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  بررسی یک روش فیزیکو شیمیایی در تصفیه فاضالب

وحید یزدانی
1

زادهمنصور قلی، 
2

  

  چکیده

توان از پساب تصفیه فاضالب شهري و صنعتی با توجه به بحران کمبود آب و هزینه بهبود منابع آب و تصفیه آن در کشور می

کیفیت فاضالب خام،  بستگی به کمیت وشهري استفاده نمود، که نوع استفاده مجدد  جهت مصارف مختلف شهري و غیر

در این تحقیق سعی شد تا کارایی . محیطی دارداستاندارد زیست درجه تصفیه مورد نیاز، هزینه تصفیه و نوع مقررات و

. هاي بارهنگ، قدومه، اسفرزه و مشک طرامشک در عملیات تصفیه نسبت به کارایی آلوم سنجیده شودمخلوطی از پودر دانه

گیري پارامترهاي کیفی فاضالب در این راستا اندازه. سازي و انعقاد توسط دستگاه جار انجام شدمربوط به لختهآزمایشات 

ي چهار تخم درصد ها نشان داد که در غلظت بهینهبررسی .هاي موجود در کتاب استاندارد متد انجام پذیرفتتوسط روش

 95، 90، 61، 65، 5/99ترتیب برابر ها و اشرشیا کلی بهل کلیفرمزدایش کدورت، سختی کل، سختی کلسیم، سختی منیزیم، ک

گرم در لیتر آلوم بهتر از سایر میلی 20با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد پودر چهارتخم در ترکیب با . درصد است 94و 

اي استفاده یاري سطحی و قطرههاي آبتوان در سیستمفاضالب تصفیه شده با استفاده از پودر چهارتخم را می. تیمارها است

شود این پساب مناسب استفاده ها میو کلر باال باعث سوختگی سطح برگ ECاما بدلیل اینکه در آبیاري بارانی مقادیر . نمود

ها تصفیه شده توسط این تحقیق مقادیر اشرشیا کلی و کل کلیفرم فاضالبشایان ذکر است که در . در آبیاري بارانی نیست

توان به کم هاي استفاده از پودر چهارتخم نسبت به آلوم میاز مهمترین مزیت. زیست استمتر از استانداردهاي محیطبسیار ک

.دقیقه اشاره نمود 10دقیقه به  30شدن فرصت ته نشینی در زمان استفاده از پودر چهارتخم  از 

  ست محیطیاستاندارد زیاشرشیا کلی،  تصفیه فاضالب، استفاده مجدد، :واژهکلید

                                               
Î! ،دانشجوي دکتري مهندسی آب دانشگاه فردوسیV.yazdany@yahoo.com  

!!سینا،دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه بوعلی 2
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  مقدمه

در این . هاي ابتدایی به اهمیت فراوان آب پی بردندانسان. کیفیت و مقدار مناسب آب، براي ادامه حیات بشر ضروري است

ها در پیرامون منابع آبی بوجود آمدند،  تا عالوه بر تأمین نیازهاي حیاتی، قادر به رفع نیازهاي کشاورزي و حمل و راستا تمدن

برداري از فاضالب، استحصال و بازیافت آب مصرفی زیست، سبب بهرهیه فاضالب شهرها، ضمن حفظ محیطتصف. نقل باشند

رسد، این موضوع یک خصوصاً در مناطق پرجمعیت شهري که بخش اعظم آب موجود، به مصرف شرب می. شودمی

زي نه تنها باعث حفظ منابع استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب در بخش کشاور ].1[ضرورت اجتناب ناپذیر است 

متر سانتی 83به طور مثال با تخلیه . گردد بلکه به علت وجود مواد مغذي در رشد و نمو گیاهان سودمند استمحدود آب می

گرم در لیتر پتاسیم، فسفر و نیتروژن در سطح یک هکتار از خاك زراعی در طی سال میلی 10و  10، 30از فاضالبی محتوي 

-کیلوگرم در هکتار نیتروژن محسوب می 150کیلوگرم در هکتار فسفر و  50هکتار پتاسیم،  کیلوگرم در 250معادل کودهی 

   ].1[شود 

تاریخچه استفاده از مواد منعقدکننده در تصفیه آب به منظور حذف کدورت بسیار طوالنی است و به استفاده مصریان از آلوم 

سازي آبهاي گل آلود از مردم عادي جهت زالل 1767ا بعد در انگلستان در سال ساله. گرددسال قبل از میالد بر می 2000در 

نیز اولین امتیاز فرآیند انعقاد بوسیله پرکلراید آهن در شرکت نیواورلئان به ثبت رسید  1884در سال . این ماده استفاده نمودند

. ه روتگرس به عنوان یک منعقدکننده انتشار دادندو یکسال بعد آنها نتایج اولین تحقیقات خود را در مورد آلوم در دانشگا

 ].2[حاصل تحوالت یاد شده این بود که عمل انعقاد به عنوان پیش فرآیندي که فیلتراسیون را کامل خواهد کرد شناخته شد 

یاز خود مجبور بودند براي تامین آب مورد ن) خصوصاً آفریقا و آسیا(بسیاري از اهالی روستایی کشورهاي در حال توسعه 

هاي سطحی استفاده نمایند، که غالباً بسیار کدر و از نظر از منابع آبهاي سطحی و همچنین فاضالب) کشاورزي و آشامیدنی(

اند که بعضی از گیاهان قدرت تصفیه آبهاي کدر و اهالی این روستاها در طی قرنهاي متمادي پی برده. میکروبی آلوده هستند

-باشند، بلکه از نظر اقتصادي نیز میهاي آب می ن محلی نه تنها قادر به انعقاد و ته نشینی ناخالصیاین گیاها. آلوده را دارند
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توانند کمک بسیار موثري در جلوگیري از اتالف هزینه ارزي براي وارد کردن مواد شیمیایی منعقدکننده رایج در صنعت 

 ].3[باشند ) آلوم(تصفیه آب مثل سولفات آلومنیوم 

گرم در لیتر هر یک از مواد طبیعی نشاسته، کتیرا، مخمر و دانه شنبلیله به طور جداگانه بعنوان میلی 5و  1هاي غلظتاستفاده 

