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چكیده

در این مطالعه مدلهاي ریاضي ارتباط بين متغيرهاي فاضالب ورودي و خروجي تعيين شدد نتدایآ آزمدون ضدریب همبسدتگي چندد
متغيره نشان داد که دو متغير ) (TSS,TDSبهترین ارتباط را با  CODو  ECخروجي دارد و ضرایب همبستگي ارتباط بدين  CODبدا
 TDSو  TSSبهترتيب برابر با  83و 90درصد است نتایآ روابط خودهمبستگي ميانگين متحرك جامع نشان داد گام زمداني یدک روز
بهترین رابطه را نسبت به سایر مدلها در تخمين  CODدارد لذا ،با استفاده از مدلهاي خطي و غيرخطي و کالسبندي تغييدرا بدا
دادههاي نرمال و غيرنرمال مقادیر روزانة  CODاز مقادیر روز قبل  TSSو  TDSتخمين زده شد اما ضرایب همبستگي بهدستآمدده
رضایتبخش نبود در نهایت ،از انطباق سيستمهاي فازي استفاده شد که مدل شبيهسازي حاصل مطابقدت خدوبي  )R2=0/76نشدان
داد نتایآ نشان داد که منحني تغييرا ) COD(tنسبت به ) TDS(t-1نقطة عطفي دارد کده در ) TDS(t-1برابدر  1746 ppmاتفداق
ميافتد در این مقدار  TDSتوان پاالیش زئوليت معادل  CODبرابر  52خواهد بود این نقطه آستانة تأثيرپذیري زئوليت بر تصفية آب
در خصوص  CODاست براي مدیریت تصفية فاضالب ميزان آالیندههاي ورودي به ایستگاه ،همچندين حجدم فاضدالب عبدوري از
کانال زئوليت باید بهطور همزمان کنترل شود
واژه
کلید 


بهينهسازي ،زئوليت ،شبيهسازي فازي ،فاضالب صنعتي

 .1سرآغاز

فاضررالب مررورد نترراز اسررو .)Filippidis et al., 2015a

در طول چند دهة گذشته ،رشد سریع معیترو ت سوسریة

امیتزه ،استتاده از فیاعندهای مذب در سصتتة پسرابهرای

صنیتی سبب افزاعش قابلسومه مصیف آب شتیعن ت سولتد

صنیتی بهدلتل آسانی بیپاعی ستستم سصرتته ،هزعنرة فعتری،

فاضالب شده اسو .سقاضای آب شرتیعن در ارال ااضری

هع نتن بازعابی ت استتادذ مجدد از ماابها نسبو به ساعی

بتش از عیضه اسو ،بنابیاعن در اغلب موارد بیای بهدسرو

رتشهای سصتته بیسیی تعرههای دارد

Da’na & Sayari,

آتردن آب آشامتدنی مورد نتراز برا فتتترو برام ،هع نرتن

 .)2011بیای ملروگتیی از زعرانهرای محرتطزعسرتی مز

سولتد پساب سازگار با محتطزعسو اسرتتاده از رتشهرای

اسو از سخلتة فاضالبها در آبهرای پذعینرده ملروگتیی

مقرریتن بررهصرریفة سصررتتة پسرراب در ارروزذ ایرراعی آب ت

شود .بیای اذف اعن آمعندهها ،سكنتر هرای متیرددی در

* نوعسنده مسئول:

Email: sheibani.saharr@gmail.com
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سال های ایتی در نقاط مختلف مهان برهفرار گیفتره شرده

سبب شده اسو فه از زئولتوها برهعنروان مرااب فلرزات

اسو فه میسوان مذب سطحی ،بتوسكنولرويی ،فیاعنردهای

سنگتن ،رنگها ،سورفكتانوهرا ت سراعی سیفتبرات آمعنرده

فاسالتزتری ،فیاعندهای هستهای ،فیاعندهای سرابش سجزعرة

استتاده شود شهبازی.)1394 ،

عونی) ،ت فیاعندهای استتاده از مواد مغناطتسی را نرا برید.

استتاده از زئولتو ها بهدلتل فمهزعنه بودن ،در دستیس

در اال ااضی اعتقاد بی اعن اسو فه فیاعنرد مرذب رتش

بودن در نقاط مختلف مهان ،یواص مكرانتكی ت ایارسری

ساده ت مؤثیی در سصتته بهشعار میرتد .از معله ماابها

یوب ،ت ظیفتو مذب بام بهسیعو گستیش پتردا فریده

میسوان فیبن فیال ،مواد میدنی یاك رس ت زئولتو را نا

اسررو  .)Misaelides, 2011اسررتتاده از مررواد مررااب در

بید .اعتبار ماعگزعنفیدن زئولتوهای طبتیری ت مصرنوعی

فیاعند سصتته سبب افرزاعش فراراعی آن از طیعرق افرزاعش

در فیاعند سصتتة فاضالبها در اال بیرسی اسو .برهدلترل

اذف فلرزات سرنگتن مری شرود .بریای ملرال ،اسرتتاده از

یواص منحصیبهفید زئولتو از معله سبادل فراستونی برام،

فتلتیهای زئولتو بهعنوان مرااب در ارذف آمعنردههرا از

در دستیس بودن ت هزعنههای نسبتاً فم ،بهطور گسرتیدهای

پساب سبب فاهش آثار محتطزعسرتی ت اسرتتادذ مجردد از

مااب در فیاعندهای مداسازی ت یالصسازی در دهههای

آب میشود ).(Wang & Peng, 2010

گذشته استتاده شده اسو .)Filippidis et al., 2015b
فاضالب با منشر صرنیتی معكرن اسرو اراتی انروا

انتخاب فاستون ها با استتاده از زئولترو بریای سیروعت
فاستونی فلزات سرنگتن در فاضرالب اهعترو زعرادی دارد.

سیفتبات میلق ،محلول ،فلوئتدی عا امولستون آلی ت میدنی

محققان درعافتند فه  Pbبتشتیعن گیاعش سیروعت فراستونی

مضی باشد ،فه بییی از آنهرا را مریسروان برا موفقترو برا

بیای افلی زئولتوها را دارد .مز به افی اسو فره اتلوعرو

استتاده از زئولتو هرای برا فتتترو برام از هرم مردا فرید.

