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 چکيدٌ

تذیْی ّا اهشی  ًطیٌی، ًگشاًی دس هَسد کیفیت َّا ٍ تأحیش آى تش سثک صًذگی اًساى تا تَجِ تِ سضذ جوؼیت، پذیذُ صٌؼتی ضذى ٍ ضْش :زميىٍ

خاًِ فاضالب است. تا تَجِ تِ هساػذ تَدى ضشایط هحیطی دس  تشداسی اص تصفیِ تشیي ػاهل ًگشاًی هشدم دس ٌّگام احذاث ٍ تْشُ است. تَ هْن

یثات َّاصی تجضیِ کٌٌذُ هَاد آلی فاضالب دس احش احیا تشک ّای تی آٍسی تشای فؼالیت هیکشٍاسگاًیسن ّای جوغ ّای تصفیِ فاضالب ٍ ضثکِ تشکِ

گشدًذ. ّوچٌیي تَی ًاخَضایٌذ تاػج ایجاد احشات سَء سالهتی ٍ هضاحوت  سَلفایذ ٍ ... تَلیذ هی آلی هَلذ تَ ًظیش هشکاپتاًْا، اسکاتَل، ّیذسٍطى

شداسی اص ت تایذ دس طشاحی، تْشُ . کٌتشل تَ یکی اص هالحظات اصلی است کِ هیضَد یه خاًِِ یتشای ساکٌیي اطشاف ٍ پشسٌل ضاغل دس هحل تصف

اص ًظش هشدم، هذًظش قشاس گیشد. لزا  ساتیتأس گًَِ يیّا ٍ تأسیسات دفغ آى تا تَجِ تِ تاصتاب پزیشش یا ػذم پزیشش ا خاًِ سٍّا، تصفیِ فاضالب

 شل تَ تَد.خاًِ ٍ ضثکِ فاضالب ضْش قضٍیي ٍ اسائِ ساّکاسّای کٌت ّذف اص تحقیق حاضش ضٌاسایی ٍ پایص تَ ًاضی اص تشکیثات آلی دس تصفیِ

ّای گاصی آلی ًاضی اص فاضالب ٍ دس  ّایی کِ داهٌِ احشات تَ ٍ احشات سَء سالهتی تاالتشی داسًذ تا استفادُ اص آًالیض کیفی آالیٌذُ آًالیت :ريش

تشداسی تش هثٌای جزب تش سٍی جارب کشتي فؼال تَد. دس ایي سٍش اص پوپ  ًْایت تا استفادُ اص یک هاتشیس اًتخاب ضذًذ. تکٌیک ًوًَِ

دقیقِ استفادُ گشدیذ. جْت  15تشداسی حذٍد  دس هذت صهاى ًوًَِ ml/min 200-20 تا هیضاى ًشخ جشیاى Low volumeتشداسی  ًوًَِ

 ( استفادُ ضذ.GC) یگیشی سالیاًِ تشکیثات آلی فشاس اص دستگاُ کشٍهاتَگشافی گاص پایص ٍ اًذاصُ

3َّاصی تِ تشتیة داسای تاالتشیي هیضاى  ُ الگَى تیهیاًگیي غلظت تٌضى ٍ تَلَئي دس فصل تْاس دس ایستگا: َا يافتٍ
mg/m 45/2±73/1  ٍ

3
mg/m 27/0±19/0 َّاصی ٍ ایستگاُ  ّای الگَى تی دس فصل تاتستاى ًیض تاالتشیي هیضاى تٌضى ٍ تَلَئي تِ تشتیة هشتَط تِ ایستگاُ .تَد

3 پوپاط تا هیاًگیي غلظت
mg/m2/4659±58/297  ٍ3

mg/m4/3377±204/2388  ٍ 3دس هَسد تٌضى
mg/m8/9683±5/6850 ٍ 

3
mg/m6/9583±9/6775  دس هَسد تَلَئي تَد. هیاًگیي غلظت تٌضى ٍ تَلَئي دس فصل صهستاى دس ایستگاُ خیاتاى ضْیذ تاتایی تِ تشتیة داسای

3تاالتشیي هیضاى 
mg/m26/0±185/0 ٍ3

mg/m012/0±009/0 ُ3آّي تِ تشتیة  ٍ دس ایستگاُ خیاتاى سا
mg/m05/0±037/0  ٍ

3
mg/m61/0±043/0 داسای کوتشیي هیضاى تَد. 

آٍسی فاضالب تیطیٌِ غلظت تشکیثات آلی فشاس دس ایستگاُ خیاتاى ضْیذ تاتایی ضٌاسایی ضذ. تشدد ٍسایل ًقلیِ دس  دس ضثکِ جوغ :گيری وتيجٍ

خاًِ فاضالب تیطیٌِ آلَدگی تشکیثات آلی فشاس دس  ػول ًوَدُ است. دس تصفیِ کٌٌذُ هخذٍشػاهل  ػٌَاى  تِی تشداس ًوًَِی ّا ستگاُیاجَاس 

خاًِ ٍ دس جْات هختلف یکٌَاخت ًثَدُ ٍ  ّا ضٌاسایی ضذ. پشاکٌذگی آلَدگی دس پیشاهَى تصفیِ ّای پوپاط ٍ الگَى خاًِ ٍ دس جَاس ایستگاُ تصفیِ

آٍسی فاضالب  دس ضثکِ جوغقشاس ًیستٌذ.  خاًِِ یتصفاص آلَدگی تَلیذ ضذُ دس  هتأحش خاًِ جَاهغ اًساًی ٍ هشاکض تجاسی ٍ صٌؼتی پیشاهَى تصفیِ

(. دس P<05/0داس است ) ّای هختلف هؼٌی تشداسی ٍ ایستگاُ ساتطِ تیي هیاًگیي غلظت تٌضى ٍ تَلَئي دس فصَل هختلف سال، صهاى ًوًَِ

 (.P>05/0داس ًیست ) تشداسی هؼٌی فصَل هختلف سال ٍ صهاى ًوًَِخاًِ فاضالب ساتطِ تیي هیاًگیي غلظت تٌضى ٍ تَلَئي دس  تصفیِ

 آٍسی فاضالب، هَاد آلی، تَی ًاهطثَع خاًِ فاضالب، ضثکِ جوغ تصفیِ :دياشٌيکل


