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  "بررسی فرایندهاي تصفیه فاضالب به روش رشد بیولوژیکی چسبیده"

 (نویسنده مسئول) بهداشت محیط بیمارستان ابن سینا ، مسئول واحد ملک قرائیان مرشد -1

  بیمارستان ابن سینا ، کارشناس بهداشت محیط فاطمه جاویدي -2

  :چکیده

هاي مختلفی جهت تصفیه و کاهش آلودگی هاي فاضالب ارائه شده است.با روند روبه رشد توسعه و  ها و تکنولوژي روش
هاي متنوع شهري، ارتقاء و حفظ سطح استانداردهاي زیست محیطی و  افزایش مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت

گردد، که این امر مستلزم استفاده از تکنولوژیهاي مناسب تصفیه فاضالب در مناطق شهري و بهداشتی شدیدًا احساس می
و معدنی و پاتوژنهاي  هدف اصلی تصفیه فاضالب در درجه اول جلوگیري از انتشار ترکیبات مختلف آلی .باشدصنعتی می

و با توجه به کیفیت فاضالب ها از واحدهاي  .با روند رو به رشد تکنولوژيباشدموجود در جریان فاضالب شهري (یا صنعتی) می
  عملیاتی فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی متفاوتی استفاده می شود.

  زیست محیطی -بیولوژیکی -: تصفیه فاضالب کلیدي واژگان

  مقدمه-1
ه که هر کدام نتیجه تحقیقات جامع و بلند روشها و تکنولوژیهاي مختلفی جهت تصفیه و کاهش آلودگی هاي فاضالب ارائه شد

باشد. با روند روبه رشد توسعه و افزایش مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهاي متنوع مدت آزمایشگاهی و عملی می
گردد، که این امر مستلزم استفاده از شهري، ارتقاء و حفظ سطح استانداردهاي زیست محیطی و بهداشتی شدیداً احساس می

  .باشدولوژیهاي مناسب تصفیه فاضالب در مناطق شهري و صنعتی میتکن

هاي تصفیه نامتمرکز، فرآیندهاي ارتقاء یافته و اصالحی تصفیه کوتاه نمودن خطوط انتقال فاضالب با استفاده از سیستم
هرچه  کاهش و کنترلکه جهت  هستند فاضالب و استفاده از فرآیندهاي نوین بیوتکنولوژي و شیمیایی، از جمله تدابیري

  توانند بطور سودمندي مدنظر قرار گیرند.می صنعتی بیشتر آالینده هاي فاضالب در مناطق شهري و

و معدنی و پاتوژنهاي موجود در جریان  هدف اصلی تصفیه فاضالب در درجه اول جلوگیري از انتشار ترکیبات مختلف آلی
  شود :مهمترین اهداف تصفیه فاضالب به شرح ذیل خالصه می باشد. ولی بصورت کلیفاضالب شهري (یا صنعتی) می

  الف ـ تأمین شرایط مطلوب بهداشتی مطابق استانداردهاي موجود.  

  ب ـ حفاظت از محیط زیست.  

  ج ـ بازیافت و استفاده مجدد از فاضالب.  

  د ـ کنترل بو و حفظ جنبه هاي زیبایی.  



٢ 
 

طباق با شرایط مختلف براي تصفیۀ فاضالب و لجن، مباحث و سرفصل هاي در مطلب حاضر جهت شناسایی فرآیندهاي قابل ان
  ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

  شناسایی انواع فرآیندهاي تصفیه بیولوژیکی فاضالب. -
  شناسایی انواع سیستم هاي گندزدایی فاضالب. -
  شناسایی انواع فرآیندها و تاسیسات فرآوري لجن. -

گزارش سعی گردیده است فرآیندهایی که بیشترین انطباق را با شرایط طرحهاي شهري دارا شایان توجه است در این 
ه لجن فعال اشاره توان به فرآیندهاي نوین و پیشرفتباشند، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرند. از جمله این موارد میمی

استفاده جهت تصفیه فاضالب شهري از بین فرآیندهاي الزم به ذکر است انتخاب نهایی نوع فرآیند یا فرآیندهاي قابل نمود.
  معرفی شده در این گزارش، باید به استناد ارزیابی هاي فنی الزم انجام گیرد.

