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هدف اصلي اين پژوهش بررسي عملکرد سیستم بیولوژيکي ترکیبي بیوراکتور انوکسیک MBR -هوازی با غشای غوطه ور  MFبرای حذف
نیترات از آب آشامیدني در طول مدت  43روز بود .شرايط عملیاتي برای بیوراکتور انوکسیک و  ،MBRزمان ماند هیدرولیکي ثابت  71و 43
ساعت به ترتیب ،و غلظت نیترات و نسبت کربن به نیتروژن ورودی به ترتیب  751 mg NO3/Lو  2بود .نتايج آزمايش ها نشان داد که درصد
حذف نیترات در بیوراکتور انوکسیک در محدوده  %71-14متغیر يود .خروجي نیتريت سیستم نیز در محدوده  1/17-1/12 mg/Lبود .غلظت
نیترات و نیتريت در خروجي سیستم همواره کمتر از مقدار مجاز  WHOبود .همچنین کدورت خروجي سیستم همواره کمتر از  2 NTUبود که
نشان دهنده نقش موثر غشا در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبي از سیستم بود .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده پتانسیل بسیار خوب
سیستم بیولوژيکي بیوراکتور انوکسیک MBR -در حذف نیترات از آب آشامیدني مي باشد.
کلمات کلیدی :بیوراکتور غشایی ،نیترات زدایی بیولوژیکی ،آب آشامیدنی ،نیترات ،نیتریت.

