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اهداف تحةیةات اخیر نشان داده است که ارایند اکسایشی پیشراتهای بهنام ارایند پرسولفات /اشعة ارابنفش در
حذف آالیندههای آلی مةاوم به تجزیة بیولوژیکی راندمان تابلتوجهی دا شته ا ست .با توجه به اینکه از مزایای این
ارایند محدودبودن تولید محصددوالت جانبی مضددر و نیز تویبودن این ارایند در تجزیة مواد آلی ذکر شددده اسددت،
بهنظر میرسد این ارایند در گندزدایی ااضالبهای شهری نیز گزینة مناسبی باشد.
مواد و روشها پ از جمعآوری و انتةال نمونه به آزمایشگاه ،آزمایش گندزدایی در ظروف استریل  1لیتری روی
 0/5لیتر نمونه انجام و دوزهای مورد نیاز از مواد شیمیایی به نمونه تزریف شد .از روش م ستةی آزمون م ستةی
کلیفرمهای گرماپای برای سنجش میکروبی استفاده شد.
یافتهها نتایج این تحةیف نشان داد پرسولفات و اشعة  ،UVهر کدام بهتنهایی تادر به کاهش تابلتبول کلیفرمهای
گرماپای نیسددت .اما ،اسددتفادة توأم از اشددعة  UVو پرسددولفات با غلظت کمتر از  30میلیموالر) حدود  5لگاریت
کاهش کلیفرمهای گرماپای را نشان داد ،این در حالی بود که پرسولفات حتی با دوز  300میلیموالر تنها حدود 3
لگاریت کاهش کلیفرمهای گرماپای داشت.
نتیجهگیری نتایج این تحةیف نشددان میدهد اشددعة  UVتأثیر تشدددیدکنندگی شدددیدی بر خاصددیت گندزدایی
پر سولفات دارد و با توجه به محدودیت ا ستفاده از عوامل گوگرددار در ت صفیة اا ضالب ،بهنظر میر سد ا ستفاده از
اشعة  UVدر کنار مةدار جزدی از پرسولفات این محدودیت را تا حدود زیادی بهبود میبخشد و آثار محیطزیستی
و اتتصادی زیانبار گندزداهای متداول را بهطور تابلتوجهی کاهش میدهد.

مقدمه
در دهه های اخیر ،روش ها و ا ناوری های جدیدی برای
گندزدایی پسدداب خروجی تصددفیهخانههای ااضددالب شددهری
پیشددنهاد شددده اسددت [ .]5-1علت این امر به معایب روشهای
متدوال گندزدایی مربوط می شود ،مانند تولید محصوالت جانبیِ
م ضر برای سالمت ان سان و محیطزی ست ،مةرونبه صراه نبودن
از نظر اتتصادی و کارایی پایین [.]9-6
تحةیةات اخیر نشددان میدهد که ارایندهای اکس دایشددی
پی شراته  )AOPs: Advanced Oxidation Processesو دارای
عواملی مانند ا شعة  ،UVازن ،آب اک سیژنه ،و معرفهای انتون،

در تصدددفیة عوامل مةاوم به تصدددفیة بیولوژیکی و نیز گندزدایی
پ سابهای خروجی ،ب سیاری از معایب مذکور را ندارد [ 4و -10
 .]12این ارایندها بهدلیل تولید رادیکالهای آزاد توی واکن شگر
و دارای مزایای بیشدددتر نسدددبت به اکسدددیدکنندههای متداول
اهمیت یااته اسدددت .رادیکالهای آزاد بسدددیار واکنشپذیرند و
تادرند لیپیدهای غشای سلولی و دیگر اندامکهای اصلی سلولی
از جم له  DNAو  RNAرا ت حت تأثیر ترارده ند [ .]13اخیرا،
ارایندهای نوین  AOPبر ا ساس ت شکیل رادیکالهای سولفات
 )SO4در تجزیة آالیندههای آلی تو سعه یااته ا ست [.]16-14نوب خاصی از این ارایند UV/S2O82- ،یا ارایند پرسولفات /اشعة
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آز مایش هایف کال کلیفرم بخش  ،)E 9221کل ذرات معلف
 ،)TSSاکسددیژن مورد نیاز بیوشددیمیایی پنج روزه  )BOD5و
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی  )CODروی نمونههای تهیهشده از
پسدداب خروجی انجام شددد .همچنین ،آزمایشهای تعیین  pHو
اکسیژن محلول با دستگاههای موجود در آزمایشگاه انجام گرات
تا خصوصیات کلی نمونههای مورد آزمایش مشخص شود.

ارابنفش اسدددت که در حذف آالینده های آلی با تجز یه پذیری
پایین راندمان تابلتوجهی ن شان داده ا ست [ .]17در این ارایند
یون پر سولفات در ح ضور ا شعة ارابنفش به صورت واکنش زیر
رادیکال سولفات تولید میکند [.]17
𝑣ℎ

𝑆2 𝑂82− → 2𝑆𝑂4− .

