
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 بهداشت دانشکده  

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ترمی طرح درس

 فاضلاب تصفیهعنوان درس : 

 بهداشت محیطمهندسی کارشناسی  ششمترم  دانشجویان مخاطبان:

                   واحد 3واحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعداد

 شنبه سه روزهای 01الی  01 ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:

 11-10 تحصیلی سال اول نیمسال هر هفته 8-00ساعت  شنبهروزهای  :زمان ارائه درس

 مهندسی محیط زیست PhD محمدی پرویز دکتر مدرس:

 شیمی محیط، میکروبیولوژی محیط، فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :
 ها ضلاباصول تصفیه اینگونه فاو ها، اثرات بهداشتی و زیست محیطی فاضلاب  یی دانشجویان با خصوصیاتآشنا

  اهداف کلی جلسات:

 آشنایی با مفاهیم و پارامترهای مهم فیزیکی فاضلاب  -0

  های فیزیکی و شیمیایی فاضلاب و استانداردهای پساب خروجیمشخصه با آشنایی -1

 ضلاب و واحدهای فرآیند شیمیایی و بیولوژیکی اصطلاحات رایج در تصفیه فا -3

 گیری جریان و واکنشها در راکتورهااندازه -4

 واحدهای مختلف تصفیه فاضلاب شهری، واحدهای تصفیه مقدماتی و تصفیه اولیه و واحدهای تصفیه ثانویه -5

 آشغالگیر و دانه گیر و مبانی طراحی آنهابا  ییآشنا -6

  ژیم جریانانواع ته نشینی و نوع ربا  ییآشنا -7

 تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک -8

 فرآیندهای لجن فعال، ته نشینی ثانویهبا  ییآشنا -9

 بارگذاری سطحی و نرخ بارگذاری ذراتبا  ییآشنا -01

 آشنایی با صافی چکنده -00

 با برکه تثبیت ییآشنا -01

  تصفیه و دفع لجنبا  ییآشنا -03

 موزش مجازی برگزار می گردد()بصورت آ آشنایی با سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب -04

ضرورت تصفیه  فاضلابهای صنعتی، اثرات آلاینده ها بر محیط زیست، تقسیم بندی صنایع، میزان آب مصرفی آنها و  -05

 تولید فاضلاب

اثرات دفع فاضلابهای صنعتی بر محیط زیست و استانداردهای دفع پسابها، مقررات دفع پسابهای صنعتی در شبکه  -06

  فاضلابروهای شهری

 روش کاهش حجم فاضلاب های صنعتی، روشهای کاستن غلظت فاضلاب های صنعتی -07

 پیش تصفیه و تصفیه اولیه فاضلاب های صنعتی -08

 خنثی سازی فاضلاب های صنعتی و روشهای متعادل سازی جریان -09

 آشنایی با روشهای حذف مواد جامد معلق، مواد کلوییدی، مواد محلول معدنی و آلی -11

 لاب های نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت، قند سازی و مواد غذاییآشنایی با تصفیه فاض -10

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 



 هدف کلی جلسه اول:

 مقدمه و ارائه سرفصل درس -0

 اهداف ویژه جلسه اول:

 بتوانندباید دانشجویان 

 .دننمای درك درس را اهمیت .0

 د.نتاریخچه تصفیه فاضلاب را شرح ده .1

 .دننمای فهرست را دروس سرفصل .3

 د.ننمای بیان درس را کلی هدف .4

 .دننمای بیان درس را و فرعی اصلی منابع .5

 .دنده را شرح مسائل حل آموزش کلاس و در روش مشارکت .6

 .دننمای بیان را ارزشیابی نحوه .7

 

