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 به نام خدا

 

 هيد بر روش تصفيبا تاک يدنيبه آب آشام يل فاضالب شهريتبد

 (ستيط زيمح –ي عمرانکارشناس ارشد مهندس) يد رضا ناقديسمهندس 

 

 دهيچک

 آب کالن و حيصح تيريمد جوامع، گسترش و اندک يآب منابع به باتوجه امروزه

 يروشها نيموثرتر از يکي  .ديآيم حساب به بشر يهادغدغه نيمهمتر از يکي

 .باشديم متعارف ريغ آب منابع از ييجو بهره نه،يزم نيا در استفاده مورد
 يمصارف يبرا يو شهر يصنعت يهار استفاده مجدد از پسابيدر قرن اخ

 ينير زميز يهات سفرهيسبز، صنعت، تقو يفضا ياري، آبيهمچون کشاورز

 قرار گرفته است. يشتريمورد توجه ب يدنيمصارف آشام يا حتيو 

 به فاضالب هيتخل از يناش خطرات کاهش بر عالوهاستفاده مجدد از پساب 

 .باشد آب يبازارها به ارائه جهت يمناسب اريبس منبع توانديم ،يآب منابع
از است. يه نيش تصفيپ ايه يها به تصفاستفاده مجدد از پساب يبرا

شود. ين ميياز آب تعه، با توجه به مورد استفاده مجدد يند تصفيفرآ

از ين يشتريه بيت باال به تصفيل حساسيبه دل يدنيعتا مصارف آشاميطب

 يدنيبه آب آشام يل فاضالب شهريند تبديق فرآين تحقيدارد. در ا

 شده است. ياجماال بررس

 

 مقدمه-1

 آشاميدني، مصارف در و است بشر نياز مورد ماده ترين مهم و ترين ارزش با آب

 توجه با گردد. مي نمايان آن كاربرد و اهميت صنعتي و كشاورزي بهداشتي،
 از... و كشاورزي صنايع، توسعه زندگي، سطح ارتقاي و جمعيت سريع رشد به

 چالش ايجاد موجب آن زماني و مكاني تناسب عدم و آب منابع محدوديت طرفي
کاهش استفاده  به مجبور را بشر و شده جهان كل همانند ايران، در هايي

 به حداقل يبرا ،يکل طور به.  (Qarabaghi, 2015) مصرف آب کرده است.

 ندها،يفرآ و روند رييتغ از عبارتند که دارد وجود روش سه آب مصرف رساندن

 .(Alves et al., 2006)هيتصف از پس مجدد و استفاده هيتصف بدون مجدد استفاده
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 منابع به آنکه از قبل فاضالب، از استفاده از عبارتست آب از مجدد استفاده

ش از يکه پ يدر صورت .(Exall, 2004)شود داده برگشت يساحل اي و يعموم آب

از  يافتين آب بازيدر اصطالح به اه شود، ياستفاده مجدد فاضالب تصف

ف، آب اصالح شده يطبق تعر .(Exall, 2004)شوديفاضالب، آب اصالح شده گفته م

 يازهايآب فاضالب که مطابق با ن ياياح ييمحصول نهاعبارت است از 

ست، مواد معلق و پاتوژن يط زيمواد مخرب مح يت آب برايفيک

 يثابت شده در تکنولوژ يعلم يهاشرفتيپ .(Levine and Asano, 2004)باشديم

اهداف متفاوت مانند:  يآب به جوامع اجازه استفاده مجدد از آب برا

ان استفاده از ين ميدر ا .دهديدن را ميو نوش ياري، آبيموارد صنعت

 يده تريچيشرفته وپيپه ياز به تصفيدن نينوش يآب اصالح شده برا

 شد.ل شرح داده خواهديکه به تفص (Song, Williams and Edyvean, 2004)دارد

 خچهيتار -2

 اما د،يآيم حساب به روز و ديجد موضوع نسبتا کي آب افتيباز در حال حاضر
 .گرددينم بر کمي و ستيب اي و ستيب قرن به منبع نيا از استفاده دهيا