  شناسایی فرآیندهاي تصفیه بیولوژیکی فاضالب -2
ترکیبات معدنی مدتهاي مدیدي است که فرآیندهاي بیولوژیکی جهت تبدیل مواد و ترکیبات آلی محلول و معلق فاضالب به 

میگیرد. بطورکلی شرایط عمل بدین گونه است که  پایدار و یا توده هاي بیولوژیکی قابل ته نشینی مورد استفاده قرار
میکروارگانیزم هاي هوازي و یا بی هوازي قابل انطباق با شرایط و خصوصیات فاضالب خام موجود، در حضور یا عدم حضور 

لوئیدي فاضالب را به مصرف رسانده و این ترکیبات را به جرم بیولوژیکی(بیومس)، آب و دي اکسیژن، مواد آلی محلول و یا ک
  نمایند.اکسید کربن تبدیل می

بسته به نوع جریان، نوع راکتور و محیط بیولوژیکی، سیستم هاي مختلف تصفیه فاضالب با خصوصیات و کارآیی هاي 
گیرند. با روند رو به رشد تکنولوژي، عتی و شهري مورد استفاده قرار میگوناگون، طراحی و جهت تصفیه انواع فاضالبهاي صن

شناخت رفتارهاي هیدرولیکی و همچنین شناخت هر چه بیشتر عملکرد محیطهاي بیولوژیکی، فرآیندهاي پیشرفته و با 
کاهش زمین مورد نیاز راندمان بیشتر تصفیه فاضالب حاصل شده است. به طور کلی این پیشرفت و ارتقاء سیستم ها در جهت 

  باشد.تصفیه خانه، کاهش مصرف انرژي و افزایش بازدهی فرآیند تصفیه می

  باشد :فرآیندهاي هوازي همراه با رشد بیولوژیکی چسبیده که شامل سیستم هاي زیر می

  .1صافی چکنده  -1

  .2دیسکهاي بیولوژیکی چرخان -2

 .3نی زارهاي مصنوعی -3

                                                           
1-Trickling Filter. 
2 - RBC. 
3- Constructed Wetland. 
4 -Activated sludge 
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این بخش از گزارش حاضر نسبت به معرفی و شناخت انواع فرآیندهاي بیولوژیکی تصفیه فاضالب  با توجه به جمیع موارد در
  گردد. اقدام شده است، که اهم نتایج آن در ادامه ارایه می

  تصفیه هوازي فاضالب با رشد بیولوژیکی چسبیده فرآیندهاي -2-1
سه روش صافی هاي چکنده، دیسکهاي بیولوژیکی چرخان و همانطور که ذکر گردید در این نوع از فرآیندهاي تصفیه فاضالب 

گیرند. با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به شناخت و ارزیابی هر کدام از نی زارهاي مصنوعی، بیشتر مورد استفاده قرار می
  این روش ها پرداخته شده است :

  صافی چکنده - 1-1- 2

گرفته شد. در این نوع سیستم تصفیه فاضالب، شرایط عمل طوري مهیا در انگلستان بکار  1893اولین صافی چکنده در سال 
نماید، ترکیبات شود تا زي توده (بیومس) هوازي بر روي حامل (مدیا) چسبیده و در حالیکه فاضالب از روي آنها عبور میمی

دهد.هواي مورد نیاز ان می) نمونه اي از طرح صافی هاي چکنده را نش1- 1- 2آلی آن را به مصرف برساند. تصویر شمارة  (
شار درون و بیرون محیط صافی صورت میکروارگانیزمهاي چسبیده در این سیستم بصورت طبیعی و بواسطه اختالف ف

  پذیرد.می

  

  

  

  ) نمونه اي از صافی هاي چکنده1- 1-2تصویر شمارة (

حامل ها یا بستر صافی چکنده معموالً قطعات دانه بندي شده سنگی، پالستیکی و یا سفالی میباشند. بطور معمول در طراحی 
گیرند.در هنگام تصفیه متر در نظر می 60متر و کمتر از  3صافی هاي چکنده، عمق و قطر مفید آنها را به ترتیب حدود 
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گیري از ایجاد شرایط بی هوازي در فیلم لجن، در نظر گرفته شود که این مقدار فاضالبهاي قوي باید حداکثر غلظت، جهت جلو
ورودي از  5BODباشد. در صورت باالتر بودن غلظت متغیر می mg/l(1200 – 600با توجه به درجۀ تصفیه پذیري بین (

  توان از سیستم برگشت پساب استفاده نمود. مقدار فوق، می

الزم به ذکر است که زمان تثبیت میکروبی روي محیط رشد صافی چکنده بویژه در زمستان زیاد بوده و ممکن است به چندین 
  ماه برسد.بدیهی است که این مهم باید در استفاده از صافی هاي چکنده در مناطق سردسیر مورد توجۀ کافی قرار گیرد. 