یزدانی و  ].4[درصد را در پی خواهد داشت  94کمک منعقدکننده بهمراه آلوم در غلظت بهینه آلوم، حذف کدورت بیش از 

آنها بیان داشتند که در غلظت . ي به و ترنجبین در فرآیند تصفیه استفاده نمودندههاي بارهنگ، داناز پودر دانه ].5[همکاران 

همچنین بیشترین درصد کاهش سختی در غلظت . درصد است 80بهینه مواد فوق مقدار حذف کدورت در کلیه موارد بیش از 

 20وق در تصفیه آب به طور متوسط کاهش استفاده از مواد ف. درصد مشاهده گردید 98گرم در لیتر ترنجبین به میزان میلی 10

. را در پی خواهد داشت TDSدرصدي  30و کاهش  ECدرصدي 

کربنات بر افزایش ظرفیت پوسته شلتوك در جذب هاي مختلف سدیم بیتاثیر موالریته ]6[شامحمدي حیدري و همکاران 

و زمان تعادل جذب  6برابر  pHکه حداکثر جذب در آنها بیان داشتند . هاي کم را، مورد بررسی قرار دادندکادیوم در غلظت

نتایج آزمایشگاهی و شیمیایی همراه با عکسبرداري آنها نشان داد که رابطه مناسبی بین تعداد و میانگین قطر . ساعت است 5/1

سط درصد، تو 1/99بطوریکه حداکثر جذب کادیوم توسط پوسته شلتوك . خلل و فرج جاذب با راندمان جذب وجود دارد

هاي کاج و در یک مطالعه کاربردي از خاك اره ]3[بینا و همکاران . کربنات بدست آمدموالر سدیم بی 3/0استفاده از محلول 

تحقیقات آنها بیانگر این موضوع بود که بهترین کارایی . ممرز و نیز مخلوط آنها در تصفیه فاضالب صنعتی استفاده کردند

همچنین در همه فلزات به جز کروم، . باشدگرم می 5/1گرم در لیتر و میزان جاذب یمیل 30حذف فلزات سنگین در غلظت 

.، میزان حذف یون فلزي افزوده گشتpHبا افزایش 

نتایج به دست آمده . توانایی جلبک سارگوم را در جذب کروم، نیکل و مس بررسی نمودند ]7[برخوردار و غیاث الدین 

هاي رقیق قادر به حذف فلز سنگین به وسته با شدت جریان پایین جهت فاضالبحاکی از این است که سیستم جذب پی

هاي باال مقدار فلز باقیمانده خروجی باال ولی در فاضالب غلیظ و شدت جریان. باشدزیست میمقدار مجاز تخلیه به محیط
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آنها . باشدمول مییلیم 5/15همچنین ظرفیت هر گرم جلبک خشک سارگوم در جذب فلزات مذکور حدود . خواهد بود

هاي متداول آهک زنی و تبادل یونی همچنین بیان داشتند که کاربرد جلبک سارگوم جهت حذف فلزات نسبت به روش

آبی را مورد  - کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک سبز و جلبکهاي سبز ]8[مستاجران و همکاران .تر استاقتصادي

هاي روغن نباتی ناز، قند و کشتارگاه اصفهان استفاده جام آزمایشات خود از پساب کارخانهآنها براي ان. ارزیابی قرار دادند

- می CODدرصدي  80و کاهش  BOD5درصدي  90هاي آنها نشان داد که تیمارهاي مذکور قادر به کاهش بررسی. کردند

. باشند

 50ها تیمارهاي آن. یه فاضالب استفاده نمودندهاي مورینگا براي تصفاز دانه ]9[هیتندرا بهوپتووات و سانجی چادهاري 

گرم آلوم استفاده نمودند، پس از مراحل انعقاد، ته نشینی، و میلی 10گرم پودر دانه مورینگا را تنهایی و با ترکیب با میلی 100و

ترین عملکرد در حذف گیري نمودند، آنها بیان داشتند که بهرا اندازه) COD(فیلترسیون میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیائی

درصد از  64گرم پودر دانه مورینگا بود، که حدود میلی100گرم آلوم در ترکیب با میلی10اکسیژن مورد نیاز شیمیائی، تیمار 

COD) (را حذف نمود .

مواد  با توجه به هزینه زیاد واردات .امروزه استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب در سراسر دنیا بسیار معمول شده است

لذا در این . شیمیایی الزم براي تصفیه فاضالب، الزم است که توانایی مواد طبیعی در تصفیه فاضالب مورد بررسی قرارگیرد

پودر در مقایسه با سازي و لختهانعقاد  یاتدر عمل )آلوم( ي معمول معدنیعملکرد منعقدکنندهپژوهش سعی بر آن است که 

  .و در نهایت بهترین غلظت منعقدکننده مشخص شود چهارتخم مورد ارزیابی قرار گیرد

  

  هامواد و روش

تهیه و آماده سازي پودر مورد آزمایش

www.SID.ir
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هاي بارهنگپودر مورد آزمایش ترکیبی از دانه
1

، قدومه
2

، اسفرزه
3

و مشک طرامشک 
4

براي اطمینان از خشک بودن . باشدمی 

 .درجه سانتیگراد قرار داده شد 45ساعت در آون با دماي  10به مدت  را شدهآوري  جمعهاي دانه ،ها به منظور تهیه پودردانه

سپس مقادیر . درآورده شدمیکرومتر  600ي تقریبی به اندازه نرمیهاي فوق را توسط مخلوط کن بصورت پودر بسیار دانه

کمک همزن دقیقه به  3مدت  بهو لیتر آب مقطر حل شد میلی 100ساعت قبل از آزمایش جار در  5مورد نیاز از پودر فوق را 

  .تا موسیالژهاي الزم تشکیل شودشیک گردید،   دور در دقیقه 120با 

  

  

  ي فاضالبنمونه

سینا ي واقع در پشت دانشکده کشاورزي بوعلیاز رودخانه) در زمان انجام آزمایش جار(نمونه فاضالب خام بصورت روزانه 

شده بر روي فاضالب خام، فاضالب مورد استفاده از لحاظ شدت آلودگی در بر طبق آزمایشات اولیه انجام . آوري گردیدجمع

  ). 1جدول (هاي متوسط بود رنج فاضالب

  

