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Increasing urbanization and industrialization of cities
have led to an increase in pollutants and the production
of many toxic elements. One of these pollutants is
arsenic, which is known as one of the most toxic and
dangerous elements in drinking water. The aim of this
study was to investigate the method of minimizing the
amount of this toxic substance by coagulation and
flocculation in drinking water. In order to determine the
optimal conditions for arsenic removal by coagulation
and flocculation methods, in the first stage, the optimal
pH was determined by Jar experiment, then by
selecting ferric chloride as a coagulant and lime as
coagulant and also the optimal pH. The optimal amount
of chemical is obtained, at the end, the residual
concentration of arsenic is determined by atomic
hydride absorption spectroscopy. According to the
concentration of arsenic in the incoming water sample
which is equal to 91 micrograms per liter The jar test
was performed in two stages with chloroform
coagulants, which according to the optimal pH
obtained in different concentrations of coagulants and
also a constant concentration of coagulants, the arsenic
removal efficiency in the best case in chlorofricter
coagulants. It reached 98.3%, which is equal to 1.5
micrograms per liter, which according to the standard
of the WHO (2011), 10 micrograms per liter had an
acceptable result. The result of this study indicates that
the coagulation and flocculation method with chloridechloride coagulant and a constant amount of lime as a
coagulant has high efficiency in arsenic removal.

افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها موجب افزایش آالیندهها و تولید
 یکی از این آالیندهها آرسنیک است که در.عناصر سمی بسیاری شده است
دسته سمیترین و خطرناکترین عنصرهای موجود در آب آشامیدنی قرار
 هدف از انجام این پژوهش بهحداقل رساندن میزان آرسنیک در.گرفته است
 در.آب آشامیدنی بهروش انعقاد و لختهسازی با استفاده از کلروفریک است
 و یک مقدارpH روش انعقاد و لختهسازی برای حذف آالینده موردنظر یک
بهینه وجود دارد که چه کمتر و چه بیشتر از این مقادیر بهینه باعث کاهش
. لجنهای ریزتری تشکیل میشود، زیرا در مقدار بهینه.حذف آالینده میشود
،بنابراین برای تعیین شرایط بهینه حذف آرسنیک بهروش انعقاد و لختهسازی
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 سپس با انتخاب. بهینه بهکمک آزمایش جار تعیین شدpH در مرحله اول میزان
کلرورفریک بهعنوان ماده منعقدکننده و آهک بهعنوان کمک منعقدکننده و
 در پایان. مقدار بهینه ماده شیمیایی تعیین شد، بهینهpH همچنین میزان
غلظت باقیمانده آرسنیک بهروش طیفسنجی جذب اتمی هیدرید اندازهگیری
 آزمایش. میکروگرم بر لیتر بود91  غلظت آرسنیک نمونه آب اولیه برابر با.شد
 در مرحله اول.جار در طی دو مرحله با منعقدکننده کلرورفریک صورتگرفت
 میلیگرم بر لیتر کلروفریک5  و در مقدار غلظت ثابت برابر6  بهینهpH میزان
1  غلظت،6  بهینهpH  در مرحله دوم با ثابت نگه داشتن مقدار.بهدست آمد
،میلیگرم در لیتر آهک بهعنوان کمک منعقدکننده و تغییر غلظت کلروفریک
راندمان حذف آرسنیک در بهترین حالت بهکمک ماده منعقدکننده کلرورفریک
 میکروگرم1/5  که برابر با، درصد رسید98/3  به، میلیگرم بر لیتر6/5 با غلظت
 میکروگرم10(  با توجه به میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی.بر لیتر بود
 نتیجه این پژوهش بیانگر آن است.بر لیتر) نتیجه قابلقبولی را بههمراه داشت
که روش انعقاد و لختهسازی با منعقدکننده کلرورفریک و میزان ثابتی از آهک
.بهعنوان کمک منعقدکننده کارایی باالیی در حذف آرسنیک دارد