و آلی به چهار نوع مختلف قابل تقسیم بندي میباشند. مبانی طراحی و صافی هاي چکنده بر حسب بارگذاري هیدرولیکی 
  ) ارائه شده است.1- 1-2مشخصات این چهار نوع صافی چکنده در جدول شمارة (

  

  

  مبانی طراحی انواع مختلف صافی چکنده )1- 1-2جدول شمارة (

 

  باشد :مزایا و معایب انواع سیستم هاي صافی چکنده به شرح زیر می

  الف ـ مزایا 

  حساسیت کمتر به شوکهاي آلی و هیدرولیکی. -
 طراحی شوند.باال بودن قدرت نیترات سازي آنها وقتی که بصورت کم بار  -

 واحد پارامتر طراحی
 نوع صافی

 دو مرحله اي باردهی زیاد باردهی متوسط کم بار

 سنگ،پالستیک سنگ سنگ سنگ - نوع مدیا

 d2/m3m 1-4  4-10 10-40 40-200. هیدرولیکیبارگذاري 

 بارگذاري آلی
daym

KgBOD
.3

5 07/0 -22/0 24/0 -48/0 4/0 -4/2 5/1> 

 m 8/1 -4/2 8/1 -4/2 8/1 -4/2 9/0 -6 عمق

 2-0 2-1 1-0 0  - نسبت جریان برگشتی

 BOD % 80-90 50-80 50-90 40-70راندمان حذف 

 متوسط خوب - نیترات زدایی
نیترات بدون 

 زدایی

بدون نیترات 
 زدایی
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 هزینه کم راهبري و نگهداري و عدم مصرف زیاد انرژي. -
  تولید لجن با درصد آب کم. -
  نیاز به تخصص کمتر در امر بهره برداري در مقایسه با فرآیند لجن فعال. -

  

  معایب  ب ـ

  گردد.افت فشار زیاد در سیستم که بسته به ارتفاع صافی تا چندین متر بالغ می -
 بخصوص در مناطق گرمسیري.تجمع حشرات موذي  -
 احتمال پراکندگی بو. -
  امکان یخ زدگی سطح بستر در مناطق سردسیر (داراي روزهاي یخبندان زیاد) و در نتیجه کاهش بازدهی آن.  -
 نیاز به تاسیسات ته نشینی اولیه جهت کاهش گرفتگی سیستم توزیع فاضالب. -
  نیاز به زمین بیشتر در مقایسه با سیستمهاي مکانیکی. -
  افزایش هزینه هاي ساختمانی در مقایسه با فرآیند لجن فعال. -
  مشکالت ناشی از توزیع مناسب فاضالب بر روي بستر و امکان گرفتگی نازل هاي توزیع کنندة جریان. -

با توجه به خصوصیات این سیستم و محدودیتهاي آن، صافی هاي چکنده براي مناطق سرد که دوره یخبندان در آنها طوالنی 
است و یا محل تصفیه خانه در نزدیکی مناطق مسکونی قراردارد و امکان شیوع بیماري و تجمع حشرات در آن مناطق مدت 

بودن تکنولوژي این نوع سیستم تصفیه فاضالب و عدم امکان کنترل مناسب گردد. در هر صورت قدیمیزیاد است، توصیه نمی
ه این سیستم تصفیه فاضالب را در مقایسه با دیگر سیستمهاي اثرات سوء زیست محیطی آن، از جمله مواردي هستند ک
  سازد.پیشرفته تصفیه فاضالب، در مناطق شهري کم اهمیت می

  دیسکهاي بیولوژیکی چرخان - 1-2- 2
 رود.تصفیه فاضالب بشمار می ساخته پیش هاي سیستم ترین از متداول یکی )R.B.C4( چرخان بیولوژیک هاي دیسک فرآیند

