
 

ایلجنفعالهلمد
ASM1 ،ASM2 ،ASM2d  وASM3 

 

 

 

 

  شویرای
 بیولوژیکی فاضالب ةازی ریاضی برای طراحی و عملیات تصفیس لدر مد IWAکارگروه 

 

 

 

 

 تألیف
 مجنز هنز

 ویلی گوجر

 تاکاشی مینو

 مارک ون لوسدرچ
 

 
 IWAای علمی و فنی انتشارات ه شزاری گچاپ در سر

 

 

 

 

 هترجم
 ادهز فمحمدحسین صرا

 )استاد دانشگاه تهران(
 

 حسین پورهمتی
  



 9289شماره مسلسل                                                       5104شماره انتشار 

 انتشارات دانشگاه تهران
/ ASM3و  ASM1 ،ASM2 ،ASM2dهدددبج  فددد:   دددب :   مدددد :  عنوان و نبم پديدآور

 ندز...]و ييردران[و ويدرايص ضددس توسد      مفنز ه تأ يف]صحيح: ويراستبران[
سدبيج ريبيددر ثددراج  راعدر و عتصيددب  ت دد ي     مددد  ير IWAمدبررروس  

 يايس، عسي: پورهتتر. ثيو وژينر  بيالةو ترجت  محتدعسي: صراف
 .1397تهران: يانطربس تهران، مؤسس  انتطبرا ،   : مطخ ب  نطر

     م. س29×22ظ.: م ور، جدو ، نتويار.و 122:  مطخ ب  ظبهرج
 .4015تطبر  انتطبرا  يانطربس تهرانو ضتبرس ان:   روست
:  ضبثل 

  يپب:  نويسر وي يت  هرست
 ,Activated Sludge Models ASM1,ASM2عنددوان اصددصر: :  يبيياضت

ASM2d and ASM3, 2007 ]مفندز هندز،    تأ يف]صحيح: ويراستبران
    . ويصر روجر، تبمبضر مينو، مبرك ون  وسدرچ

   متبثنبم . : يبيياضت
 مويوع
 عمويو

 ضنبس  ا زويس

   ف:   ب  - -ت  ي  - - بيالة: 
  ا روهبج ريبير - - ف:   ب  - -ت  ي  - - بيالة: 
    م.-1945، ام.، هنز :

 ضنبس  ا زويس
 ضنبس  ا زويس
 ضنبس  ا زويس
 ضنبس  ا زويس

 
 ضنبس  ا زويس

 :Henze, M  
  ، مترجم  -1350يايس، محتدعسي:،   صراف: 
   مترجم ،-1368پورهتتر عسي: : 

سدبيج ريبيدر ثدراج  راعدر و      ا تصصدر آة ير مدد    : مبررروس انفت: ثدي: 
 عتصيب  ت  ي  ثيو وژينر  بيالة 

 يانطربس تهران. مؤسس  انتطبرا : 
 ثندج منررس ريس
 ثندج ييوير يسر

 ضتبرس متبثطنبسر مصر

      756TDم/4  1397  :
 :354/628    
 :5454399   
 

 
اي: متبة مطتو  قبنون عتبيت اي عقوق مؤ  بن و م ن بن است. تنثير متبة ث  هر روش اعم اي  تومپر، 

هب و متبة، ثدون اجبيس  هب، مفص  هب، سبيت ، ثبينويسر ير وثاله،  وح  طريسهبج  ريسوررا ر، تهي   بيل

 .نبضر مح وظ استو تتبمر عقوق ثراج  ضوي متجر نبضر مفبي نيست و موجت پيرري قبنونر مر

 
 ASM3و  ASM1 ،ASM2 ،ASM2dهبج  ف:   ب :  مد  عنوان:
 مبرك ون  وسدرچ -تبمبضر مينو -ويصر روجر -مفنز هنزتأ يف: 
 مهندس عسي: پورهتتر -يايس يمتر محتدعسي: صرافترجت : 

 نژاي ويرايص ايثر: سپيدس رمضبن
  او نوثت چبح: 

 1397تبريخ انتطبر: 
  نسخ 200ضتبرربن: 

  نبضر: مؤسسة انتطبرا  يانطربس تهران
 مؤسس  انتطبرا  يانطربس تهرانچبح و صحب ر: 

