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  پیشگفتار

مسائل مربوط به در برگیرنده  وبرای استفاده مهندسان و طراحان حرفه ای تهیه گردیده حاضر کتاب 

طراحی تأسیسات آب و فاضالب می باشد. تصور بر آن است که خواننده دارای اطالعات کافی در زمینه 

مین دلیل تصور رشته های مهندسی محیط زیست و محاسبات پایه مکانیک سیاالت می باشد. به ه

های جزئی تولی و افنجرم، معادله بر موازنهو  BODو اصطالحاتی مانند  mg/litد با مواردی چون شومی

 آشنایی کافی دارد.

اخیر در مورد موضوع سال  02در طول ای انتخاب شده است که اینجانب قالب کتاب به گونه 

کاربرد شاخص اخالقی در فرآیند  ه مشتمل برکو ساخت  ح. کتاب با مقدمه ای از فرآیند طرفکر میکردم

حاضر  کتاب از آنجا که موضوع. پردازدمیتصفیه آب به بررسی ابتدایی کتاب  بخش. شودشروع میاست 

مورد بحث که در ادامه به آن پرداخته می شود عبارتند از  مباحثدر زمینه طراحی و ساخت می باشد، 

( ته نشینی، صاف ROو  NF)شامل سختی گیریخته سازی، جریان آب در فرآیندهای واحد انعقاد، ل

 (، گندزدایی و مدیریت پسماند.UFو  MFسازی )شامل 

  تصفیه فاضالب دارای الگویی مشابه آنچه در زیر می آید می باشد:مربوط به موضوعات 

نین چتصفیه مقدماتی، تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه، تصفیه سوم یا پیشرفته و مدیریت پسماند. هم 

 به کار برد غشاها توجه ویژه ای گردیده است.

که در طراحی فرآیند واحد اهمیت کاربردی موضوعی هر فصل ابتدا با توضیح اصول تئوریک  

مشخصات مناسب طراحی عالوه بر استانداردهای ملی از دارد، آغاز شده است. به عالوه در هر فصل، 

 س شده است.ی ایاالت دهگانه اقتباااستاندارده موجود در

مسئله و  022 نیز بیش ازو در آخر فصول در فصول مختلف حل  نمونه مسأله 022بیش از  

مورد نیاز مطمئن  هایدستورالعمل ،است. از ویژگیهای مهم کتاب شدهورده توصیفی آپرسش  022

رح د طبر اساس عمر مفیجزئیات مربوط به حل مسائل فنی  طراحی مانند بهره برداری و نگهداری است.

 نیز بیان شده است.

توان ادعا نمود که این کتاب باشد. به جرأت میفصل و چهار پیوست می 02دارای حاضر کتاب 

 باشد. از معدود کتابهایی است که توالی فصول آن بیانگر تسلط نویسنده بر مسائل آب و فاضالب می
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کار و مبانی اخالق مهندسی در فصل اول روشهای واگذاری پروژه طرح و ساخت به مشاور و پیمان

ل پردازد. در فصگیرد. فصل دوم به بررسی مالحظات طراحی پروژه های آبرسانی میمورد بررسی قرار می

 0از فصل باشد. شود. فصل چهارم مربوط به چاهها میسوم انواع سازه های آبگیری مورد بحث واقع می

نحوه  01جزیه و تحلیل خواهد شد. در فصل مراحل مختلف تصفیه آب و مدیریت پسماند ت 00 فصل تا

در مورد سیستم های ذخیره و  01فرآیندهای تصفیه آب بررسی خواهد شد. و در فصل  ارتقاءانتخاب و 

 شود.آب بحث می توزیع

نیز به ترتیب روشهای جمع آوری و تصفیه فاضالب، دفع و مدیریت پسماند  02تا  02از فصل 

تاسیسات آب پاک مورد بحث و بررسی قرار  ارتقاءن نحوه انتخاب و و جامدات بیولوژیکی و همچنی