  برخی از خصوصیات فاضالب مورد استفاده:  1جدول 

*EC  پارامتر

***
  

TDS**
  pH  Turbidity***

  Coli form*
  E

Coli*

  6000  16000  450  8  5200  8  مقدار

  مترمو بر سانتیمیلیبر حسب **** یو، -تی-بر حسب ان*** گرم در لیتر، بر حسب میلی* *، MPN/100mlبر حسب * 

  

  عملیات تصفیه

                                               
١ Plantago Major
٢ Alyssum SP
٣ Plantago Psyllium
٤ Zizi Phora Clinopodioides

www.SID.ir
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دانشکدهفاضالبآب وکیفیتآزمایشگاهدرجارتستدستگاهازاستفادهباوآزمایشگاهیمقیاسدرحاضرپژوهش

-این ترتیب لخته هب. یافتاند افزایش که ناپایدار شدهاتیبا انجام عمل اختالط، تماس بین ذر. شدانجامسیناکشاورزي بوعلی

جارتست و با قابلیت  دستگاهعملیات اختالط به صورت مکانیکی با . گردیدصاف شدن ایجاد نشینی یا قابلهاي قابل ته

دور در  120 باسریععمل اختالطتحتجارتستدستگاهدرسازيآمادهازپسهانمونه. انتخاب دورهاي متغیر انجام شد

 30در انتها به مدتدقیقه و 5و  8، 8به ترتیب به مدت  20و  40، 60هاي سرعتباآراماختالطدقیقه ودومدتدقیقه به

، کدورت، )کل، کلسیم و منیزیم(پارامترهاي سختی در پایان .گرفتندقرارسکونشرایطدرنشینیتهجهتدقیقه 10الی 

پارامترهاي حذفدرشدهذکرهايکنندهمنعقدازیکهرو کاراییشدگیرياندازههانمونهها درماي و کل کلیفرکلیفرم روده

-شایان ذکر است که روش .شدترسیم Excelافزار نرمازاستفادهبانمودارهاي مربوطهوتعیینرگرسیونازاستفادهبافوق

   ].10[هاي موجود در کتاب استاندارد متد بوده است ورالعملگیري پارامترهاي کیفی نیز کالً بر اساس دستهاي اندازه

بحث و نتایج

کاهش کدورت

با افزایش غلظت آلوم درصد کاهش  1با توجه به شکل . نشان داده شده است 1 شکلدرصد کاهش کدورت توسط آلوم در 

گرم میلی 20رصد بود که در غلظت د 5/99بطوریکه در بهترین حالت راندمان کاهش کدورت برابر . یابدکدورت افزایش می

گرم در لیتر میلی 20هاي بیش از شایان ذکر است که تغییر در راندمان کاهش کدورت در غلظت. در لیتر آلوم مشاهده گردید

  .دار نبوددرصد معنی 95آلوم در سطح 
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زدایش کدورت توسط آلوم

  

  هاي متفاوت آلومدرصد کاهش کدورت در غلظت :1شکل 

  

بیانگر  2بر این اساس شکل . در ادامه الزم بود تا اثر ترکیبی پودر چهار تخم با آلوم در کاهش کدورت مورد بررسی قرار گیرد

گردد، ترکیب آلوم با پودر نیز مشاهده می 2همانطور که در شکل . باشدراندمان کاهش کدورت توسط ترکیب این مواد می

گرم در لیتر آلوم میلی 30و  20هاي که در غلظت استالزم به ذکر . را در پی داردچهارتخم افزایش راندمان کاهش کدورت 

شایان ذکر است که . داري در راندمان کاهش کدورت حاصل نشدهاي متفاوت پودر چهارتخم تفاوت معنیترکیب با غلظت

- دقیقه گردید، بطوریکه زمان ته 20زان نشینی به میاستفاده از ترکیب این مواد با هم در فرایند تصفیه باعث کاهش زمان ته

بیشترین کاهش  ها نشان دادبررسی. تر بودتر و وزینهاي با دواماین بدلیل ایجاد لخته. دقیقه رسید 10به  30نشینی از 

 99گرم در لیتر چهارتخم است، که در این حالت کاهش کدورت میلی 30گرم در لیتر آلوم با میلی 30کدورت توسط ترکیب 

در تحقیقات  ]12[و کتایون و همکاران ] 3[، بینا و همکاران ]11[این در حالی است که محققینی از قبیل بینا . رصد بودد

  .درصدي کدورت توسط مواد طبیعی مورد استفاده در آزمایشات خود دست یافتند 95خود به کاهش نزدیک به 

اینکه ضمن. تر از حجم لجن تولیدي توسط پودر چهارتخم استها نشان داد که حجم لجن حاصله از استفاده آلوم بیشبررسی

تولید لجن زیاد و آبگیري سخت از لجن حاصله از آلوم نیز توسط . آبگیري از لجن حاصله از پودر چهارتخم آسانتر بود

  .گزارش شده است) 1997(اندابیگنگسر و سوبا ناراسیاه 
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  وم تخم با آل4درصد کاهش کدورت توسط ترکیب  :2شکل

زدایش سختی

و  32گرم در لیتر آلوم مشاهده گردید، که به ترتیب برابر میلی 10در غلظت ) کل و منیزیم(باالترین درصد کاهش سختی 

گرم در لیتر آلوم مشاهده میلی 10کمترین کاهش سختی نیز مربوط به سختی کلسیم بود که در غلظت . باشددرصد می 5/73

با ). 3شکل (یابد همچنین با افزایش مقدار آلوم درصد کاهش سختی کاهش می. وبرو بوددرصدي ر 56شد که با افزایش 

شایان ذکر است که عملکرد پودر . یابدمی افزایشبا افزایش غلظت پودر چهارتخم درصد کاهش سختی نیز  3توجه به شکل 

همچنین بیشترین کاهش سختی . دگرم درلیتر در کاهش سختی کل بیش از دیگر شرایط بومیلی 30چهار تخم در غلظت 

- در مقابل غلظت. درصد است 61گرم در لیتر چهار تخم بود که در این غلظت کاهش سختی برابر میلی 30کلسیمی توسط 

ضمن اینکه بیشترین کاهش سختی منیزیمی برابر . هاي پایین پودر چهار تخم تاثیري بر روي کاهش سختی منیزیمی نداشتند

