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چکیده

Abstract
The aim of this study is to reduce p-nitrophenol from
wastewater using an SBR reactor for biological treatment
of sewage and to study the effect of concentration of
p-nitrophenol in wastewater on reduction of biomass
production and sludge volume index. For this study,
two SBR reactors with a volume of 20 liters with
on-line control system were used. Once the stable
conditions in the reactors are met, sampling and testing
of parameters such as COD, MLSS, MLVSS, PH, DO,
SV1, SOUR, and p-nitotrophenol (PNP), as well as the
rate of reduction in production of biological solids were
performed during the 12 months of research. The results
showed that for the inserted amount of more than 100
mg/l of PNP, the COD decreased from 772 to 193 mg/l
while the COD removal efficiency decreased to 75%
and the PNP concentration decreased to 36.7 mg/l. The
biodegradable solids decreased by about 49.5% relative
to the control reactor. On the other hand, in this dose
of PNP, the amount of SOUR was 31 mg O2/h, and
VSS and the SVI value was less than 48 ml/g. For the
PNP dose of 150 mg/l, no biosolids was produced in
the reactor but COD and PNP levels increased in the
effluent. The presence of toxic organic compounds
such as p-nitrophenol in high concentrations in the
wastewater while reducing the removal efficiency of
the organic matter decreases the biological solids and
thus reduces the amount of excess sludge.

هدف این مطالعه کاهش پارانیتروفنل از پساب با استفاده از
 و اثرSBR فرایند بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضالب بهروش
غلظت پارانیتروفنل موجود در فاضالب بر میزان کاهش لجن
2  در این تحقیق از.تولیدی و قابلیت تهنشینی لجن است
 لیتر که توسط سیستم برخط کنترل20  به حجمSBR راکتور
 پس از ایجاد شرایط پایدار در راکتورها.میشود استفاده شد
 نمونهبرداری و آزمون پارامترهایی، ماه تحقیق12 در خالل
،SOUR ،SV1 ،DO ،PH ،MLVSS ،MLSS ،COD از قبیل
) و در نهایت میزان کاهش تولید جامداتPNP( پارانيتروفنل
 تزریقیPNP  نتایج نشان داد که در میزان.بیولوژیکی انجام شد
772  ازCOD  ميليگرم درلیتر به راکتور میزان100 بیش از
 بهCOD  میلیگرم در لیتر رسید و راندمان حذف193 به
 میلیگرم بر لیتر کاهش36/7  بهPNP  درصد و غلظت75
49/5  میزان جامدات بیولوژیکی قابل تهنشینی در حدود.یافت
 از طرفي در اين دوز.درصد نسبت به راکتور شاهد کاهش یافت
 و ميزان31 mgO2/h.gVSS  بهSOUR  ميزانPNP تزريقي
 ميليگرم در150  در دوز. رسيدml/g 48  به كمتر ازSVI
 اما ميزان، به راكتور هيچ لجن بیولوژیکی توليد نشدPNP ليتر
 وجود ترکیبات. در پساب خروجي افزایش یافتPNP  وCOD
آلی سمی و مقاوم نظیر پارانیتروفنل در فاضالب در غلظتهای
 اما منجر، اگرچه باعث کاهش راندمان حذف مواد آلی شده،باال
به کاهش جامدات بیولوژیکی نیز میشود و در نتیجه میزان
.لجن دفعی کاهش مییابد
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) .(Martín-Hernández et al., 2012; Suja et al., 2012ﺷﻜﻞ  1ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ را ﻧﺸﺎن
).(Suja et al., 2012
 -1مقدمه