 گیرند.می
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 فهرست مطالب

 صفحه          عنوان

  1-1           فرآیندهای طراحی و ساخت   -1

 0-0 پیشگفتار  0-0

 0-0 صدور مجوز پیشنهاد قیمت  0-0

 0-0 تعاریف و عبارتهای اختصاری  0-0

 0-9 دمات مشاورهاصول و ضوابط خرید خ  0-4

 0-02 ارزیابی کیفی مشاوران  0-0

 0-00 ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور  0-1

 0-00 فرآیندهای خرید خدمات مشاوره  0-1

 0-00 روشهای تعیین حق الزحمه  0-2

 0-02 فرآیندهای کلی طرح  0-9

 0-00 فرآیندهای کلی ساخت  0-02

 0-01 مرور فصل   0-00

 0-01 ائلمس  0-00

 0-02 پرسشهای توصیفی  0-00

 0-09 مراجع  0-04

 مالحظات کلی طرح آبرسانی   -2

 0- 0           نیاز آبی 0-0

 02-0         ارزیابی منبع آب 0-0

 09-0         کیفیت آب 0-0

  00-0       ارزیابی انتخاب فرآیند 0-4

 00-0      تصفیه خانه و طرح اولیه ابعاد 0-0

 00-0       عیت تصفیه خانهموق 0-1
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 00-0        مرور فصل 0-1

 04-0         مسائل 0-2

 12-0       پرسشهای توصیفی 0-9

 10-0         مراجع 0-02

 سازه های آبگیر -3

 0-0        پیشگفتار 0-0

 0-0        عناصر طراحی 0-0

 9-0       معیارهای طراحی 0-0

 42-0       مالحظات بهره برداری 0-4

 44-0       بهره برداری و نگهداری 0-0

 41-0        مرور فصل 0-1

 41-0         مسائل 0-1

 00-0       پرسشهای توصیفی 0-2

 00-0         مراجع 0-9

 چاه ها -4

 0-4         مقدمه  4-0

  0-4        طراحی  اجزای 4-0

 0-4        حفاظت چاه 4-0

 09-4        طراحی چاه 4-4

 04-4        ور فصلمر 4-0

 01-4         مسائل 4-1

 12-4       پرسشهای توصیفی 4-1

 19-4         مراجع 4-2

 و ذخیره مواد شیمیایی حمل و نقل -5

 0-0        پیشگفتار 0-0

 0-0     و تأمین ظرفیت )حجم( قابلیت اطمینان 0-0
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 0-0       و ذخیره  انتقالتحویل،  0-0

 02-0    و سامانه های اندازه گیری تغذیه مواد شیمیایی 0-4

 02-0       مواد شیمیایی سازگاری 0-0

 02-0       سازکاری مواد و مصالح 0-1

 00-0     طراحی برای شرایط ایمن و خطرناک 0-1

 00-0       بهره برداری و نگهداری  0-2

 02-0        مرور فصل 0-9

 09-0         مسائل 0-02

 00-0       پرسشهای توصیفی 0-00

 00-0         مراجع 0-00

 انعقاد و لخته سازی -6

 0-1        پیشگفتار 1-0

 0-1        ویژگیهای ذرات 1-0

 1-1        تئوری انعقاد 1-0

 02-1        کاربرد انعقاد 1-4

  02-1       تئوری لخته سازی 1-0

 00-1        تئوری اختالط 1-1

 00-1        کاربرد اختالط 1-1

 10-1       بهره برداری و نگهداری 1-2

 10-1        مرور فصل 1-9

 10-1         مسائل 1-02

 10-1       پرسشهای توصیفی 1-00

 10-1         مراجع 1-00

 سودا( –)آهک  Lime-sodaسختی گیری با  -7

 0-1         سختی 1-0

 2-1       سودا –نرم سازی آهک  1-0
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 01-1       فرآیندهای نرم سازی 1-0