. تخم مشاهده گردید 4گرم در لیتر میلی 30درصد در غلظت  90
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  درصد کاهش سختی : 3شکل

هازدایش کلیفرم

ها مورد براي ارائه تصویر روشنتري از کارایی این مواد در تصفیه فاضالب الزم بود که کارایی این مواد در زدایش کلیفرم

نشان  4هاي مختلف آلوم و پودر چهارتخم در شکل ها توسط غلظتبر این اساس درصد کاهش کلیفرم. بررسی قرار گیرد

گرم در لیتر و باالتر پودر چهارتخم میلی 110هاي ها نشان داد که بیشترین درصد زدایش در غلظتبررسی. داده شده است

بل در در مقا. درصد بود 7/93و  92ترتیب برابر ها بهبطوریکه در این غلظت درصد کاهش اشرشیا کلی و کل کلیفرم. است

الزم به ذکر است که در . درصد است 98و  95ترتیب برابر ها بهبهترین غلظت آلوم درصد کاهش اشرشیا کلی و کل کلیفرم

در این . دار نبوددرصد معنی 95ها در سطح گرم در لیتر تغییرات در راندمان کاهش کلیفرممیلی 110هاي باالتر از غلظت

ها با شایان ذکر است که زدایش کلیفرم. م نیز داراي راندمان باالیی در حذف اشرشیا بودراستا ترکیب آلوم و پودر چهار تخ

همانطور که . گیردها بهتر صورت میکاهش کدورت نسبت مستقیم داشت و با افزایش راندمان کاهش کدورت، زدایش کلیفرم

ها هارتخم ابتدا راندمان کاهش کلیفرمنیز مشخص است با افزایش غلظت آلوم در زمان ترکیب آن با پودر چ 4در شکل 

اي پودر چهارتخم در غلظت باالي آلوم است، بطوریکه این خاصیت بدلیل اثر مداخله. یابدافزایش یافت و سپس کاهش می

.گرددمقداري از پودر چهارتخم بصورت محلول باقی مانده و بطور نسبی باعث کاهش راندمان می
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درصد زدایش  کلیفرم ها توسط آلوم
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درصد زدایش کلیفرم ها توسط ترکیب 4 تخم با آلوم
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  هادرصد کاهش کلیفرم :4شکل 

  

زیستبررسی فاضالب تصفیه شده از لحاظ استانداردهاي محیط

توان از پساب تصفیه فاضالب شهري و صنعتی با توجه به بحران کمبود آب و هزینه بهبود منابع آب و تصفیه آن در کشور می

اضالب خام، درجه جهت مصارف مختلف شهري و غیرشهري استفاده نمود، که نوع استفاده مجدد بستگی به کمیت وکیفیت ف

هاي آلودگی بیولوژیکی از مهمترین نگرانی .محیطی دارداستاندارد زیست تصفیه مورد نیاز، هزینه تصفیه و نوع مقررات و

تصفیه ثانویه، گندزدایی  فرآیندبه طور کلی در اکثر استانداردهاي ارائه شده بعد از . کاربرد پساب فاضالب در آبیاري است

. ها توصیه شده استت که در این صورت کاربرد پساب فاضالب در آبیاري محصوالت غذایی و پاركفرآیندي تکمیلی اس

واضح است که باال بودن غلظت عناصري همچون نیتروژن و فسفر براي رشد گیاهان بسیار مفید و ضروري است این مقدار 

توانند جایگزین در لیتر است که این مواد می گرممیلی 4و براي فسفر  3در پساب مصرف شده براي نیتروژن به طور متوسط 

   ].13[کودهاي شیمیایی شوند 
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ذکر شده  3گیري شده پس از تصفیه درجدول هاي اندازهبراي ارائه تصویر روشن از کیفیت پساب تصفیه شده مقادیر فراسنج

  . ن بدست آمدندالزم به ذکر است که این مقادیر در بهترین حالت و همچنین در باالترین راندما. است

  

  برخی از خصوصیات فاضالب تصفیه شده:  3جدول 

  

  

توان نتیجه گرفت که پساب تصفیه در بررسی انطباق کیفیت پساب تصفیه شده با استانداردهاي حفاظت محیط زیست می

ها بیش از استاندارد استفاده در کشاورزي و یا تخلیه به چاه هاي کلیفرم گوارشی و کلیه کلیفرمشده توسط آلوم از نظر فراسنج

شده در فاضالب تصفیه شده توسط سایر  گیرياندازههاي فراسنج. هاي سطحی استر آبجذب و همچنین رها سازي د

البته باید متذکر . گانه باال نیستتیمارها کمتر از حد استاندارد بوده و از این لحاظ مشکلی در استفاده از آن در مصارف سه

  .ها استفاده نمودآبیاري بارانی به علت سوختگی برگتوان از آن براي فاضالب تصفیه شده، نمی ECشوم که بدلیل باال بودن 

+ چهار تخم   چهار تخم  پارامتر

  آلوم

  آلوم

pH64/8  7/8  03/8  

  MPN/100ml  120  100  900هاي گوارشیکلیفرم

  MPN/100ml  300  220  1500هاکلیه کلیفرم

  NTU  14  8  1کدورت

  Mg/l  12/0  28/0  32/0کلسیم

  Mg/l  5/0  054/0  58/0منیزیم
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گیرينتیجه

هاي آبیاري سطحی و توان در سیستمنتایج حاکی از این است که فاضالب تصفیه شده با استفاده از پودر چهارتخم را می

شود این پساب ها میسطح برگو کلر باال باعث سوختگی  ECاما بدلیل اینکه در آبیاري بارانی مقادیر . اي استفاده نمودقطره

شایان ذکر است که در فاضالب تصفیه شده توسط این تحقیق مقادیر اشرشیا کلی و . مناسب استفاده در آبیاري بارانی نیست

با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد پودر چهارتخم در . زیست بودها بسیار کمتر از استانداردهاي سازمان محیطکل کلیفرم

هاي استفاده از پودر چهارتخم نسبت به آلوم از مهمترین مزیت. گرم در لیتر آلوم بهتر از سایر تیمارها استمیلی 20 ترکیب با

دقیقه اشاره نمود، این مزیت باعث  10دقیقه به  30توان به کم شدن فرصت ته نشینی در زمان استفاده از پودر چهارتخم از می