.1

مقدمه

امروزه با رشد روز افزون جمعیت در شهرهای بزرگ آلودگي آب آشامیدني رو به افزايش است و يکي از معضالت مهم منابع آب شرب ،غلظت بیش
از حد نیترات در آنهاست .دفع نادرست فاضالب های شهری ،استفاده از کودهای شیمیايي و حیواني ،استفاده از آفت کش ها و حشره کش ها از جمله
داليل اصلي آلودگي آب آشامیدني انسانها هستند .نگراني بزرگ در ارتباط با وجود نیترات در آب آشامیدني خطر ابتال به  methemoglobinemiaو يا
سندرم کودکان آبي است ] .[1حداکثر غلظت مجاز نیترات در آب آشامیدني توسط سازمان بهداشت جهاني ( 7)WHOو  EUبرابر 77/4 mg NO3-N/L
(معادل  )51 mg NO3/Lو ( 71 mg NO3-N/Lمعادل  )33/2 mg NO3/Lبه ترتیب گزارش شده است .همچنین حد مجاز نیتريت در آب آشامیدني توسط
 WHOو  EUبرابر ( 7 mg NO2-N/Lمعادل  )4/22 mg NO2/Lو ( 1/75 mg NO2-N/Lمعادل  ) 1/5 mg NO2/Lبه ترتیب گزارش شده است .از آنجايي
که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند و مشکل تولید پیوسته نیترات و انتشار آن به آب
های زيرزمیني را سبب مي گردد .بنابراين دست يافتن به روش مناسب ،اقتصادی و سازگار با محیط زيست جهت حذف نیترات از منابع آب از مهمترين
مسائلي است که بايد به آن پرداخته شود .آژانس حفاظت محیط زيست آمريکا ( 2)USEPAتنها روشهای تعويض يوني ( ،4)IXاسمز معکوس ( 3)ROو
الکتروديالیز معکوس ( 5)EDRرا به عنوان روشهای پذيرفته شده برای تصفیه آب آشامیدني از نیترات نام برده است .با توجه به تولید آب نمک با
قدرت يوني باال به عنوان پسماند ،کاربرد پايدار اين سه فناوری به دلیل محدوديت در گزينههای دفع پسماند و افزايش بار نمک محدود ميشود ].[2
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تجربیات اخیر نشان مي دهد ،نیتراتزدايي بیولوژيکي ميتواند به طور مفید و موثری در حذف نیترات از آب شرب مورد استفاده قرار گیرد و
لذا ساختارهای متنوعي از آن جهت نیتراتزدايي آب شرب مورد آزمايش قرار گرفته اند و روش های نويني در اين مهم بکار گرفته شده است.
نیتراتزدايي بیولوژيکي آب آشامیدني در اروپا از سال  7213رواج دارد و سیستمهايي از اين دست اخیراً در مقیاس بزرگ در کشورهايي همچون
فرانسه ،آلمان ،استرالیا ،لهستان ،ايتالیا و بريتانیا احداث شدهاند ] .[3سیستم های بکار رفته در تصفیه بیولوژيکي نیترات شامل راکتورهای بستر سیال،7
راکتورهای بستر ثابت 2و راکتور غشايي بیوفیلمي ( 4)MBfRبوده است .حذف بیولوژيکي نیترات برای آب آشامیدني توسط باکتریهای نیتراتزدا با
کاهش نیترات به گاز نیتروژن در غیاب اکسیژن (شرايط انوکسیک) و در حضور سوبسترا و مواد مغذی صورت مي گیرد .باکتریهای اتوتروفیک از
ال کربن دی اکسید) برای رشد بهره ميبرند ،در حالي که باکتریهای
سولفور يا هیدروژن به عنوان عامل الکترون دهنده و از منبع کربن معدني (معمو ً
هتروتروفیک از منبع کربني آلي نظیر الکل ها (مانند متانول و اتانول) و اسیدهای چرب فرار (مانند استیک اسید) به عنوان سوبسترا استفاده ميکنند ].[4
مسئله مهم در ارتباط با کاربرد حذف بیولوژيکي نیترات از آب آشامیدني ،نیاز به تصفیه نهايي برای حذف بیومس و باقیمانده کربن آلي ميباشد و
همچنین با توجه به حساسیت به شرايط محیطي ممکن است حذف نیترات بطور کامل صورت نگیرد ].[5
همراه شدن تکنولوژی غشايي با سیستم بیولوژيکي سنتي باعث کاهش و يا حذف تصفیه نهايي و جلوگیری از خروج میکروارگانیسم ها از
سیستم بیولوژيکي مي شود .بنابراين استفاده از يک سیستم بیولوژيکي دومرحله ای انوکسیک -اکسیک همراه شده با غشاء در مرحله اکسیک ميتواند
مشکالت مربوط به سیستم های بیولوژيکي سنتي حذف نیترات را حل نمايد [ Shen .]6و همکاران يک بیوراکتور غشايي انوکسیک-اکسیک را برای
تصفیه نیترات از پسابهايي با غلظت بسیار باالی نیترات ( )4311 N -NO3 mg/Lبه کار بردند .شرايط عملیاتي بهینه در بیوراکتور غشايي انوکسیک-
اکسیک شامل  pHبرابر با  ،1/5-2/5نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nبرابر با  7/53برای منبع کربن سديم استات و زمان ماند هیدرولیکي ( )HRTبرابر با 41
ساعت بود که با اين شرايط میزان حذف نیترات باالی  77/7%و تجمع نیتريت هم صفر بود ] Buttiglieri .[7و همکاران امکان استفاده از يک بیوراکتور
انوکسیک -بیوراکتور غشايي ( )MBRهوازی با غشای غوطه ور  UFرا برای تصفیه نیترات از آبهای زيرزمیني بررسي کردند HRT .در اين بیوراکتور
بین  41-77ساعت متغیر بود .میزان غلظت  CODدر آب خروجي از غشا همواره کمتر از  71 mg/Lو در بیشتر مواقع کمتر از  5 mg/Lبود .مقدار بهینه
 C/Nبرای منبع کربن اتانول برابر با  2/2 gC/gNو میزان نیترات در آب تصفیه شده خروجي زير مقدار تعیین شده توسط  EUبود .همچنین میزان حذف
باکتری کلیفرم و ايکوالی  %711مشاهده شد ] Nuhoglu .[8و همکارانش عملکرد بیوراکتور انوکسیک با غشای خارجي  HFرا برای حذف نیترات از
آب بررسي کردند .نتايج نشان داد که میزان  MLSSو نیتريت در جريان خروجي و تصفیه شده زير مقادير مجاز بود .میزان بهینه  C/Nبرابر  2/2برای منبع
کربن اتانول به دست آمد و سیستم توانايي حذف نیترات تا  %72/5را داشت ].[9
در مطالعه حاضر يک سیستم بیولوژيکي ترکیبي شامل بیوراکتور انوکسیک MBR -هوازی با غشای غوطه ور  MFبرای حذف نیترات از آب
آشامیدني طراحي و ساخته شد و عملکرد آن در طول مدت  43روز جهت حذف نیترات و نیتريت تولیدی و کدورت مورد بررسي قرار گرفت .شرايط
عملیاتي ،زمان ماند میکروبي ( 3)SRTثابت  771روز برای بیوراکتور انوکسیک و  221روز برای بیوراکتور  MBRو زمان ماند هیدرولیکي ) )HRTثابت
 71ساعت برای بیوراکتور انوکسیک و  43ساعت برای بیوراکتور  MBRبود .همچنین مقادير نیترات ورودی و  C/Nبا منبع کربن اسید استیک ورودی
ثابت و برابر  751mg/Lو  2به ترتیب ،در نظر گرفته شد.

