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ABSTRACT 

Geosmin and MIB have been identified to be the major taste and odor-causing compounds in drinking water. Conventional 
treatment processes in water treatment plants, such as aeration, coagulation, flocculation, chlorination and/or ozonation, and 
adsorption have been found to be ineffective for removal of MIB/geosmin. The grassy or fishy odor is highly dependent on 
the enormous growth of algae in the warm months. In Kardeh dam reservoir, Geosmin is the major cause of odor in water. 
The main sources of the Geosmin in this reservoir are from entrance of the Urban and rural sewages, industrial wastewater, 
and agricultural effluents, that provides the nutrients for alga growth. Investigation of the numerous techniques shows that 
based on the technical and economic considerations a combined approach is the only effective procedure applicable for 
Kardeh Dam. In the combined procedure algae is removed first by using a combination of ultrasound waves and aeration by a 
super deep aerator in a biphasic water and air process. Then, final purification was done by adsorption in column filters 
containing coal and activated carbon in the overflow output Pulsators. 
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  چكيده

 يسطح جذب و يزن ازن اي يكلرزن ،يساز لخته انعقاد، ،يهواده متعارف يندهايفرآ از اغلبآب  يها خانه هيتصف در هستند.آب  در بو جاديا جيرا عوامل  MIBو نيژئوسم

 اديز رشد تابع شدت به يلجن و يعلف ،يماهيبو .ستندين بو كامل حذف به قادر ييتنها به ندهايفرآ نيا از كيهر يول شود. يم استفاده بو كاهش در رانهيشگيپ عوامل عنوان به

 ،يكشاورز يها پساب ،ييروستا و يشهر يها فاضالب ورود اثر در عمدتاً آن منبع كه  است بو ديتول عمده عامل نيژئوسم كارده، سد در است. گرم يها ماه در ها جلبك

 كي از استفاده كارده سد يواقع طيشرا يبرا كه دهد مي نشان مختلف يها روش يبررس . است گرما صلف در جلبك رشد آن تبع به و كارده سدآب  به ها، زكنندهيحاصلخ

 كمك با آن يديتول يها تيمتابول و جلبك حذف شامل شده شنهاديپ يبيترك روش باشد. هيتوج قابل ياقتصاد و يفن نظر از كه اجراست قابل طرح تنها يبيترك روش

 يسطح جذب روش كمك با يينها هيتصف سپس . است هوا يصعود انيجر با و وهواآب  يدوفاز نديفرآ صورت به و كف از يهواده همراه به تصو مافوق امواج يندهايفرآ

  .رديپذ مي انجام پولساتورها يخروج و زيسرر محل در فعال كربن و زغال از يستون يهالتريف شامل

