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چكيده

در اين تحقيق با ساخت يک پايلوت رآکتور ناپيوسته متوالی ( )SBRو استفاده توأمان از ميکروارگانيسمها و ريزجلبک کلرال ولگاريس،
کارايی اين سيستم در تصفية فاضالب بهداشتی نيروگاه سيکل ترکيبی يزد مطالعه شد .بدين منظور اثرر  ،pHدمرا ،للظرت  CODدر
فاضالب ورودی و دبی هوا بر ميزان حذف  CODو للظت باقيماندة آن در پساب بررسی شد .شرراي بهينره بررای حرذف  CODاز
فاضالب بهداشتی در  pHبرابر  ،8دمای  COD ،03 oCفاضالب ورودی  033 mg/lو دبی هوای  03 l/minبره دسرت آمرد .تحرت
شراي بهينه مقدار  CODباقيمانده در پساب به  03 mg/lرسيد که نشاندهندة افزايش کارايی سيستم مرورد نظرر اسرت .همننرين
بهمنظور مدلسازی فرايند و پيشبينی للظت  CODباقيمانده ،از يک شبکة عصبی مصنوعی پرسپترون چنداليه با الگوريتم آمروز
لونبرگ -مارکوارت استفاده شد .توابع انتقال  tansigبرای الية ميانی purelin ،برای الية خروجی و تعرداد  7نرورون در اليره ميرانی
بهعنوان مدل بهينه برای اين شبکه انتخاب شد .نتايج حاصل از مردلسرازی شربکة عصربی مصرنوعی تطرابق خروبی برا دادههرای
آزمايشگاهی داشت .برای اين مدلسازی ،مقادير ضريب همبستگی ( )R2و معيارهای مجرذور ميرانگين مربعرات خطرا ) (RMSEبره
ترتيب  3/433و  3/303به دست آمد.
كليدواژه

تصفية فاضالب ،رآکتور ناپيوسته متوالی ) ،(SBRريزجلبک کلرال ولگاريس ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدلسازی.

) .al., 2007روشهننای مختل ن

فیزیکننی ،شننیمیایی و

 .1سرآغاز
آب یکی از مهم ترین منابع مورد استفاده بشر است .با توجه

بیولوژیکی برای تصفیه فاضن ب وجنود دارد .فراینن های

به افزایش فعالیت های صننعتی و شهرنشنینی ،در دسنتر

بیولوژیکی بهمنظور حذف مواد آلی هزینه و مصرف اننرژی

بودن آب باکیفینت روزبنهروز کناهش منییابن  .همنراه بنا

کمتنری نسنتت بنه روشهنای فیزیکنی و شنیمیایی دارنن

کنناهش کمیننت منننابع آب ،انتشننار پسننابهننای صنننعتی،

( .)Metcalf & Eddy, Inc, 2003تصفی فاض ب بنه روش

کشاورزی و شهری در محیطهای پذیرن ة آبی نیز از دیگنر

رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR)1فراینن بیولنوژیکی تصنفی

عوامننت ته ی کنن ن ة منننابع مح ن ود آب کشننور محسننوب

فاضنن ب اسننت کننه بننرای تصننفیه طینن

منیشننود .ازاینننرو تصننفی فاضن ب و اسننتفادة مجن د از

فاض بهای خانگی و صنعتی طراحی ش ه است

فاض ب تصفیهش ه ،امری ضنروری اسنت
* نویسن ه مسئول:

(Parthiban et

گسننتردهای از
(Dionisi

) .et al., 2016این روش بنه دلینت امکنان تأثیرگنذاری بنر
Email: abbas_khoshhal@pnu.ac.ir
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جمعینت میکروبنی و نینز سننادگی و بهننرهبننرداری آسننان،

زمین تصفی فاض ب با استفاده از ریزجلتکها آم ه اسنت.

(Aguado et al.,

 Martinezو همکارانش ( )2222در تحقیق خود به بررسی

توانایی باالیی در حنذف آالینن ههنا دارد

) .2009ع وه بر این انعطاف پذیری ،ران مان و ظرفیت باال،

نقش ریزجلتکها در تصفی فاضن ب پرداختنن  .مصنرف

مقرون بهصرفه بودن و ع م نیاز به سیسنتمهنای الکتریکنی

ترکیتنات نیتنروژن و فسنفر موجنود در فاضن ب توسنط

پیچی ه باعث اهمیت استفاده از این روش تصفی بیولوژیکی

ریزجلتکها برای رش و اسنتفاده از ظرفیتشنان بنه منظنور

در تصنفی فاضن بهنای شنهری و صننعتی شن ه اسنت

حنذف فلنزات سننگین نتیجنه اینن تحقینق بنود Lim .و
4

) .(Dionisi et al., 2016در تمام سیسنتمهنای  SBRعمنت

همکارانش ( )2212از ریزجلتنک کلنرال ولگناری

تصفیه در قالب  5مرحله به صورت متوالی انجام میشود که

تصفی بیولوژیکی فاض ب صنایع نساجی استفاده کردنن و

شامت پر ش ن فاض ب ،هوادهی و انجام واکنش ،تهنشینی،

موارد مربو به حذف رنگ و کناهش اکسنینن منورد نیناز

تخلی فاض ب خروجی و مرحل سکون اسنت

& (Singh

شنیمیایی (COD) 5را در غلظنتهنای مختلن

بنرای

فاضن ب

) .John, 2013در مرحل پر ش ن ،فاض ب خام به رآکتنور

بررسی کردن  .میزان حنذف رننگ از  41/8درصن تنا 52

وارد و با میکروارگانیسمهنای موجنود در رآکتنور مخلنو

درص و کاهش  CODاز 38/2درص تا 22/3درص نتیجن

بیولوژیکی

این تحقیق بود Mirquez .و همکارانش ( )2212در تحقینق

میشود .در مرحل هوادهی واکنش های مختل

از جملننه نیتریفیکاسننیون ،2دنتریفیکاسننیون 3و ج اسننازی

خود نشان دادن  ،ریزجلتکها میتوانن در تصفی فاضن ب

از آن ،میکروارگانیسننمهننا از

شهری ،قتت از ورود به محیطهای طتیعی استفاده شون و به

فاض ب تصفیه ش ه ج ا ش ه (مرحل ته نشنینی) و پسناب

بهتود کیفیت پساب بیانجامن  .طتق گزارشهنا ملکوتینان و

(Bagheri et al.,

در

فسننفر انجننام منیشننود .پن

تصنفیهشن ه از رآکتنور تخلینه منیشنود

همکاران ( ،)1335استفاده از ریزجلتک کلرال ولگناری

) .2015در کنار روشهای موجود در امر تصنفیه ،سیسنتم

تصفیه فاض ب صنعتی ران مان باالیی دارد .در این تحقینق

کشت ریزجلتکها نیز میتوانن نقش ارزن های را در تصفی

شرایط بهینه برای تصفی فاض ب در  pHبرابر  ،2دمای 25

فاض ب ایفا کنن  ،زینرا ریزجلتنکهنا قادرنن برداشنت و

درج سانتیگراد ،زمان تمنا

تعنادلی  22دقیقنه و مقن ار

حذف مواد مغذی ،فلزات سنگین ،مواد آلی و پاتوژنهنا را

جنابب  2 gr/lبنه دسنت آمن  .شنایان بکنر اسنت کنه در

از پساب افزایش دهن  .نکت قابت توجه در تصفی فاض ب

مطالعات صورت گرفته تنها به استفاده از ریزجلتنک هنا در

با استفاده از ریزجلتکهنا ،همزیسنتی و همکناری آنهنا بنا

امر تصفیه اکتفا ش ه اسنت امنا در تحقینق حاضنر اسنتفادة

میکروارگانیسمهنا ،در فراینن تصنفیه اسنت

(Hoffmann,

توأمان از میکروارگانیسم ها و ریزجلتنک کلنرال ولگناری

) .1998در این ارتتا  ،ریزجلتنکهنا گناز دی اکسنی کربن

برای تصفی فاض ب به اشتی و به همراه آن توسنع ینک

تولی ی در نتیج فعالیتهای متابولیسمی میکروارگانیسمها

م ل شتک عصنتی مصننوعی 2چن الینه ،بنرای پنیش بیننی

را جذب کرده و در فراین فتوسننتز ،بنرای تولین ترکیتنات

غلظت  CODباقیمان ه در پساب صورت گرفتنه اسنت کنه

مختل

استفاده میکنن و از طرف دیگنر اکسنینن تولین ی

مطالعات زیادی در این زمینه انجام نش ه است.

