اسـتاندارد متـد   ه شده در كتـاب   يهاي ارا  براساس روش 
يت، ي، قليا CODوBOD5  آزمايشات شامل.  شده استانجام

ـ  pHهدايت الكتريكي، آهن، آمونياك، كلريد، فـسفات و          د و ب
ابتدا يك واحد سپتيك تانـك بـه عنـوان           انجام پژوهش،    يبرا

ــي  ــد ب ــش فرآين ــي و   بخ ــهولت طراح ــاظ س ــه لح ــوازي ب ه
گـذاري اوليـه و      هاي نسبتاً پايين سـرمايه      و هزينه  ،يبردار بهره
 ،رداري و عدم نياز به وسايل مكـانيكي و صـرف انـرژي          ب بهره

 بـه عنـوان   ين از الگـون هـواده  يهمچن. طراحي و ساخته شد  
اج ي، احتيا ات سازهيبه عمل ازيعدم ن  ي  واسطه به   يند هواز يفرآ
ـ  نسبت بـه س    ي کمتر يکيزات مکان ي تجه به  ،ستم لجـن فعـال    ي
، گـر ي د يهـا  ستميـ سه بـا س   يدر مقا  کمتر ي مصرف يرژزان ان يم

به علت  ند لجن فعال    ي نسبت به فرا   ي کمتر يمشکالت مهندس 
ـ پا ،عدم برگشت لجـن    ـ ب يداري  يهـا   نـسبت بـه شـوک      شتري

اد بودن حجم حوضـچه و      يبه علت ز   ،ييايميو ش  يکيدروليه
 ، آن ي و نگهـدار   يبـردار   بهره يسادگ و يکيدروليزمان ماند ه  
  .دياستفاده گرد
ک ي سپتياح طريارهاي با توجه به مع:ک تانکيسپتمشخصات 

.  متر در نظر گرفتـه شـد  ٩/٠ک تانک ي حداقل عمق سپت   ،تانک
ک متر و ي، به طول ١ به ٢لوت با نسبت ين پايطول و عرض ا 

ـ  . م متر ساخته شد   يعرض ن  ک تانـک بـه دو      ي سـپت  يحجم کل
 دو سـوم کـل حجـم و    ، که قسمت اول  ،ديم گرد يقسمت تقس 

. گرفـت  يمـ ک را در بري سـپت يک سوم حجم کل   يقسمت دوم   
ـ زمتـر    ي سـانت  ٢٠ يمتر و خروجـ    ي سانت ١٠ يورود  سـطح  ري

 ١٠ب يــن ترتيــ بــه اقــرار گرفــت، کــهراکتــور درون رابه يشــ
ــانت ــاع در ورود يس ــر اخــتالف ارتف ــت ي و خروجــيمت  جه
. ان اتـصال کوتـاه در نظـر گرفتـه شـد      ي از بروز جر   يريجلوگ

 عـدد سـوراخ بـه    ٤ با يمتر ي سانت۵٠ وسط در عمق     ي  وارهيد
. دونم  دوم وصل ي  اول را به محفظهي متر محفظه ي سانت٢قطر 

 ٢٠٠ تـا    ١٠٠زن بـا دور متوسـط        ک هم ي از اول   ي  در محفظه 
ـ  استفاده گردد،وب ميقه که دور آن قابل تنظ     يدور در دق   ـ ا. دي ن ي

 راندمان  يش نسب ي اول و افزا   ي  عمل جهت اختالط در محفظه    
  جهت کنترل  ي برق يک بخار يعالوه بر آن از     . صورت گرفت 

با توجـه بـه ارتفـاع    . ديدما و ثابت نگه داشتن آن استفاده گرد      
ک تانک مورد اسـتفاده،  ي سپتي نهي حجم به ،ي و خروج  يورود
 قيـ ک پمـپ تزر ي از ي وروديم دبيجهت تنظ.  بودتري ل٤۵٠

  .دياستفاده گرد جسکو
 مورد مطالعه شامل يلوت هوازيپا :ي الگون هوادهمشخصات

ـ ابعـاد ا  .  بوده است  يادهدو حوضچه به صورت الگون هو      ن ي
 ۲ متر، نسبت طول به عرض       ۵/۰عمق  : ها عبارتند از   حوضچه

