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خالصه
در این مقاله تحقیقاتی بر روی  6روش بر پایه کلر که از پرکاربردترین و مؤثرترین روشهای گندزدایی به شمار میروند انجام دادیم و به بررسی
مزایا و معایب و مقایسه آنها پرداختیم .همچنین توسط اکسل نرمافزاری محاسباتی تهیه شد که هزینه گندزداییها در مراحل مختلف تا  5سال اول
را بهتفصیل به ما خواهد داد .هدف ،رسیدن به بهترین شیوه میباشد .برای رسیدن به این مهم میبایست معیارها ارزشگذاری شود ،با تهیه پرسشنامه
خبره و جمعآوری  43پرسشنامه که از متخصصین در صنعت آب ،آبرسانی و گندزدایی آب جمعآوری گردید ،اهمیت معیارهای تصمیمگیری را
بدست آورده و به کمک روش مقایسه  AHPو با مدد گرفتن از نرمافزار  Expert choiceبه شیوههای الکترولیز نمک طعام (مولتی اکسیدانت)،
آب ژاول و هیپوکلریناتور بهعنوان بهترین روشها به ترتیب اولویت دست یافتیم.
کلمات کلیدی :کلر ،گندزداییexpert choice، ahp،

.1

مقدمه

مطالعات همهگیرشناسی بیانگر این مسئله است که مصرف آب آلوده چه بهصورت مستقیم و چه از طریق استفاده از آن برای مقاصد بهداشت فردی یا
تفریح میتواند سالمت انسان را به خطر بیاندازد [ .]1طبق آمار سازمان جهانی بهداشت 1مرگ و میر بر اثر آب و هوای آلوده ساالنه به  1.26میلیون نفر
میرسد [ .].به دلیل اهمیت موضوع در سال  1793میالدی در آمریکا و 1435شمسی در ایران نخستین استانداردهای آب آشامیدنی [ ]4تدوین گردید.
طبق استاندارد ملی ایران 1554و  1511آب مصرفی و یا آشامیدنی آبی است که عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی و رادیو نو کلوئیدی آن در حدی
باشد که مصرف و یا آشامیدن آن عارضه سوئی برای انسان در کوتاهمدت یا درازمدت ایجاد نکند [ .]1[ ]4هدف رسیدن به بهترین روش از میان
روشهای موجود با در نظر گرفتن تمام معیارهایی که در پیش رو میباشد است .در ابتدا دید کلی نسبت به کلر و روشهای مختلف مورد بحث و هزینه
گندزدایی هر مترمکعب آب خواهیم داشت و در انتها به مقایسه و جمعبندی موارد میپردازیم.

World Health Organization
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کلر
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1

عالمت اختصاری کلر Cl ،بوده ،عدد اتمی آن  19و جرم اتمی آن  45/354میباشد [ ]3و در سال  1993توسط کارل ویلهلم شیله (به سوئدیCarl :
 7( )Wilhelm Scheeleدسامبر  .1 - 193.مه  )19۷6کشف گردید [ .]5کلر تقریباً همیشه بهصورت یک مولکول با دو اتم کلر پیوند داده با هم
و به شکل  Cl2با وزن مولکولی  95/756وجود دارد .کلر یکی از موادی است که بیشترین طرفداران را در گندزدایی و اکسیداسیون در فرآیند تصفیه
آب به خود اختصاص داده است .گندزدایی بر پایه کلر امروزه بهعنوان مناسب ترین و متداولترین روش گندزدایی آب آشامیدنی در دنیا مورد استفاده
قرار می گیرد و در تحقق سالمت میکروبی آب کامال مورد تایید سازمان جهانی بهداشت  WHOمی باشد .برخی از محاسن استفاده از کلر عبارت
است از:
-

تقریباً بر ضد همهی باکتریهای بیماریزا تأثیر باالیی دارد.

-

با ایجاد کلر باقیمانده 2از آلودگی مجدد آب جلوگیری کرده و تولید بیوفیلمها در شبکهی توزیع یا خط انتقال را میکاهد .که این کار
تقریبا از گندزداهایی رایج دیگر که پایه کلر ندارند ساخته نیست (مانند ازن زنی که ماندگاری به شدت کمی دارد و UVکه به هیچ عنوان
ماندگاری در آب ندارد).