 :دومهدف کلی جلسه 
 آشنایی با مفاهیم و پارامترهای مهم فیزیکی فاضلاب  -11

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید جویان دانش

 د.ناهداف تصفیه فاضلاب را شرح ده .0

 د.نمنابع تولید فاضلاب را توضیح ده .1

 د.نمقدار، نوع و اهمیت جامدات در فاضلاب را توضیح ده .3

 دننحوه سنجش بو و ترکیبات آلی مواد آن را توضیح ده .4

 دناهمیت رنگ، دما، کدورت و چگالی را توضیح ده .5

 د.ندر فاضلاب را توضیح ده TS, FSS, TDS, VSS, TSSتعاریف و نحوه سنجش  .6

 

 :سومهدف کلی جلسه 
  های فیزیکی و شیمیایی فاضلاب و استانداردهای پساب خروجیمشخصه با آشنایی -0

 :سوماهداف ویژه جلسه 

  بتواندباید  یاندانشجو

 د.نرا در فاضلاب توضیح ده BOD, THOD, CODتعاریف و نحوه سنجش  .0

 د.نهر یک از پارامترهای شیمیایی فاضلاب را بیان نمای استانداردهای خروجی برای .1

 د.نتطابق فاضلاب تصفیه شده برای مصارف مختلف را بیان نمای .3
  

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 اصطلاحات رایج در تصفیه فاضلاب و واحدهای فرآیند شیمیایی و بیولوژیکی  -0

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 بتوانندباید  یاندانشجو

 دنج در تصفیه فاضلاب شهری را توضیح دهاصطلاحات رای .0

 دنواحدهای مورد استفاده در فرآیند شیمیایی را توضیح ده .1

 دنواحدهای مورد استفاده در فرآیند بیولوژیکی مانند رشد معلق و رشد چسبیده را توضیح ده .3

4. F/M, HRT, MLSS, MLVSS, SRT, SVI دنو غیره را توضیح ده 

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
 ی جریان و واکنشها در راکتورهاگیراندازه -0



 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 بتوانند باید  یاندانشجو

 د.ناهمیت اندازه گیری جریان را شرح ده .0

 د.نانواع روش های اندازه گیری جریان شامل ونتوری متر و پارشال فلوم را شرح ده .1

 د.نبار آلودگی ورودی به تصفیه خانه را محاسبه کن .3

 دنو سرعت واکنش را در تصفیه فاضلاب شرح ده مفهوم واکنش، انواع آن .4

 .دنهای جریان را شرح دهانواع مدل .5

 دنمدل قالبی و پراکنده را در تصفیه فاضلاب توضیح ده .6

 دنعدد پراکندگی را در واحدهای مختلف تصفیه فاضلاب شرح دهو  دنعدد پراکندگی را تعریف نمای .7

 :ششمهدف کلی جلسه 

 شهری، واحدهای تصفیه مقدماتی و تصفیه اولیه و واحدهای تصفیه ثانویهواحدهای مختلف تصفیه فاضلاب  -0

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید دانشجویان

 واحدهای مختلف تصفیه مقدماتی و اولیه را نام ببرند و هدف از کاربرد آنها را شرح دهند. .0

 شرح دهند.واحدهای مختلف تصفیه ثانویه را نام ببرند و هدف از کاربرد آنها را  .1

 واحدهای تصفیه پیشرفته را نام ببرند و هدف از کاربرد آنها را شرح دهند. .3

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 آشغالگیر و دانه گیر و مبانی طراحی آنهابا  ییآشنا  -0

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 .آشغالگیر و انواع آن را شرح دهند .0

 .غالگیر را توضیح دهندنکات مورد توجه در طراحی آش .1

 افت فشار را در اسکرین محاسبه کند. .3

 .شرح دهنددر تصفیه خانه های فاضلاب اهمیت دانه گیر را  .4

 گیر را شرح دهند.انواع دانه .5

 نکات مورد توجه در طراحی دانه گیر را توضیح دهند. .6

 

 )بصورت آموزش مجازی برگزار می گردد( :هشتمهدف کلی جلسه 
  ته نشینی و نوع رژیم جریانانواع با  ییآشنا -0

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 هدف از ته نشینی را توضیح دهند. .0

 انواع ته نشینی را شرح دهند. .1

 معادله استوکس و کاربرد آن را شرح دهند. .3

 

