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 خالصه

منعقد این پژوهش بررسی و مقایسه کارایی عملکرد ماده هدف از  برخوردار است. ایویژهفرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب از جایگاه 

متغیر برای حذف کدورت از آب  pH تأثیرگیاهی اسفرزه و کتیرا تحت  هایمنعقد کنندهآن با کمک  توأمبا عملکرد  تنهاییبهکلرورفریک  کننده

، 021محدوده کدورت  4در  هاآزمایشاست.  شدهمانجااست. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و بر روی آب خام ورودی به سد نهرین طبس 

 هایکدورتاسفرزه به ترتیب در  منعقد کنندهکه استفاده از کمک  دهدمیانجام گردید. نتایج نشان  0و  pH 7و محدوده  NTU 5و  41، 01

استفاده از  حالی کهدر  باشدمیمذکور  هایکدورتدرصد از  7/00و  0/36، 6/34، 2/39قادر به حذف  7بهینه  pHو در  NTU 5و  41، 01، 021

درصد از  3/09و  6/05، 6/00، 6/31قادر به حذف  7بهینه  pHو در  NTU 5و  41، 01، 021 هایکدورتکمک منعقد کننده کتیرا به ترتیب در 

. باشدمیفوق  هایکدورترصد از د 02و  6/09، 06، 9/03قادر به حذف  7بهینه  pHدر  تنهاییبهو کلریدفریک  باشدمییاد شده  هایکدورت

؛ بهینه نیز نقش مهمی در پایین آوردن کدورت داشت pHهمچنین اسفرزه از کتیرا در حذف کدورت کاراتر است. بر اساس نتایج مشاهدات، 

سفرزه و کتیرا مزایای طبیعی نظیر ا هایمنعقد کنندهکمک  کارگیریبهاقتصادی  جوییصرفهکدورت، سالمتی انسان و  بنابراین از دیدگاه حذف

 را دارد. ایمالحظهقابل

 

 یرااسفرزه، کت یک،طبس، کلرور فر سد نهرین ی،انعقاد و لخته سازکلمات کلیدی: 

 

  

 مقدمه .1
 

اد معلق  کدورت یک ویژگی فیزیکی اصلی آب و بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور و یا پراکندگی نور توسط مو 

 (.0باشد )زارم میکرون میهشود. اندازه ذرات کلوئیدی یک میکرون تا یک در آب است. کدورت در اثر وجود مواد معل  کلوئیدی در آب ایجاد می

. مثبت هسقتند یکیتربار الک یدارا معموالًآب  یهدر تصف یبوده و مواد منعقد کننده مصرف یمنف یکیبار الکتر یدارا معموالًذرات کلوئیدی معل  در آب 

 (.2دهند )مینموده و رسوب  یذرات معل  در آب را خنث یبار منفدر نتیجه ماده منعقد کننده مصرفی، 

مصقرف ماننقد در دسقترس بقودن،  هقایقابلیتدر انتخاب منعقد کننده مناسب باید عالوه بر قدرت الزم جهت انعقاد و اقتصادی آن به برخی از 

سان در آب، عدم ایجقاد عقوارب بقرای آب و امقالخ ناخواسقته توجقه کقرد تقا در صقورت تخلیقه در طبیعقت باعق  آلقودگی غیر سمی بودن، انحالل آ

 (.9نشوند ) زیستمحیط

کقه  های بدست آمقدهشود. لختهاستفاده می منعقد کنندهکمک  از مواد دیگری به نام تربزرگهای و ایجاد لخته انعقاد عمل برای کامل کردن

 شقیمیایی مقوادی ،هامنعققد کننقدهکمقک  (.4شوند )نشین و صاف میته راحتیو کلوئیدی را به همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و بهذرات معل  
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( نمایقدمی کند را انعقاد عملحرارت ) کاهش از جلوگیری ،ترنشینته قابل تر، دوام با ،ترمحکم ذرات تشکیل برای اصلی کننده منعقد با همراه که هستند

