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ABSTRACT

Background and Objectives: Microbial quality, particularly parasitic characteristics in terms of

effluent reuse in agriculture is one of themost important indices.The aimof this study is determination

of removal efficiency of Kermanshah wastewater treatment (conventional activated sludge) and

Gilangharb wastewater treatment plants (stabilization ponds) for cyst and parasitic eggs.

Material and Methods: In this study research samples were taken once in five days from both inlet

and outlet of wastewater Plants within a period of five months. The identification and counting of

cyst and parasitic eggs were carried out by Mac master slide according to Bailenger method.

Results: The findings shows that mean of parasitic eggs and protozoan cysts in effluent of

Kermanshah wastewater treatment plant were 0.99±0.42 and 0.90±0.25 per liter respectively, indeed

removal efficiency for parasitic eggs and cysts are %98.42±3 and %97.5±4.5 respectively, but, any

parasitic eggs and protozoan cysts in Gilangharb wastewater treatment plant was not observed and

removal efficiency of these tow parameters was %100. Ascaris lumbricoides eggs had most number

in influent and effluent of both plants.

Conclusion: As results show, removal efficiency for cysts and parasitic eggs in both abovementioned

are desirable, and the quality of effluent treatment plant of both the rate of nematode eggs Anglbrg

index (number of nematode eggs: 1 ≥ number per liter) is consistent.
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حذف در فاضالب تثبيت برکه و متعارف فعال لجن سيستم کارايي مقايسه
فاضالب خانه تصفيه موردي: مطالعه انگل- تخم و ياخته تک کيست

گيالنغرب و کرمانشاه
درگاهي۳ عبداله مسکيني۴، حبيبه شرفي۳، کيومرث الماسي۲، علي درايت۱، جمشيد

alialmasi@yahoo.com محيط بهداشت گروه پزشكي، دانشكده دانشگاه، خيابان شيرودي، شهيد بلوار كرمانشاه، مسئول: نويسنده

چکيده
کارايي تعيين مطالعه اين از هدف ــت. اس آن ميکروبي کيفيت ــاب، پس مجدد ــتفاده اس مورد در کيفي خصوصيات ترين مهم از يکي هدف: و زمينه
بوده انگل تخم و ياخته تک ــت کيس حذف در تثبيت) برکه ــتم (سيس گيالنغرب و متعارف) فعال لجن ــتم (سيس ــاه کرمانش فاضالب خانه تصفيه

است.
شناسايي جهت انگلي آناليز شد. برداري نمونه خانه تصفيه خروجي و ورودي از بار يک روز پنج هر و ماه ۵ مدت به تحقيق اين در بررسي: روش

گرفت. انجام ليتر) ميلي اي۰/۳ حفره حجم مستر(با مک شمارش الم با بيلنجر جديد روش مطابق ها انگل تخم و کيست
با برابر ترتيب به کرمانشاه خانه تصفيه از خروجي ــاب پس در ها ياخته تک ــت کيس و ها انگل تخم تعداد کل ميانگين که داد ــان نش نتايج ها: يافته
حالي در شد. حاصل و ٪۹۷/۵±۴/۵ ترتيب ٪۹۸/۳±۳ به انگل کيست و انگل تخم زدايش راندمان و بوده ليتر هر در ۰/۲۵±۰/۹عدد و ۰/۹۹±۰/۴۲
بيشترين گرديد. برآورد ٪۱۰۰ پارامتر، دو اين حذف راندمان و نشد مشاهده گيالنغرب خانه تصفيه خروجي پساب در انگلي تخم و کيست هيچ که

بود. لمبريکوئيدس آسکاريس تخم به مربوط خانه تصفيه دو هر خروجي پساب و ورودي فاضالب در انگل تخم تعداد
ــاب پس کيفيت و بوده مطلوب ها انگل تخم و ــت کيس حذف لحاظ از خانه تصفيه دو هر کارايي که گفت توان مي نتايج به توجه با گيري: نتيجه