سینا کریمی و همکاران

است (پناهی و همکاران .)1391 ،از روشهای متداول حذف
آرسنیک از منابع آبی میتوان به اکسیداسیون ،انعقاد و
لختهسازی ،اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون ،تعویض یونی ،گیاه
پاالیی و فناوریهای نوین با تکیه بر استفاده از نانو ذرات اشاره
نمود .یافتهها نشان داد علیرغم درصد باالی حذف آرسنیک با
استفاده از روشهایی مانند اکسیداسیون ،تعویض یونی و
شناورسازی با هوای محلول ،این روشها از لحاظ اقتصادی
بهصرفه نبوده و مدت زمان حصول به راندمان بهینه باال است
(سلیمانی و همکاران1397 ،؛ حسنزاده و استوار.)1398 ،
معموال آرسنیک معدنی در آب بهدو صورت آرسنیت 3
ظرفیتی و آرسنات  5ظرفیتی وجود دارد .آرسنات یک مولکول با
بار منفی بوده و حذف آرسنیک آن نسبتا ساده است .زیرا بهراحتی
روی سطح ذرات هیدروکسید فلزی جذب میشود .اما حذف
آرسنیک اگر بهصورت آرسنیت باشد بهدلیل خنثیبودن از نظر بار
الکتریکی مشکل است .بنابراین اگر آب مورد تصفیه دارای
آرسنیت باشد (یا مقدار آن در حد حداکثر مجاز باشد) تصفیه باید
با یک مرحله اکسیداسیون بهمنظور تبدیل تمام آرسنیت به
آرسنات شروع شود .اکسیداسیون برای حذف آرسنیک با کاربرد
کلریناسیون ساده ،ازناسیون یا پرمنگنات پتاسیم قابل دستیابی
است (سلیمانی و همکاران.)1397 ،
) Guo et al. (2007برای حذف آرسنیک  3و  5ظرفیتی از
سیدریت ( )FeCO3استفاده کردند .نتایج نشان داد ظرفیت جذب
برای آرسنیک  3و  5ظرفیتی بهترتیب  1040و  520میکروگرم
بر گرم است .همچنین ) Goswami et al. (2012از نانوذرات مس
 2ظرفیتی برای حذف آرسنیک  3ظرفیتی استفاده کردند .نتایج
نشان داد  1گرم از نانوجاذب میتواند تا  200میکروگرم بر لیتر
آرسنیک تا  100درصد حذف آرسنیک را داشته باشد .همچنین
در مطالعه ) Zade and Dharmadhikari (2007مشخص شد
 Fe2O3از  Al2O3در جذب آرسنیک مؤثرتر است.
در سیستمهای تصفیه آبهای سطحی با فرآیند متداول با
استفاده از مواد منعقدکننده فریک یا آلوم ،آرسنیک به آسانی در
طول فرآیند انعقاد–تهنشینی حذف میشود ).(Palood, 2020
فرآیند انعقاد و لختهسازی بهکمک مواد شیمیایی از قبیل آلوم،
کلرورفریک و سولفات فرو انجام شد (.)Kim and Nriagu, 2000
باتوجه به مطالعات انجام شده ،موثرترین آنها کلرورفریک بود،
که در این آزمایش نیز از آن استفاده شد .حذف آرسنیک با این
روش به عوامل مختلفی از قبیل نوع ماده منعقدکننده ،مقدار
مصرفی ماده منعقدکننده pH ،و غلظت اولیه آرسنیک وابسته بود
(.)Sorg and Logsdon, 1978