 (.5گردد )می اضافه آب به مصرفی کننده منعقد مادۀ مقدار کاهش و

)مطالعقه  کمک منعقد کننده طبیعی همراه بقا کلرورفریقک در حقذف کقدورت آب عنوانبهاسفرزه و کتیرا هدف این تحقی  ارزیابی عملکرد 

 .باشدمیطبس(  سد نهرین موردی:

 

 

 هاروشمواد و  .2

 

کقاربردی در مقیقاس آزمایشقگاهی اسقت و بقا اسقتفاده از دسقتگاه جارتسقت در آزمایشقگاه شقیمی آب و فاضقالب  –حقی  تجربی نوع مطالعه در این ت

 هایمنعققد کننقدهافقزودن کمقک  تقأثیرپردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور انجقام شقد. در ایقن مطالعقه  –دانشگاه شهید بهشتی  زیستمحیطدانشکده 

 کلرورفریک به آب خام ورودی به سد نهرین طبس، مورد بررسی دقی  قرار می گیرد. منعقد کنندهراه با ماده طبیعی اسفرزه و کتیرا هم

با کاربرد منعقد کننده کلرورفریک به همراه اسفرزه و با منعقد کننده  تنهاییبهبه منظور مقایسه کارایی کاربرد منعقد کننده کلرورفریک 

منعقد (، غلظتهای مختلف ماده NTU 5و  41 – 01 – 021مختلف ) هایکدورتبر مبنای متغیرهایی نظیر  هاآزمایشکلرورفریک به همراه کتیرا، 

( و دو زمان ته نشینی 0و  7) pHاسفرزه و کتیرا،  منعقد کننده(، غلظتهای مختلف ماده کمک ppm 0 و 2 – 4 – 0 – 02 – 21کلرورفریک ) کننده

 دقیقه( صورت پذیرفت. 91و  21)

 NTU 41اسفرزه و کتیرا، در کدورت  منعقد کنندهاز کمک  ppm 15/1 و 17/1-0/1-2/1-4/1-6/1غلظتهای  NTU 5ورت در کد

 NTUو باالخره در کدورت  ppm 0/1 و 9/1-5/1-75/1-0-5/0غلظتهای  NTU 01، در کدورت ppm 15/1 و 0/1-9/1-5/1-75/1-0غلظتهای 

مورد نیاز از  هایکدورتاز مواد کمک منعقد کننده طبیعی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین  ppm 0/1 و 9/1-5/1-75/1-0-5/0غلظتهای  021

و  pHبرای کاهش  Merckنرمال  0نمونه های آب از اسید سولفوریک  pHطری  افزودن پودر کائولین به نمونه های آب تهیه شد و برای تنظیم 

 (.6شد )استفاده  pHبرای افزایش میزان  Merckنرمال  0هیدروکسیدسدیم 

کلرورفریک همراه با  منعقد کننده، میزان کارایی تنهاییبهکلرورفریک  منعقد کنندهاین تحقی  در سه فاز که در هر کدام میزان کارایی 

است. در هر یک از کتیرا بررسی شده، انجام گرفته  منعقد کنندهکلرورفریک همراه با کمک  منعقد کنندهاسفرزه و میزان کارایی  منعقد کنندهکمک 

 مورد بررسی قرار گرفته است. pH =7- 0و  NTU 021 – 01 – 41 – 5در بازه های کدورت  pHمراحل پژوهش پارامترهای کدورت و 

معین( تهیه شد، نمونه ها به درون بشرهای مخصوص دستگاه جارتست  pHکدورت و نظر )پس از آنکه نمونه های آب با مشخصات مورد 

 عنوانبه Merckکلرورفریک  منعقد کنندهتخلیه شدند و پس از تهیه ماده  Model: JR-12-OSK8986-OGAWA SEIKI Co, LTDمدل 

برای حاالت دیگر نیز  هر یک از مقادیر نامبرده شده به ترتیب در بشرهای اول تا ششم اضافه شد. ppm 0و  2-4-0-02-21با دوزهای  منعقد کننده

