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اده مجدد ازباقيمانده هاي حاصل از آبگيري لجن تصفيه فامكان سنجي است
  ضاي سبز وكشاورزيف آب درآبياري  هايخانه

 )تهران 4و3 هايخانهتصفيه مطالعه موردي  (
  

  * . استاديار دانشگاه صنعت آب وبرق-دكتراي مهندسي محيط زيست ،دكتر مجتبي فاضلي
  دانـشگاه صـنعت آب وبـرق       -آب فاضـالب  -ه كارشناسـي ارشـد عمـران      دانش آموخت   سروستاني ،محمد رضا سلطاني  

  fazeli@pwit.ac.ir:ت الكترونيكي  پس77312486   :   نمابر  77312486:لفنت*

  
  
  

  :چكيده
     امروزه باتوجه به رشد روزافزون جمعيت به خصوص درشهرهاي بزرگ ونياز بـه حفاظـت كيفـي منـابع آب                    

مسئله دفع لجن يكي    .تصفيه خانه هاي آب از اهميت ويژه اي برخوردار است         ومحيط زيست،مسئله مديريت لجن     
حجـم زيـاد لجـن توليـدي        .از اساسي ترين مشكالت در مديريت لجن تصفيه خانه هاي آب به حساب مـي آيـد                

لذا انتخاب روش بهينـه دفـع لجـن واسـتفاده           .دنوخصوصيات نامطلوب آبگيري از علل اصلي بروز مشكل مي باش         
  .ن بايد بر اساس دو ديدگاه رعايت مسائل زيست محيطي وشرايط اقتصادي صورت پذيردمجدد از لج

ــشان   ــايج ايــن تحقيــق ن ــيش از حــد مجــاز   مــي دهد     نت ــادير ب ــه مق ــه هــاي مــورد مطالع ــصفيه خان كــه  ت
 كه اين امر عالوه بر اثرات مخـرب زيـست محيطـي             مي نمايند را به محيط زيست تخليه      ...آهن،آلومينيوم،منگنزو

نوان يك ماده بـا ارزش      ع از لجن حاصله به      عدم امكان استفاده  ي سطحي وزير زميني باعث      هاگي منابع آب  وآلود
 .ه اسـت خشك كن گلخانه اي به منظور آبگيري از لجن اسـتفاده گرديـد          در اين تحقيق از  بسترهاي       . مي گردد 

براي آبگيري لجن تـصفيه خانـه هـاي          روش موثر  به عنوان    ن اين بسترها  ميتوا     از  كه دمي ده نتايج حاصله نشان    
همچنبن درادامه كاربرد لجن آبگيري شده وپساب حاصله درمصارف مختلف كشاورزي، فضاي           .استفاده نمود آب  

خانه   لجن تصفيه  آن نشان دهنده قابليت استفاده از      كه نتايج    ه است سبز وصنعت مورد بررسي وارزيابي قرار گرفت      
بـه   پـساب حاصـل از آبگيـري         ازب شهري در مـصارف كـشاورزي و         به عنوان كود همراه با لجن فاضال       آب   هاي

  .مي باشدمنظور آبياري فضاي سبز 
  تصفيه آب                   لجن             آبگيري                     استفاده مجدد :هاه واژ كليد

  
كـه در  ( ت عالوه بر محصول فرآيند از خود ماده زائـد  هر فرآيندي كه در صنعت و طبيعت رخ مي دهد در نهاي       :مقدمه-1

  به جاي مي گذارد كه بايد به طور مناسب و صحيح دفع )  گفته مي شود2 و به طور عاميانه لجن1تصفيه آب به آن باقيمانده

                                                 
1-residual  
2-sludge 
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  ]1،2[. به همين سبب دفع لجن به اندازه تصفيه آب قدمت دارد. گردد
ب بهداشتي و نياز به تأمين آب تصفيه شده براي افزايش سـطح بهداشـت جامعـه    رشد روزافزون جمعيت، افزايش تقاضاي آ     