جهـت ممانعـت از     ).  متـر  ۳/۰ عـرض    - متـر  ۵/۰طول   (۱به  
 ، حوضـچه  ي ورود يها، جلو  ان اتصال کوتاه در حوضچه    يجر
ن دو حوضچه به هم متصل  ياسپس،  .  در نظر گرفته شد    يمانع
 در نظر گرفتـه     يزيسررر  يها ن   حوضچه ي خروج يبرا. ديگرد
 ۲۰ ي سه عـدد سـنگ هـوا       ي  لهيها به وس    الگون يهواده. شد
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شگاه وصل بود، انجـام     ي آزما يمتر که به کمپرسور مرکز     يسانت
ژن يم شد که اکـس    ي تنظ يق شده طور  ي تزر يزان هوا يم. ديگرد

 يخروجـ . تـر ثابـت بمانـد    يگـرم در ل    يلي م ۳ تا   ۲ن  يمحلول ب 
 يکيولوژي ذرات معلق ب   ينينش ز جهت ته  ي دوم ن  يالگون هواده 

. شد يم  واردينينش ک حوض ته  يه، به   يش راندمان تصف  يو افزا 
تک تانـک بـا   ي از سـپ  يق پساب بـه خروجـ     ي و تزر  يم دب يتنظ

قابـل ذکـر   .  انجام گرفـت  اتاترون، قيک پمپ تزر  ياستفاده از   
. م اسـت ي مختلـف قابـل تنظـ     يهـا  ين پمپ در دب   ياست که ا  

 از ي مواد معلق پساب خروج  ينينش جهت ته  :ينينش حوض ته 
 ينينـش  ک حوض تهيجاد پساب زالل    ي دوم و ا   يالگون هواده 

 بـه صـورت     ينيحوض ته نـش   . دير استفاده گرد  يز متغ يبا سرر 
دست آوردن  ه متر جهت ب٦/٠ متر و عمق ٢/٠ل  يمکعب مستط 
ـ قا.  و سـاخته شـد  ي طراح ،ک روز ي يکيدروليزمان ماند ه   ل ب
ک يسـپت سـاخت    ي استفاده بـرا   شه مورد يکه قطر ش  ذکر است   

ـ ي م ٥ ،ينينـش   و حوض تـه    ي الگون هواده  ،تانک . بـود متـر    يل
  .ستم استي سي کلي شماي  نشان دهنده۱نمودار 

  
  لوتي پاي کليشما: ۱ نمودار

  

 در  لوت،ي پا ي راه انداز  يبرا :لوت ساخته شده  ي پا يراه انداز 
ضالب ه خانه فا  ي تصف يها  از هاضم  يهواز يتر لجن ب  ي ل ٥ابتدا  
 ٢د و با استفاده از      ي برداشت گرد  يد فکور يشهشهرک   يشهر

ه شده ي لجن تغذCOD روز، ١٠پس از . ه شديرابه تغذ يتر ش يل
 COD درصـد حـذف   ۵۰ ي  و بـا مـشاهده   ه، شـد  يريگ اندازه

 CODرابه با   يط از ش  ين شرا يدر ا . دي گرد يمجددا لجن بارده  
 ۲۰ق پس از     لجن فو  .دياستفاده گرد  تريگرم در ل   يليم ۱۸۰۰۰

 . را حذف کنـد    يرابه ورود ي ش COD درصد   ۶۰روز توانست   
 پـر  ه،ک تانک شد يک ماه لجن فوق وارد سپت     يپس از گذشت    

 وارد يا رابهيچ شـ ي روز هـ  ۱۰به مدت   سپس  . ديرابه گرد ياز ش 

د يـ ن مـدت تول يـ د و پـس از گذشـت ا      يـ ک تانـک نگرد   يسپت
 تحـت  .دي مشاهده گرد يا  گاز به طور قابل مالحظه     يها حباب

به مدت  . شدک وارد   يرابه به داخل سپت   يان ش يط فوق جر  يشرا
برگردانـده  ک تانک به مخزن     ي از سپت  يرابه خروج يش،   روز ۱۵