شود. به طور معمول این دیسکها روي یک شفت در این سیستم از دیسکهایی از جنس پلی استایرن یا پلی اتیلن استفاده می
چرخند. به استناد بررسی هاي انجام شده طراحی این نوع فرآیند به طولی قرار گرفته و در داخل حوضچه حاوي فاضالب می

گیرد. قطر این سطح دیسک بیولوژیکی دوار در داخل جریان فاضالب قرار میدرصد از  35-40گونه اي است که همیشه حدود 
باشد. هر شفت باید متر) می 6/7فوت ( 25متر) و طول کلی آنها بر روي هر شفت حدود  7/3فوت ( 12دیسکها معموال حدود 

  فوت مربع) ایجاد نماید. 100000متر مربع ( 9290بتواند سطح تماسی حدود 

مذکور،  صفحات بر رويباشد.در حالت کلی ها، محیطی براي پخش فاضالب و جریان هوا بین دیسک ها میفضاي بین دیسک 
چرخش دیسکها سبب تماس فیلم میکروبی تشکیل شده با جریان . شودمی میلیمتر تشکیل )1-4(حدود  با ضخامتفیلمی بیو

افتد.نوع رشد بیولوژیکی بر روي سطح دیسک ها بگونه اي میهوا و فاضالب شده و در نتیجۀ آن فرآیند کاهش مواد آلی اتفاق 
است که میکروارگانیسم هاي اضافی که قبال رشد کرده و در الیه هاي زیرین قرار گرفته اند، به علت ایجاد شرایط بی هوازي از 

  شوند.بین رفته و در اثر گردش دیسکها و نیروي برشی وارد شده توسط این چرخش کنده می

                                                           
4 -Rotating biological contactors 
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الط ناشی از اثر چرخش دیسکها قسمتی از فیلم بیولوژیکی تشکیل شده را در داخل مایع به صورت معلق نگه عمل اخت
  دارد تا اینکه همراه با جریان فاضالب تصفیه شده از سیستم خارج و در نهایت در حوضچه ته نشینی ثانویه رسوب کند. می

بطور همزمان روي دیسکها بصورت فیلم و در فاضالب، بصورت معلق وجود دارد. زمانیکه سرعت  ،جرم میکروبی در این سیستم
جرم میکروبی موجود و معلق در فاضالب خیلی ناچیزتر از جرم میکروبی موجود بر روي دیسکها  ،چرخش دیسکها کم است

روبی موجود بر روي دیسکها صرف نظر توان از جرم میکروبی موجود در بخش معلق در مقابل جرم میکاست. بطوریکه می
  نمود.

 صفحات چرخش شود. سرعتمی مدور تشکیل صفحات ها مجدداً برروي جدید میکروارگانیسم الیه ،قبلی الیه با جدا شدن
 توده ا شدنجد باعث ،باشد از حد مجاز طراحی بیش چرخش اگر سرعت بطوریکه .داردبسزایی تأثیر  تصفیه راندمان برروي

 مرتبط بهم سري صورت به که است مرحله 4تا  2 شامل R.B.C معموال سیستم گردد.بیشتر می انرژي صرفمو  میکروبی
تصویر خواهد شد. نیترات به آمونیاكو تبدیل  )5BOD( مواد آلی حذف بهبود راندمان باعث این امر باشند. بدیهی است کهمی

  دهد.) را نشان میRBC) شماتیک فرآیند دیسکهاي بیولوژیکی دوار (2-1- 2شماره (

  

  

 R.B.Cشماتیک فرآیند  )٢- ١-٢تصویر شمارة (

  

  مهمترین پارامترهاي طراحی دیسکهاي بیولوژیکی دوار عبارتند از :

  شدت جریان فاضالب در واحد سطح دیسک. -
  ).day2/m3m.بارگذاري هیدرولیکی بر حسب( -

باشد. مساحت دیسک نیز با جرم و مساحت دیسک در ارتباط می F/Mبارگذاري هیدرولیکی به طور غیر مستقیم با نسبت  
) مبانی طراحی دیسکهاي بیولوژیکی چرخان 2-1- 2جدول شمارة (باشد. میکروارگانیسم ها در سیستم در ارتباط مستقیم می

)RBCنماید.)را ارائه می  
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  )RBCمبانی طراحی فرآیند دیسکهاي بیولوژیکی چرخان () 2- 1-2جدول شمارة (

  d)2/m3(m.بارهیدرولیکی نوع استفاده
BOD خروجی  

)(
l

mg  
(بارآلی

.
( 2 dm
gTBOD 
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    و معایب انواع سیستم هایی مذکور عبارتند از : مزایامهمترین 