تر و هاي وزیناین کاهش در زمان ته نشینی بدلیل این است که پودر چهارتخم لخته. گرددصرفه جویی در زمان و انرژي می

ها نشان داد که حجم لجن تولیدي حاصل از پودر چهارتخم کمتر از لجن بررسی. کندتري را نسبت به آلوم ایجاد میمستحکم

بر تر از لجن حاصله از پودر لتر و زمانتولیدي حاصل از آلوم است، همچنین آبگیري از لجن حاصله از آلوم بسیار مشک

.چهارتخم بود
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بررسی یک روش فيزيکو شيميايي در تصفيه فاضلاب


وحید یزدانی
، منصور قلیزاده


چکیده

با توجه به بحران كمبود آب و هزينه بهبود منابع آب و تصفيه آن در كشور ميتوان از پساب تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي جهت مصارف مختلف شهري و غير شهري استفاده نمود، كه نوع استفاده مجدد بستگي به كميت و كيفيت فاضلاب خام، درجه تصفيه مورد نياز، هزينه تصفيه و نوع مقررات و استاندارد زيستمحيطي دارد. در اين تحقيق سعي شد تا کارايي مخلوطی از پودر دانههاي بارهنگ، قدومه، اسفرزه و مشک طرامشک در عمليات تصفيه نسبت به کارايي آلوم سنجيده شود. آزمایشات مربوط به لختهسازی و انعقاد توسط دستگاه جار انجام شد. در این راستا اندازهگیری پارامترهای کیفی فاضلاب توسط روشهای موجود در کتاب استاندارد متد انجام پذیرفت. بررسيها نشان داد که در غلظت بهينهي چهار تخم درصد زدايش کدورت، سختي کل، سختي کلسيم، سختي منيزيم، کل کليفرمها و اشرشيا کلي بهترتيب برابر 5/99، 65، 61، 90، 95 و 94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد پودر چهارتخم در ترکیب با 20 میلیگرم در لیتر آلوم بهتر از سایر تیمارها است. فاضلاب تصفیه شده با استفاده از پودر چهارتخم را میتوان در سیستمهای آبیاری سطحی و قطرهای استفاده نمود. اما بدلیل اینکه در آبیاری بارانی مقادیر EC و کلر بالا باعث سوختگی سطح برگها میشود این پساب مناسب استفاده در آبیاری بارانی نیست. شایان ذکر است که در فاضلاب تصفیه شده توسط این تحقیق مقادیر اشرشیا کلی و کل کلیفرمها بسیار کمتر از استانداردهای محیطزیست است. از مهمترین مزیتهای استفاده از پودر چهارتخم نسبت به آلوم میتوان به کم شدن فرصت ته نشینی در زمان استفاده از پودر چهارتخم  از 30 دقیقه به 10 دقیقه اشاره نمود.

كليد واژه: تصفيه فاضلاب، استفاده مجدد، اشرشیا کلی، استاندارد زيست محيطي

مقدمه

کيفيت و مقدار مناسب آب، براي ادامه حيات بشر ضروري است. انسانهاي ابتدايي به اهميت فراوان آب پي بردند. در این راستا تمدنها در پيرامون منابع آبي بوجود آمدند،  تا علاوه بر تأمين نيازهاي حياتي، قادر به رفع نيازهاي کشاورزي و حمل و نقل باشند. تصفيه فاضلاب شهرها، ضمن حفظ محيطزيست، سبب بهرهبرداري از فاضلاب، استحصال و بازيافت آب مصرفي ميشود. خصوصاً در مناطق پرجمعيت شهري که بخش اعظم آب موجود، به مصرف شرب ميرسد، اين موضوع يک ضرورت اجتناب ناپذير است [1]. استفاده از پساب تصفيه شده فاضلاب در بخش کشاورزي نه تنها باعث حفظ منابع محدود آب ميگردد بلکه به علت وجود مواد مغذي در رشد و نمو گياهان سودمند است. به طور مثال با تخليه 83 سانتيمتر از فاضلابي محتوي ۳۰، 10 و 10 ميليگرم در ليتر پتاسيم، فسفر و نيتروژن در سطح يک هکتار از خاک زراعي در طي سال معادل کودهي ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار پتاسيم، ۵۰ کيلوگرم در هکتار فسفر و ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن محسوب ميشود [1]. 

تاريخچه استفاده از مواد منعقدكننده در تصفيه آب به منظور حذف كدورت بسيار طولاني است و به استفاده مصريان از آلوم در 2000 سال قبل از ميلاد بر ميگردد. سالها بعد در انگلستان در سال 1767 مردم عادي جهت زلال سازي آبهاي گل آلود از اين ماده استفاده نمودند. در سال 1884 نيز اولين امتياز فرآيند انعقاد بوسيله پركلرايد آهن در شركت نيواورلئان به ثبت رسيد و يكسال بعد آنها نتايج اولين تحقيقات خود را در مورد آلوم در دانشگاه روتگرس به عنوان يك منعقدكننده انتشار دادند. حاصل تحولات ياد شده اين بود كه عمل انعقاد به عنوان پيش فرآيندي كه فيلتراسيون را كامل خواهد كرد شناخته شد [2]. بسياري از اهالي روستايي کشورهاي در حال توسعه (خصوصاً آفريقا و آسيا) مجبور بودند براي تامين آب مورد نياز خود (کشاورزي و آشاميدني) از منابع آبهاي سطحي و همچنين فاضلابهاي سطحي استفاده نمايند، که غالباً بسيار کدر و از نظر ميکروبي آلوده هستند. اهالي اين روستاها در طي قرنهاي متمادي پي بردهاند که بعضي از گياهان قدرت تصفيه آبهاي کدر و آلوده را دارند. اين گياهان محلي نه تنها قادر به انعقاد و ته نشيني ناخالصي هاي آب ميباشند، بلکه از نظر اقتصادي نيز ميتوانند کمک بسيار موثري در جلوگيري از اتلاف هزينه ارزي براي وارد کردن مواد شيميايي منعقدکننده رايج در صنعت تصفيه آب مثل سولفات آلومنيوم (آلوم) باشند [3]. 