   .سدكارده، كيالتراسون فت،يرليا فعال، كربن ،يسطح جذب ،يهواده :يكليد هاي واژه

 مقدمه .1

 بيش رشد باعثآب  مغذي در منابع و غذايي مواد افزايش

 در و ها جلبك شكوفايي ،آب منـابع در ها جلبك حد از

 در گنديدگي پديده بروز و شدن غني پديده باعث نهايت

 مختلف هاي آوري فن از شود. مي ١)اتروفيكاسيون(آب  منابع

 در ها جلبك كنترل جهت بيولوژيكي شيميايي، فيزيكي،

 مهمترين از .كـرد اسـتفاده تـوان ميها  بركه وآب  منابع

 از استفاده توان مي ها جلبك فيزيكي كنترل هاي روش

 كاغـذي پوشـش بـا، مديا اي تسـمه و ريز مشبك هاي صافي

 به توجه با كه برد نام را مخازن وها  بركه پوشش و

 گسترده سطح در استفاده امكان موجود محدوديتهاي

 هاي روش مهمترين از .)(Purcell, 2009 نيست امكانپذير

 ترسيب هايينـدآفر به توان مي نيز ها جلبك كنترل شيميايي

 مس، سولفات از استفاده سـازي، لختـه و انعقـاد شيميائي،

ترين روش  ، كه رايجبرد نام پتاسيم پرمنگنات و كلرآهن، 

هاي ذكر شده انعقاد جلبك با سولفات  شيميايي از روش

سازي بار  وسيله خنثيه ، سولفات آهن ب است IIIآهن 

شود،  خام موجب انعقاد ميآب  مواد موجود درالكتريكي 

مورد نياز براي رسيدن به نقطه  III ميزان تزريق سولفات آهن

متر  ميلي سلول جلبك در هر 10000صفر در غلظت اوليه 

 50000و براي  III گرم در ليتر سولفات آهن ميلي 85معادل 

گرم در ليتر در نظر  ميلي 95متر معادل  سلول در هر ميلي

 از استفاده در البته .(Davids, et al,2002)شود  ته ميگرف

                                                             
1 -Eutrophication 

 به عنوان دارد وجود هايي محدوديت شيميايي هاي روش

 هزينه كم، حالليت دليل به پتاسيم پرمنگنات از استفاده مثال

 معرض در با نيز كلر مورد در و رنگ تغيير ايجاد و باال

 مهمترين از رود. مي بين از آن اثر گرفتن قرار خورشيد

 ساير و خوار گياه هاي ماهي از استفاده بيولوژيكي هاي روش

 هاي روش از استفاده موارد در است. يجرا مهرگان بي

 ها ماهي مير و مرگ كه شود مي مشاهده بعضاً بيولوژيكي

 به را آلي بار ميزان و گردد مي معكوس نتايج ايجاد باعث

   دهد. مي افزايش شدت 

، آب مصنوعي و طبيعي هاي آلودگي وجود دليل به امروزه

 و بوده كاهش به رو همواره مناسب آشاميدنيآب  كيفيت

 الزم اقتصادي توجيه باال كيفيت باآب  براي تقاضا افزايش

 حذف در قيمت ارزان و مدرن هاي آوري فن ايجاد براي را

 از، است كرده فراهم آشاميدنيآب  از سمي يها جلبك

 روش پائين هاي ظرفيت در جديد هاي روش جمله

 روش يك فرايند اين .است ٢الكتروكواگوالسيون

 و كاتد و آند الكترودهاي بين ولتاژ اثر در است الكتروليزي

 از و محل در كواگوالنت، الكتريكي جريان يربرقرا

 طرحي ارايه پژوهش اين از هدف شود. مي توليد الكترودها

 فرايند كارايي از استفاده با آن در كه است

 با آلومينيومي اي ميله الكترودهاي با الكتروكواگوالسيون

 آبي - سبز سمي يها جلبك حذف به منجر مختلف شرايط

 يها جلبك حذف ميزان شود. آشاميدني و مصرفيآب  از

                                                             
2 -Electrocoagulation 
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 اختالف، 11 و 7، 3 برابر pH مقادير در آبي - سبز سمي

