
 بهداشت  دانشکده

 ترمی   قالب نگارش طرح درس

 

 فرایندها و طراحی  -های نوین تصفیه فاضالبروش عنوان درس :
 مهندسی بهداشت محیط دکترای دومدانشجویان ترم  مخاطبان:

 15/12-15/14ها  شنبهکی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظری                2: تعدادواحد

  -401سال تحصیلی  اولیمسال ن هرهفته شنبهیکروزهای  15/10لغایت  15/8ت ساع  زمان ارائه درس: 

1400 

 ندارد  رس پیش نیاز:د     دکتر مقداد پیرصاحب دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط  مدرس:

 هدف کلی درس :

ود برای  های نوین موجی مهندسی بهداشت محیط در زمینه روششجویان رشته باال بردن توان علمی و نظری دان

ی ی یک الگوی سامانهآموزی ایشان در خصوص توسعههای بهداشتی و شهری و نیز مهارته فاضالبتصفی

 . ی تصفیه فاضالبپیشرفته

 شرح درس:  

توسعه مشبا  و  کیفیت  زندگی،  سبک  تغییر  نیز  و  جوامع  صنعتی  و  اقتصادی  فاضالبی  و  خصات  بهداشتی  های 

کرد تغییر  گذشته  به  نسبت  نیز  انسان  شهری  سالمت  حفظ  منطور  به   ، دیگر  طرف  از  است.  محیط،  ه  و 

به گذشته سختگیرانه نسبت  نیز  پساب  یافته استانداردهای دفع  افزایش  نیز  استاندارد  در  اقالم مندرج  و  تر شده 

های فاضالب و  خانه، رویکرد بازیابی پساب خروجی از تصفیهاست. همچنین، به دلیل کمبود آب شیرین دردسترس

از آن به عن است های  وان یک منبع ارزشمند مورد تاکید و توجه جدی قرار گرفته است. با این وجود، سامانهفاده 

به عنوان  پذیر ساختن بازیابی پساب توانند الزامات فوق را برآورد نمایند. لذا برای امکانمتداول تصفیه فاضالب نمی

استانداردهای سختگیرا به  و دستیابی  ارزشمند  منبع  از روشیک  است  و جدید ضروری  کارایی  نه  نوین که  های 

روش این درس،  در  شود.  استفاده  دارند،  هزینه کمتری  و  و  باالتر  معرفی  فاضالب  تصفیه  فرایندهای جدید  و  ها 

ی نوین فاضالب بر اساس  تواند یک الگو تصفیهو میشود. در پایان این درس، دانشجها آموزش داده میطراحی آن

 سعه دهد.  د را توهای جدیروش

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( ا

 های نوین تصفیه. و ضرورت نیاز به روش ی متداول فاضالباصول تصفیه -1

 های متداول فاضالب. خانهارتقاء و تبدیل وضعیت تصفیه -2

 ی متراکم و کوچک برای تصفیه فاضالب.هاراهبرد استفاده از سامانه -3

 ه.نشینی پیشرفتواحدهای ته -4

 (IFAS)اصالحات جدید فرایند لجن فعال: لجن فعال دارای بستر رشد چسبیده  -5

  SBR   یا ICEAS ای )  اصالحات جدید فرایند لجن فعال: فرایندهای لجن فعال سیکلی و تک حوضچه  -6

 پیشرفته( 

 ( MBR)راکتور غشایی اصالحات جدید فرایند لجن فعال: بیو -7

 بتصفیه فاضالهوازی برای راکتورها گرانوله هوازی و بی -8

 هوازی مستغرق بیوراکتورهای رشد چسبیده هوازی و بی  -9

 ( MBBR)راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر متحرک  -10



 (CRBR)راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر چرخان  -11

 بیوراکتورهای آنزیمی برای تصفیه فاضالب  -12

 فاضالب ی متداول خانهمانده در پساب تصفیهقی و سطحی برای حذف باقی فیلتراسیون عم -13

 ی متداول فاضالبخانهمانده در پساب تصفیهات باقیرفیلتراسیون غشایی برای حذف ذ -14

آالینده -15 حذف  برای  پیشرفته  اکسیداسیون  از فرایندهای  خروجی  پساب  در  تجزیه  به  مقاوم  آلی  های 