بسياري از ترکيبات فنلي از جمله پارانتيروفنل سمي و خطرناک
هستند .میزان حاللیت این ماده در آب حداکثر  15گرم بر لیتر
است (;Fazelipour et al., 2011; Takdastan et al., 2009
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داد ﻛﻪ
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ترکيب فنلي از جمله PNP
دارای
جهشزایی ژنتیکی معرفی نمود .این ترکیب
سمیﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  PNPﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ ) ;et al., 2002
ﻟﺠﻦاثرﻓﻌﺎل ﺑ
ﺟﻤﻠﻪ
لجن فعال توسط محققین بررسي شد .نتايج اين بررسيها
شدید در تولید متهموگلوبین ،باعث آسیب به کبد و کلیه ،کم
 .(Takdastan et al., 2010; Low and Chase, 2003; Liu, 2003اﮔﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ا
نشان داد که فرایندهای بیولوژیکی هوازی از جمله لجن فعال
خونی ،تحریک پوست و چشم و مسمومیتهای سیستمیک
قابلﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ
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ﺷﻮد
 PNPﺳﺎزش داده
بهطور موثري براي تصفيه ترکيبات فنلي از جمله
میشود (Goh et al., 2009; Martín-Hernández et al.,
Bhattiﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻛﺎر
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
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Takdastan
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راﻛﺘﻮر درﺣﺬف
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لجن etفعال
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جمله
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تولید
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ﻓﺎﺿﻼبدادهﺳﻤﻲ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢازﻫﺎي
ﮔﺮم ﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
فنلی را
ترکیبات
ﻃﺮﻳﻖمناسب
ﺗﻮانباازسرعت
قادرند
رنگها استفاده میشود .حضور نیتروفنل
درها در
فرایند ;stan et al., 2013
کنند.ﻧﻤﻮد )
تجزيهاﻳﺠﺎد
ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺳﺎزﮔﺎري در
فاضالب  100را ﻣﻲ
ﻣﺤﺪوده mg/l
لجن فعال با اختالط کامل براي تصفيه ترکیبات فنلی با بار 2/6
صنعتی نگرانیهای زیادی در سالهای اخیر بهدلیل افزایش
 .(Takdastan and Pazoki, 2011; Rocher et al., 2001; Yang et al., 2003ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓ
کيلوگرم بر مترمکعب بر روز بهکار رفته است که براساس نتایج،
تخلیه فاضالب و سمیت نیترو فنولها به منابع آب پذیرنده
 .(Liu,ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ا
2000
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ﺟﻤﻠﻪ
از
ه
ﺑﺎزدارﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
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در
ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻲ
ایجاد کرده است ( et al., 2012; Sujaو رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
کارايي این راکتور درحذف فنل  89تا  %95گزارش شد (Saby
Martín-Hernández
داﺷﺘﻪدر غلظ
.)etﻧﻴﺰPNP
;al., 2002
Takdastan
et al.,
اﺳﺖاز اﺛﺮات 2009
هاي ﺳﻤﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.تﻣﻬﺎر
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺗﺼﻔﻴﺔ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ
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ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل وارد ﻣﻲﺳﺎزد ) d Tay, 2000; Alavi et al,
در فاضالب سمي است ،اما تحمل غلظتهاي بسيار باالتر در
ترکیبات فنلی از جمله پارانیترو فنل استفاده شد .از روشهای
 .(2015اﺛﺮات ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ  PNPﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺬف  BODو ،COD
محدوده  100 mg/lرا ميتوان از طريق سازگاری در تصفیه
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کنددرشود
ﺗﺼﻔﻴﻪ PNP
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نامطلوبي
باشند.از ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داشتهﺑﺮداري
بيولوژيکياينيزﺑﺮ ﺑﻬﺮه
تصفيۀﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ
فرآيندهاي ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻏﻠﻈﺖبرﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ
SBRﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در
فعالدر وﻟﻴﺘﺮ
لجنﮔﺮم
بیولوژیکی بهویژه روشهای هوازی از جملهﻣﻴﻠﻲ
کنندۀ
واحدهايetتصفيه
Liangدر
مشکلي etجدي
Liangگاهي
مهارetسمي
جملهPNPet
مقاوم از
.(Huang
;al., 2007
;al., 2006
al., 2006; Jafari
al., 2016
برای تجزیه ترکیبات شیمیایی سمی و )
پسابهاي صنعتي از جمله لجن فعال وارد میسازد (Liu
استفاده میشود (Martín-Hernández et al., 2012; Suja
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ) (SBRﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪروش ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳ
راﻛﺘﻮر
 .)and Tay, 2000; Alavi et al, 2015اثرات عمده مواد سمي
 .)et al., 2012شکل  1فرمول شیمیایی پارانیتروفنل را نشان
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ،در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺷ
 PNPبر فرایند بیولوژیکی لجن فعال عبارتند از :کاهش حذف
میدهد (.)Suja et al., 2012
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،از ﺟﻤﻠﻪ SBR
 BODو  ،CODکاهش راندمان جداسازي جامدات بیولوژیکی
وقتي که ترکیبات فنلی از جمله  PNPبه داخل فاضالب
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(Alavi et al.,

و تغيير در خواص فشردگي لجن .مواد سمي شيميائي از جمله
 PNPهمچنين قادر است کيفيت آبهاي پذيرنده را تقليل
دهد .پسابهاي فاضالبهاي سمي ممکن است موجودات
زندۀ آبي در آبهاي پذيرنده را تهديد کنند (Hajsardar et
 .)al., 2011; Hormozi Nejad et al., 2013مطالعات سميت
مبتني بر تنفس باکتریها (شاخص  )SOURکه در رآکتورهاي
بيولوژيکي تصفیه فاضالب در واحدهاي پايلوت انجام گرفته،
نشان داده است که از مجموع  33ترکيب آلي مقاوم و سمی،
 13نوع آنها از جمله ترکیبات فنلی با بيش از  100ميليگرم
در ليتر بودهاند ،اما در غلظتهاي پائينتر تأثير قابلمالحظهاي
بر بهرهبرداري از لجن فعال نخواهند داشت (Huang et al.,

باکتریخوارها همچون پروتوزئرها و متازواها
 )2015و در نهایت دور ریزی انرژی توسط ترکیبات مقاوم به
تجزیه و مواد سمی از جمله  .)Liu, 2000( PNPروشهای
متعددی برای جداسازی و دور ریزی انرژی وجود دارد که
میتوان اضافه کردن مواد شیمیایی سمی و مقاوم به تجزیه،
افزایش نسبت مواد آلی اولیه به غلظت میکروارگانیسم اولیه
موجود در فاضالب را نام برد ( .)Takdastan et al., 2009از
دسته مواد شیمیایی جداساز و دور ریز انرژی میتوان ترکیبات
فنلی از جمله  2و  4دینیتروفنل ،پارانیتروفنل و پنتاکلروفنل
اشاره نمود (Mayhew et al. (1998).)Bhatti et al., 2002
دريافتند كه افزايش  35ميليگرم در ليتر  2و  4دينيتروفنل
( )dnpبه راکتور لجن فعال بهطور پيوسته در دماي 20 Cº
و  0/3 gMLSS/gCODدر  pH=7و d ،MLSS=2/5 g/l
 SRT=15و  HRT=5/5 hقادر است لجن مازاد بيولوژيكي را
كاهش دهد ،اما عيب آن افزايش  COD %3/7در پساب خروجي
است (et al. (1999) .)Mayhew and Stephenson, 1998
 Strandدريافتند كه افزايش  2تا  2/5ميليگرم در ليتر ،2
 4و  5تريکلروفنل ( )TCPبهطور پيوسته در دماي  20 Cºو
 SRT= d5 ،MLSS=2/5 g/l pH=7و  HRT=3/ h5قادر است
لجن مازاد بيولوژيكي را تا  %50كاهش دهد (Strand et al.,
 Yang et al. (2003) .)1999دريافتند كه افزايش  mکلروفنل
( ) mcpبه راکتور ناپيوسته لجن فعال ( )SBRبه مقدار mg/l
 20در دماي  25 Cºو  pH=7قادر است لجن مازاد بيولوژيكي
را تا  %86/9كاهش دهد ،اما عيب آن افزايش  COD %13/5در
پساب خروجي است Low et al. (1998) .دريافتند كه افزايش
پيوسته پارانيتروفنل ( )PNPبه مقدار  100 mg/lدر يک راکتور
بیولوژیکی حاوي باکتری تجزیه کننده پسودوموناس در دماي
 30 Cºو  pHحدود  6/2تا  7قادر است لجن مازاد بيولوژيكي
را  62تا  %70كاهش دهد Low (2000) .در یک مقیاس
آزمایشگاهی سیستم لجن فعال مشخص کرد که تولید بیومس
حدود  %49توسط افزایش پارانیتروفنل ) (PNPبه ميزان 100
ميليگرم بر ليتر به محیط کشت کاهش مییابد .در اين دوز
راندمان حذف  CODدرحدود  %25كاهش يافت .با افزایش
 120میلیگرم در لیتر غلظت پارانیتروفنل ) (PNPتولید لجن
مشاهده نشد ( .)Low and chase, 2000اگرچه کاهش تولید
لجن در اثر افزایش مواد مقاوم به تجزیه و ترکیبات سمی اتفاق
میافتد ،اما الزم است که میزان آالیندههای سمی از جمله