دور بر دقیقه جهت انجام  011ثانیه با دور تند  61کتیرا با دوزهای مورد نیاز تهیه می شوند، سپس نمونه ها به مدت  اسفرزه و هایمنعقد کنندهکمک 

سپس به فلوکها (. 7شوند )دور بر دقیقه جهت انعقاد و لخته سازی هم زده می  41دقیقه با دور  21اختالط سریع هم زده می شوند و بعد از آن به مدت 

دقیقه ای اجازه ته نشینی داده می شود و در پایان هر کدام از دو زمان نامبرده، کدورت نمونه ها به منظور مقایسه با یکدیگر و  91و  21انی در دو بازه زم

متر  pHبا استفاده از pH قرائت می شود. پس از آن از بشرها برای آنالیز  HACHبررسی نتایج نهایی توسط دستگاه کدورت سنج مدل 

و کدورت نهایی نمونه ها پس  pHنیز بررسی می شود. میزان تغییرات  pHنمونه گیری می شود و میزان تغییرات ،  9501مدل  JENWAYدیجیتالی

ز کاغذ از انجام آزمایش با میزان اولیه مقایسه می شود. وزن لجن تولیدی در هر یک از نمونه ها توسط صاف کردن و گذراندن آب هر یک از بشرها ا

محاسبه می شود تا بتوان مشاهده کرد که در کدامیک از حاالت، میزان لجن تولیدی کمتری داریم. همین  Sartoriusترازوی دیجیتالی  صافی توسط

 کتیرا نیز به منظور مقایسه کارایی آن با اسفرزه صورت می پذیرد. منعقد کنندهمراحل برای کمک 

 

 

 نتایج آزمایشگاهی .3

 
 ارائه شده است: 0در جدول های مختلف آزمایش مورد نظر نتایج تحقی  بر مبنای متغیر
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اصلی و کمکی  منعقد کنندهدر دوز بهینه هر یک از مواد  تولیدی نو کدورت و وزن لج pH: بررسی میزان تغییرات 1جدول 

 
 

شرایط  ه همراه اسفرزه و با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا درب کبا کاربرد کلرورفری تنهاییبه: مقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک 1 شکل

 pH=7و  NTU 5کدورت  یکسان در
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شرایط  برد کلرورفریک به همراه کتیرا دربه همراه اسفرزه و با کار کلرورفریک با کاربرد تنهاییبهمقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک  :2 شکل

 pH=8و  NTU 5کدورت  دریکسان 

 

 
شرایط  به همراه اسفرزه و با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا در با کاربرد کلرورفریک تنهاییبهمقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک  :3شکل 

 pH=7و  NTU 40کدورت  یکسان در

 

 
شرایط  با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا در به همراه اسفرزه وریک با کاربرد کلرورف تنهاییبهمقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک : 4 شکل

 pH=8و  NTU 40کدورت  یکسان در
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شرایط  با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا در و  به همراه اسفرزه با کاربرد کلرورفریک تنهاییبهمقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک : 5 کلش

 pH=7و  NTU 80کدورت  یکسان در

 

 
شرایط  در با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا و با کاربرد کلرورفریک به همراه اسفرزه  تنهاییبهکارایی کاربرد کلرورفریک  مقایسه: 6 شکل

 pH=8و  NTU 80کدورت  یکسان در

 

 
شرایط  با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا در با کاربرد کلرورفریک به همراه اسفرزه و تنهاییبهمقایسه کارایی کاربرد کلرورفریک : 7 شکل

 pH=7و  NTU 120کدورت  یکسان در
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شرایط  با کاربرد کلرورفریک به همراه کتیرا در و به همراه اسفرزه با کاربرد کلرورفریک تنهاییبهرد کلرورفریک مقایسه کارایی کارب: 8 شکل

 pH=8و  NTU 120کدورت  یکسان در

 
د صرفه اقتصادی، سرعت ته نشینی، تشکیل فالک های درشتر و تولید لجن کمتر در نظر گرفته شده در انتخاب دوز بهینه فاکتورهای تاثیرگذاری مانن

 02قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک  یو(، –تی  –)ان  5و کدورت  = pH 7یعنی حالت  0 در شکل است.