 ی متداول خانهتصفیه

 ی فاضالبخانهی گندزدایی پساب تصفیهپیشرفته هایروش -16

 اول: هدف کلی جلسه 

 ارایه طرح درس و تشریح آن -1

 های نوین تصفیه و ضرورت نیاز به روش ی متداول فاضالباصول تصفیه -2

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 . نماید طرح درس و اجزای آن را تشریح -1

 را توضیح دهد.  البی متداول فاضاصول تصفیه -2

 ح دهد. را توضی های نوین تصفیهضرورت نیاز به روش -3

 : دومهدف کلی جلسه 

 های متراکم و کوچک برای تصفیه فاضالبراهبرد استفاده از سامانه -1

 نشینی پیشرفتهواحدهای ته -2

 : دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد.  وچک برای تصفیه فاضالبهای متراکم و کراهبرد استفاده از سامانه -1

 فته را نام ببرد. پیشر نشینیواحدهای تهانواع  -2

 را توضیح دهد.  نشینی پیشرفتهواحدهای تهکاربرد  -3

 را توضیح دهد.  نشینی پیشرفتهواحدهای تهمعیارهای طراحی  -4

 : سومهدف کلی جلسه  

 (IFAS)ده اصالحات جدید فرایند لجن فعال: لجن فعال دارای بستر رشد چسبی 

 : سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد.  (IFAS)لجن فعال دارای بستر رشد چسبیده  مفهوم و کاربرد -1

 را توضیح دهد.  (IFAS)لجن فعال دارای بستر رشد چسبیده  معایبو    مزایا -2

 د. را بیان نمای (IFAS)لجن فعال دارای بستر رشد چسبیده  معیارهای طراحی -3

 . فاضالب شهری طراحی نمایدتصفیه    را برای (IFAS)یک راکتور لجن فعال دارای بستر رشد چسبیده  -4

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 پیشرفته(   SBR  یاCEAS ای )اصالحات جدید فرایند لجن فعال: فرایندهای لجن فعال سیکلی و تک حوضچه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 



 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پیشرفته( را توضیح دهد.  SBR یا ICEASای )سیکلی و تک حوضچه فعالفرایندهای لجن  و کاربرد  مفهوم -1

 را بیان نماید. پیشرفته(  SBR یا ICEAS)ای فرایندهای لجن فعال سیکلی و تک حوضچه معیارهای طراحی -2

ضالب شهری  را برای تصفیه فاپیشرفته(   SBR یا  ICEAS)ای سیکلی و تک حوضچه فعالیک راکتور لجن  -3

 . طراحی نماید

 : پنجمهدف کلی جلسه 

 ( MBR)وراکتور غشایی یند لجن فعال: بیاصالحات جدید فرا

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد.  (MBR) غشایی  یوراکتوربمفهوم و کاربرد   -1

 را توضیح دهد.  (MBR)غشایی  یوراکتورب  معایبو    مزایا -2

 ح دهد. خانه فاضالب با ترسیم شکل توضیتصفیهدر را  (MBR)غشایی  کتوریوراب چیدمان -3

 را توضیح دهد.  (MBR)غشایی   یوراکتورب معیارهای طراحی -4

 را توضیح دهد.  (MBR)غشایی  یوراکتورب در نوع و خصوصیات غشاهای مورد استفاده -5

 را برای تصفیه فاضالب شهری طراحی نماید.  (MBR)غشایی  یوراکتوریک ب -6
 را توضیح دهد.  (MBR)غشایی  بیوراکتور  ها در غشاها درمل ایجاد گرفتکی و کنترل آنعوا -7

 :ششمهدف کلی جلسه  

 هوازی برای تصفیه فاضالبراکتورها گرانوله هوازی و بی

 : ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید.  شهری فاضالبهوازی برای تصفیه راکتورها گرانوله هوازی و بی مفهوم و کاربرد -1

 را توضیح دهد. شهری هوازی برای تصفیه فاضالب هوازی و بیمزایا و معایب راکتورها گرانوله  -2

 را توضیح دهد.  شهری هوازی برای تصفیه فاضالبراکتورها گرانوله هوازی و بی معیارهای طراحی -3

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 ی مستغرق هوازبیوراکتورهای رشد چسبیده هوازی و بی 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

هوازی مستغرق برای تصفیه فاضالب شهری را بیان  مفهوم و کاربرد بیوراکتورهای رشد چسبیده هوازی و بی  -1

 نماید. 

