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بیولوژیک فاضالب شهری
امیر مانی ورنوسفادرانی ،آرش جوانشیر خویی ،غالمرضا رفیعی
گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

با افزایش جمعیت کره زمین ،ورود آالینده ها به منابع آبی افزایش یافته و سبب محدود شدن منابع آب
قابل استفاده برای انسان شده است .محدودیت دسترسی به منابع آب شیرین به ویژه در خاورمیانه که
دا رای اقلیمی خشک و نیمه خشک است ،اهمیت توجه به بازیافت آب را در این منطقه دو چندان میکند.
مشکل عمده بسیاری از سیستمهای تصفیه فاضالب متداول ،محتوای باالی نیتروژن و فسفر پساب
خروجی آنها است که قابلیت استفاده مجدد پساب را تحت تأثیر قرار میدهد .راه کاری که امروزه در این
زمینه مورد توجه قرار گرفته است جذب زیستی این مواد از فاضالب است .در این پژوهش بررسی عملکرد
یک سیستم بیودراف که برای اولین بار بیوفیلم جلبکی به هسته باکتریایی آن اضافه شده ،در جذب
زیستی نیتروژن و فسفر از پساب شهری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاکی از جذب باالتر آمونیاک،
نیترات ،نیتریت و فسفات نسبت به سیستمهای مشابه بود .راندمان جذب موارد ذکر شده در سیستم به
ترتیب  76/68% ،79/5% ،79/20%و  78/07%از غلظت اولیه این مواد بود .به طور کلی میتوان شرایط
مناسب تبادالت گازی با اتمسفر در بیودراف را به همراه همزیستی جلبک و باکتری عاملی برای عملکرد
بهتر سیستم طراحی شده نسبت به سیستمهای مشابه دانست.
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مقدمـه
در عصر حاضر یکی از نگرانی های بزرگ جوامع انسانی ،مشکالت ناشی از آلودگی منابع آب است .در این بین اهمیت
استراتژیک آب شیرین بیش از پیش مورد توجه قرار دارد .به گونه ای که امروزه موضوع مورد بررسی بسیاری از مجالت علمی،
اجتماعی و حتی سیاسی را به خود اختصاص میدهد ) .(Abdel-Raouf et al., 2012آلودگی عارضهایی است انسان ساخت.
آالیندهها ممکن است از مواد طبیعی و یا مواد سنتز شده توسط انسان ( )Xenobioticنشأت گیرند .به طور کلی هرگونه تجمع
بیش از حد استاندارد از مواد با منشأ طبیعی و یا مواد سنتز شده توسط انسان در طبیعت ،تحت عنوان آلودگی شناخته میشود
( .)Mouchet, 1986تخلیه فاضالبهای شهری ،صنعتی و دامداری تصفیه نشده ،زه آب سیستمهای کشاورزی و خروجی
سیستمهای تصفیه فاضالب شهری مرسوم ،به آبراهها و پهنههای آبی عوامل اصلی آلوده کننده منابع آبی به خصوص آبهای
شیرین در طول دهههای اخیر بودهاند ( .)Park et al., 2010ورود این منابع به پهنههای آبی از یک سو باعث تشدید پدیدههایی
چون شکوفایی جلبکی و به دنبال آن برهم خوردن تعادل اکولوژیک پهنههای آبی و از سوی دیگر باعث کاهش کیفیت آب
میگردد .افزایش وقوع شکوفایی جلبکی در پهنههای آبی ،در پی افزایش میزان فرمهای قابل جذب از فسفر و نیتروژن صورت
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میگیرد .همچنین ورود منابع آالینده به پهنه های آبی شیرین ،سبب محدود شدن دسترسی به منابع آب قابل استفاده برای
انسان می گردد .محدودیت دسترسی به منابع آب شیرین در خاورمیانه و شمال آفریقا کامأل مشهود است .کشورهای این مناطق
دارای اقلیمی خشک یا نیمه خشک هستند .میزان بارش در این مناطق بسیار کم و معموأل دارای دوره فصلی با توزیع نامنظم
است .همچنین نیاز به آب در کشورهای خشک و نیمه خشک رشد فزآیندهای دارد .جمعیت این کشورها در طی  32سال اخیر
بیش از دو برابر شده و می زان آب در دسترس برای هر نفر به شدت کاهش یافته است ) .(Abdel-Raouf et al., 2012از این رو
در این کشورها که نام ایران هم در بین آنها مشاهده می شود توجه به توسعه تکنولوژی تصفیه فاضالب و بازیابی منابع موجود
