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 مقدمه مترجمان
هـای صـنعتی، بررسـی خصوصـیات فاضـالب صـنایع        کتاب بر روی مدیریت فاضالباین  تمرکز

شـد. کتـاب حاضـر    با های تصفیه مورد استفاده در صنایع گوناگون، رونـد توسـعه و.... مـی    مختلف، روش

 های صنعتی است.در زمینه فاضالب WEF هایترین کتاب یکی از پرفروشترجمه 

کتاب توسط گروه متنوعی از متخصصان باتجربه در زمینه خاص مورد توجه نگاشـته شـده   این  

 های خود را بـرای  گذار تمام تالشاست. مهندسان طراحی، مدیران صنایع، اساتید دانشگاه و ارگان قانون

 اند اما در عین حال یک منبـع عملـی بـرای افـرادی     ریزی کرده تدوین کتابی کامالً جامع و تئوریک پایه

است که نیاز به کاربرد اصول با فاضالب صنعتی جهت طراحی تاسیسات یا و سـایر مهندسـین و حتـی    

 باشد. پیمانکار می



 

 آب و فاضالبشركت مقدمه 
در جهان امروز، رشد جمعیت و توسعه صنعت و پیشرفت سریع فناوری، همراه با بهبود شـرایط  

امــدهای مختلــف و ناخواســته در موجــب پیــدایش و گســترش پی زیســت و ارتقــای کیفیــت زنــدگی،

های گونـاگون و خطرنـاك حاصـل از     فاضالبت که از میان آنها تولید زیست پیرامونی گردیده اس محیط

های صنعتی  های آلوده و یا همان فاضالب توان نام برد. ورود آب و عملیات صنعتی متعدد را میفرایندها 

بروز مخاطرات جـدی بـرای    زیست، موجب رسانی به محیط زیست و منابع آبی، افزون بر آسیب به محیط

ی توسـعه   مات جبـران ناپـذیری را بـر پیکـره    صـد سالمت انسان و موجودات زنـده گشـته و در نهایـت    

هـای   فاضـالب  بـه  نماید. در این میان مخاطرات و مشکالت مربـوط  اقتصادی و اجتماعی جوامع وارد می

انـوا    و صنایع، محصوالت و فرآیندهای تولید پیچیـده و متغیرـر  گونی و گستردگی اصنعتی به دلیل گون

از اهمیـت بیشـتری   نعتی محصـوالت جدیـد و نوپدیـد،    د صـ ناشی از تولیهای سمی و خطرناك  آالینده

 ت.برخوردار اس

ییـرات آب و هـوایی در   از سوی دیگر همراه با  رشد روز افزون جمعیـت و توسـعه کشـورها، تغ   

خصوص در منطقـه خاورمیانـه    هبحران آب در جهان و ب به افزایش نگرانی نسبت به منجرمقیاس وسیع 

معیارهـا و   مقـررات،  وضـع قـوانین و  یت خردمندانـه منـابع آب همـراه بـا     مـدیر  شده اسـت. از ایـن رو  

هـای در دسـترس، مـدیریت     بآهـای آلـوده بـه منـابع      ر تخلیـه فاضـالب  دگیرانـه   استانداردهای سخت

تصـفیه و اسـتفاده    ها و در مجمو  کنترل، چرخانی آب ب در صنعت و بازآهوشمندانه مصرف و چرخش 

های صنعتی اهمیت بیشتری یافته و در دستور کار متولیان حفاظت و کنتـرل کیفیـت    مجدد از فاضالب

هـای   با شناخت از تـاثیر آلـودگی   گرفته است.منابع آبی و نیز صاحبان صنایع و کارفرمایان صنعتی قرار 

ینـه شـناخت، پـایش و    های بزرگی در زم های اخیر گام های پیش رو، در دهه منابع آب در تشدید بحران

 .های صنعتی در کشورهای توسعه یافته برداشته شده است یریت فاضالبمد

زیسـت،   کشور ما نیـز بـا رویکـرد حفـظ محـیط      همگام با توسعه دانش جهانی در این زمینه، در

کمبود شدید منـابع آب متعـارف و   ها و نیز با در نظر گرفتن  شرایط زیست و تامین سالمت انسان بهبود