دارد. مطابقت ليتر) در عدد ≤۱ نماتود: تخم (تعداد انگلبرگ شاخص با نماتودها تخم ميزان نظر از خانه تصفيه دو هر خروجي
گيالنغرب کرمانشاه، انگل، تخم و کيست تثبيت، برکه فعال، لجن کليدي: واژگان

کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده استاديار محيط، بهداشت دكتراي -۱
زاگرس سالمت وارتقاء اجتماعي توسعه تحقيقات وعضومركز كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده دانشيار محيط، بهداشت دكتراي -۲

کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محيط، بهداشت ارشد کارشناسي دانشجوي -۳
کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ميکروبيولوژي، آزمايشگاه کارشناس ميكروبيولوژي، ارشد كارشناسي آموخته دانش -۴

پژوهشي علمي فصلنامهي محيط, و سالمت مجله
ايران محيط بهداشت علمي انجمن

۱۸۸ تا ۱۸۱ صفحات ,۱۳۹۰ تابستان دوم, شماره چهارم, دوره

۸۹/۰۹/۰۳ ۸۹/۱۲/۰۱دريافت: پذيرش:
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مقدمه
يک عنوان به شده تصفيه خانگي فاضالب از مجدد استفاده

و کشاورزي جمله از مختلف مصارف براي آب ارزشمند منبع

فاضالب تصفيه اهداف ترين ــم مه از يکي ــبز س فضاي آبياري

گردد مي ــوب محس آب کم مناطق در بويژه منابع از حفاظت و

کشاورزي بخش در ويژه به فاضالب از مجدد ــتفاده اس (۱و۲).