 «است مترجتبنسئو يت صحت مطب ت متبة ثب م»
 ريال 871111 : ابه  

 مؤسس  انتطبرا  يانطربس تهران -خيبثبن ضهيد  رضر مقدم  –خيبثبن مبررر ضتب ر 
 ب:  تبرنت - : پست ا نترونيل

 88338712پخص و  روش: تص نس 



  ت        فهرست مطالب

 

 

 فهرست

 

 کارگروه یاعضا ستیل

 نیگفتار مترجمشیپ

 سندگانیگفتار نوشیپ

 
 1 ةمدل لجن فعال شمار .1

 شده است: منتشر عنوان نیبا ا تر، شیپ
Henze, M., Grady, C.P.L. Jr, Gujer, W., Marais, G.v.R. and Matsuo, T. (1987) Activated Sludge Model No. 1. 

(IAWPRC Scientific and Technical Report No. 1.) London: IAWPRC. 

 
 2 ةمدل لجن فعال شمار .2

 شده است:  منتشر عنوان نیبا ا تر، شیپ
Henze, M., Gujer, W., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M.C. andMarais, G.v.R. (1995) Activated Sludge Model No. 2. 

(IAWQ Scientific and Technical Report No. 3.) London: IAWQ. 

 
 d2 ةمدل لجن فعال شمار .3

 شده است:  منتشر عنوان نیبا ا تر، شیپ
Henze, M., Gujer, W., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M.C., Marais, G.v.R. and van Loosdrecht, M.C.M. (1999) 

Activated Sludge Model No. 2d. Wat. Sci. Technol. 39 (1), 165–182. 

 
 3 ةمدل لجن فعال شمار .4

 با عنوان:  منتشرشده تر شیپ ة( از مدل لجن فعال، متفاوت از نسخ2000) دیجد نسخة کی

Gujer, W., Henze, M., Mino, T. and van Loosdrecht, M.C.M. (1999) Activated Sludge Model No. 3. Wat. Sci. Technol. 

39 (1), 183–193. 

 
  

 



 های لجن فعال مدل         ث

 

 

 کارگروه یاعضا ستیل
 

IAWPR/IAWPRC Task Group 1982-1990 

Mogens Henze (Chairman), Technical University of Denmark, Denmark 

C.P. Leslie Grady, Clemson University, USA 

Willie Gujer, Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology, Zurich, Switzerland 

Gerrit v.R. Marais, University of Cape Town, South Africa 

Tomonori Matsuo, Universoty of Tokyo, Japan 

   

IAWPRC/IAWQ Task Group 1990-1996 

Mogens Henze (Chairman), Technical University of Denmark, Denmark 

Willie Gujer, Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology, Zurich, Switzerland 

Takashi Mino, University of Tokyo, Japan 

Tomonori Matsuo, Universoty of Tokyo, Japan 

Mark C. Wentzel, University of Cape Town, South Africa 

Gerrit v.R. Marais, University of Cape Town, South Africa 

 

IAWQ/IWA Task Group Since 1996 

Mogens Henze (Chairman), Department of Environmenal Sciecne and Enginering, Technical University of Denmark, 

2800 Lyngby, Denmark (mh@imt.dtu.dk) 

Willie Gujer, Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology, 8600 Dubendorf, Switzerland 

(gujer@eawag.ch) 

Mark van Loosdrecht, Delft University of Technology, Julianalaan 67, 2628 BC Delft, The Netherlands 

(mark.vl@stm.tudelft.nl) 

Takashi Mino, University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan (mino@env1st.t.u-tokyo.ac.jp) 

 

 
  

 

mailto:mh@imt.dtu.dk
mailto:gujer@eawag.ch
mailto:mark.vl@stm.tudelft.nl
mailto:mino@env1st.t.u-tokyo.ac.jp


  ج        فهرست مطالب

 

 
 فهرست مطالب

 

  د ....................................................................................................................................... نیشگفتار مترجمیپ

  ر ..................................................................................................................................... سندگانیشگفتار نویپ

 1 ................................................................................................................ 1دل لجن فعال شمارة م -فصل اول

 1 .............................................................................................................................................. مقدمه   1-1

 2 .................................................................................................................................... لروش ارائة مد   1-2

 2 ................................................................................................................ یو نمادگذار یساختاربند   1-2-1