های صنعتی در چند دهه اخیر بـیش از پـیش    و جایگاه مدیریت و تصفیه فاضالب در دسترس،  اهمیت

 .است شدهشناخته شده و توجه و نگاه به این مفاهیم بیشتر درك 

صـحی   انـوا     از آنجا که تربیت نیروی انسانی کارآمد در این عرصه، نیازمنـد شـناخت کـافی و   

در همین راستا شـرکت  بنابراین  باشد، آب و فاضالب میشجویان و مهندسان دان فاضالب صنعتی توسط

و نیروی انسانی درگیر و هـم چنـین   با هدف افزایش آگاهی کارکنان  استان خوزستان نیزب آب و فاضال

نفعـان در حیطـه آب و فاضـالب و ارتقـا      یاری رساندن به ارتقای دانش و نگرش دانشجویان و دیگـر ذی 

و در راستای اهداف عالیه خود حمایت از چـاپ و انتشـار    کشور، سط  علمی بدنه صنعت آب و فاضالب

 .کتاب حاضر را پذیرفته است



 

نسخه اصلی کتاب حاضر یکـی از منـابع علمـی و کـاربردی بسـیار مفیـد در زمینـه شـناخت و         

های صنعتی است که به وسیله گروهی از اعضای هیات علمی و شاغلین دانشگاهی کـه   مدیریت فاضالب

ارزشـمندی در زمینـه    ز این نیز در همکاری با شرکت آب و فاضالب خوزستان پدید آورنده آثـار پیش ا

هـای فاضـالب و    خانـه  تصفیه و مدیریت لجن در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی، تصفیه آب آشامیدنی،

اسـت و بـا    شـده اند، ترجمـه   زیست و فاضالب بوده حاسباتی در حل مسائل مهندسی محیطهای م روش

ار انتشـار  توان امیدوار بود که این اثر نیز مانند دیگر آث سوابق علمی و عملی گروه مترجمان می توجه به

چنـین   مندان و شاغلین صنعت آب و فاضالب و هم هوری باالیی بوده و توسط عالق یافته آنان دارای بهره

ان ایـن عرصـه مـورد    پژوهـ  ن و دانـش در صنعت و نیـز  دانشـجویا  های آب  کارشناسان درگیر با آلودگی

 .گیردقرار استفاده 
 

 

 احمد سیاحی

مدیر کل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط 

 با صنعت

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 محمدرضا کرمی نژاد 

مدیره و مدیرعامل یس هیات یر  

خوزستان شرکت آب و فاضالب استان  

 

 

 



 

 پیشگفتار
اغلـب بـا    انـد،  ی با حیطه تصفیه فاضالب صنعتی آشـنا شـده  دانشجویان و مهندسانی که با تازگ

چنـد   مواجه خواهند بود که پاسخ به آنها فقط از طریق بازدیدهای عملی میسر اسـت. هـر  هایی  پرسش

و هـا   از جنبه مدیریت زمان و امکان دسترسی به کارخانههایی  چنین مسافرتدهی  و سازمانریزی  برنامه

و بـه  هـا   کتاب برای پاسخ به برخـی پرسـش  این  نماید. می ری بس دشوارتصفیه فاضالب امهای  سیستم

و هــا  کتــاب مبــاحری در مــورد روشایــن  ســفرها نگــارش گردیــده اســت. درایــن  عنــوان جــایگزین

تصـفیه و خطاهـای احتمـالی در طراحـی و     هـای   فاضالب صنعتی، دالیل انتخاب گزینههای  خانه تصفیه

ت. همچنین تصاویری در کتاب منتشر شده که به درك بهتر خواننـده  ارائه شده اس خانه تصفیهراهبری 

بـه مهندسـی فاضـالب،     منـد  نماید. معموالً دانشـجویان و مهندسـان عالقـه    می از مباحث موجود کمک

کننـد. در آن   مـی  فاضـالب شـهری آغـاز   هـای   خانـه  هیمطالعات خود را با فاضالب خانگی و طراحی تصف

فاضالب شهری متمرکز خواهد بود که خود تلفیقـی از فاضـالب خـانگی،     صورت مطالعات آنها بیشتر بر