فروش  از حاصل (سود اوليه منافع جمله از متعددي منافع داراي

استفاده ــي، پاش آب طريق از غبار و گرد ميزان کاهش ــاب، پس

و فاضالب در ــود موج نيتروژن و ــفر فس مانند مغذي ــواد م از

ها هزينه کاهش ــيميايي، ش کودهاي مصرف کاهش ــه نتيج در

متعاقب (اثرات ــه ثانوي منافع ــيرين)، ش آب مصرف ــش کاه و

عمومي(حفظ منافع و ــالب) ازفاض مجدد ــتفاده اس هاي پروژه

است(۳-۶). آن) زيبايي و کيفيت بهبود و زيست محيط

استفاده پساب کيفيت بودن ــب مناس دارد، فراواني اهميت آنچه

معتبر استانداردهاي با آن انطابق و ميکروبي نظر از ويژه به شده

است(۷-۱۰). جهاني و ملي

و پساب ميکروبي کيفيت به اگر ــاب، پس از مجدد ــتفاده اس در

بهداشت براي جدي خطر نشود، توجهي آن بهداشتي هاي جنبه

اين داشت، خواهد همراه به زيست محيط و انسان ــالمتي س و

آبياري براي ــاب پس از که بود خواهد تر مهم زماني ــوع موض

جمله از خوراکي محصوالت و ها پارک و عمومي سبز فضاي

منظور به ــود(۱۱-۱۵). ش ــتفاده اس ــبزيجات س و جات صيفي

و آلي مواد جمله از فاضالب در موجود آالينده عوامل ــش زداي

فرايندهاي نمود. تصفيه را فاضالب ــتي بايس زا، بيماري عوامل

زارهاي ني تثبيت، هاي برکه فعال، لجن جمله از متفاوتي تصفيه

دارد(۱). وجود چکنده هاي صافي و هوادهي الگون مصنوعي،

تصفيه فرايندهاي ــن حي در ــا ه انگل تخم ــش زداي ــم مکانيس

است نشيني ته و رسوب آنها ترين مهم است. متفاوت فاضالب

دام به و وزن نيروي اثر در چگالي، بودن باال دليل به هم آن که

در ــدن ش فعال غير و فعال لجن بيولوژيک هاي لخته در افتادن

مطالعات و۱۶). است(۱۴،۲ محيطي شرايط بودن ــاعد نامس اثر

تصفيه متداول هاي فرايند غالب در دهد، مي نشان ها بررسي و

البته گردد، مي حذف ها انگل تخم درصد ۹۹-۱۰۰ ــالب فاض

از تابعي ها ــه ياخت تک ــت کيس و انگل تخم زدايش ــان راندم

و بوده ها خانه تصفيه طراحي ضوابط و فاضالب ــخصات مش

(۹،۱و۱۶-۱۹). باشد زيادي نوسانات داراي تواند مي

فاضالب هاي خانه تصفيه کارايي ــن تعيي مطالعه اين از هدف

(سيستم گيالنغرب و متعارف) فعال لجن ــتم (سيس ــاه کرمانش

مقايسه انگل، تخم و ياخته تک ــت کيس حذف در تثبيت) برکه

اين توليدي هاي پساب تناسب خصوص در علمي نظر اظهار و

است. آبياري در استفاده براي سيستم، دو

ها روش و مواد
که تحقيق اين در ــت. اس مقطعي ـ توصيفي مطالعه روش

ــد ش انجام هفته ۵ فصل هر از ــال، س يک طي ماه ۵ مدت به

(در خانه تصفيه ورودي از ــار ب يک روز پنج هر ــرداري ب نمونه

واحد از خروجي(بعد و ــر ليت يک حجم به ــغالگير) آش واحد

هاي نمونه ــداد تع گرديد. انجام ــر، ليت ۱۰ حجم ــه ب ــي) کلرزن

و يکسان خانه، تصفيه هر خروجي و ورودي از شده ــت برداش

نمونه ۱۲۰ مطالعه اين در جمعا بنابراين و بوده نمونه ۳۰ معادل

هفته طول در برداري نمونه روزهاي گرفت. قرار آزمايش مورد

محدوده و مطالعه زمان ــد. گردي انتخاب تصادفي صورت ــه ب و

که ــت اس گرديده تدوين و طراحي ــهاي گون به ــرداري ب نمونه

مورد آماري جامعه به ــم تعمي قابليت آمده ــت دس به نمونههاي

تنظيم صورتي به اطالعات جمعآوري عمليات دارد. را ــه مطالع

را فصل چهار برداري، نمونه ــده ش برنامهريزي زمان که گرديد

ترکيبي هاي نمونه شده، آوري جمع نمونههاي طرفي از بپوشاند.

و جمعآوري (۲۰) ساعت دو فاصله به که ــت اس ساعتهاي ۲۴

۱۲ ترکيبي حاصل نمونه هر يعني شد. مي آورده ــگاه آزمايش به

آناليز انجام جهت مذکور هاي نمونه ــت. اس ــاعته س ۲۴ نمونه

بهداشت ــکده دانش ميکروبيولوژي ــگاه آزمايش به انگلي نظر از

اساس بر انگلي آناليز شد. منتقل کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه

اي۰/۳ حفره حجم ــتر(با مس مک ــمارش ش الم با بيلنجر روش

ابتدا در که صورت بدين .(۲۰ و ۲۱) ــت گرف انجام ــر) ميليليت
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نموده. فراهم ها نمونه براي نشيني ته فرصت ساعت ۲ از بيش