2007; Liang et al., 2006; Liang et al., 2006; Jafari et

.)al., 2016

راکتور ناپیوسته متوالی ) (SBRیکی از فرآیندهای هوازی
تصفیه فاضالب بهروش لجن فعال ناپیوسته است که بهدلیل
پایین بودن هزینه و راندمان مطلوب در حذف آالیندهها ،در
سالهای اخیر برای تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی کاربرد
فراوانی یافته است .یکی از مهمترین معایب فرآیندهای هوازی
تصفیه فاضالب ،از جمله  SBRتولید زیاد لجن بیولوژیکی است،
بهطوریکه مشکل تولید لجن مازاد بیولوژیکی و تصفیه و دفع
آن در سیستمهای متداول تصفیه هوازی فاضالب شهری
و صنعتی در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مشهود است.
یک ایده مطلوب برای حل مشکل تولید لجن مازاد کاهش
آن از طریق کاهش تولید بیومس است .مكانيسمهاي كاهش
نرخ توليد لجن مازاد بيولوژيكي در سالهاي اخير مورد توجه
قرارگرفته است .مجموعه اقداماتي كه قادر به کاهش نرخ توليد
لجن مازاد بيولوژيكي باشد عبارتند از :فرايند خودتخريبي
(،)Martín-Hernández et al., 2012; Suja et al., 2012
متابوليسم جفت نشده با استفاده از فرایند Jafari( OSA
 ،)et al., 2016; Mahmoudi et al., 2013افزايش اكسيژن
محلول حوض هوادهي ( ،)Liu Y., 2003اكسيداسيون
بخشي از لجن توسط کلر و یا ازن (;Takdastan et al., 2009
 ،)Takdastan et al., 2013افزايش دما در لجن برگشتي به
راكتور ( ،)Takdastan et al., 2011تغییر Bhatti et al.,( pH
 ،)2002استفاده از پالس الكتريكي در لجن برگشتي به راكتور
( ،)Hormozi Nejad et al., 2013استفاده از امواج التراسونيك
در لجن برگشتي به راكتور ( ،)Huang et al., 2007استفاده از
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ترکیبات فنلی در پساب خروجی به یک مقدار قابلقبول ازنظر
 -2-1-2نحوه راه اندازی و  Start Upپایلوت
1
استاندارد زیستمحیطی کاهش یابد .هدف این مطالعه کاهش
برای راهاندازی راکتور  SBRابتدا از بذر لجن فعال برگشتی
پارانیتروفنل از پساب با استفاده از فرایند بیولوژیکی هوازی
تصفیهخانه فاضالب شهری به حجم تقریبی  2لیتر برای هریک
تصفیه فاضالب بهروش  SBRو اثر غلظت پارانیتروفنل موجود
از راکتورهای پایلوت  SBRکه دارای حجم  20لیتر بود استفاده
در فاضالب بر میزان کاهش لجن تولیدی و قابلیت تهنشینی
شد و به راکتور فاضالب مصنوعی با  CODحدود 600 +/- 20
لجن است.
میلیگرم بر لیتر اضافه شد.
هوادهی و واکنش بهمدت تقریبی دو هفته برای تشکیل لخته
 -2مواد و روشها
یا بیومس صورت گرفت .مواد آلی هر روز بهمقدار کافی به
راکتور اضافه میشد .بعد از دو هفته سیستم پایلوت  SBRبا 5
 -1-2تجهیزات مورد استفاده و مشخصات راکتور
سیکل پر شدن ،واکنش ،تخلیه پساب ،تخلیه لجن و استراحت
بیولوژیکی
راهاندازی شد .پساب خروجی از نظر  SS ،CODو  PHپایش و
براي انجام مطالعه از دو عدد راكتور ناپيوسته متوالي
کنترل شده و نتایج آزمون در هر نوبت با نتایج قبلی مقایسه
استوانهاي شكل ،از جنس پلكسي گلس ،با قطر داخلي  25و
شد .پس از حدود  2هفته راهاندازی  SBRنتایج  CODخروجی
ارتفاع  60سانتيمتر ،حجم مفيد  20ليتر و ظرفيت تصفيه 10
نزدیک هم بود كه نشاندهنده پایان  START UPراکتور
ليتر در هر سيكل استفاده شد .برنامهريزي عمليات سيستم
است .پس از ایجاد شرایط پایدار در راکتورها در خالل  12ماه
ازطريق نرمافزار كنترلر انجام شد .اين نرمافزار قادر به كنترل
تحقیق ،نمونهبرداری و آزمون پارامترها از قبیل ،MLSS ،COD
و ثبت كليه عمليات سيستم است .با توجه به نوع و مشخصات
 ،MLVSSدرصد جامدات خشك لجن SOUR ،SV1 ،پارانیترو
دورههاي كاري براي هر دو
استفاده ،طول
فاضالبو خام مورد
ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻛﺘﻮر
ﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
فنل ( ) PNPدر پساب تصفیه شده و لجن و در نهايت میزان
دقيقه،
3
شدن
پر
شد.
انتخاب
زیر
ترتيب
به
و
يكسان
داﺧﻠـﻲ  25و
ﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو ﻋﺪد
راكتورراﻛﺘﻮر ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ ،از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻠـﺲ ،ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮکاهش
جامدات بیولوژیکی انجام شد .روش نمونهبرداری و انجام
تخليه
و
دقيقه
45
و
ساعت
يك
نشيني
ه
ت
ساعت،
4
هوادهي
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
طبق رهنمودهای ( A.P.H.A. (2008بودPNP .
رﻳـﺰيشها
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  20ﻟﻴﺘﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ  10ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳـﻴﻜﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آزمای
شدن،
زمانﺑﻪ الزم
دقيقه .در
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮماﻓﺰار 12
كوتاهتر و
توسطﺑﻪ ﻧﻮع و
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
پر ﻛﻠﻴﻪ
برايﺛﺒﺖ
ﻛﻨﺘﺮل و
مدت ﻗﺎدر
عملﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ اﻧﺠﺎم
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCبا استفاده
.)Low
and Chase,
2003
ﻛﺎرياست
ﻫﺎيثانيه
دوره10
دقيقه و
حدود يك
ﺷـﺪ .ﭘـﺮ
اﻧﺘﺨـﺎب
ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﻪ
دو راﻛﺘﻮر
ﺑﺮاي( ﻫﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ،ﻃﻮل
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﻣﻮرد
تزریق  20میکرولیتر اندازهگیری شد (Liu and Tay,
حجم
ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ از