استفاده غلظتهاي 1 و 5 ميليگرم در ليتر هر يك از مواد طبيعي نشاسته، كتيرا، مخمر و دانه شنبليله به طور جداگانه بعنوان كمك منعقدكننده بهمراه آلوم در غلظت بهينه آلوم، حذف كدورت بيش از 94 درصد را در پي خواهد داشت [4]. يزداني و همکاران [5]. از پودر دانههاي بارهنگ، دانهي به و ترنجبين در فرآيند تصفيه استفاده نمودند. آنها بيان داشتند که در غلظت بهينه مواد فوق مقدار حذف کدورت در کليه موارد بيش از 80 درصد است. همچنين بيشترين درصد کاهش سختي در غلظت 10 ميليگرم در ليتر ترنجبين به ميزان 98 درصد مشاهده گرديد. استفاده از مواد فوق در تصفيه آب به طور متوسط کاهش 20 درصدي EC و کاهش 30 درصدي TDS را در پي خواهد داشت. 

شامحمدی حيدري و همکاران [6] تاثير مولاريتههاي مختلف سديم بيکربنات بر افزايش ظرفيت پوسته شلتوک در جذب کاديوم در غلظتهاي کم را، مورد بررسي قرار دادند. آنها بيان داشتند که حداکثر جذب در pH برابر 6 و زمان تعادل جذب 5/1 ساعت است. نتايج آزمايشگاهي و شيميايي همراه با عکسبرداري آنها نشان داد که رابطه مناسبي بين تعداد و ميانگين قطر خلل و فرج جاذب با راندمان جذب وجود دارد. بطوريکه حداکثر جذب کاديوم توسط پوسته شلتوک 1/99 درصد، توسط استفاده از محلول 3/0 مولار سديم بيکربنات بدست آمد. بينا و همكاران [3] در يك مطالعه كاربردي از خاك ارههاي كاج و ممرز و نيز مخلوط آنها در تصفيه فاضلاب صنعتي استفاده كردند. تحقيقات آنها بيانگر اين موضوع بود که بهترين كارايي حذف فلزات سنگين در غلظت 30 ميليگرم در ليتر و ميزان جاذب 5/1 گرم ميباشد. همچنين در همه فلزات به جز كروم، با افزايش pH، ميزان حذف يون فلزي افزوده گشت.

برخوردار و غياث الدين [7] توانايي جلبک سارگوم را در جذب کروم، نيکل و مس بررسي نمودند. نتايج به دست آمده حاکي از اين است که سيستم جذب پيوسته با شدت جريان پايين جهت فاضلابهاي رقيق قادر به حذف فلز سنگين به مقدار مجاز تخليه به محيطزيست ميباشد. ولي در فاضلاب غليظ و شدت جريانهاي بالا مقدار فلز باقيمانده خروجي بالا خواهد بود. همچنين ظرفيت هر گرم جلبک خشک سارگوم در جذب فلزات مذکور حدود 5/15 ميليمول ميباشد. آنها همچنین بیان داشتند که کاربرد جلبک سارگوم جهت حذف فلزات نسبت به روشهاي متداول آهک زني و تبادل يوني اقتصاديتر است. مستاجران و همکاران [8] کاهش آلودگي پساب صنعتي توسط جلبک سبز و جلبکهاي سبز- آبي را مورد ارزيابي قرار دادند. آنها براي انجام آزمايشات خود از پساب کارخانههاي روغن نباتي ناز، قند و کشتارگاه اصفهان استفاده کردند. بررسیهای آنها نشان داد که تيمارهاي مذکور قادر به کاهش 90 درصدي BOD5 و کاهش 80 درصدي COD ميباشند. 

هيتندرا بهوپتووات و سانجي چادهاري [9] از دانههاي مورينگا براي تصفيه فاضلاب استفاده نمودند. آنها تيمارهاي ۵۰ و۱۰۰ ميليگرم پودر دانه مورينگا را تنهايي و با ترکيب با ۱۰ ميليگرم آلوم استفاده نمودند، پس از مراحل انعقاد، ته نشيني، و فيلترسيون ميزان اکسيژن مورد نياز شيميائي(COD) را اندازهگيري نمودند، آنها بيان داشتند كه بهترين عملکرد در حذف اکسيژن مورد نياز شيميائي، تيمار ۱۰ميليگرم آلوم در ترکيب با ۱۰۰ميليگرم پودر دانه مورينگا بود، که حدود ۶٤ درصد از COD)) را حذف نمود. 

امروزه استفاده از پساب تصفيه شده فاضلاب در سراسر دنيا بسيار معمول شده است. با توجه به هزینه زیاد واردات مواد شیمیایی لازم برای تصفیه فاضلاب، لازم است که توانايي مواد طبیعی در تصفيه فاضلاب مورد بررسي قرارگيرد. لذا در اين پژوهش سعي بر آن است که عملکرد منعقدکنندهي معمول معدني (آلوم) در عمليات انعقاد و لختهسازي در مقايسه با پودر چهارتخم مورد ارزيابي قرار گيرد و در نهايت بهترين غلظت منعقدکننده مشخص شود.


مواد و روشها


تهیه و آماده سازی پودر مورد آزمایش

پودر مورد آزمایش ترکیبی از دانههای بارهنگ
، قدومه
، اسفرزه
 و مشک طرامشک
 ميباشد. براي اطمينان از خشک بودن دانهها به منظور تهيه پودر، دانههاي جمع آوري شده را به مدت 10 ساعت در آون با دماي 45 درجه سانتيگراد قرار داده شد. دانههای فوق را توسط مخلوط کن بصورت پودر بسیار نرمی به اندازهي تقريبي 600 ميکرومتر درآورده شد. سپس مقادیر مورد نیاز از پودر فوق را 5 ساعت قبل از آزمایش جار در 100 میلیلیتر آب مقطر حل شد و به مدت ۳ دقيقه به کمک همزن با 120 دور در دقیقه شیک گردید،  تا موسیلاژهای لازم تشکیل شود.


نمونهی فاضلاب


نمونه فاضلاب خام بصورت روزانه (در زمان انجام آزمایش جار) از رودخانهی واقع در پشت دانشكده کشاورزی بوعلیسینا جمعآوری گردید. بر طبق آزمایشات اولیه انجام شده بر روی فاضلاب خام، فاضلاب مورد استفاده از لحاظ شدت آلودگی در رنج فاضلابهاي متوسط بود (جدول 1). 