بی  -2 و  هوازی  چسبیده  رشد  بیوراکتورهای  معایب  و  را مزایا  شهری  فاضالب  تصفیه  برای  مستغرق  هوازی 

 . توضیح دهد

را شهری  برای تصفیه فاضالب    مستغرق هوازی  بیوراکتورهای رشد چسبیده هوازی و بی   معیارهای طراحی -3

 توضیح دهد. 

 هوازی مستغرق برای تصفیه فاضالب شهری طراحی نماید. بیوراکتورهای رشد چسبیده هوازی و بی  -4

 : هشتمهدف کلی جلسه 

 ( MBBR)راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر متحرک 

 :هشتمژه جلسه اهداف وی



 :در پایان دانشجو قادر باشد

کاربرد -1 و  متحرک  کتو را  مفهوم  بستر  دارای  بیوفیلمی  بیان    (MBBR)رهای  را  شهری  فاضالب  تصفیه  برای 

 نماید. 

برای تصفیه فاضالب شهری را توضیح    ( MBBR)مزایا و معایب راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر متحرک   -2

 دهد. 

توضیح   برای تصفیه فاضالب شهری را  (MBBR)بیوفیلمی دارای بستر متحرک  راکتورهای    معیارهای طراحی -3

 دهد. 

را توضیح    (MBBR)انواع و خصوصیات مدیای مورد استفاده در راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر متحرک   -4

 دهد. 

 . طراحی نمایدرا  برای تصفیه فاضالب شهری   (MBBR)بیوفیلمی دارای بستر متحرک یک راکتور   -5

 : نهملسه  هدف کلی ج

 (CRBR)راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر چرخان 

 :شجو قادر باشدان داندر پای

کاربرد -1 و  چرخان    مفهوم  بستر  دارای  بیوفیلمی  بیان    (CRBR)راکتورهای  را  شهری  فاضالب  تصفیه  برای 

 نماید. 

 ا توضیح دهد. برای تصفیه فاضالب شهری ر (CRBR)راکتورهای بیوفیلمی دارای بستر چرخان مزایا و معایب   -2

برای تصفیه فاضالب شهری را توضیح    (CRBR)چرخان  بیوفیلمی دارای بستر    راکتورهای  معیارهای طراحی -3

 دهد. 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 بیوراکتورهای آنزیمی برای تصفیه فاضالب 

 : دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 برای تصفیه فاضالب شهری را بیان نماید. ه فاضالب بیوراکتورهای آنزیمی برای تصفیمفهوم و کاربرد   -1

 برای تصفیه فاضالب شهری را توضیح دهد. بیوراکتورهای آنزیمی برای تصفیه فاضالب یب مزایا و معا -2

 بیوراکتورهای آنزیمی برای تصفیه فاضالب برای تصفیه فاضالب شهری را توضیح دهد.  معیارهای طراحی -3

 : یازدهمهدف کلی جلسه 

 اضالب اول ف ی متدخانهمانده در پساب تصفیهن عمقی و سطحی برای حذف باقی فیلتراسیو

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

های فاضالب شهری را توضیح خانهفیلتراسیون عمقی و سطحی در تصفیه پساب تصفیه مفهوم و کاربرد   -1

 دهد. 

 توضیح دهد.های فاضالب شهری خانهتصفیهدر تصفیه پساب های فیلتراسیون عمقی را ویژگی -2

 دالت مربوطه بیان نماید. عمقی را همراه با معاهیدرولیک فیلتراسیون  -3

 را محاسبه نماید.  های فاضالب شهریخانهبرای تصفیه پساب تصفیه افت فشار در فیلتراسیون عمقی -4

را  های فاضالب شهریخانهبرای تصفیه پساب تصفیه سرعت شستشوی معکوس در فیلتراسیون عمقی -5

 محاسبه نماید. 