و نموده خارج ــيفون س از استفاده با را رويي مايع ٪۹۰ ــپس س

سانتريفيوژ لوله چند به آن حجم به توجه با را مانده باقي رسوب

به ۱۰۰۰ g در ــپس س و داده انتقال ايران، فان ــيمي ش ــاخت س

هاي لوله رسوب کل سپس ــدند، ش سانتريفيوژ دقيقه ۱۵ مدت

مجددا و داده انتقال ــانتريفيوژ س لوله يک به تنها را ــانتريفيوژ س

يک ادامه در ــدند. ش ــانتريفيوژ س دقيقه ۱۵ مدت به ۱۰۰۰ gدر

سانتريفيوژ، دوم ي مرحله در ــده ش تشکيل رسوب حجم برابر

به اتيل استات آن، حجم برابر دو و (pH=۴/۵) استيک اسيد بافر

توسط آن کامل زدن بهم از بعد و گرديد اضافه ــانتريفيوژ س لوله

انجام با ــد. ش ــانتريفيوژ س دقيقه ۱۵ مدت به ۱۰۰۰ g در همزن،

تشکيل شده، ــانتريفوژ س هاي لوله تمام در اليه ــه س مراحل اين

نموده تخليه را وسطي کدر اليه و بااليي رنگ سياه اليه که ــد ش

سولفات حجم پنج در را پاييني) (اليه نهايي رسوب آن از بعد و

توسط ــپس س و ــته گش معلق مخصوص۱/۱۸) (وزن ٪۳۳ روي

سولفات + (رسوب محلول اين حجم شد. مخلوط کامال همزن

گرديد. ثبت و نظرگرفته در نهايي محصول حجم عنوان به روي)

کيست شمارش و ــخيص تش در ــتفاده اس مورد ــيميايي ش مواد

ــيله وس به آن از بعد بود. آلمان مرک ــراورده ف ها انگل ــم تخ و

امريکا ساخت مستر مک الم سه به نهايي محصول پاستور پيپت

روي به الم انتقال از ــل قب و ــد ش منتقل ليتر ميلي حجم ۰/۳ ــا ب

ها الم سپس شد. گذاشته سکون حال به دقيقه ۵ ميکروسکوپ،

CH-30ORF200 ــدل م Olympusــکوپ ميکروس ــط توس

شمارش و شناسايي جهت ۴۰ و ۱۰۰ نمايي بزرگ با ژاپن ساخت

فرمول استفاده با آن از بعد و گرديد مشاهده انگلها تخم کيستو

آمد. دست به نمونه ليتر يک در ها انگل تخم و کيست تعداد زير

نمونه ليتر يک در ها کيست يا و تخم تعداد =N

A=ميانگينتعدادتخموياکيستهايهايشمارششدهدرسهالم

ليتر) نهايي(ميلي محصول حجم =X

ليتر) ميلي ۰/۳) مستر مک الم حجم =P

(ليتر) اوليه نمونه حجم =V

سيستم دو هر در ــاب پس کيفيت به مربوط هاي داده نهايت در

ــتناد اس با گروهي تک T-Test آماري آزمون انجام با ــه، تصفي

ي ــه مقايس به مربوط هاي داده و α=۰/۰۵ معناداري ــطح س به

انجام با ها، انگل تخم و کيست حذف در ــتم سيس دو راندمان

معناداري سطح به ــتناد اس با گروهي دو T-Test آماري آزمون

و تجزيه ــورد م Excel و SPSS ــزار اف نرم ــط توس α=۰/۰۵

با ــاب پس کيفيت به مربوط حاصل نتايج و گرفت قرار ــل تحلي

شد داده مطابقت زمينه اين در موجود استانداردهاي
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انگلکل هایتخم

در ليموجود تريک

نمونه

نمکل اتودهایتخم

در ليموجود تريک

نمونه

تخم

هاانگل
نماتودها تخم

۶/۵۲±۵/۵۷۱۶±۹/۴۸/۰۱۹±۸/۵۱۷/۰±۲/۱۴*ورودی

۹۹/۰±۹۹/۰۴۲/۰±۹۹/۰۰۰۴۲/۰±۴۲/۰**خروجیکرمانشاه

۳±۳/۹۸۳±۱/۹۸

۷۲/۵۴±۸۶/۶۱۱۲±۱۴/۷۳۳/۳۲۲±۳/۵۱۲/۱±۶/۱۲*ورودی النغربيگ

۰۰۰۰۰**خروجی

۱۰۰۱۰۰

گيالنغرب و کرمانشــاه شــهرهاي فاضالب خانه تصفيه از خروجي شــده تصفيه پســاب و ورودي خام فاضالب در ها انگل تخم کل ميانگين :۱ جدول