 بهاري شـ  دار، از يـ ط پا يستم بـه شـرا    يـ دن س يرسـ شد و پس از     
از يشات مورد ن  ي برداشت شده، جهت آزما    ييها  نمونه يخروج

تـر  ي ل ١٠  ابتدا ،يه الگون هواد  يانداز جهت راه  .استفاده گرديد 
ـ ه تهران برداشت گردي صاحبقراني ه خانهيلجن فعال از تصف   د ي

ـ ا. خته شد ي ر ي هواده يها و در الگون    CODهـا بـا      ن لجـن  ي
ـ زمان مانـد ه  .ديه گرد ي تغذ ،تريگرم در ل   يلي م ۱۰۰۰  يکيدرولي
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 غلظـت  ، روز۵ هر يازا ه ب . روز بود  ۱۴ يه جهت راه انداز   ياول
COD ـ  برابـر گرد   دو يا هي تغذ ي  ابهري ش جـه پـس از   يدر نت. دي

پـس  . دي گرد ي کامال راه انداز   ي روز الگون هواده   ۲۵گذشت  
ـ زمـان مانـد ه    رات  ييـ ک تانک، تغ  ي سپت يانداز از راه   يکيدرولي

، ۵ ،٣ ي مـورد بررسـ    يکيدروليماند ه  يها زمان. دياعمال گرد 
ها،  حداقل تعداد نمونه .  روز در نظر گرفته شد     ١٤ و١٢،  ١٠ ،۷

 ي و پـساب خروجـ     يرابه ورود ي شـ  COD يريگ جهت اندازه 
 کـارکرد  يدمـا .  بوديکيدروليزمان ماند ه يبرابر تعداد روزها 

گراد بـوده    ي سانت ي   درجه ۳۵ ± ۲ ن مرحله يک تانک در ا   يسپت
، ي الگـون هـواده  يانـداز  ، پس از راهي بعد ي  در مرحله  .است

 الگون بـه طـور جداگانـه    يبرا يکيدروليزمان ماند هرات  ييتغ
مانـد   يها زمانو ) گرم در ليتر   ميلي ١٩۵٧٣(کسان  ي يورودبا  
. ديک، اعمال گرد  ي در نظر گرفته شده مشابه با سپت       يکيدروليه

 CODش ي برداشت شده جهـت آزمـا      يها حداقل تعداد نمونه  
 ي برابر تعداد روزهاي پساب خروجCOD و ي ورودي رابهيش

 ۲ زي ن يه کارکرد الگون هواد   يدما.  بود يکيدروليزمان ماند ه  
ـ زمان مانـد ه  . بودگراد    ي سانتي   درجه ±۳۵   الگـون  يکيدرولي

 دو حوضـچه در نظـر       يکيدروليزمان ماند ه  ، مجموع   يهواده
گرم  يلي م ۳ تا   ۲ن  ين مدت ب  يژن محلول در ا   ي اکس ،گرفته شده 

 ي پساب خروجگريد ي در مرحله. تر ثابت نگه داشته شد  يدر ل 
 ي داخلي روز و دما۵ يکيدروليزمان ماند هک تانک با ياز سپت

ـ  گردي هـواده يهـا   وارد الگـون ،گـراد  ي سانتي   درجه ۳۵  ه،دي
 مانـد   يهـا  زمان در   ي هواده يها  الگون CODراندمان حذف   

 .ش قـرار گرفـت    يمورد آزمـا   روز ۱۴ و   ۱۰،  ۷،  ۵ يکيدروليه
ستم تـوام   يـ س CODن راندمان حـذف     يانگيب م يسپس با ترک  

ـ  ماند ه  يا ه زمان در   يالگون هواده وک تانک   يسپت  يکيدرولي
ر د .دست آمـد   هبگراد    ي سانتي   درجه ۳۵ ي در دما  و الذکر فوق

ـ زمان مانـد ه   رات  يير تغ ي تاث آخر، ي  مرحله  ۴ تـا    ۳ (يکيدرولي
 مكعـب در روز     كيلـوگرم بـر متـر      بر حسب  COD، بار   )روز