 00-1    مقدار مواد شیمیایی بر اساس استیوکیومتری 1-4

 01-1      حذف همزمان اجزای اصلی دیگر 1-0

 09-1     ترتیب )توالی( فرآیند و معیارهای طراحی 1-1

 41-1       بهره برداری و نگهداری 1-1

 41-1       تثبیت )پایدار سازی( 1-2

 00-1        مرور فصل 1-9

 04-1         مسائل 1-02

 10-1       پرسشهای توصیفی 1-00

 10-1         مراجع 1-00

 تبادل یون -8

 0-2        پیشگفتار 2-0

  0-2       مفاهیم پایه تبادل یون 2-0

 00-2       بهره برداری فرآیند 2-0

 02-2       کاربرد تبادل یون 2-4

 02-2       بهره برداری و نگهداری 2-0

 00-2        لر فصمرو 2-1

  00-2         مسائل 2-1

 01-2       پرسشهای توصیفی 2-2

 01-2         مراجع 2-9

 اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -9

 0-9        پیشگفتار 9-0

 4-9         تئوری 9-0

 NF       9-2و   ROخواص غشای 9-0

 NF        9-00و NF کاربرد  9-4

 04-9        الکترودیالیز 9-0
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 04-9        مرور فصل 9-1

 00-9         مسائل 9-1

 01-9       پرسشهای توصیفی 9-2

 02-9         مراجع 9-9

 ته نشینی -11

 0-02        پیشگفتار 02-0

 0-02       تئوری ته نشینی 02-0

 01-02       کاربرد ته نشینی 02-0

 00-02      طراحی حوضچه ته نشینی 02-4

 00-02       اری و نگهداریبهره برد 02-0

 00-02        مرور فصل 02-1

 00-02         مسائل 02-1

 01-02       پرسشهای توصیفی 02-2

 01-02         مراجع 02-9

 دانه ای فیلتراسیون -11

 0-00        پیشگفتار 00-0

 0-00     فیلتراسیوننظری اجمالی بر فرآیند  00-0

 1-00       مشخصات محیط صافی 00-0

 00-00      دانه ای فیلتراسیونتئوری  00-4

 01-00     دانه ای فیلتراسیونتئوری هیدرولیک  00-0

 01-00      دانه ای فیلتراسیونکاربرد  00-1

 10-00       بهره برداری و نگهداری 00-1

 14-00        مرور فصل 00-2

 10-00         مسائل 00-9

 11-00       پرسشهای توصیفی 00-02 

 11-00        مراجع 00 -00 
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 صاف سازی غشایی -12

 0-00        پیش گفتار 00-0

 4-00      تئوری صاف سازی غشایی 00-0

 UF      00-02و  MFخواص غشاهای  00-0

 UF       00-01و  MFکاربرد  00-4

 00-00        مرور فصل 00-0

 01-00         مسائل 00-1

 02-00       پرسشهای توصیفی 00-1

 09-00         مراجع 00-2

 گندزدایی و فلوئورزنی -13

 0-00        پیش گفتار 00-0

 0-00        گندزدایی 00-0

 04-00       گندزدایی اضطراری 00-0

 00-00        فلوئور زنی 00-4

 10-00       بهره برداری ونگهدرای 00-0

 10-00        مرور فصل 00-1

 10-00         مسائل 00-1

 10-00       پرسشهای توصیفی 00-2

 10-00         مراجع 00-9

 ویژه ترکیباتحذف  -14

 0-04        پیش گفتار 04-0

 0-04        آرسنیک 04-0

 2-04       دی اکسید کربن 04-0

 04-04        فلوئوراید 04-4

 00-04        آهن و منگنز 04-0

 00-04         نیترات 04-1
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 04-00      (NOM)طبیعی مواد آلی  04-1

 00-04        پرکلرات  04-2

 S(EDC    04-02( محرک اندوکرینترکیبات دارویی و  04-9

 02-04       رادیو نوکلوئیدها 04-02

 S(VOC   04-02و ترکیبات فرار آلی  S(SOC(یک تمواد آلی سنت 04-00 

  04-41       (T&O)طعم و بو  04-00

 02-04        مرور فصل 04-00

 00-04        مسائل 04-04

 00-04       پرسشهای توصیفی 04-00

 00-04        مراجع 04-00

 مدیریت پسماند تصفیه خانه های آب -15

 0-00        پیش گفتار 00-0

 4-00      محاسبات مربوط به جامدات 00-0

 2-00      تولید جامدات و خواص آنها 00-0

 01-00       تولید پسماند کاهش 00-4

 02-00      بازیافت مواد شیمیایی تصفیه 00-0

 00-00        انتقال پسماند 00-1

 00-00        مدیریت لجن 00-1

 02-00       مدیریت پسماند مایع 00-2

 02-00      ترکیبات ویژه پسمانددفع  00-9

 10-00        دفع نهایی 00-02 

 12-00        مرور فصل 00-00 

 12-00        مسائل 00-00

 10-00       پرسشهای توصیفی 00-00

 10-00        مراجع 00-04 
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 تصفیه آب شرب هایفرآیند ارتقاءانتخاب و  -16