ریزجلتکها ،در فراین های متابولیسمی میکروارگانیسنمهنا

ه ف از این تحقیق استفادة توأمان از میکروارگانیسم ها

استفاده شود بننابراین در صنورتی کنه از ریزجلتنکهنا در

و ریزجلتک کلرال ولگاری

برای بهتنود تصنفی فاضن ب

کناردیگر میکروارگانیسمها برای انجام عمت تصفیه اسنتفاده

به اشتی نیروگناه سنیکت ترکیتنی ینزد بنه دلینت عملکنرد

شود ،به بهتود کیفیت پساب و در نتیجنه افنزایش رانن مان

نامناسب تصفیه خانه آن است .بن ین منظنور نخسنت ینک

(Niczyporuk et al.,

واحنن پننایلوت رآکتننور  SBRبننا میکروارگانیسننمهننا و

سیسنتم تصنفیه منجنر خواهن شن

) .2012در ادامه چن نموننه از تحقیقنات انجنام گرفتنه در

ریزجلتک کلرال ولگاری

راهان ازی میشود .در مرحل بع

تصفیة بیولوژیکی فاضالب بهداشتی در یک رآکتور ...
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سیسننتم بننا متغیرهننایی چننون  ،pHدمننا ،غلظننت  CODدر

 02 cmو حجننم  122لیتننر بننود .همچنننین یننک دیفیننوزر،

فاض ب ورودی و دبی هوا بررسی منیشنود و در نهاینت

عملیات هوادهی را در این قسمت انجام می داد .با توجه به

مقادیر بهین این پارامترها بنرای دسنتیابی بنه مقن ار بهیننه

مشخصات دیفیوزر به کار رفته در پایلوت و فشار موردنیاز،

شاخص  CODمشخص میشود .یکی دیگنر از جنتنههنای

برای هوادهی از کمپرسور هوا استفاده ش  .فاض ب پ

از

اینن تحقیننق توسننع ینک من ل شننتک عصننتی مصنننوعی

تصفیه در این ناحیه ،از ناحی هوازی سر رینز شن ه و وارد

چن الیه ،بنرای پنیشبیننی غلظنت  CODباقیمانن ه اسنت.

ناحی تهنشینی یا زاللساز میش  .مخنزن ناحین تنهنشنینی

پیش بینی کیفینت پسناب در فراینن های تصنفی فاضن ب

یک مخزن مکعب مستطیت به طول  ،38 cmارتفاع ،02 cm

مننیتواننن متنننایی بننرای تصننمیمگیننریهننای منن یریتی
تصفیه خاننه هنای فاضن ب فنراهم کنن تنا بنر اسنا

آن

عر

 38 cmو حجم  122لیتر از جن

بود .در ناحی زاللساز ،پ

پ کسنی گن

از ته نشین ش ن لجن ها و مواد

خطرهای میکروبی را به ح اقت برسانن و عملینات تصنفیه

معلق موجود در فاض ب ،پساب خروجی وارد حوضچهای

فاضنن ب را بهینننه سننازن ) .(Bagheri et al., 2015بننا

می شود که ب ین منظور تعتیه شن ه بنود .همچننین پن

از

به کارگیری شتکه های عصتی مصنوعی نینازی بنه توصنی

چن سیکت کاری ،لجن تهنشین ش ه در این ناحیه از پنایین

ریاضی پ ی ه های درگیر در فراینن نیسنت و منیتوانن در

مخزن خارج میش  .هنر سنیکت جرینان در اینن رآکتنور 8

سیستمهای بیولوژیکی پیچین ه

ساعت شامت  5دقیقه پنر شن ن 452 ،دقیقنه هنوادهی22 ،

شتیهسازی و افزایش مقیا

دقیقه تهنشنینی و  5دقیقنه تخلینه بنود .شنکت  1نمنایی از

مفی باش ).(Khataee et al., 2010

پایلوت رآکتور  SBRمورد استفاده را نشان میده .

 .2مواد و روشها

در این تحقینق بنرای رقینقسنازی فاضن ب اولینه در

 .1.2مواد و تجهیزات
رآکتور  SBRمورد استفاده شامت مخنزن بخینرة فاضن ب،
مخزن هوازی و مخزن تهنشینی بود .مخزن بخیرة فاض ب
از جن

پلیاتیلن به قطر  ،52 cmارتفاع  122 cmو حجنم

 222لیتر بود .فاضن بی کنه در اینن تحقینق اسنتفاده شن ،
فاض ب به اشتی نیروگاه سیکت ترکیتی یزد بود که عمن تا
شامت فضوالت انسانی ،آب دور رینز ناشنی از شستشنوی
سروی

ها و دور ریز آشپزخانه بود .با بررسی بار آلنودگی

فاض ب ورودی بهصورت هفتگی مشخص ش کنه مقن ار
 CODآن در ابت ای هفتنه کنه بنا افنزایش تعن اد کارکننان
شرکت مصادف میگشت ،ح اکثر  1122 mg/lو در انتهای
هفته که از تع اد کارکنان شرکت کاسنته منیشن  ،حن اقت
 322 mg/lبود .اینن فاضن ب پن
هننوازی م نیش ن و در تمننا

از پمپناژ ،وارد بخنش

نزدیننک بننا ریزجلتننکهننا،

میکروارگانیسم ها و لجن فعال موجود در اینن ناحینه قنرار
میگرفت .ناحی هوازی متشکت از مخزنی مکعب مستطیلی
از جن

پ کسی گ

به طول و عنر

 ،42 cmارتفناع

غلظت هنای مختلن

 ،CODاز آب مقطنر اسنتفاده شن و

غلظت  CODبا استفاده از ویال های 0مخصوص ،بنه روش
اسننپکتروفتومتری 8و بننا دسننتگاه اسننپکتروفتومتر سنناخت
شرکت هک 3ان ازهگیری ش  .بنهمنظنور هنوادهی ،از ینک
کمپرسور هوا ساخت شرکت های  ،12با فشار ،2/235 Mpa
تننوان  122 Wو حنن اکثر دبننی خروجننی  122 l/minو از
روتامتر 11ساخت شرکت فیشنر 12بنا قابلینت انن ازهگینری
ش ت جریان  2-122 l/minبنرای انن ازهگینری دبنی هنوا
استفاده ش  .برای کنترل دمای فاض ب از آب گرم اسنتفاده
ش و از ترمومتر 13دیجیتنال سناخت شنرکت آکوالیتینک
برای ان ازهگیری دما استفاده ش  pH .سیستم بهوسنیل

14

pH

متر دیجیتالی ساخت شرکت هنک انن ازهگینری شن و در
صورت نیاز به افزایش یا کاهش  ،pHبیکربنات سن یم ینا
اسی سننولفوریک بننا خلننوص  33/2درصنن بننا سیسننتم
دوزینگ 15پمپ آل وز 12به فاض ب تزریق ش  .برای پمپاژ
فاض ب به رآکتور نیز یک پمپ ک کش سناخت شنرکت
لئو 10با دبی اسمی  4/8 m3/hrدر نظرگرفته ش .
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شکل  .1نمایی از پایلوت SBR

 .2.2راهاندازی و بهرهبرداری از رآکتور SBR

ح اکثر مق ار خود رسی  ،می توان بار آلنی را افنزایش داد.

بننهمنظننور تننأمین میکروارگانیسننمهننای مننورد نینناز بننرای

در ابت ن ای راهان ن ازی COD ،ورودی بننا مق ن ار 322 mg/l

راهان ن ازی رآکتننور ،لجننن فعننال از خننط برگشننت لجننن

(ح اقت بار آلی) وارد سیستم ش  .به م ت  22روز پن

از

تصفیهخان فاض ب نیروگاه سیکت ترکیتی ینزد تهینه شن .