 4 ..................................................................................................................... الن جرمیاستفاده در ب   1-2-2

 4 ........................................................................................................................... یوستگیپ یبررس   1-2-3

 5 ................................................................................ ییزداتراتیو ن ییزاتراتیون کربن، نیداسیشامل اکس یمدل   1-3

 6 ............................................................................................................................... یمدل مفهوم   1-3-1

 8 ............................................................................................................ یاضیموجود در مدل ر یزااج   1-3-2

 11 .............................................................................................................. موجود در مدل یندهایفرا   1-3-3

 15 ...................................................................................... ر پارامترهاین مقادین مشخصات فاضالب و تخمییتع   1-4

 15 ......................................................................... یومتریب استوکین ضراین مشخصات فاضالب و تخمییتع   1-4-1

 19 .......................................................................................................... یکینتیس ین پارامترهایتخم   1-4-2

 24 .........................................................................یطیفرض و اثر عوامل محشیر پیگستره متداول پارامترها، مقاد   1-5

 24 ................................................................................................................. ر متداول پارامترهایمقاد   1-5-1

 26 ........................................................................................................................ فرضشیر پیمقاد   1-5-2

 27 ............................................................................................................................ یطیاثرات مح   1-5-3

 28 ................................................................................................................. دهایها و قتیها، محدودضفر   1-6

 28 .............................................................................................. مربوط به مدل یهاتیها و محدودفرض   1-6-1

 29 .................................................................................................... موجود در استفاده از مدل یدهایق   1-6-2

 30 ..........................................................................................................................مدل لجن فعال یاجرا   1-7

 30 ................................................................................................... دهیچیپ یانیجر یشماها یسازمدل   1-7-1

 31 ...................................................................................................................... هیط اولیف شرایتعر   1-7-2

 32 ................................................................................................................. ریط بار متغیشرا یبررس   1-7-3

 32 ............................................................................................ انتگرال یهاکنندة اندازة گامنییعوامل تع   1-7-4

 33 ........................................................................................................... یریگک روش سادة انتگرالی   1-7-5

 33 ............................................................................................................. یک برنامة احتمالیساختار    1-7-6

 35 ............................................................................................. واحد CSTRک ی یا برایحل حالت پاراه   1-7-7

 37 ............................................................................................................................ ینمونة خروج   1-7-8

 



 های لجن فعال مدل         ح

 38 ...................................................................................................................................... یریگجهینت   1-8

 39 .............................................................................................................................................. منابع   1-9

 41 ............................................................................................................. 2فعال شمارة  دل لجنم -فصل دوم

 41 ............................................................................................................................................ مقدمه   2-1

 42 ................................................................................................................................ نهیزمشیپ   2-1-1

 42 ............................................................................................................................ یش مفهومرو   2-1-2

 42 .............................................................................................................................. هاتیمحدود   2-1-3

 42 .......................................................................................................................... فینمادها و تعار   2-1-4

 42 ................................................................................................................................ یانینکتة پا   2-1-5

 43 ....................................................................................................................... 2مدل لجن فعال شمارة    2-2

 43 ................................................................................................................... موجود در مدل یاجزا   2-2-1

 ASM2 ................................................................................................................... 46 یمعرف یمبنا   2-2-2

 48 ........................................................................................ کینتیو س یومتری، استوکیستیز یندهایفرا   2-1-3

 53 .................................................................................................................. فسفر ییایمیش بیترس   2-2-4

 55 ................................. 2مدل لجن فعال شمارة  یبرا یومتریو استوک یکینتیس یهامتداول فاضالب، ثابت یهامشخصه   2-3

 57 ..................................................................................... لجن فعال یندهایفرا ین مشخصات فاضالب براییتع   2-4

 57 ............................................................................................................. ب فاضالبیترک یهانوسان   2-4-1

 60 ............................................................................................................... ن مشخصات فاضالبییتع   2-4-2

 66 ......................................................................................................... مدل یاجزا یز متداول برایآنال   2-4-3

 67 ............................................................................ ن مشخصاتییدر تع یعنوان ابزارز مواد محلول، بهیآنال   2-4-4

 68 .................................................................................... یریگاستاندارد اندازه یهامدل فاقد روش یاجزا   2-4-5

 68 ............................................................................ سازمشکل ین اجزایا تخمی یریگاندازه یت کنونیوضع   2-4-6