جدول 1 : برخي از خصوصيات فاضلاب مورد استفاده

		پارامتر

		EC****

		TDS**

		pH

		Turbidity***

		Coli form*

		E


Coli*



		مقدار

		8

		5200

		8

		450

		16000

		6000





* بر حسب MPN/100ml، ** بر حسب ميليگرم در ليتر، *** بر حسب ان-تي-يو، **** بر حسب ميليمو بر سانتيمتر


عمليات تصفيه


پژوهش حاضر در مقياس آزمايشگاهي و با استفاده از دستگاه جارتست در آزمايشگاه کيفيت آب و فاضلاب دانشكده کشاورزي بوعليسينا انجام شد. با انجام عمل اختلاط، تماس بين ذراتي که ناپايدار شدهاند افزايش يافت. به اين ترتيب لختههاي قابل تهنشيني يا قابل صاف شدن ايجاد گرديد. عمليات اختلاط به صورت مکانيکي با دستگاه جارتست و با قابليت انتخاب دورهاي متغير انجام شد. نمونهها پس از آماده سازي در دستگاه جارتست تحت عمل اختلاط سريع با 120 دور در دقيقه به مدت دو دقيقه و اختلاط آرام با سرعتهاي 60، 40 و 20 به ترتيب به مدت 8، 8 و 5 دقيقه و در انتها به مدت 30 الی 10 دقيقه جهت تهنشيني در شرايط سكون قرار گرفتند. در پايان پارامترهاي سختي (کل، کلسيم و منيزيم)، کدورت، کليفرم رودهاي و کل کليفرمها در نمونهها اندازهگيري شد و كارايي هر يك از منعقدكنندههاي ذكر شده در حذف پارامترهاي فوق با استفاده از رگرسيون تعيين و نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرم افزار Excel ترسيم شد. شایان ذکر است که روشهای اندازهگیری پارامترهای کیفی نیز کلاً بر اساس دستورالعملهای موجود در کتاب استاندارد متد بوده است [10]. 

بحث و نتایج

کاهش کدورت

درصد کاهش کدورت توسط آلوم در شکل 1 نشان داده شده است. با توجه به شکل 1 با افزایش غلظت آلوم درصد کاهش کدورت افزایش مییابد. بطوریکه در بهترین حالت راندمان کاهش کدورت برابر 5/99 درصد بود که در غلظت 20 میلیگرم در لیتر آلوم مشاهده گردید. شایان ذکر است که تغییر در راندمان کاهش کدورت در غلظتهای بیش از 20 میلیگرم در لیتر آلوم در سطح 95 درصد معنیدار نبود.
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شکل 1: درصد کاهش کدورت در غلظتهاي متفاوت آلوم


در ادامه لازم بود تا اثر ترکیبی پودر چهار تخم با آلوم در کاهش کدورت مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس شکل 2 بيانگر راندمان کاهش کدورت توسط ترکيب اين مواد ميباشد. همانطور که در شکل 2 نیز مشاهده میگردد، ترکیب آلوم با پودر چهارتخم افزایش راندمان کاهش کدورت را در پی دارد. لازم به ذکر است که در غلظتهای 20 و 30 میلیگرم در لیتر آلوم ترکیب با غلظتهای متفاوت پودر چهارتخم تفاوت معنیداری در راندمان کاهش کدورت حاصل نشد. شایان ذکر است که استفاده از ترکیب این مواد با هم در فرایند تصفیه باعث کاهش زمان تهنشینی به میزان 20 دقیقه گردید، بطوریکه زمان تهنشینی از 30 به 10 دقیقه رسید. این بدلیل ایجاد لختههای با دوامتر و وزینتر بود. بررسیها نشان داد بیشترین کاهش کدورت توسط ترکیب 30 میلیگرم در لیتر آلوم با 30 میلیگرم در لیتر چهارتخم است، که در این حالت کاهش کدورت 99 درصد بود. این در حالی است که محققینی از قبیل بینا [11]، بینا و همکاران [3] و کتایون و همکاران [12] در تحقیقات خود به کاهش نزدیک به 95 درصدی کدورت توسط مواد طبیعی مورد استفاده در آزمایشات خود دست یافتند.


بررسیها نشان داد که حجم لجن حاصله از استفاده آلوم بیشتر از حجم لجن تولیدی توسط پودر چهارتخم است. ضمناینکه آبگیری از لجن حاصله از پودر چهارتخم آسانتر بود. تولید لجن زیاد و آبگیری سخت از لجن حاصله از آلوم نیز توسط اندابيگنگسر و سوبا ناراسياه (۱۹۹۷) گزارش شده است.
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شکل2: درصد کاهش کدورت توسط ترکيب 4تخم با آلوم 


زدايش سختي

بالاترین درصد کاهش سختی (کل و منیزیم) در غلظت 10 میلیگرم در لیتر آلوم مشاهده گردید، که به ترتیب برابر 32 و 5/73 درصد میباشد. کمترین کاهش سختی نیز مربوط به سختی کلسیم بود که در غلظت 10 میلیگرم در لیتر آلوم مشاهده شد که با افزایش 56 درصدی روبرو بود. همچنین با افزایش مقدار آلوم درصد کاهش سختی کاهش مییابد (شکل 3). با توجه به شکل 3 با افزایش غلظت پودر چهارتخم درصد کاهش سختی نیز افزایش مییابد. شایان ذکر است که عملکرد پودر چهار تخم در غلظت 30 میلیگرم درلیتر در کاهش سختی کل بیش از دیگر شرایط بود. همچنین بیشترین کاهش سختی کلسیمی توسط 30 میلیگرم در لیتر چهار تخم بود که در این غلظت کاهش سختی برابر 61 درصد است. در مقابل غلظتهای پایین پودر چهار تخم تاثیری بر روی کاهش سختی منیزیمی نداشتند. ضمن اینکه بیشترین کاهش سختی منیزیمی برابر 90 درصد در غلظت 30 میلیگرم در لیتر 4 تخم مشاهده گردید. 
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شکل3 : درصد کاهش سختی