بهداشت و ارتقاي استانداردهاي كيفي آب خصوصاً در كدورت خروجي از تصفيه خانه ها، همچنـين كـاهش افـت كيفـي                      
اما يكي از   . تمنابع در اثر مصرف بي رويه آب موجب حساسيت بيشتر در مديريت و راهبري تصفيه خانه هاي آب شده اس                   

 توليــدي و پــسماندهايحجــم زيــاد . اساســي تــرين مــشكالت در مــديريت تــصفيه خانــه هــاي آب مــسأله دفــع لجــن اســت
 لـذا انتخـاب روش تـصفيه لجـن و دفـع آن براسـاس دو                  .مـي باشـد   خصوصيات نامطلوب آبگيري از علل بروز اين مـشكل          

 معلوم شد كه لجـن  1960در اوايل دهه . برخوردار است اهميت ويژه اي  ازديدگاه مسائل زيست محيطي و شرايط اقتصادي  
از .  و حوضهاي ته نشيني ممكن است آلوده باشند و نبايد آن را به آبهـاي پذيرنـده تخليـه كـرد              صافي ها حاصل ازشستشوي   

  ]3،4[. قرار داده اند1 در بيشتر كشورهامواد زائد تصفيه آب را در زمره مواد زائد خطرناك1972سال 
 حاضر هيچگونه عمليات قابل ذكري به منظور تصفيه باقيمانده هاي حاصل از تصفيه آب انجـام نمـي   در كشور ما در حال   

 كه  يد و تاكنون هيچ قانون مدون     نگيرد و اين باقيمانده ها به محيط زيست اطراف تصفيه خانه و آبهاي سطحي تخليه مي شو                
 تـن  18000وجود توليد حدود  با    نيز در تهران . گرديده است دفع لجن دستورالعملهاي مشخص ارائه نمايد، تدوين ن       در مورد   

البته ايـن امـر در سـاير تـصفيه خانـه            . لجن در سال تقريباً بحث مديريت آن جايي در الگوي مديريت تصفيه خانه آب ندارد              
ه زائـد   باقيمانـده حاصـل از آب بعنـوان مـاد    يافتهاين در حاليست كه در كشورهاي توسعه  . هاي كشور نيز مطرح نشده است     

خطرناك شناخته شده تا حد امكان سعي مي شود كه با بازيافت دوباره از اين باقيمانده در فرآيندهاي ديگر به بهتـرين نحـو                        
  ]6،5[.استفاده جست و دفع به عنوان آخرين گزينه مطرح مي باشد

وش بسترهاي لجن خـشك     هدف از انجام اين پژوهش بيان الگوي مديريتي براي آبگيري لجن تصفيه خانه هاي آب به ر                
كن گلخانه اي و ارائه راهكارهايي به منظور تسريع در خشك شدن لجن و استفاده مجدد ازآن و پـساب حاصـل بـه منظـور                          

  را به اين ترتيب مي توان  اثرات زيست محيطي حاصل از تخليه لجن در محيط زيست               .اهداف صنعتي و كشاورزي مي باشد     
  .به حداقل ممكن كاهش داد

  
  روشهاابزار و-2

 تهرانپارس انجام پذيرفته اسـت وكليـه        4و3اين تحقيق پس از مطالعه دفتري مطالعه موردي بررسي لجن تصفيه خانه            در        
ابزارها وروش كارهر يـك از مـوارد تحقيـق     ا مطابق بر استانداردهاي ملي وجهاني مي باشد،      ،در آن  استفاده     موردروشهايي  

  . ميشودوموادووسايل به كاررفته درآن بيان مي گردددر جاي خود توضيح داده
  : تهرانپارس چهار و سهتصفيه خانه هاي آب -2-1