ورودي خام فاضالب نمونه ليتر يک در جداگانه، طور به شده شمارش هاي تخم *تعداد
شده تصفيه پساب نمونه ليتر ۱۰ در جداگانه، طور به شده شمارش هاي تخم تعداد **
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ها يافته
فاضالب در تخم و کيست کل تعداد حاصل نتايج اساس بر

برابر ترتيب به ــاه کرمانش فاضالب خانه تصفيه به ورودي خام

براي ميزان ــن اي و ليتر در ــدد ع ۳۶/۱۴±۱۸ و ۵۷/۵±۱۹ ــا ب

در عدد و ۱۹/۸۲±۷ ۶۱/۸۶±۲۲ با برابر گيالنغرب خانه تصفيه

بوده يکسان غير کامال انگل تخم توزيع ميان اين در که است ليتر

ها نمونه تمام در لمبريکوييدس ــکاريس آس تخم که طوري به

داد. اختصاص ــود خ به را تعداد ــترين بيش و گرديد ــاهده مش

شناسايي هاي ــت کيس تعداد و و ها انگل تخم تعداد ميانگين

خروجي شده تصفيه پساب و ورودي خام فاضالب در ــده ش

به گيالنغرب و ــاه کرمانش ــهر ش فاضالب هاي خانه تصفيه از

است. شده ارايه ۲ و ۱ جدول در ترتيب

بحث
تعداد بيشترين که شد ــخص مش حاصل نتايج ــاس اس بر

به مربوط ــهر ش دو هر ورودي خام فاضالب در ــگل ان تخم

که معناست بدين اين و است لمبريکوئيدس ــکاريس آس تخم

جامعه سطح در ــکاريس آس کرم به آلودگي نيز حاضر حال در

مطالعات نتايج ــا ب موضوع اين و ــت هاس انگل بقيه از ــر باالت

نمودند گزارش محمودي و زاده ــران مي دارد. مطابقت ــابه مش

خانه تصفيه به ورودي فاضالب نماتود تخم تعداد بيشترين که

لمبريکوييدس ــکاريس آس به مربوط تهران ــوش ش ــهرک ش

تخم کيا، بيکم و ــوي مح مطالعه در آن بر عالوه ــت(۲۲). اس

خانه تصفيه ۸ به ورودي فاضالب در لمبريکوئيدس آسکاريس

به را تعداد بيشترين اصفهان، شهر خانه تصفيه ۲ و تهران ــهر ش

مروري مطالعه در ــم ه Jimenez .(۲۳) داد ــاص اختص خود

خام فاضالب انگلي آلودگي به مربوط اطالعات بررسي با خود

برزيل مصر، پاکستان، آلمان، امريکا، جمله از مختلف کشورهاي

نتايج به توجه با است(۲۴). کرده ــاره اش مذکور نکته به غيره و

به استناد با گروهي تک T-Test آماري آزمون انجام و حاصل

به ميانگين مقدار كه گفت توان مي ،α=۰/۰۵ معناداري ــطح س

دو هر خروجي پساب نماتودهاي تخم ميزان براي آمده دست

در ــده ش توصيه مقدار از معناداري اختالف با تصفيه، ــتم سيس

کشاورزي در پساب از مجدد استفاده به مربوط ــتانداردهاي اس

همچنين .(P<۰/۰۵) ــت اس کمتر ليتر) در عدد آبياري(≤۱ و

ــطح س به ــتناد اس با گروهي دو T-Test آماري آزمون انجام با

و کيست حذف راندمان که گفت توان مي ،α=۰/۰۵ معناداري

اختالف هم با تثبيت برکه و فعال لجن سيستم دو در انگل تخم

تصفيه تثبيت ــه برک ــتم سيس يعني .(P<۰/۰۵) دارد معناداري

ها انگل کيست و تخم حذف در خوبي بسيار کارايي فاضالب

استاندارد حايز پسابي داراي نيز فعال لجن سيستم چه اگر دارد.