راهان ازی اولیه رآکتور ،ران مان حنذف بنه حن اکثر مقن ار

و

خود رسی و میکروارگانیسمها و ریزجلتنکهنا بنا شنرایط

قابلیت دسترسی به آن ،این ریزجلتک به مق ار مورد نیناز از

از آن در سیکتهای  8ساعت و

همچنین با توجه به کیفینت ریزجلتنک کلنرال ولگناری

موجود سازگار ش ن  .پ

برکه تثتیت فاض ب شهر یزد تهیه شن و توأمنان بنه درون

در مقادیر مختل

رآکتور انتقال یافتن  .نخستین و مهم ترین مرحله در تصنفی

هوا مقادیر  CODباقیمان ه در پساب به دسنت آمن  .بنرای

بیولوژیکی فاض ب ،تطابق و سازگاری میکروارگانیسم های

انجام آزمایشهای منورد نظنر ،نموننهگینری از سیسنتم در

موجود ،با فاض ب منورد تصنفیه اسنت .بن ین منظنور در

فواصت زمانی یک ساعت صورت گرفت .ج ول  ،1شرایط

ابت ای راه ان ازی که فعالیت لجن کم اسنت ،باین بنار آلنی

عملیاتی رآکتور مورد مطالعه را نشان میده .

 ،pHدما COD ،فاض ب ورودی و دبنی

کمی را به رآکتور اعمنال کنرد .وقتنی رانن مان حنذف بنه
جدول  .1شرایط عملیاتی رآکتور SBR

پارامتر

واحد

زمان

Hr

pH

-

دبی هوا

l/min
o

دما

C

 CODورودی

mg/l

مقادیر
1- 2- 3- 4- 5- 2- 0- 8
4 -5 -2 -0 -8 -3 -12
12 -22 -32 -42 -52 -22 -02
22 -25 -32 -35 -42 -45
355 -512 -022 -815 -342 -1122
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 .3.2مدلسازی رآکتور با شبکة عصبي مصنوعي

(Coulibaly et al., 2000؛ خنادمیکینا و همکناران1335 ،؛

شتکه های عصتی مصنوعی ساختارهای ریاضی هسنتن کنه

ن یری و همکاران.)1333 ،

بنه تقلین از سیسننتمهنای عصنتی زیسننتی بنرای پننردازش

در م لسازی شتک عصتی مصنوعی ،دقنت پنیشبیننی

اط عات طراحی ش هان  .این شتکهها از واح های مختل

شتکه به تع اد نورونهای الیه پنهان ،توابع انتقال و آموزش

به هم پیوستهای تشکیت ش هان کنه بنهصنورت منوازی بنا

شتکه بستگی دارد .بنابراین این متغیرها بنرای بهیننه سنازی

یک یگر رفتار می کنن  .این واحن ها را ننورون منیگوینن .

ساختار شتکه انتخاب ش ن  .در این پنوهش ساختار شتکه

نورون کوچکتنرین واحن پنردازش اط عنات اسنت کنه

از نوع پرسپترون چن الیه (MLP) 18از نوع پ

اسننا

عملکننرد شننتکههننای عصننتی را تشننکیت منیدهن

انتشار خطا

بهعنوان شتکهای ساده و پرکاربرد در م لسازی فراینن های

) .(Ongen et al., 2013ساختار کلی م لهای شتکه عصتی

تصفی فاض ب انتخاب ش  .شتک مورد استفاده متشکت از

مصنوعی دارای سه الیه به نامهای الین ورودی ،الینههنای

سه الیه با تع ادی نورون در هر یک از الیهها بنود .تعن اد

میانی (پنهان) و الی خروجی است (زارع ابیانه و همکاران،

نورونهای الیههای ورودی و خروجی بنهترتینب برابنر بنا

با توابع انتقال مربوطه،

تع اد متغیرهای ورودی و خروجنی فراینن بنوده اسنت و

کار آموزش شتکه که همان یافتن ارتتا بنین ورودیهنا و

تع اد بهین نورونهای الیه پنهان ،با ح

و خطا به دست

خروجیهای شتکه است را به عه ه دارن  .هر نورون الینه

آم  .مقادیر  ، pHدما ،غلظت  CODدر فاضن ب ورودی و

پنهان ،بردار ورودی را در وزنهای خود ضرب و با مقن ار

دبی هوا بهعنوان بردار اط عات ورودی م نظر قرار گرفنت

خطا جمع میکن و حاصت این عتارت ،ورودی خالص بنه

و از غلظت  CODدر پساب خروجی بهعننوان بنردار تنابع

تابع انتقال خواه ش :

ه ف (ننورون خروجنی) اسنتفاده شن  .از توابنع تانناننت

 .)1331نورون های الیه های مختل

()1

) (

)

سننیگمودی ی ( ،)tansigلگنناریتم سننیگمودی ی ( )logsigو

(∑

تابع خطی ( )purelinنیز بهعنوان توابع انتقال الیه میانی ()f
که در آن ni ،ورودی هر نورون،
mتع اد ورودیهنای شنتکه،

بردار خطا بنه شنتکه،

) (

وزنهنای

ش  .این توابع از رایجترین و کاربردیترین توابع انتقنال در

تعن اد ننورونهنای

م ل سازی فراین های تصفی فاض ب توسط شتکه عصنتی

مناتری

شتکه Inj ،متغیر ورودی به شتکه و

و تابع خطی بهعنوان تابع انتقال الی خروجی )'  (fاسنتفاده

الیه پنهان است .تابع انتقال الیه پنهان ( )fبر  niعمت کنرده

مصننوعی هسنتن (نن یری و همکناران1333 ،؛

و خروجی هر نورون در الی پنهان ( )aiتعیین میشود:

 .)2011شکت  2طرحی کلی از شتک عصتی مورد اسنتفاده

) (

()2

در این مطالعه را نشان میده .
آموزش شتک عصتی مصنوعی بر اسا

خروجی شتکه نیز از معادل زیر به دست میآی :
()3

)(

(∑

(

))

Xi et al.,

مختل

الگوریتم هنای

صورت میگیرد .در این مطالعه ،از الگنوریتم پن

انتشار لونترگ -مارکوارت 13برای آموزش شتک مورد نظنر
استفاده ش  .انتخاب این الگوریتم به دلیت سرعت همگرایی
و کارایی بناالی آن در بهیننهسنازی و آمنوزش شنتکه بنود

در ایننن رابطننه '  fتننابع انتقننال الیننه خروجننی اسننت

).(Sahoo & Ray, 2006
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شکل  .2مدل محاسباتی شبکة عصبی

در این الگوریتم ،دادههای خروجی از شتکه با دادههای

نامناسب و غیرمنطقی از مجموع دادهها حنذف شن ن کنه

خطنای

در این مرحلنه  228داده بنه دسنت آمن کنه بنرای انجنام

محاسته ش ه ،به عقب (الیههای پیشین) انتقنال منییابن و

م ل سازی ،نرمال ش ن  .به منظور افزایش سرعت همگرایی

وزن های انتخاب ش ه در م ل ،اص ح می شود .این فراینن

و دقننت شننتک عصننتی ،نینناز اسننت دادههننای ورودی و

مربو به اص ح وزن ها ،در شتکه ادامه می یاب تنا بهتنرین

خروجی ،نرمال شون  .در این تحقینق بنرای نرمنالسنازی

وزن ها که صنحی تنرین خروجنی را بنرای سیسنتم ایجناد

دادهها از رابط زیر استفاده شن  .بنا اسنتفاده از اینن رابطنه

می کنن  ،شناسنایی و انتخناب شنون  .در حقیقنت در اینن

تمامی دادهها در بازة بین  2تا  1نرمال ش ن .

روش با تصحی مرتب خطا ،وزن هنای مناسنب بنه دسنت

()4

تجربی مقایسه و میزان خطا محاسته میشود .سپ

̅

می آی  .بنا مشنخص شن ن مناسنب تنرین وزن هنا ،فراینن
آموزش شنتکه متوقن

شن ه و وزن هنای مربوطنه تثتینت

که در آن ̅ داده نرمال ش ه Xi ،داده اولیه مورد نظر و

Xmin

میشون  .درنهایت این وزن ها دربارة ورودیهای ج ی که

و  Xmaxح اقت و ح اکثر دادهها در سری مورد نظر هستن .

در قالب داده های مربو به ارزیابی دقت م ل است ،اعمال

پ

از آنکه شتکه آموزش دی و صحت و دقت آن ارزیابی

می شون  .در این حالت با مقایس نتایج حاصنت از من ل بنا

ش  ،داده های خروجی از شتکه (نتایج م لسنازی) مطنابق

مقادیر تجربی ،دربارة کارایی شتکه قضناوت منی شنود .در

رابط ( )5به مق ار حقیقی و اولیه برگردان ه شن ن (

این مطالعه برای آموزش و ارزیابی دقت شنتک عصنتی ،از

.)al., 2011

نرمافزار ) MATLAB V7.0 (R2014استفاده ش .