در انتخاب سیوعت فاستونی به غلظو عرون ت  pHمحلرول

زئولتوهای طبتیی از دسته فانیهای رسری متراناتریه برا

نتز بستگی دارد .برهعرالته ،در مرذب فلرزات سرنگتن برا

ابیاد اتریذ متكیتمتریی ˚ )3-10 Aاسرو فره از دعیبراز

استتاده از زئولتو باعد در سرتنتت

سیروعت عرونی نترز در

مااب طبتیی بهفار میرفته اسرو  .)Kim et al., 2012در

نظری گیفتره شرود  .)Wang & Peng, 2010بریای ملرال،

اال ااضی ،بتش از چهل نو فانی زئولتو طبتیی فشرف

سصتتة فاضالب نااتة صنیتی سسالونتكی با  pHادتد 7/7

ت بتش از  150نو زئولتو مصنوعی با تعهگیهای فتزعكی

با استتاده از  6/4گی زئولتو سبب اذف بو ت فاهش pH

اندازذ منتذ ،اندازذ بلور ،ظیفترو سبرادل عرونی ت ظیفترو

ت رستدن آن به ادتد  7/3میشود .عرالتهبری آن ،افرزاعش

مذبی) ت سیفتب شتعتاعی منحصیبهفید سایته شرده اسرو

فتتتو آب از طیعق  70درصرد فراهش  76 ،NO3-درصرد

مررالكی1390 ،؛  .)Kim et al., 2012سررایتار متخلخررل

فاهش  97 ،CODدرصد فاهش  50 ،P2O5درصرد فراهش

زئولتوها ،اضور بییی فاستونهای فلزی قلتاعی ت قلتراعی

 Pbت  88درصد فاهش  Crااصل شد .هع نرتن ،رسروب

یافی در سایتار آن بههعریاه مقاتمرو برامی مكرانتكی ت

زئولتررو برریبررو ت منسررجم ت برریای دفر مناسررب اسررو

شتعتاعی آن ت تعهگیهای منحصیبهفیدی مانند یصوصتات

.)Filippidis et al., 2015b

مررذبی ،سیرروعت فرراستونی ،غیبررال مولكررولی ت یررواص

نتاعج ااصل از سحقتقات انجا شرده نشراندهنردذ اعرن

فاسالتستی را بهتمود آترده اسرو .اسرتتاده از زئولتروهرا،

تاقیتو اسو فه در صورت سعاس فاضالب های رقترق برا

بهیصوص زئولتروهرای طبتیری ،در سصرتتة پسرابهرای

زئولتو ها در مدت زمان مطلوب ،زئولترو هرا قرادر اسرو

صنیتی نهسنها بهلحاظ فاراعی آن بستار بااهعتو اسو ،بلكه

غلظو فاستونهای مزاام در اعن فاضرالبهرا را اتری بره

از نظی اقتصادی نتز بستار مقیتنبرهصریفه اسرو .اعرن امری

پاعتن سی از سطح مورد نظی استانداردهای سخلتة فاضالب به

مدلسازی تأثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از ...
سحر شیبانی و همکاران
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محتطزعسو بیسراند .راهبریی صرحتح سصرتته یانره هرای

مبااث آلودگی محتطزعسو بهتاسرطة پت تردگی ستسرتم،

فاضرالب از مهررمسرریعن عوامررل مرردعیعتی در بخررش آب ت

اعتبار بام ت قابلاعتعادبودن سوصته فیدند.

فاضالب فشور بهشعار میآعد رفیو مترولی ت هعكراران،

هع نتن Chan ،ت هعكاران  )2001فیاعندهای سصرتتة

 .)1391سصتتهیانه های فاضالب سابیی از عوامرل مختلرف

فاضالب صنیتی را بهفعر

مردل سحلتلری سره میالرهای

فتتی فاضرالب ،شریاعط مردعیعتی سصرتته یانره ت مسرائل

سلتتقی شامل منطق فازی ،الگرورعتم ينتتر

محتط زعستی اسو .دف فاضالب برا مشخصره هرای فتتری

عصبی مردل سرازی فیدنرد .مردل مرذفور بریای نعونرهای

قابررلقبررول برره انرروا منرراب پذعینررده عكرری از مشرركالت

مطالیاسی در ساعوان با موفقتو استتاده شد Pai .ت هعكراران

محتط زعستی اسو فره موامر امریتزی برا آن موامرهانرد

 )2007بیای پتش بتنی پارامتیهای فتتی پساب ییتمی از

زار ابتانررره ت هعكررراران .)1391 ،بنرررابیاعن ،اسرررتتاده از

سصتته یانة بتعارسرتانی در سراعوان از هری دت رتش شربكة

رتشهاعی فه بتواند ععلكرید ت فراراعی سصرتتهیانرههرای

مصررنوعی ت ستسررتم فررازی اسررتتاده ت بررا اسررتتاده از

فاضالب را ،به یصوص بی اساس سغتتریات فعيری ت فتتری

مشخصههای  ،pHدما ،امالح مامد  )SSت  CODفاضالب

فاضالب ترتدی ،پتشبتنی فند اهعتو تعههای دارد.

در ترتدی مدل COD ،ت  SSپساب را پرتشبتنری فیدنرد.