در آن از قبیل آب شیرین ،فسفر ،نیتروژن و ....بیش از سایر کشورهای جهان ضرورت دارد ) .(Pittman et al., 2011حذف فسفر
و نیتروژن موجود در آب خروجی سیستمهای تصفیه فاضالب به روشهای مختلف شیمیایی و زیستی صورت میگیرد.
روش های شیمیایی عالوه بر هزینه زیاد از نظر زیست محیطی ایمن نبوده و موجب آلودگی ثانویه لجن حاصل در کوالبهای
تصفیه میگردد .عالوه بر این مشکالتی در رابطه با دفع ایمن لجن آلوده وجود دارد ) .(Hoffmann, 1998روشهای زیستی
مرسوم به سه گروه عمده شامل :سیستمهایی که بر اساس فعالیت باکتریها طراحی شده اند ،سیستمهایی که بر اساس رشد
جلبکهای میکروسکوپی استواراند و سیستمهایی که از ترکیب این دو روش استفاده میکنند تقسیم میشوند .عملکرد
سیستمهایی که بر اساس فعالیت باکتریها طراحی شده اند ،بر مبنای فرآیندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون انجام شده
به وسیله باکتریها صورت میگیرد .در این روش محتوای نیتروژنی موجود در فاضالب نهایتاً به صورت مولکولهای ازت وارد
هوا میگردد .تصفیه فاضالب با استفاده از ریز جلبکها از نظر زیست محیطی دیدگاهی بیخطر در راستای حذف نیتروژن و
فسفر محسوب شده و نسبت به سایر روشهای موجود کم هزینهتر است .سیستمهایی که از ترکیبی از باکتری و جلبک
استفاده میکنند ،محتوای نیتروژنی موجود در فاضالب را به ترکیبات نیتروژندار مفید در زیتوده جلبکی تبدیل کرده و
همچنین فاکتورهایی چون کدورت و رنگ آب را بهبود میبخشند ) .(Kesaano and Sims, 2014بیش از پنجاه سال است که از
ریز جلبکها در تصفیه فاضالب استفاده میشود .سیستمهای ابتدایی نظیر استخرهای بزرگ و استخرهایی با جریان سریع آب
( ،)High rate pondsسلولهای جلبکی را به صورت غوطهور در ستون آب قرار میدادند .مشکل بزرگ این سیستم ها هزینه
زیاد جداسازی سلولهای جلبکی از آب تصفیه شده بود ) .(Malik et al., 2002از اینرو اهمیت طرح روشهایی جهت
جلوگیری از غوطهوری سلولهای جلبکی در بدنه فاضالب جهت برداشت هرچه آسانتر بیومس تولید شده مطرح شد
) .(Chevalier and De la Noüe, 1985در این راستا روشهای مختلفی چون بیحرکت سازی جلبکها با استفاده از ماتریکس-
های پلیمری ،بیحرکت سازی مکانیکی و شیمیایی جلبکها ،استفاده از غشاهای نیمه تراوا و استفاده از بیوفیلم جلبکی
طراحی و اجرا شده است .کلیه روشهای بیحرکت سازی جلبکها دارای فرآیندی پیچیده و هزینه زیاد بوده و علی رغم
کارایی مناسب در سطح آزمایشگاهی ،دارای عملکرد ضعیفی در سطح صنعتی میباشند ).(de-Bashan andBashan, 2010
استفاده از بیو فیلم جلبکی -باکتریایی فرآیندی است ساده و عملیاتی که انرژی مورد نیاز را از نور خورشید دریافت کرده و بر
پایه همزیستی بین جلبکهای میکروسکوپی و باکتریها استوار است .در این همزیستی اکسیژن تولید شده توسط جلبک طی
فرآیند فتوسنتز ،توسط باکتری در فرآیند اکسیداسیون مواد آلی موجود در محیط استفاده شده و دیاکسید کربن تولید شده
در اثر تنفس باکتریایی ،طی فرآیند فتوسنتز ،مورد استفاده جلبکها قرار میگیرد ) .(Munoz and Guieysse, 2006بیودراف
نوعی سیستم تصفیه بیول وژیک فاضالب است .این نوع از سیستم معموأل در مراحل نهایی تصفیه و یا در فاضالبهای بسیار
رقیق جهت حذف محتوای نیتروژن و مواد جامد معلق ( )Suspended solidsمورد استفاده قرار می گیرد .در این نوع از سیستم
ریزش فاضالب از تعدادی تراف بر روی یک مدیا ،بستری جهت رشد باکتری فراهم می آورد ) .(Langlais, 2005پژوهش حاضر
به بررسی عملکرد یک سیستم بیودراف ،که قسمت فوقانی هسته زیستی آن ،به وسیله بیوفیلم جلبکی جایگزین شده ،در حذف
محتوای نیتروژن و فسفر از بدنه فاضالب خام شهری میپردازد.