()5

)

Xi et

(̅

 .4.2نرمالسازی دادهها
از آنجا که در هر کنار آزمایشنگاهی ،خطنای دسنتگاهی و

 .5.2آنالیز حساسیت

انسانی ستب میشود برخی از داده های بهدستآم ه منطقی

آنالیز حساسیت عملی است که بنه ازای آن مینزان و نحنوة

نتاشننن  ،در ایننن تحقیننق نیننز نخسننت تمننامی دادههننای

توزیع دادههای ورودی با بیشترین تأثیر روی خروجی م ل

آزمایشگاهی که شنامت  232داده بنود ،بررسنی و دادههنای

مشخص شود .در واقنع بنا تحلینت حساسنیت پارامترهنای

تصفیة بیولوژیکی فاضالب بهداشتی در یک رآکتور ...
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ورودی سننتب کنناهش مراحننت سننعی و خطننا و شننناخت

ش ه) Yexp ،خروجنی آزمایشنگاهی (واقعنی) ̅ ،مینانگین

مهم ترین پارامترهای مؤثر بر پ ی ة مورد نظر منیشنود .در

دادههای آزمایشگاهی و  Nتعن اد دادههنا هسنتن  .چنانچنه

اینن تحقینق بنهمنظننور ارزینابی اهمینت نسنتی متغیرهننای

مجذور میانگین مربعات خطا به صفر و ضریب همتسنتگی

وزنی شتک عصنتی

ورودی ،فراین ارزیابی بر پای ماتری

و معادلننه گارسننون 22اسننتفاده شن  .معادلن پیشنننهاد شن ه
براسا

بود (.)Bagheri et al., 2015; Khataee et al., 2010

پارتیشنبن ی وزنهای اتصنالی بنهصنورت رابطن

( )2است:

 .3نتایج و بحث

()2

}|

)|

|

|

)

|

|

|

|

|

|

|
|

 .1.3تأثیر  CODفاضالب ورودی بر عملکرد سیستت
∑

∑

∑

(

(

تصفیه
∑

∑{

که در آن Ij ،اهمیت نستی  jامین متغیر ورودی بر متغیر
خروجی،

و

به ترتیب تعن اد ننورونهنای ورودی و

مخفی W ،وزن بین الیهها بوده که در آن ،ان ی

هنای i ،h

و  oبه ترتیب به الیههای ورودی ،مخفی و خروجی اشناره
دارد و ان ی های  k ،mو  nبه ترتیب نورونهای ورودی،
مخفی و خروجی را نشان منیدهنن (قربنانی و همکناران،
.)1332

یکی از پارامترهای مهمی که میتوان بنر عملکنرد سیسنتم
تصفیه فاض ب تأثیر فراوانی داشته باش  ،میزان بار آلودگی
فاض ب ورودی به سیستم است .از آنجنایی کنه در طنول
سال به دالیت مختل

ممکن است بار آلودگی فاض ب کم

یا زیاد شود ،ازاینرو بررسی این مسئله که این تغییرات چه
تأثیری بر عملکرد سیستم تصفیه میگذارن  ،بسیار ضروری
است .ب ین منظور فاض ب هنایی بنا  CODهنای مختلن
تهیه ش تا اثر تغییر بار آلودگی بر عملکرد سیسنتم تصنفیه
بررسی شود .تهی فاض ب با  CODهنای مختلن
رقیقسازی فاض ب در غلظتهای مختل

برای بررسنی کمنی عملکنرد شنتک عصنتی مصننوعی ،از
معیارهننای مجننذور میننانگین مربع نات خطننا (RMSE) 21و
ضریب همتستگی )R2( 22بهصورت زیر استفاده ش .
(∑ √

)

توسنط

به دسنت آمن .

شکت  3تغییرات غلظت  CODباقیمان ه را برحسنب زمنان

 .6.2معیارهای ارزیابي مدلسازی

()0

به  1میت کن  ،نشان دهن ة دقت باالی من ل سنازی خواهن

در مقادیر مختل

 CODفاضن ب ورودی و در  pHبرابنر

 ،8دمای  32 oCو دبی هوای  82 l/minنشان منیدهن  .بنا
توجه به شکت م حظه میشنود کنه افنزایش بنار آلنودگی
فاض ب ورودی ،ستب افزایش مقن ار  CODباقیمانن ه در
پساب ش ه است .با توجنه بنه تنأثیر مخنرب افنزایش بنار
 CODفاض ب ورودی نتیجه گیری شن کنتنرل بنار

COD

ورودی در یک مح وده تقریتا ثابت ضروری است .این کار
باعننث خواهن شن تننا سوبسننترای الزم بننرای رشن
)

()8

)̅

( ∑

میکروارگانیسمها و ریزجلتکها بهطور مستمر و بنه مقن ار

∑

الزم و کافی تأمین شود .همانطنور کنه پیشنتر اشناره شن ،

(

ح اکثر مق ار  CODفاض ب ورودی نیروگناه 1122 mg/l
و ح اقت آن  322 mg/lبنود .بننابراین بنا برقنراری جرینان
که در روابط باال  Ypreخروجی م لسنازی (پنیشبیننی

برگشتی از پساب خروجی از تصفیه خانه به مخنزن بخینرة
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فاض ب اولیه و تنظیم آن متناسب با مینزان  CODورودی،
از مق ار نوسانات در بار ورودی کاسته ش و مقن ار

 422-1822 mg/lبر میزان حذف  CODاز فاض ب صنایع
نساجی بررسی ش  .طتق نتنایج بنه دسنت آمن ه ،در

COD

COD

فاضن ب اولیننه در مقن ار  222 mg/lثابننت شن  .بنننابراین

اولیه  522 mg/lبیشترین میزان حذف  CODاتفنا افتناد و

 CODبهینننه بننرای فاضنن ب ورودی 222 mg/l ،در نظننر

در غلظت های بناالتر از  522 mg/lرانن مان حنذف

گرفته ش  .در مطالعنهای کنه  Kapdanو )2222( Oztekin

سیر نزولی داشت.

COD

انجام دادن  ،اثر تغییر غلظت های اولینه  CODدر محن ودة
80
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COD in=940

20

)Residual COD (mg/l
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)time (hr
شکل  .3تغییرات غلظت  CODباقیمانده برحسب سیکل  8ساعت و مقادیر مختلف  CODورودی در  pHبرابر ،8
دمای  33 oCو دبی هوای 83 l/min

 .2.3تأثیر  pHبر عملکرد سیست تصفیه

 CODباقیمان ه افزایش یافته و حتی در  pHبرابنر بنا  4بنه

یکی از عوامت مؤثر بر نحوة عملکنرد سیسنتم تصنفیه،

pH

مق ار  122 mg/lرسی ه است .علت آن است که در ابتن ای

فاض ب ورودی است .طتق گزارش زارع ابیانه و همکاران

عمت تصفیه با میکروارگانیسمها و ریزجلتکها ،عمت هضم

( )1331اهمینت مشخصنه pHبنه دلینت ارتتنا

آن بنا

مواد آلی فاضن ب صنورت منیگینرد و نتیجن آن ظهنور

فعالیتهای بیولوژیکی است .ب ین منظور فاض بهایی بنا
pHهای مختل

یکسری اسی های آلی است کنه سنتب کناهش بیشنتر

pH

تهینه شن تنا اثنر تغیینر  pHبنر عملکنرد

سیسنتم و در نتیجنه کناهش فعالینت میکروارگانیسنمهننا و

بنا

ریزجلتکها و افزایش  CODباقیمان ه میشود .در ادامنه بنا

تزریق محلول بنیکربننات کنتنرل شن  .شنکت  4تغیینرات

تجزی اسی های تولی ش ه و شنروع تجزینه پنروتئینهنا و

غلظت  CODباقیمان ه را برحسب زمان و pHهای مختل

چربننیهننا pH ،سیسننتم و فعالیننت میکروارگانیسننمهننا و

سیستم تصفیه بررسنی گنردد .مقن ار pHهنای مختلن

نشان میده  .در اینن حالنت ،دمنای فاضن ب

ورودی C

o

ریزجلتک ها افزایش یافته و  CODباقیمان ه کاهش مییابن

 COD ،32ورودی  222 mg/lو دبننی هننوا  82 l/minبننود.