از اي برکه سيستم از حاصل ــاب پس است، آبياري در ــتفاده اس
مناسب بسيار آبياري در استفاده براي انگل تخم ــاخص ش نظر

خانهيتصف ه
نمونه محل

برداری
ژيک آميکايارديست نماتودبيست تکيککلالرو اختهيست

در ليموجود نمونهيک تر

ک حذف تکيراندمان اختهيست

(%)

۱۴/۳۶±۲۴۰۱۸±۲۷/۱۱۲/۵±۷/۳*ورودی کرمانشاه

۹/۰±۵/۰۲۲۵/۰±۴/۰۱۸/۰±۱/۰**خروجی
۵/۴±۵/۹۷

۸۱/۱۹±۶۷/۹۰۷±۱۴/۱۰۵/۴±۳/۳*ورودی النغربيگ

۰۰۰۰**خروجی

۱۰۰

گيالنغرب و کرمانشاه فاضالبشهرهاي خانه تصفيه از خروجي شده تصفيه پساب خام فاضالب در نماتود الرو و ها ياخته کيستتک کل ميانگين :۲ جدول

ورودي خام فاضالب نمونه ليتر يک در جداگانه، طور به شده شمارش هاي کيست *تعداد
شده تصفيه پساب نمونه ليتر ۱۰ در جداگانه، طور به شده شمارش الرو و ها کيست تعداد **
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در انگل کيست و تخم حذف مکانيسم رسد مي نظر به ــت. اس

فرايند اين طوالني ــبتا نس ماند زمان از متاثر اي ــه برک ــتم سيس

کيست و تخم تشخيص عدم ــت. اس آن در ــيني نش ته امکان و

منوط يقين به قريب احتمال با مذکور ــتم سيس پساب در انگل

زمان فعال لجن سيستم در که حالي در است. ــم مکانيس اين به

کافي فرصت و کوتاه ــبتا نس ثانويه ــيني نش ته حوضچه در ماند

چسبيدن طرفي از ندارد. وجود نظر مورد عوامل نشيني ته براي

از ناشي هاي لخته به ها انگل ــت وکيس تخم ــدن ش ــوار س يا

ممکن شده، پساب به ها آن خروج و ــناوري ش باعث بالکينگ

کمتر را اي برکه فرايند به نسبت فعال لجن فرايند کارايي است

ــده ش به منتج حاضر تحقيق برايند ــه ک اي پديده دهد. ــان نش

پساب هاي نمونه روي بر گرفته انجام آزمايشات نتايج است.

برکه ــتم سيس (با گيالنغرب فاضالب خانه تصفيه از ــي خروج

نماتودي تخم ها، نمونه از کدام هيچ در که دهد مي نشان تثبيت)

برکه سيستم كه آنست دهنده امرنشان اين است. نشده مشاهده

را ها انگل تخم و ــت کيس کامل زدايش قابليت فاضالب تثبيت

اختالط، با توام آرام جريان و طوالني نسبتا ماند زمان داراست.

