
 
 

 

 تصفیه پساب مرور و بررسی مراحل مختلف و روش
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 :چکیذه

اهشٍصُ ثب سؿذ سٍص افضٍى تکٌَلَطی ٍ فقبلیت ّبی كٌقتی هؼبئل تلفیِ پؼبة ٍ حفبؽت هحیظ  

صیؼت اّویت سٍص افضًٍی یبفتِ اػت. دس ایي هغبلقِ ثِ ثشسػی اّویت تلفیِ پؼبة، سٍؽ ّبی 

اًذاصُ گیشی کیفیت پؼبة ٍ هشاحل هختلف تلفیِ پؼبة پشداختِ ؿذُ اػت. اص اثشات هخشة 

صیؼت هی تَاى ثِ کبّؾ هیضاى اکؼیظى حل ؿذُ دس آة اؿبسُ کشد. سٍؽ ّبی  پؼبة دس هحیظ

کذٍست ٍ کل ٍی داسد کِ هْن تشیي آًْب ؿبهل هتٌَفی ثشای اًذاصُ گیشی هیضاى کیفیت پؼبة ٍج

(، هیضاى اکؼیظى هَسد ًیبص COD(، هیضاى اکؼیظى هَسد ًیبص ؿیویبیی )TSSجبهذات هقلق )

( اؿبسُ کشد. دس ایي هغبلقِ ثِ هقشفی ایي ThOCشثي آلی تئَسی )( ٍ هیضاى کBODثیَلَطیکی )

سٍؽ ّب اؿبسُ ؿذُ اػت. هشاحل هختلف تلفیِ پؼبة ؿبهل پیؾ تلفیِ، تلفیِ اٍلیِ، تلفیِ 

ثبًَیِ ٍ تلفیِ پیـشفتِ هی ثبؿذ کِ دس ّش هشحلِ ثخؾ ّبی هختلف تلفیِ اسائِ ؿذُ اػت کِ ثِ 

 تشتیت ثِ آًْب پشداختِ هی ؿَد.

  

                                                            
1
  .اػتبدیبس اقتلبد داًـگبُ فشدٍػی هـْذ . 
2

 ؿیوی هٌْذع هؼئَل:ًَیؼٌذُ ی . 
 داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ اقتلبد اًشطی داًـگبُ فشدٍػی هـْذ. 3



 
 

 

 

یکی اص هْن تشیي هؼبئل صیؼت هحیغی اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثـ آثی مقذمه:-1

صهیٌی، آة ّبی ػغحی، آة  عجیقت اػت. هٌبثـ آثی ؿبهل آة ّبی صیش هَجَد دس

دسیبّب ٍ پؼبة ّبی تلفیِ ؿذُ هی ثبؿذ. اص عشفی ثب سؿذ تکٌَلَطی هٌبثـ صیبدی 

پؼبة ثِ هحیظ صیؼت ٍاسد هی ؿَد کِ ثشای جلَگیشی اص آػیت سػبًذى آًْب ثِ 

هٌبثـ تَلیذ  هحیظ صیؼت، ثبیؼتی ثب هذیشیت كحیح فشآیٌذ تلفیِ پؼبة اًجبم ؿَد.

ّبی خبًگی، پؼبة كٌقتی، پؼبة ّبی کـبٍسصی ٍ ؿْشی هی  پؼبة ؿبهل فبضالة

ثبؿٌذ. اص اثشات هخشة پؼبة دس هحیظ صیؼت هی تَاى ثِ کبّؾ هیضاى اکؼیظى حل 

ؿذُ دس آة، کبّؾ حیَاًبت آثضی ٍ تَلیذ لجي اؿبسُ کشد. لزا هؼئلِ تلفیِ پؼبة 

 بؿذ.یکی اص هْن تشیي هؼبئل دس ساثغِ ثب حفؼ هحیظ صیؼت ٍ ػالهتی هی ث

سٍؽ ّبی هتٌَؿ ٍ گؼتشدُ ای ثشای روش های انذازه گیری کیفیت پساب:  -2

اًذاصُ گیشی هیضاى کیفیت پؼبة اسائِ ؿذُ اػت.اص ایي سٍؽ ّب هی تَاى ثِ اًذاصُ 

(، کذٍست ٍ TDSهقذاس کل جبهذات حل ؿذُ )(، ECگیشی هیضاى ّذایت الکتشیکی )