ﻴﻘﻪ ،ﻫﻮادﻫﻲ  4ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و 45دﻗﻴﻘﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ  12دﻗﻴﻘﻪ .در ﻋﻤﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘـﺮ

.)2000

فاضالب
مشخصات
 10-1-1-2ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺎهﺗﺮ و ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ و
مصنوعی.(Low
and Chase,
اﺳﺖ )2003
فاضالب ورودی به پایلوت از طریق اختالط  40گرم شیر خشک
 -2-2تغيير شرايط
صنعتی در
 100لیتر آب لولهکشی تهیه شد .در آزمایشهای
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎﺿﻼب
به هنگام تغيير سن لجن و تغییر میزان پارانیتروفنل تزریقی
جدول
شرح
به
مصنوعی
فاضالب
کیفی
مشخصات
شده
انجام
ﺷـﺪ .در
ﺗﻬﻴـﻪ
حداقل دو هفته (معادل  42سيكل) براي انطباق
راکتور،
ب ورودي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼط  40ﮔﺮم ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ در  100ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻟﻮﻟـﻪﻛﺸـﻲ به
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 1
است .ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  1اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت
سيستم با شرايط جديد زمان درنظر گرفته شد .اندازهگيري
پارامترها پس از تثبيت شرايط انجام ميشد .غلظت مواد معلق
جدول  -1مشخصات کیفی فاضالب مصنوعی
ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
در داخل راكتور و  CODپساب خروجي بهعنوان شاخص تثبيت
ﻏﻠﻈﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
شرايط درنظر گرفته شد.
COD

BOD5
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ

 600ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

 420ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

 4/7ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ازت

ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ

 0/7ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺠﺪال

 30/7ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻧﻴﺘﺮو ﻓﻨﻞ )(PNP

در ﻣﺤﺪوده  0ﺗﺎ  150ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ

 30ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

 10/5ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

 -3نتايج و بحث
ميزانPNP

 -1-3روند تغييرات  CODو  MLSSدر
تزريقي متفاوت به راکتور SBR
شکلهاي  2تا  8روند تغييرات  CODو  MLSSدر ميزان

ﻧﺤﻮه راه اﻧﺪازي و  Start Upﭘﺎﻳﻠﻮت

ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  2ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮاي
هاﻧﺪازي راﻛﺘﻮر  SBRاﺑﺘﺪا از ﺑﺬر 1ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ20
فاضالب
مهندسی
علوم
نشریه
ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ راﻛﺘﻮر ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ  CODﺣﺪود
ﺣﺠﻢآب20و ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﻪ وداراي
SBR
اﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت
 60ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﻲ و واﻛﻨﺶ ﺑﻪﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺮ روز ﺑﻪﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ
ﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻠﻮت  SBRﺑﺎ  5ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺮ ﺷﺪن ،واﻛﻨﺶ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ،ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻟﺠـﻦ و
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 -2-3تاثير ميزان  PNPتزريقي متفاوت بر راندمان
حذف COD
همانطور كه در شکل  9مشاهده ميشود بدون افزايش PNP
با  CODورودي 600ميزان راندمان حذف  %95 CODاست .اما
با افزودن  PNPبه راكتور میزان راندمان حذف  CODكاهش
مييابد ،بهطوريكه با افزايش  100ميليگرم درلیتر  PNPبه
راكتور بهدلیل كاهش توليد جرم سلولی باعث افزايش جزئي
 CODمحلول در پساب خروجي بهمقدار  193میلیگرم در
لیتر است (راندمان حذف  CODبه حدود  %75ميرسد) .اما
با افزايش ميزان  PNPبه  130ميليگرم در لیتر به راكتور،
راندمان حذف  CODبه  %56كاهش يافت و میزان COD
پساب خروجی به  360میلیگرم در لیتر رسید.