محققـان ممکـن   ایـن   امر، برخی ازاین  باشد. پیرو می شده تصفیه پیش تجاری و فاضالب صنعتی خام و 

آنها بـا  تر  فاضالب صنعتی آشنا باشند، ولی به هر حال مواجهه عمیقهای  است به صورت اندکی با جنبه

 انجـام شـده در  هـای   نعتی امری بسیار محتمل است. در حقیقت، بخش عمده فعالتموضو  فاضالب ص

هـایی   آید. بسیاری از مهندسان در اوایل فعالیت خود، نمونـه  می عملی به دستهای  حوضه از تجربهاین 

فاضـالب صـنعتی    خانـه  تصـفیه فاضالب شهری یا گونه اصـال  شـده از آن را بـرای یـک      خانه تصفیهاز 

 ند.پیشنهاد ده

 تصفیه فاضالب شهری و صنعتی چقدر است؟ آیا نیـازی بـه مهـم جلـوه دادن    های  میزان تفاوت

به حـدی هسـتند کـه منجـر بـه تفـاوت مفـاهیم، طراحـی و         ها  تفاوتاین  وجود دارد؟ آیاها  تفاوتاین 

ه مهم احتمـالی کـه مهنـدس بایـد از آن آگـا     های  فاضالب صنعتی گردد؟ جنبه خانه تصفیه برداری بهره

باشد، کدامند؟ به طور قطع نکاتی در مورد تصفیه فاضـالب خـانگی وجـود دارد کـه یـادگیری آنهـا بـه        

تصفیه فاضالب صنعتی نیز مرتبط است. مالحظه بعدی حجم اطالعات قابل استفاده در تصفیه فاضـالب  

 خانـه  یهآمیز تصف صنعتی و مالحظاتی است که به منظور اطمینان از طراحی مناسب و مدیریت موفقیت

 باید اعمال شوند.

شـهری  هـای   صنعتی از جنبه الگوی تولیـد و ترکیـب بسـیار متفـاوت از فاضـالب     های  فاضالب
فاضالب خانگی،  خانه تصفیهفاضالب صنعتی همانند های  خانه تصفیههستند. عالوه بر این، در بسیاری از 

شـود. بـا توجـه بـه      مـی  اسـتفاده از فرایندهای زیستی به عنوان مرحله کلیدی و اصلی زنجیـره تصـفیه   

فراینـدهای زیسـتی و   ایـن   تغییرات خصوصیات کمی و کیفـی فاضـالب، اطمینـان از طراحـی صـحی      
واحدهای عملیاتی و فرایندی باالدست و پایین دست آن چالش مهمی است. در صورت فقدان اطالعـات  

مباحـث نظـری و روابـط مـورد     مرجع بر های  شوند. در کتاب می اولیه در مورد فاضالب مشکالت پدیدار



 

صنعتی به حدی متنو  هستند که های  استفاده در طراحی واحدهای فرایندی تأکید شده است. فاضالب
درك دلیل انتخاب یک فرایند خاص و یا چرایی انتخاب یک نو  فرایند از میان انوا  دیگر ممکن اسـت  

 برای یک مهندس جوان دشوار باشد.
عملیـاتی تصـفیه فاضـالب صـنعتی بـرای دانشـجویان       هـای   نبـه کتاب فعلی با هدف معرفـی ج 

التحصیلی مهندسی محیط زیست و بهداشت محـیط تـدوین شـده اسـت.      التحصیل و در شرف فارغ فارغ
عملی و میدانی مرتبط، ممکن است از جنبه مـرور سـریع و کلـی موضـو      های  از تجربههایی  ذکر مرال

نی بر فرایندهای تصفیه زیستی در زنجیره تصـفیه متمرکـز   مبتهای  مفید باشد. کتاب حاضر بر سیستم

و تحقیقات عملـی و میـدانی نویسـنده اسـت. مباحـث      ها  است که بخش عمده مطالب آن حاصل تجربه
اصـلی و مهـم   هـای   تفصیلی نظری یا محاسبات طراحی مطر  نشده و در عوض، مطالبی در مورد جنبه