یی ثَدى پؼبة، هیضاى ػختی، هیضاى (، هیضاى اػیذی ٍ قلیبTSSکل جبهذات هقلق )

(، COD(، هیضاى اکؼیظى هَسد ًیبص ؿیویبیی )ThODاکؼیظى هَسد ًیبص تئَسی )

( ThOC( ٍ هیضاى کشثي آلی تئَسی )BODهیضاى اکؼیظى هَسد ًیبص ثیَلَطیکی )

هی ثبؿذ، صیشا  (TDSاؿبسُ کشد. ّذایت الکتشیکی هشثَط ثِ  کل جبهذات حل ؿذُ )

ِ یک ػشی یَى ّب كَست هی گیشد ٍ جبهذات حل ؿذُ هثل ًوک ّذایت ثِ ٍاػغ

 Daughton(1999) ّب یًَیضُ هی ؿًَذ، لزا ایي دٍ هقیبس ثب ّن دس استجبط ّؼتٌذ.

 



 
 

 

ّذایت الکتشیکی هشثَط ثِ جبهذات حل ؿذُ ی کل  هذایت الکتریکی:-1-2

(tds هی ثبؿذ ، صیشا ّذایت ثِ ٍاػغِ ی یک ػشی یَى ّب كَست هی گیشد ) ٍ

 جبهذات حل ؿذُ هثل ًوک ّب ّن یًَیضُ هی ؿَد لزا ایي دٍ ثِ ّن هشتجظ اػت.

Daughton(1999) 

آؿغبلگیشی ، اٍلیي هشحلِ تلفیِ پؼبة هی ثبؿذ کِ دس : مراحل تصفیه پساب-3

آى هَاسدی کِ جشیبى داسد ثِ كَست دػتی یب سٍؽ ّبی هختلف هکبًیکی جذا هی 

، تِ هبًذُ ّبی چغٌذس جضء فبضالة هحؼَة هی  ؿَد. ثِ عَس هثبل دس کبسخبًِ قٌذ

ؿَد . ثقضی اص ایي آؿغبل ّب دسؿت تشًذ کِ ثبیذ آى ّب سا خشد ٍ کَچک کشد ٍ 

هتقبدل ػبصی ًیض هشحلِ ی ثقذی اػت کِ ثِ عَس ػبدُ ثِ هقٌی کٌتشل کشدى 

تغییشات دثی ثشای سػیذى ثِ یک دثی تقشیجب ثبثت هی ثبؿذ ، صیشا تغییشات دثی هی 

َاًذ هـکالت فولیبتی اص قجیل کبّؾ ثبصدُ فشآیٌذّبی پبییي دػتی سا ایجبد کٌذ. ت

هضیت دیگشی کِ هتقبدل ػبصی داسد ایي اػت کِ ثبفث هی ؿَد تلفیِ ثیَلَطیکی 

هَاد هوبًقت ی سػذ لزا کی حزف ؿذُ یب ثِ حذاقل هثْجَد یبثذ صیشا ثبسّبی ؿَ

ی آخش اص هشاحل پیؾ تلفیِ پبیذاس هی ؿَد. هشحلِ  phکٌٌذُ سقیق ؿذُ ٍ 

، یب كفحِ ّبی جذا  APIجذاػبصی سٍغي اػت ، ثشای جذاػبصی سٍغي اص دػتگبُ 

یک ٍػیلِ ی جذاػبصی  APIاػتفبدُ هی ؿَد.  CPI ٍ هَجذاس PPI کٌٌذُ ی هَاصی

لزا دس آى قغشات  .هی ثبؿذ کِ کِ ثش اػبع قبًَى اػتَکغ عشاحی ؿذُ اػت ثقلی

ف ٍ اًذاصُ تِ ًـیي هی ؿًَذ . ػشفت تِ ًـیي ثب سٍغي ثش اػبع ٍصى هخلَ

 Ternes(2003)  اختالف ٍصى هخلَف ثیي سٍغي ٍ پؼبة دس استجبط هی ثبؿذ.