ت شربكههرای

مدلهای عرددی برهلحراظ نتراز بره دادههرای فریاتان،

نتاعج آنان نتز مبتن فاراعی مناسرب شربكة عصربی طیااری

تقوگتی بودن فیاعند فالتبیهفیدن ،به هزعنة زعادی نتاز دارد

شده ت سامانههای فازی بهفار بیده شده بود Yel .ت Yalpir

 .)Nadiri et al., 2013عالتهبی اعن در مردلهرای عرددی،

 )2011با استتاده از ستستم استنتا فازی ما دعنی موفق به

محدتدعو هاعی بهلحاظ فالتبیه فیدن ضیاعب تافرنش هرا ت

پتشبتنی عوامل فتتی پساب از سصتتهیانههرای شرهیی در

صحوسنجی آن تمود دارد فه با افزاعش سیداد مشخصهها

سیفته شدند .آنان از مشخصههای  ،pH ،COD ،BODت SS

ت س ثتیات متقابل آنها بی عكدعگی ،دقرو پرتشبتنری رفترار

فاضالب در ترتدی ستستم فازی ما دعنی بیای پرتشبتنری

فتتی فاضالب فاهش میعابد .اعن در ارالی اسرو فره در

 pH ،COD ،BODت  SSپساب بهیه گیفتنرد .زار ابتانره ت

مدل های هروش مصرنوعی بردتن درنظیگریفتن میرادمت

هعكاران  )1391نتز در ارزعابی فاراعی سصتتهیانة افباسران

اافم بی ستستم را اسرتخیا ت از

با استتاده از پارامتیهرای  TSS ،T ،pH ،COD،BODت SS

پت تده ،میسوان دعنامت

اعن طیعق ،ییتمیهای مدل را پتشبتنی فید

Hamed et

.)al., 2004

به نتتجة مطلوبی  92درصد) دسو عافتند.
مدلهای فازی بهدلتل تعهگی عد قطیترو آ اهعترو ت

سصتتة فاضالب شامل ععلتات ععده ت پت تدذ فتزعكی،

فراربید دارد  .)Abolpour and Javan, 2007فراربید اعرن

شتعتاعی ت بتولرويعكی اسرو .بتشرتی اعرن فیاعنردها رفترار

مرردلهررا مرریسوانررد زمتنررة ارسقررای بهرریهتری از پسرراب

غتییطی دارد فه با مدلهای یطی رعاضی بهسختی سشیعح

سصتتهیانهها را فیاهم ت امكان بهیهتری منطقی ت اقتصادی

میشود رفیو متولی ت هعكاران .)1391 ،لذا ،در سالهای

از مناب آبی نامتیارف ت بینامهرعزی بریای اسرتتادذ سلتتقری

ایتی ،مطالیات فیاتانی دربارذ بیرسی رفتاری سصتتهیانهها

بهتنه از اعن آبها را متسی سازد .اهعتو فاربید اعن مدلها

بی اساس میتارهای فتتی پسراب برا اسرتتاده از مردلهرای

با سومه به محدتدعو مناب آب ت مشكالت محرتطزعسرتی

هوش مصنوعی ماننرد منطرق فرازی ت شربكههرای عصربی

ضیتری اسو شركیی ت هعكراران .)1393 ،لرذا ،در اعرن

Sahoo et al., 2005; Pai et al.,

سحتتق نتراز افسرتهن شرتعتاعی  )CODت مقرادعی هرداعو

 ،)2009; Erdirencelebi & Yalpir, 2011برهطروری فره

الكتیعكی  )ECییتمری از سصرتتهیانرة شرهیك صرنیتی

 Chanت  )2003 Huangاسررتتاده از اعررن رتشهررا را در

بزرگ شتیاز بی اساس ساعی فافتورهای اندازه گتیی پسراب

صرورت گیفتره اسرو
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ترتدی مانند  ،pHدما ،فل مواد میلرق در آب  ،)TSSفرل

 Wetlandاسررو .نخسررتتن میالرره سصررتتة بتولررويعكی در

مواد مامد محلول  )TDSسخعتن زده شد .در اعن صورت

مگونهای بی هوازی اسو فه ععل سلبتو فاضرالب در آن

مقادعی شایص های فاضالب ترتدی به سصتتهیانره چرون

انجا میشود ت بافتییها نخسرو گراز ت بیرد از آن متران

 ،pHدما TSS ،ت  ،TDSبرهعنروان مقرادعی میلرو ت  ECت

سولتد میفند .در اعن میاله ،بارآلودگی فاسرته مریشرود ت

 CODبهعنوان مقادعی مجهول در نظی گیفته شد .در ادامره،

مقدار  CODفاهش میعابد .بیای اعنكه فاضالب بره زمران

مدل رعاضی ارسباط بتن اعن پارامتیها سیتتن شد.

ماند مناسب دسوعابد ت فیصو فافی بیای انجرا تافرنش
بتولويعكی فیاهم شود ،دت عردد مگرون ت عر

اوضر ة

 .2مواد و روشها

آرامش بتن مگونها طیااری شرد فره از نرو

Plug flow

 .1.2تصفيهخانة مورد مطالعه

 reactorت بهصورت مرارپت ی اسرو .اعرن ستسرتم باعرث

اعستگاه سصتتة مورد مطالیه در شهیك صنیتی بزرگ شتیاز

فاهش مصیف انیيی ت هزعنة بهیهبیداری مریشرود .ععرق

در استان فارس قیاردارد شكل  .)1فاضالب  1100تاارد

مگونها  5سا  6متی ت ععق اوض ة آرامش  120cmاسو.

ت متوسررط از طیعررق شرربكة فاضررالب

فاضالب نخسو تارد مگون شعارذ  1مریشرود ت پرا از

مع آتری ت در اعرن اعسرتگاه سصرتته شرد .ظیفترو اعرن

گذشتن از اوض ة آرامش به مگون شعارذ  2میرعرزد .در

سصررتتهیانرره  2500متیمكیررب در رتز ت در اررال ااضرری

اوض ة آرامش فاضالب فیصو زمان ماند) فرافی بریای

 1200سا  1500متیمكیب در رتز ترتدی سصتتهیانه اسو.

سكعتل فیاعند بتولويعكی را پتدا میفند ت لجن سولتردی در

رتش سصررتته فررامالً بتولررويعكی اسررو ت از هررتد مررادذ

طول مستی سرهنشرتن مریشرود ت بره تاارد بیردی منتقرل

صررنیتی فوچرر

شررتعتاعیای در رافتورهررا اسررتتاده نعرریشررود .تاارردهای

نعی شود .سخلتة لجن از مگونها هتترهای عر

سصتتهیانه شرامل مگرون ت اوضر ة آرامرش برا ستسرتم

میگتید.