دانشگاه هرمزگان
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مواد و روشها
ساختمان سیستم طراحی شده

شکل  .4نمای رو به روی سیستم طراحی شده

راه اندازی سیستم

نمونه فاضالب و بیوفیلم جلبکی -باکتریایی از محل یک دامداری واقع در هشت گرد کرج تهیه گردید .پس از انتقال نمونه ها
به آزمایشگاه ،بستر مورد استفاده در سیستم با استفاده از بیوفیلم جلبکی -باکتریایی تهیه شده از محل نمونهبرداری شارژ
گردید .شناسایی گونههای غالب جلبکی موجود در بیوفیلم جلبکی -باکتریایی با استفاده از کلید شناسایی ارائه شده توسط
 Prescottصورت گرفت ( .)Prescott, 1970گونههای جلبکی غالب موجود در بیوفیلم فرآهم شده به ترتیب فراوانی

شامل:

 Chlamydomonas reinhardtii ،Chlorella vulgaris ،Anabaena doliolumو  Palmellopsis gelatinosaبودند .همچنین
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سیستمی با ابعاد ( ×12ارتفاع) 402×52سانتی متر با گنجایش  412لیتر طراحی و ساخته شد .سیستم دارای چهار بخش
شامل :جداساز کف و مواد روغنی ،رسوب گیر ،تله مواد معلق و یک سیستم بیودراف به عنوان بخش چهارم بود .در بخش اول
جریان خروجی از پایین سبب تجمع مواد با چگالی کمتر از آب در سطح میشد .این مواد روزانه توسط یک شیر تخلیه از سطح
خارج میشد .در بخش دوم ،جریان خروجی از سطح سبب رسوب مواد قابل ترسیب در کف این بخش میشد .مواد رسوب
کرده روزانه توسط یک شیر تخلیه از کف تخلیه میشد .بخش تله مواد معلق از یک سری لولههای موازی با قطر  0سانتیمتر
تشکیل شده بود .نحوه حرکت آب در این بخش به صورت مارپیچهای عمودی است که سبب به دام افتادن مواد معلق در پایین
قسمت تله می شود .با افزایش غلظت مواد معلق در این بخش ،برخورد بین این مواد افزایش یافته ،قطر ذرات افزایش مییابد و
ذرات نهایتأ در انتهای این بخش رسوب خواهند کرد ) .(Langlais, 2005سیستم بیودراف به کار رفته از سه ناودان و بستری از
جنس پلی آمید به عنوان بستر کشت جلبک و باکتری تشکیل شده بود .این نوع از مدیا رشتهای شکل با ابعاد  072×1میلی-
متر و دارای ضخامتی در حدود  2/4میلیمتر می باشد ،سطح مؤثر ایجاد شده توسط این مدیا  42/0متر مربع بر کیلوگرم بوده
و  4386گرم از آن در این سیستم به کار رفته است .انرژی تابشی مورد استفاده برابر با میانگین ساالنه انرژی تابشی در ایران و
معادل  0222کیلو وات ساعت بر متر مربع در نظر گرفته شد .این میزان از انرژی تابشی توسط  8المپ فلورسنت  12وات که
در فاصله  52سانتیمتری از سطح مدیا قرار گرفته بود تأمین شد ) . (Ashjaee et al., 1993در نهایت آب خروجی از بخش
بیودراف توسط یک پمپ آب با دبی  022لیتر بر ساعت به قسمت ورودی منتقل میشد (شکل .)4
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بررسی فیزیکی و شیمیایی فاضالب