آب خام مورد نياز اين تصفيه خانه ها از آب سطحي           .  تهرانپارس در شمال شرقي تهران واقع شده اند        4 و   3تصفيه خانه هاي    
 با اسـتفاده    ي پولساتور يزجن در اين تصفيه خانه ها زالل سا       فرآيند اصلي توليد كننده ل    . سدهاي الر و لتيان تامين مي گردد      

در حال حاضر لجن حاصل از اين واحد ها و همچنين آب برگـشتي از صـافي هـا         .فريك مي باشد  راز ماده منعقدكننده كلرو   
مكـان  به عنوان ماده زائد به كانال پائين دست تخليه مي شود كه اين  مسئله عالوه بـر آلـودگي محـيط زيـست باعـث عـدم ا                   

  .استفاده مجدد از لجن توليد شده مي گردد
  چهار تهرانپارس كيفيت باقيمانده هاي تصفيه خانه هاي سه و-2-2

  .زير بر روي لجن خروجي از حوضهاي زالل ساز صورت پذيرفتشرح   بهبه منظور بررسي كيفيت لجن آزمايشات 
  ي پذيرنده و شبكه فاضالبروهاش واكسيژن مورد نياز شيميايي،جهت امكان سنجي تخليه به آبها-تعيين پ •

                                                 
  Hazardous Waste -1 
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 غلظت نيترات و فسفات به منظور بررسي غني بودن لجن جهت كاربرد در كشاورزي،  •

كـادميم  , شـاخص با غلظت فلزات سنگين براي بررسي گزينه هاي كاربرد در زمين و نفوذ به آبهاي زيرزميني كه                  •
 .ه استومنگنز اندازه گيري شد

  و استفاده مجدد درصنايع سيمانغلظت آهن، به منظور بررسي بازيافت •

 نشريهكليه آزمايشات فيزيكي و شيميايي براساس روشهاي موجود در 
Standard Methods for examination of Water and waste water, 1998  

  . در دانشگاه صنعت آب و برق و پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است
  نپارس در بسترهاي خورشيدي ماسه اي  بررسي مديريت لجن تصفيه خانه هاي تهرا-2-3

در اين بخش از مطالعات با استفاده از پايلوت بستر لجن خـشك كـن ماسـه اي بـه بررسـي سـرعت خـشك شـدن لجـن در                              
ماسه اي روباز وپوشيده ، مطالعه خصوصيات لجن  خشك شده و آب بازيافت شده از زهكشها به منظـور اسـتفاده                      هاي  بستر

  .ه استمجدد پرداخته شد
  است كه دو محفظه آن توسط سـقف شـيب دار از جـنس         2*2*8/1نه ساخته شده داراي سه محفظه مجزا به ابعاد          بستر نمو  

  .  مي باشدزظه سوم روبافشيشه منعكس كننده نور پوشيده شده ومح
شك نمايي از پايلوت ساخته شده بستر لجن خخشك كن گلخانه اي و به ترتيب نحوه عملكرد بستر 2و1در شكلهاي شماره

   . ارائه شده استاز اين نوعكن 
لجن حاصل از تصفيه خانه ها در ورودي كانال ضلع شرقي دانشگاه صنعت آب وبرق بـه اسـتخر جمـع آوري لجـن، منتقـل                          

، توسط پمپ به بسترهاي ماسه اي نمونه بـه منظـور انجـام              ساعت و تغليظ    10-12شده و پس از سپري شدن مدت زمان ماند          
  . نمونه برداري هدايت مي گرددآزمايشات مربوطه و

در هر سري از آزمايشات لجن تغليظ شده بر روي بسترهاي سه گانه در عمق هاي مشخص تخليه  شده و مـوارد زيـر انـدازه        
  .گيري مي شوند

   )(kg/m3غلظت مواد جامددرلجن ورودي به بستر برحسب  
  درصد مواد جامد لجن ورودي  
درصد در هر روز تا زماني كه درصد جامدات نهايي لجن به حد مطلـوب  غلظت مواد جامد لجن خشك شده برحسب       
  .برسد

  