 -1مقدمه
امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و همینطور
پیشرفت علم و فناوری باعث افزایش فعالیتهای صنعتی و
کشاورزی شده است که موجب افزایش ورود آالیندهها به
محیطزیست شده است ( .)Sarma et al., 2010این آالیندهها
موجب اختالل در محیطزیست میشود .از میان این آالیندهها
فلزات سنگین بهدلیل عدم تجزیه و همینطور اثرات مخرب بر
روی سالمت انسانها و موجودات زنده بسیار حائز اهمیت هستند
(.)Rajkumar et al., 2010
وجود فلزات سنگین در منابع آب بهصورت طبیعی و یا بر اثر
فعالیتهای بشر صورت میگیرد ( .)Hou et al., 2013از میان
فلزات سنگین ،آرسنیک ( )Asیک عنصر بسیار سمی است که
بهصورت فعالیتهای طبیعی و غیرطبیعی وارد منابع آب میشود
( .)Baroni et al., 2000برخی از این آالیندهها با آلودهسازی
محیطزیست وارد چرخه غذایی شده و منابع آبی را آلوده نمودهاند.
این مسئله تأثیر مستقیم بر سالمت انسان دارد که عالوهبر شیوع
بیماریهای مختلف ،موجب سرطان و حتی باعث مرگ نیز
میشوند .یکی از این آالیندهها آرسنیک است که بر اثر
فعالیتهای بشری و یا طبیعی موجب آلودگی منابع آب برخی
مناطق شده است (.)Karim, 2000
آرسنیک شبه فلز و عنصری سمی است که مواجهه انسان با
آن اغلب از طریق مصرف آب شربی است که بهصورت طبیعی با
آرسنیک آلوده شده باشد .آلودگی آرسنیک در آب بهدلیل سمیت
و مخاطرهآمیز بودن آن ،بهعنوان یک مشکل اساسی در جوامع
مختلف مطرح است .از زمان شناسایی مشکالت بهداشتی ناشی از
حضور آرسنیک در آب آشامیدنی ،تالشهای فراوانی توسط
دانشمندان در نقاط مختلف دنیا برای حذف آرسنیک از آب شرب
با استفاده از روشهای مختلف بهعمل آمده است .بررسی
روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی مهمترین گام برای
کاهش اثرات خطرناک آن محسوب میشود (پناهی و همکاران،
 .)1391بسیاری از آالیندههای موجود در آب برای سالمتی انسان
و محیطزیست ،مضر و سمی شناخته شدهاند .در میان این
آالیندهها آرسنیک از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چرا که
میلیونها نفر در معرض آب آشامیدنی آلوده بهآن قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی ،حد مجاز آن را کمتر از  0/01میلیگرم
در لیتر ( 10میکروگرم در لیتر) در آب آشامیدنی مشخص کرده
است .حد مجاز آرسنیک در استاندارد ( 1053سازمان استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران )1389 ،نیز همین مقدار گزارش شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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داخل یکی از ظرفها قرارگرفت .شرایط در تمامی بشرها یکسان
بود ،بهطوری که حجم نمونه اولیه تمامی بشرها یک لیتر و سرعت
همزنهای قرارداده داخل بشرها نیز یکسان بود .این آزمایش یک
مدل کوچک از واحدهای انعقاد سریع ،انعقاد آهسته و همینطور
تهنشینی در تصفیهخانه بود که با افزودن مواد شیمیایی
پارامترهای مورد مطالعه را در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی کرد.
آزمایش حاضر ،موجب شد کاربر بتواند میزان تزریق مواد
شیمیایی را هنگامیکه پارامترهای شاخص کیفیت آب تغییر
میکرد ،بهصورت تقریبی مشخص کند و نتیجه بهدست آمده
آزمایش فوق ،میزان تزریق مواد شیمیایی به تصفیهخانه را تنظیم
کرد .در این آزمایش تالش شد تا کلیه شرایط فرآیند انعقاد و
لختهسازی که در تصفیهخانه (مقیاس بزرگ) اجرا میشد،
بهصورت آزمایشگاهی (مقیاس کوچک) شبیهسازی شود.
این آزمایش برای دستیابی به شرایط بهینه در دو مرحله
صورت گرفت ،در مرحله اول برای دستیابی به  pHبهینه و در
مرحله دوم برای یافتن مقدار بهینه ماده منعقدکننده .مواد
شیمیایی مورد استفاده در این آزمایش از شرکت مهباد مهر
تجارت ایرانیان تهیه شد .مواد منعقدکننده مورد استفاده برای
انجام آزمایش کلرورفریک بود و آهک بهعنوان کمک منعقدکننده
مورد استفاده قرار گرفت .برای تنظیم  pHنیز از اسیدکلریک 1
نرمال و هیدروکسید سدیم  0/05نرمال استفاده شد .در هر دو
مرحله  4ساعت قبل از انجام آزمایش به نمونه اولیه بهمیزان
 1 ppmکلر برای تبدیل آرسنیک سه ظرفیتی به آرسنیک پنج
ظرفیتی تزریق شد .تمامی مراحل انجام آزمایش جار در دمای
اتاق  25-20درجه سلسیوس صورتگرفت .بهعالوه تمام وسایل
مورد استفاده در آزمایش با آب مقطر کامال آبکشی شد و تمام
دستگاههای مورد استفاده نیز مطابق با دستورالعمل راهنمای
دستگاه کالیبره شد.
در فرآیند انعقاد pH ،بهینه یک پارامتر مهم محسوب میشود.
برای شروع آزمایش ابتدا در هریک از ظروف (بشر) یک لیتر از
نمونه آب خام اضافه شد .سپس با استفاده از محلولهای اسیدی
و بازی نام برده pH ،هر یک از ظرفهای حاوی نمونه آب اولیه با
فاصله یک واحد از  4تا  9تغییر داده شد .سپس مقدار ثابتی از
منعقدکننده موردنظر ( 5میلیگرم کلرورفریک) بهصورت مجزا به
داخل شش ظرف تزریق شد .بعد از تزریق ماده ،دستگاه روشن
شده و همزنها بر روی سرعت  140دور در دقیقه تنظیم شد و
بهمدت دو دقیقه این شرایط برای انجام اختالط سریع ادامه پیدا
کرد .بعد از اتمام این زمان ،سرعت همزنها به  35دور در دقیقه
کاهش یافت که این روند تا مدت زمان  18دقیقه ادامه پیدا کرد