برار انجرا

برریهرروازی ،ستسررتم  ،UASB ،UABRسررلكتور SBR ،ت


شکل.1موقعیتایستگاهتصفیةموردمطالعه

 .2.2دادهها

سنجش فتتتو پساب ت ارزعابی سصتتهیانههرای فاضرالب

سحقتق ااضی با هدف مدلسازی سر ثتی فانرال زئولترو بری

میعومً از سنجش ت ثبو پارامتیهای دما  ،)Tافستهن مورد

فاضالب ییتمی از سصرتتهیانرة شرهیك صرنیتی برزرگ

نتاز بتوشتعتاعی  ،)BODفل مامدات میلرق  )TSSت pH

شتیاز بهمنظور بهبود ت سكعتل فیاعند سصتته انجا شرد .در

در ییتمی سصرتته یانره ت مقاعسرة آن برا مقرادعی ترتدی

مدلسازی تأثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از ...
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اسررتتاده مرریشررود مترریانزاده ت بابررامتی .)1382 ،اهعتررو

ضیعب هعبستگی ت مقادعی  Pبا بازذ  95درصرد) از آزمرون

مشخصة  pHبهعلو ارسباط برا فیالتروهرای بتولرويعكی ت

هعبستگی چندمتغتیه ااصل شد مدتل .)1
بیای سیتتن مشخصات آماری داده ها مدتل  )2بهتعهه

مشخصة دما به علو س ثتیگذاری در سیعو نتتیعتتكاستون
اسو اتقی ت هعكراران .)1389 ،مشخصره هرای  BODت

چولگی ت فشتدگی استاندارد فره در سیترتن نحروذ سوزعر

 CODبهمنزلة سیفتبات آلی قابلسجزعة بتولويعكی پتشسراز

داد ها بهفار می رتد از رتش سجزعهتسحلتل آمراری میسرو

استدهای چیب فیار سوصتف شرده اسرو فره در افرزاعش

استتاده شد .مجعوعه داده های یا بهدسوآمرده از طیعرق

بازده آمعنده های ازت ت فستی فاضالب نقرش دارد بتنرا ت

پاعش فاضالب در سحلتل آماری ت بدتن هیگونه پیدازشری

هعكاران .)1384 ،فاربید اعن مشخصهها را در مردلسرازی

در آزمون ضیعب هعبستگی بریای پرتش بتنری پارامتیهرای

ععلكید سصتته محققان مختلف گزارش فیده اند محوی ت

فتتی فاضالب استتاده شد .اعن آزمون بیای سیتتن ضریعب

هعكاران1388 ،؛ .)Pai et al., 2007

هعبسررتگی بررتن  EC ،CODفاضررالب ییتمرری ت سرراعی

در اعررن راسررتا ،پررا از انجررا میااررل سصررتتة پسرراب

فافتورهای فاضالب ترتدی بهفاررفو .سپا ،از مجعرو

ییتمی ،بیای سكعتل ت بهبود سصتته از فانالهای زئولترو

مدلهای یطی ت غتییطی در آزمون منحنی سطبتقری بریای

عبور داده شد .سغتتیات صورتگیفته در پساب قبل ت بیرد

شبته سازی اعن هعبسرتگی اسرتتاده شرد .نتراعج ااصرل از

از عبور از اعن فانال با نعونهبیداری منظم  90نعونهبیداری

مدل های پتش بتنی در میالة آزمون ،هع نتن نتاعج ااصل

در سه ماه اسرتند ،فریتردعن ت اردعبهشرو) در آزماعشرگاه

از آن در میالة صرحوسرنجی در انتخراب مردل مناسرب

میم محتطزعسرو بری اسراس شرایصهرای مرورد نظری

استتاده شد .ععلكید مدلهرا برا سومره بره رعشرة مترانگتن

اندازه گتیی شد .فافتورهای  ،pHدمرا ،EC ،TDS ،TSS ،ت

میبیات یطا  )RMSEبیرسی شرد .سرپا ،از مردلهرای

 CODفاضررالب ترتدی ت ییتمرری برره فانررال زئولتررو

سیی زمانی ماننرد  )ARIMAاسرتتاده گیدعرد .هع نرتن،

انردازهگترریی شررد .فافتورهررای انرردازهگتررییشررده ت رتش

برریای دسررتتابی برره مرردل شرربتهسررازی بیسرری ،از دادههررای

اندازهگتیی آن در فاضالب ترتدی ت ییتمی مشابه بود.

نیمالشدذ  CODرتزانة ییتمی ت  TDSرتز قبل اسرتتاده
شد .بیای نیمالفیدن دادهها از رابطة  )1استتاده شد.

 .3.2مراحل مدلسازي

)(Xmax – Xi) / (Xmax –Xmin

)(1

بهمنظور مدل سازی سر ثتی فانرال زئولترو بری یصوصرتات

 Xmaxت  Xminمقادعی ادافلی ت اداقل متغتری  Xاسرو.

فاضالب در قد نخسو بیرسریهرای مرامیی از چگرونگی

مجدداً با بهیهگتیی از مدلهرای مومرود در رتش منحنری

ارسباط بتن مقادعی رتزانة هرداعو الكتیعكری  )ECبیاسرب

سطبتقی  ،)curve fittingاز مردلهرای یطری ت غتییطری

متكرریتزععنا ت نترراز افسررتهن شررتعتاعی  CODفاضررالب

متیددی بیای بیقریاری ارسبراط برتن دادههرای نیمرالشردذ

ییتمی از سصتتهیانة شهیك صنیتی برزرگ شرتیاز پرا از

 CODییتمرری رتزانرره ت  TDSترتدی عرر

رتز قبررل

عبررور از فانررال زئولتررو برری اسرراس سرراعی فافتورهررای

استتاده شد .در نهاعو ،بیای بهبود شبتهسازی اعن ارسباط از

اندازهگتییشدذ فاضالب ترتدی به سصتتهیانه بیرسی شد .به

رتش سلتتقی یوشهبندی  )clusteringت ستسرتم اسرتنتا

اعن منظور ،مقادعی شایصهاعی چون  ،pHدمرا،TDS ،TSS ،

فازی  )FISاستتاده شد.