  
  گلخانه اي جريان طبيعي بسترهاي لجن خشك كن عملكردپالن  -1شكل شماره
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 گلخانه اينمايي از پايلوت ساخته شده بستر لجن خشك كن -2 شكل شماره 

  
  از زهكش هاي بسترهاي خورشيدي يمطالعه و بررسي خصوصيات لجن خشك شده و آب بازيافت-2-4

در اين قسمت با نمونه گيري از لجن خشك شده و آب بازيـافتي آزمايـشات فـوق بـه منظـور اسـتفاده مجـدد در قـسمتهاي                  
شاخصهاي اندازه گيري شده شامل فـسفات، آهـن و منگنـز و كـروم مـي         . ه است مختلف صنعت و كشاورزي صورت گرفت     

  .باشد
  
 جمع بندي ونتيجه گيري-3

  بررسي كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه هاي سه و چهار تهرانپارس -3-1      

بـه طـور كلـي بـا        .  از تصفيه خانه سه و چهار ارائـه شـده اسـت              به دست آمده    خالصه اي از نتايج       2   و     1 شماره در جداول 
  : بررسي اين آزمايشات مي توان گفت 

آهن بيشتر از حد مجاز اسـتاندارد بـراي تخليـه بـه محـيط      در پساب خروجي از آب برگشتي از فيلترها فقط ميزان         •
  زيست مي باشد

در پساب مخلوط آب برگشتي از فيلتر و لجن خروجي پولساتور ميزان اكـسيژن مـورد نيـاز شـيميايي، جامـدات                      .  •
 . استمعلق، فلز آهن و فلز منيزيم ،بيش از ميزان مجاز تخليه پساب به محيط زيست 

  ات بيولوژيـــك بيـــانگر آلـــودگي ميكروبـــي پـــساب خروجـــي از تـــصفيه خانـــه هـــا  هـــر دو نمونـــه آزمايـــش •
 .مي باشد

از پـساب   اسـتخر جمـع آوري    يـك ها مي توان با يك فرآيند ساده تـه نـشيني در  صافي در مورد آب برگشتي از    •
 مـي باشـد كـه ذرات    اين امر به اين علت ( رويين به منظور اهداف فضاي سبز و كشاورزي و صنعتي استفاده نمود  

  . )مي شوندبه سرعت ته نشين مناسب  به علت خاصيت فيزيكي  از فيلترهامعلق موجود در آب برگشتي
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  ها خالصه نتايج آزمايشات انجام شده بر روي پساب شستشوي معكوس صافي-1شماره  جدول

  نتيجه   آزمايش

c0  درجه حرارت در محل
01  

PH  02/8  
7/0 (BOD)يژن مورد نياز بيوشيميايي اكس  mg/L 

 27 mg/L (COD)اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي 
 367 mg/L (TS)كل جامدات 

 203 mg/L (TSS)كل جامدات معلق 
 164 mg/L (TDS) كل جامدات محلول

 10 mg/L (Fe)آهن 
261/0  منگنز  mg/L 
017/0  كروم  mg/L 
  0/0  مس
043/0  روي  mg/L 
  ___  سرب

  آلوده  نتيجه آزمايشات ميكروبي
 

خالصه نتايج آزمايشات انجام شده بر روي پساب مخلوط آب برگشتي صافيها و لجن خروجي از  -2شماره  جدول
  هاپولساتور

  نتيجه   آزمايش

  c017  درجه حرارت در محل
PH  07/7  

 mg/L 10 (BOD)كسيژن مورد نياز بيوشيميايي 

  mg/L 1122 (COD)د نياز بيوشيميايي اكسيژن مور
  mg/L 4540 (TS)كل جامدات 

  mg/L 4320 (TSS)كل جامدات معلق 
  mg/L 220 (TDS) كل جامدات محلول

  mg/L 22/222 (Fe)آهن 
  mg/L 22/5  منگنز
  mg/L 15/0  كروم
  mg/L 35/0  مس
  mg/L 343/1  روي
  mg/L 37/0  نيكل
  mg/L 11/0  سرب
  mg/L 13/0  كبالت