، ۰۵/۱، ۸۹۶/۰، ۷۴۴/۰ براي سپتيك تانك و۵۳/۶، ۹۱/۳، ۸/۲(
تـر در   ي ل ۵/۸ تا   ۵/۵(رابه  يش ي دب ،)ي الگون هواده  ي برا ۴۷۸/۱
 يبـر رو ) گـراد  سـانتي  ي  درجـه ۴۰ و ۱۵،۲۰،۳۰(و دما  ) روز

  .  قرار گرفتي مورد بررس،هيراندمان تصف
  

  ها یافته
 خروجي از محل دفن ي  كيفيت شيرابهي  نشان دهنده ١جدول  

  .باشد زباله شهرستان كرج مي

  

   شهرستان كرجي له خروجي از محل دفن زباي  كيفيت شيرابه:١جدول 
  شتر از سه ساليمحل دفن با عمر ب  محل دفن با عمر کمتر از دو سال  واحد  پارامتر
pH ----  ۷/۶  ٤/٧  

COD mg/L ٢٤٠٧  ٣٦٩٢٠  
BOD5  mg/L ٧٢٢  ١٨٤٦٠  

  ٩٥٠  ١٢٠٠  تروژنيبرحسب ن mg/L  اکيآمون
  ٥٤٦٥  ٧٥١٠ mg/L CaCO3  تييايقل

  ٢/٧  ٥/٧ mg/L  فسفات
  ١٦٥  ٦٥٠ mg/L  آهن
  ٢١٤٠  ١٨١٧ mg/L  ديکلر

  ١١٧٤٢  ١٧١٤٠  )s/cm)µ  يکيت الکتريهدا
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   ورودي به پايلوتي  مشخصات شيرابه:٢جدول 
  لوتي به پاي ورودي رابهيش  واحد  پارامتر
pH  ----  ۷/۶-۲/۷  

COD mg/L  ١٩٢٧٠-١٩٨٠٠  
BOD5 mg/L ٩٥٠٠-٩٧٠٠  

  ٦٤٨ تروژني برحسب نmg/L  اکيآمون
  ٦٤٨٧ mg/L CaCO3  تييايقل

  ٥٠ mg/L  فاتفس
  ٤٠٧ mg/L  آهن
  ٥/١٩٧٥ mg/L  ديکلر

  ١٤٤٤١  )s/cm)µ  يکيت الکتريهدا
  

   مختلفيکيدروليماند ه يها زماندر به صورت جداگانه و توام  سيستم سپتيك تانك و الگون هوادهي CODراندمان حذف : ٣جدول 
  ) روز٥ در سپتيك يکيدروليزمان ماند هگرم در ليتر و   ميلي١٩٥٧٣ ورودي C ۳۵، COD˚دماي (

 يکيدروليزمان ماند ه
  )روز(يالگون هواده

ک يدرسپت CODراندمان حذف 
  )درصد(تانک 

درالگون  CODراندمان حذف 
  )درصد( يهواده

 کل CODراندمان حذف 
  )درصد(ستميس

٥  ۱۵/۵۱  ۸۲/۶۷  ٢/٨٣  
٧  ۱/۵۷  ۱/۷۳  ٨/٨٥  
١٠  ۱۲/۶۱  ۷۴/۸۳  ٢/٩٢  
١٢  ۳۲/۶۳  ۴/۹۲  ١/٩٦  
١٤  ۱۳/۶۵  ۸/۹۵  ٨/٩٧  

  
 ورودي به پـايلوت     ي   مشخصات شيرابه  ٢جدول   همچنين در 
 در COD راندمان حـذف  ي  نشان دهنده۳جدول   .آمده است 

تـوام دو  سپتيک و الگون به طـور جداگانـه و سيـستم      سيستم  
 ي  پـس از مرحلـه    . هاي ماند مختلف است    فرآيند باال در زمان   

ــداز راه ــال تغي ســپتيان ــه دنب ــک، ب ــک تان ــان مارات يي ــد زم ن
ن بار يانگيم. ديز شروع گرد ي ن CODرات بار   يي، تغ يکيدروليه