رادیکالهای سدددولفات تولیدشدددده در محیطهای آبی از
رادیکالهای هیدروکسیل نسبتا پایدارتر است [ .]17با این حال
باید توجه دا شت که در سی ست پر سولفات-آب نیز امکان تولید
رادیکال هیدروکسیل وجود دارد [ 18و .]19
با توجه به اینکه از مزایای ارایند پرسدددولفات /اشدددعة
ارابنفش م حدودبودن تول ید محصدددوالت جانبی مضدددر و نیز
تویبودن این ارای ند در تجز یة مواد آلی ذکر شدددده اسدددت
پتانسیل اکسایش احیا  ،]18[ )2/6Vبهنظر میرسد این ارایند
در گندزدایی پسدددابهای خروجی ااضدددالب خانگی نیز گزینة
مناسبی باشد .در این مطالعه به این مسنله پرداختهای و کارایی
این ارایند در گندزدایی پسدداب خروجی ااضددالب تصددفیهشدددة
شهری بررسی شده است.

آزمایشهای گندزدایی

پ از انتةال نمونه به آزمایشددگاه ،آزمایش گندزدایی در ظروف
اسدددتریل  1لیتری روی  0/5لیتر نمونة همزده با همزن مگنتی
انجام شدددد .برای رسدددیدن به غلظتهای مورد نظر جدول )1
دوزهای مورد نیاز از مواد شدددیمیایی به نمونه تزریف شدددد .در
آزمایشهایی که به اشعة ارابفش نیاز بود المپ  125 UVوات،
طول موج  254نانومتر ،ساخت شرکت  ،NARVAآلمان) داخل
نمونه ترار داده میشددد .برای باالنراتن دمای نمونه بر اثر المپ
 UVاز جریان آب سرد استفاده شد.
جدول  .1مرا حل ان جام آز مایش های گ ندزدایی و دوز های تزریقی
پرسولفات (میلیموالر)

مواد و روشها
مواد شیمیایی مصرفی و منبع اشعة فرابنفش

محیط کشدددت  A-1 Mediumشدددمارة محصدددول ،)100415
پر سولفات سدی شمارة مح صول  )7775-27-1و سایر مواد
مصرای شامل اسید سولفوریک ،هیدروکسید سدی و جزآن) از
شرکت مرک آلمان خریداری شد .برای تأمین ا شعة  UVنیز از
المپ  UVسدداخت شددرکت  NARVAآلمان با طول موج 254
نانومتر و تدرت  125وات استفاده شد.
در این مطالعه تمامی وسدددایل شدددیشدددهای و ظروف
موردا ستفاده در بخش میکروبیولوژی بر ا ساس شرایط ذکر شده
در کتاب اسددتاندارد متد [ ]20پاکسددازی و اسددتریل و سددپ
استفاده شد.

فاز نخست گندزدایی با
پرسولفات
(زمان تماس  30دقیقه)

فاز دوم گندزدایی توأم با
پرسولفات و اشعة بنفش
(زمان تماس  15دقیقه)
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در ااز نخسددت آزمایشهای گندزدایی عدماسددتفاده از
المپ  ،)UVزمان تماس  30دتیةه و در ااز دوم اسدددتفاده از
المپ  15 )UVدتیةه بوده است.

جمعآوری نمونه

نمونههای مورد آزمایش در این تحةیف به صورت روزانه از پساب
خروجی حوضدددچة تهنشدددینی ثانویه و تبل از مرحلة گندزدایی
تصددفیهخانة ااضددالب شددهری در ظرف  10لیتری اسددتریل به
آزمایشدددگاه منتةل و آزمایش شدددد .کل نمونهها حداکثر در 5
ساعت و در دمای آزمایشگاه آزمایشِ گندزدایی شد.

آزمایشهای میکروبیولوژی

در این تحةیف اکالکلیفرم های گرماپای شددداخص گ ندزدایی
انت خاب شدددد و از روش مسدددتةی آزمون مسدددتةی کلیفرم
گرماپای) ذکرشده در کتاب استاندارد متد ،ویرایش بیستویک ،
برای شددد مارش ت عداد کلیفرم های مداوعی ت بل و ب عد از
آزمایشهای نمونهها استفاده شد بخش  .)9221 Eمحیط کشت
مورد اسددتفاده در این روش محیط  A1-Mediumاسددت [.]20
زمان تراردادن محیط کشتها در بنماری  21±2ساعت و تولید

ارزیابی اولیة پساب مورد آزمایش

بر اسددداس روشهای ذکرشدددده در کتاب اسدددتاندارد متد []20
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مح سوب می شود  ،]21[ )E0 = 2.01 Vهمانطور که در شکل
 1مشاهده می شود ،بهتنهایی تادر به کاهش میزان تابلتبولی از
کلیفرم های گرماپای نبوده اسدددت .در دوز نسدددبتا باالی 300
میلیموالر توان سته ا ستاندارد خروجی [ ]22مورد نظر را برآورده
سدددازد .در این دوز که زمان تماس  30دتیةه اسدددت ،حدود 3
لگاریت حذف مشاهده میشود.