ّبی هختلف ثِ هحیظ ٍاسد PHتلفیِ ی اٍلیِ: خٌثی ػبصی دس كٌقت ٍ پؼبة ّب ثب 

ثب فجَس اص هشحلِ ی خٌثی ػبصی تٌؾین ؿَد صیشا  ثبیؼتی پؼبةPHهی ؿَد لزا 



 
 

 

ثبالاص  PH. ثشای پؼبة ّبی ثب ی ٍ ثبصی ثبفث خَسدگی هی ؿَدهحیظ ّبی اػیذ

حزف اػیذیتِ ٍ قلیبیی پبییي اص ثبص اػتفبدُ هی ؿَد.  PHاػیذ ٍ ثشای پؼبة ّبی ثب 

ی ثَدى اضبفی پؼبة ثب تشکیت کشدى ثب یک هبدُ ی ؿیویبیی هتضبد خٌثی ػبص

 Ternes(2003) ًبهیذُ هی ؿَد.

 سٍؽ ّبی خٌثی ػبصی هَاسد ریل اػت:

 اختالف پؼبة ّبی اػیذی ٍ قلیبیی-1

 خٌثی ػبصی اثشات اػیذی اص عشیق ثؼتِ ّبی ػٌگ آّي کِ ثبصی ّؼتٌذ-2

 اختالف پؼبة ّبی اػیذی ثب دٍغبة ّبی آّکی -3

 کشد، اهبثبصی ثبؿذ اص ّش اػیذ قَی هی تَاى ثشای خٌثی ػبصی اػتفبدُ  اگش ثؼتش-4

هالحؾبت ّضیٌِ افشاد سا ثِ اًتخبة اػیذ ػَلفَسیک ٍ ّیذسٍ کلشیک اػیذ هحذٍد 

  H2CO2اػتفبدُ هی ؿَد صیشا ایي گبص تَلیذ  CO2هی کٌذ. گبّی ّن اص گبص 

 هیکٌذ.

 اسدٍ  س جشیبى هتقبثلعَ پبییي ثِ ٍگبصدٍدکؾ اصػیبل اص ثبال ثشج پبؿؾ: دس آى -5

 Geyer .(2222)هی ؿَد

 تِ ًـیٌی اص چْبس ًَؿ تـکیل هی ؿَد  :ثِ عَسکلییتِ ًـیٌ

صاد:دسایي تِ ًـیٌی رسات سٍی ّن اثشی ًذاسد ٍساحت تِ تِ ًـیٌی آ .1

 ًـیي هیـَد

ت پبییي رسات ػجت هیـَد کِ ؾتِ ًـیٌی اًققبدی:دسحبلت  قجل غل .2

تِ ًـیٌی اًققبدی رسات سٍی ، اهب دسًذاؿتِ ثبؿٌذرسات سٍی ّن اثشی 



 
 

 

دسؿت تش ،ّن اثش هی کٌٌذ.دسایي ّشچِ رسات ثِ ػوت پبییي آهذُ

 ؿذُ،لزا ػشفت تِ ًـیٌی افضایؾ هی یبثذ .

تِ ًـیٌی ًبحیِ ای یب هوبًقتی :دس ایي حبلت غلؾت ّب صیبد اػت  .3

لحؾِ کِ رسات کٌبس ّن جوـ ؿذُ ٍ لجي اخش ّش ٍؿشایغی ایجبد ؿذُ 

فلل هـتشک قؼوت ؿفبف  فـشدُ تش هی ؿَد. ثبگزؿت صهبى

 ٍجبهذات پبییي تش هی آیذ.

ایي ؿشایظ ثب گزؿت صهبى لجي فـشدُ تش هی  دس تِ  ًـیي فـشدُ: کِ .4

 Jensen (1969) ؿَد.