طی یک دوره ده روزه پس از افزودن فاضالب به سیستم  EC ،TSS ،TDS ،pHو دما به صورت روزانه و  ،CODآمونیاک،
سختی ،فسفات ،نیترات و نیتریت هر سه روز یک بار انداره گیری شد EC ،TDS ،pH .و دما با استفاده از دستگاه مولتی متر
مدل  CyberScan-3000ساخت شرکت  Eutechسنگاپور و آمونیاک ،سختی ،فسفات ،نیترات و نیتریت با استفاده از دستگاه
فتومتر مدل  7100ساخت شرکت  Palintestانگلستان اندازهگیری شد .دمای سیستم در طول دوره آزمایش روزانه دو بار با
فواصل  40ساعت اندازهگیری شد .در طول این دوره میانگین دمای سیستم  08درجه سانتیگراد بود.
محاسبات هیدرولیک فاضالب

زمان ماند هیدرولیک عبارت از حجم فاضالب موجود در یک سیستم نسبت به جریان فاضالب ورودی به آن سیستم میباشد
) .(Mara and Pearson, 1986در مطالعهای که توسط ) Munoz and Guieysse (2006صورت گرفت زمانهای ماند هیدرولیک
کمتر از  51دقیقه جهت پاالیش زیستی فاضالب از محتوای کربنی و مواد محلول موجود در فاضالب توصیه گردید
) . (Munoz andGuieysse, 2006بر این مبنا در این تحقیق بر اساس خصوصیات ساختاری سیستم و مدت زمان آزمایش ،زمان
ماند هیدرولیک فاضالب در سیستم معادل  16دقیقه در نظر گرفته شد .بر این اساس دبی پمپ آب به کار گرفته شده با
استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید.
زمان ماند هیدروایک (ساعت)  /حجم فاضالب موجود در سیستم (لیتر) = دبی پمپ آب (لیتر بر ساعت)
بر این اساس پمپ آبی با دبی  022لیتر بر ساعت به کار گرفته شد.
نتایـج
نتایج آزمایش به طور خالصه در جداول شماره 4و 0آورده شده است.
روند تغییرات  TDS ،pHو EC