 0-01        پیش گفتار 01-0

  0-01        انتخاب فرآیند 01-0

 00-01        ارتقاء فرآیند 01-0

 00-01         امنیت 01-4

 09-01        مرور فصل 01-0

 40-01         مسائل 01-1

 02-01       توصیفیپرسشهای  01-1

 00-01         مراجع 01-2

 ذخیره و توزیع سیستمهای -17

 0-01        پیش گفتار 01-0

 0-01        برآورد نیاز آبی 01-0

 00-01       فشارهای سرویس 01-0

 04-01       طراحی شبکه لوله 01-4

 40-01       طراحی تانکهای ذخیره 01-0

 01-01        انتخاب پمپ 01-1

 10-01        تحلیل شبکه 01-1

 10-01       حفاظت بهداشتی 01-2

  11-01        مرور فصل 01-9

 12-01        مسائل 01-02

 22-01       پرسشهای توصیفی 01-00

 20-01        مراجع 01-00

  فاضالبو تصفیه جمع آوری  طرح کلیمالحظات  -18

 0-02      جریان فاضالب مقادیرمنابع و  02-0

  00-02       فاضالب ویژگی های 02-0

  01-02      استاندارد های تصفیه فاضالب 02-0
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 04-02       فع لجندمقررات  02-4

 00-02      طرح و اندازه واحد تصفیه 02-0

 01-02       موقعیت تصفیه خانه 02-1

 01-02        مرور فصل 02-1

 01-02         مسائل 02-2

 40-02       پرسش های توصیفی 02-9

 44-02        مراجع 02-02

 طراحی فاضالبروی بهداشتی  -19

 0-09        گفتار پیش 09-0

 2-09     اقدامات قبل از طراحی )پیش طراحی( 09-0

  9-09     طراحی سامانه خطوط جمع آوری 09-0

 01-09       انواع فاضالبروها  09-4

 40-09       طراحی ایستگاه پمپاژ  09-0

 00-09       و نگهداری یربهره بردا  09-1

 04-09        فاضالبرو ایمنی 09-1

 01-09        مرور فصل 09-2

 02-09         مسائل 09-9

 14-09       پرسشهای توصیفی 09-02 

 14-09        مراجع 09-00 

 و تصفیه مقدماتی تاسیسات ورودی -21

 0-02        پیش گفتار 02-0

 0-02        ایستگاه پمپاژ 02-0

 1-02       اندازه گیری جریان 02-0

 00-02        آشغالگیری 02-4

 02-02       کاهش جامدات درشت 02-0

 00-02        حذف دانه 02-1
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 02-02       متعادل سازی جریان 02-1

 10-02    ترتیب جانمایی فرآیند های مختلف مقدماتی 02-2

 10-02        مرور فصل 02-9

 10-02        مسائل 02-02 

 12-02       پرسشهای توصیفی 02-00 

 12-02        مراجع 02-00 

 تصفیه اولیه -21

 0-00        پیش گفتار 00-0

  0-00       تئوری ته نشینی 00-0

 0-00       ته نشینی کاربرد 00-0

 9-00      طراحی حوضچه ته نشینی 00-4

 00-00      دیگر تصفیه اولیه گزینه های 00-0

 02-00        مرور فصل 00-1

 09-00         مسائل 00-1

 40-00        مراجع  00-9

 میکروبیولوژی  فاضالب -22

 0-00        پیش گفتار 00-0

 0-00       نقش میکروارگانیسم ها 00-0

 0-00      طبقه بندی میکروارگانیسم ها 00-0

 0-00       بیوشیمی میکروبی 00-4

 04-00       دینامیک جمعیت 00-0

 00-00        تجزیه مواد زاید 00-1

 04-00     میکروبیولوژی فرآیند واحد تصفیه ثانویه 00-1

 01-00       بهره برداری و نگهداری 00-2

 02-00        مرور فصل 00-9

 09-00        مسائل 00-02 
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 40-00       فیپرسشهای توصی 00-00 