هدف پژوهش حاضر کاهش غلظت آرسنیک از آب آشامیدنی،
با استفاده از فرآیند انعقاد و لختهسازی در شرایط بهینه است .لذا
این مطالعه سعی دارد  pHبهینه و همینطور میزان مقدار ماده
افزودنی کلرورفریک بهعنوان مواد منعقدکننده و آهک بهعنوان
کمک منعقدکننده به آب آلوده به آرسنیک تعیین شود.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه کنترل کیفیت تصفیهخانه شماره 2
(کن) تهران متعلق به شرکت آب و فاضالب استان تهران در سال
 1399صورتگرفت .در این پژوهش از آب طبیعی حاوی آرسنیک
استفاده شد .نمونه اولیه مورد استفاده در آزمایش از چاه شماره
 2متعلق به شرکت آب و فاضالب تأمینکننده آب آشامیدنی شهر
آبگرم واقع در شهرستان آوج استان قزوین تهیه شد .برای
نمونهبرداری و انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی از دو ظرف
پالستیکی به حجم  10لیتر استفاده شد .ظرفهای مورد استفاده
برای نمونهبرداری با آب شهری شسته و سپس بهوسیله آب مقطر
آبکشی شدند تا احتمال وجود هرگونه آلودگی از بین برود .پس
از نمونهبرداری برای اندازهگیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
به آزمایشگاه انتقال داده شد .برای اندازهگیری  pHاز دستگاه
pHمتر رومیزی مدل  780شرکت  Metrohmسوئیس استفاده
شد .دستگاه کدورتسنج مورد استفاده در این آزمایش مدل
 N2100از شرکت  HACHبود که قابلیت اندازهگیری کدورت بر
اساس واحد  NTUرا دارا بود .برای کالیبراسیون این دستگاه از
پنج محلول استاندارد استفاده شد .این دستگاه براساس استاندارد
جهانی  USEPA180/1نتایج آنالیز را ارئه داد .این مدل دارای سه
دتکتور بود که امکان سنجش کدورت را تا  4000 NTUفراهم کرد.
برای اندازه گیری میزان آرسنیک از روش طیفسنجی جذب اتمی
تولید هیدرید با نام اختصاری Hydrid Generation ( HG-AAS
 ،)Atomic Absorption Spectrometricعناصر بهصورت گازهای
هیدریدی وارد اتمساز شد .دستگاه مورد استفاده از سری
 Agilent 33B AAبود.
برای پیشبینی شرایط انعقاد و تعیین میزان مناسب  pHو
مواد شیمیایی مورد نیاز برای لختهسازی از دستگاه جارتست
استفاده شد .آزمایش جار در تصفیهخانه برای نشان دادن تأثیر
مواد شیمیایی طراحی شده است که یک روش عمومی برای
ارزیابی انعقاد ،لختهسازی و تهنشینی است .دستگاه جارتست از
شش ظرف شیشهای (بشر) به حجم یک لیتر و همزنهای کامال
یکسان که با یک موتور کار میکردند ،تشکیل شد .هر همزن
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فاصله یک سانتیمتری از سطح آب از تمامی ظرفها نمونه
برداشته شد تا به حداکثر کاهش غلظت آرسنیک به مقدار بهینه
دسترسی پیدا شود.

