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Conventional water treatment processes include
screening, coagulation, flocculation, sedimentation,
filtration and disinfection. Many coagulants are widely
used in conventional water treatment processes. These
materials can be classified into inorganic and organic
coagulants. Many researches on natural coagulants
were carried out in recent years. This study evaluates
Tragacanth as natural coagulants aids with poly
aluminum chloride (PAC) for the removal of turbidity
and coliform bacteria from water Karoon River.
Tragacanth is a gum that extracted from astragalus.
According to results of this study, adding tragacanth as
a coagulant aid improved performance of the process
and experimental observations showed that by
applying tragacanth as coagulant aid in optimal
conditions, larger flocks are formed compared to PAC
applications and the sedimentation rate was higher. In
total, this study showed that dose of 0.06 mg/l of
tragacanth as a coagulants aid with 15 mg/l of PAC
coagulant in high turbidity (480-500 NTU) has the best
performance in reducing turbidity and total coliform.
Keywords: Coagulation, Poly Aluminum Chloride,
Tragacanth, Turbidity, Coliform
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، لختهسازي، انعقاد،فرآیندهاي متداول تصفیه آب شامل آشغالگیري
 بسیاري از منعقدکنندهها بهطور. صافسازي و گندزدایي است،تهنشیني
 این مواد.گستردهاي در فرآیندهاي تصفیه آب متداول استفاده ميشوند
 در.را ميتوان به منعقدکنندههاي غیرآلي و آلي طبقهبندي کرد
سالهاي اخیر تحقیقات زیادي در مورد منعقدکنندههاي طبیعي انجام
 در این مطالعه کتیرا بهعنوان کمک منعقدکننده طبیعي.شده است
) براي حذف کدورت و باکتريهايPAC( بههمراه پلي آلومینیم کلراید
 کتیرا صمغي است.کلیفرم از آب رودخانه کارون مورد ارزیابي قرارگرفت
 افزودن کتیرا، طبق نتایج این مطالعه.که از گون استخراج ميشود
بهعنوان کمک منعقدکننده روند عملکرد را بهبود بخشید و مشاهدات
 موجب تشکیل ذرات بزرگترPAC نشان داد که استفاده از کتیرا بههمراه
 در مجموع این مطالعه نشان داد که.و افزایش نرخ تهنشیني ميشود
 میليگرم در لیتر کتیرا بهعنوان کمک منعقدکننده بههمراه0/06 دوز
NTU(  در کدورت باالPAC  میليگرم در لیتر ماده منعقدکننده15
.) بهترین عملکرد را در کاهش کدورت و کلیفرم کل دارد500-480
، کتیرا، پلي آلومینیوم کلراید، انعقاد و لختهسازي:کلمات کلیدي
 رودخانه کارون، کلیفرم،کدورت

امید استرش و همکاران

این رابطه از کاربرد کیتوزان ميتوان نام برد (عروجي و همکاران،
.)1391
در این پژوهش از کتیرا بهعنوان کمک منعقدکننده طبیعي

 -1مقدمه
منابع آبي که به صورت طبیعي یا توسط انسان آلوده شده است
براي دستیابي به استانداردهاي آب شرب باید فرآیندهاي الزم
تصفیه را طي نماید .آب با قابلیت شرب آبي است که عوامل

استفاده شده است .کتیرا نوعي ماده صمغي است که در تجارت
به نامهاي  Tragacanthیا  Tragacanth Gumمشهور است .این

فیزیکي ،شیمیایي ،بیولوژیکي و رادیولوژیکي آن در حدي باشد
که آشامیدن آن در کوتاه مدت یا درازمدت عارضه سوئي در انسان

ماده از ساقة گون گرفته ميشود (زرگران و همکاران .)1387 ،از
نظر نوع محصول دو نوع کتیرا قابل تشخیص است که به نامهاي
مفتولي و خرمني معروفند .گونههاي نوع مفتولي از گونههاي پایه

ایجاد نکند .فرآیندهاي متداول تصفیه آب شامل آشغالگیري،
انعقاد ،لختهسازي ،تهنشیني ،صافيسازي و گندزدایي است .انعقاد
فرآیندي است که طي آن ذرات ریز با سرعت تهنشیني خیلي کم