COD ي   درجـه  ۳۵  ±۲ ي در دمـا   ي مـورد بررسـ    يها  نمونه
لوگرم يک ۲۵/۱و  ۸/۲، ۹۱/۳ ،۲۵/۴ ،۵۳/۶ بيترت به، گراد سانتي

COD   ن يانگيگر م اني نما،۲ رنمودا.  بر متر مکعب در روز بود
ـ  مختلف در سيدر بارها  CODراندمان حذف    ک ي سـپت ستمي

 رانـدمان   ،۲ نمودار . توام است  ستمي و س  يتانک، الگون هواده  
بـار  ( مختلـف    COD كـل سيـستم در بارهـاي         CODحذف  
COD كيلوگرم   ٩١/٣ ستم توام، يک در س  ي سپت يبرا COD  بر 
ــر ــانگين  متـ ــب در روز، ميـ ــيرابهCODمكعـ    وروديي  شـ

زمـان  گـراد و      ي سانتي   درجه ۳۵در  گرم در ليتر،      ميلي ١٩٥٧٣
  .دهد  را نشان مي) روز۵ يکيدروليماند ه
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 بر مترمكعب CODكيلوگرم ۳,۹۱ توام، ستمي در سکي سپتيبرا CODبار ( مختلف COD كل سيستم در بارهاي COD راندمان حذف :۲ نمودار
   روز۵ زمان ماند ۳۵OCگرم در ليتر،   ميلي۱۹۵۷۳ به ورودي ي  شيرابهCODدر روز، ميانگين 

  
ــ ــ تغيبررس ــيي ــيرات دب ــرروي ورودي رابهي ش ــدمان ي ب    ران

ــ نCODحــذف  ــز انجــام گردي ــا. دي ــ عملکــرد سيدم   ستمي
 ،۴جـدول    در.  نظـر گرفتـه شـد      درگـراد     ي سـانتي    درجه ۳۵

   سپتيك تانـك و الگـون   ستم توام   يدر س  CODراندمان حذف   
 تلـف هـاي مخ   در دبـي   يين هر کدام به تنها    يو همچن دهي  هوا

  .آمده است
  

 شيرابه CODدهي در دبي هاي مختلف و در ميانگين  هوا سيستم توام سپتيك تانك و الگونCOD راندمان حذف :۴جدول 
ک و ي سپتيبرا روز ۵ يکيدروليزمان ماند ه و C ۳۵˚ ليتر در روز، دماي ٣٣گرم در ليتر و دبي سپتيك   ميلي١٩۵٧٣به ورودي 

   الگوني روز برا۱۴
  L/day)(ي وروديدب

  
راندمان حذف در 

  )درصد(ک تانک يسپت
راندمان حذف در الگون 

  )درصد( يهواده
 CODراندمان حذف 

  )درصد(ستميکل س
۵۵  ۵/۴۳  ۳/۵۷  ۷۲/۷۶  
۳۳  ۵/۵۲  ۱۳/۶۲  ۳۵/۸۰  
۲۶  ۲۳/۵۵  ۸۲/۶۷  ۲/۸۳  

۶/۲۳  ۱/۵۸  ۳۵/۶۹  ۷/۸۴  
۶/۱۸  ۲۷/۵۹  ۱/۷۳  ۸/۸۵  
۸/۱۰  ۲/۶۳  ۴/۹۲  ۱/۹۶  
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 و COD و بار يکيدروليزمان ماند هرات ييغن اثر تييپس از تع
ـ زمـان مانـد ه    رات دمـا، بـا      يي اثر تغ  ،ستمي س ييکارآ  يکيدرولي

 يرات دما ييتغ. دي گرد يز بررس ي ثابت، ن  CODمشخص و بار    
ـ زمان ماند ه  ک تانک در    ي به سپت  ي ورود ي  رابهيش  ۵ يکيدرولي

 بر مترمکعب   CODلوگرم  ي ک ۹۱/۳ معادل با    CODروز و بار    
ــام گردروز  در ــانج ــ .دي ــساب خروج ــپتيپ ــکي از س   ک تان

ـ زمـان مانـد ه     بـا    ي هواده يها وارد الگون   روز  ۱۴ يکيدرولي
ک تانـک و الگـون   ي در سـپت CODد و رانـدمان حـذف       يگرد