از فاضالب ترتدی به سصتتهیانه مقادعی میلو ت فافتورهاعی
چون  COD ،ECمقادعی مجهول در نظی گیفته شد .با اسرتتاده
از بتش از  100رتز آمار اندازهگتیی از اعن متغتیهرا ،مقرادعی
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جدول.1نتایجآزمونضریبهمبستگیچندمتغیره
COD

EC

COD

EC

pH

TDS

TEM

TSS

خروجي

خروجي

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

0/82

0/47

0/41-

0/16-

0/47-

0/16-

0/39

0/00

0/00

0/00

0/17

0/00

0/15

0/00

0/82

0/20

0/35-

0/21-

0/46-

0/36-

0/53

0/00

0/09

0/00

0/07

0/00

0/00

0/00

0/47

0/20

0/36-

0/09-

0/09-

0/21

0/05-

0/00

0/09

0/00

0/44

0/42

0/06

0/64

0/41-

0/35-

0/36-

0/19

0/84

0/11

0/01-

0/00

0/00

0/00

0/10

0/00

0/32

0/39

0/16-

0/21-

0/09-

0/19

0/28

0/00

0/02

0/17

0/07

0/44

0/10

0/01

0/99

0/84

0/47-

0/46-

0/09-

0/84

0/28

0/23

0/21-

0/00

0/00

0/42

0/00

0/01

0/04

0/07

 CODخروجي
 ECخروجي
 CODورودي
 ECورودي
 pHورودي
 TDSورودي
 TEMورودي
 TSSورودي

0/16-

0/36-

0/21

0/11

0/00

0/23

0/30-

0/15

0/00

0/06

0/33

0/99

0/04

0/01

0/39

0/53

0/05-

0/10-

0/02

0/21-

0/28-

0/00

0/00

0/64

0/39

0/84

0/07

0/01

جدول.2خالصةنتایجآماریمتغیرها
TSS

TEM

TDS

pH

EC

COD

EC

COD

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

ورودي

خروجي

خروجي

متوسط

51/26

19/11

1566/74

8/60

2368/04

98/21

1507/59

62/58

انحراف معیار

6/37

0/53

590/36

0/27

569/45

19/59

152/45

13/81

%12/44

%2/80

%37/68

%3/14

%24/05

%19/95

%10/11

%22/07

حداقل

40/00

18/00

850/00

8/00

1690/00

80/00

1200/00

34/00

حداکثر

72/00

21/00

3300/00

9/00

4000/00

180/00

1750/00

83/00

دامنة تغییرات

32/00

3/00

2450/00

1/00

2310/00

100/00

550/00

49/00

چولگي استاندارد

3/47

2/46

4/86

1/37-

4/00

8/73

1/49-

2/98-

کورتیس استاندارد

1/95

2/00

1/93

0/10-

0/83

10/98

1/45-

1/11-

ضریب واریانس
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بی اساس نتاعج برهدسروآمرده از اعرن آزمرون ،بهتریعن
ارسباط چه از نظی ضیعب هعبستگی ت چه از نظی مقرادعی P

187

طیفی ،مقادعی  CODییتمی بهتریعن سرطح ارسبراط را برا
مقادعی  TDSترتدی رتزانه نشان داد شكل .)2

بتن  ECییتمی ت  TSSترتدی رتزانره مشراهده شرد .از


ورودیبهتصفیهخانه

شکل.2مقادیر)COD(tخروجیو)TDS(t

در اعن صورت بیای شربتهسرازی مقرادعی  CODت EC

ییتمی بیاساس مقادعی  TDSت  TSSاز سواب زعی استتاده شد.

از آنجا فه در فیاعند سصتته ععوماً زمان ماند از عوامرل
فلتدی ت اثیگذار در شایصهای فتتی پساب اسو ،سحلتل

)2

))CODE (t)= F(TDSL(t

ت مدلسازی اعن رتند بی سصتته مؤثی اسرو .لرذا ،در ادامره

)3

))ECE(t)= F(TSSL(t

بیای سیترتن ارسبراط برتن متغتیهرای ترتدی چرون  TSSت

با سومه به اعنكه ضیاعب هعبستگی بتن  CODبرا TDS

 TDSاز سواب سییهرای زمرانی هع رون رتش ARIMA

ت  TSSایتالف میناداری با هم ندارد ،رابطرة  )2برهدلترل

ع

سا سه رتزه استتاده شد .پنج مدل زمانی بیای انتخراب

سهولو اندازهگتریی  TDSنسربو بره  TSSبریای سخعرتن

بهتیعن مدل مقاعسه شد مدتل .)3

متزان  CODاستتاده میشود.
جدول.3نتایجآنالیزسریزمانیمقادیرTDSورودی
AIC

MPE

ME

MAPE

MAE

RMSE

Model

2/70

0/49-

0/00

5/66

2/92

3/76

)ARIMA(1,0,0

2/73

0/48-

0/01

5/57

2/87

3/78

)ARIMA(2,0,0

2/73

0/48-

0/01

5/59

2/88

3/78

)ARIMA(1,0,1

2/74

0/37-

0/05

5/44

2/79

3/75

)ARIMA(1,0,2

2/75

0/46-

0/08-

5/75

2/96

3/95

)ARIMA(0,1,0
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(RMSE) the root mean squared error
(MAE) the mean absolute error
(MAPE) the mean absolute percentage error
(ME) the mean error
(MPE) the mean percentage error

بررا سومرره برره اعنكرره ) TSS(tبررا ) TSS(t-1ت  TDSبررا

بی اساس نتاعج ااصل از آنالتز سواب سییهای زمرانی،

) TDS(t-1ارسباط یوبی نشان داد ،در فیاعند مدلسرازی از

مشاهده شد فه رابطة یودهعبستگی متانگتن متحیك مام

)4

))CODE(t)= F(TDS L(t-1

)5

))ECE(t)= F (TSS L(t-1

اعن نتاعج استتاده شد .در میالة بیرد ،ارسبراط برتن مقرادعی

رتز بهتریعن رابطره را برا

) COD(tت ) TDS(t-1سیتتن شد .در شكل  COD(t) ،3بره

ساعی مدل ها داراسو .بنابیاعن ،رتابرط  )1ت  )2فره سنهرا

ازای مقررادعی ) TDS(t-1ارائرره شررده اسررو .در اعررن شرركل

ارسباط رتزانة  CODت  ECییتمری را نسربو بره  TSSت

پیافندگی ت ارسباط ضیتف بتن اعن دت متغتی مشاهده میشود.