 را انجام دهد.  های فاضالب شهریخانهتصفیه پساب تصفیهبرای  سازی فیلتراسیون عمقیمدل -6

را  های فاضالب شهریخانهبرای تصفیه پساب تصفیه مالحظات و معیارهای طراحی در فیلتراسیون عمقی -7

 توضیح دهد. 

های خانهبرای تصفیه پساب تصفیه در فیلتراسیون عمقیها انواع بستر مناسب همراه با خصوصیات آن -8

 را توضیح دهد.  شهریفاضالب 

را  های فاضالب شهریخانهبرای تصفیه پساب تصفیه های شستشوی معکوس فیلتراسیون عمقیسیستم -9

 بیان نماید. 

 شهریهای فاضالب خانهبرای تصفیه پساب تصفیهها را انواع فیلترهای سطحی همراه با مشخصات آن -10

 توضیح دهد.. 

 را توضیح دهد.  های فاضالب شهریخانهیهبرای تصفیه پساب تصفعملکرد فیلترهای سطحی   -11

را  های فاضالب شهریخانهبرای تصفیه پساب تصفیهمالحظات و معیارهای طراحی فیلترهای سطحی  -12

 توضیح دهد. 

 : دوازدهمهدف کلی جلسه 

 ی متداول فاضالبخانهر پساب تصفیهمانده دات باقیرفیلتراسیون غشایی برای حذف ذ

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

فرایند غشایی  فن -1 باقیآوری  تصفیهبرای حذف ذرات  پساب  توضیح خانهمانده در  را  متداول فاضالب  ی 

 دهد. 

 را نام ببرد. فرایند غشایی بندی طبقه -2

 را توضیح دهد.  فرایند غشاییخصوصیات  -3

 را توضیح دهد.  فرایند غشاییهای مورد استفاده در همحفظ -4

 غشایی را توضیح دهد.  فرایندبرداری برای چیدمان تحت فشار در  بهرهالگوهای  -5

ی متداول خانهمانده در پساب تصفیهبرای حذف ذرات باقی فرایند غشایی  مالحظات و معیارهای طراحی   -6

 فاضالب را توضیح دهد. 

ا -7 ه در پساب  ماندبرای حذف ذرات باقی فرایند غشایی  های غشایی  نواع سیستمآنالیزهای فرایندی برای 

 ی متداول فاضالب را توضیح دهد. خانهتصفیه

ی متداول خانهمانده در پساب تصفیهبرای حذف ذرات باقی فرایند غشایی سطح مورد نیاز غشا برای انواع  -8

 فاضالب را محاسبه نماید.  

روش -9 و  غشا  گرفتگی  ک انواع  باقیهای  ذرات  حذف  برای  تصفیهنترل   پساب  در  متداو خانهمانده  ل ی 

 فاضالب را توضیح دهد.  

باقیشاخص -10 ذرات  حذف  برای  غشا  گرفتگی  تصفیههای  پساب  در  را خانهمانده  فاضالب  متداول  ی 

 محاسبه نماید.  

برای حذف ذرات باقی -11 اول فاضالب را ی متدخانهمانده در پساب تصفیه مدیریت مواد دفعی فرایند غشا 

 توضیح دهد.  

   :سیزدهمهدف کلی جلسه  

از تصفیهاکسیداسیون پیشرفته برای حذف آالینده  فرایندهای -های آلی مقاوم به تجزیه در پساب خروجی 

 ی متداول  خانه



 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بندی نماید. های آبگیری لجن را دستهروش -1

 های آبگیری لجن را توضیح دهد. سی در طراحی روش مالحظات اسا -2

 را طراحی نماید.  ه روش بستر خشک کنآبگیری لجن ب -3

 را طراحی نماید.  آبگیری لجن به روش الگونی -4

 را طراحی نماید.  آبگیری لجن به روش مکانیکی -5

 را طراحی نماید. آبگیری لجن به روش حرارتی  -6

 : چهاردهمهدف کلی جلسه 

 ی فاضالبخانهندزدایی پساب تصفیهی گهای پیشرفتهروش

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد.  ی فاضالبخانهگندزدایی پساب تصفیه  ال برایخصوصیات یک گندزدای ایده -1

 فاکتورهای موثر بر عملکرد گندزدایی را توضیح دهد.  -2

 . های گندزدایی را مقایسه نماید آوریعملکرد فن -3
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