کلَئیذی اًققبد ٍ لختِ ػبصی :فشآیٌذ اًققبد ثشای رسات ثبس داس اػتفبدُ هی ؿَد.رسات 

کِ ًـیي ًوی ؿًَذ .لزا ثبیؼتی ثِ ّن چؼجیذُ ؿَد ٍلی اص آًجبسیض ّؼتٌذ ٍ تِ 

حبلت پبیذاس}ثبسّبی ّوٌبم داسًذ{،ًوی تَاًٌذ ثِ ّن ثچؼجٌذ،پغ ثبیؼتی ثبس آًْب 

حزف ؿَد .اضبفِ کشدى هَاد هٌققذ کٌٌذُ ثشای حزف ثبس رسات،اًققبد ٍلختِ ػبصی 

 Jensen (1969) گفتِ هی ؿَد.

هجبحث قجل اؿبسُ ؿذ،ثشای جذاػبصی رسات ػٌگیي دس ؿٌبٍس ػبصی :ّوبى عَس کِ 

 کلَئیذیاص پؼبة ،اص فشایٌذ سػَة ٍتِ ًـیٌی اػتفبدُ هی ؿَد جذاػبصی رسات 

ثِ جذاػبصی رسات ػجک  هی گیشد دسایي ثخؾ ثبفشایٌذ اًققبد ٍلختِ ػبصی كَست

د هی ؿَپشداختِ هی ؿَد.ثشای جذاػبصی رسات ػجک اص فشایٌذ ؿٌبٍسػبصی اػتفبدُ 

.ثشای ایي کبس حجبة ّبیی ایجبد ؿذُ ،دس ایي كَست رسات ػجک ثِ حجبة ّبی تَلیذ 

سٍؽ ّبی اص ؿذُ هی جٌجذ ٍ ثِ ػغح اصاد هبیـ ساًذُ هی ؿَد .ثشای ایجبد حجبة 

هختلفی چَى پشاکٌذُ کشدى َّادس پؼبة ٍحل کشدى َّا دس پؼبة تحت فـبس 

 ؿَد. اػتفبدُ هی



 
 

 

قلق جبهذ یٌذی اػت کِ ثِ ٍػیلِ آى ،رسات هفیلتشاػیَى : فیلتشاػیَى فشا

ًیشٍی }ثِ عَس هثبل ثؼتش ؿٌی{جذاهی ؿَد.  ،ثبفجَسکشدى اص یک ثؼتش هتخلخل

 McArdell (2223)هحشکِ ثشای فولیبت فیلتشاػیَى اختالف ثؼتش هتخلخل هیجبؿذ

یت :ثِ اضبفِ کشدى هَاد ؿیویبیی ثِ پؼبة ثشای ایي کِ ػبختبس فیضیکی  تشػ

یت ؿیویبیی گفتِ هی ؿَد ٍهقلق تغییشکشدُ ٍسػَة کٌٌذ، تشػ حل ؿذُجبهذات 

 ٍ ثِ پؼبة صدُ ؿذُ کِ ثب رسات دسٍى پؼبة ًوک تـکیل دّذ هَادیدس ایي كَست .