زدایش کلیفرمها

برای ارائه تصویر روشنتری از کارایی این مواد در تصفیه فاضلاب لازم بود که کارایی این مواد در زدایش کلیفرمها مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس درصد کاهش کلیفرمها توسط غلظتهای مختلف آلوم و پودر چهارتخم در شکل 4 نشان داده شده است. بررسیها نشان داد که بیشترین درصد زدایش در غلظتهای 110 میلیگرم در لیتر و بالاتر پودر چهارتخم است. بطوریکه در این غلظت درصد کاهش اشرشیا کلی و کل کلیفرمها بهترتیب برابر 92 و 7/93 درصد بود. در مقابل در بهترین غلظت آلوم درصد کاهش اشرشیا کلی و کل کلیفرمها بهترتیب برابر 95 و 98 درصد است. لازم به ذکر است که در غلظتهای بالاتر از 110 میلیگرم در لیتر تغییرات در راندمان کاهش کلیفرمها در سطح 95 درصد معنیدار نبود. در این راستا ترکیب آلوم و پودر چهار تخم نیز دارای راندمان بالایی در حذف اشرشیا بود. شایان ذکر است که زدایش کلیفرمها با کاهش کدورت نسبت مستقیم داشت و با افزایش راندمان کاهش کدورت، زدایش کلیفرمها بهتر صورت میگیرد. همانطور که در شکل 4 نیز مشخص است با افزایش غلظت آلوم در زمان ترکیب آن با پودر چهارتخم ابتدا راندمان کاهش کلیفرمها افزایش یافت و سپس کاهش مییابد. این خاصیت بدلیل اثر مداخلهای پودر چهارتخم در غلظت بالای آلوم است، بطوریکه مقداری از پودر چهارتخم بصورت محلول باقی مانده و بطور نسبی باعث کاهش راندمان میگردد.

درصد زدایش  کلیفرم ها توسط آلوم
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شکل 4: درصد کاهش کلیفرمها


بررسي فاضلاب تصفيه شده از لحاظ استانداردهاي محيطزيست

با توجه به بحران كمبود آب و هزينه بهبود منابع آب و تصفيه آن در كشور ميتوان از پساب تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي جهت مصارف مختلف شهري و غيرشهري استفاده نمود، كه نوع استفاده مجدد بستگي به كميت وكيفيت فاضلاب خام، درجه تصفيه مورد نياز، هزينه تصفيه و نوع مقررات و استاندارد زيستمحيطي دارد. آلودگي بيولوژيکي از مهمترين نگرانيهاي کاربرد پساب فاضلاب در آبياري است. به طور کلي در اکثر استانداردهاي ارائه شده بعد از فرآيند تصفيه ثانويه، گندزدايي فرآيندي تکميلي است که در اين صورت کاربرد پساب فاضلاب در آبياري محصولات غذايي و پارکها توصيه شده است. واضح است که بالا بودن غلظت عناصري همچون نيتروژن و فسفر براي رشد گياهان بسيار مفيد و ضروري است اين مقدار در پساب مصرف شده براي نيتروژن به طور متوسط 3 و براي فسفر 4 ميليگرم در ليتر است که اين مواد ميتوانند جايگزين کودهاي شيميايي شوند [13]. 

براي ارائه تصوير روشن از کيفيت پساب تصفيه شده مقادير فراسنجهاي اندازهگيري شده پس از تصفيه درجدول 3 ذکر شده است. لازم به ذکر است که اين مقادير در بهترين حالت و همچنين در بالاترين راندمان بدست آمدند. 


جدول 3 : برخي از خصوصيات فاضلاب تصفيه شده


		پارامتر

		چهار تخم

		چهار تخم + آلوم

		آلوم



		pH

		64/8

		7/8

		03/8



		کليفرمهاي گوارشي MPN/100ml

		120

		100

		900



		کليه کليفرمها MPN/100ml

		300

		220

		1500



		کدورت NTU

		14

		8

		1



		کلسيم Mg/l

		12/0

		28/0

		32/0



		منيزيم Mg/l

		5/0

		054/0

		58/0





در بررسي انطباق کيفيت پساب تصفيه شده با استانداردهاي حفاظت محيط زيست ميتوان نتيجه گرفت که پساب تصفيه شده توسط آلوم از نظر فراسنجهاي کليفرم گوارشي و کليه کليفرمها بيش از استاندارد استفاده در کشاورزي و يا تخليه به چاه جذب و همچنين رها سازي در آبهاي سطحي است. فراسنجهاي اندازهگيري شده در فاضلاب تصفيه شده توسط ساير تيمارها کمتر از حد استاندارد بوده و از اين لحاظ مشکلي در استفاده از آن در مصارف سهگانه بالا نيست. البته بايد متذکر شوم که بدليل بالا بودن EC فاضلاب تصفيه شده، نميتوان از آن براي آبياري باراني به علت سوختگي برگها استفاده نمود.


نتیجهگیری

نتایج حاکی از این است که فاضلاب تصفیه شده با استفاده از پودر چهارتخم را میتوان در سیستمهای آبیاری سطحی و قطرهای استفاده نمود. اما بدلیل اینکه در آبیاری بارانی مقادیر EC و کلر بالا باعث سوختگی سطح برگها میشود این پساب مناسب استفاده در آبیاری بارانی نیست. شایان ذکر است که در فاضلاب تصفیه شده توسط این تحقیق مقادیر اشرشیا کلی و کل کلیفرمها بسیار کمتر از استانداردهاي سازمان محیطزیست بود. با توجه به نتایج بدست آمده عملکرد پودر چهارتخم در ترکیب با 20 میلیگرم در لیتر آلوم بهتر از سایر تیمارها است. از مهمترین مزیتهای استفاده از پودر چهارتخم نسبت به آلوم میتوان به کم شدن فرصت ته نشینی در زمان استفاده از پودر چهارتخم از 30 دقیقه به 10 دقیقه اشاره نمود، این مزیت باعث صرفه جویی در زمان و انرژی میگردد. این کاهش در زمان ته نشینی بدلیل این است که پودر چهارتخم لختههای وزینتر و مستحکمتری را نسبت به آلوم ایجاد میکند. بررسیها نشان داد که حجم لجن تولیدی حاصل از پودر چهارتخم کمتر از لجن تولیدی حاصل از آلوم است، همچنین آبگیری از لجن حاصله از آلوم بسیار مشکلتر و زمانبر تر از لجن حاصله از پودر چهارتخم بود.
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