 71 ............................................................................................................ 2مدل لجن فعال شمارة  یواسنج   2-5

 72 .......................................................................................................................... یسطوح واسنج   2-5-1

 74 ................................................................................... (1ا )سطح یرپویغ یها با استفاده از داده یواسنج   2-5-2

 75 ........................................................................................... (2ا )سطح یپو یهابه کمک داده یواسنج   2-5-3

 76 ................................................................................................................ ییدما یوابستگ یواسنج   2-5-4

 76 ............................................................................................................................. مدل یهاتیمحدود   2-6

 77 .................................................................. ها( PAOکنندة فسفر )رهیذخ یهامرتبط با اندامگان یهافرض   2-6-1

 78 ................................................................................................ مربوط به ساختار مدل یهاتیمحدود   2-6-2

 79 ..................................................................................................... دیمف یهایسازهیشب یبرا یودیق   2-6-3

 79 .................................................................................................. شتریپژوهش ب یمهم برا یهاپرسش   2-6-4

 80 ...................................................................................................................................... یریگجهینت   2-7

 d2 .......................................................................................................... 81دل لجن فعال شمارة م -فصل سوم

 81 ............................................................................................................................................ مقدمه   3-1



  خ        فهرست مطالب

 82 ................................................................................................................................... یروش مفهوم   3-2

 d2 ..................................................................................................................... 82مدل لجن فعال شمارة    3-3

 83 ................................................................................................................... موجود در مدل یاجزا   3-3-1

 ASM2 ............................................................................................................ 85 یمعرف یبرا ییمبنا   3-3-2

 87 ........................................................................................ کینتیو س یومتری، استوکیستیز یندهایفرا   3-3-3

 92 ............................................................................................................ فسفر ییایمیرسوب دادن ش   3-3-4

 93 .................................................................... یومتریو استوک یکینتیس یهامتداول فاضالب و ثابت یهامشخصه   3-4

 99 ..................................................................................................................................... هاتیمحدود   3-4

 100 .................................................................................................................................... یریگجهینت   3-5

 101 .......................................................................................................................... یشناسمنابع و کتاب  3-6

 103........................................................................................................ 3دل لجن فعال شمارة م -فصل چهارم

 103 .......................................................................................................................................... مقدمه   4-1

 ASM3 ................................................................................................................... 105و  ASM1سة یمقا   4-2

 106 ..................................................................................................................... ها در مدلبیف ترکیتعر   4-3

 𝑺? ........................................................................................................... 106بات محلول، یف ترکیتعر   4-3-1

 𝑿? ........................................................................................................... 107، یابات ذرهیف ترکیتعر   4-3-2

 108 ...................................................................................................................... ندها در مدلیف فرایتعر   4-4

 109 .................................................................................................................................. یومتریاستوک   4-5

 111 ........................................................................................................................................ کینتیس   4-6

 𝐒𝐒 ...................................................................................... 112ع یر سریپذبیتخرستیز یةن رشدمایتخم   4-6-1

 ASM3 ....................................................................................................................... 112 یهاتیمحدود   4-7

 ASM3 .................................................................................................................. 113 یکاربرد یهاجنبه   4-8

4-9   ASM3C115 .............................................................................................................. براساس کربن ی: مدل 

 115 ........................................................................................... یکربن آل یکسرها یریگف و اندازهیتعر   4-9-1

 ASM3C .......................................................................................................... 116به  ASM3گذار از    4-9-2

 ASM3C .................................................................... 116 یبرا یکینتیو س یومتریاستوک یم پارامترهایتنظ   4-9-3

 ASM3C ................................................................... 118 یمتداول برا یومتریو استوک یکینتیس یپارامترها   4-9-4

 ASM3C .......................................................................................................... 119با  pHمدل کردن    4-9-5

 ASM3C .............................................................................................................. 120 یهاتیمحدود   4-9-6

 121 .................................................................................................................................. یریگجهینت   4-10

 122 .......................................................................................................................................... منابع   4-11

 

 



 

 

 مترجمین فتارشگپی

 و زیستی فاضالب ةیندهای تصفیاازی فرس لمددر ده ش هادد هعمومی برای گروهی از معادالت ریاضی توسعای لجن فعال نامی ه لمد