 PNPتزريقي متفاوت به راكتور  SBRرا نشان ميدهد.
همانطور كه در نمودارها مشاهده ميشود با افزايش  PNPبه
راكتور راندمان حذف  CODكاهش يافته است كه دليل آن
اثر سميت  PNPبرميكروارگانيسمها (فقط ميكروارگانيسمهاي
مقاوم و اسپوردار در برابر  )PNPاست .همانطور كه در شکل 6
مشاهده ميشود در میزان  PNPتزریقی  100ميليگرم در لیتر
به راکتور ،میزان  CODاز  772به  193میلیگرم در لیتر رسید،
راندمان حذف  CODبه  %75و غلظت  MLSSبهطور جزئی از
 1290به  1446میلیگرم بر لیتر افزایش یافت .مطابق شکل 8
در میزان  PNPتزریقی  130ميليگرم در لیتر به راکتور ،میزان
 CODاز  824به  360میلیگرم در لیتر رسید ،راندمان حذف
 CODبه  %56و غلظت  MLSSبهطور بسیار جزئی از 1306
به  1344میلیگرم بر لیتر افزایش یافت.
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شکل  -2روند تغییرات  CODو  MLSSدر حالت بدون تزريق  PNPبه راکتور
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شکل  -3روند تغییرات  CODو  MLSSدر شرايط  20ميليگرم بر ليتر تزريق  PNPبه راکتور
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شکل  -4روند تغییرات  CODو  MLSSدر شرايط  50ميليگرم بر ليتر تزريق  PNPبه راکتور
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شکل  -5روند تغییرات  CODو  MLSSدر شرايط  70ميليگرم بر ليتر تزريق  PNPبه راکتور
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شکل  -7روند تغییرات  CODو  MLSSدر شرايط  120ميليگرم بر ليتر تزريق  PNPبه راکتور
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Reaction time (h)1
شکل  -8روند تغییرات  CODو  MLSSدر شرايط  130ميليگرم بر ليتر تزريق  PNPبه راکتور

 -3-3تاثير ميزان  PNPتزريقي متفاوت بر SOUR

 -4-3تاثير ميزان PNPتزريقي متفاوت بر  SVIشاخص
حجمی لجن ()SVI
مطابق با شکل  11با افزايش  PNPتزريقي به راکتور ،ميزان
شاخص حجمي لجن ( )SVIبهدليل كاهش تولید جرم سلولی
در نتیجه کاهش میزان  MLSSكاهش مییابد .همانطور كه در
شکل مشاهده ميشود با افزايش  PNPتزريقي در حدود بيش
از  100ميليگرم در ليتر به راكتور ،ميزان  SVIبه 48 ml/g
و با افزايش  PNPتزريقي به  130ميليگرم در ليتر به راكتور،
ميزان  SVIبه  ml/g13ميرسد ،اما در میزان  150ميليگرم
در ليتر به راكتور ،هيچ لجني تشكيل نميشود.

همانطور كه در شکل  10مشاهده ميشود در شرايط بدون
تزريق  PNPو  PNPتزريقي  100و  130ميليگرم در لیتر به
راكتور ،میزان تنفس میکروبی یا  SOURنیز در غلظتهای یاد
شده بهترتیب  31 ،19و  7میلیگرم اکسیژن مصرفی در ساعت
بهازای هر گرم  MLVSSمحاسبه شد .با افزودن  PNPبه راکتور
تا محدوده خاصی فعالیت میکروارگانیسم ها در حضور PNP
نسبت به راکتور شاهد بیشتر میشود و در نتیجه ،میزان تنفس
میکروبی یا  SOURتا محدوده غلظت  70میلیگرم در لیتر
 PNPبه راکتور افزایش و در میزان باالتر از اینحد بهدلیل اثر
سمیت آن کاهش مییابد.
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ﺷﻜﻞ  -9ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف COD

300
200

 -3-3ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ SOUR

Remain COD (mg/L)1
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 130 100ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  10ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ  PNPو  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ  100و
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ راﻛﺘﻮر ،ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎ  SOURﻧﻴﺰ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  31 ،19و  70ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪازاي ﻫﺮ
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 -3-3ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ SOUR
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20
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎ  SOURﺗﺎ
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ميزانPNP
تاثير ﻣﻴﺰان
 --10ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺷﻜﻞ 10

 PNPتزريقي ،راندمان حذف  CODدر انتهاي زمان
ﺷﺎﺧﺺ به
پارامترهای
جدول  2خالصه تاثير ميزان  PNPتزريقي بر
غلظت)(SVI
ﺣﺠﻤﻲ ﻟﺠﻦ
 -4-3ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ SVI
ﺟﺮمزمان واكنش
انتهاي
نيز در
MLSS
های بهره
راهبری و شاخص
بیولوژیکیﺑﻪهوازی
تصفیه
برداری در
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻫﺶ
غلظتدﻟﻴﻞ
يافته)و (SVIﺑﻪ
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واكنشﺣﺠﻤﻲ
راﻛﺘﻮر ،ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ
 PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻜﻞ  11ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
 .)Hajsardarدر غلظت
al., 2011
يابد (
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ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
این ﺑﻪ 130
ﺗﺰرﻳﻘﻲ
PNP
 48 ml/gو
باعث محدودیت رشد میکروبی در راکتور ،درنتیجه باعث کاهش
تولید لجن و شاخص حجمی لجن میشود (Hormozi Nejad
 -4بحث و نتيجه گيري
 .)et al., 2013; Huang et al., 2007 ٩در زمان ماند سلولی یا
SOURروز ،در حالت بدون افزايش  PNPبه راکتور SBR
لجن 10
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است كه دليل آن اثر سميت  PNPبرميكروارگانيسمهای موجود
 (%95رسید اما با افزودن  100ميليگرم درلیترPNP
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اسپوردار
ميكروارگانيس
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ﻟﺠﻦبه)SVI
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عالوهبر
راكتور،
بسته ﻣﻴﺰان به
باعث مي
هستند.ﺑﺎ اين
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎPNP
مقاوم در برابر
ﺗﻮﻟﻴﺪیاﺟﺮم
ﻛﺎﻫﺶ
ﻟﺠﻦ )(SVI
ﺣﺠﻤﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
شودﺑﻪكهراﻛﺘﻮر،
ﺗﺰرﻳﻘﻲ
امر PNP
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻜﻞ 11
ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  MLSSﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ
در ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از  100ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ راﻛﺘﻮر ،ﻣﻴﺰان  SVIﺑﻪ  48 ml/gو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ  130ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
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ﻣﻴﺰانﻣﻴﺰان
راﻛﺘﻮر،راﻛﺘﻮر،
در ﻟﻴﺘﺮ درﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
راﻛﺘﻮر،
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
150ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﺰان 150
در ﻣﻴﺰان
1313ﻣﻲﻣﻲ
ml/g
 SVIﺑﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﻲ ﻟﺠﻨﻲ
ﻫﻴﭻ ﻫﻴﭻ
راﻛﺘﻮر،
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
ﮔﺮمﮔﺮمدر در
ﻣﻴﻠﻲ
رﺳﺪ،اﻣﺎاﻣﺎ در
رﺳﺪ،
ml/g
 SVIﺑﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮد.ﻧﻤﻲﺷﻮد.