  راتييــ تغريتـاث  ،۳ نمـودار در . ديــ گرديريـ گ  انـدازه يهـواده 
 تانــک و الگــون کي ســپتستميــ رانــدمان حــذف سيدمــا رو

  ط ذکـر شـده     يدر شـرا    و تـوام    به صـورت جداگانـه     يهواده
  . آمده است
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 ي روز برا۵ به صورت جداگانه و توام در زمان ماند ي تانک و الگون هوادهکي سپتستمي راندمان حذف سي دما روراتيي تغريتاث: ۳ نمودار
   ليتر در روز۳۳ ليتر و دبي سپتيك گرم در  ميلي۱۹۵۷۳ي ورودي دب،ي الگون هوادهي روز برا۱۴ تانک و کيسپت

  
  حث ب

 موجـود در    يهـا  ندهي حذف آال  ين پژوهش با هدف کل    يا     
 يک تانـک و الگـون هـواده   ي زباله با کاربرد توام سپتي  رابهيش

ـ  نظ ي مختلفـ  يرات پارامترهـا  ييـ ن رابطه تغ  يدر ا . انجام شد  ر ي
.  قـرار گرفـت  ي و دما مورد بررسـ  ي، دب يکيدروليزمان ماند ه  

زمـان  ش يشود، با افـزا  ي مشاهده م ۳که در جدول     يطور انهم
ـ ماند ه  ـ  يافـزا  COD، رانـدمان حـذف      يکيدرولي  ،ابـد ي يش م

صـد حـذف    رد  روز، ۱۴ يکيدروليزمان ماند ه  که در    يطور هب
COD ـ  و س  ي الگون هـواده   ،ک تانک يسپتستم  يس يبرا ستم ي

 در .دسـت آمـد   ه ب ۸/۹۷ و   ۸۲/۶۷،  ۱۳/۶۵ برابرب  يتوام به ترت  
لجن فعـال در صـد حـذف     و  SBR مانندي هوازيها تمسيس

BOD5  ـ زمان ماند هش  ي با افزا ش يج افـزا ي بـه تـدر  يکيدرولي
ـ          يطـور  ابـد، بـه   ي يم ـ  در کل  يکـه درصـد حـذف مـواد آل  ي هي

با توجه  ).۳( برسد   درصد ۵/۹۷ش از   يتواند به ب   شات مي يآزما
رابه ي شـ ي هي تـصف يک تانـک بـرا  يحـال از سـپت  ه ب نکه تا يبه ا 
ر يپـذ  گر امکـان   مده نشان آدست   هج ب ي نتا ،ده بود ياده نگرد استف

ـ   يـك روش   عنوانه  ن روش ب  يبودن استفاده از ا    ه يش تـصف  ي پ
 در  يک تانـک و الگـون هـواده       يستم تـوام سـپت    يـ س. باشد يم
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 بـا  ي  رابهيتوانـست شـ   )  درصـد  ۸/۹۷(حداکثر راندمان حذف    
در گـرم   يلي م۴۳۲ تاتر را يگرم در ل ميلي ۱۹۵۷۳معادل غلظت  

ک تانک و  ياندمان حذف در سپت   ر. )۳ نمودار( دتر کاهش ده  يل
که  يطور هب،  استي ورودي رابهي از بار ش ي تابع يالگون هواده 

ن ي در بهتر.ابدي يش مي راندمان حذف افزايبا کاهش بار ورود
 ۱۹۵۵۱ معـادل  ين وروديانگيک تانک توانست م   ي سپت ،طيشرا

تر و در الگـون بـه   يم در لگر يلي م ۹۱۵۱ به    را تريگرم در ل   يليم
 که يگري ديها ستميدر س  . کاهش دهد  تريگرم در ل   يلي م ۳۲۸۳

 مـورد  ي لبنـ عي تـوام بـا فاضـالب صـنا     رابهي شي هيجهت تصف 
ه ي تـصف  ي  بـازده ،  SBRستم  يمانند س است،  مطالعه قرار گرفته    

