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کارشناسی ارشددر مقطع  1397نامه برتر سال وم سومین دوره مسابقه پایانسرتبه 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشکده تحصیالت تکمیلی

مهندسی بهداشت محیط رشتۀ 

  هاي آبیمحیطاز  نیلیسیآموکس ايیحذف بقا زانیم یبررسعنوان: 

یغشائ یکیولوژیکتور بآشده و ر یهواده یکیولوژیب لتریف ونديیپ ستمیبا استفاده از س

محمد فرامرزیاننگارش: 

 دکتر محمدعلی بقاءپوراستاد راهنما: 

 مهندس محمدرضا شیردرهاستاد مشاور: 

1392شهریور تاریخ: 

های کبیوتیترین آنتیسیلین یکی از پرمصرفآموکسی مقدمه:

 ینا. شودمورد استفاده در دنیای پزشکی پیشرفته محسوب می

ساختار شیمیایی، سطح  کم، بخار فشار دلیلبه بیوتیکآنتی

زیست فعالیت و خصوصیات ضدحیاتی و پایداری در محیط

 تا به امروز .یابدهای سطحی و زیرزمینی نفوذ میآبدرون به

 این حذف برای بسیاری شیمیایی و فیزیکی هایروش

 این اما ده،ش پیشنهاد خاکی و آبی هایمحیط از بیوتیکآنتی

از لحاظ عملی مقرون  بوده و بسیار هایهزینه دارای هاروش

 سببهب بیولوژیک مستغرق فیلترهای طرفی از ند،یستصرفه نبه

 آوردن پایین در توجهیشایان کمک شانتصفیه روش ماهیت

 اند.نموده هاهزینه

بیوتیک با هدف حذف آنتی حاضر مطالعۀ در روش کار:

های آبی کاربرد ترکیبی )پیوندی( از سیلین از محیطآموکسی

فیلتر مستغرق و بیورآکتور غشائی با استفاده از یک مدل فیزیکی 

مدل شامل فیلتر  .مورد بررسی قرار گرفتدر مقیاس پایلوت 

شکل و بیورآکتور های همبیولوژیک مستغرق هوادهی شده با آکنه

غشائی بود که با تقدم فیلتر هوادهی شده توسط فاضالبی 

سطح زمان ماند  3سیلین و ساکارز در مصنوعی بر پایۀ آموکسی

سیلین مورد بارگذاری و بررسی غلظت آموکسی 4هیدرولیکی و 

 قرار گرفتند.

 حذف راندمان حداکثر که دادند نتایج نشان نتایج:

در بیورآکتور هوادهی شده، غشائی و سیستم  سیلینآموکسی

چنین بود، هم درصد 6/99 و 1/99، 7/50برابر  ترتیببه پیوندی

در بیورآکتور هوادهی شده، غشائی  CODحداکثر راندمان حذف 

 درصد بود. 2/99و  6/98، 7/45ترتیب برابر و سیستم پیوندی به

ر د که بیورآکتوش: در این مطالعه مشخص گیريبحث و نتیجه

های مشابه کارآیی بسیار بیشتری در حذف غشائی در بارگذاری

محلول نسبت به فیلتر هوادهی شده دارد.  CODسیلین و آموکسی

 ارگذاریب بر کینکنن-استور مدل که بود مطلب این از حاکی نتایج

 رازشب سیلینآموکسی با بیولوژیک مستغرق هوادهی شدهفیلتر 

 دارد. خوبی بسیار

سیلین، فیلتر مستغرق هوادهی شده، آموکسی هاي کلیدي:واژه

.بیوتیکبیورآکتور غشائی، سیستم پیوندی، آنتی



1398 ستانزم، 4، شماره چهارمسال     100  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

 نامه برترپایان

یردکتدر مقطع  1396نامه برتر سال ومین دوره مسابقه پایاندوم درتبه 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

آب گرایش - عمران مهندسی گروه  -  مهندسی دانشكده

فرکانس حوزه در گذرا جریان معكوس تحلیل از استفاده با لوله خطوط کالیبراسیون و نشت تعیینعنوان: 

کمانرنگین محمدهادینگارش: 

حقیقی علی دکتراستاد راهنما: 

سامانی ولی محمد حسین دکتراستاد مشاور: 