.2

مواد و روش ها

دياگرام شماتیک از سیستم آزمايشگاهي بکار برده شده در تحقیق حاضر در شکل  7آورده شده است .غشاء مورد استفاده در بیوراکتور از
شرکت  Kubotaژاپن تهیه شد .اين غشاء از نوع صفحه ای تخت ،با سطح مقطع  1/7 m2و سايز حفرات کمتر از  1/3میکرومتر بود .آب سنتزی حاوی
غلظت  751 mg/Lنیترات بود .اسید استیک به عنوان منبع کربن و  KH2PO4به عنوان منبع فسفر با نسبت  C/N=2و  P/N=1/14به خوراک اضافه شد .به
منظور آماده کردن حجم و غلظت کافي مايه تلقیح برای آزمايش ها ،مخلوط میکروبي از واحد لجن فعال تصفیهخانه فاضالب کارخانه روغن نباتي
کوروش گرفته شد و پس از انتقال به آزمايشگاه ،عملیات سازگاری به مدت يک ماه درون ظرفهای پلي اتیلن ترفتاالت  71لیتری انجام شد .از مخلوط
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میکروبي ته نشین شده در انتهای عملیات ناپیوسته بعنوان مايه تلقیح برای راه اندازی سیستم استفاده گرديد pH .و دمای داخل سیستم در طول زمان
آزمايش ها در حدود  1/5و  25درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شد .در زمان راه اندازی بیوراکتور مقدار مخلوط جامدات معلق میکروبي ()MLSS

7

بیوراکتور انوکسیک و غشايي حدود  3111و  2111میلي گرم بر لیتر به ترتیب بود .شرايط عملیاتي SRT ،ثابت  771روز برای بیوراکتور انوکسیک و
 221روز برای بیوراکتور  MBRو  HRTثابت  71ساعت برای بیوراکتور انوکسیک و  43ساعت برای بیوراکتور  MBRبود.

شکل  -1دیاگرام شماتیك سیستم

غلظت ( MLSSروش  ،)D 2540جامدات معلق فرار (( 2)MLVSSروش  )E 2540و نیترات (روش  )4500- NO3-Bبر اساس روش
استاندارد  [10] APHAاندازهگیری شد .برای تعیین میزان نیتريت از تست کیتهای شرکت مرک و بر اساس روش  APHA 4500-NO2-Bاستفاده شد
] .[10تمامي آزمايش ها با سه بار تکرار انجام شد .برای سنجش کدورت از دستگاه کدورت سنج  Aqua Lyticمدل  AL450T-IRساخت آلمان استفاده
شد.