  آلوده  نتيجه آزمايشات ميكروبي
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  كيفيت باقيمانده هاي تصفيه خانه هاي سه و چهار تهرانپارس-3-2

كيفيت لجن خروجي از پولساتورها يك عامل مهم در تعيين كارائي فرآيند، مـديريت لجـن باقيمانـده هـاي آب بـه منظـور                         
 . ارائه شده است4 و 3 شماره جداولآبگيري و استفاده مجدد مي باشدكه نتايج حاصله ازاين فعاليت در 

  
   تهرانپارس3نتايج آزمايشات فيزيكي و شيميايي بر روي لجن خروجي از پولساتورتصفيه خانه  -4شماره  جدول

 
  تهرانپارس3درصد جامدات خروجي از پولساتور تصفيه خانه شماره -3جدول شماره 

تاريخ انجام
آ

 (TS%)درصد وزني جامدات لجن 

5/11/82 3/2 
19/12/82 95/1 

22/1/83 8/1 

6/2/83 2 
12/3/83 9/1 
30/3/83 8/1 
20/4/83 7/1 
5/5/83 83/1 

25/5/83 2/2 
7/6/83 6/1 

21/6/83 9/1 
3/7/83 1/2 

11/7/83 2/2 
5/8/83 2 

  
 

  .با بررسي نتايج فوق در مورد شرايط كمي باقيمانده هاي تصفيه خانه سه و چهار تهرانپارس نتايج زير حاصل مي گردد
 . هاش  لجن تصفيه خانه ها تقريباً خنثي استپ ـ •

ميزان مواد مغذي ازته و فسفره لجن در حد بسيار پاييني است كه اين مقدار هم از طريق آب خام بـه لجـن منتقـل                  •
 .مي شود

 . متغير مي باشد3/2 تا3/1درصد وزني جامدات درلجن بين  •

  شد كه نتيجه بيانگر پايين بودن فلـزات سـنگين  اندازه گيري به عنوان شاخص فلزات سنگين سمي ميزان كادميم •

 .در لجن است

 PH  تاريخ
TSS 
mg/L  

VSS 
mg/L 

COD 
mg/L 

Fe 
mg/L 

Mn 
mg/L 

Cd 
mg/L 

No3  

mg/L  
Po4  

mg/L  

6/2/83  2/7  17920  1660  520  2570  27112  04/0  8/1  04/0p  

5/5/83  3/7  19280  1420  1080  2610  8/29  08/0  5/2  04/0p  
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ميزان منگنز موجود در لجن مبين پايين بودن درصد خلوص مواد مصرفي و بيانگر نياز به پايش دقيق تر ايـن مـواد        •
 از سوي دستگاه بهره بردار و در صورت امكان جايگزين كردن مواد مرغوبتر يا بررسي تغييراتي در فرآيند توليـد                   

البتـه در صـورتي كـه گزينـه انتخـابي دفـع لجـن در زمـين                  .اين مواد كه سبب كاهش ناخالصي ها شود مـي باشـد           
 .مي تواند به عنوان كود قابل استفاده باشد... ر و بكشاورزي باشد منگنز نيز همچون آهن، روي، 

  گلخانه ايدربسترهاي لجن تصفيه خانه هاي آب ومديريت بررسي سرعت خشك شدن -3-3
 بـه بررسـي     مـي شـود،   خاصيت گلخانـه اي     باعث بروز   اين قسمت پژوهش با استفاده پوشش شيشه منعكس كننده نوركه           در

نتايج حاصل ازايـن    . درسرعت خشك شدن لجن درفصلهاي مختلف سال درمقايسه بابسترهاي روباز پرداخته ميشود             آن تاثير
  . مشاهده مي گردد1فعاليت در نمودار شماره 