تا لختهسازی بهطور کامل صورتگیرد .بعد از اتمام  18دقیقه
دستگاه را خاموش کرده و  30دقیقه در حالت استراحت قرار داده
تا عمل تهنشینی کامال صورت گیرد .پس از اتمام مدت زمان
مشخص شده نمونهها از عمق یک سانتیمتری از سطح آب هریک
از ظرفها بهصورت جداگانه برداشت شد تا میزان آرسنیک
باقیمانده در pHهای مختلف اندازهگیری شود.

 -3نتایج
بعد از انتقال نمونه اولیه به آزمایشگاه ،میزان آرسنیک،pH ،
هدایت الکتریکی و کدورت اندازهگیری شد که در جدول  1آورده
شده است .میزان آرسنیک نمونه اولیه مطابق جدول برابر 91
میکروگرم بر لیتر بود که از میزان استاندارد ( 10میکروگرم بر
لیتر) بسیار باالتر بود.

بعد از تعیین  pHبهینه ،مرحله دوم آزمایش شروع شد .برای
شروع اندازهگیری مقدار بهینه مواد منعقدکننده و تأثیر کمک
منعقدکننده ،مقدار  pHنمونه اولیه را به مقدار  pHبهینه تغییر
داده و نمونه آب اولیه در داخل شش ظرف قرار داده شده و تمامی
همزنها در داخل ظرفها قرار گرفت .سپس مقدار  5میلیگرم
در لیتر از ماده شیمیایی (کلرورفریک) به ظرف اول مانند مرحله
اول (بهعنوان شاهد) تزریق شد و در ظرفهای بعدی با فواصل
یکسان  0/5میلیگرم در لیتر ( )7/5 ،7 ،6/5 ،6 ،5/5 ،5از
کلرورفریک تزریق شد .بعد از تزریق کامل ماده منعقدکننده در
تمامی ظرفها برای افزایش راندمان حذف و جلوگیری از کاهش
 pHبهدلیل اثر مواد منعقدکننده ،در تمامی ظرفها به اندازه 1
میلیگرم در لیتر آهک بهعنوان کمک منعقدکننده تزریق شد.
سپس با روشن کردن دستگاه و قرار دادن سرعت همزنها بر روی
 140دور در دقیقه بهمدت  2دقیقه ،اختالط سریع صورتگرفت.
بعد از آن سرعت همزنها به  35دور در دقیقه بهمدت زمان 18
دقیقه کاهش یافت تا لختهسازی بهخوبی انجام شود .بعد از اتمام
این مدت زمان دستگاه خاموش شده و بهمدت  30دقیقه برای
تهنشینی کامل ذرات در حالت استراحت قرار داده شد .سپس از

جدول  -1مشخصات نمونه اولیه
پارامتر

مقدار

آرسنیک ()ppb

91

pH

8/04

)EC (ms/cm

1/76

کدورت )(NTU

0/2

 -1-3مرحله اول آزمایش ( pHبهینه)
پس از اتمام مرحله اول آزمایش ( pHبهینه) با منعقدکننده
کلرورفریک ،آرسنیک تمامی نمونهها با  pHهای مختلف
اندازهگیری شد که میزان درصد حذف آرسنیک در جدول  2قابل
مشاهده است .با توجه به جدول  2و شکل  pH ،1بهینه برای
منعقدکننده کلرورفریک برابر  6با  83/51درصد حذف است.
100

80

40

آرسنیک ()ppb

60

20

0
10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0

pH
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با توجه به جدول  3مقدار  pHبر درصد حذف آرسنیک با
استفاده از منعقدکننده کلرورفریک موثر بود و نشان دهنده
معنیداری کلی مدل رگرسیون بود .مقدار آماره آزمون معنیداری
مدل ،همان آماره  Fبا درجه آزادی  1بود .البته با توجه به سطح
معناداری ( )pمقدار آزمون که برابر  0/002و بیشتر از  0/05بود
فرض صفر با اطمینان  95درصد تایید شد یعنی مدل موجود با
اطمینان  95درصد معنیدار بوده و براساس دادههای موجود این
مدل قادر به بیان تغییرات آرسنیک بود.

جدول  -2درصد حذف آرسنیک در وضعیت pHهای مختلف برای
منعقدکننده کلرورفریک
pH

درصد حذف آرسنیک

4

23/07

5

26/37

6

83/51

7

74/72

8

72/52

9

56/04

جدول  -3تجزیه واریانس تغییرات آرسنیک در pHهای مختلف برای منعقدکننده کلرورفریک
مدل
1

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig.