گاز در لولههای دورهام و ایجاد کدورت در هر یک از لولهها طی
این زمان مثبتبودن نتیجة آزمایش تلةی شده است [.]20

یافتهها
خصوصیات کلی پساب مورد آزمایش

در جدول  2خصدددوصدددیات کلی و ایزیکی -شدددیمیایی و بار
میکروبی نمونههای پساب نشان داده شده است.

گندزدایی با دوزهای مختلف پرسولفات در حضور اشعة UV
در شدددکل  2نتایج دوزهای مختل پرسدددولفات تزریفشدددده به
نمونهها در حضور اشعة  UVنشان داده شده است .همانطور که
مشدداهده میشددود ،نسددبت به حالت عدمحضددور اشددعة  ،UVدر
دوزهای ن سبتا ب سیار پایینی ا ستاندارد مورد نظر برآورده شده
است.
با توجه به شکل  ،2در دوز  25میلیموالر و زمان تماس
 15دتیةه ،میزان کلیفرمهای گرماپای به حدود MPN/100 mL
 200رسدددیده اسدددت که حدود  3/25لگاریت معادل 99/94
درصدددد) کاهش در میزان کلیفرم های گرماپای اسدددت .نکتة
تابل توجه دیگر در این شکل دوز صفر پر سولفات ا ست که در
این حالت نمونه بهمدت  15دتیةه با اشعة  UVدر تماس بوده و
میزان غیرا عالسدددازی کلیفرم های گر ما پایی در حدود 0/23
لگاریت معادل  41درصد) را در پی داشته است.

جدول  .2خصوصیات فیزیکی -شیمیایی و میکربیولوژیکی پساب
پارامتر
)TS (mg / L
)TDS (mg / L
)COD (mg / L
)BOD5 (mg / L

کلیفرم مداوعی
)(MPN/100 ml
pH

دما

دامنه
حداکثر
حداقل
700
258
550
185
100/58
28/7
75/8
15/4

میانگین
532
480/5
34/2
21/19

2/1×105

4/5×105

3/5×105

6/8
16/4

7/9
22

7/5
18/2

گندزدایی با دوزهای مختلف پرسولفات

در شکل  1تأثیر دوزهای مختل پر سولفات سدی بر ح سب
میلیموالر) در غیراعالسددازی کلیفرمهای گرماپای نشددان داده
شده ا ست .پر سولفات اگرچه خود اک سیدکنندهای ن سبتا توی

شکل  .1تأثیر دوزهای مختلف پرسولفات در غیرفعالسازی کلیفرمهای گرماپای
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شکل  .2تأثیر دوزهای مختلف پرسولفات در حضور اشعة ماورای بنفش در غیرفعالسازی کلیفرمهای گرماپای (زمان تماس  15دقیقه)

گندزدایی پرسولفات نشان میدهد .در حضور اشعة  ،UVغلظت
حدود  25میلیموالر پرسددولفات بهمراتب مؤثرتر از غلظت 300
میلیموالر پرسولفات بدون حضور اشعة  UVاست غلظت بیش
از  10برابر).

در شددکل  3کارایی گندزدایی پرسددولفات در حضددور و
عدمحضددور اشددعة  UVبر حسددب لگاریت کاهش کلیفرمهای
گرماپای نشان داده شده است .همانطور که در این شکل دیده
می شود ا شعة  UVتأثیر ت شدیدکنندگی تابلتوجهی در کارایی

شکل  .3مقایسة غیرفعالسازی کلیفرمهای گرماپای در دوزهای مختلف  PSدر حضور و عدمحضور اشعة UV
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نتیجهگیری

این مةاله حاصل پروژة دانشجویی گروه مهندسی بهداشت محیط
.دان شکدة بهدا شت دان شگاه علوم پز شکی شهید به شتی ا ست
 نویسدددندگان از تمامی اارادی که در انجام این،بدین وسدددیله
.تحةیف نةش داشتهاند تشکر و تدردانی میکنند

 تأثیر تشددددیدکنندگی شددددیدی برUV در این تحةیف اشدددعة
 با توجه به محدودیت.خا صیت گندزدایی پر سولفات ن شان داد
 بهنظر میر سد،ا ستفاده از عوامل گوگرددار در ت صفیة اا ضالب
 این، در کنار مةدار جزدی از پرسددولفاتUV اسددتفاده از اشددعة
محدودیت را تا حدود زیادی بهبود میبخشد و آثار محیطزیستی
 بهخصدددوص تول ید،و اتتصدددادی ز یان بار گ ندزدا های م تدوال
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