جذاػبصی ساحت تش ؿَد ثِ عَس هثبل اص اّک ثشای ایجبد ّیذسٍکؼیذ ٍ تِ ًـیي 

 ػتفبدُ هی ؿَد.ثشای جذاػبصی فلضات ػٌگیي اص ایي سٍؽ ااػتفبدُ هی ؿَد ،

ؿذُ تلفیِ ثبًَیِ}صیؼتی{:ثشای تلَیِ ثیَلَطیکی پؼبة سٍؽ ّبی هختلفی اسائِ 

اػت،اػتفبدُ اص كبفی چکیذُ ،پًَذّب ٍالگي ّبی تثجیت کٌٌذ،فشایٌذ لجي 

ساکتَس ّبی غـبیی صیؼتی اص ایي سٍؽ  ٍ صیؼتی چشخـیفقبل،توبع دٌّذُ ّبی 

ی اص ثقضی اص ایي سٍؽ ّب اؿبسُ ؿذُ ّب هی ثبؿذ.دس ایي ثخؾ ثِ هقشفی هختلش

اختیبسی تقؼین  ٍ ثی َّاصیثیَلَطیکی ثِ ػِ ًَؿ َّاصی لحبػ . ػیؼتن ّب اص اػت

ػیؼتن َّاصی ثبؿذ،ًیبص ثِ َّادّی هی ثبؿذ کِ ایي َّادّی ثِ سٍؽ هی ؿَد .اگش 

 هکبًیکی اًجبم هی ؿَد. ٍ،ثقلی، ًفَری ّبی هختلفی هبًٌذ پبؿـی 

بة كٌقتی اػتفبدُ اص فیلتش لیي فشایٌذ ثیَلَطیکی دس تلفیِ پؼاٍفیلتش چکٌذُ: 

. دس ًَؿ ّبی جذیذ تش ایي سٍؽ ثیَلَطیکی یب فیلتش چکٌذُ اػت

هی هحل قشاس گشفتي هیکشٍ اسگبًیؼن ّب packing اػتفبدُ هی ؿَد PACKINGاص

ختیبس ثبؿذ دس ایي كَست فبضالة اصثبال ٍَّا اص پبییي دادُ هی ؿَد.دس ایي كَست ثب ا

قشاس packing داؿتي َّا ٍ هَاد فبلی دس پؼبة ،الیِ هیکشٍ اسگبًیؼن ّبی کِ دس 

  .داسًذسؿذ هی ثبؿذ ٍ ضخبهت الیِ صیبد هی ؿَد



 
 

 

ػیؼتن لجي فقبل :دس ایي سٍؽ ّن ػیؼتن حبلت هقلق داسد .ثِ عَسی کِ هیکشٍ 

هیکشٍ تبًک ّؼتٌذ ،تبًک ؿذُ دّی ؿذُ ٍ فبضالة ٍاسد هی ؿَد اسگبًیؼن ّبی 

اسگبًیؼن ّب دسحضَس هَاد الی ٍَّا فبضالة سا تلَیِ ٍ خَد سؿذ هی کٌذ ،تقذاددیگش 

اص هیکشٍ اسگبًیؼن ّب ٍاسد تبًک دٍم هی ؿَد .اص اًجبیی کِ دس تبًک دٍم هَاد الی 

کوتشی ٍجَد داسد هیکشٍ اسگبًیؼن ّب گشػٌِ تش ؿذُ تش ؿذُ اًذ اٍ ٍقتی کِ ثِ تبًک 

هثشت ثیـتشی فقبلیت هی کٌٌذ ثِ ّویي دلیل ثِ ایي سٍؽ  ثباٍل ثبص هی گشدًذ 

 لجي فقبل گفتِ هی ؿَد .

توبع دٌّذُ صیؼت دٍساًی :دس ایي سٍؽ سٍی اػتَاًِ ای یک ػشی كفحبت ًلت 

دس هی ؿَد .دس ایي كَست قؼوتی اص اص اػتَاًِ دس پؼبة ٍاسد ؿذُ ٍقؼوتی دیگش 

توبع ثبَّا ٍّن د توبع ثبهَاد الی هَجَد دس پؼبة ثبؿٌذ .دس ایي كَست ثبدس 

اختیبس دادى اکؼیظى ٍ هَاد الی ثِ هیکشٍ اسگبًیؼن ّب کِ دس كفحبت ًؼت ؿذُ ثِ 

دس پؼبة bodاػتَاًِ قشاس داسًذ، هَاد الی تجضیِ هی ؿًَذ اص ایي سٍؽ ثبی کبّؾ 

 اػتفبدُ هی ؿَد.