 يامپراتور باستان، مصر در روش نيا دهديم نشان که دارد وجود يمدارک

. (Into, Jönsson and Lengdén, 2004)است داشته وجود زين روم تمدن و نيچ ونان،ي

کا و يآمر يتوان کشورهاي، ميکنون يوه هاياما در عصر حاضر و با ش

شتازان برنامه استفاده مجدد از آب دانست. يسوئد را به عنوان پ

سکو يت سانفرانسيدر پارک گلدن گ ۱۹۳۲آب در سال  ياين مرکز احياول

 ين منطقه آبياول(IRWD) نيرويا يا ساخته شد. مزرعه آبيفرنيدر کال

افت مجوز استفاده نامحدود از يا بود که به منظور دريفرنيدر کال

 ين مجوز به معنايافت کرد. ايافت آب از دولت مجوز دريباز يآب برا

 IRWD .دباشيدن ميبه جز نوش يهر هدف يبرا يافتياستفاده از آب باز
ش از يآب را در دولت با خدمات ب ياياح يهاستمين سياز بزرگتر يکي

 يداررا حفظ و نگه يامتر اتصاالت محفظه ۴۵۰۰ش از يل و بيما۴۰۰

ا رهبران يفرنيدر جنوب کال Orange County يو منطقه آب IRWD .کنديم

 Orange County يباشند. عالوه بر آن، منطقه آبيم يافتيس آب بازيتأس

مانند گر يدمناطق  يبرخقرار گفته آب را در  orange که در منطقه

 يمًا برايافت قرار داده و مستقيه و بازيشتر مورد تصفيسنگاپور ب

 (Sokolow, Godwin and Cole, 2016).دهديز مورد استفاده قرار ميدن نينوش

 برابر 6 تا 5 فاضالب از مجدد استفاده (1970تا  1930سال) 40 يط در و سوئد در

 .(Visvanathan and Asano, 2009)است شده

 يمصارف مختلف به امر ياگرچه استفاده مجدد از آب در حال حاضر برا

مصارف  يز آن براج بدل شده است، اما هنوز استفاده مجدد اينسبتا را

 باشد.يار محدود ميشرب بس

 هيالزامات تصف-3
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د يت مورد نظر، ابتدا بايفيدن به کيه تا رسين مراحل تصفييتع يبرا

 يهان حداقل استاندارديه نشده و همچنيتصف يفاضالب خانگ يهايژگيو

ن منظور يشود. بد يت مطلوب( بررسيفي)کيدنيآب آشام ياز برايمورد ن

 (1)ه نشده در جدول يتصف يمرسوم فاضالب خانگ يهايژگيبات و ويترک

 آمده است. (2)در جدول  يدنيآب آشام يهاو استاندارد

 (Tchobanoglous, 2003)نشده هيتصف يمرسوم فاضالب خانگ باتيترک -1جدول 

 

 (𝑚𝑔/𝐿غلظت )   ندهيآال

 يقو متوسط فيضع

 1200 720 350 جامد مواد

  850 500 250 کل مواد جامد محلول

بات جامد محلول يترک

 ر فرار )ثابت(يغ

145 300 525 

بات محلول جامد يترک

 فرار

105 200 325 

 350 220 100 مواد جامد معلق

ر يبات جامد معلق غيترک

 فرار )ثابت(

20 55 75 

بات جامد معلق يترک

 فرار
80 165 275 

 يژن خواهياکس

 (𝐵𝑂𝐷5)ييايميوشيب

110  220  400  

  80  160 290 (𝑇𝑂𝐶)يکل کربن آل

 1000 500 250  ييايميش يژن خواهياکس

  20 40 85 ( 𝑁تروژن کل )برحسبين

 35 15 8 يتروژن آلين

  50 25 12 اک آزاديآمون

  4  8  15 (𝑃فسفر کل )برحسب

 5 3 1 يفسفر آل
 10 5 3 ير آليفسفر غ

 100 50 30 دهايکلر

 50 30 20 سولفات ها

 50 100 200 (𝐶𝑎𝐶𝑂3ت )برحسبييايقل

 200 100 50 يچرب

/𝑀𝑃𝑁فرم)برحسبيکل

100𝑐𝑐) 

 610-710 710-810 810-910 

 100شتر از يب 100-200 100کمتر از  فرار يبات آليترک
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 (Peavy, Rowe and Tchobanoglous, 1987)يدنياستاندارد آب آشام -2جدول 