-

با قدرت اکسید کنندگی باال ،برای مقاصد پیشاکسایش مناسب است.
اما کلر زنی معایبی نیز دارد که محدودیت هایی را برایمان ایجاد میکند

-

در طی فرآیند گندزدایی محصوالت جانبی ) DBPs ( 3مانند تریهالومتانها )THM( 4و هالو استیک اسیدها )HAA( 5را تولید میکند
که اگر از محدوده استانداردهای تعیین شده خارج شود به شدت برای سالمتی مصرف کننده مضر میباشد.

-

با اکسایش برمید به برم ،موجب تولید محصوالت جانبی آلی برمیزه شده میشود.

-

بر ضد برخی تک یاخته ها مانند کریپتوسپریدیوم 6مؤثر نیست.
علیرغم موارد باال که ریسک سرطان زایی در مصرف کننده ها را باال میبرد ،ریسک مرگ و میر در اثر موارد بیماری زا  155تا  1555برابر بیشتر

از آن است [ .]6به همین دلیل و مزایای متعدد دیگر روشهای بر پایه کلر در تحقق سالمت میکروبی آب ،سازمان جهانی بهداشت و همچنین سازمان
ملی استاندارد ایران با تدوین دستورالعملهای مختلف به صراحت اعالم کرده اندکه کلر زنی با رعایت این استانداردها بالمانع میباشد.

 .3روشهای رایج موجود (بر پایه کلر)

 1-3الکترولیز نمک طعام (مولتی اکسیدانت)

گندزدایی آب به روش الکترولیز آب و نمک و تولید مولتی اکسیدانت بهعنوان یک تکنولوژی نوین ،ایمن و کارآمد در دنیا مطرح است .محلول مولتی
اکسیدانت از الکترولیز محلول نمک طعام (کلرید سدیم) یا آب شور دریا که هر دو با کمترین هزینه در دسترس میباشد  ،تولید شده و مخلوطی از
ترکیبات گندزداها است .سهم اصلی این مواد گندزدا را ترکیبات کلر آزاد ( HClO ،ClO-و  Cl2محلول) تشکیل داده و مقادیر باالیی از ترکیبات
دیگر مانند دیاکسید کلر محلول ،ازن محلول ،آب اکسیژنه و اکسیژن محلول در آن وجود دارد.
1

Chlorine
Chlorine Residual
3
Disinfection byproducts
4
Trihalomethanes
5
Haloacetic acids
6
Cryptosporidium
2
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 2- 3الکترولیز نمک طعام (هیپوکلریت کلسیم)
آب تصفیه شده با کدورت پایین پس از عمل فیلتراسیون به واحد سختی گیری غشایی  NFیا  ROانتقال مییابد و پس از کاهش سختی،با نمک بدون
ید مخلوط شده محلول نمک تولید میگردد .محلول نمک تولیدی وارد سلول الکترولیز نمک شده و در آنجا محلول هیپوکلریت سدیم و گاز هیدروژن
تولید می گردد .در مخزن آرامش پیش از تزریق گاز هیدروژن در باالی مخزن جداسازی شده و به کمک دمندههای هوا رقیق سازی شده یا به غلظت
پایین تر از اشتعال رسانده می شود و سپس به هوا تخلیه می گردد .
فرآیندهایی که در این مسیر به وجود می آیند به شرح زیر است:

)(1

NaCl + H2O  2e  Naocl  H2

)( 2

Naocl  H2O  Hclo  NaOH

 3-3گاز کلر
گاز کلر بهصورت مایع در مخازن تحت فشار نگهداری می گردد .سیستم کلریناتور با برداشتن فشار از روی گاز یا مایع کلر در مخزن (و با کمک
دستگاه تبخیر ساز در صورت استفاده از مایع برای ظرفیت های باال) دز مناسب را برای تزریق آماده سازی می نماید .گاز کلر توسط انژکتور به آب
تزریق می گردد و سپس محلول غلیظ برای گندزدایی مورد استفاده قرار میگیرد .فرآیندهایی [ ]9که در این مسیر به وجود می آیند به شرح زیر است:

)(3

Cl 2 + H 2 O  HOCl  H  Cl 

)( 4

HOCl  OCl -  H 

 4-3هیپوکلریناتور (پرکلرین)
کلسیم هیپوکلریت با فرمول  Ca(OCl)2ماده ای جامد و سفید رنگ ،با بوی تند شبیه به گاز کلر میباشد که خورنده است و معموالً با  65%کلر در
دسترس و بیشتر بهصورت پودر ،گرانول یا قرص های جامد به فروش می رسد ،که هر سه به راحتی در آب حل می شوند .فرآیند [ ]9شماره ) (5در این
مسیر شکل میگیرد.


)( 5

5-3

 2 HOH



Ca(ocl)  2 H 2 O  2HOCl  Ca
2

هیدروکلریناتور(پرکلرین)

روش هیدروکلریناتور کامال مشابه روش هیپوکلریناتور است که توسط مخترعین داخل ایران ساخته و به ثبت رسیده است و از زیر مجموعههای سیستم
پرکلرین میباشد .تولید نیرو در این دستگاه از انرژی ریزش آب بر روی توربین تولید میشود .فرآیند شماره )(5مانند روش قبل در این مسیر شکل
میگیرد.
 6-3آب ژاول
سدیم هیپو کلریت ماده ای شیمیایی با فرمول  Nacloکه به آن آب ژاول هم گفته میشود و بهصورت محلول با غلظت کلر فعال تا  15در صد جرمی
عرضه میشود .این محلول زالل ،کمی متمایل به زرد ،به شدت قلیایی و خورنده و دارای بوی شدید کلر است[.]7تجزیه هیپوکلریت کلسیم طبق فرمول
[ ]9شماره ) (6انجام میشود:
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NaOCl + H2O  HOCl + Na   OH -

)( 6

.4

مقایسه روشهای موجود

 1- 4مقایسه از دید فنی
در جدول شماره 1که بهصورت کالمی یا  verbalتدوین گردیده( بدبن منظور که ورودی مناسبی برای روش تحلیل  1Ahpو نرمافزار باشد) ویژگی
روشهای مختلف که از منابع گوناگون اسنخراج شده است[ ]7[ ]۷[ ]6بهصورت دسته بندی شده آمده است.
جدول  -1مقایسه روشها از منظر فنی

زمان تماس
( وابسته به شرایط موجود و  phآب)

اثر ماندگاری

الکترولیز
مولتی
اکسیدان
حداکثر

الکترولیز
هیپوکلریت
سدیم
تقریبا

1دقیقه
طوالنی

 20دقیقه

گاز کلر
تقریبا

پرکلرین
پرکلرین
هیپوکلریناتور هیدروکلریناتور

تقریبا

تقریبا

آب ژاول
تقریبا

20تا30دقیقه 20تا45دقیقه 20تا45دقیقه 20تا45دقیقه
نسبتا طوالنی

نسبتا طوالنی

نسبتا طوالنی

قوی

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

امکان خطر ایمنی در سایت

خیلی کم

کم

خیلی زیاد

نسبتا کم

نسبتا کم

نسبتا کم

امکان خطر ایمنی در آب(تولید مواد جانبی)

خیلی کم

کم

خیلی زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

سهولت بهره برداری و تعمیرات

عملکرد ضدعفونی

نسبتا طوالنی نسبتا طوالنی

نسبتا دشوار

نسبتا دشوار

دشوار

راحت

راحت

راحت

پراکندگی در ایران

بسیار کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

پراکندگی در اروپا و آمریکا

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

وابستگی به بازارهای جهانی

خیلی زیاد

خیلی زیاد

زیاد

کم

کم

کم

در معیار زمان تماس،که کامال به شرایط موجود آب( مانند دما و  PHکه تاثیرات قابل توجهی بر جای میگذارند) بستگی دارد  ،زمان موجود
در شرایط نرمال و تجربیات بهره برداران در نظر گرفته شده است.
امکان خطر ایمنی در سایت شامل خطراتی است که در حین بهره برداری و انبارداری و جابجایی مواد و تجهیزات موجود ممکن است در سایت
گندزدایی به وجود آید  .امکان خطر ایمنی در آب نیز مخاطراتی است که مواد جانبی تولید شده در فرآیند گندزدایی( مانند تری هالومتان ها) به وجود
می آورند .