ميزان تأثير بسترهاي متعارف بر سرعت خـشك شـدن رابطـه مـستقيمي بـا وضـعيت آب وهـوايي                      ه مي شود،  الحظچنانچه م 
ازقبيل ميزان بارشهاي جوي ودرجه حرارت دارد،به طوري كـه هرچـه ميـزان بارنـدگي بيـشتر ودرجـه حـرارت هـوا كمتـر                          

  .باشد،تأثير بسترهاي پوشيده دركاهش زمان خشك شدن بيشتر مي گردد
ايسه نتايج حاصله مي توان گفت كه بسترهاي پوشيده مـي تواننـد بـه طـور قابـل مالحظـه اي عملكـرد بـسترهاي  لجـن                    با مق 

خشك كن متعارف را بهبود بخشيده وزمان خشك شدن لجن بـر روي بـستر را كـاهش دهنـد،علت ايـن امـر جلـوگيري از          
آزمايـشات صـورت    كـه در  ،داين بسترها مي باشـ      و افزايش دماي محيط    بارش مستقيم برروي بسترازيك سو واثرگلخانه اي      

  .درصد نيز مشاهده شده است57گرفته كاهش زمان خشك شدن تا حد 
 با نمونه گيري از لجن خشك و آب بازيافتي و انتقال نمونه ها به پژوهشگاه صنعت نفت آزمايشات فوق بـه منظـور                        درادامه.

 درج شـده  5 شـماره   در جـدول   كـه نتـايج حاصـله     ،استفاده مجدد در قسمتهاي مختلف صنعت و كشاورزي صورت گرفت           
  است

  
 پوشش شيشه  با اثر درجه حرارت وبارش بر روي شاخص درصد كاهش زمان خشك شدن در بستر-1  شمارهنمودار

  منعكس كننده نور
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   و آب بازيافتي به منظور استفاده مجدد شدهخشك نتايج آزمايشات لجن -5شماره  جدول .

  كروم  منگنز  آهن  فسفات  

  زيافتي نمونه آب با
  L

mg010 ⋅p  
 

L
mg040 ⋅p

  
L

mg030 ⋅p  L
mg030 ⋅p

  

g  ---  نمونه لجن خشك 
mg240  

g
mg63 ⋅  

g
gµ472  

  
  :با بررسي نتايج حاصله مي توان گفت    

  از لحاظ كيفيت شيميايي مناسب مي باشـد و ميـزان فلـزات             ليظ واستخر هاي تغ   آب بازيافتي از بسترهاي ماسه اي      •
بـاالي   كه جزء فلزات سنگين محسوب نشده اما غلظت ( نظير كروم  و همچنين فلزاتي نظير آهن و منگنز            سنگين

 در  راآب بازيـافتي از بـسترهاي ماسـه اي          به همين سبب مـي تـوان        .بسيار كم مي باشد   ) آنها مشكل ساز مي باشد      
اين امر به ويـژه بـا توجـه بـه نزديكـي جنگلهـاي سـرخه        . داد قرار  نعت ، كشاورزي و فضاي سبز مورد استفادهص

 وروديحجم آب ]5 [ليدي كه به طور معمول پنج درصدحصار وخشكساليهاي اخير وحجم قابل توجه پساب تو

  . مورد توجه قرار گيردتواند را شامل مي شود مي تصفيه خانه هاي آب 
نظير كروم زير  نمونه لجن خشك شده حاوي مقادير باالي فلزاتي نظير آهن و منگنز است و ميزان فلزات سنگين                •

در   بـه عنـوان كـود         از لجـن خـشك شـده        مي تـوان   به همين سبب  .حد استاندارد تخليه به محيط زيست مي باشد       
لجـن  با توجه به درصد مناسب آهـن اسـتفاده از           مچنين   ه .نموداستفاده   همراه با لجن فاضالب شهري    ،كشاورزي  

 . قرار گيردتوجهدر صنعت توليد سيمان و آجر مورد    به عنوان ماده خامخشك شده مي تواند
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