کوتاه بوده و مقدار محصول آن نیز فوقالعاده کم ولي جنس آن
مرغوبیت زیادي دارد و کتیراي خرمني از گونههایي که رشد
بیشتري دارند یا بلند است بهدستميآید .در مغز ساقه این

که اصطالحاً کلوئید نامیده مي شوند و عامل مهمي در بروز کدورت
هستند با یکدیگر جمع شده و ذرات درشت تر با سرعت تهنشیني

گیاهان مواد صمغي فراهم شده که خود بهخود یا در اثر شکاف به
خارج ترشح ميشود که به کتیرا معروف است ).( Trease, 1971

بیشتر را تشکیل ميدهند (ذهب صنیعي.)1370 ،
لختهسازي فرآیندي است که در آن فلوک ها به یکدیگر
چسبیده و فلوکهاي درشت تري ایجاد ميکنند که در مراحل

این مواد پس از سه تا چهار روز خشک شده و قابل جمعآوري
است و هر چه هوا گرم و خشک باشد کتیرا سفید تر شده و زودتر
سخت مي شود .البته در هواي مرطوب و سرد دیرتر سخت شده و

بعدي تصفیه به راحتي از آب جدا ميشوند (Environmental

) .Protection Agency, 1999اگر اجازه داده شود که ذرات بهطور

محصول تیره تر است .مناطق کتیرا خیز ایران شامل استانهاي
اصفهان ،کردستان ،همدان ،کرمانشاه ،فارس ،بوشهر و هرمزگان

طبیعي تهنشین شوند ممکن است که چندین ماه و حتي یک
سال تهنشینى بهطول انجامد ،بهطور مثال اگر اندازه ذرات
 0/ 0001میليمتر باشد (ذرات کلوییدي)  755روز براي تهنشیني

است .هم چنین در عراق ،ارمنستان ،سوریه و روسیه و نواحي
مختلف آسیاي صغیر یافت ميشود (صمصام شریعت و معطر،
.)1383

فرصت الزم است و باید توجه داشت که ازنظر مهندسي زمان بیش
از چند ساعت براي جداسازي قابلقبول نیست (چالکش امیري،

نوع مرغوب کتیراي ایران  2/5سانتيمتر طول و 1/ 2
سانتي متر عرض دارد .رنگ آن سفید متمایل به زرد و کمي شفاف

 .)1395لذا فرآیند تصفیه (زاللسازي) آب بدون استفاده از موادي
که سرعت تهنشیني ذرات کلوئیدي را افزایش دهند غیرممکن
بهنظر ميرسد (ذهب صنیعي.)1370 ،

و شاخي شکل بوده و بدون بو و داراي مزه بسیار جزئي است .از
موارد استفاده از کتیرا ميتوان به صنعت داروسازى  ،تولید مواد
آرایشى ،پارچه بافى ،کارخانجات شامپوسازى و تهیه رنگ مو اشاره

در فرآیند انعقاد از مواد منعقدکننده وکمک منعقدکننده
استفاده ميشود .مواد منعقدکننده شامل موادي هستند که براي

کرد .اگر مخلوط کتیرا با داروهاي مناسب خورده شود براي تقویت
روده ،تسکین درد کلیه ،مثانه و زخم مثانه مفید است .در

ناپایدارسازي ذرات و چسباندن آنها به یکدیگر استفاده ميشوند،
در حاليکه استفاده از مواد کمک منعقدکننده موجب افزایش
دانسیته و بههم چسبیدن ذرات و کمک به تهنشیني سریع تر است

محصوالت غذایي بهعنوان یک ماده مطمئن و پرکننده قرصها و
امولسیونها در سطح صنعتي استفاده ميشود .مقدار خوراک آن
بهصورت تنها و یا با داروهاي مختلف بهمیزان  25-5گرم بوده و

(عليپور و بذرافشان .)1383 ،نمکهاي آلومینیم و آهن
متداولترین منعقدکنندههایي هستند که تاکنون براي تصفیه آب

تاکنون گزارشي از عوارض جانبي کتیرا اعالم نشده است
(صالحي سورمقي.)1385 ،

مورد استفاده قرار گرفته اند (Okuda et al. 1999; Shi et al.