ـ  مانند زمـان مانـد ه  ي طراح يبه شدت به پارامترها     يکيدرولي
)HRT(   يو بار آل) OLR (ش  يو با افـزا    ، دارد يبستگOLR 

زمان  با کاهش نيهمچن، ابدي يکاهش م  CODراندمان حذف
ـ  در ا  .ابـد ي يکاهش مـ   زيراندمان حذف ن  ،  يکيدروليماند ه  ن ي

ــر  ــه بهت ــفين کيمطالع ــان ي ــساب زم ــيت پ ــد  ه ب ــت آم   دس
. )۲۳(  بـود HRT= 10 d و=BOD5/m3d۸/۰  kg OLR  که

 CODرانـدمان حـذف    ، آمده است۲ نمودارگونه که در    همان
 CODش بـار   ي است که با افزا    COD  از بار  يستم تابع يکل س 

 CODدرصـد حـذف     . )۲۴( ابدي يش م يدرصد حذف آن افزا   
 ي در بارهــايک تانــک و الگــون هــوادهيستم تــوام ســپتيــس

قابـل  .  درصد بـوده اسـت     ۸/۹۷ تا   ۲/۸۳ن  ي شده ب  يريگ اندازه
 گراد انتيي س درجه ۳۵ستم يس يط فوق دمايذکر است در شرا  

   .بوده است
ک ي در سـپت   COD ز با راندمان حـذف    ي ن يرابه ورود ي ش يدما

که  يطور هب، )۳ نمودار (ستم توام موثر است   يتانک، الگون و س   
 ابدي يش مي، راندمان حذف افزا يرابه ورود ي ش يش دما يبا افزا 

ــدر  ــسک ي ــشا ي بستمي ــور غ ــليترموف ييوراکت ــوازي   يک ه
(Aerobic Thermophilic Membrane Bioreactor)  کــه در

 ،اسـت  گراد مورد مطالعه قرار گرفتـه      ي سانت ي   درجه ۴۵ يدما
  درصد۷۹ به  درصد۶۲از مقدار متوسط  COD درصد حذف

ـ ن BOD افت و درصد حذفيش يافزا ش يج افـزا يز بـه تـدر  ي

ـ د ا ي رسـ  درصـد  ۹۹تا   ۹۷ش از   يافت و به ب   ي ن موضـوع بـه    ي
ـ د که ساد وضوح نشان  ـ ليستم ترموفي و   CODذفک در حـ ي

BOD  ار سودمند  ياد، بس ي ز ي آل يرابه، خصوصا در بارها   ي از ش
  .)۲۵( بود

ک تانـک و الگـون     يستم توام سـپت   ي در س  CODدرصد حذف   
ـ    يريـ گ  انـدازه  ي در دماها  يهواده  ۲/۹۹ تـا    ۷۵/۹۵ن  ي شـده ب

زمـان   (يمورد بررسط ين شرايستم توام در بهتريس .درصد بود 
ــد  ــهمانـ ــپت يکيدروليـ ــک يسـ ــا روز ۵ک تانـ    آنيو دمـ

 ي الگون هـواده يکيدروليزمان ماند ه، گراد ي سانتي    درجه ۳۵
 ۱۹۵۷۳ معـادل بـا      ي  رابهي شـ  CODقادر به كـاهش     ،   روز ۱۴

ـ  .بودتر  يگرم در ل   يلي م ۲۰۷تر به   يگرم در ل   يليم  ي  رابهي شـ  يدب
ک تانک، الگـون    ي در سپت  CODز بر راندمان حذف     ي ن يورود
ـ     که يطور هب. بودستم توام موثر    يو س   ي  رابهي شـ  ي با کاهش دب

درصد حذف  .)۴ جدول( فتاي ش ي راندمان حذف افزايورود
COD يها يدر دب يک تانک و الگون هوادهيتپستم توام س يس 
ستم توام در يس.  درصد بود۱/۹۶ تا  ۲/۷۶ نيب شده   يريگ اندازه
ک ي بـه سـپت    ي ورود ي  رابهي ش يدب (يريگ ط اندازه ين شرا يبهتر