mbr ٍػیلِ ی  اػبع تش کیت فشایٌذ لجي فقبل ٍ جذاػبصی لجي ثِ :ایي فشایٌذ ثش

 غـبیی پبیِ گزاسی ؿذُ اػت.فیلتشاػیَى 

دس فشایٌذ لجي فقبل هشػَم جذاػبصی لجي اصپؼبة تلفیِ ؿذُ اص غـب اػتفبدُ هی 

 تؼْیلؿَد ایي هش حلِ ثب هـکالت صیبدی سٍثِ سٍ هی ثبؿذ .لزا دس ایي سٍؽ ثشای 

  اص غـبتلفیِ ؿذُ  جذاػبصی لجي اص پؼبة



 
 

 

گزؿتِ تَجِ کـَسّبی صیبدی سا ثِ اػتفبدُ هی ؿَد .ایي تکٌَلَطی دس ػبل ّبی 

خَد جلت کشدُ اػت . دس عشاحی ایي ػیؼتن ّب ّن هی تَاى اص غـبء دسٍى ؽشف ٍ 

 ّن دس ثیشٍى ؽشف اػتفبدُ کشد

ٌذ : تلفیِ ی ثبلثیِ) پیـشفتِ(: ػَهیي هشححلِ تلفیِ پؼبة ؿبهل ثخؾ ّبیی هبً

ضذ ففًَی کشدى ، جزة ػغحی ، تجبدل یًَی ، دفـ ، فیلتشاػیَى ، هیکشٍ 

تشاٍؽ  الکتشٍدیبلیض،ش هقکَع ، یلتشاػیَى ، ًبًَفیلتشاػیَى ، اػوفیلتشاػیَى ، اٍلتشاف

تجخیشی ٍ فش آیٌذ اکؼیذاػیَى پیـشفتِ هی ثبؿذ. دس ایي ثخؾ تَضیحبت هختلشی 

 Huang(2001) .ا ثقضی اص ایي هجبحث اسائِ ؿذُ اػت

ضذففًَی کشدى: ّذف اص ضذ ففًَی کشدى ، حزف هیکشٍ اسگبًیؼن ّبی ثیوبسی صا 

اػت. هَاد ضذ ففًَی کٌٌذُ ٍاسد ػلَل ؿذُ ٍ هحتَیبت هیکشٍاسگبًیؼن ّب سا غیش 

اػتفبدُ هی ؿَد  اص قبًَى چیکفقبل کشدُ ٍ اص ثیي هی ثشد. ثشای ضذ ففًَی کشدى 

کِ عجق ایي قبًَى ّشچِ غلؾت هیکشٍ اسگبًیؼن ّب ثیـتش ثبؿذ ًشخخ حزف 

 هیکشٍاسگبًیؼن ّب افضایؾ هی یبثذ.

ثِ عَس کلی سٍؽ ّبی ضذ ففًَی کشدى ثِ دٍ ثخؾ سٍؽ ّبی ؿیویبیی ٍ سٍؽ 

 ّبی غیش ؿیویبیی تقؼین هی ؿَد. 

، اؿقِ ی هبٍساء ثٌفؾ ٍ  سٍؽ ّبی غیش ؿیویبیی ؿبهل سٍؽ ّبی گشهبیی ، تبثؾ

 تبثؾ اؿقِ ی ایکغ ٍ گبهب هی ثبؿذ.

ثشای دثی ّبی ثبال اص سٍؽ ّبی ؿیویبیی اػتفبدُ هی ؿَد سٍؽ ّبی ؿیویبیی 

ؿبهل افضٍدى هَاد ضذ ففًَی کٌٌذُ هبًٌذ کلش ، اصت ، آة اکؼیظًِ ، پشهٌگٌبت ، 

 Huang(2001) فلضات ػٌگیي ، اػیذّب ٍ ثبصّب ٍ هَاد فقبل ػغحی هی ثبؿذ.