) .2007مشکالتي در اثر کاربرد نمکهاي معدني بهدلیل باقیماندن
در آب ،تولید حجم زیاد لجن و نحوه دفع در محیط زیست بهوجود

کتیرا توسط قلیا تجزیه و توسط الکل غلیظ تر از  35درصد
تهنشین مي شود و غلظت و نیز ویسکوزیته آن با تغییر  pHبه
حالتهاي اسیدي و قلیائي کم ميشود .همچنین توسط محلول

آمده است ) .(Ndabigengesere and Narasiah, 1998بههمین
منظور براي رفع مشکالت مربوط به منعقدکنندههاي شیمیایي،

نیترات بیسموت تهنشین ميشود (زرگران و همکاران.)1387 ،
پژوهش حاضر با هدف بررسي کارآیي کتیرا بهعنوان کمک

تحقیقات زیادي در خصوص منعقدکننده هاي طبیعي در سالهاي
اخیر صورت گرفته است ) .(Ravikumar and Sheeja, 2012در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

منعقدکننده بههمراه منعقدکننده پلي آلومینیم کلراید درحذف
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کدورت و باکتريهاي کلیفرم آب رودخانه کارون مورد مطالعه
قرار گرفته است.

هیدروکسید سدیم با غلظت  0/02نرمال استفاده شد.
بهمنظور تعیین  pHبهینه ماده منعقدکننده ، PAC
آزمایشهاي جار با نمونههاي آب با pHهاي مختلف صورتگرفت.

 -2مواد و روشها

پس از تعیین  pHبهینه براي هریک از سطوح کدورت مورد
آزمایش ،به منظور تعیین غلظت بهینه ماده منعقدکننده  ،PACدر

 -1-2تهیه آب با کدورت مصنوعی

هر مرتبه غلظت هاي مختلفي از  PACاضافه شد .بعد از تعیین
شرایط بهینه  PACدر سطوح کدورت مورد آزمایش ،غلظتهاي
مختلف کمک منعقدکننده کتیرا بههمراه غلظت بهینه  PACبه

این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهي و با استفاده از دستگاه
جارتست شش خانهاي بر روي نمونههاي آب مصنوعي در
تصفیهخانه آب اهواز انجام پذیرفت .از آنجایي که میانگین
کدورت آب برداشتي در طول دوره آزمایشات در محدوده کدورت

مرحله اختالط سریع دستگاه جار اضافه شد.
نحوه آزمون جارتست به این صورت بود که مرحله اختالط
سریع بهمدت یک دقیقه و با سرعت  ،120 rpmپس از آن مرحله

پایین ( )50-40 NTUبود ،لذا براي بررسي کارآیي مواد
منعقدکننده مورد استفاده در سطوح کدورت باالتر ،اقدام به

لختهساز در دور کند و با سرعت  40 rpmبهمدت  20دقیقه و
مدت زمان تهنشیي طبق توصیه مراجع معتبر بهویژه 30 ،EPA

کدورتسازي بهصورت مصنوعي شد .سه سطح کدورت مورد
آزمایش شامل کدورت پایین ( ،)50-40 NTUکدورت متوسط
( ) 115-100 NTUو کدورت باال ( ) 500-480 NTUبود ،در تهیه

دقیقه در نظر گرفته شد .پس از پایان یافتن آزمایشات
نمونه برداري براي تعیین کدورت باقيمانده وکليفرم کل ،از 5
سانتيمتري زیر سطح آب توسط پيپت انجام گرفت.

آب با کدورت مصنوعي از ترکیب خاک ساحل رودخانه کارون با
آب خام رودخانه استفاده شد .پس از برداشت نمونه خاک فرصت

به طور کلي آزمایشات جارتست با هدف مقایسه و کاربرد پلي
آلومینیوم کلراید به تنهایي و بههمراه کاربرد کمک منعقدکننده

داده شد تا خاک کامال خشک شود .سپس آن را از الک
آزمایشگاهي با مش  30گذرانده و پودر نرم با درجه یکنواخت ي
بیشتر حاصل شد.