) (ARIMAبا گا های زمانی ع

 TDSهعان رتز نشان میداد بره رتابرط زعری بریای سیترتن
هعبستگی بتن متغتیها در رتز قبل سغتتی عافو.


شکل.3مقادیر)COD(tخروجیومقادیر)TDS(t-1ورودیومقادیرتخمینی)(COD(tنقاطمثلثی)
ای)بامدلفازیمامدینی


(نقاطدایره
براساس)TDS(t-1

با سومه به ارسباط ضریتف برتن ) COD(tت )،TDS(t-1
در مدل سازی اعن سغتتیات از مدل های یطری ت غتییطری

.نتایجخوشهبندیمقادیرTDSوTSSورودیروزقبل

جدول4
ومقادیرCODوECخروجیهمانروز
TDS

COD

Cluster

شد .در بهتیعن شیاعط ،ضریعب رگیسرتون  0/5بریای اعرن

0/30

0/86

1

0/77

0/33

2

سغتتیات ااصل شد .بنابیاعن ،در میالة بیردی ،برهمنظرور

0/36

0/07

3

بیرسی دمعل اعن امی از سحلتل یوشرهبنردی سغتتریات بری

0/17

0/75

4

0/12

0/64

5

EC

TSS

Cluster

0/83

0/64

1

0/66

0/30

2

0/27

0/25

3

مومود در آزمون منحنی سطبتقری  )curve fittingاسرتتاده

اساس رتش متوسط  )K- meansت دادههرای نیمالتزشرده
) COD(tت ) TDS(t-1استتاده شد مدتل .)4

مدلسازی تأثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از ...
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در میالة بید ،با استتاده از رتش یودآموز ما دعنری ت

 .3اگی ) TDS (t-1فم باشرد ،آنگراه ) COD (tزعراد

نتاعج یوشهبندی اقدامات زعی انجا شد .نخسو ،بی اساس
متانگتن هی فالس سواب عضوعو متغتی ترتدی )TDS(t-1

اسو.
.4

ت متغتی ییتمی ) COD(tسییعف شد .در اعرن صرورت 5
فالس یتلی فم ،فم ،نیمال ت زعاد ت یتلی زعاد بیای هی دت

یتلی زعاد اسو.
 .5اگی ) TDS (t-1زعاد باشد ،آنگاه ) COD (tیتلری

متغتی اعجاد شد .ت دت ساب یتلی یتلری فرم بریای شریاعط
صتی ت یتلییتلی زعاد بیای مقدار عر

در هری دت متغتری

فم اسو.
.6

سییعف گیدعد .بنابیاعن ،بهطور فلی ،هترو سراب عضروعو
بیای هی فدا از متغتیهرای ترتدی ) TDS(t-1ت ییتمری
) COD(tبهدسو آمد .قوانتن فازی بتن اعن سواب در ادامره
آمده اسو.
.1
.2

اگرری ) TDS (t-1نیمررال باشررد ،آنگرراه )COD (t

اگی ) TDS (t-1یتلی زعاد باشد ،آنگراه )COD (t

فم اسو.
.7

اگی ) TDS (t-1یتلی زعاد باشد ،آنگراه )COD (t

یتلییتلی فم اسو.
شكل اعن سواب عضوعو زنگولهای در نظری گیفتره شرد.

اگی ) TDS (t-1یتلییتلی فم باشد ،آنگاه COD

مقادعی  0سا  1مقادعی ) TDS(t-1به مدل تارد ت مقادعی )COD(t

) (tیتلییتلی زعاد اسو.

از مدل محاسربه شرد شركل  .)4در میالرة بیرد ،برهمنظرور

اگی ) TDS (t-1یتلی فم باشرد ،آنگراه )COD (t

صحوسنجی مدل ،از دادههرای انردازهگتریی متغتری ترتدی

نیمال اسو.

) TDS(t-1استتاده ت مدل بی اساس اعن مقادعی امیا شد.

ونتایجمدلفازیباروشمامدینی()c

شکل.4توابععضویتمقادیر)TDS(t-1ورودی()aو)COD(tخروجی()b

 .3نتايج

متانگتن متحیك مام ) (ARIMAبا گا هرای زمرانی عر

نتاعج آزمون ضریعب هعبسرتگی چنرد متغتریه مردتل )1

رتز بهتیعن رابطه را با ساعی مدلها دارد .بهعبارسی میسروان

نشان داد فره دت متغتری ) (TSS,TDSبهتریعن ارسبراط را برا

متزان سغتتیات رتزانة  TSSت  TDSرا بی اساس مقرادعی آن

 CODت  ECییتمی داراسو ت ضیاعب هعبستگی ارسباط

در رتز قبل پتشبتنی فید .از سوی دعگی ،با سومه به اعنكره

بتن  CODبا  TDSت TSSبهسیستب  83ت  90درصد اسرو.

زمان ماند در پیتسرة اسرتتاده از زئولترو عر

رتزه بروده

عررالتهبرری اعررن ،برری اسرراس نترراعج ااصررل از آنررالتز سوابر

اسو ،با استتاده از اعن مدل مریسروان مقرادعی  CODت EC

سییهای زمرانی مشراهده شرد فره رابطرة یودهعبسرتگی

ییتمی از سصتتهیانه را بی اساس مقادعی  TSSت  TDSهی
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رتز پتشبتنی فرید .در نتتجره ،بینامرهرعرزان مریسواننرد از

نتاعج مدل مقرادعی محاسربهشرده ) COD(tاز اعرن مردل برا

راهبید ععلری سغتتری ظیفترو شربكة معر آتری عرا سغتتری

مقادعی اندازه گتیی آن مقاعسه شد شركل  .)5در شركل ،5

ظیفتو سبادل عونی زئولتو در بهتنره سرازی مترزان سصرتته

پیافندگی دت مقدار اندازهگتییشده ت محاسبهشدذ )COD(t

استتاده فنند.