.3

نتایج و بحث

 . 1 .3بررسی تغییرات  MLSSو MLVSS

شکل  2و  4تغییرات  MLVSS ،MLSSو مقدار متوسط نسبت  MLVSS/MLSSدر طول  43روز عملیات سیستم  MBRرا نشان ميدهد .همانطور که در
شکل  2و  4مشاهده ميشود ،غلظت  MLSSو  MLVSSدر ابتدا با گذشت زمان کاهش يافته و سپس به حالت يکنواخت رسیده است .دلیل کاهش اولیه
 MLSSو  ،MLVSSکمتر بودن سرعت رشد میکروارگانیسمها از سرعت خروج روزانه توده زيستي (جهت ثابت نگه داشتن  )SRTبوده است .نتايج
شکل  2و  4نشان مي دهد که برای بیوراکتور انوکسیک غلظت  MLVSSبعد از  25روز پايدار شده است .با توجه به شکل  2و در طول  43روز عملیات
بیوراکتور انوکسیک ،مقدار متوسط  MLSSو  MLVSSبه ترتیب از  7722 ±47و  272 ± 13میليگرم بر لیتر به  7752 ± 41و  311 ± 52میليگرم بر
لیتر رسیده است .مقادير متوسط نسبت  MLVSS/MLSSدر طول عملیات بیوراکتور انوکسیک در اين فاز تقريباً ثابت بوده و مقدار متوسط آن ± 1/13
 1/35بوده است .با توجه به شکل  4بیوراکتور  MBRدر طول عملیات بعد از  24روز ،از لحاظ  MLSSبه شرايط پايدار رسیده است .در طول  43روز
عملیات بیوراکتور  MBRمقدار متوسط  MLSSو  MLVSSبه ترتیب از  3141 ± 751و  2231 ± 213میلي گرم بر لیتر در روز اول به  2312 ± 721و
 7327/44 ± 252/3میلي گرم بر لیتر در روز  43رسید .مقادير متوسط نسبت  MLVSS/MLSSدر طول عملیات  MBRدر اين فاز تقريباً ثابت بوده و
مقدار متوسط آن  1/32 ±1/15بوده است .بنابراين در طول اين دوره عملیات  MBRهیچ گونه تجمع مواد غیر آلي درون راکتور انوکسیک و  MBRرخ
نداده است .در مطالعات  MBRغلظت  MLVSSبه ترکیبات آلي جذب شده بر روی فلوکهای باکتريايي و همچنین غلظت توده زيستي برميگردد ،در
حالي  MLSSبه محتوای آلي و معدني مايع درون راکتور نسبت داده ميشود ] .[11نسبت پايین  MLVSS/MLSSبه دلیل استفاده از مواد منعقدکننده در
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مرحله تصفیه مقدماتي در تصفیه خانه کارخانه روغن نباتي کوروش و در نتیجه غلظت باالی مواد معدني در مخلوط میکروبي وارد شده به راکتور بوده
است ].[12