طبیعي کتیرا انجام گرفته است .کلیه آزمایشها براساس
روشهاي استاندارد براي آزمایشهاي آب و فاضالب انجام گرفت.
بهعالوه بهمنظور اثبات تکرار پذیري روش آنالیز ،آزمایشها سه

در مرحله بعد به مقدار چند گرم از خاک حاصله در ظروف 20
لیتري ذخیره آب خام اضافه و بهمدت چند دقیقه همزده شد.
سیکل همزدن چندبار و با فواصل زماني  10دقیقه صورتگرفت.

مرتبه تکرار و در پایان نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelتهیه
و دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSآنالیز شدهاند.

سپس مخلوط حاصل بهمدت  1ساعت در حالت سکون قرارگرفت
تا ذرات درشت تهنشین شوند .آن گاه از مایع رویي چند لیتر

 -3-2آماده سازي محلول پلی آلومینیوم کلراید ()PAC

(حدود  4-3لیتر) برداشت و بهعنوان سوسپانسیون مادر نگهداري
شد .از این سوسپانسیون براي تهیه آب مصنوعي با کدورتهاي
مختلف در مطالعات آزمایشگاهي استفاده شده است .دراین

در این تحقیق از  PACجامد با درجه خلوص  28درصد استفاده
شد .براي تهیه محلول ،در ابتدا بهمقدار یک گرم از  PACدر کمي
آب مقطر حل و توسط آب مقطر حجم آن به یک لیتر افزایش
داده شده و محلول یک در هزار  PACتهیه شد.

تحقیق ،دستگاه کدورتسنج مدل  pH ،(HACH( 2100 Nمتر
مدل  )WTW( 330و دستگاه جارتست مدل (VELP ( JLT6
مورد استفاده قرار گرفت.

 -4-2آماده سازي محلول کتیرا
در این آزمایش از کتیراي جامد استفاده شده است .روش تهیه

 -2-2روش آزمایشگاهی

محلول به این صورت بود که در ابتدا فلسهاي کتیرا توسط هاون
چیني بهصورت پودر نرم درآورده شد .سپس براي جدا نمودن
ذرات درشت ،الک آزمایشگاهي مورداستفاده قرارگرفت .در مرحله

در ابتدا نمونه هاي آب خام تهیه شده از نظر میزان کدورت،
 ، pHدما وکلیفرم کل ،مورد آزمایش قرار گرفتند و براي انجام
جارتست در هر مورد آزمایش از بشرهاي  1لیتري استاندارد

بعد به مقدار یک گرم از پودر تهیه شده کتیرا در مقدار کمي آب
مقطر حل و توسط آب مقطر حجم آن به یک لیتر افزایش داده

حاوي  1000 mLنمونه آب موردنظر استفاده شد .مقادیر pH

مورد آزمایش در این تحقیق در شش سطح شاملpH ،هاي ، 8
 5 ،6 ،7 ،7/5و  9بود .بهمنظور تنظیم  pHاز اسید سولفوریک و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مي شد .براي ایجاد سوسپانسیون یکنواخت ،مخلوط حاصل روي
یک همزن مغناطیسي بهمدت  15دقیقه قرارگرفته و همزده
17
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باقيمانده در آب تعیین  pHبهینه است ( Letterman and

مي شد .در مرحله پایاني براي جدانمودن مواد معلق در
سوسپانسیون موجود ،از صافي با قطر  0/45میکرومتر استفاده
شده است .از این محلول صاف شده بهعنوان کمک منعقدکننده

.)Driscoll, 1988
در شکل  ،1تأثیر  pHبر میزان حذف کدورت توسط PAC

در آزمایش ها استفاده شد .الزم به ذکر است که بهعلت احتمال
کاهش اثر منعقدکنندگي ،استوک منعقدکنندهها بهصورت روزانه،

نشان داده شده است .تعیین  pHبهینه با دوز ثابت  10میليگرم
بر لیتر براي  PACصورتگرفت .همان طور که از نمودار استنباط

هنگام آزمایش تهیه ميشد.