 (𝑚𝑔/𝐿غلظت ) ندهيآال

 مجاز مطلوب

 30 20 کل مواد جامد محلول

 0 5 (𝐵𝑂𝐷5)ييايميوشيب يژن خواهياکس

 2/0 5/0 (𝑇𝑂𝐶)يکل کربن آل

 0 0 (𝑃فسفر کل )برحسب
 4 4 سولفات ها

 20 50 (𝐶𝑎𝐶𝑂3ت )برحسبييايقل

 0 0 (𝑀𝑃𝑁/100𝑐𝑐فرم)برحسبيکل
 

فاضالب خام و آب  يهايژگين ويبا توجه به تفاوت قابل توجه ب

ر يه مقاديه ثانويتصف يو از طرف که در جداول آمده است يدنيآشام

کاهش  30و  20و مواد جامد محلول را تا  ييايميوشيب يژن خواهياکس

ه فاضالب استفاده مجدد از آن به يکه هدف از تصفي، در صورتدهديم

ه يه و تصفيه اوليعالوه بر تصف يستيباشد، با يدنيعنوان آب آشام

 Piade, 2012; Sokolow, Godwin)رد.يز صورت بگين شرفتهيه پيه، تصفيثانو

and Cole, 2016)  

 هيند تصفيفرآ-4

استفاده مجدد از فاضالب  يشد، برا يريجه گيهمانطور که در باال نت

شرفته يه و پيه، ثانويه اوليبه تصف يدنيبه عنوان آب آشام يشهر

ف ير تعريفوق را به صورت ز مراحل کايآمر EPA سازمان از است.ين

 :(Piade, 2012) کرده است

 حذف يبرا ريگ دانه و ريگ آشغال ،ينينشته شامل :هياول هيتصف 

 .شدن نينشته قابل و بزرگ جامدات

 درصد 85 از شيب يبازده يبرا هيتصف از سطح کي  :هيثانو هيتصف 

 اي يکيولوژيب يندهايفرآ قيطر از که معلق جامدات و BOD حذف

 يبرا که ياهيثانو هيتصف نيهمچن .شوديم سريم ييايميش

 ييتوانا يستيبا شود، يم گرفته کار به فاضالب از مجدد استفاده
 .باشند داشته را 30 و 20 از کمتر به معلق مواد و BOD رساندن

 کار به هيثانو يکيولوژيب هيتصف از پس نديفرآ نيا: شرفتهيپ هيتصف 
 مواد اي و معلق جامد مواد از ييباال درصد حذفو باعث  شوديم گرفته

 .شوديم يمغذ
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( 1ه وجود دارد. شکل )يک از مراحل تصفيهر يبرا يمختلف يهاروش

 (Asano et al., 2007).دهديها در هر مرحله را نشان من روشيترجيرا
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 هيمتداول تصف يهاانواع روش -1 شکل
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گنجد، به يق نمين تحقيه در ايتصف يهانکه شرح همه روشينظر به ا

