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  چكيده
در اين . دباش مي مدفوعي و كليفرم هاي  كليفرم هاي غلظت  باكتري شده، تصفيه كاربرد مجدد فاضالب در اساسي هاي شاخص از يكي

كاهش بار ارزيابي كارايي اين سيستم در  ,هدف اصلي. فاضالب در شرايط كامال بي هوازي در يك سيستم چرخشي جريان يافت تحقيق
 72و  48, 24, 0( ساعت در  اين سيستم جريان يافت و در زمان هاي  72براي اين منظور فاضالب به مدت . فاضالب شهري بود ميكروبي
نتايج بدست آمده نشان داد كه راندمان  .اندازه گيري شد كليفرم كل و كليفرم مدفوعي در نمونه ها .رداري انجام گرفتنمونه ب) ساعت 

بنابراين اين سيستم در  .مي باشددرصد  96و  95بترتيب كليفرم كل و كليفرم مدفوعي ساعت براي  72حذف در اين سيستم پس از گذشت 
     .و در مورد كليفرم مدفوعي به سطح استانداردهاي جهاني رسيده است بوده وفقفاضالب شهري م كاهش بار ميكروبي

 شرايط بي هوازي, فاضالب شهري, كليفرم مدغوعي, كليفرم كل :كليديواژگان 

  مقدمه
ه ي اين مشكالت عمد. كه مي توان آنها را براي تصفيه فاضالب به كار برد وجود دارداز سيستم هاي تصفيه  امروزه طيف گسترده اي

نياز به بهره برداري پيچيده و , باال بودن مصرف انرژي, سيستم هاي متداول تصفيه ي فاضالب را مي توان باال بودن هزينه هاي ساخت
تصفيه فاضالب از  اما سيستم هاي طبيعي . استفاده از سيستم هاي مكانيزه ذكر كرد كه عمدتا از تكنولوژي باال استفاده مي كنند

پمپ ها و لوله كشي براي , تنها وسايل ميكانيكي در اين سيستم ها. يين برخوردارند و در عين حال با كارايي باال همراهندتكنولوژي پا
اندازه . ارگانيسم هاي كليفرم براي كنترل كيفيت ميكروبي منابع آبي به كار مي روند .)1380, يوسفي و همكاران( انتقال فاضالب است

حضور باكتري . و راندمان فرايند گندزدايي اهميت دارد) بيماريزا(م براي تعيين حضور باكتري هاي پاتوژن گيري ارگانيسم هاي كليفر
    .)1388بيتون و همكاران ( آلودگي پس از تصفيه و يا وجود مواد مغذي اضافي مي باشد, هاي كليفرم نشان دهنده ي تصفيه ناكافي

  ها  مواد و روش
 .ليتري كه محل ذخيره فاضالب است 50يك مخزن , سانتي متر 10متر و قطر  4به طول  PVCه يك لولسيستم ساخته شده شامل 

و پمپ كفكش كه فاضالب را در سيستم به  .كه از نفوذ نور به داخل آن جلوگيري شود شده بودجنس مخزن به گونه اي انتخاب 
ضالب از مخزن به لوله و برگرداندن مجدد آن به مخزن بر عهده اتصاالت و لوله هاي پلي اتيلن نيز وظيفه انتقال فا. جريان مي اندازد

در اين سيستم  Cm/S 144ليتر بر دقيقه و سرعت  1.5ساعت با دبي  72ليتر فاضالب در شرايط كامال بي هوازي به مدت  40..داشتند

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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نجام شد و از فاضالب همين دانشگاه ا) اصفهان(اين آزمايش در مرداد ماه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان . جريان داشت

 ساعت از فاضالب در حال  72و  24,28ابتدا از فضالب ورودي و سپس در زمان هاي . براي انجام آزمايش استفاده گرديد

 
  

 براي بررسي داده ها از نرم افزار اكسل. گردش نمونه برداري شد و كليفرم كل و كليفرم مدفوعي در نمونه ها اندازه گيري شدند
  .استفاده شد

  نتايج و بحث
ساعت  24پس از گذشت . بار آلودگي ميكروبي بر حسب مجموع كليفرم ها در فاضالب شهري با گذشت زمان كاهش يافته است

ساعت  72درصد و در نهايت پس از گذشت  77ساعت  48پس از گذشت , 66 درصد حذف كليفرم كل, گردش فاضالب در سيستم
 1000اين حد استاندارد برابر با . مجموع كليفرم ها به حد استاندارد مورد نظر نرسيده است, اين شرايط در. درصد رسيده است 95به 

MPN/100ml  1شكل (مي باشد.(  

  
   ساعت 72كاهش بار آلودگي ميكروبي بر حسب مجموع كليفرم ها در فاضالب شهري در طول  -1شكل

  
 24پس از گذشت . كاهش بار آلودگي بر حسب مجموع كليفرم هاي مدفوعي در فاضالب شهري با گذشت زمان كاهش يافته است

 72درصد و در نهايت پس از گذشت  81ساعت  48پس از گذشت , 9 درصد حذف كليفرم كل, ساعت گردش فاضالب در سيستم
). 1شكل (ساعت به كمتر از حد استاندارد مورد نظر رسيده است  72 كليفرم هاي مدفوعي پس از. درصد رسيده است 96ساعت به 

     .مي باشد MPN/ 100ml 400اين حد استاندارد برابر 
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  ساعت 72در فاضالب شهري در طول ي مدفوعي كاهش بار آلودگي ميكروبي بر حسب مجموع كليفرم ها  -2شكل

  
. يايي و بيولوژيكي در كاهش تعداد باكتري هاي فاضالب موثر استشيم, اين سيستم به صورت تركيبي از فاكتورهاي فيزيكي

  جذب سطحي و تماس , اكسيداسيون ,pH فاكتورهاي شيميايي شامل. مي باشد و زمان ماند تجمع ,فاكتورهاي فيزيكي مثل ته نشيني
  
  

, كالدوسراها, پروتوزوآها, ماتدهاو ميكانيسم هاي بيولوژيكي شامل هضم توسط ن. ره توسط ميكروارگانيسم ها استبا سموم منتش
  .)1387, مذهب و همكاران ;1380, يوسفي و همكاران( انتشار آنتي بيوتيك ها و مرگ طبيعي مي باشد, حمله باكتريوفاژها

   كلي گيري نتيجه
ردهاي اين سيستم در كاهش كليفرم هاي كل و مدفوعي موفق بوده و توانسته كليفرم هاي مدفوعي را به حد مجاز استاندا

  . جهاني برساند
  منابع 
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  .61تا 
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Abstract  
Concentration of total coliform and fecal coliform are the important indicators in application of  
treated wastewater. In this study, wastewater was circulated in a completely anaerobic system. The 
main objective of this research was determining efficiency of the system in Microbial Removal 
from urban wastwater. The wastewater was circulated in the system for 72 hours and sampled in 0, 
24, 48 and 72 hours of experience; the total coliform and fecal coliform of the wastewater had 
measured. The result showed that removal efficiency after 72 hours of measuring total coliform and 
fecal coliform were 95 and 96 percent, respectively. As a result, system was Successful in 
Microbial Removal of wastewater and the fecal coliform reached to world discharge standards. 
Keywords: Total Coliform, Fecal Coliform, Urban wastewater, Anaerobic treatment. 