 40-00        مراجع 00-00 

 فرآیندهای بیولوژیکی رشد معلق توسطتصفیه ثانویه  -23

 0-00        یش گفتارپ 00-0

 0-00     و نیتریفیکاسیون BODفرآیندهای حذف  00-0

 00-00      فرآیندهای دنیتریفیکاسیون 00-0

 00-00       فرآیندهای حذف فسفر 00-4

 01-00     ژیکی با جداسازی غشاییتصفیه بیولو 00-0

 02-00      اصول طراحی رشد معلق 00-1

  01-00       طراحی رشد معلق روش 00-1

 000 -00                      طراحی بیوراکتور غشایی روش 00-2

  001-00               مرور فصل 00-9

 009-00              مسائل 00-02 

  004 -00             پرسش های توصیفی 00-00 

 002-00              مراجع 00-00

 تلفیقیتصفیه ثانویه با رشد چسبیده و فرآیندهای بیولوژیکی  -24

 0-04        پیش گفتار 04-0

 0-04      فرآیندهای رشد چسبیده 04-0

 1-04      اصول طراحی رشد چسبیده 04-0

 2-04      طراحی رشد چسبیده روش 04-4

 01-04       تلفیقیفرآیندهای  04-0

 02-04        مرور فصل 04-1

 00-04         مسائل 04-1

 04-04         مراجع 04-2

 ته نشینی ثانویه، گندزدایی و پاستوریزاسیون -25

 0-00        پیش گفتار 00-0
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 0-00       ته نشینی ثانویه 00-0

 02-00        گندزدایی 00-0

  01-00        هوادهی نهایی 00-4

 09-00        مرور فصل 00-0

 02-00         مسائل 00-1

 00-00       پرسشهای توصیفی 00-1

 00-00         مراجع 00-2

 تصفیه پیشرفته -26

 0-01        پیش گفتار 01-0

 0-01       شیمیایی فسفر ترسیب 01-0

 1-01       انه ایصاف سازی د 01-0

 04-01       صاف سازی غشایی 01-4

 01-01        جذب کربن 01-0

 02-01        مرور فصل 01-1

 00-01         مسائل 01-1

 04-01         مراجع 01-2

 مدیریت پسماند واحدهای تصفیه فاضالب -27

 0-01      متغیرهای مدیریت لجن  01-0

 0-01    منابع و مشخصات جامدات و جامدات بیولوژیکی  01-0

 2-01       محاسبات جامدات  01-0

 00-01      دانه و پمپاژ لجن سیستم انتقال  01-4

 00-01       جامدات مدیریت  01-0

 04-01       ذخیره و تغلیظ لجن  01-1

 00-01        تثبیت قلیائی  01-1

 01-01        هضم هوازی  01-2

 40-01       هضم بی هوازی  01-9



 س

 

 

 

 10-01        لجن پردازش 01-02 

 14-01        آبگیری  01-00

 20-01       مختف دفع روشهای 01-00

 20-01     ندر زمی کاربرد جامدات بیولوژیکی 01-00 

 20-01        مرور فصل 01-04 

 21-01        مسائل 01-00 

 90-01        مراجع 01-01 

 یند تأسیسات آب پاکآفر ارتقاءو انتخاب  -28

 0-02        پیش گفتار  02-0

 0-02        انتخاب فرآیند  02-0

 00-02       مدل شبیه سازی  02-0

 01-02        ارتقاء فرآیند  02-4

 11-02        مرور فصل  02-0

 11-02        مسائل  02-1

 19-02        مراجع  02-1

 A         1-Aپیوست 

       خواص هوا، آب و مواد شیمیایی انتخابی

 B         1-Bپیوست 

 اندازه های الک استاندارد آمریکا

 C         1-Cپیوست 

 لوله، اتصاالت و اطالعات شیرآالت

 D         1-Dپیوست 

 گندزداهاآژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده برای   Ctمقادیر

 

 

 