ميشود در  pHبرابر با  8باالترین راندمان حذف کدورت
درکدورتهاي مختلف بهدستآمدهاست .میزان حذف کدورت
دراین  pHبدون فیلتراسیون ،درکدورتهاي پایین ،متوسط و باال

 -3نتایج و دادهها

بهترتیب با فاصله اطمینان  %95برابر با  97/5 ،94/9و  98/7درصد
بوده و کدورتهاي ب اقيمانده بهترتیب به  2/ 7NTU ،2/ 3 NTUو
 6/5 NTUرسیده است .به عبارت دیگر در این محدوده از ، pH

 -1-3تعیین  pHبهینه  PACدر کدورتهاي مورد آزمایش
 pHعامل بسیار مؤثري در فرآیند انعقاد و لختهسازي است.
هر ماده منعقدکننده داري  pHبهینهاي است ،بهطوريکه در pH

رسوب تشکیل شده در طي فرآیند و یا همان محصوالت هیدرولیز
 ، PACداراي کمترین حاللیت هستند .همچنین نتایج آنالیز

بهینه ،بیشترین کارآیي را در انعقاد دارد (.)Sanghi et al. 2006
مطالعات انجام شده توسط محققان نشان ميدهد که غلظتهاي

واریانس با ( )P > 0/ 05تفاوت معناداري را بین  pHو درصد حذف
کدورت نشان داده است.

باالي آلومینیوم باقيمانده در آب تصفیهشده ناشي از عدم ایجاد
شرایط بهینه  pHاست .بهترین روش براي کاهش آلومینیوم

کدورت متوسط

کدورت باال

کدورت پایین
14
12
12

10.7

8.2

8
8

6.5

3.15

2.7

3.1

2.3

3.8

3.25

4.8

4.4

6
4

2.7

2.9

7.5

7

کدورت باقیمانده )(NTU
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3.3
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PH
شکل  -1روند تغییرات کدورت باقیمانده نسبت به تغییرات  pHبراي منعقدکننده PAC

 -2-3تعیین غلظت بهینه  PACدر کدورتهاي مورد

لیتر ،PACکدورت باقيمانده معادل  2/ 4 NTUبوده و با توجه به
اینکه ماده منعقدکننده  PACدراین غلظت قادر به کاهش

در شکل  ،2تأثیر غلظت ماده منعقدکننده  PACدر سطوح
کدورت مورد آزمایش بر میزان حذف کدورت در  pHبهینه نشان
داده شده است .نتایج بهدستآمده نشان ميدهد که به طور کلي

کدورت تا میزان استاندارد مجاز کدورت درآبهاي تصفیه شده
( )> 5 NTUاست بهعنوان غلظت بهینه در این سطح کدورت

آزمایش

انتخاب ميشود .به همین دلیل ،با توجه به نمودار یاد شده ،غلظت
بهینه  PACبراي حذف کدورت 10 ppm ،بهدستآمدهاست.
همچنین باتوجه به استدالل فوق الذکر در کدورتهاي متوسط

با افزایش غلظت  ، PACمیزان حذف کدورت نیز افزایش یافته
است .مطابق نمودار در کدورت پایین با مقدار 10میليگرم در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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و باال ،غلظت بهینه  15میليگرم در لیتر بهدستآمد .در نهایت
راندمان حذف کدورت در کدورتهاي پایین ،متوسط و با ال
بهترتیب برابر با  97/ 6 ،94/ 6و  99/1درصد وکدورتهاي

بهترتیب برابر با  0/ 958 ،0/995 ،0/ 942حاصل شد .همچنین
نتایج آزمون  ANOVAبا سطح اطمینان  95درصد تفاوت
معناداري بین میزان  PACتزریقي و درصد حذف کدورت در

باقيمانده به ترتیب به  2/5 NTU ،2 NTUو 4/ 5 NTUرسیده
است .آنالیز واریانس با ( )P > 0/05در کدورتهاي مورد آزمایش

کدورتهاي مورد آزمایش نشان ميدهد .در این شرایط
مکانیسمهاي غالب براي حذف کدورت از نوع جذبي یا جاروبي و

نشان داد تأثیرعامل  PACروي درصد حذف کدورت معنيدار بوده
و ضریب تعیین مدل ( )R2براي کدورتهاي پایین ،متوسط و باال

یا ترکیبي از دو مکانیسم ذکرشده است.