 2-4مقایسه از دید اقتصادی
برای مقایسه اقتصادی روشهای موجود جدول شماره .و 4به ترتیب برای 155و  .55لیتر در ثانیه به عنوان مثال آورده شده ،که خروجی برنامه ای است
که در محیط اکسل نوشته شده است و قابل انعطاف بوده و بر اساس دبی ورودی داده شده ،هزینه مواد اولیه و خرید لوازم ،هزینههای کلی سال اول 5 ،
سال اول و هزینه گندزدایی میانگین در  5سال نخست طرح برای هر متر مکعب را بهصورت اتوماتیک و با دقت باال محاسبه میکند .هزینه های خرید و
مواد اولیه با مشاوره بهره برداران محترم و از شرکتهای فروشنده بهصورت پیش فاکتور استعالم گرفته شده است(استعالم ها با گذشت زمان میبایست
به روز رسانی شوند) .
The Analytic Hierarchy Process1
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همانطوری که مشاهده میشود روش گندزدایی آب ژاول در رنج دبی  155لیتر در ثانیه مقرون به صرفه ترین روش از میان روشهای موجود
برای مدت یک سال و همچنین تا افق  5سال میباشد .و روش گندزدایی آب ژاول در رنج دبی  .55لیتر در ثانیه مقرون به صرفه ترین روش در سال
اول
و گاز کلر در افق  5سال اول مقرون به صرفه ترین شیوه میباشند .با بررسی دبی های مختلف به این نتیجه میرسیم که برای تصمیمگیری از منظر
اقتصادی دبی طرح نقش اصلی را ایفا میکند و برای هر رنج دبی  ،روش متفاوتی صرفه اقتصادی پیدا میکند.
جدول  -2مقایسه روشها از منظر اقتصادی برای دبی  151لیتر در ثانیه
الکترولیز
(مولتی اکسیدان )

الکترولیز
(هیپوکلریت سدیم)

گاز کلر

پرکلرین%65
(هیپوکلرید کلسیم)

پرکلرین%65
(هیدروکلریناتور)

آب ژاول %15

مساحت مورد نیاز m3

40

40

60

20

15

40

لوازم استاندارد مورد نیاز

زیاد

زیاد

خیلی زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

هزینه خرید اولیه دستگاه و لوازم مربوط

2,500,000,000

240,000,000

70,000,000

400,000,000

14

6

2

3.07

3.07

13.33

میزان مواد مصرفی

(کیلوگرم در ماه)

5,443

2,333

778

1,194

1,194

5,183

هزینه مواد مصرفی

(کیلوگرم لایر)