روند تغییرات  pHدر طول دوره آزمایش در شکل شماره  0قابل مشاهده است .همانطور که در نمودار مشاهده میشود  pHطی
روزهای اول تا چهارم از  9/79به  9/03کاهش یافته و از روز چهارم تا نهم به  6/63افزایش مییابد .طی روزهای نهم و دهم
 pHدر عدد  6/63ثابت بود TDS .نیز طی روز اول از  680 ppmبه  726 ppmافزایش و پس از آن تا روز دهم به 124 ppm
کاهش یافت .روند تغییرات  ECدر شکل شماره  3مشاهده میشود .بر این اساس  ECطی روز اول از  4906µsبه
 4647 µsا فزایش و پس از آن از روز دوم تا پایان روز چهارم از  4906 µsبه  4065 µsکاهش یافت .پس از روز چهارم روند
کاهش  ECبسیار کند و سر انجام متوقف شد ،به گونهای که در پایان روز نهم به  4462رسید و پس از آن ثابت ماند
(جدول .)4
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گونههای باکتریایی غالب موجود در بیوفیلم جلبکی -باکتریایی بر اساس روش ارائه شده توسط ،)0220( Wagner and Loy
شناسایی شد .گونههای باکتریایی غالب مشاهده شده بر اساس فراوانی ،شاملNitrosospira ،Nitrosomonas europaea :
 Acinetobacter tandoii ،Acinetobacter baumannii ،Nitrosomonas eutropha lineage ،clusterو Klebsiella
 pneumoniaبود .در این فرآیند معادل  82گرم وزن خشک بیوفیلم جلبکی -باکتریایی به صورت یک سوسپانسیون به بستر
مورد نظر اضافه شد .پس از شارژ اولیه مدیا ،به هر لیتر از آب  2/4گرم تیوسولفات آمونیوم و 2/25گرم فسفات آمونیوم اضافه و
سیستم به مدت سه روز راه اندازی گردید .پس از استقرار جلبکها برروی الیههای سطحی مدیا 42 ،درصد از حجم آب
سیستم تخلیه و با فاضالب خام شهری جایگزین شد.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،4شماره  ،4بـهار 9314
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جدول  .4روند تغییرات  pH ،TDSو  ECدر طول دوره آزمایش

4906

9/79

680

4

4647

9/56

726

0

4834

9/38

617

3

4065

9/03

983

1

4032
4003
4045
4022
4462
4462
34/94

9/15
6/81
6/99
6/62
6/63
6/63
----------

813
509
139
145
126
124
18/83

5
8
9
6
7
42
راندمان جذب (درصد)

شکل  .0روند تغییرات  pHدر طول دوران آزمایش

شکل  .3روند تغییرات  ECدر طول دوران آزمایش

روند تغییرات آمونیاک ،نیترات ،نیتریت ،سختی ،فسفات و کربن کل

آمونیاک در طی دوره ده روزه آزمایش از  0/39 ppmبه  2/29 ppmکاهش یافت .راندمان کاهش آمونیاک در طول این دوره
 79/20درصد بود (جدول  .)0روند تغییرات نیترات در شکل شماره  1قابل مشاهده است .طی این دوره نیترات با راندمان
جذب  % 79/5از  486/1 ppmبه  1/04 ppmکاهش یافت .همچنین نیتریت با راندمان جذب  %76/68از  45 ppmبه
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)EC (µs

pH

)TDS (mg/l

زمان (روز)
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2/49ppmکاهش یافت .سختی کل نیز ،با یک روند تقریبأ ثابت از  622 mgCaco3/lبه  594 mgCaco3/lکاهش یافت
(جدول  .)0راندمان جذب سختی کل طی این دوره  %06/80بود .روند تغییرات فسفات در شکل شماره  5قابل مشاهده است.
طی این دوره فسفات با راندمان جذب  %76/61از غلظت  328 ppmبه  3/50ppmکاهش یافت.
جدول  .0روند تغییر آمونیاک ،سختی ،فسفات ،نیترات و نیتریت در طول دوره آزمایش

45
2/38
2/09
2/49
76/68

486/1
89/38
47/68
1/04
79/52

75
56/5
09/8
3/50
78/07

622
852
822
594
06/80

0/35
4/33
2/89
2/29
79/20

شکل  .1روند تغییر غلظت نیترات در طول دوره آزمایش

شکل  .5روند تغییر غلظت فسفات در طول دوره آزمایش
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(روز)

4
1
9
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راندمان جذب (درصد)
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NH3-H
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زمان
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دوره  ،4شماره  ،4بـهار 9314