  :نهمهدف کلی جلسه 
  انواع ته نشینی و نوع رژیم جریانبا  ییآشنا -0

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 نشجویان باید بتواننددا

 پارامترهای طراحی و تأثیرگذار در کارآیی حوضچه های ته نشینی را شرح دهند. .0

 بار سطحی و زمان ماند هیدرولیکی را در ته نشینی اولیه توضیح دهند. .1



 مسائل مربوط به طراحی تانک ته نشینی اولیه را حل کنند. .3

 ینی اولیه فاضلاب انجام دهند.موازنه جرمی برای آلایندهای فاضلاب در واحد ته نش .4

 

 :دهمهدف کلی جلسه 
 بازدید از یک تصفیه خانه فاضلاب -0

  :همداهداف ویژه جلسه 

 دانشجویان باید بتوانند

 دانشجویان بتوانند قسمتهای مختلف یک تصفیه خانه فاضلاب شناسایی نمایند.  .0

 گزارش کاملی در باره واحدهای مختلف در تصفیه خانه تهیه نمایند .1

 :یازدهمف کلی جلسه هد
 تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک -0

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 هدف از تصفیه ثانویه را شرح دهند.  .0

 انواع تصفیه بیولوژیک فاضلاب را توضیح دهند. .1

 انواع فرآیندهای لجن فعال را شرح دهند. .3

 انواع فرآیند اختلاط کامل را توضیح دهند. .4

 سایر فرآیندهای لجن فعال را شرح دهند. .5

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 فرآیندهای لجن فعال، ته نشینی ثانویهبا  ییآشنا -0

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید دانشجویان 

 فرآیند اختلاط کامل دارای برگشت لجن را آنالیز کنند. .0

 را محاسبه نمایند. فعال واحد بیولوژیکی لجنموازنه جرمی سلول ها )بیومس( در  .1

 .دهند انجامموازنه جرمی سابستریت )مواد آلی خوراك( در واحد بیولوژیکی لجن فعال را  .3

 مقدار اکسیژن لازم در حوض هوادهی را محاسبه نمایند. .4

 سن لجن را محاسبه کنند. .5

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 بارگذاری سطحی و نرخ بارگذاری ذراتبا  ییآشنا -0

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 بتوانندباید دانشجویان 

 نرخ بارگذاری سطحی و نرخ بارگذاری ذرات جامد را توضیح دهند. .0

 معیارهای طراحی تانک ته نشینی ثانویه را توضیح دهند. .1

 استانداردهای طراحی تانک ته نشینی ثانویه را شرح دهند. .3

 ابعاد حوض ته نشینی ثانویه را محاسبه کنند. .4

 

 :چهاردهمکلی جلسه هدف 
 آشنایی با صافی چکنده -0

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 



 بتوانند باید دانشجویان 

 .دنانواع صافی چکنده را توضیح ده .0

 .دنمعایب صافی چکنده نسبت به استخرهای هوادهی را شرح ده .1

 .دنمزایای صافی های چکنده نسبت به استخرهای هوادهی را شرح ده .3

 .دنس بارگذاری آلی، تقسیم بندی نمایصافی های چکنده را براسا .4

 کارآیی صافی چکنده را محاسبه کنند. .5

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 با برکه تثبیت ییآشنا -0

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 بتوانندباید دانشجویان 

 برکه تثبیت را تعریف کنند. .0

 انواع برکه تثبیت را شرح دهند. .1

 .حجم و مساحت برکه تثبیت را محاسبه نمایند .3

 

 )بصورت آموزش مجازی برگزار می گردد( :شانزدهمهدف کلی جلسه 
 تصفیه و دفع لجنبا  ییآشنا -0

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 اهداف تصفیه لجن را شرح دهند. .0

 روش های فرآوری و دفع لجن را شرح دهند. .1

 اهداف تثبیت لجن را بیان نمایند. .3

 ضیح دهند.روش های تثبیت لجن را تو .4

 