شکل  -2تغییرات  MLVSS ،MLSSو نسبت آنها در بیوراکتور انوکسیك طی  33روز راهبری

شکل  -3تغییرات  MLVSS ،MLSSو نسبت آنها در بیوراکتور  MBRطی  33روز راهبری

 .2 .3بررسی عملکرد سیستم ترکیبی انوکسیک –  MBRدر حذف نیترات
در شکل  3غلظت نیترات در خروجي بیوراکتور انوکسیک و درصد حذف نیترات در طول  43روز عملیات سیستم مشخص شده است .با توجه به نمودار
درصد حذف نیترات در محدوده  14تا  71درصد بسته به پايدار بودن شرايط عملیاتي بیوراکتور انوکسیک متغیر بوده است .حد مجاز نیترات در آب
آشامیدني توسط  WHOو  EUبرابر  77/4 mg NO3-N/Lو  71 mg NO3-N/Lبه ترتیب گزارش شده است .بنابراين در طول  43روز عملیات سیستم،
خروجي بیوراکتور انوکسیک همواره زير حد مجاز اعالم شده توسط  WHOبوده است .افت راندمان کمي که از شروع عملیات با گذر زمان مشاهده
ميشود به دلیل کاهش غلظت  MLSSموجود و بروز مشکالت عملیاتي در بیوراکتور انوکسیک بود McAdam .و  Juddبا استفاده از يک بیوراکتور
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غشايي انوکسیک تک محفظه ای و استفاده از اتانول به عنوان منبع کربن غیر سمي و ارزان و  HRTبرابر  5/15ساعت نشان دادند که اين سیستم ميتواند
نیترات را در خروجي تا  %72کاهش دهد ] .[13در مطالعه ای ديگر  Nuhogluو همکاران گزارش کردند که ترکیب سیستم بیوراکتور انوکسیک و
غشای خارجي قادر است نیترات موجود در آب با غلظت اولیه  221میلي گرم بر لیتر (بر حسب  )NO3را در خروجي به کمتر از  3میلي گرم بر لیتر
برساند و راندمان اين سیستم تا  72/5 %هم گزارش شده است ].[9

شکل  -3تغییرات غلظت نیترات و درصد حذف نیترات در خروجی بیوراکتور انوکسیك با غلظت اولیه  151میلی گرم بر لیتر نیترات در طول
 33روز راهبری

شکل  5نرخ ويژه حذف نیترات را به ازای جمعیت فعال میکروبي طبق فرمول

برای بیوراکتور انوکسیک ارائه ميدهد که در

طول  43روز در  HRT=71 hمیانگیني برابر با  44±225 mg NO3-N/g MLVSS.dayداشته است.

شکل  -5تغییرات نرخ ویژه حذف نیترات به ازای جمعیت فعال میکروبی ( )MLVSSدر طول  33روز راهبری

نتايج تحقیق حاضر همراستا با نتايج گزارش  Nuhogluو همکاران ] [9در سیستم بیوراکتور انوکسیک و غشای خارجي (نرخ ويژه حذف
نیترات با شرايط عملیاتي  HRT=7/22-2روز در محدوده 247-37 mg N-NO3 g MLSS-1 day-1

بوده است) و همچنین نتايج  Changو همکاران ][14

در فرآيند بیولوژيکي غشايي (نرخ ويژه حذف نیترات با شرايط عملیاتي  HRT=7 hدر حدود  232 mg N-NO3 g MLSS-1 day-1بوده است) بوده است.
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 .3 .3بررسی عملکرد سیستم ترکیبی انوکسیک –  MBRدر حذف نیتریت
نیتريت محصول جانبي ،نامطلوب و سمي کاهش نیترات است .تشکیل نیتريت نتیجه کمبود سوبسترا و کاهش ناقص نیترات در مرحله انوکسیک است.
اين نیتريت اضافي با هوادهي و کلرزني مجددا به نیترات تبديل ميشود ] .[13حد مجاز نیتريت در آب آشامیدني توسط

 WHOو  EUبرابر mg NO2-

 7 N/Lو  1/75 mg NO2-N/Lبه ترتیب گزارش شده است .در شکل  3اثر بیوراکتور  MBRبر کاهش نیتريت تولیدی در بیوراکتور انوکسیک نشان داده
شده است .همانطور که در اين نمودار ديده مي شود نیتريت خروجي از بیوراکتور انوکسیک همواره کمتر از حد استاندارد اعالم شده توسط  WHOو
 EUاست .اعداد نشان داده شده برای نیتريت در خروجي بیوراکتور  MBRهمواره پايین تر از بیوراکتور انوکسیک بوده است که اين نقش  MBRهوازی
را در کاهش نیتريت پررنگ نشان مي دهد ] Buttiglieri .[8و همکاران مشاهده کردند که در يک سیستم ترکیبي انوکسیک و  MBRهوازی با  HRTبین
 77تا  41ساعت و نیترات ورودی برابر با  ، 731 mg/Lنیترات و نیتريت خروجي همواره کمتر از مقدار استاندارد بوده است ].[8