ي  درجـــه ۳۵  آني روز و دمـــاتـــر دري ل۳۳تانــک معـــادل  
تر ي ل ۸/۱۰ ي به الگون هواده   ي ورود ي  رابهي ش ي، دب گراد  سانتي

ـ   رارابه  ي ش COD ،)در روز   .داد درصـد کـاهش      ۹۵ش از   يتا ب
 ودهوازي   هاي بي   شيرابه با استفاده از هاضم     ي  همچنين تصفيه 

اي ناپيوسـته و   هـوازي دو مرحلـه   هـاي بـي   اي وهاضـم   مرحله
 در اين دو روش به ترتيب CODد، كه كاهش پيوسته انجام ش

ــود۹۰ و ۸۰ ــد ب ــي روش). ۲۸و۳۱(  درص ــاي ب ــوازي، و  ه ه
متعاقب آن هـوازي و راكتورهـاي متـوالي پيوسـته نيـز داراي              

) درصـد  ۹۰و ۸۵( شـيرابه  CODكارايي خوبي جهت حذف     
 مورد اسـتفاده    ي  با توجه به اين كه شيرابه      ).۲۹ و۳۰( باشد مي

د، وب  ٤/٠تر از     بزرگ BOD5/CODسبت  اين پژوهش داراي ن   
بـه همـين   .  هوازي اسـتفاده گرديـد     –هوازي   از روش توام بي   

هوازي و از الگـون       از سپتيك تانك به عنوان روش بي       نظور،م
 ينـدها ي فرا .هوادهي به عنوان روش هـوازي اسـتفاده گرديـد         
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 با بـستر   يهواز يستم راکتور ب  ي س  مانند يهواز يبستم  يگر س يد
رابه مـورد   ي شـ  ي  هي جهـت تـصف    كه )UASB(  باال لجن رو به  

ـ   CODبه حذف قادر،است مطالعه قرار گرفته  ۷۵تـا   ۶۵ن يب
ـ که با    يصورت در. باشد  مي  درصد ۹۰ تا    BOD و   درصد ک ي

، مراه باشد ه )RO( اسمز معکوس    ستميستم مکمل مانند س   يس
ـ  را در پـساب بـه ترت   BODو  CODتوانـد  يمـ   ۴/۹۵ب تـا  ي

   .)۲۴ و۲۶( حذف کند درصد ۲/۹۰ و درصد
  

  گیري نتیجه
هـاي   روش مورد استفاده در اين پژوهش با توجه به هزينه       

هاي تـصفيه انتخـاب    نسبتاً پايين آن در مقايسه با ديگر سيستم      
پارامترهايي كـه در ايـن پـژوهش جهـت طراحـي بهينـه          . شد

 ي سيستم به دست آمد، طراحي اين سيـستم را جهـت تـصفيه     
ج بـه دسـت   ي توجه بـه نتـا  با .كند تر مي و دقيق تر   شيرابه آسان 

ک تانـک و    يستم توام سـپت   يکه س وان چنين بيان كرد     ت يم آمده
هاي دفن   حاصل از محل ي   شيرابه ي  در تصفيه ،  يالگون هواده 

زباله با شـرايط آب و هـوايي منطبـق بـر شـرايط حاصـل از                 
 بـوده، داراي  فاده  ت اس قابل،  هاي دفن زباله در كشور ايران      محل

  .راندمان قابل قبولي است
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Background and Objective: In this research, landfill leachate treatment in Karaj city was investigated by a 

linked septic tank and aerated lagoon. 

Materials and Methods: At first, characteristics of the leachate were determined. Then a pilot plant with 

anaerobic-aerobic (Septic tank and Aerated lagoon) parts was installed and started.  

Results: Results showed that Chemical Oxygen Demand (COD) removal efficiency for septic tank and 

subsequently to lagoon for influent COD of 19537 mg/L, were 8401 and 432 mg/L, respectively.  The septic 

tank and aerated lagoon also operated with different flow rates and the best results for septic tank and aerated 

lagoon obtained in 23.6 L/day and 9.3 L/day respectively with maximum COD removal efficiency of 91.2%.  

Conclusion: According to the obtained results, the hybrid system had 90% COD removal efficiency. 

Therefore, leachate COD loading could be effectively removed in this system.  
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