معمـول فاضـالب    خانـه  تصـفیه ارائه شده است. شر  یـک   تصفیه فاضالب صنعتی به زبانی ساده و گویا
هـای   مبـانی دقـت کـرده و لـذا دیـد بهتـری از تفـاوت       هـای   خانگی ارائه گردیده تا خواننده به مشابهت

کتاب بـه خصوصـیات مهـم فاضـالب اشـاره      این  فاضالب شهری و صنعتی پیدا کند. درهای  خانه تصفیه
مناسب تصفیه تدوین گردد. در ادامـه  های  ب مشخص، استراتژیشده تا با شناسایی آنها برای یک فاضال

تصـفیه و مفـاهیم   هـای   خاص به صـورت مطالعـه مـوردی، اسـتراتژی    های  کتاب ضمن معرفی فاضالب
   به صورت تفصیلی برای آنها مورد بحث قرار گرفته است. خانه تصفیه

 

 ان جی وون جرن

 

  فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه
صنعتی بر محیط زیست با تأکید ویژه بـر  های  ر تخلیه فاضالببحث در مورد اث

 آسیا

 

 صنعتیهاي  فصل دوم: ماهیت فاضالب
مهم فاضالب صنعتی که ممکن است بـر  های  بحث در مورد تعدادی از مشخصه

فاضـالب صـنعتی مـؤثر باشـند.      خانـه  آمیـز تصـفیه   طراحی و راهبری موفقیـت 
 صنعتی مختلف ارائه شده است.ی ها در مورد خصوصیات فاضالبهایی  جدول

 

 فاضالب شهري خانه تصفیهفصل سوم: 
احتمالی تصفیه بر مبنای راکتـور زیسـتی   های  بحث مختصری در مورد زنجیره

و هـا   فصل به درك بهتـر تفـاوت  این  .ای هجریان پیوسته و راکتور زیستی چرخ
 نماید. می فاضالب شهری و صنعتی کمکهای  خانه تصفیههای  شباهت

 



 

 فاضالب صنعتی، واحدهاي مقدماتی خانه تصفیهفصل چهارم: 

فاضـالب بـرای    سـازی  بحث در مورد تصفیه مقدماتی مورد نیاز به منظور آماده

فصل مطـالبی در مـورد حـذف جامـدات معلـق،      این  ورود به تصفیه ثانویه. در

 سـازی  ، افزودن مواد مغذی و متعادلpHروغن و گریس، مواد بازدارنده، تنظیم 

 مطر  شده است.

 

 فاضالب صنعتی، فرايندهاي زيستی خانه تصفیهفصل پنجم: 

صـنعتی  های  شر  فرایندهای زیستی مورد استفاده برای تصفیه ثانویه فاضالب

عالوه بر معرفی فراینـدهای   .(به منظور حذف مواد آلی و مغذی )در صورت نیاز

هـوازی   بی ه، فرایندهایهوازی نظیر لجن فعال متداول و راکتور متوالی ناپیوست

مورد استفاده به عنوان بخش ابتدایی زنجیره تصفیه با هـدف کـاهش بـار آلـی     

بر مشـکالت فراینـدهای تصـفیه     اند. پیش از تصفیه نهایی هوازی نیز ارائه شده

 فاضالب صنعتی نیز تأکید شده است.  خانه تصفیهزیستی در 

 

 جنفاضالب صنعتی، مديريت ل خانه تصفیهفصل ششم: 

لجن ممکن اسـت  این  کنند. می تصفیه مقدماتی و ثانویه لجن تولیدهای  مرحله

مـدیریت لجـن در   هـای   فصـل روش این  آلی، معدنی یا ترکیبی از هر دو باشد.

 دهد. می فاضالب صنعتی شر  خانه تصفیه

 

 فصل هفتم: فاضالب صنايع مواد شیمیايی و دارويی

ایی و دارویی، یک قالب کلـی در مـورد   مرال فاضالب کارخانه تولید مواد شیمی

بـر  هـا   نو  فاضـالب این  اهمیت تفکیک و اختالط و اثرات بازدارندگی ترکیبات

 دهد. می روند تصفیه را مورد بحث قرار

 

  پرورش خوکهاي  فصل هشتم: فاضالب مجتمع

  فصل نهم: فاضالب كشتارگاه

  فصل دهم: فاضالب تولید و پااليش روغن پالم

 

 
 

 