نسرربو برره یررط  1:1نعرراعش داده شررده اسررو ت ضرریعب
2

بررهمنظررور صررحوسررنجی مرردل فررازی از دادههررای

رگیستون  R =0/76بهدسو آمد .بنابیاعن ،مریسروان نتتجره

اندازهگتریی متغتری ترتدی ) TDS(t-1اسرتتاده ت مردل بری

گیفو فه فیض رفتار فازی ت ساعی فیضتات در یصروص

اساس اعن مقادعی امیا شد شكل  .)3نتاعج نشان داد مردل

سیداد ت شكل سواب عضوعو متغتیها بیای رتنرد سغتتریات

شبتهسازی مطابقو یوبی با پیافندگی دادههای اندازهگتیی

) TDS(t-1ت ) COD(tصحتح اسو.

) TDS(t-1ت ) COD(tدارد .بنابیاعن ،بیای بیرسری صرحو


.مقادیرتخمینیومشاهدهشدةCODخروجی

شکل5

هعانطور فره در شركل  3ت قسرعو  cشركل  4دعرده

ترتدی ،زئولتو نتوانسو نقش سبادل عونی یود را بهیوبی

می شود ،زمانی فه  TDSترتدی فرم عرا زعراد برودCOD ،

اعتا فند .در نتتجه ،ععلكید آن در سصتته نسبو بره زمرانی

به متزان استاندارد برود .اعرن

فه اجم فعتریی از فاضرالب ت در نتتجره غلظرو بتشرتی

نتاعج نشان می دهد فه ظیفتو پامعش زئولتو معكن اسو

 TDSترتدی تمود داشو فاهش نشران مریدهرد .نتراعج

سحو سر ثتی عوامرل دعگریی قیارگترید .مقرادعی فرم TDS

بهدسو آمده نشان میدهد فه بیای مدعیعو اعستگاه سصتتة

ترتدی زمانی مشاهده شد فره در منطقرة بارنردگی استرا

فاضالب متزان آمعندههرای ترتدی بره اعسرتگاه ،هع نرتن

افترراده بررود .بنررابیاعن ،اجررم فاضررالب ترتدی ،هع نررتن

اجم فاضالب عبوری از فانال زئولتو باعد بهطور همزمان

غلظو  TDSترتدی سحو سر ثتی هریزآب ناشری از براران

فنتیل شود.

ییتمی زعاد عا فم ت نزدع

قیارگیفو .بهعبرارت دعگری ،برا افرزاعش اجرم فاضرالب
ترتدی ،غلظو امالح فاهش عافو.

در ادامه ،از چند مدل یطی ت غتییطی در شبتهسرازی
سغتتیات بتن مقادعی  ECییتمی برا  TSSترتدی اسرتتاده

در اعن شیاعط متزان اجرم فاضرالب ترتدی برتش از

شد فه ضیعب رگیستون در بهتیعن شریاعط 0/5بریای اعرن

ظیفتو رتزانة فانال زئولتو برود .برا تمرود اعنكره مترزان

سغتتیات بهدسو آمد .در میالة بید ،اعن فیاعند با دادههای

 TDSترتدی فررم بررود ،برره دلتررل اجررم بررامی فاضررالب

نیمال ت غتینیمال در سیتتن ساب بتن  ECییتمی فیلری برا

مدلسازی تأثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از ...
سحر شیبانی و همکاران

191

 TSSترتدی رتز قبل استتاده شد .اعن رتش نتز نتوانسرو

شد فه ارسباط میناداری نتز بتن  TSSرتزانه با رتزهای قبل

ضیعب رگیستون ساب یطی ت غتییطی را بهبود بخشد .بی

تمود دارد .اعن مطلب نتز در مورد متغتی ترتدی  TDSنتز

اساس نتاعج یوشهبندی EC ،ییتمری رتز فیلری ت TSS

صاد بود .نیمالتزهسازی داده های ترتدی نقش زعرادی در

ترتدی رتز قبل در سه گیته اصلی طبقه بندی شرد .بریای

بهتی شدن ارسباط بتن متغتیهای ترتدی ت ییتمی ت اتری

شرربتهسررازی ارسبرراط بررتن ) COD(tت ) TDS(t-1از رتش

در سییهای زمانی نداشو .آزمون منحنی سطبتقی نتز نشان

ما دعنی استتاده گیدعد .مدل شبتهسازی استنتا فرازی نترز

داد فرره ارسبرراط بررتن متغتیهررای ترتدی  TDSت  TSSبررا

انطبا مناسربی برا نحروذ سوزعر دادههرای انردازهگتریی ت

متغتیهای  CODت  ECییتمی ضیتف اسو ت نعریسروان

مشاهدهشدذ  ECییتمی رتز فیلی نشان نداد.

رابطة یطی عا غتییطری مناسربی بریای شربتهسرازی آنران
بهدسو آترد .اعن نتتجه اتی در مورد دادههای نیمالتزشده

 .4بحث و نتيجهگيري

عا ارسباط بتن متغتیهای ترتدی رتزهرای قبرل برا  CODت

بهطورفلی ،در فیاعند سصتته مدلسازی نقش بسرتار مهعری

 ECهی رتز نتز صاد بود .با سومه به عد انطبا مدلهای

دارد .با داشتن مدلی از نحوذ ارسباط بتن متغتیهرای ترتدی

یطی ت غتییطی با دادههای اندازهگتیی ،اعن فیض دنبرال

ت ییتمی می سوان سصعتعات بهتنه ای در یصروص ادامرة

شد فره شریاعط ارافم بری سغتتریات متغتیهرای ترتدی ت

فیالتو آن گیفو .عالتهبی اعن ،با چنتن مدلهاعی میسروان

ییتمی در فیاعند سصتته از رفتاری فازی بییوردار اسرو

بهطور لحظهای ارزعابی از ععلكید فیاعند سصتته داشو .در

ت نترراز اسررو بررا بهرریهگترریی از رتشهررای دگیآمرروزی

اعررن سحقتررق ،در میالررة نخسررو مشرراهده شررد فرره بررتن

 )supervisorچون رتش ما دعنی اعرن رتنرد سغتتریات را

متغتیهای ترتدی  TDSت  TSSبا متغتیهای ییتمری EC

مدل فید.