 درصد حذف از کدورت داریم. 3/09کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  7/00اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با 

قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک یو(،  –تی  –)ان  5و کدورت  = pH 0یعنی حالت  2 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم. 2/00کتیرا،  کارگیریهبدرصد حذف کدورت و با  6/07اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  0/73

قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک  یو(،  –تی  –)ان  41و کدورت = pH 7یعنی حالت  9 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم. 6/05کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  2/36اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  6/09

قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک یو(،  –تی  –)ان  41و کدورت  = pH 0یعنی حالت  4 در شکل

 داریم. درصد حذف از کدورت  4/04کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  7/34اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  0/09

قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک  یو(، –تی  –)ان  01و کدورت  = pH 7یعنی حالت  5 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم. 6/00کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  6/34اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  06

قادر به حذف  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک یو(،  –تی  –)ان  01و کدورت  = pH 0حالت یعنی  6 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم. 4/06کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  9/32اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  0/04

قادر به  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک یو(،  –تی  –)ان  021و کدورت  = pH 7یعنی حالت  7 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم.  6/31کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  2/39اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  9/03حذف 

قادر به  تنهاییبهنتایج حاکی از آن است که منعقد کننده کلرورفریک  یو(، –تی  –)ان  021و کدورت  = 0pHیعنی حالت  0 در شکل

 درصد حذف از کدورت داریم. 5/03کتیرا،  کارگیریبهدرصد حذف کدورت و با  2/32اسفرزه،  کارگیریبهدرصد از کدورت، با  0/00حذف 
 
 

 یجه گیرینت .4
 

منعققد کلرورفریک به همقراه کمقک  منعقد کنندهکدورت، به هنگام استفاده از  4نزله حذف همانطور که از بررسی نتایج بر می آید، بهترین کارایی به م

کتیقرا نیقز رانقدمان  منعقد کنندهکلرورفریک به همراه کمک  منعقد کنندهصورت گرفته است و الزم به ذکر است که استفاده از  pH 7اسفرزه در  کننده

اسقفرزه دارای رانقدمان حقذف  منعقد کنندهاسفرزه و کتیرا، کمک  منعقد کنندهقام مقایسه دو کمک خوبی از حذف کدورت را به همراه دارد، اما در م

دقیقه ای بقرای نمونقه هقای آب زمقان بهینقه بقرای ایقن  91و  21با مقایسه کاهش کدورت در دو زمان ته نشینی  باالتر و قیمت به مراتب پایین تری است.

و در  NTU 41  ،ppm 0و  5 هایکقدورت، در تنهاییبقهکلرورفریقک  منعققد کننقدهبهتقرین میقزان اسقتفاده از  دقیقه در نظر گرفته شد. 91آزمایشات 

بقه  NTU01، در کقدورت ppm 0بقه انقدازه  NTU021اسقفرزه در کقدورت  منعقد کننقدهو برای کمک  NTU021  ،ppm 02و  01 هایکدورت

کتیقرا نیقز در  منعققد کننقدهو بقرای کمقک  ppm 0/1به انقدازه  NTU 5و در کدورت  ppm 9/1به اندازه  NTU41، در کدورت ppm 75/1اندازه 
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 NTUو در کقدورت  ppm 5/1به انقدازه  NTU41، در کدورت ppm 75/1به اندازه  NTU01، در کدورت ppm 0به اندازه  NTU021کدورت 

 حذف حاصل گردید.  بهترین راندمان pH 7به دست آمد. نتایج نشان داد که در  ppm  0/1به اندازه 5

زیادی در میقزان حقذف کقدورت دارد، بقه طوریکقه  تأثیرکه در تمامی حاالت، کدورت اولیه آب  دهدمیایج حاصله از تحقی  حاضر نشان نت