 
 

 

ثِ یک هبتشیغ  یَى ّبی هَجَد دس هبتشیغ تجبدل یًَی: فشآیٌذی اػت کِ اص عشیق

جبهذ هٌتقل هی ؿَد ، ثِ جبی آى یَى ّبی دیگشی کِ ثبس یکؼبًی ثب یَى ّبی قجلی 

داؿتِ اًذ ٍلی ًَؿ آى ّب هتفبٍت اػت ، دس هحلَل آصاد هی ؿًَذ. ثشای اًجبم ایي کبس 

فبدُ هی ؿَد. سصیي ّب اًَاؿ هختلفی هبًٌذ سصیي ّبی اص یک ػشی سصیي ّب اػت

) فلضات ػٌگیي( ؿبهل هی ّبی گضیٌـیآًیًَی )اػیذ ضقیف، ثبص قَی( ٍ سصیي 

 ؿًَذ.

دفـ: ثِ فشآیٌذ اًتقبل جشم هبدُ اص فبص هبیـ ثِ فبص گبص دفـ گفتِ هی ؿَد. ثشای ایي 

ص ایي فشآیٌذ حزف اػتفبدُ هی ؿَد. ّذف اPACKED ت هقوَال اص ثشج ّبی فولیب

 هی ثبؿٌذ. H2Sگبصّبیی چَى آهًَیبک ، کشثي دی اکؼیذ ، اکؼیظى ٍ 

ؿبهل اػتفبدُ اص غـبء هی ثبؿذ کِ ثب تَجِ ثِ  فیلتشاػیَى: هشاحل ثقذی فجَس پؼبة

ٍ اػفش هقکَع تقؼین  MF,UF,NFهیضاى تخلخل غـبء ٍ ًَؿ کبس کشد آى ثِ اًَاؿ 

 هی ؿَد.

ػٌگیي ، ػختی گیشی اص آة ، حزف هَاد آلی ّذف ایي هشاحل ؿبهل حزف فلضات 

 هثل تی ّبلَهتبًَّب ٍ تلفیِ اهَلؼیَى آة ٍ سٍغي هی ثبؿٌذ.

ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ثب ایي سٍؽ آصئَتشٍح اگش دس ػیؼتن آصئَتشٍح  :تشاٍؽ تجخیشی

ُ اص ؿکؼتِ ؿذُ ٍ دٍ هحلَل خبلق ثِ دػت هی آیذ. اػبع ایي سٍؽ اػتفبد

 .اختالف فـبس جضئی هی ثبؿذ

  



 
 

 

 

  :نتیجه گیری

دس ایي هغبلقِ ثِ تشتیت توبهی هشاحلی کِ یک پؼبة كٌقتی یب ؿْشی ثبیؼتی ثشای 

تلفیِ ؿذى آى سا عی کٌذ، هَسد ثشسػی ٍ اؿبسُ قشاس گشفت. ٍاثؼتِ ثِ ایٌکِ پؼبة 

دی ٍ اػتبًذاسد ایجبد ؿذُ تب چِ هیضاى ثبیؼتی تلفیِ ؿَد)ثب تَجِ ثِ هؼبئل اقتلب

، پؼبة ایي هشاحل سا عی هی کٌذ. ثِ عَس کلی لضٍهی ثش فجَس  ّبی صیؼت هحیغی(

شاحل ثیـتش ثشای پؼبة ٍاحذ ّبی پؼبة اص هشاحل تلفیِ پیـشفتِ ًوی ثبؿذ ٍ ایي ه

  کوتش ٍ هکبى ّبیی کِ قَاًیي هحیظ صیؼتی ػختی داسًذ اػتفبدُ هی ؿَد.
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Review: 
  Nowadays technology is growing and industrial wastewater treatment and 
environmental protection issues have become increasingly important. In this 
study, the importance of wastewater treatment, effluent quality measurement 
methods and different stages of wastewater treatment has been studied. The 
harmful effects of waste on the environment can be reduced as the amount of 
oxygen dissolved in water. Variety of methods for measuring water quality is 
the most important discovery of turbidity and total suspended solids (TSS), the 
Chemical Oxygen Demand (COD), biological oxygen requirement (BOD) and the 
theory of organic carbon (ThOC) noted. The study presented in this method is 
noted. Different stages of wastewater pretreatment, primary treatment, 
secondary treatment and advanced treatment at each stage of the purification 
is presented in the order they are paid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