ت  CODارسبرراط مینرراداری تمررود دارد ت اعررن نتتجرره از

از نترراعج یوشررهبنرردی در سییعررف متررانگتن ت دامنررة

سحلتلهای ضیاعب هعبستگی چند متغتیه بهدسو آمد .هری

سغتترریات سواب ر عضرروعو متغتیه رای ترتدی ) TDS(t-1ت

چند اعن دت متغتی ) (TSS,TDSبهتیعن ارسباط را با  CODت

ییتمی ) COD(tاستتاده شد .از ارسباط برتن فرالسهرای

 ECییتمی داراسو ،اعن مطلب صریفاً استراقی نتسرو ت

سغتتیات ترتدی ت ییتمی قوانتن فازی سییعف شد .نتاعج

معكن اسو به دمعل زعی باشد .با سومه به اعنكه مقادعی EC

مدل فازی ااصل با مقادعی ییتمی  CODاندازهگتییشده

ییتمی با  TSSترتدی ارسباط یوبی دارد ،میسوان نتتجره

مقاعسه شد ت مطابقرو یروبی برهدسرو آمرد .)R2=0/76

گیفو فه بخش ععدهای از شوری ییتمری سصرتتهیانره

بنابیاعن ،فیض تمود رفتار فازی بی دامنرة سغتتریات متغتری

بهدلتل تمرود مرواد محلرول در آب اسرو ت سحرو سر ثتی

ترتدی ) TDS(T-1ت متغتی ییتمی ) COD(tس عترد شرد.

زئولتو بی آن چشعگتی نبوده اسو .اعن عامل دمعل متیردد

در نتتجه ،اعن مدل در شبته سازی ارسباط بتن اعن دت متغتری

ت یاص یود را دارد .با اعن اال ،با بیرسیهای انجا شده

بهفار رفو .در یاسعره ،بری اسراس نتراعج ااصرل از مردل

ت بازدعدهای متدانی مشخص شد فه سیدادی فارگراه هرای

شبتهسازی مشاهده شد فه رتند سغتتیات ) COD(tفاهشری

فیآتری صناع غرذاعی در بامدسرو سصرتته یانره

ت ظیفتو پامعش فانال زئولتو دارای محردتدعو اسرو ت

تمود دارد فه با سخلتة پسراب آنران در شربكة معر آتری

سا متزان میتنی از ) TDS(t-1سوان پراعش پسراب ت فراهش

سجع بستار زعاد امالح ترتدی به سصتتهیانه استا میافتد

 CODرا داراسو .در اعن سحقتق مشاهده شرد فره منحنری

فه معكن اسو بتشتی از سوان مذب زئولتو باشد.

سغتتیات ) COD(tنسبو به ) TDS(t-1نقطة عطتی دارد فه

فوچ

بی اساس نتاعج سحلتلهای سییهرای زمرانی مشرخص

در ) TDS(t-1بیابی  1746متلی گی در لتتی استا مریافترد.

192

دورة 43



شمارة 2



تابستان 1396

در اعن مقدار  TDSسروان پرامعش زئولترو در سصرتتة آب

 TDSترتدی بتشتی اسو .بهعبارسی ،هعواره انتظار مریرتد

بهگونهای اسو فه میادل  CODبیابری  52یواهرد برود .در

فه در فیاعند سصتته در شیاعطی فه ترتدی  TDSفم اسو،

تاق  ،اعن نقطه اد عا آستانة س ثتیپذعیی زئولتو بی سصرتتة

متزان  CODنتز فم ت به متزان استاندارد نزدعر سری باشرد.

آب در یصوص  CODاسو.

دمعل اعن امی را میسوان بهصورت زعی سوضتح داد.

در سحقتقات گذشته ،هعواره در سیتتن متزان زئولتو بی

ترتدی فم  TDSدر شیاعطی بود فه بارندگی در سطح

رتند سصتته ت پامعش آب سالش شرده اسرو .امرا در اعرن

منطقه چندعن بار استا افتاد .هع نتن ،بهدلترل سیطتلری در

سحقتق مشاهده شد فه متزان آلودگی ترتدی به سصتتهیانه

اعررن دترذ زمررانی ،تاارردهای صررنیتی در شرریاعط اررداقل

بهیصوص شایص  TDSنقش مهمسیی در اثیبخشبرودن

فیالتو بود .بنرابیاعن ،هری چنرد مقرادعی ترتدی در تاارد

زئولتو داراسو .بهعبارسی ،معكن اسرو فره برا سغتتری در

اجررم آب ترتدی فررم بررود ،اجررم آب ترتدی بررتش از

درصررد زئولتررو در فیاعنررد سصررتته بترروان  CODعررا BOD

ظیفتو  1500متیمكیرب در شربانهرتز سصرتتهیانره برود.

بهتیی بهدسو آترد ،اما اعن مسئله ساب متزان امالح محلول

بررهعبررارسی ،در اعررن دترذ زمررانی اجررم بررار ترتدی برره

در آب نتز اسو .بنابیاعن ،سوصرته مریشرود فره عرالتهبری

سصتته یانه با  TDSفم ،زعاد برود .در اعرن صرورت فانرال

بیرسی ظیفتو زئولترو اسرتتادهشرده در سصرتته بره ارد

زئولتو سوان سصتتة متتد را نداشرو .امرا ،در شریاعطی فره

بحیانی اعن فانی نسبو به سغتتیات  TDSت  TSSنتز سومه

اجم بار ترتدی به سصتته یانه با  TDSزعاد ،فم بود نقش

شود .بهطور فلی ،در فیاعند سصتته باعرد برا افرزاعش TDS

زئولتو در سصتتة فاضالب بهتی بود .در نهاعرو ،مریسروان

متزان  CODنتز افزاعش عابد عا در ادی استانداردی ثابرو

نتتجه گیفو فه اجم بار ترتدی عرا مترزان آن برهسنهراعی

باشد .اما ،در اعن سحقتق دعده شد فه در مقرادعی فرم TDS

شایصهای یوبی در سصعتمگتیی نتسو.

ترتدی متزان  CODییتمی برتش از شریاعطی اسرو فره
منابع
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