  مزایا - الف

  .و نگهداري راهبري هاي هزینه بودن پایین -
در مقایسه با فرآیندهاي رشد معلق همچون لجن فعال(به دلیل عدم نیاز به استفاده از هواده  انرژي کمتر مصرف -

  دیفیوزري). هاي سطحی و
  .لجن برگشت نیاز به عدم -
  . بهتر پساب و کیفیت تولید کمتر لجن -
  .یا آلی از بار هیدرولیکی ناشی هاي شوك در مقابل سیستم پذیري انعطاف -
  .گرم و هوایی در شرایط آب باال بخصوص راندمان -
  د. شو حیبار طرا کم بصورت که در صورتی نیتریفکاسیون باال بودن -
  کنترل ضخامت فیلم میکروبی و سرعت انتقال اکسیژن از طریق تنظیم سرعت چرخش دیسک ها.                                  -

  معایب  -ب

  . اولیه گذاري سرمایه هاي هزینه باالبودن -
  دوار. دیسکهاي در سطح مزاحم رشد و تکثیر حشرات محیط از جمله آلودگی -
  .راندمان و کاهش دیسکها در زمستان سطح زدن یخ امکان -
  .و ثانویه اولیه نشینی ته ایجاد حوضهاي ضرورت -
  .از سیستم برداري و بهره در طراحی فنی و تخصص تجربه نیاز به -

راي تعداد روزهاي با توجه به جمیع موارد ذکر شده فوق، این سیستم همانند صافی هاي چکنده براي مناطق سردسیر که دا
گردد. بعالوه این سیستم هاي تصفیه فاضالب بعلت محدودیت در بارگذاري در دبی هاي یخبندان زیادي هستند، توصیه نمی
سرمایه گذاري اولیه سنگین و مشکالت متعدد اجرایی چون شکستگی محورهاي  باشد.زیاد فاضالب مرقوم به صرفه نمی

  نماید.واردي هستند که کاربرد این نوع سیستم ها را در کشور ما محدود میچرخان، شکستگی مدیاها از جمله م
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  نی زارهاي مصنوعی - 1-3- 2

  عبارتند از : 5طبق تعریف نی زارهاي مصنوعی

سیستم هایی که توسط انسان براساس شبیه سازي از نی زارهاي طبیعی برنامه ریزي، طراحی، ایجاد و مورد استفاده مفید 
  گیرند.ب قرار میبراي تصفیه فاضال

توان تصفیه فوري و کم هزینه فاضالب در جوامع شهري و روستایی با اهداف اصلی استفاده از نی زارهاي مصنوعی را می
باشد. از نی جمعیتهاي کم و تا حد متوسط دانست. به خصوص در مناطقی که زمین به حد کافی و مورد نیاز در دسترس می

  مقاصد زیر، به طور مؤثر استفاده نمود : توان برايزارهاي مصنوعی می

  تصفیه مقدماتی جهت حذف مواد جامد معلق. -

 تصفیه ثانویه جهت حذف مواد آلی. -

 تصفیه پیشرفته جهت حذف ترکیبات ازت و فلزات سنگین. -

باشند. هر یک از میبطورکلی نی زارهاي مصنوعی، قادر به تصفیه فاضالب توسط فرآیندهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 
فرآیندهاي مزبور به لحاظ ویژگی مطلوب خویش، قادرند که آالینده هایی چون مواد جامد معلق، مواد آلی، مواد ازته، فلزات 

سنگین و تاحدودي فسفر و عناصر جزئی آلی را تا حد قابل قبولی تصفیه نمایند. نی زارهاي مصنوعی با توجه به نوع رژیم 
  شوند :به دو نوع زیر تقسیم بندي می هیدرولیکی جریان،

  الف ـ نی زارهاي مصنوعی با جریان رو سطحی.

  .عمودي ب ـ نی زارهاي مصنوعی با جریان زیرسطحی مشتمل بر دو نوع داراي جریان افقی و جریان

بودن داراي قابلیت باشند و بعلت روباز ) بیشتر به نی زارهاي طبیعی شبیه میFWS( 6نی زارهاي مصنوعی با جریان روسطحی
الف) نمونه اي از نی زارهاي مصنوعی با جریان روسطحی  - 3-1- 2شدید جذب حشرات و انتشار بو هستند. در تصویر شمارة (

  نشان داده شده است.