، 30واكنشهاي  زمان درو  ولت 30 و 20، 10هاي  پتانسيل

 كه است آن بيانگر نتايج .شوند مي تعيين دقيقه 60 و 45

 pH در آبي - سبز يها جلبك حذف راندمان باالترين

آيد  مي دسته ب دقيقه 60 زمان در و ولت 30 ولتاز ،3برابر

 در حذف % 78 و اسيدي محيط در حذف درصد % 96 كه

 كه است بوده 11برابر pH در حذف % 86 و خنثي محيط

 زمان و پتانسيل اختالف ،pH مستقيم ثيرأت دهنده نشان

 از استفاده با آبي - سبز يها جلبك حذف در واكنش

 هاي بررسي به توجه با .)1392(مرتضوي،  دارد EC فرآيند

 ها باكتري سيانو كنترل در التراسونيك امواج از استفاده اخير

 تأثير تحت كه بوده ثرؤم وآبي سبز يها جلبك همچنين و

 پرتودهي زمان و فركانس توان، شدت قبيل از پارامترهايي

 حذف ماكزيمم گرچه .)Zhang et al.,2006(  است

 صورت kHz 864 فركانس در ها جلبك و اي خزه هاي سلول

  است آن بيانگر شده پذيرفته انجام تحقيقات ولي گيرد مي

 كردن فعال غير راندمان باالترين 580kHz فركانس در كه

 ;Rajasekhar, 2012( افتد مي اتفاق آبي- سبز يها جلبك

Carmichael, 1992.( 

 فراصوت، پيشنهادي تركيبيفرآيندهاي  ارائه از هدف

 از استفاده با اول گام در كه ستا آنفيلتراسيون  وايرليفت 

 آبي -سبز يها جلبك جمعيت كاهش دليل به سامانه اين

 سموم كاهش ضمن و پذيرفته انجام فراصوت امواج توسط

 و معلق ذرات ميزان كاهش موجب نهاآ از شده آزاد

 منبع مرحله اين در واقع در گردد.آب  از طعم و بو كدورت،

 آبي -سبز يها جلبك از ناشي كه شده ايجاد سميت و بو

 فرآيند از استفاده با ادامه در سپس گردد. مي تضعيف  است

هاي  از كف با توجه به ضريب نفوذ باالي متابوليت هوادهي

 منتقل هوا فاز به شده منتشر هاي متابوليتموجود در هوا، 

 قبلي فرايند مكمل عنوان به نيز هوادهي نوع اين كه شود مي

 تركيبات اينكه به توجه با .استآب  وبوي طعم كاهش، در

 از شوند مي بندي طبقه فرار تركيبات جز اغلبآب  بودار

 بودار تركيبات حذف جهت معمول هاي روش جمله

 مهمي عامل اختالط نحوه ولي . هستند هوادهي هاي سيستم

 گرفته نظر در بايد كه ، است هوادهي سيستم راندمان در

 آلي تركيبات اكسيداسيون بر عالوه هوادهي نقش شود.

 هاي الشه و كلوئيدي تركيبات شناورسازي، بودار

 عمقي هوادهي ديفيوزرهاي جمله از . است مرده يها جلبك

 طوره ب را دفع فرآيند و كرده عمل دوفازي به صورت كه

 تحقيقاتي به توجه با  ها هستند ايرليفت دهد مي انجام كامل

 انجام ژئوسمين حذف مورد در Brown دانشگاه در كه

 ژئوسمين حذف جهت عمقي هوادهي فرآيند است. پذيرفته

 بهترين كه  است دليل بدين كه است گرديده پيشنهاد

 جرم انتقال ضريب كه  است پذير امكان زماني حذف راندمان

 ).1380ميرزازاده،(  است هوا همان كه گاز فاز به مايع فاز از

 اين پذيردكه انجام دوفازي صورت وبه دفع فرآيند توسط

 در و دارد. كامل انطباقفرآيند ايرليفت  عملكرد با نظريه

 فيلترهاي توسط سطحي جذب فرآيند از استفاده با نهايت

 فرآيند پولساتورها خروجي در فعال كربن و زغال ثقلي

 روش در پذيرد. مي انجام باال راندمان با ژئوسمين حذف

 در بااليي راندمان طبيعي اكوسيستم حفظ ضمن شده ارايه

  .گرديد خواهد مينأت ازآب طعم و بو حذف

  منطقه مورد مطالعه .2

 روي بر كالت به مشهد جاده 20 كيلومتر در سدكارده

 44 ذخيره توانايي قرارداردكه كارده نام به اي رودخانه

 يك توسط سد اينآب  كه رادارد،آب  مترمكعب ميليون

 تصفيه جهت مشهد 1 شمارهآب  خانه تصفيه به 800 خط

 1 شماره خانه تصفيه به وروديآب  شرايط شود مي منتقل

   .) است1( جدول شرح به مشهد

 مشهدآب  1 شماره خانه تصفيه به وروديآب  مشخصات .1 جدول

 مشهد)آب  (آزمايشگاه

)NTU( 21/2  كدورت  

)(mg/l 49/3  موادمعلق  
PH  82/7  

EC(µmohs/cm)  640  

  . است ميانگينبه صورت  1 شماره جدول مقادير
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  است. شده داده نشان كارده سد توپوگرافي نقشه )1( شكل در