1395 اسفندتاریخ: 

هايشبكه و انتقال خطوط در آب هدررفت مهم عوامل از يكي نشت

بد كيفيت دليلبه آبرساني هايسيستم تمام در نشت. است آبرساني

باال، فشار خوردگي، تعميرات، و برداريبهره در خطا اتصاالت، و مواد

هايهزينه با همراه و افتدمي اتفاق ترافيكي بارهاي و خاك حركت

هايروش اخير دهه دو در است. بااليي محيطيزيست و اقتصادي

توسعه لوله خطوط در نشت تعيين براي رياضي مدل پايه بر متعددي

تحليل يابي،نشت هايروش اعتمادترينقابل و كاراترين از. انديافته

 است. Inverse Transient Analysis  (ITA)جريان گذرا معكوس
ITA هايداده براساس سيستم كاليبراسيون و نشت تعيين منظوربه

 توسعه سازيبهينه هايتكنيك و هيدروليكي سازشبيه مدل مشاهداتي،

جريان تحليل از ITA پايه بر هايروش كليه در تقريبا .است شده داده

 Method Of (MOC) مشخصه خطوط روش و زمان حوزه در گذرا

Characteristics قدرتمندترين اگرچه روشاين است. شده استفاده

ازنظر اما است لوله خطوط پيچيده هايسيستم تحليل در عددي مدل

عملكرد و مشخصات از محدودي اطالعات و نيست قتصاديا محاسباتي

جريان تحليل براي ديگر روش. دهدمي دستهب زمان حوزه در سيستم

 Frequency Domain (FDA)فركانس  حوزه در تحليل گذرا،

Analysis كارگيريهب است. برايFDA  گذرا جريان حاكم معادالت 

.شوندمي منتقل فركانس حوزهبه سپس و شده سازيخطي ابتدا

و لهئمس حل براي ساده جبري صورتهب حاكم معادالت درنهايت

بسيار FDA بنابراين .روندمي كاربه سيستم فركانسي پاسخ استخراج

ترحساس نشت پارامترهاي به تبنس اساسا   است. MOC از سريعتر

 .كندمي منعكس باالتري وضوح با را نشت مشخصات بنابراين و است

 Inverse (IFDA) فركانس حوزه در ITA روش يك تحقيق اين در

Frequency Domain Analysis كاليبراسيون و نشت تعيين براي

سازشبيه مدل يك منظور، اينبه .شودمي داده توسعه لوله خطوط

فشار و دبي فركانسي پاسخ محاسبه براي فركانس حوزه در هيدروليكي

. شودمي داده توسعه افت ضرايب و نشت پارامترهاي از تابعي صورتهب

سيستم در گذرا جريان بهترين توليد براي مفهومي مدل يك سپس

 گيريتصميم ميز اسمبه جديد روش يك آن، از پس. شودمي معرفي
(DTM) Decision Table Method گيرياندازه سايت طراحي براي

توسعه شبكه در فشار سنسورهاي مكان و تعداد كردنمشخص براي

يك گيري،اندازه هايداده و سازشبيه مدل براساس .شودمي داده

 Non-Linear Programming (NLP) غيرخطي ريزيبرنامه مسئله

پارامترهاي گيريتصميم متغيرهاي و مربعاتاختالف  هدف تابع با

 الگوريتم يك از لهئمس حل براي و دشومي معرفي افت ضرايب و نشت

. شودمي استفاده ساده حقيقي Genetic Algorithm (GA) ژنتيك

 لوله خطوط شامل آزمايشگاهي و تئوري مثال چند براي شده ارايه مدل

پيشنهادي مدل داد نشان آمده دستهب نتايج. شد برده كاربه هاشبكه و

واقعي هايسيستم براي آسان و اعتماد قابل بهينه، محاسباتي نظر از

در معكوس آناليز زمان حوزه در ITA با مقايسه در چنيناست. هم

آن دقت و بوده ترحساس بسيار نشت پارامترهاي به فركانس حوزه

است. افت ضرايب غيردقيق تخمين تاثيرتحت كمتري بسيار ميزانبه

هايشبكه لوله، خطوط كاليبراسيون، نشت، تعيين های کلیدی:واژه

فركانس حوزه گذرا، جريان معكوس تحليل آبرساني،