کدورت باال

کدورت پایین
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شکل  -2روند تغییرات کدورت باقی مانده نسبت به تغییرات دوز منعقدکننده PAC

مطابق شکل  ،3غلظت بهینه کتیرا در کدورتهاي پایین و

 -3-3تعیین غلظت بهینه کمک منعقدکننده کتیرا در
تحت شرایط بهینه حاصل از مراحل قبل ،آزمایشهاي با

متوسط برابر با  0/04و در کدورت باال برابر با  0/06میليگرم در
لیتر بهدستآمد که در آن کدورتهاي باقيمانده بهترتیب برابر

دوزهاي مختلفي از کتیرا بههمراه دوز بهینه  PACدر سطوح
کدورت مورد آزمایش صورت گرفت .در آزمایشهاي اولیه با
افزایش دوز مصرفي کتیرا ،کدورت افزایش پیدا نمود و پایداري

با 0/ 8 NTU ، 0/61 NTUو  1/ 6 NTUو راندمان حذف کدورت
بهترتیب برابر با  99/3 ،98/ 6و  99/7درصد هستند .همچنین
نتایج آزمون آنالیز واریانس با ( )P >0/05در کدورتهاي مورد

مجدد کلوئیدها صورت گرفت .زیرا با افزودن بیش از حد کمک
منعقدکننده ،سطح کلوئیدها اشباع و در مکانیسم پلسازي بین

آزمایش نشان داد که عامل  PACبههمراه کتیرا روي درصد حذف
کدورت معني دار است و ضریب تعیین مدل ( )R2براي

ذرات اختالل بهوجود ميآید ،که منجر به پایداري مجدد کلوئیدها
شده است .در نتیجه در ادامه آزمایش ها با کاهش دوز مصرفي
کتیرا ،مقادیر بهینه کتیرا براي هر سطح کدورت بهدستآمد.

کدورتهاي پایین ،متوسط و باال بهترتیب برابر با 0/ 988 ،0/ 994
و  0/994بهدستآمده است.
براي تعیین دوز بهینه کتیرا مطابق استانداردهاي داخلي،

کدورتهاي مورد آزمایش

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کاهش کدورت به مقدار کمتر از ( 1 NTUحد مطلوب آب شرب)
عمل شد (سازمان استاندارد ایران .)1389 ،نتایج بهدستآمده در
این تحقیق نشاندهنده کارآیي باالي کتیرا بهعنوان یک کمک

بهطوريکه با غلظت هاي بسیارکم از کتیرا ،کدورت باقیمانده در
کدورتهاي پایین و متوسط به کمتر از ( 1 NTUحد مطلوب آب
شرب) قبل از فیلتراسیون رسیده است .همچنین با افزایش

منعقدکننده مناسب و طبیعي در کاهش کدورت آب بود،

کدورت اولیه راندمان حذف کدورت باالتر است.
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شکل  -3روند تغییرات کدورت باقی مانده نسبت به تغییرات دوز کمک منعقدکننده کتیرا

 -4-3میزان حذف کلیفرم کل در کدورتهاي مورد

مطابق نمودار با افزایش کدورت اولیه راندمان حذف کلیفرم کل
در غلظت بهینه مواد منعقدکننده افزایش ميیابد ،بهطوريکه
راندمان حذف کلیفرم بهترتیب در کدورتهاي پایین ،متوسط و

مشخص کردن آلودگيهاي مدفوعي است که به تازگي درآب
ایجاد شده اند و منبع اصلي بسیاري از بیماريهاي رودهاي قابل

باال با کاربرد  PACبه تنهایي برابر با  98/6 ،94/ 8و  99درصد ،در
کاربرد  PACبههمراه کتیرا بهترتیب برابر با  99/ 4 ،99/3و 99/8

انتقال از طریق آب نیز هستند .غلظت باکتريهاي شاخص
معیاري از درجه آلودگي و بنابراین کیفیت بهداشتي بوده و ب ا
واحد  MPNنشان داده ميشود .در آب شرب  MPNباید برابر با

درصد حاصل شده است .همچنین بعد از  24ساعت هیچگونه رشد
مجددي از باکتريها در نمونههاي آب تصفیه شده مشاهده نشد.
آزمون آنالیز واریانس با ( )P >0/ 05نشان داد مواد