و در مق ار ح ود  22 mg/lثابت میشود .در pHهنای بناال

از گذشت زمان یک ساعت از انجنام آزمنایش ،مقن ار

به علت فعالینت زیناد میکروارگانیسنمهنا و ریزجلتنکهنا

 CODباقیمان ه تقریتا برابر با  53 mg/lشن ه اسنت (شنکت

م حظه میشود که رون کناهش  CODباقیمانن ه بنا ینک

پ

 .)4بع از اینن من ت زمنان ،در  pHهنای پنایین نخسنت

تصفیة بیولوژیکی فاضالب بهداشتی در یک رآکتور ...
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شیب مناسب در طنول زمنان انجنام گرفتنه و نهایتنا ثابنت

باقیمان ه به کمترین مق ار معادل  34 mg/lرسی ه است .در

میمان  .با توجه به شکت مشاه ه میشود که مناسنبتنرین

مطالعنهای کننه خطنایی و همکنناران ( )2212انجنام دادنن ،

 pHبننرای فعالیننت میکروارگانیسننمهننا و ریزجلتننک کلننرال

بهترین عملکرد سیستم تصفیه با استفاده از ریزجلتکهنا در

ولگاری  pH ،برابر با  8اسنت کنه در اینن حالنت،

مح ودة  pHبین  0/5تا  8/5به دست آم .

COD

120
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80

)Residual COD (mg/l

pH=5

pH=4

60

40
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1
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)time (hr
o

شکل  .4تغییرات غلظت  CODباقیمانده برحسب سیکل  8ساعت و  pHهای مختلف در دمای ،33 C
 CODورودی  633 mg/lو دبی هوای 83 l/min

 .3.3تأثیر دما بر عملکرد سیست تصفیه

میکروارگانیسم ها و ریزجلتکها قرار نگرفته ،کنه اینن امنر

دما یکی از پارامترهای مؤثر بنر فعالینت میکروبنی سیسنتم

سننتب کنناهش فعالیننت آنهننا و در نتیجننه افننزایش

است ) .(Khataee et al., 2010با توجنه بنه اینکنه احتمنال

باقیمان ه نستت به دیگنر دماهنا شن ه اسنت .از طرفنی در

از جملنه تغیینرات فصنلی ،دمنای

دماهای پایین به علنت کناهش رشن میکروارگانیسنمهنا و

فاض ب ،شاه تغییرات غیرقابنت اجتننابی شنود ،ازایننرو

ریزجلتک ها ،افزایش  CODباقیمانن ه اتفنا افتناده اسنت.

بای برای این مواقنع پنیشبیننیهنای الزم انجنام شنود .در

طتق دادههای موجود در نیروگناه ،دمنای فاضن ب ورودی

نیروگاه با استفاده از آب بلودان بویلرها که در نقطن جنوش

در اکثر فصول سال ،تقریتا برابر با  32 oCاسنت .از طرفنی

قرار دارد ،با افزودن آن بنه فاضن ب ورودی ،دمنای منورد

طتق نمنودار ،تفناوت محسوسنی بنین  CODباقیمانن ه در

نظر تنظیم ش  .برای بررسی همین موضوع ،عملکرد سیستم

دماهای  32 oCو  35 oCوجود ن ارد ،بنابراین دمنای بهینن

دارد به دالینت مختلن

COD

COD

این فراین  32 oC ،در نظر گرفته ش ه است .نتایج مطالعات

pH

 )2212( Azeezنشنان منیدهن  ،بنا اسننتفاده از ریزجلتننک

برابر  COD ،8ورودی  222 mg/lو دبنی هنوای 82 l/min

کلرالولگاری

دمنای مطلنوبی کنه در آن بیشنترین مینزان

نشان میده  .بهترین دما برای عملکرد سیستم ،دمنای بنین

حذف  CODاتفا میافتاد ،دمای  32 oCبود کنه بنا نتنایج

 32-35 oCاست (شکت  .)5در دماهای باال به علت کاهش

به دست آم ه در این تحقیق مطابقت دارد.

در چن ین دما آزمایش ش  .شکت  5تغییرات غلظت
باقیمان ه را برحسنب زمنان در دماهنای مختلن

و در

ح لیت هوا در فاضن ب ،اکسنینن و  CO2الزم در اختینار
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شکل  .5تغییرات غلظت  CODباقیمانده بر حسب سیکل  8ساعت و دماهای مختلف در  pHبرابر COD ،8

ورودی  633 mg/lو دبی هوای 83 l/min

 .4.3تأثیر هوادهي بر عملکرد سیست تصفیه

بررسی این موضوع ،فاض ب مورد نظنر بنا  CODورودی

در سیستم های تصفی هوازی به منظور ایجاد شرایط مناسب

 pH ،222 mg/lبرابننر  8و دمننای  32 oCدر وضننعیتهننای

رش میکروارگانیسمها ،عمت هوادهی بای بهطنور مطلنوبی

مختل

هوادهی قرار گرفت .برای عملیات هوادهی از یک

صورت گیرد .بهخصوص زمانی که از رآکتورهای ناپیوسنته

دیفیوزر استفاده ش  .با توجه به مشخصنات دیفینوزر بکنار

متوالی برای انجام عمت تصفیه استفاده منیشنود ،هنوادهی

رفتننه در پننایلوت و فشننار موردنینناز ،بننرای هننوادهی از

اهمیت بسیاری در ران مان حذف  CODپی ا میکن  .با این

کمپرسور هوا استفاده ش  .شکت  2تغیینرات غلظنت

حال ،تحقیقات مح ودی در رابطه با تأثیر اینن پنارامتر بنر

باقیمان ه را بر حسب زمان و میزان هنوادهیهنای متفناوت

میزان حذف  CODش ه است ) .(Chang et al., 2014برای

نشان میده .
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شکل  .6تغییرات غلظت  CODباقیمانده بر حسب سیکل  8ساعت و دبیهای مختلف هوادهی در  pHبرابر ،8
 CODورودی  633 mg/lو دمای 33 oC

COD
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همانگونه که مشاه ه میشود ،افزایش هوادهی به طور کلی

استفاده ش  .با توجه به اینکه م لسازی انجام گرفته در این

تأثیر مثتت بر عملکنرد سیسنتم تصنفیه داشنته اسنت و بنا

تحقیق در محیط نرمافزاری  MATLABانجام شن ه اسنت،

افزایش میزان هوادهی  CODباقیمان ه کاهش داشته اسنت.

ازاینننرو بننرای انتخنناب تصننادفی دادههننای آمننوزش و

ولی این تأثیر برای دبی هوادهی بیشتر از  52 l/minچنن ان

صحت سنجی ،با ک نویسی در این محیط ،دادهها بهصورت

نیسنت .از آنجنا کنه هنوادهی بیشنتر عن وه بنر

تصادفی انتخاب ش ن « .دو سوم» دادهها بهصورت تصادفی

افزایش هزینه ها ،در برخی مواقع ستب شکسنت سنلولی و

برای آموزش شتکه و «یک سوم» باقیمانن ه بنرای ارزینابی

در نتیجه کاهش رشن میکروارگانیسنم هنا و ریزجلتنکهنا

دقت من ل سنازی انتخناب شن ن  .در نخسنتین مرحلنه از

l/min

م ل سازی ،با محاست  RMSEمربو به آموزش و ارزینابی

 52انتخاب ش  .در این دبی COD ،باقیمانن ه بنه کمتنرین

دقت شتکه تع اد بهین نورونهای الیه پنهان به دست آمن .

مق ار رسی ه است .نتایج مطالعنات  Primasariو همکناران

در این مرحله از م لسازی ،توابع انتقال الی پنهنان و الین

( )2211نیز نشان میده که حذف  CODبا افزایش مینزان

خروجی به ترتیب  tansigو  purelinبود .شنکت  0مقنادیر

هوادهی افزایش مییاب  .در این تحقینق بنا افنزایش مینزان

مربو به  RMSEآموزش شتکه و ارزیابی دقنت آن را بنر

هوادهی از  1/5تنا  2 l/minمینزان حنذف  CODاز 85/1

حسب تع اد نورون های الیه پنهان نشان میده  .بنا توجنه

محسو

میشود ،ازاین رو در این تحقیق دبی هنوادهی بهیننه

درص به  30/1درص افزایش پی ا کرد.