110

30

SVI (ml/gr)1

150

130

90

70
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100
90
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70
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40
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10
0
-10

ﺷﻜﻞ  -11ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ SVI

PNP Concentration (mg/L)1

ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
راﻫﺒﺮي و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ
ﺟﺪول  2ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان PNP
SVI
ﺗﺰرﻳﻘﻲ
PNP
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان
--11
ﺷﻜﻞ 11
SVI
تزريقيﺑﺮبر
PNP
ميزان
تاثير
شکل
ﻫﻮازي ﺑﻪروش  SBRﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮ  SVI ،SOURو  CODﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺟﺪول  2ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﻫﺒﺮي و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺟﺪول  -2ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﻫﺒﺮي و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻮازي ﺑﻪروش SBR
ﻫﻮازي ﺑﻪروش  SBRﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮ  SVI ،SOURو  CODﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

جدول  -2تاثير ميزان  PNPتزريقي بر پارامترهای راهبری و شاخصهای بهرهبرداری در تصفیه بیولوژیکی هوازی بهروش SBR
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ

 CODﺧﺮوﺟﻲ
ﺟﺎﻣﺪات
راﻛﺘﻮر
ﺧﺮوﺟﻲدر)( mg/l
)( mg/l
)(mg/lﺑﻪروش SBR
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻮازي
ﻧﺸﻴﻨﺑﺮﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﻫﺒﺮي و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﺟﺪول  -2ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان PNPﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ﻛﺎﻫﺶ
درﺻﺪ
0
0
19
95
44
ﻣﻴﺰان PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ

 CODﺧﺮوﺟﻲ

83

)117 ( mg/l

44

83

117
165

193

165

12/6
ﺟﺎﻣﺪات

31/5
ﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨ

193
284
360

480

-

37/9
49/5

12,6

66/3

SVI
)(ml/gr

83SVI

)(ml/gr
65

59

95

48

83

32

SOUR
)(mg/hr/grVSS

SOUR
22
)(mg/hr/grVSS
33

31

27

19

31

22

12

/86/331,5

1365

49,5

48

31

100 37,9

 -284ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 66,3
ﮔﻴﺮي
4

32

ﻣﻴﺰان  PNPدر ﭘﺴﺎب
0/06

27
7

0 59

ﻣﻴﺰان  PNPدر ﭘﺴﺎب

ﻣﻴﺰان PNPﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ

ﺧﺮوﺟﻲ( mg/l) 0
/07
0

36/7

0/06

70

0/0795

33
3

31103

12

70

36/7

 20راﻛﺘﻮر
(mg/l) 50
70
0

100

120

20

50 130
70 150

100
120

حذف مواد آلی کاهش
 95افزایش و راندمان
مقدار  7 193خروجی از راکتور
پساب خروجي به
 CODمحلول در
افزايش جزئي
130
13
/86,3
360
وجود ترکیب سمی
ﺑﺮﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢاثر
ریزی انرژی در
دلیلﺛﺮ آن103دور
مییابد.
حذف  CODبه حدود %75
میلیگرم در لیترﺑﺎ شد
150
(راندمانﺑﻪ 100
ﻫـﺎي
ﺳﻤﻴﺖ PNP
راﻛﺘﻮر ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف COD 0ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 3اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ا
480اﻓﺰاﻳﺶ PNP
130اﻣﺎ ميل
PNP
ميزان
رسید) .اما با افزايش
ﺷـﻮداین ترکیب است.
بازدارندگی
PNPراکتور
ﺑﺮاﺑﺮ در
پارانیتروفنل
ﺑﺮﺧﻲيگرم در
ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻳﻦاثراﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲ
لیترﻫﺎي اﺳﭙﻮردار ﻣﻘﺎوم در
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
SBRبهاﺳﺖ،
راﻛﺘﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
)(2003
واﻛـﻨﺶزیادی
محققین
ﺣﺬفمیزان
يافت و
كاهش
%56
ﻏﻠﻈﺖبه
COD
راندمان
،Chenدر ) Liu (2000و
حذف ﺑﻪ
ﻛﻪ وﺑﺴﺘﻪ
 MLSSﻧﻴـﺰ
جملهﻏﻠﻈـﺖ
ﻛـﺎﻫﺶازﻳﺎﻓﺘـﻪ و
 CODدر اﻧﺘﻬﺎي زﻣﺎن
راﻧﺪﻣﺎن
ﺗﺰرﻳﻘﻲ،
PNP
به راكتور-4 ،
ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺤﺚ
ﺳـﻤﻲ اﻳـﻦ
مشابهﻠﺖبااﺛـﺮ
 ،PNPﺑﻪﻋ
ﺑﺎﻻي
اين.(Hajsardar et al.,
2011
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
یﻃﻮر
میل ﺑﻪ
واﻛﻨﺶ
)(2003درYang
رسید) .در
ﺟﺰﺋﻲلیتر
گرم در
اﻧﺘﻬﺎي بهزﻣﺎن360
 CODپساب خروجی
ترکیب سمی در کاهش
دیگر
نتایج
ﻏﻠﻈﺖ به
ﺷـﺎﺧﺺ
ﻛـﺎﻫﺶ
راﻛﺘـﻮر،
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
CODرﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ
هايﺴﻢﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
میزانيجرم سلولی
ﻟﺠـﻦ وکاهش
ﺗﻮﻟﻴـﺪطریق
بیولوژیکی از
غيرفعال
راكتور،
ﺑﺎﻋﺚدر
موجود
ميكروارگانيسم
مقدار PNPﺑﺎ اكثر
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫـﺎ
PNP
ﺑﺎﻋـﺛﺮﺚﺳﻤﻴﺖ
جامداتا
درﻧﺘﻴﺠـﻪآن
تولید دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪدراﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺣﺬف
راﻧﺪﻣﺎن
راﻛﺘﻮرﻴ،
PNPﺑﺮ ﺑﻪ
SBRﺷﻮد
CODﻣﻲ
ﻟﺠﻦ
ﺣﺠﻤﻲ
ﺑﺎﻋﺚروز،
10al.,
ﻟﺠـﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﺎ .ﺳﻦ
(PNPﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﺎﻧﺪ
زﻣﺎن
et al.,
;2013
et
2007
كاهش)
Liu Y, 2000
; Yang
et
Chen
رسیدند
ﻫﺎي  Nejadیا
ﺑﺮﺧﻲ نشان
يافتهal.,،كه
حذف
شده و راندمان
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢاثر
Huangدهنده
راﻛﺘﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷـﻮد
ﻣـﻲ
;2003اﻣﺮ
اﻳﻦ
MLVSSدرﺑﺮاﺑﺮ
.(Hormoziدر
اﺳﭙﻮردار ﻣﻘﺎوم
اﺳﺖ ،اﻣﺎ
%MLSS
تزريقﺑـﻪ 95
COD
ﺣﺬف
راﻧﺪﻣﺎن
ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻠﻲ
ورودي
COD
موجودSBR
راﻛﺘﻮر
برﺣﺎﻟﺖ
 PNPتزريقي
 PNPو
بدون
ﻛـﺎﻫﺶشرايط
ﻟﻴﺘﺮ) .در
ﺑﺮ et
2003ﮔﺮمal.,
اﻓﺰاﻳﺶم
میکروارگانیس
بازدارندگیﻛﻪPNP
در
ﻧﻴـﺰ در
ﻏﻠﻈـﺖ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ و
واﻛـﻨﺶ
 600زﻣﺎن
اﻧﺘﻬﺎي
راکتوردر
ﺣﺬف ﺑﺎCOD
هایﺑﻪراﻧﺪﻣﺎن
،PNP
ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﺑﺪونPNP
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺴﺘﻪدرﺑﻪ
اﻓـﺰاﻳﺶ
ﺑﺎﻋـﺚ
رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن  100ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  PNPﺑﻪ راﻛﺘﻮر ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟـﺮم ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻳـﺎ MLSS
میزان تنفس
گرم در
 130ميل
100
ﻳﺎﺑﺪرا)به
اﻓﺰاﻳﺶمها
ميكروارگانيس
تعدادیﻪ از
دنبال
ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ
مرگواﻛﻨﺶ ﺑ
نتيجه ،زﻣﺎن
بوده و در اﻧﺘﻬﺎي
،SBRاﻳـﻦ
راكتورﺳـﻤﻲ
لیترﻪﻋبهﻠﺖ اﺛـﺮ
 ،PNPﺑ
ﻏﻠﻈﺖيﺑﺎﻻي
Hajsardarو( .در
et al.,
2011
های یاد
غلظت
ﻛـﺎﻫﺶدر
 SOURنیز
باکتریها یا
رﺷﺪ مقاوم
ﻣﺤﺪودﻳﺖمهاي
ميكروارگانيس
محدودي
(مگر ﺑﺮتعداد
شده بهترتیب
ﺷـﺎﺧﺺ
ﻟﺠـﻦ و
ﺗﻮﻟﻴـﺪ
درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در راﻛﺘـﻮر،
ﺴﻢﻫﺎاز ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
داشته استﺗﺮﻛﻴﺐ
١٠
مصرفی
زﻣﺎنگرم
Hormoziو(7 .در میلی
راکتور31 ،19 Nejad et
 PNPبه
افزايش
هستند).
ساعت بهازای هر
تحملﻟﺠﻦ ﻣﻲ
كه قادر بهﺣﺠﻤﻲ
ﻟﺠـﻦدر 10روز،
اکسیژنﻳﺎ ﺳﻦ
ﻣﺎﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
;al., 2013
Huang
درصورتet al.,
ﺷﻮد )2007
گرم  MLVSSمحاسبه شد .یعنی در غلظت
 SBRمیزان تولید جرم سلولی كاهش يافته بهطوريكه درPNP
%95باال این ماده
های
در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ  PNPﺑﻪ راﻛﺘﻮر  SBRﺑﺎ  CODورودي 600ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  CODﺑـﻪ
تزريقي  100تا  130ميليگرم در لیتر به راكتور ،ميزان جرم
اﻓـﺰاﻳﺶکننده رشد
ﺑﺎﻋـﺚ محدود
یک عامل
سمی در فاضالب PNP ،بهعنوان
رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن  100ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  PNPﺑﻪ راﻛﺘﻮر ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟـﺮم ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻳـﺎ MLSS
سلولی یا  MLSSكاهش یافت .درنتیجه میزان  CODپساب
میکروارگانیسمها در راکتور بیولوژیکی عمل میکند .با افزودن
١٠
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(مگر تعداد محدودي از ميكروارگانيسمهاي مقاوم) و فعاليت
ميكروبي كاهش مييابد ( .)Chen et al., 2003با افزايش PNP
تزريقي به راکتور ،ميزان شاخص حجمي لجن ( )SVIبهدليل
كاهش تولید جرم سلولی ،كاهش مییابد .بهطوریکه با افزايش
 PNPتزريقي در حدود بيش از 100ميليگرم در ليتر به راكتور،
ميزان  SVIبه  48 ml/gو با افزايش  PNPتزريقي به  130ميليگرم
در ليتر به راكتور ،ميزان  SVIبه  13 ml/gميرسد ،اما در میزان
 150ميليگرم در ليتر  PNPبه راكتور هيچ لجني تولید نشد .دلیل
آن اثر بازدارندگی ناشی از غلظت باالی پارانیتروفنل در راکتور
 SBRاست .جدول  3نیز مقايسه نتايج حاصل از اثر بازدارندگی
 PNPمطالعه حاضر در مقایسه با سایر تحقيقات در تصفیه
بیولوژیکی هوازی بهویژه کاهش توليد جامدات بيولوژيکي و
راندمان حذف  CODرا نشان ميدهد.