ای لجن فعال ه ل. مدندا هترتیب دادپژوهش در این زمینه را ( IWA) 1مبتنی بر کاربرد لجن فعال است. کارگروهی از انجمن جهانی آب

ها را نوان آت یم ،هد بسیار کارگشا هستند. همچنیند یزیستی رخ م ةیندهای تصفیافرای علمی برای مطالعه و فهم آنچه در ه شدر پژوه

 ار برد.ک هفاضالب ب ةقیاس تصفیم گازی واحدهای بزرس هدر بهین

زیستی  ةازی عملیات تصفیس لناوری را مدل نمایند. مدف تیندهای زیساند فرا هدوشیپژوهشگران گوناگونی ک ،ای طوالنیه لبرای سا

 ای گوناگونی نیز برای آن ارائه شده است. باه لتوجه بوده و مد بسیار مورد ،یندهای زیستیارین فرت جنوان یکی از رایع هب ،فاضالب نیز

دند و درنتیجه پیوستگی کافی بین ش یهندگان آن مدل تهیه و تنظیم مد ها مستقل و مطابق با نظر توسعه لهرکدام از این مد ،حال این

 ،. برای حل این مشکلمنجر شودعمیم ت لتکا و یک مدل منطقی و قابا لیری یک روش قابگ لای گوناگون وجود نداشت تا به شکه لمد

IWA در قالب کتاب  ،2000و درنهایت در سال ول انجامید ط هب ،در حدود دو دهه ،تیجه رسیدن آنن هی را آغاز کرد که با هبرنام

آن بود که همگی زبانی  IWAای ه ل. ویژگی مدشدار چاپ ب نبرای اولی ،ASM3 و ASM1، ASM2، ASM2d فعال، لجن یاه لمد

رپی و د یا په لاین مد ،از آنها مشخص بود. دیگر آنکه یکردند که تعریف هرب یمشترک داشتند و از عوامل و عناصر مشترکی بهره م

و سپس  ASM2 ،ارائه شد. بعد از آن ASM1دند. ابتدا ش یارائه م ،یندهای تصفیهاباتوجه به پیشرفت دانش فنی و مهندسی مربوط به فر

ا کامالً مشهود ه لپیوستگی و وابستگی بین مد ،حال این مبنای کامالً جدیدی ایجاد کرد. با ASM3 ،. درنهایتASM2d ،با کمی تغییر

 ؛ار رفتک هب ASM1ار برای ب نهمان روشی است که اولی ASM3مدل  ةارائ ةرا بشناسد. نحو ASM1باید  ASM3کاربر  ،است. برای مثال

یرند، دانش گ یازی و طراحی واحدها مورد استفاده قرار نمس های اولیه چندان مطلوب نیستند و در بهینه لیعنی هرچند امروزه مد

ا این است که کاربرد آنها ه لمدوجه دیگر این ت لا هنوز ابزار کار محققان و مهندسان است. ویژگی قابه لده در قالب آن مدش هارائ

 باید برای هر شرایطی آنها را واسنجی کرد. این بدان معنا ،محدود به شرایط خاصی نیست و برای رسیدن به نتایج منطبق با واقعیت

ا ه له این مدای گوناگون دیگری ارائه کرد. شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم که لوان مدت یست که برمبنای هرکدام از آنها ما

ای آن ه تقابلی ةکه همان زبان نیستند، اما در محدود ای گوناگونی نوشته هوان با آنها برنامت یویسی هستند که من های برنامه نمانند زبا

 نند. ک یزبان عمل م

چارچوب کلی را تعیین  ،ای جدیده لای لجن فعال، در تدوین مده هازی سامانس لتنها کتاب مرجع مد نوانع هب ،این کتاب

مرهون استفاده از زبان و عوامل و قوانین این کتاب است. کتاب متشکل از چهار فصل بوده که  ای جدیده لاین مدند و وجود ک یم

. باتوجه به شدندارائه و سرانجام در قالب کتاب موجود چاپ  ،یکی پس از دیگری ،اه لدرواقع چهار مدلی هستند که درطول سا

 ،مود. این امرن یضروری م ،آن به فارسی ةازطریق ترجم ،علمی ایران ةمعرفی آن به جامع ،علمی و جهانی این کتاب ایه هجنب

ازی در طراحی، راهبری، س لای اخیر و ضرورت استفاده از مده لفاضالب کشور در سا ةصوص باتوجه به افزایش واحدهای تصفیخ هب