 
  كارده سد جغرافيايي موقعيت توپوگرافي نقشه شماتيك. 1 شكل

  روش تحقيق .3

  MIBو ژئوسمين وشيميائي فيزيكي خواص .1. 3

 كلر كه است اين كلرزني مورد در موجود معضالت از يكي

 موادآلي و را شيميايي نه كند مي حذف را ميكروبي آلودگي

 غشا رفتن بين از باعث كلر طرفي از، كند مي اكسيد را

 واقع در گردد. مي ژئوسمين آزادسازي و سلولي

 شيميايي مواد آبي - سبز يها جلبك از توليدي هاي متابوليت

 جلبكي دفعي فرآيند يا متابوليتي فعاليت از كه هستند آلي و

 دو شده انجام هاي بررسي با ).Bowen,1965( گيرند مي أمنش

 كنند مي بو ايجادسد كارده  در كه هايي متابوليت از نوع

  : )2(جدول  هستند ذيل موارد شامل

 )مشهدآب  آزمايشگاه MIB (ژئوسمينو وفيزيكي شيميائي مشخصات .2 جدول

  نشانه  شيميايي فرمول    مولكولي وزن  بو نوع        )ng/l( بو آستانه غلظت ميزان

O  182  كپك و خاك  10 22H 12C   ژئوسمين  

O  168      فلفلي-تندخاك  29 22H 11C  MIB 

 

 از دفعي مواد كاهش با مستقيم رابطه بارآلي كاهش ميزان

 ها، متابوليت ها افزايش اي فزاينده طوره ب و دارد ها جلبك

  دهد. مي افزايش را TBOD5 ميزان

 اولتراسونيك سيستم توسط جلبك حذف .2. 3

 ذيل موارد براي معموالً خزه و جلبك ضد هاي دستگاه از

 نيز و خزه و جلبك كشندگي براي كاربرد شود: مي استفاده

، آب تصفيه هاي سيستم در خزه و جلبك رشد از جلوگيري

 رايزرها ها، پمپ انسداد از جلوگيري، آرامش هاي حوضچه

 هاي باكتري بردن بين از وسيسات أ، خوردگي تها لوله و

 )2( شكل در .(Shimizu, 2003) كننده تخريب و مضر

 حوضچه در التراسونيك سيستم كارگيريه ب نحوه شماتيك

  است. گرديده ارائهآب  هاي خانه تصفيه آرامش

 شمال

 سد كارده موقعيت         
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 در جلبك حذف جهت التراسونيك دستگاه نصب .2 شكل

  آب خانه تصفيه آرامش حوضچه

  ها و يافته. بحث 4

 مناسب هاي فركانس اساس بر شده انجام هاي بررسي از پس

 آبي، -سبز يها جلبك حذف براي التراسونيك سيستم

ورودي از آب  براي ذيل مشخصات با التراسونيك سيستم

 گرديد پيشنهادآب  1به تصفيه خانه شماره  مشهدسد كارده 

  .)3(جدول 

آب  در نصب جهت التراسونيك سيستم پيشنهادي مشخصات .3 جدول

  مشهد كارده سد

  مقدار  واحد  پارامتر

  300  وات  توان

  39  هرتز  فركانس

  240×142×149  ميليمتر  كنترلي ابعادباكس
  

سد  در آبي - سبز يها جلبك حذف جهت فوق مشخصات

 است شده پيشنهادكارده مشهد 

 01/0 ميزان كارده سد خامآب  در ژئوسمين ميزان حداقل

 تا سال گرم فصل در ميزان اين كه بوده ليتر در ميكروگرم

 با كه است داشته افزايش ليتر در ميكروگرم 05/2 ميزان

 خروجيآب  در ژئوسمين عمالً هيبريدي سيستم از استفاده

آب  (آزمايشگاه شود نمي مشاهدهآب  خانه تصفيه از

 داراي نمونه ميكروسكوپي مشاهدات به توجه با مشهد).