یابقد کقه ایقن امقر ، ثابت باقی بماند و تنها کدورت اولیه افزایش یابد، مقدار حذف از کدورت نیز افزایش می pHو  منعقد کنندهاگر عوامل غلظت، نوع 

اسقفرزه و کتیقرا،  منعقد کننده. استفاده از کمک (0)ناشی از افزایش تعداد ذرات و افزایش احتمال برخورد مابین آنها برای تشکیل ذرات درشت تر است

 منعققد کننقدهم مصقرف مقاده بررسی وزن لجن تولید شده نشان دهنده آن است که میزان وزن لجن تولیدی بقه هنگقا تاثیری در بوی آب نیز نمی گذارد.

بقرای رسقیدن بقه  تنهاییبقه منعقد کننقدهو به هنگام مصرف ماده  باشدمیهمراه با اسفرزه و کتیرا در هر یک از چهار کدورت مورد آزمایش بسیار ناچیز 

نیز بیشتر مقی شقود. بقه طقور کلقی از نظقر بیشتری مصرف نمود، نتیجه آنکه وزن لجن تولیدی  منعقد کنندهنتیجه مشابه از لحاظ حذف کدورت باید ماده 

 وزن لجن با توجه به میزان ناچیز آن مساله ای وجود نخواهد داشت. 

، اندازه لخته های تشکیل شده درشت تقر و تنهاییبهنسبت به کاربرد کلرورفریک  منعقد کنندهکمک  عنوانبهدر حالت کاربرد اسفرزه و کتیرا 

 منعققد کننقده، با افزایش میزان ماده تنهاییبهکلرورفریک  منعقد کننده. الزم به ذکر است که در حالت کاربرد باشدمی سرعت ته نشینی لخته ها نیز بیشتر

pH  با افزودن ماده منعقد کننده،  منعقد کنندهآب کاهش می یابد ولی به هنگام استفاده از این دو کمکpH  تغییر محسوسی ندارد و در حقدpH  اولیقه

همچنین با افزودن هر یک از این دو ماده از میزان مصرف کلریدفریک کاسته شده که از لحاظ اقتصادی و بهداشتی مقرون به صقرفه اسقت  باقی می ماند.

در (. 3) ی شقودزیرا این دو ماده در کشور به میزان فراوان وجود دارند، به ویژه اسفرزه که بسیار ارزان قیمت است و در سطح منطقه نیز به وفقور یافقت مق

، سقبب حقذف کقدورت بیشقتر منعققد کننقدهاستفاده از پلیمرهای صنعتی هزینه گزافی را به همراه دارد. همچنین عالوه بر کاهش مصرف مقاده  حالی که

در  ارزیابی درصد حذف کدورت در هر یک از حاالت بیانگر این مطلب است کقه .گرددمیاستفاده می شود،  تنهاییبهنسبت به زمانی که کلرورفریک 

 منعققد کننقدهبا کاربرد  حالی که، با افزایش میزان کدورت، میزان حذف کدورت نیز بیشتر می شود در تنهاییبهکلرورفریک  منعقد کنندهحالت کاربرد 

حالقت اتفقاق مقی افتقد. در  NTU 5و  021، 01و سپس به ترتیب در  NTU 41کلرورفریک به همراه اسفرزه بیشترین میزان حذف در کدورت متوسط 

کلرورفریک به همراه کتیرا نیز با افزایش میزان کدورت، درصد حذف کدورت بیشتر می شود به طوریکه بیشترین میقزان حقذف در  منعقد کنندهکاربرد 

طبیعققی نظیققر اسققفرزه و کتیققرا مزایققای  هایمنعقققد کننققدهکمققک  کارگیریبققه. بنققابراین از دیققدگاه سققالمتی انسققان دهققدمیرخ  NTU 021کققدورت 

 اقتصادی نیز می تواند مفید واقع شود.  جوییصرفهاسفرزه، از نظر  منعقد کنندهرا دارد. همچنین استفاده از کمک  ایمالحظهقابل
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