ایی ه حل هه هر روز بر ضرورتِ یافتن راک  ،اهمیتی دوچندان یافته است. اکنون ،احدهاری و نیز دقت عملیاتی این وو هافزایش بهر

ای ه لوان امید داشت که مدت ید، موش یای سطحی و زیرزمینی بیش از پیش تأکید مه ببی و همچنین آلودگی آآ مبرای معضل ک

 فاضالب پیدا کنند تا از هدررفتِ ةتصفی ةد را در مقولند جای خوا ها طراحی شده لفزارهایی که برمبنای این مدا ملجن فعال و نر

 ،آن ةنشر کتاب و ارائ ةوان امیدوار بود تا درنتیجت یم ،. همچنینشوداقتصادی و انسانی در سعی و خطاهای مکرر جلوگیری  ةسرمای

ای بومی متناسب با ه لال مدازی لجن فعس لآشنا به زبان مد نوان واحد درسی در مقاطع تحصیالت تکمیلی، نیروهای متخصصِع هب

 ند.کنتهیه  را ای ایرانه بشرایط فاضال

_______________________________________________________________________________________ 
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  ذ        پیشگفتار مترجمین

فصیل بحث شده است. ت هب ،هندد یکه در واحدهای تصفیه رخ م ،یندهای زیستیافردربارة ازی، س لدر این کتاب مرجع مد

برای کمک به درک مطالب  ،پانوشتورت ص هب ،فاضالب، توضیحات متعددی ةعلمی مترجمان در زمینه تصفی ةیاری سابق  هب ،همچنین

 است. ارائه شدهمطالب تازه  ةو نیز ارائ

 ةند. مطالعا هسوابق درخشانی در این حوز و دارایفاضالب  ةتصفی ةزمین ده درش هی کامالً شناختا هچهر یکنویسندگان کتاب هر

 هد.د یری در مورد کتاب ارائه مت نفتار آنان دید روشگ شپی



 
 

 نویسندگان فتارشگپی

ا ه لده است. امروزه مدش  لفاضالب تبدی ةیندهای لجن فعال به بخش متداولی در طراحی و عملیات واحدهای تصفیاازی فرس لمد

 یرند.گ یستفاده قرار مد ادر طراحی، کنترل، آموزش و تحقیق مور

 

 تاریخچه

 با هدف، کارگروهی تغییر کرد هاکه نام آن بعد(، IAWPRC) 1لمللی کنترل و پژوهش آلودگی آبا نانجمن بی ،1982در سال 

یندهای لجن فعال برای نزدیک به اازی فرس لمد ،یندهای لجن فعال تشکیل داد. در آن زماناازی ریاضی طراحی و عملیات فرس لمد

 ،آفریقای جنوبی 2اونت پکی در دانشگاهمطالعه و پیشرفت آن  باالترین سطحد که ش یشناخته م ،علمی ةنوان یک رشتع هب ،سال پانزده

لیل د هبتا آن زمان بخشی  دهش هارائای گوناگون ه ل. مددش یمشاهده م، 3مارایس رپرستی پروفسورس هگروه تحقیقاتی بکار یک  ةاسطو هب

ی که به کمک آنها این ا های پیچیده شلیل رود هی و نیز بخشی با هلیل محدودیت توانایی رایاند هبخشی با، ه لاطمینان کافی به مد نبودِ

 .دند، کاربرد محدودی داشتندش یورت نوشتاری ارائه مص ها به لمد

 

 امگ ناولی

لجن فعال در حذف نیتروژن یندهای اای بعدی فره لمد ةمشترک بود که برای ایجاد و توسع یا هزمین جود آوردنو هبهدف کارگروه 

ای ه منا بود که امروزه تحتِ 1 ةآن مدل لجن فعال شمار ةایجاد مدلی با حداقل پیچیدگی بود. نتیج استفاده قرار گیرد. هدفْ مورد

 .ودش یو مواردی دیگر شناخته م IAWQ ، مدل IAWPRC  ،ASM1گوناگونی ازجمله مدل

 ،1987حث گذاشته شد و در سال ب هب 1985دانمارک در 4هتل کولکل در IAWPRC ندیشی تخصصیا مشمای کلی مدل در یک ه