 جمعيت شمارش و المل زير آبي – سبز يها جلبك

 محقق توسط و )4( جدول توسط كه الكتروفيسه و سيانوفيسه

 نمونه از و الكترونيكي ميكروسكوپ از استفاده با (نويسنده)

 كه  است آن بيانگر خود كه است. پذيرفته انجام كارونآب 

 دستگاه از استفاده از بعد كلروفيسه جمعيت حذف راندمان

  . است پذير امكان نيز 100% تا فراصوت

 و حذف در الكتروني ميكروسكوپ شمارش از حاصل نتايج. 4 جدول

  كلروفيسه جمعيت كاهش

 شماره

  آزمون

 از قبل نمونه

  التراسونيك

 از بعد نمونه

  التراسونيك

1  5  1  

2  3  0  

3  6  2  

4  4  1  

 تعداد شود مي مشاهده فوق جدول از كه گونه همان

 طوره ب المل سطح واحد در الكتروفيسه و سيانوفيسه

 كاهش التراسونيك سيستم از استفاده از بعد چشمگيري

 و سيانوفيسه جمعيت شماتيك) 3( شكل در يابد. مي

 وزير المل توسط كهنمونه خروجي سد كارده  الكتروفيسه

  است. شده ارائه  است ميكروسكوپ

  
 زير وسيانوفيسه الكتروفيسه جمعيت شماتيك. 3 شكل

  مربوط به خروجي سدكارده ميكروسكوپ

  مشهد: )1( شماره خانه تصفيه 600 حوضچه ابعاد

 2000عملياتي دبي براي كه  است متر 4 ×10×15 = 600

در حوضچه  هيدروليكي ماند زمان، ساعت بر مترمكعب

 كه ،شود مي hr 3/0 =2000/600 برابرآرامش تصفيه خانه 

هاي سازندگان  توصيه به توجه با . است دقيقه 18 معادل

 مناسب عملكرد برايهاي التراسونيك ضد جلبك،  سيستم

 الزم دقيقه 30- 15 معادلزمان ماندي  اولتراسونيك سيستم

و زمان ماند  باال ابعاد با حوضچه گرفتن نظر در با كه  است

 كافي فرصت فراصوت امواجدست آمده ه هيدروليكي ب

    داشت. خواهند مناسب عملكرد براي
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  مشهدآب  1 شماره خانه تصفيه عملياتي شرايط .1. 4

 و مشهد 1 شماره خانه تصفيه عملياتي شرايط زير جدول در

 با كه )5( جدول. است شده ارائه نياز مورد هواي ميزان نيز

 جهت نياز مورد هواي ميزان و عملياتي دبي به توجه

  شود. مي محاسبه زير شرح به BOD5 آلي بار اكسيداسيون

)1(  
3

5

3 3

5

48000 18 10 864

864 45 338880

Kg
BOD  

day

Kg m m
          

day BOD Kg day

−

= × × =

= × =

  

