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 چکیذه

 ترِ اًارام رسریذُ اسرت      قصرراى  رٍدتار تخص رٍستایی فاضالب تأسیسات ٍ فاضالب هَجَد ٍضعیت ایي هطالعِ تا ّذف تررسی

ٍ  ٍ تَصریفی  ًرَ   از پیورایص  ٍ هیرذاًی  هطراّذُ ، تحقیر   ایري  در هَرداستفادُ رٍش ٍ  تثیٌری  ِ  هطالعرِ   زهراى  ّرن ٍ  هصراحث

ِ تکویر    ٍ  تازدیذّای هیذاًی از استفادُ تا هَردًیاز ّای دادُ  تاضذ هیّای آزهایطگاّی  تررسی در  ضرذُ  طراحری  ّرای  پرسطرٌاه

فاضرالتی هَجرَد اخرد ضرذُ از      از هسرتٌذات اطالعرات   ٍ اسرتخرا  اسالهی ّر رٍستا  ٍ ضَراّای ّا دّیاریتَسط  ایي خصَظ

ِ      ضرذُ   گرردآٍری تْذاضت در ّر رٍستا  ّای خاًِ آب از   ٍ کلری فررم   BOD ،COD ،PHاسرت  تعرذادی آزهایطرات هرترَ  تر

تَسرط آزهایطرگاُ هعتورذ هحریط      ریهسر  ّرای  رستَراىاز  یکی تَلیذیفاضالب ٍ  هَردهطالعِاصلی هَجَد در هٌطقِ رٍدخاًِ 

ٍ  تررسی ًتایج آزهایطگاّی تیاًگر آى است کِ زیست اًاام ضذ  یکسراى   تقریثرا  اًتْرای هسریر    تی اٍ دی ٍ سی اٍ دی در اتترذا 

  لریکي  ضرَد  هیًتیاِ گرفت اغتطاش ٍ حرکت تٌذ کَّستاًی در طَل هسیر رٍدخاًِ تاعث َّاگیری هرتة آب  تَاى هی است ٍ

ٍ      یّرا  فاضالباست کِ  پرٍاضحتر اساس ًتایج آزهایطات فاضالب تَلیذی  ترذٍى تصرفیِ فاقرذ     تَلیرذی ًیراز ترِ تصرفیِ دارًرذ 

ِ   کلیِ رٍسرتاّای  تاضٌذ هیالزم جْت دفع تْذاضتی فاضالب  استاًذاردّای فاقرذ سیسرتن    )غیرر از رٍسرتای آّرار     هَردهطالعر

ٍ  ٍ تصفیِ آٍری جوعٍ در حال حاضر فاضالب هٌازل هسکًَی فاقذ سیستن  تاضٌذ هیتصفیِ فاضالب  ٍ آٍری جوع  فاضالب ترَدُ 

ٍ  صَرت تِیا  ٍ ضًَذ هیتاالدست رٍدخاًِ جاجرٍد تخلیِ  یا ًیوِ عوی  در حَزُ آتریس ٍ عو  کنّای  در چاُ  غیرهاراز  هخفیاًرِ 

کرِ   ضروار  اًگطرت تعرذاد   غیراز تِفاضالب تَدُ ٍ  یآٍر جوع اهاکي هَجَد ًیس فاقذ سیستن  ضًَذ هیتِ رٍدخاًِ تخلیِ  هستقیوا 

ضوي ایٌکِ عوذُ اهاکٌی کِ پکیج تصفیِ فاضالب دارًذ ًیس پساب ًْرایی خرَد را    تاضٌذ هیدارای پکیج تصفیِ فاضالب در هح  

ِ لدا در رٍستاّای  ًوایٌذ هیّای هَجَد در حرین رٍدخاًِ  ٍارد چاُ علیررغن قرارگررفتي در     )غیرر از رٍسرتای آّرار    هَردهطالعر

ِ  ّری  آب ضرب  کٌٌذُ تأهیيّای  رٍدخاًِ ٍ کیفین کوی حری ٍ ضذُ حفاظتهحذٍدُ  دفرع   تأسیسرات ٍ  آٍری جورع ضرثکِ   گًَر

  تاضذ ویهَجَد ً قثَل قات فاضالب 

  قصراى رٍدتار تخص رٍستاّای رٍستایی، فاضالب تأسیسات زیستی، هحیط اثرات تررسیهای کلیذی:  واژه
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