کیفیت ظاهری آب تصفیه شده

شکل  .9روند رشد بیوفیلم جلبکی طی دوره پاالیش

شکل  .8روند تغییر رنگ پساب در طول دوره آزمایش

بحث
pH

تغییرات  pHدر این گونه سیستمها تحت تأثیر فتوسنتز و تنفس بیوفیلم جلبکی -باکتریایی است .فتوسنتز جلبکی با مصرف
محتوای  CO2آب ،سبب افزایش  pHو تنفس جلبکی -باکتریایی سبب کاهش  pHمیشود .مقادیر باالی  pHدر رآکتورهای
زیستی جذب سالیسیالت توسط جلبک مشاهده شده است ) .(Munoz and Guieysse, 2006مقادیر باالی ( pHباالتر از  )7در
سیستم های جلبکی از یک سو باعث سرکوب عوامل پاتوژن و از سوی دیگر باعث کاهش راندمان جذب مواد مغذی و
آالیندههای موجود در محیط توسط جلبک میشود ) .(Schumacher et al., 2003در  pHهای باالتر از  7جذب نیتروژن و
فسف ر توسط بیوفیلم جلبکی به خاطر تبخیر آمونیاک و رسوب ارتوفسفات کاهش مییابد ) .(Craggs et al., 1996به طور کلی
بیان تأثیر مستقیم  pHبر رشد بیوفیلم جلبکی به خاطر تأثیر در نسبت فرمهای مختلف نیتروژن و کربن بسیار پیچیده است
( .)Laliberte et al., 1994در بررسی حاض ر به علت غلبه فعالیت باکتریایی در چهار روز اول آزمایش  pHاز مقدار  9/79به
 9/03کاهش یافت .در ادامه با توسعه رشد بیوفیلم جلبکی  pHتا سر حد  ، 6/63در روز نهم افزایش یافت ،پس از آن با به
تعادل رسیدن فعالیت جلبک -باکتری تغییری در مقدار  pHمشاهده نشد .همچنین روند افزایشی  pHدر طی دوره و ثبات آن
در مقادیر نزدیک به  7سبب شد تا در طی دوره هیچ گونه عامل پاتوژن در قسمتهای مختلف سیستم مشاهده نشود.
TDS

بر اساس مقررات بین المللی آب و دفع پساب ،انواع آب و پساب براساس میزان  TDSبه پنج دسته تقسیم میشوند .آبهایی با
 TDSکمتر از  422 mg/lکه جزو آبهای بسیار تمیز محسوب میشوند .آبهایی با  TDSکمتر از  522 mg/lکه دارای کیفیتی
معمول هستند ،آبهای با  TDSکمتر از  4522 mg/lکه به گروه آبهای با وضعیت سبز موسوم اند ،گروه آبهای با وضعیت زرد با
 TDSکمتر از  0222 mg/lو در نهایت گروه آبهای با وضعیت قرمز با  TDSبیشتر از Dalu and Ndamba, ( 0222 mg/l
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به منظور بررسی وضعیت ظاهری آب طی دوره پاالیش هر دو روز یک بار ،یک نمونه آب به حجم  422میلی لیتر از سیستم
برداشت شد .نمونه ها در پایان دوره جهت مقایسه کیفی رنگ به لولههای آزمایش همسان منتقل شد .شکل شماره  8بیانگر
روند تغییر کیفی رنگ آب در طول دوره پاالیش است .همزمان با برداشت نمونه آب ،از بستر رشد بیوفیلم جلبکی نیز
نمونهبرداری شد .روند رشد بیوفیلم جلبکی بر سطح مدیا در شکل شماره  9قابل مشاهده است.

مانی ورنوسفادرانی و همکاران

بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی -باکتریایی...