به شکت م حظه می شود که شتکه بر اسا

تعن اد ننورون

برابننر  0بهتننرین کننارایی را دارد زیننرا  RMSEآمننوزش و
 .5.3مقایسة عملکرد رآکتور  SBRمورد مطالعته بتا

ارزیابی دقت شتکه در اینن تعن اد ننورون ،دارای کمتنرین

سیست تصفیة نیروگاه سیکل ترکیبي یزد

مق ار است .افزایش تع اد نورونها همنواره باعنث بهتنود

ه ف از این پنوهش بهتود عملکنرد سیسنتم تصنفیهخاننه

کارایی شتکه نمیشود .زیرا زیاد بودن تعن اد ننورونهنا در

نیروگاه سیکت ترکیتی یزد به دلیت عملکرد نامناسب آن بود.

این الیه ،باعث پیچی گی و آموزش بیش از ح شتکه و کم

ب ین منظور با ساخت یک واحن پنایلوت رآکتنور  SBRو

بودن آن ،ستب ع م آموزش شتک عصنتی و حفن کنردن

استفاده توأمان از ریزجلتکها و میکروارگانیسمهنا ،کنارایی

دادهها میشنود( .بوقنی و همکناران1383 ،؛ زارع ابیاننه و

این سیستم در تصفی فاض ب به اشتی نیروگاه یزد بررسی

همکاران.)1331 ،

شنن  .در رآکتنننور  SBRمنننورد اسنننتفاده در نیروگننناه ،از

در مرحل بع برای تعیین مناسب ترین تابع انتقال الینه

ریزجلتک ها برای عمت تصفی فاض ب اسنتفاده نمنیشن .

پنهان ،از سه تابع انتقال  logsig ،tansigو  purelinاسنتفاده

 CODپساب خروجی از تصفیهخانه نیروگاه یزد در بهترین

ش  .در جن ول  2مقنادیر  RMSEو  R2آمنوزش شنتکه و

شرایط ،تقریتا برابر  32 mg/lبود ،در حنالی کنه در رآکتنور

ارزیابی دقت آن ،بر حسب توابع انتقال مختل

الیه پنهنان

 SBRمورد مطالعه با استفاده از ریزجلتک کلرال ولگناری ،

آورده ش ه است .نتایج بیانگر آن است که شتکه بنر اسنا

مق ار  CODبه  34 mg/lرسنی کنه نشنان دهنن ه افنزایش

تابع انتقال  tansigدر الی پنهان ،بهتنرین آمنوزش را دین ه

کارایی سیستم مورد نظر است.

اسنننت .در این نن حالنننت  RMSEکمتنننرین مقن ن ار و

نزدیک ترین مق ار به ع د  1است .الزم به ینادآوری اسنت

 .6.3نتایج مدلسازی با شبکة عصبي مصنوعي

که تابع انتقال الی خروجی در تمام حاالت از

در این پنوهش به منظور م ل سازی رآکتور  SBRو تصنفی

و تع اد نورونهای الیه پنهان برابر  0بوده است.

فاض ب به اشتی نیروگناه ینزد ،از  228دادة آزمایشنگاهی

R2

نوع purelin
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شکل  .7مقادیر  RMSEآموزش و ارزیابی دقت شبکه بر حسب تعداد نورونهای الیة پنهان

جدول  .2مقادیر  RMSEو  R2آموزش و ارزیابی دقت شبکه بر حسب توابع انتقال مختلف الیه پنهان

آموزش شبکه
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شکل  .8تطابق خروجی مدل با دادههای آزمایشگاهی برای ارزیابی دقت شبکه

R
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شامت  COD=222 mg/l ،T=32 oC ،pH=8و

برای ارزیابی دقت م لسازی و نشان دادن تطابق نتایج

Q=52 l/min

حاصت از م لسازی با دادههای آزمایشنگاهی ،اینن دادههنا

بود که تحت این شرایط غلظت  CODباقیمان ه در پسناب

در یک نمودار رسم ش ن  .شنکت  8تطنابق مقنادیر واقعنی

بننه مق ن ار  34 mg/lرسننی  .در ج ن ول  3مقایسننهای میننان

 CODباقیمان ه با نتیج بنه دسنت آمن ه از من لسنازی را

مقادیر واقعی  CODباقیمان ه بنا نتنایج بنه دسنت آمن ه از

نشان میده  .این دادهها مربو به دادههای ارزینابی دقنت

م لسازی در شرایط بهینه ش ه است .م حظه میشود کنه

شتکه هستن  .با توجه به این که هر چنه پراکنن گی دادههنا

تطابق بسیار خوبی میان مقنادیر واقعنی و پنیشبیننی شن ه

روی خط  45درجه یا نزدیک آن بیشتر باش  R2به ع د 1

وجود دارد که بیانگر دقت باالی م لسنازی توسنط شنتک

نزدیکتر خواه بود ،م حظه میشنود کنه دادههنا ،بسنیار

عصننتی مصنننوعی اسننت .در شننکت  3نیننز اهمیننت نسننتی

نزدیک به خط  45درجه هستن که نشنانگر کنارایی شنتکه

محاسته ش ه به کمک رابط ( )2بنرای پارامترهنای ورودی

عصتی طراحی ش ه است .بنابراین شتک عصتی مصنوعی با

آورده ش ه است .نتایج حاصت از شکت  3حاکی از اهمینت

یادگیری تع ادی داده ثتتش ه قادر به پیشبینی رفتار فراین

پارامتر  pHدر ران مان راکتور و باال بنردن رانن مان تصنفیه

تصفیه در کت مح وده آموزشنی بنوده اسنت (زارع ابیاننه و

است .بهطوری که  pHبیشترین تأثیر را روی غلظت

همکاران.)1331 ،

پساب خروجی دارد .پارامترهای بع ی که بیشترین تنأثیر و

همانگونه که اشناره شن  ،بنا بررسنی اثنر پارامترهنای
مختل

اهمیت را در ران مان تصفیه دارن بنهترتینب بنار آلنودگی

بر مینزان حنذف  CODو غلظنت باقیمانن ة آن در

فاض ب ورودی) ،(CODدما و درنهایت دبی هوا هستن .

پساب ،مقادیر بهین این پارامترها مشخص ش  .این مقنادیر
جدول  .3مقایسة میان مقادیر واقعی و پیشبینی شده  CODباقیمانده در سیکل  8ساعت تحت شرایط بهینه