منتشر شد. پنج سالی که برای بسط دادن ،  STR. No.1در IAWPRC ای تخصصی و علمیه شزارگ یدر سر ،طرح نهایی خود کلش هب

شامل اجزایی  صرفاًبرای کار شکل گیرد و  یمحکم بنیانبه مذاکره با تعداد زیادی از محققان و متخصصان گذشت تا  ،مدل صرف شد

تنها یک مدل نبود، بلکه همچنین دستورالعملی برای تعیین مشخصات  شد ند. آنچه ارائها هباشد که از آزمون زمان موفق بیرون آمد

تنها با است  امروزه ثابت شدهاد که د یرضی را نیز ارائه مف شمقادیر پی ر آن، این مدلب هعالوبود.  یا هرایانکدهای  ةفاضالب و نیز توسع

 .هندد یست مد هب ی مطابق با واقعیتنتایج عواملْتغییرات اندکی در 

ASM1 د مور ،ای دیگره لمد ةنوان مبنایی برای ایجاد و توسعع هب ،یا هگسترد ورط هتاکنون بقرار گرفت و  مورد پذیرشوبی خ هب

تعداد زیادی  اصلی ةهست ASM1 تقریباً ناچیز است، هرچندازی س لدر مدASM1  مستقیم از ةاستفاد ،امروزهاستفاده قرار گرفته است. 

 ند.ا هدش  ارائه تکمیلیمراه جزئیات ه هب یکایی بوده است که هره لاز مد

ای پیچیده شد و اجازه داد تا ه لموجب تسهیل در ارتباط مد ،گردیدارائه  ASM1مراه ه هکه ب ،ذاری( ماتریسیگ هنمادسازی )نشان

 د.نزیستی متمرکز شو 5سینتیکازی س لمد رت یضرورای ه هنبجبر  ای علمیه ثبح

 

 حذف بیولوژیکی فسفر

رفت. گ یاستفاده قرار م مورد ،قیاسم گبزر فاضالب ةدر تعداد کمی از واحدهای تصفی ،، حذف بیولوژیکی فسفرASM1 در زمان انتشار

 ةده ةازی آنها نگرفت. اما در نیمس لبود که کارگروه در آن زمان تصمیم بر مد یا هونگ هبیندها اموجود در مورد این فر  یتئوردانش وضعیت 
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  ز        پیشگفتار نویسندگان

به فزونی  یندها رواای بنیادی در این فره هفهم پدید ،مانز مفسفر بسیار رایج شد و ه زیستییندهای حذف ا، فر1990 ةده ةتا نیم 1980

فسفر بود. در سال  زیستیمنتشر شد. این مدل شامل حذف نیتروژن و حذف  2 ةمدل لجن فعال شمار ،1995در سال  ،گذاشت. بنابراین

تصمیم گرفته  ،بنابراین ؛فسفر همچنان واضح نبود زیستیدر ارتباط با حذف  1داییز تنیتراایان رسید، نقش پ هب ASM2 زمانی که ،1994

با قابلیت  ،(PAOفسفر ) ةنندک هذخیر 2ایه نزاندامگایرسریع بود و  پژوهشد. اما پیشرفت در شودر مدل لحاظ ن یندافرشد که این 

 به 2 ةمدل شمار ،1999در سال  ،بودند. به این دلیل مورد نیازو عمل،   شازی بسیاری از نتایج حاصل از پژوهس هبرای شبی ،داییز تنیترا

ASM2.d   دندشنیز لحاظ  ،دایی داشتندز تکه توانایی نیترا ،فسفر ةنندک هذخیر ایه نزاندامگایرگسترش یافت که در آن. 

نیتروژن و  مانز مهیندهای حذف ایندهای حذف نیتروژن چندان موردنیاز نباشند، پیچیدگی فراا برای فره لاگرچه ممکن است مد

 ند.ک یا را برای اهداف طراحی و کنترلی مهم مه لمداستفاده از  فسفرْ

 

 ازیس لدر مد تازهذاری مبنایی گ هپای

 زیستییندهای حذف اشامل فر،  ASM2به ،یندهای حذف نیتروژناشامل فر،  ASM1ر شدند. ازت ها پیچیده لساا در طول ه لمد

 دایی است.ز تفسفر با قابلیت نیترا ةنندک هذخیر ایه نزاندامگایر ةکه دربرگیرند،  ASM2.d آن از فسفر و بعد