 .)2003براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،سیستم طراحی شده ،آبی با درجه کیفی  3از نظر میزان مواد جامد محلول را
دریافت و خروجی با درجه کیفی ( 0دسته نرمال) ارائه میکند.
هدایت الکتریکی

آمونیاک ،نیترات ،نیتریت

حذف محتوای نیتروژنی فاضالب ،در سیستم طراحی شده از سه مسیر مختلف صورت میگیرد .مسیر اصلی ،جذب مستقیم
 NH4+-Nتوسط جلبکها می باشد .مسیر دوم تبخیر  NH3-Nاز فاضالب و مسیر سوم تبدیل نیترات موجود در فاضالب به
نیتروژن مولکولی توسط باکتریها و خروج آن به صورت گاز است .در pHهایی حدود  7سهمی از محتوای نیتروژنی که
مستقیماً توسط جلبکها جذب میشود در حدود  ، % 83/64سهم تبخیر مستقیم و عملکرد باکتریایی نیز به ترتیب در حدود
 %30/28و  %1/43از کل محتوای نیتروژن حذف شده است ( .)Wei et al., 2008با توجه به این که بیشینه جذب فرمهای
مختلف نیتروژن از جمله نیترات در این آزمایش در  pHحدود  9/5صورت گرفته است ،میتوان دریافت سهم ناچیزی از
نیتروژن به وسیله تبخیر از فاضالب خارج شده و سهم عمده محتوای نیتروژنی در اثر فعالیت جلبکی -باکتریایی از بدنه
فاضالب خارج شده است .براساس تحقیق صورت گرفته توسط  De Godosو همکاران ) ( 2009حداکثر راندمان جذب نیتروژن
توسط سیستمهای جلبکی در حدود  %74از کل محتوای نیتروژن موجود در فاضالب است ( .)De Godos et al., 2009حال
آنکه سیستم طراحی شده در این تحقیق به دلیل عملکرد همزمان جلبک و باکتری درحدود  %79از فرمهای مختلف نیتروژن
را از بدنه فاضالب حذف کرده است.
فسفات

فسفات یکی از عناصر مغذی مورد نیاز جهت رشد جلبکها است .در سیستمهای تصفیه زیستی ،حذف فسفر از فاضالب به
واسطه جذب مستقیم فسفات توسط بیوفیلم جلبکی -باکتریایی و همچنین رسوب فسفر به همراه کاتیونهای دو ظرفیتی چون
کلسیم و منیزیم صورت میگیرد ( .)Cromar et al., 1996راندمان حذف فسفر در سیستمهایی که صرفاً از جلبک و یا باکتری
جهت پاالیش زیستی فاضالب استفاده میکنند ،به ترتیب در حدود ( 51/1%±0%انحراف استاندارد  ±میانگین) و 42/8%±4/6%
میباشد ( .)Su et al., 2012بیشینه حذف غیرزیستی فسفر از طریق رسوب در  pHهای  7تا  44صورت میگیرد
( . )Nurdogan and Oswald, 1995با توجه به این که بیشینه جذب فسفات در این آزمایش در  pHحدود  9/5صورت گرفته
است ،میتوان دریافت عملکرد بیوفیلم جلبکی -باکتریایی عامل اصلی جذب این ماده از محتوای فاضالب بوده است .تأمین
 CO2مورد نیاز بیوفیلم جلبکی از طریق هوادهی و تنفس باکتریایی عامل اصلی راندمان باالی جذب فسفات در این سیستم
نسبت به سیستم هایی است که صرفاً از جلبک و یا باکتری جهت پاالیش زیستی فاضالب استفاده میکنند (.)Su et al., 2012
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یکی از آسان ترین راهها جهت برآورد شوری یک توده آبی ،اندازه گیری هدایت الکتریکی آن است .فاضالبهای شهری ،صنعتی
و زهآب زمین های کشاورزی معموأل حاوی مقادیر باالیی از امالح هستند .ورود این گونه پسابها به منابع آبی طبیعی چون
رودخانهها و آبهای زیرزمینی باعث افزایش شوری این تودههای آبی میگردد .افزایش شوری زیستبومهای آبی سبب بروز
اثرات نامطلوب بر گیاهان و جانوران آبزی ساکن این زیستبومها میشود ( .)Fried, 1991از سوی دیگر افزایش شوری منابع
آب شیرین به مقادیر بیش از  4گرم بر لیتر سبب ایجاد طعم لبشور و شور در آب میگردد .مصرف اینگونه آبها خطرات
زیادی را برای سالمتی انسان در پی دارد ) .(Water Research Commission, 1998از این رو پایش روند تغییرات هدایت
الکتریکی توده فاضالب طی فرآ یند پاالیش از اهمیت باالیی برخوردار است .در سیستم طراحی شده بیوفیلم جلبکی -باکتریایی
موجود ،مصرف آنیونها و کاتیونهای الزم جهت رشد ،سبب کاهش  %34/94از شوری پساب ورودی گردید .میزان شوری آب
خروجی بر اساس استانداردهای اعالم شده از طرف سازمان بهداشت جهانی ،منعی برای رهاسازی در طبیعت و استفادههای
کشاورزی ندارد ).(WHO, 1979