زمان ()hr

COD

 CODباقیمانده

)(mg/l

واقعی

پیشبینی ش ه

1

43

52/21

2

45

45/31

3

41

43/32

4

38

38/58

5

32

35/30

6

35

33/28

7

34

33/28

8

34

35/22
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pH
38.67%
دما
% 18.49

دبي هوا
% 16.86
بار آلودگي
فاضالب ورودي
% 25.98

شکل  .9اهمیت نسبی پارامترهای ورودی

 .4نتیجهگیری

نامتعارف به دلیت کمتود منابع آب ،استفاده از روشهای داده

این تحقینق بنا هن ف بهتنود کیفینت پسناب بنا اسنتفاده از

محور توسع چشمگیری یافته است .در بین روشهای داده

ریزجلتکها ،بر تصفیهخان به اشتی نیروگاه سیکت ترکیتنی

محور ،شتکههای عصتی مصنوعی برای مسادت کیفنی آب و

پایلوت SBR

فاضن ب کنه دارای رفتنار پیچین ه و غیرخطنیانن  ،دارای

طراحی ،نصب و راهان ازی ش و در مرحل بع سیسنتم بنا

اهمیت و کاربرد بسیاری است .با بنهکنارگیری شنتکههنای

متغیرهننایی چننون  ،pHدمننا ،غلظننت  CODدر فاضنن ب

عصتی مصنوعی نیازی به توصی

ریاضی پ ی ه های درگیر

ورودی و دبی هوا بررسی ش  .با تجزیهوتحلینت مجموعنه

در فراین نیست و میتوان در شتیه سازی و پیش بینی رفتار

مقادیر به دست آم ه از سیستم پنایلوت ،مقنادیر بهینن اینن

غیرخطننی و پیچینن ه بننین ورودیهننا و خروجننیهننا در

یزد انجام گرفت .ب ین منظور نخست سیستم

پارامترها بنرای دسنتیابی بنه مقن ار بهیننه شناخص

COD

فراین های تصفی فاض ب مفی باش  .کاربرد اینن من لهنا

مشخص ش و در نهاینت بنرای بهنرهبنرداری در سیسنتم

میتوان زمین ارتقای بهرهوری از پساب تصفیهخاننه هنا را

تصفیهخانه به اشتی نیروگاه یزد پیشنهاد ش که مورد توجه

فراهم کرده و امکان بهرهوری منطقی و اقتصنادی از مننابع

o

آبی نامتعارف و برنامهریزی برای اسنتفاده تلفیقنی بهیننه از

l/min

این آبها را میسر سازد .اهمیت کاربرد این م لها با توجه

 52سیستم دارای بهترین عملکرد است .تحت شرایط بهیننه

به مح ودیت منابع آب و مشک ت زیستمحیطنی ،بسنیار

مقن ار  CODباقیمانن ه در پسنناب بنه  34 mg/lرسننی کننه

ضروری است .نصنر و همکنارانش ( )2212بنا اسنتفاده از

نشاندهن ة افزایش کارایی سیسنتم منورد نظنر اسنت .اینن

شتک عصنتی مصننوعی بنا متغیرهنای ورودی و خروجنی

نتایج نشاندهن ة شرایط بهینه برای تت ی ت زیستی توسنط

 BOD ،CODو  TSSبه پنیش بیننی عملکنرد تصنفیهخاننه

مجموعه میکروارگانیسمها و ریزجلتکها اسنت .بنهمنظنور

فاض ب پرداختن  .این مطالعه نشان داد کنه شنتک عصنتی

بررسی بیشتر ،رآکتور  SBRمورد مطالعه بنا شنتک عصنتی

مصنوعی قادر به پیشبینی عملکرد تصفیهخانه ،بنا ضنریب

مصنوعی نیز م لسازی ش  .در سنالهنای اخینر بنه دلینت

همتستگی  2/32بین متغیرهای خروجی واقعی و پیشبیننی

وجود حجم زیادی از دادههای جمعآوریش ه از کمینت و

ش ه من ل سنازی بنوده اسنت Pai .و همکنارانش ()2220

کیفینت فاضن بهنا و لنزوم اسنتفادة مجن د از آبهنای

بهمنظور پیشبینی غلظنت  CODو مینزان جامن ات معلنق

قرار گرفت .نتایج نشنان داد کنه در  pHبرابنر ،8

دمنای C

 COD ،32فاض ب ورودی  222 mg/lو دبی هوای
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) (SSدر یک رآکتور  ،SBRشتکه عصتی مصنوعی سه الینه

پیشبینی شن ه و آزمایشنگاهی بنود .بناقری و همکنارانش

بننا  4نننورون در الی ن ورودی و  2ن نورون در الی ن می نانی

( )2215با استفاده از شنتک عصنتی پرسنپترون چن الینه و

طراحی کردن  .دادههای ورودی شنتک عصنتی شنامت ،pH

شتک عصتی تابع پاینه شنعاعی عملکنرد رآکتنور  SBRدر

 ،CODجام ات معلق و دما بود .نتنایج آننان متنین کنارایی

تصننفیه فاض ن ب شننهری را بررسننی کردن ن  .پارامترهننای

مناسب شتکه عصتی طراحی ش ه با ح اقت میانگین درص

ورودی شتکه شنامت جامن ات معلنق فنرار منایع مخلنو

خطاهای مطلق  23/14درص و  51/03درصن بنه ترتینب

) ،(MLVSSاکسینن محلول ) ،(DOکت منواد جامن معلنق

بننرای میننزان جامنن ات معلننق و  CODبننود Kundu .و

) ،(TSSنیتروژن کت ) pH ،COD ،(TNو دمنا بنود .هنر دو

همکارانش ( )2213برای ارزیابی عملکرد رآکتنور  SBRدر

فراین یادگیری در م لسنازی رآکتنور  SBRبسنیار موفنق

تصفی فاض ب از شتک عصنتی مصننوعی چن الینه بهنره

عمت کردن  .نتایج حاصت از مجموعه دادههنای آموزشنی و

جستن  .ب ین منظور بازده حذف  CODو نیتروژن آمونیاکی

داده های ارزیابی دقت م لسازی تطابق نسنتتا خنوبی بنین

را بننا متغیرهننای ورودی زمننان ،N–NH4+ ،pH ،اکسننینن

خروجیهای تجربی و خروجیهای م لسنازی نشنان داد.

)(MLVSS

همچنین نتایج نشان داد که با مقادیر کنم داده هنای ورودی

نتنایج تجربنی،

برای آموزش شتکه ،م ل پرسپترون چن الینه بنا توجنه بنه

خطای خروجی م ل 3/33درص  ،ضریب تعیین ) (Rبناالتر

ضریب همتستگی باالتر ( )R2و مجنذور مینانگین مربعنات

از

خطای ( )RMSEپایینتر در مقایسه بنا من ل تنابع شنعاعی

مت أ نزدیک به صفر به دست آم که نشناندهنن ة پتانسنیت

دقت بیشتری را از خنود نشنان منیدهن  .در اینن تحقینق

باالی شتک عصتی مصنوعی در پیشبینی بازده حذف منواد

مقادیر ضریب همتستگی و مجذور میانگین مربعنات خطنا

مغذی در سیستم های تصفی بیولوژیکی بود .نواب کاشنانی

در م لهای بهینه ش ه به ترتیب به سمت یک و صفر مینت

و شنناهحسننینی ( )1380در مطالعنن خننود از روش شننتک

میکردن  .در تحقیق حاضر نینز سناختار انتخنابی شنتکه از

عصتی مصنوعی بنرای من لسنازی رآکتنور  SBRاسنتفاده

نوع پرسپترون چن الیه با یک الی ورودی ،یک الی پنهنان

کردن  .م ل شتک عصتی اراده ش ه بنا سناختار پرسنپترون

و یننک الی ن خروجننی و الگننوریتم آمننوزش پ ن

انتشننار

چن الیه توانسته بود بنا مجنذور مینانگین مربعنات خطنای

لونترگ -مارکوارت بود .با بررسنی توابنع انتقنال و تعن اد

محلول ) ،(DOجام ات معلق فرار مایع مخلو
و  CODمحلول پیشبینی کردن  .بر اسنا

از  ،2/34شیب خط رگراسنیون نزدینک بنه  1و عنر

 ،2/123غلظتهای  CODو مواد جام معلنق فنرار

)(VSS

نورون های مختل  ،توابع بهیننه بنرای الین پنهنان و الین

را در جریان یک سنیکت اینن رآکتنور پنیشبیننی کنن کنه

خروجی به ترتیب  tansigو  purelinو تعن اد ننورونهنای

نشان دهن ة دقت و توانایی باالی شتک عصتی مصنوعی در

الی پنهان برابر با  0انتخاب ش  .ضریب همتسنتگی ) (R2و

پیشبینی مشخصات کیفی پساب بود .امیری و همکنارانش

مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEبرای آموزش شتک

( )2215به منظور پیش بینی غلظت  CODپساب خروجی از

مورد نظر به ترتیب  2/308و  2/223و برای ارزینابی دقنت

رآکتور  SBRاز شتک عصتی مصنوعی پرسپترون چن الینه

شتکه  2/344و  2/234به دست آم که بیانگر تطابق خوب

اسننتفاده کردن ن  .پارامترهننای ورودی شننتکه شننامت زمننان،

میننان دادههننای آزمایشننگاهی و نتننایج پ نیشبین نی ش ن ه و

جام ات معلق مایع مخلو ) (MLSSو ترکیب اوزون بود.

همچنین دقت باالی م لسازی بود.