شکل  -6تغییرات غلظت نیتریت در خروجی بیوراکتور انوکسیك و  MBRدر طول  33روز راهبری

 .4 .3بررسی عملکرد سیستم ترکیبی انوکسیک –  MBRدر حذف کدورت
در شکل  1عملکرد بیوراکتور  MBRدر حذف کدورت خروجي و تغییرات آن قابل مشاهده است .کدورت خروجي همواره کمتر  2 NTUبوده است.
با توجه به غلظت متوسط  4511میلي گرم بر لیتر توده میکروبي در مرحله اکسیک و کدورت خروجي سیستم میتوان به نقش موثر غشا (با سايز منافذ 1/3
میکرومتر) در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبي از سیستم پي برد Ravnjak .و همکارانش با استفاده از غشا صفحه تخت از جنس اتیلن کلرينه شده و
سايز منافذ  1/3 µmتوانستند میزان میکروب خروجي از سیستم را به  5511 CFU/mLکاهش دهند ] Shen .[6و همکارانش در تصفیه پساب با استفاده از
بیوراکتور غشايي و استفاده از غشای هالوفیبر با سايز منافذ  1/2 µmمیزان باکتری در جريان خروجي از سیستم را به  77/5 CFU/mLو کدورت خروجي
از سیستم را به کمتر از  7 NTUرساندند ] Buttiglieri .[7و همکار ان مشاهده کردند که در يک سیستم ترکیبي انوکسیک و  MBRهوازی با غشای با
سايز منافذ  1/2 µmو غلظت نیترات ورودی برابر با  ،731 mg/Lدرصد حذف  E.Coliو کلیفرم کل  711درصد بوده است ].[8
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شکل  -7تغییرات کدورت در جریان خروجی  MBRطی  33روز راهبری

.4

نتیجهگیری

در اين پژوهش يک سیستم بیولوژيکي ترکیبي شامل بیوراکتور انوکسیک MBR -هوازی با غشای غوطه ور  MFبرای حذف نیترات از آب آشامیدني
طراحي و ساخته شد و عملکرد آن در طول مدت  43روز جهت حذف نیترات و نیتريت تولیدی و کدورت مورد بررسي قرار گرفت .شرايط عملیاتي،
 HRTثابت  71ساعت برای بیوراکتور انوکسیک و  43ساعت برای بیوراکتور  MBRو همچنین مقادير نیترات و  C/Nورودی ثابت و به ترتیب برابر mg/L

 751و  2در نظر گرفته شد .نتايج آزمايش ها نشان داد که درصد حذف نیترات در محدوده  14تا  71درصد بسته به پايدار بودن شرايط عملیاتي
بیوراکتور انوکسیک متغیر بود و خروجي بیوراکتور انوکسیک همواره زير حد مجاز اعالم شده توسط  WHOبوده است .خروجي نیتريت سیستم نیز
تقريباً ثابت و در محدوده  1/17-1/12میلي گرم بر لیتر و کمتر از حد مجاز ( 7میلي گرم بر لیتر) اعالم شده توسط  WHOبود .همچنین کدورت
خروجي سیستم همواره کمتر از  2 NTUبود که نشان دهنده نقش موثر غشا (با سايز منافذ  1/3میکرومتر) در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبي از
سیستم بود .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده پتانسیل بسیار خوب سیستم بیولوژيکي بیوراکتور انوکسیک MBR -در حذف نیترات از آب
آشامیدني مي باشد.

.5

قدردانی

نويسندگان اين مقاله از زحمات جناب آقای مهندس مهرزاد پاکزاده در کمک به طراحي و ساخت سیستم کمال تشکر را دارند و همچنین از پژوهشگاه
مواد و انرژی برای حمايت مالي از اين طرح پژوهشي به کد شناسه ای  527473117و ارائه تسهیالت آزمايشگاهي سپاسگزار مي باشند.
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