9314  بـهار،4  شماره،4 دوره
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دانشگاه هرمزگان

) نشان دهنده جذب محتوای فسفات توسط بیوفیلم5و1 همچنین شباهت الگوی تغییرات نیترات و فسفات (شکل های
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سختی کل

 تبدیل هر. توسط باکتریهای شوره گذار مورد استفاده قرار میگیرد،سختی کل طی فرآیند نیتریفیکاسیون محتوای نیتروژنی
 در ادامه طی فرآیند تبدیل نیترات به. واحد سختی را مورد استفاده قرار میدهد9/4 واحد آمونیاک به نیترات در این فرآیند
Grabínska-(  واحد سختی توسط باکتریهای شوره زدا آزاد میشود3/8 ،نیتروژن مولکولی در برابر هر واحد نیترات مصرفی
 بر این اساس میت وان دریافت یک رابطه تقریباٌ خطی بین روند تغییرات نیتروژن کل یا نیترات و سختی.)Łoniewska, 1991
 راندمان. رابطه ذکر شده کامالٌ توجیه کننده روند یکسان تغییرات سختی و نیترات در این بررسی است.وجود خواهد داشت
 بود که نسبت به کاهش پنجاه درصدی سختی در تحقیق صورت گرفته06/80% جذب زیستی سختی کل در این بررسی
 عملکرد ضعیف سیستم در حذف سختی کل از بدنه فاضالب را. به مراتب کمتر استGupta and Gupta (1999) توسط
3/5 میتوان به نسبت پایین نیتروژن به سختی در پساب ورودی نسبت داد؛ زیرا با حذف هر واحد آمونیاک از بدنه فاضالب
 در نتیجه کمبود محتوای نیتروژنی در بدنه فاضالب به عنوان عامل محدود کننده در.واحد سختی مورد استفاده قرار میگیرد
.)Gupta and Gupta, 1999( جذب سختی توسط زی توده باکتریایی عمل خواهد کرد
 با این وجود در. از جمله فناوریهای پیشرفته و نوظهور در عرصه تصفیه فاضالب است،در مجموع استفاده از بیوفیلم جلبکی
 بررسی عملکرد سیستم.سراسر جهان و به خصوص ایران تحقیقات در این زمینه همچنان دارای مقیاس آزمایشگاهی هستند
، نیترات، راندمان حذف آمونیاک. نیتریت و فسفات از فاضالب شهری بود، نیترات،طراحی شده بیانگر حذف مؤثر آمونیاک
 راندمان سیستم طراحی شده در. از محتوای اولیه بود%78/07  و%76/68 ،%79/5 ،%79/20 نیتریت و فسفات به ترتیب برابر
حذف عناصر مغذی فوق الذکر دارای برتری مطلق نسبت به سیستمهای مشابه بوده و خروجی سیستم دارای استاندارد کیفی
.)Xiaoyan, 2005(  جهت استفاده مجدد در امور کشاورزی و صنعتی میباشدA درجه
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