ای ه لنظور ایجاد ابزاری برای نسل بعدی مدم هبرا،  ASM3ام ن هب ،ازی جدیدیس لمد ةپای گرفت تصمیم کارگروهْ ،1998در سال 

امکان بررسی  وان بهت یم که از آن جمله تهیه شده استیندهای لجن فعال افر شناخت بیشتربرمبنای  ASM3. ارائة کند ،لجن فعال

 اشاره کرد. ،دارند 3 ها ناندامگاساز و تکه نقش مهمی در سوخ ،لولیس ندرو ةدش هترکیبات ذخیر

 

 اه لمزایای مد

هنگام استفاده از  ،ازهاس لزبان مشترکی است که مد ،وردم ناولی :سه واقعیت بوده است ببس هب ASM ایه لمد ةخانوادتأثیر  ةعمد

 پانزدها طی ه لسریع مد ةنند. این امر موجب توسعک یبا آن صحبت م، ها ASM ماتریسیذاری گ هنشان نیز و لغات ةمجموعمفاهیم، 

این اتفاق  ،رفتندگ یممخصوص خود را در پیش  شیم طخازها مفاهیم، نمادها و س لاگر همه مد احتماالًسال گذشته شده است که 

آزمایشی  ایه یطراحکار کردن با یک مدل است. این امر به محققان کمک کرده است که  ةهندد ناثر سازما ،مورد دوم .فتادا ینم

اطالعات موجود در واحدهایشان را بهتر بفهمند و  است واحدهای تصفیه هم کمک کرده تصدیانمرا صورت دهند و به  مدتریاکار

به  ،نوان یک راهنماع هب ،اه لمد ،خطاهای اطالعات موجود را شناسایی کنند. مورد سوم اینکه ،از موارد بسیاریهی کنند و در د نسازما

مت جزئیات مشخصی س هند، تمرکز محققان را با هو با برجسته کردن نقاطی که نیازمند پژوهش بیشتر بود ندا هامر پژوهش خدمت کرد

 توجه زیادی صورت گرفت.  آن تحقیقات جالبِ ةاسطو هوان به تعیین مشخصات فاضالب اشاره کرد که بت یم ،. برای مثالندا ههدایت کرد

 

 ازیس هشبی ایه هبرنام

  هکار رفت  هبازی امروزی س هفزارهای تجاری و غیرتجاری شبیا مدر اکثر نر ASMای مبتنی بر ه لیا مد ASM2و  ASM1ای ه لمد

 .است یا هسادا برای اهداف گوناگون کار ه لدسترسی و استفاده از مد ،. بنابرایناست

 

 آینده

هد و نیز امکان دسترسی آسان خواننده د یارائه م 2000در آغاز سال  ASMای ه لمد ةنوشتار حاضر مروری کلی از وضعیت خانواد

 ةآیند ةا و توسعه لبتواند استفاده از مد نوشتارکارگروه امیدوار است که این  ورد.آ یمفراهم  انش یاصلای گوناگون در شکل ه لبه مدرا 

 آنها را تسهیل کند.
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 های لجن فعال مدل         س

 تالش مستمر برایا در طول سالیان و ه شگسترش پژوه ةهندد نتغییر کردند. این امر نشا بارها اعضای کارگروه ،اه لدر طول سا

، ساختار و ASM1 انندم هب ،مدل نهایی یا مدل عمومی برای لجن فعال نیست. بلکه ASM3، حال  نای با ای بعدی است.ه لایجاد مد

ای لجن فعال هستند. ه های ساماننبال مدل عمومی نهایی برد هازان بس ل. بسیاری از مداستای بعدی ه لمد  ةبرای ایجاد و توسع یا هپای

 ،درآخردارند.  یکوتاه مرع همینای عمومی ه لند و مدهد یم رخای بعدی سریع ه تکه پیشرف هدد یمنشان  پژوهشسال  پانزدهتجارب 

 با را یازس لمد یاه بینش و فراز باشند ندم هعالق کاربران هک یها، درصورت ASM شتریب یاه تشرفیپ یبدانند که برا دیبا خوانندگان

 .ردیگ یمورد استقبال قرار م آنها یعلم مناقشات و اه هتجرب از حاصل نکات شنهادها،یشتراک بگذارند، پا هب کارگروه یاعضا
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