تزریق مورد نیاز

گرم در مترمکعب

800,000,000 1,650,000,000

2,700

2,700

11,000

65,000

65,000

4,500

هزینه مواد مصرفی در ماه

14,696,640

6,298,560

8,553,600

77,585,040

77,585,040

23,322,168

هزینه بهره برداری و پرسنل

25,000,000

25,000,000

25,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

هزینه کل در سال اول

2,976,359,680

1,181,020,480 1,351,020,480 1,202,643,200 2,025,582,720

859,866,016

هزینه کل در  5سال اول

4,881,798,400

5,625,102,400 5,795,102,400 2,813,216,000 3,527,913,600

2,699,330,080

هزینه گندزدایی 1مترمکعب

در  5سال

هزینه ها به ریال میباشد

209

121

151

248

241

116

محاسبات بر اساس دبی  150لیتر در ثانیه انجام شده است

جدول  -3مقایسه روشها از منظر اقتصادی برای دبی لیتر در ثانیه 211

الزم به توضیح است فاکتور مساحت مورد نیاز ،به دلیل متغییر بودن قیمت زمین و وابستگی شدید به محل احداث سیستم (به طور مثال داخل و
یا خارج شهر بودن) در هزینه پیش بینی نگردیده است و با دانستن قیمت زمین میتوان آن را در محاسبات لحاظ کرد  .فاکتورهای زیست محیطی و فنی
نیز در این بخش از مقایسه لحاظ نگردیده و نتیجه گیری تنها از نقطه نظر اقتصادی بررسی گردیده است .به طور مثال پر واضح است که از روش کلر
زنی گازی در محدوده شهری به دلیل خطرات احتمالی آن نمیبایست استفاده شود.

.5

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری کلی با توجه به یکسان نبودن واحد و کمی و کیفی بودن معیارهای مطرح شده به سراغ علم تصمیمگیری و آمار میرویم .در علم
تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطرح است ،چند سالی است که روشهای تصمیم
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گیری با شاخصهای چند گانه « »MADMجای خود را باز کرده اند .از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPکه ابزاری مناسب برای
تصمیمگیریهای پیچیده و تعیین اولویت برای تصمیم گیرنده است []15را برگزیدیم.
در ابتدا میبایست پرسشنامهای برای نظر سنجی از افراد متخصص در زمینه آب و گند زدایی تهیه گردد .اگر پرسشنامه خود را برای  1.معیار بر
اساس پرسشنامه استاندارد انجام دهیم  ،شخصی که پرسشنامه را پر میکند میبایست به  66سوال پاسخ دهد که کار مشکل و وقت گیری است .ما برای
تسهیل این کار پرسشنامه ای ابتکاری تنظیم کردیم که در شکل 1آمده است و خروجی آن پس از قرار گیری در ماتریسی که در نرمافزار اکسل تهیه
کردهایم با پرسشنامه خبره استاندارد برابری میکند (جداول  .)9-6-5-3با جمعآوری  43پرسشنامه در انتها به مقادیر میانگین درجه اهمیت طبق شکل 1
دست یافتیم.

شکل  – 1پرسش نامه خبره
جدول  -4ماتریس مقایسه زوجی معیارها به کمک نرمافزار اکسل

جدول  -5ماتریس مقایسه زوجی هزینه اولیه گزینه ها به کمک نرمافزار اکسل
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جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی هزینه1سال اول گزینه ها به کمک نرمافزار اکسل

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی هزینه 5سال اول گزینه ها به کمک نرمافزار اکسل

در انتها طبق شکل  .ماتریس های مقایسه جداول  3الی  9را وارد نرمافزار اکسپرت چویس کرده و توسط دستور  synthesisوزن نهایی
معیارها و اولویت بندی گزینه ها را بهصورت دسته بندی شده بدست می آوریم (شکل .).

شکل  – 2محیط نرمافزار expert choiceپس از ورود تمام اطالعات

.6

جمعبندی

با توجه به نتیجه گیری و خروجی نرمافزار اکسپرت چویس روش" الکترولیز مولتی اکسیدانت" بهترین روش و پس از آن "آب ژاول" و
"هیدروکلریناتور" اولویت های دوم و سوم از روشهای گندزدایی موجود بر اساس مقایسه های فنی و اقتصادی و اهمیت معیارهای موجود بر اساس نظر
سنجی از افراد خبره در این امور میباشند (اشکال .)3-4
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شکل  – 3تعیین ارزش هر معیار توسط نرمافزار expert choice

شکل  –4تعیین ارزش هر گزینه توسط نرمافزار expert choice

قدردانی

.7

با تشکر از مهندس اردوان الیاسی سرپرست نظارت کارگاهی شرکت مشاور طوس آب در استان گلستان و تمامی کارشناسان و متخصصان این امر که
ما را از پیشنهادهای سازنده خود محروم نکردند و با صبر و حوصله پرسشنامهها را تکمیل نمودهاند و در برطرف کردن کاستیهای این بررسی و تحقیق
کمک شایانی کردند.
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