  :هفدهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب -0

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 بتوانند باید دانشجویان 

 مکانیسم تصفیه بیولوژیکی بی هوازی فاضلاب را شرح دهند. .0

 انواع سیستم های بیولوژیکی را نام ببرند. .1

3. UASB, Imhoff tank, Septic tank را شرح دهند. 

 

 :هیجدهمهدف کلی جلسه 
 و اهمیت درس دروس فصل سر ارائه و مقدمه -0

 :هیجدهماهداف ویژه جلسه 
 بتواند: یددانشجو با

 شرح دهد. را اهمیت درس .0

 معرفی طرح درس، بیان انتظارات و ارزشیابی را شرح دهد. .1

 .را بیان کند مقدمه ای در باره فاضلابهای صنعتی .3

 

 :نوزدهمهدف کلی جلسه 
تقسیم بندی صنایع، میزان آب مصرفی آنها و فاضلابهای صنعتی، اثرات آلاینده ها بر محیط زیست، فیه  ضرورت تص -0



 تولید فاضلاب

 :نوزدهماهداف ویژه جلسه 
 بتواند: یددانشجو با

 .دهد توضیح فاضلابهای صنعتی راضرورت تصفیه  .0

 .توضیح دهد رااثرات فیزیکی آلاینده های صنعتی  .1

 دهد. توضیح را اکسیژن محلول بر محیطاثرات اکسیداسیون و  .3

 دهد. شرح را اثرات بازدارندگی و سمیت آلاینده های صنعتی .4

 .نماید طبقه بندیصنایع را از نظر مشخصات کمی و کیفی فاضلاب  .5

 انواع فاضلاب های تولیدی در صنایع را شرح دهد. .6

 

 :بیستمهدف کلی جلسه 

مقررات دفع پسابهای صنعتی در شبکه تانداردهای دفع پسابها، فاضلابهای صنعتی بر محیط زیست و اساثرات دفع  -0

 فاضلابروهای شهری 

 :بیستماهداف ویژه جلسه 
 بتواند: یددانشجو با

 را شرح دهد. فاضلابهای صنعتیمشخصات  .0

 .را شرح دهد استانداردهای دفع پساب .1

 .دهد شرح را THOD, COD, BOD, TSSپارامترهای  .3

 .را توضیح دهد ضلابروهای شهریمقررات مربوط به تخلیه به فا .4

 .مزایا و معایب تخلیه به فاضلابروهای شهری را نام ببرد .5

 .دهد شرح مقررات مربوط به تخلیه به فاضلابروهای صنعتی در شهرکهای صنعتی را .6

 

 :بیست و یکمهدف کلی جلسه 
 ، روشهای کاستن غلظت فاضلاب های صنعتیروش کاهش حجم فاضلاب های صنعتی -0

 :بیست و یکمجلسه  اهداف ویژه
 بتواند: یددانشجو با

 .دهد توضیح روش های کاهش حجم را .0

 .دهد توضیح راب های حاصل از فرآیندهای ساخت فاضلا .1

 .دهد شرح را روش های مدیریت مصرف آب در صنایع .3

 راه های کاهش غلظت فاضلاب های صنعتی را شرح دهد. .4

 .دده توضیح را استفاده مجدد از پسابهای شهری و صنعتی .5

 .کند را بیان (Batch)و منقطع  (Slug Discharge)اثرات تخلیه ناگهانی  .6

 

 :بیست و دومهدف کلی جلسه 
 پیش تصفیه و تصفیه اولیه فاضلاب های صنعتی -0

 :بیست و دوماهداف ویژه جلسه 
 بتواند: یددانشجو با

 .دهد شرح راتکنولوژیهای تصفیه پساب های صنعتی  .0

 .دی کندفاضلاب های صنعتی را طبقه بن .1

 .تعریف کند را متعادل سازی و یکنواخت سازی فاضلاب های صنعتی .3

 .دنام ببر را روش هایی که برای اختلاط فاضلابهای صنعتی بکار می روند .4

 