ــين نش ته لجن در ــيون پاستوريزاس نهايتا و ــيني نش ته فرصت

حالت اين نمايد. مي فراهم ها انگل ــت کيس و تخم براي شده

انگلها تخم زدايش ــان راندم فاضالب، تثبيت ــاي ه برکه در

موضوع اين ــاند. رس مي هم ٪۱۰۰ ميزان به واغلب برده باال را

مطالعه که طوري به (۱۷و۱۸). ــت هس هم محققين تاييد مورد

در نماتودها تخم حذف راندمان ــز ني همکاران و Amahmid

است(۲۶). نموده گزارش ٪۱۰۰ را تثبيت هاي برکه

گيري نتيجه
هاي نمونه روي ــر ب ــه گرفت ــام انج ــات آزمايش ــج نتاي

سيستم (با ــاه کرمانش فاضالب خانه تصفيه از خروجي ــاب پس

تخم تعداد کل ميانگين که دهد مي ــان نش متعارف) فعال لجن

۰/۹۹±۰/۴۲ ــا ب برابر ترتيب به ها ــه تکياخت ــت کيس و انگل

ــت کيس هيچ که حالي در ــت اس ليتر هر در ــدد ۰/۲۵±۰/۹ع و

فاضالب خانه ــه تصفي از خروجي ــاب پس در ــي انگل ــم تخ و

راندمان نتايج، اين به توجه ــا ب واقع در ــد، نش يافت گيالنغرب

کرمانشاه فاضالب خانه تصفيه در انگل تخم و کيست زدايش

در ــد ش برآورد و ٪۹۷/۵±۴/۵ ــا ٪۹۸/۳±۳ ب ــر براب ــب ترتي به

خانه تصفيه در ــر پارامت دو ــر ه براي راندمان اين ــه ک ــي حال

با پژوهش اين نتايج ــد. ش حاصل ٪۱۰۰ گيالنغرب فاضالب

گزارش همکاران و Feachem دارد. مطابقت ــابه مش مطالعات

به را ها انگل تخم زدايش قابليت فعال، لجن فرايند که نمودند

محمودي و زاده ميران ــد(۱۶). باش مي دارا ٪۹۹ حداکثر ميزان

فرايند ــط توس نماتودها تخم زدايش راندمان که دادند ــان نش

اي مطالعه ــت(۱۶). اس ٪۱۰۰ ــترده، گس هوادهي با فعال لجن

داد نشان همکاران Matteusو ــي بررس و Rowe و Donald

٪۹۹ حدود متعارف، فعال لجن فرايند اوليه نشيني ته واحد که

حذف ميزان اين که حالي در ــد کن مي حذف را ها انگل ــم تخ

ــت(۲). اس ــده ش گزارش ٪۹۰ همکاران و Shuval مطالعه در

تعداد حذف راندمان که نمودند گزارش ــکاران هم و Caccio

با فعال اکسيداسيون ــامل ش ثانويه تصفيه که زماني ها، ــت کيس

لجن که است زماني از ــتر بيش (٪۹۴/۵) باشد ــيني نش ته و O
2

نتايج به توجه با .(۲۵) ــت اس ( ٪۸۸-۷۲/۱) ــيني نش ته و فعال

از خانه تصفيه دو هر کارايي که گفت توان مي آمده ــت دس به

با و است مطلوبي حد در ها انگل تخم و ــت کيس حذف لحاظ

نظر از خانه تصفيه دو هر خروجي پساب کيفيت که اين به نظر

نماتود: تخم (تعداد انگلبرگ ــاخص ش با نماتودها تخم ــزان مي

از آمده ــت دس به نتايج برايند دارد. مطابقت ليتر) در ــدد ع ≤۱

به توجه با اي برکه سيستم ــت اس واقعيت اين مبين مطالعه اين

شاخص به ــتيابي دس نظر از داري نگه و برداري بهره ــهولت س

دارد. را مطلوب کمال کشاورزي در استفاده براي انگل تخم
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قدرداني و تشكر
ــي پژوش ازکميته كه دانند مي الزم برخود ــندگان نويس

كرمانشاه درماني ــتي بهداش وخدمات ــكي پزش علوم دانشگاه

ــماره ش تحقيقاتي(با طرح اين مالي هاي هزينه تامين خاطر به

استان فاضالب و آب ــرکت ش محترم عامل مدير ثبت۸۸۰۹۱)،

تشكر تحقيق، اين انجام در الزم همکاري خاطر به ــاه، کرمانش

نمايند. وقدرداني
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