  

                                                           
1- Constructed Wetland. 
6- Free Water Surface (FWS). 
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  زارهاي مصنوعی با جریان رو سطحی الف) نمونه نی -3- 1-2تصویر شمارة (

موازي با کف غیر قابل نفوذ بوده که فاضالب پیش تصفیه شده با یک اینگونه سیستمها شامل چندین حوضچه و یا کانال 
گردد. بعلت مشکالت ناشی از انتشار بو و تجمع حشرات معموالً کمتر از نی زارهاي با جریان بارگذاري مشخص به آن وارد می

یات، ضوابط و مبانی طراحی گردد. با توجه به شرایط مزبور در این بخش از گزارش ارائه خصوص) استفاده میFWSروسطحی(
ب)  نمونه اي از - 3-1- 2) بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در تصویر شمارة (SFS( 7نی زارهاي با جریان زیر سطحی

 جریان زیر سطحی ارائه شده است.  نی زارهاي مصنوعی با

  

  

  

  ب) نمونه نی زارهاي مصنوعی با جریان زیر سطحی -3- 1-2تصویر شمارة (

  

                                                           
7- Subsurface Flow Systems (SFS). 
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اهم پارامترهاي طراحی در نی زار مصنوعی با جریان زیرسطحی زمان ماند، عمق مفیـد بسـتر، شـکل هندسـی حوضـچه هـا و 
  الف) بیان شده است. -3-1-2باشد که حدود آنها در جدول شمارة (میزان بارگذاري آلی و هیدرولیکی می

  

  SFSالف) اهم پارامترهاي طراحی در سیستم  - 3- 1-2جدول شماره (

 میزان واحد پارامتر طراحی

 day  4-15 زمان ماند هیدرولیکی

 m  75/0 -3/0 عمق آب

  >5BOD Kg/ha.day  25/67میزان بارگذاري

 d2/m3m  046/0-014/0. میزان بارگذاري هیدرولیکی

 d3m310ha/  2-7. سطح مخصوص

               

ب)  - 3- 1-2( ) بشرح جدول شمارةSFSدر سیستمهاي (میزان هدایت هیدرولیکی و دیگر مشخصات انواع مدیاي بکار رفته 
  باشد. می

  

 نی زار مصنوعی با جریان زیرسطحیب) مشخصات شن و ماسه (مدیا) در سیستم  -3-1- 2جدول شمارة ( 

 نوع مدیا
  هاحداکثر اندازه دانه

)mm(  

ضریب 
 تخلخل

  ضریب هدایت هیدرولیکی

(m3/m2.d) 

 6/420 42/0 1 شن متوسط

 480 39/0 2 شن درشت

 500 35/0 8 شن گراولی
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  عبارتند از : با جریان زیرسطحیمهمترین مزایا و معایب نی زارهاي مصنوعی 

  مزایا - الف

  سایر روشها. به نسبت برداري و بهره گذاري سرمایه هاي هزینه بودن کم -
  .سیستم راهبري بردار و سهولت بهره افراد متخصص نیاز به حداقل -
  .انرژي نیاز به عدم و در نتیجه و مکانیکی الکتریکی و وسایل تجهیزات نیاز به عدم -
  بیماریزا. عوامل حذف درصد باالي -
  .سنگین و فلزات نیتروژن حذف توانایی -
  .تولید لجن عدم -
  .حرارت درجه تغییرات کمتر در مقابل تأثیرپذیري -

  معایب - ب

  .سطحی در روش صحیح راهبري عدم در صورت محیط و رشد حشرات آلودگی امکان -
 .مکانیکی با سایر فرآیندهاي بیشتر در مقایسه مقدار زمین نیاز به -
 .خام فاضالب تصفیه پیش نیاز به -
 ه در این بخش.نیاز به شستشوي بسترها(مدیا) در دوره هاي مختلف و هزینه هاي بهره برداري قابل توج -
 حساسیت زیاد ابنیه و سازه نی زارها به مسیل و آب گیري. -
  حساسیت نسبت به آتش سوزي. -
  هزینۀ زیاد و قابل توجه تعویض و یا شستشوي دوره اي مدیا. -
 امکان مانور عملیاتی و بهره برداري کم. -
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