 :بیست و سومهدف کلی جلسه 

 خنثی سازی فاضلاب های صنعتی و روشهای متعادل سازی جریان -0

 :بیست و سوماهداف ویژه جلسه 

 :دانشجو با بتواند

 روشهای متعادل سازی جریان را توضیح دهد. .0

 معادله رقیق کردن یا متعادل سازی اجزای فاضلاب را شرح دهد. .1

 روشهای خنثی سازی را نام ببرد. .3

 روشهای خنثی سازی را شرح دهد. .4

5. pH .و روشهای کنترل آن را توضیح دهد 

 

 :بیست و چهارمهدف کلی جلسه 

 مواد کلوییدی، مواد محلول معدنی و آلی آشنایی با روشهای حذف مواد جامد معلق، -0

 :بیست و چهارماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو با بتواند:

 انواع فرآیندهای ته نشینی را توضیح دهد. .0

 فرآیندهای انعقاد و لخته سازی را شرح دهد. .1

 روشهای حذف مواد آلی را نام ببرد. .3

 فرآیند بیولوژیکی حذف مواد آلی را شرح دهد. .4

 

 :یست و پنجمبهدف کلی جلسه 
 آشنایی با تصفیه فاضلاب های نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت، قند سازی و مواد غذایی -0

 :بیست و پنجماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو با بتواند:

 مشخصات فاضلاب نساجی را شرح دهد. .0

 را شرح دهد. دباغیمشخصات فاضلاب  .1

 را شرح دهد. پتروشیمی و نفتمشخصات فاضلاب  .3

 را شرح دهد. قندسازی مشخصات فاضلاب .4

 را شرح دهد. کاغذسازیمشخصات فاضلاب  .5

 را شرح دهد. مواد غذاییمشخصات فاضلاب  .6

 فرآیندهای مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب هر صنعت را نام ببرد. .7

 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 به طورکامل شرح دهد.را  اهداف تصفیه فاضلاب 

 ل شرح دهد.به طورکام مشخصات کمی و کیفی فاضلاب 

 به طورکامل شرح دهد. واحدهای فرایندی و بهره برداری در تصفیه فاضلاب را 

 به طورکامل شرح دهد. واحدهای مختلف تصفیه اولیه، ثانویه و پیشرفته فاضلاب 

  را شرح دهد.آشغالگیری و دانه گیری 

 شرح دهد.اولیه را  ته نشینی 

 شرح دهد. را فاضلاب تصفیه بیولوژیکی 

 شرح دهد. را لجن فعال 

 شرح دهد. را صافی چکنده 



 شرح دهد. را تصفیه طبیعی فاضلاب 
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 0381کاظم ندافی، احمدرضا یزدانبخش، تصفیه فاضلاب برای کنترل آلودگی آب، انتشارات فردابه، تهران،  -3

 1380 ترکیان،  ایوب ،1و  0تصفیه فاضلابهای صنعتی جلد  -4

 0380اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی، محمدکاظم رئوفی،  -5

5- Industrial Water Pollution Control, Jr W. Wesley Eckenfelder, 1999. 

 

 و بازدید از تصفیه خانه ، حل مسألهسخنرانی، بحث گروهی روش تدریس:

 ژکتوروویدئو پر –وایت برد  وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (%) سهم از نمره کل روش آزمون

  در طول ترم 01 ارائه گزارش و حل مسائل کار ایام ترم و تهیه گزارش 

  در پایان ترم 11 کتبی ن میان ترمآزمو

  پایان ترم 71 کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 

 و بازدید حضور مرتب و به موقع سر کلاس -0

 کلاس درس  یها شرکت در بحث  -1

 ارائه شده یناتانجام تمر -3

 ترم یانامتحان پاشرکت در  -4

  گزارشارائه  -5
 

               یالماسدکتر نام و امضای مدیر گروه:                                             محمدیپرویز  دکترنام و امضای مدرس: 

 

 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول
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