 پايش عمليات براي نياز مورد هواي حداقل

  مشهد 1 شماره خانه تصفيه عملياتي شرايط .5 جدول

  مقدار  واحد  گيري اندازه پارامتر

  48000  روز بر مكعب متر  عملياتي دبي

  150  مربع متر  هوادهي سطح

  150  مربع متر  هوادهي كلي سطح ميزان

  600  مكعب متر  هوادهي كلي حجم ميزان
  

 در سختي و محلول آهن هاي غلظت بحراني ميزان

 كه است گرديده ارائه) 6( شماره جدول در دفع فرآيندهاي

 سدكارده،آب  به مربوط آزمايشگاهي نتايج با مقايسه با

 به صورت عمقي هوادهي از استفاده  است محرز كامالً

  داشت. خواهد اجرايي قابليت دفع فرآيند جهتايرليفت 

 رسـوب  تشكيل امكانآب  سختي و آهن باالتر مقادير وجود

 در مكـش  امكـان  كه هايي سيستم در زيرا دهد، مي افزايش را

  . هستند حساس بسيار رسوب و جرم به دارد وجود آنها

 دفع فرآيند در سختي و محلول آهن بحراني مقادير. 6 جدول

)Eylers,1997( 

  )mg/lكل( سختي  )mg/lآهن( غلظت  تكنولوژي نوع

  ≤ 1000  ≤10-5  حبابي هوادهي

 سدآب  هاي نمونه روي بر آزمايشات نتايج به توجه با

 در وسختي محلول آهن مقادير 1آب  خانه تصفيه كارده

  است. شده داده نشان )7( شماره جدول

 درآب محلولوسختي  آهن مقاديربحراني .7 جدول

 مشهد)آب  سدكارده(آزمايشگاه

  )mg/lكل( سختي  )mg/lآهن( غلظت  تكنولوژي نوع

  920  2/0  حبابي هوادهي
  

 كاره سدآب  در موجود هنآ و سختي مقادير به توجه با

 موفقيت دفع فرآيند براي هوادهي فرآيند از استفاده

  داشت. خواهد پي در ييباال راندمان و آميزبوده

 حذف در دفع فرآيند جهتفرآيند ايرليفت  از استفاده .2. 4

 MIB و ژئوسمين

 پيشرفته هوادهي روش نوع يكفرآيند ايرليفت  واقع در

 توسط هوا بازار در موجود ديفيوزرهاي خالف بر كه  است

 و شود مي دميده سيلندري داخل به پايين از استيل لوله يك

 را زياديآب  دوفازي صورت به باال سمت به حركت هنگام

 با هوا وآب  دوفازي جريان دهد، مي حركت خود همراه

 در و گرفته دوار حركت ثابت توربين دور باال سرعت

 و خرد ها حباب موجود هاي زائده به برخورد با باالتر قسمت

 عالوه اكسيژن انتقال باالي راندمان علت واقع در و شده ريز

 كند مي ايجاد شديد توربوالنس، ريز هاي حباب ايجاد بر

 روي مرزي اليه شدن نازك باعث كه .)1392 (مرتضوي،

  ).(Byron, 2002; Nakano, 2001 شود مي هوا حباب

 درهوادهي ازكف  به صورتفرآيند ايرليفت  عملكرد نحوه

 ارائه )4( شكل درآب  هاي خانه تصفيه آرامش حوضچه

  است. گرديده
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  (تحقيقات پيشرفته) ايرليفت به صورتاز كف  عمقي هوادهي سيستمنحوه عملكرد  شماتيك. 4 شكل

آب  )1( شماره خانه تصفيه آرامش حوضچه ابعاد به توجه با

 با چيدمان نحوه بهترين  است 15×10×4 ابعاد به مشهد

 به صورت هواده سوپر 99 نصب حذف راندمان باالترين

 شود مي مشاهده كه طور همان است شده ارائه )5( شكل

 بابا همپوشاني كامل و  چيدمان بهترين شده ارائه چيدمان

 چيدمان نوع زيرا . است هوادهي مرده فضاي كمترين

 بهترين درها  هواده همپوشاني كه باشد اي گونهه ب بايست مي

 راندمان اختالط فرآيند و گردد پذير امكان ممكن حالت

 مشاهده) 5( شكل در كه گونه همان باشد. داشته باالتري

 حوضچه درها  هواده سوپر پيشنهادي چيدمان شود مي

  . است ذيل به صورتآب  1 شماره خانه تصفيه آرامش

 
 تصفيه آرامش حوضچه در هواده سوپر چيدمان نحوه. 5 شكل

  مشهد )1شماره( خانه

فيلتر ستوني  توسط سطحي جذب و نهايي سازي زالل. 3. 4

  اكتيو كربنزغال و 

 هاي خانه تصفيه درها  پولساتور معايب از برخي به توجه با

 دركانال اكتيو كربن بستر از استفاده محل بهترينآب 

 20 تقريبي ارتفاع به 90×90 ابعاد به كه پولساتورها خروجي

با يك ورودي در محل  خروجي كانال كف از سانتيمتر

در  . است ثقلي فيلتراسيونبه صورت وسرريز و دو خروجي 
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) محل قرارگرفتن فيلترها ي ثقلي ذكرشده در 6شكل (

 كانال خروجي پولساتورها نشان داده شده است.

