
 

    

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 مهندسی محیط زیست –مهندسی عمران  
 دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشکدۀ مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده:

یم آب محسوب داریمنبع پا کیفاضالب  هیپساب حاصل از تصفاست.  ییآب و هوا راتییتغاثر پدیده  نیتریبحرانمشهودترین و  نیریکاهش منابع آب ش 
ی زیرزمینی، آبیاری هاآبدر مصارف مختلفی مانند کشاورزی، تغذیه منبع  نیاز ا توانیشود، م نیآن تأم یطیمحستیز یفیک یو اگر حداقل استانداردها شود

 ساززاللرهای استخ استفاده کرد. ستیزطیمحمصارف شرب، مصارف در صنعت، شیالت و پرورش آبزیان و  فضای سبز شهری، استفاده در مقاصد تفریحی،
والنی و وجود مواد ط ماندزمانی از این استخرها شکوفایی جلبک به علت برداربهره. یکی از مشکالت استی تصفیه تکمیلی پساب فاضالب هاروشیکی از 

شده و ندر این استخرها و سایر مخازن روباز آب پیدا  هاجلبکی برای کنترل رشد اصرفهبهمقرونهنوز روش کارآمد و  متأسفانه .استمغذی فراوان در پساب 
حذف جلبک از  یبرا ریکه در دو دهه اخ ییهاکیاز تکن یکی. شودیمتحمیل  بردارانبهرهی زیادی به صنایع و سایر هانهیهز هاجلبکدر اثر شکوفایی 

 نیو امکان تأم یمحصوالت جانب دیعدم تول لیبه دل کیتکن نی. ااست کیصورت گرفته است استفاده از امواج آلتراسون یقاتیآن تحق یبر رو یآب یهاطیمح
 بیامواج عالوه بر تخر این گرید رف. از طکندینمو پدیده تغییرات اقلیمی را تشدید  شودیسبز محسوب م دستاورد کی یدیخورش یهااز سلول یمصرف یانرژ

 .کندیحذف م یآب طیاز مح زیرا ن زایماریب یهاسمیکروارگانیها و مپاتوژن ،یجلبک یهاسلول
، غلظت جامدات معلق، کلیفرم، کدورت، pHی ریگاندازهدر غالب و بهبود کیفیت پساب  هاجلبکدر این تحقیق اثر امواج آلتراسونیک بر کاهش جمعیت 

 انهخهیتصفبررسی گردید. برای این منظور در ی جلبک هاسلولو شمارش تعداد  bو  aغلظت کلروفیل  ی آمونیوم، نیترات و فسفات(،هاونغلظت مواد مغذی )ی
از پساب  زمانهمکه هر دو لیتر نصب گردید  1200با حجم آب  هرکدامی آزمایش و شاهد هالوتیپافاضالب سپاهان شهر اصفهان به روش الگون هوادهی 

 . شدیمی تغذیه نینشتهخروجی از الگون 

 :استاد راهنما
 دکتر مسعود طاهریون

 :مشاوراستاد 
 

کاهش رشد جلبک و بهبود کیفیت پساب در استخر لتراسونیک در آامواج  ریتأثارزیابی 

الگون ساززالل مطالعه موردی - های هوادهی تصفیه فاضالب   

 محمدعلی رحیمی فر
 (98)ورودی سال

 

 

 

 3سمینار مکان:                         15:30الی  13:30ساعت  - 1401 شهریور 28، دوشنبه

 :کمیتۀ دفاع
 نژادهستی هاشمی دکتر 

 (اصفهان)دانشگاه دهنوی دکتر 

 



 

 

 