از بین شتکههای عصتی آزمایش ش ه ،بهترین نتیجه شنامت
الیهای مینانی بنا  5ننورون و ضنریب همتسنتگی  2/331و
مجننذور میننانگین مربعننات خطننای  82/32میننان دادههننای

1931 بهار

12. Fischer
13. Thermometer
14. Aqualytic
15. Dosing
16. Alldos
17. Leo
18. Multilayer Perceptron
19. Levenberg–Marquardt
20. Garson equation
21. Root mean square error
22. Correlation.
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54 دورة

یادداشتها
1. Sequencing batch reactor
2. Nitrification
3. Denitrification
4. Chlorella vulgaris
5. Chemical oxygen demand
6. Artificial neural network
7. Vials
8. Spectrophotometry
9. Hach
10. Hailea
11. Rotameter

منابع
 ارزیابی عملکرد تصفیهخانه فاض ب خرمآبناد توسنط شنتک.1335 . ،خرمآبادی

 و شم. ح، گودینی،. ع، حقی زاده،.

،خادمی کیا

.23-12 :)3( 18 ، فصلنام یافته.هوش مصنوعی
. پیشبینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاض ب دفنگاه زباله با استفاده از شتک عصتی مصننوعی.1383 . م، و سعی ی. ت، بوقی،. ج. م،بوقی
.22-52 :)2( 21 ،مجل آب و فاض ب
 مجلن. کاربرد شتک عصتی مصنوعی در ارزیابی تصفیهخان فاض ب اکتاتان.1331 . ج، و بیات ورکشی. م، بیات ورکشی،. ح،زارع ابیانه
.38-85 :)3( 38 ،محیطشناسی
 آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بنر غلظنت ازن بنا اسنتفاده از شنتک عصنتی.1332 . ر، فرهودی. و، کریمی،. ل، نقی پور،. ع. م،قربانی
.22-11 :)1( 2 ، فصلنام علمی پنوهشی انجمن علمی به اشت محیط ایران، مجل س مت و محیط.مصنوعی
 مجل. از فاض ب صنعتی با استفاده از جلتک کلرال ولگاری

 ارزیابی حذف م.1335 . ز،لیمونی

 و خ اشنا. ب، یوسفی،. م،ملکوتیان

.82-04 :)42( 18 ،علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 مجل. بررسی کارایی تصفیهخانه فاض ب تتریز با استفاده از م لهای هوش مصنوعی.1333 .

، و شکری.  ال، اصغری مق م،. ع،ن یری
.844-820 :)4( 42 ،محیطشناسی

- با استفاده از شتک عصنتی مصننوعی و سیسنتم اسنتنتاج فنازیSBR  م لسازی رآکتورهای.1380 . ش، و شاهحسینی. م،نواب کاشانی
. دوازدهمین کنگرة ملی مهن سی شیمی ایران.عصتی برای بهتود پیشبینی م ل
Aguado, D., Ribes, J., Montoya, T., Ferrer, J. and Seco, A. 2009. A methodology for sequencing batch reactor identification
with artificial neural networks: A case study. J. Computers and Chemical Engineering, 33(2): 465–472.
Amiri, N., Ahmadi, M., Pirsaheb, M., Vasseghian, Y. and Amiri, P. 2015. Combination of ozonation with aerobic sequencing
batch reactor for soft drink wastewater treatment: experiments and neural network modeling. J. Applied Research in Water
and Wastewater, 4: 156-163.
Azeez, R. A. 2010. A study on the effect of temperature on the treatment of industrial wastewater using Chlorella vulgaris
alga. Engineering and Technology Journal, 28(4): 785–792.
Bagheri, M., Mirbagheri, S. A., Ehteshami, M. and Bagheri, Z. 2015. Modeling of a sequencing batch reactor treating
municipal wastewater using multi-layer perceptron and radial basis function artificial neural networks. J. Process Safety and
Environmental Protection, 93: 111–123.
Chang, G., Hong, W., Bian, X., Liu, B., Tan, X. and Su, Y. 2014. The effect of aeration rate on COD removal from high
salinity wastewater in SBR process. Environmental Protection and Sustainable Development, 522–524: 605–608.

 99

... تصفیة بیولوژیکی فاضالب بهداشتی در یک رآکتور
سمیرا مرادلی و عباس خوشحال

Coulibaly, P., Anctil, F. and Bobee, B. 2000. Daily reservoir inflow forecasting using artificial neural networks with stopped
training approach. Journal of Hydrology, 230(3–4): 244–257.
Dionisi, D., Rasheed, A. A. and Majumder, A. 2016. A new method to calculate the periodic steady state of sequencing batch
reactors for biological wastewater treatment: Model development and applications. Journal of Environmental Chemical
Engineering, 4(3): 3665–3680.
Hoffmann, J. P. 1998. Wastewater treatment with suspended and nonsuspended algar. Journal of Phycology, 34(5): 757–763.
Kapdan, I. K. and Oztekin, R. 2006. The effect of hydraulic residence time and initial COD concentration on color and COD
removal performance of the anaerobic–aerobic SBR system. Journal of Hazardous Materials, 136: 896–901.
Khataee, A. R., Dehghan, G., Ebadi, A., Zarei, M. and Pourhassan, M. 2010. Biological treatment of a dye solution by
Macroalgae Chara sp.: Effect of operational parameters, intermediates identification and artificial neural network modeling.
J. Bioresource Technology, 101: 2252–2258.
Kundu, P., Debsarkar, A. and Mukherjee, S. 2013. Artificial neural network modeling for biological removal of organic
carbon and nitrogen from slaughterhouse wastewater in a sequencing batch reactor. J. Advances in Artificial Neural Systems,
13: 1–15.
Lim, S.L., Chu, W.L. and Phang, S.M. 2010. Use of Chlorella vulgaris for bioremediation of textile wastewater. J.
Bioresource Technology, 101(19): 7314–7322.
Martinez, M.E., Sanchez, S., Jimenez, J. M., Yousfi, F. E. and Munoz, L. 2000. Nitrogen and phosphorus removal from
urban wastewater by the microalga Scenedesmus obliquus. J. Bioresource Technology, 73(3) 263–272.
Metcalf & Eddy, Inc. 2003. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill Publication, New
York.
Mirquez, L. D., Lopes, F. Taidi, B. and, Pareau, D. 2016. Nitrogen and phosphate removal from wastewater with a mixed
microalgae and bacteria culture. J. Biotechnology Reports, 11: 18–26.
Nasr, M.S., Moustafa, M.A.E., Seif, H.A.E. and Kobrosy, G.E. 2012. Application of artificial neural network (ANN) for the
prediction of EL-AGAMY wastewater treatment plant performance-EGYPT. J. Alexandria Engineering, 51(1): 37–43.
Niczyporuk, A.P., Bajguz, A., Zambrzycka, E. and Godlewska-Zytkiewicz, B. 2012. Phytohormones as regulators of heavy
metal biosorption and toxicity in green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). J. Plant Physiology and Biochemistry, 52:
52–65.
Ongen, A., Ozcan, H. K. and Arayici, S. 2013. An evaluation of tannery industry wastewater treatment sludge gasification by
artificial neural network modeling. Journal of Hazardous Materials, 263: 361–366.
Pai, T.Y., Tsai, Y.P., Lo, H.M., Tsai, C.H. and Lin, C.Y. 2007. Grey and neural network prediction of suspended solids and
chemical oxygen demand in hospital wastewater treatment plant effluent. J. Computers and Chemical Engineering, 31(10):
1272–1281.
Parthiban, R., Iyer, P.V.R. and Sekaran, G. 2007. Anaerobic tapered fluidized bed reactor for starch wastewater treatment and
modeling using multilayer perceptron neural network. Journal of Environmental Sciences, 19(12): 1416–1423.
Primasari, B., Ibrahim, S., Annuar, M. S. M. and Remmie, L. X. I. 2011. Aerobic treatment of oily wastewater: Effect of
aeration and sludge concentration to pollutant reduction and PHB accumulation. International Journal of Environmental and
Ecological Engineering, 5(6): 380–384.
Sahoo, G.B. and Ray, C. 2006. Predicting flux decline in crossflow membranes using artificial neural networks and genetic
algorithms. Journal of Membrane Science, 283(1-2): 147–157.
Singh, D.D. and John, S. 2013. Study the different parameters of sewage treatment with UASB and SBR technologies. IOSR
Journal of Mechanical and Civil Engineering, 6(1): 112–116.
Xi, X., Cui, Y., Wang, Z., Qian, J., Wang, J., Yang, L. and Zhao, S. 2011. Study of dead-end microfiltration features in
sequencing batch reactor (SBR) by optimized neural networks. J. Desalination, 272(1-3): 27–35.