صفر باشد (.)Environmental Protection Agency, 1999

میانگین کلیفرم آب خام در طول دوره آزمایشها درکدورتهاي

منعقدکننده روي درصد حذف کلیفرم معنيدار بوده و ضریب
تعیین مدل ( )R2براي  PACبرابر با  0/992و کاربرد  PACبا

پایین ،متوسط و باال بهترتیب برابر با  15000 ،21000و 46000
) )MPN/100 mlبود.
نتایج حاصل از آزمایش هاي میکروبي در شکل  4آمده است،

کتیرا برابر با  0/974است ،همچنین مطابق نتایج آزمون
 ANOVAبا سطح اطمینان  95درصد تفاوت معناداري بین
مقادیر مواد منعقدکننده بهینه و درصد حذف کلیفرم کل وجود

آزمایش
حضور باکتريهاي کلیفرم در آب شاخص مفیدي براي

دارد.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -4روند تغییرات درصد حذف کلیفرم کل نسبت به تغییرات دوز مواد منعقدکننده در کدورتهاي مورد آزمایش

 -4بحث

 -5نتیجه گیري

در این تحقیق  pHعامل بسیار مؤثري بر میزان حذف کدورت بود
و تنظیم آن براي استفاده بهینه از ماده منعقدکننده ضروري
است pH .بهینه براي حذف کدورت توسط  PACبرابر با  8بود و

در مجموع بررسىها نشان داد که غلظت  0/ 06میلىگرم در لیتر
کمک منعقدکننده کتیرا بههمراه  15میليگرم در لیتر
منعقدکننده  PACدر کدورت باال ( )500-480 NTUبهترین

با افزایش غلظت  PACمیزان حذف کدورت نیز افزایش یافت.
براساس این مطالعه ،غلظت بهینه  PACبراي حذف کدورت در

عملکرد را در کاهش کدورت و کلیفرم دارد .بهطوري که در مقادیر
بهینه فوق راندمان حذف کدورت برابر با  99/ 7درصد و راندمان

کدورت پایین ( ،)50-40 NTUبرابر با  10میليگرم بر لیتر و در
کدورتهاي متوسط ( )115-100 NTUو باال ()500-480 NTU
برابر با  15میليگرم بر لیتر بهدست آمد و افزودن کتیرا بهعنوان

حذف کلیفرم کل ،برابر با  99/ 8درصد بهدستآمد .با توجه به
نتایج بهدستآمده مىتوان گفت که کمک منعقدکننده طبیعي
کتیرا قادر است کدورت و کلیفرم آب را به طور موثري کاهش

کمک منعقدکننده ،بازدهي فرآیند را افزایش داد.
در این مطالعه نرخ حذف کدورت در pHهاي اسیدي کاهش

دهد.

یافت .بنابراین نميتوان گفت که خنثيسازي ذرات تنها مکانیسم
انعقاد است .در  pHبهینه عمده ذرات در رسوبات به دام ميافتند
و فرآیند جاروب لختهاي صورت ميگیرد .بهنظر ميرسد که در

 -6تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاري صمیمانه مسئولین شرکت آب و فاضالب
اهواز و بهویژه کارکنان آزمایشگاه تصفیهخانه شماره  2و اساتید

 pHبهینه بخشي از ذرات در زنجیره انعقادي پلیمر به دام افتادهاند
و مکانیسم انعقاد جاروبي و به دام افتادن ذرات موثر بوده است.

بزرگوارم آقایان دکتر عبدالکاظم نیسي و دکتر افشین تکدستان
سپاسگزاري ميشود.

در این فرایند نقش کمک منعقد کننده کتیرا نیز بسیار مهم است،
به این دلیل که ميتواند ذرات را جذب کرده و آنها را از آب
خارج کند .مشاهدات آزمایشگاهي نشان داد که لختههاي حاصل

 -7مراجع

از کاربرد کتیرا بهعنوان کمک منعقد کننده در شرایط بهینه نسبت
به زماني که از  PACبه تنهایي استفاده شد ،بسیار درشتتر و

چالکش امیري ،م ،)1395( ،.اصول تصفیه آب ،انتشارات ارکان

سرعت تهنشیني باالتر بود.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دانش.
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