رگرسیون

1026/057

1

1026/057

2/356

*0/002

باقیمانده

1741/943

4

435/486

مجموع

2768/000

5

*معنی داری در سطح %95

اندازه گیری شد ،که در جدول  4و شکل  2قابل مشاهده است .باتوجه
به جدول  4مقدار بهینه منعقدکننده کلرورفریک برابر  6/5میلیگرم بر
لیتر با  98/35درصد حذف است.

 -2-3مرحله دوم آزمایش (مقدار بهینه)
بعد از دستیابی به مقدار  pHبهینه ،مرحله دوم آزمایش (مقدار
بهینه) آغاز شد .پس از اتمام مرحله مقدار بهینه با منعقدکننده
کلرورفریک ،میزان آرسنیک تمام نمونهها براساس مقدار منعقدکننده

جدول  -4درصد حذف آرسنیک بر حسب مقادیر منعقدکننده کلرورفریک
مقدار ماده شیمیایی ()mg/lit

درصد حذف آرسنیک

5

95/60

5/5

96/70

6

97/80

6/5

98/35

7

96/92

7/5

96/59
4.5
4
3.5
3

2
1.5
1

آرسنیک ()ppb

2.5

0.5
0
8

7

6

5

3

4

2

1

0

مقدار ماده شیمیایی ()mg/lit
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تایید شد .یعنی مدل موجود با اطمینان  95درصد معنیدار بوده
و براساس دادههای موجود این مدل قادر به بیان تغییرات
آرسنیک است .کلرورفریک در تغییرات آرسنیک مؤثر بود.

جدول  5نشان دهنده معنیداری کلی مدل رگرسیون است .مقدار
آماره آزمون معنیداری مدل ،همان آماره  Fبا درجه آزادی  1بود.
البته با توجه به سطح معناداری ( )pمقدار آزمون برابر 0/0410
بود که بیشتر از  0/05است .فرض صفر با اطمینان  95درصد

جدول  -5جدول تجزیه واریانس تغییرات آرسنیک بر حسب مقادیر منعقدکننده کلرورفریک
مدل
1

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

رگرسیون

0/448

1

0/448

0/523

باقی مانده

3/425

4

0/856

مجموع

3/873

5

Sig.
*

0/0410

*معنی داری در سطح %95

 -4بحث و نتیجهگیری

 -5مراجع

پژوهش حاضر به بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی بهروش
انعقاد و لختهسازی انجام گرفت .مواد منعقدکننده مورد استفاده
آزمایش کلرورفریک بود .در روش انعقاد و لختهسازی برای حذف
آرسنیک تعیین  pHبهینه و مقدار بهینه اهمیت وجود دارد که
کمتر و بیشتر از مقدار بهینه باعث کاهش حذف آالینده میشود.
زیرا در مقدار بهینه لجنهای ریزتری تشکیل میشود .نتایج
بهدست آمده در این آزمایش به شرح زیر است:
مرحله اول آزمایش برای دستیابی به میزان  pHبهینه بود.
بیشترین میزان حذف در  pHبرابر  6رخ داد که درصد حذف
آرسنیک برابر با  83/51و مقدار باقیمانده آرسنیک در این pH
برابر  15میکروگرم بر لیتر بود .باتوجه به نتایج بهدست آمده در
مرحله اول آزماش میزان  pHبهینه برابر با  6تعیین شد.
مرحله دوم آزمایش برای دستیابی به میزان مقدار بهینه بود.
بیشترین میزان حذف در مقدار  6/5میلیگرم بر لیتر با درصد
حذف  98/35درصد بود .مقدار باقیمانده آرسنیک در این مقدار
برابر با  1/5میکروگرم بر لیتر بود .باتوجه به نتایج بهدست آمده
در مرحله دوم آزمایش مقدار بهینه برابر با  6/5میلیگرم بر لیتر
بود.
در آزمایشهای مربوط به بررسی تغییرات آرسنیک برحسب
مقدار منعقدکننده کلرورفریک ،مقدار سطح معناداری برابر
 0/041بوده و کمتر از  0/05بود .در نتیجه فرض صفر با اطمینان
 95درصد رد شد .یعنی مدل موجود با اطمینان  95درصد
معنیدار بوده و براساس دادههای موجود این مدل قادر به بیان
تغییرات آرسنیک بود .کلرورفریک در تغییرات آرسنیک مؤثر بود.
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