 PNPبه راکتور ،تا محدوده خاصی فعالیت میکروارگانیسمها در
حضور  PNPنسبت به راکتور شاهد بیشتر میشود .درنتیجه
میزان  SOURتا محدوده غلظت  70میلیگرم در لیترPNP
به راکتور افزایش و در میزان باالتر از اینحد بهدلیل اثر سمیت
آن کاهش مییابد Mayhe and Stephenson (1998) .نیز با
افزایش  2و  4دینیتروفنل به راکتور لجن فعال ،بههمین نتیجه
رسیدند .آنها دریافتند که این ترکیبات سمی باعث تفکیک و
کاهش انرژی در مخلوط کشت شده ،از اینرو افزایش SOUR
مرتبط با رشد سلولی نیست (Mayhew and Stephenson,
 .)1998مصرف باالی اکسیژن در راکتور بیولوژیکی  SBRدال
بر اسراف انرژی برای تنظیم متابولیک میکروارگانیسمها است
که منجر به کاهش تولید لجن نیز میشود .با افزایش غلظت
 PNPبهدلیل اثر سمیت این ترکیب بر میکروارگانیسمها میزان
 SOURکاهش مییابد .درنتیجه اكثر باکتریها غيرفعال شده
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 --3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺟﺪول 3
حذفCOD
راندمان
و
بيولوژيکي
جامدات
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف COD
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ

ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺟﺎﻣﺪات ﻟﺠﻦ

 -1اﻓﺰاﻳﺶ  35ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2و  4ديﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ ) (dnpﺑﻪ راﻛﺘﻮر ﻟﺠﻦ
ﻓﻌﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در دﻣﺎي  20 ºCو 0/3 gMLSS/gCOD
HRT=5/5 h ،SRT=15 d ،MLSS=2/5 g/l ،pH=7
 -2اﻓﺰاﻳﺶ  2ﺗﺎ  2/5ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  4 ،2و  5ﺗﺮيﻛﻠﺮوﻓﻨﻞ ) (TCPﺑﻪ
ﻛﺸﺖ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در دﻣﺎي  20 ºCو
 SRT=5d ،MLSS=2/5 g/l ،pH=7و HRT=3/5 h

 -3اﻓﺰاﻳﺶ  3و  4و  5ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮوﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼﻧﻴﺪ ) (TCSﺑﻪﻣﻘﺪار  1-0/8ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
در دﻣﺎي  20 ºCو  pH=7ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ،HRT= 8 h
 SRT=7 dو MLSS=2 g/l
 -4اﻓﺰاﻳﺶ  mﻛﻠﺮوﻓﻨﻞ ) (mcpﺑﻪ راﻛﺘﻮر ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪﻣﻘﺪار  20 mg/lدر
دﻣﺎي  25 ºCو pH=7

 -5اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎراﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ ) (PNPﺑﻪﻣﻘﺪار  100 mg/lدر ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي
ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس در دﻣﺎي  30 ºCو  pHﺑﺮاﺑﺮ  6/2و 7
 -6اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎرﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ ) (PNPﺑﻪ ﻣﻘﺪار  100 mg/lﺑﻪ راﻛﺘﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻟﺠﻦ
ﻓﻌﺎل در دﻣﺎي  pH=7/7 ،20 ºCو MLSS=0/7 g/l
 -7اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ ﺑﻪ راﻛﺘﻮر  SBRدر دﻣﺎي  25 ºCو  pH=7/6ﺑﺎ COD
ورودي  600ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ:
اﻟﻒ( 50 mg/l
ب( 100 mg/l
ج( 120 mg/l
د( 150 mg/l

درﺻﺪ ﺣﺬف
COD

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻛﺎﻫﺶ %3/7

Mayhew and
Stephenson
)(1998

%50

-

Strand et al.
)(1999

%40

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ

%86/9

ﻛﺎﻫﺶ %13/5

Yang et al.
)(2003

%77-62

-

Low and
Chase, 1998

%0/49

ﻛﺎﻫﺶ %25

Low and
Chase
)(2000

-

%31/5
%49/5
%66/3
%100

%80/5
%67/8
%52/7
%20

Chen et al.
)(2003

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 -6ﭘﻲﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
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