  
 نصب محل و پولساتورها خروجي كانال شماتيك .6 شكل

  ثقلي فيلترهاي

به  تواند مي سطحي جذب فيلتر نصب محل. 1. 3. 4

  : باشد ذيل هاي صورت

   پولساتورها سرريز محل در اكتيو كربن از استفاده - 1

 پولساتورها سرريز محل در زغال از استفاده - 2

 تجارب به توجه با كه اكتيو كربن و اززغال تركيب - 3

 با كه اهواز خانه تصفيه (ازجمله ها خانه تصفيه ساير گذشته

 حذف نيز را ونفت پارافيني مواد حتي زغال از استفاده

 نيز اقتصادي نظر از زغال پايين قيمت به توجه با و اند) كرده

  است. صرفه به

 طريق از فيلتراسيون توسط سطحي جذب عمليات واقع در

 سرريزها محل در اكتيو وكربن زغال از فيلترهايي

 نحوه) 7( شكل شود. مي انجام ثقلي به صورت و پولساتورها

  دهد. مي نشان را سطحي جذب فيلتر شماتيك

  
 خروجي در سطحي جذب فيلتر ساختماني شماتيك .7 شكل

  پولساتورها

 گيري نتيجه. 5

 قبول قابل راندمان يك با اولتراسونيك آوري فن از استفاده

 جمعيت كاهش نتيجه در و نموده حذف را ها جلبك

 از ناشي بوي و طعم حذف آن درپي نيز و ها جلبك

 ارتقاء در و شد خواهد انجام زني كلر پيش بدون ها جلبك

ه ب مشهد 1 شماره خانه تصفيهسدكارده و  شربآب  كيفيت

 انجام هاي بررسي. بود خواهد بخش اثر اي مالحظه قابل طور

 وسختي آهن آزمايشات نتايج و محقق توسط شده پذيرفته

از سد كارده  خانه تصفيه به وروديآب  نمونه روي كل

به  عمقي هوادهي فرآيند از استفاده كه  است آن بيانگر

 به و  است استفاده قابل ييباال راندمان با دوفازي صورت

 گروه توسط شده انجام تحقيقات و مقاالت هاي يافته استناد

ه ب پذيرفته انجام اقتصادي هاي بررسي و براون دانشگاهآب 

 هوادهي سيستم از استفاده كه،  است آن بيانگر محقق وسيله

 كم حال عين در و آمدترين كار عنوان بهبه روش ايرليفت 

 در اينكه به توجه با و  است ژئوسمين حذف روش ترين هزينه

 افت به مربوط مبحث و ندارد وجود غشاايرليفت  سيستم

 انجام مناسبي به صورت دفع فرآيند ،نيست مطرح فشار

 در سطحي جذب فرآيند درها  هزينه كاهش جهت. پذيرد مي

 و زغال از بااليي اليه در كه گردد مي استفاده اليه دو از فيلتر

و محل قرار  شود مي استفاده اكتيو كربن از پائيني اليه در

گرفتن فيلتر جذب سطحي در كانال خروجي پولساتورها و 

 استفاده گذشته تجريبات به توجه با و  ثقلي است به صورت

 اينكه ضمن پارافيني تركيبات حتي نيز و رنگبري در زغال از

 سطحي جذب فيلتر پائيني اكتيو كربن اليه شدن اشباع زمان

 ايفا بسزايي نقش نيز شده مامت هزينه در دهد مي افزايش را

 كند. مي

  سپاسگزاري

 شركت عامل محترم مديريت از دانند مي خود بر نگارندگان

 پروژه اين در همراهي خاطر به مشهد فاضالب وآب 

  باشند. داشته را قدرداني كمال تحقيقاتي

Coil+ activated carbon  
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