مربوط به  يهان منظور از شرح روشيشود. بديشرح چند روش بسنده م

باشند صرف يتر منکه نسبتا سادهيل ايه به دليه و ثانويه اوليتصف

اسمز معکوس،  يهاز روشيشرفته نيه پيتصف يهاان روشيو ازمنظر شده 

ون و يلتراسياولترافون، يلتراسينانوفون، يلتراسيکروفيم

 شود.يم يز بررسيالکترول

 ((Reverse osmosis سمز معکوسا -4-1

از  آب ياسمز انيمعکوس نمودن جر يبرا فشار است که در آن از ينديفرا 

تراوا مهين يک غشايشود. اگر ياستفاده م تراوامهين يک غشايدرون 

 يعيرد آب به گونه طبين دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گيب

ابد. ييان ميتر به غلظت باالتر جرنييپا غلظت از يت اسمزيو تحت خاص

دو طرف برابر گردند  ييايميش يهاليپتانس که يده تا هنگامين پديا

ن دو طرف غشا ياختالف فشار ب لحالت تعاد افت. دريادامه خواهد 

برابر با اختالف فشار  ياست. اگر فشار يفشار اسمز برابر اختالف

ان آب قطع خواهد شد. در يتر اعمال گردد جرظيبه محلول غل ياسمز

ان يباشد، جهت جر يشتر از فشار اسمزيکه فشار اعمال شده بيصورت

 .ديآب، معکوس خواهد گرد يعيطب

و  تراتين شود کهيگذرانده م ييان غشايفشار از من روش آب با يدر ا

ن غشا يم تا دو سوم آب پشت ايکند. نيلتر ميرا ف يمواد معدن ريسا

 يهاستميشود. سيخته ميماند که به عنوان آب پسمانده دور ريم يباق

ک يدر حد  يباال از فشارها يياسمز معکوس با کارا

 .کننديپاسکاالستفاده م ونيليم

ند ياستفاده از فرا لب شور ياز آبها ين روش نمک زدائيهترن بيهمچن

آن  ينداشته و راهبر يادهيچيستم پيرا سيباشد، زياسمز معکوس م

 يباشد و با توجه به توسعه روشهايگر روشها ميتر از دقابل کنترل

 يشتريه بين روش، توجيا يريکارگ، بهيمريپل يغشاها ديشرفته توليپ

 .دارد

ک يمثل آب از  يونير يغ يها بر عبور ملکولهادستگاه نياساس کار ا

 ين غشاءها به صورتيز بنا شده است. ايار ريبس يهاغشاء با روزنه

دهند. ياز خود عبور م يرا براحت يخنث ياند که ملکولهاساخته شده

امالح مختلف است به آب  يستم، که دارايبه س يل آب ورودين دليبه هم

ا ي يان وروديستم اسمز معکوس، جريگردد. در سيل ميباً خالص تبديتقر

 ظيو پساب غل (Permeate) ه شدهيان آب تصفيبه دو جر (Feed) خوراک

(Concentrated) اي (Brine) شوديل ميتبد(Kucera, 2015). ( 2ستم در شکل )ين سيا

 شود.يمشاهده م
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 ند اسمز معکوسيفرآ -2 شکل

 ونيلتراسيکروفيم -4-2

 يون کامالً خودکار و متراکم جهت جداسازيلتراسيستم فيک سي، MF ستميس

  .باشديع ميما-جامد يهامحلول
سطح غشاء جهت کمک به  يت کننده بر رويال تثبياز س يه نازکيال

ب يت کننده بر حسب ترکيال تثبيرد. از سيگيقرار م يند جداسازيفرآ

ت کننده امکان عمل يال تثبيشود. سيع استفاده ميما-جامد

سازد. مواد جامد موجود يکرون فراهم ميم 0.1ون را تا حد يلتراسيف

که شدت يشوند. وقتيم ميشده تقس تينازک تثب يهيال، در داخل اليدر س

ون يلتراسيند فيشود، فرآ ينيز مقدار معلترشده کمتر ايال فيان سيجر

جامد،  يت کننده همراه با مادهيال تثبياز س ياهيگردد. اليمتوقف م

گردد. يطور خودکار برطرف مبه SS ياغشاء استوانه يشود و از رويخشک م

پر  ينازک يهيز کردن، دستگاه مجددًا با اليند تميبعد از انجام فرآ

ت کننده يال تثبيگردد. سيون دوباره شروع ميلتراسيند فيشود و فرآيم

ا کربن فعال يت يت، پرلي: سلولز، زئولهمچون يتواند از مواديم

زان يون و ميلتراسيکروفيه به روش ميند تصفيفرآ  .ل شده باشديتشک

( آمده است. همانطور 4( و )3) يهاب در شکلين روش به ترتيه در ايتصف

نده ها و مواد ياز آال ين روش بعضيشود، در ايمشاهده م 4که در شکل 

 (Nicholas and Chermisinoff, 2002)کنند.يلتر عبور ميها از فروسيا ويمحلول 
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 ونيلتراسيند فيک فرآيشمات -3شکل

 

 ونيلتراسيکرو فيلتر در ميزان فيم -4شکل

 ونيلتراسينانو ف -4-3

است که  ييون غشايلتراسيف ياز اقسام روش ها يکيون يلتراسيانوفن

آنگستروم(  10نانومتر ) 1شتر از يبا ابعاد ب يحذف ذرات ييتوانا

باشد که يم ييه غشايتصف يهااز روش يکيون يلتراسيرا دارد. نانوف

محلول در آب را حذف باال و  يبات با جرم مولکولياز ترک ياريبس

با جرم  يها ونيآب را به جز  يسختون يلتراسينانوف يهاکند. غشايم

ن يکند. ايف مباشد را حذيد ميبدن انسان مف ين که براييپا يمولکول

با تمام يبزرگ را مانند رنگ آب، تقر يآل يهان مولکوليروش همچن

کنند. يها را حذف منمک يو برخ يعيطب ياز مواد آل ياريروس ها، بسيو

 يکرون ميم 0001/0ون حدود يلتراسينانوف يلترهايف ياندازه حفره ها

ه يشود. ال يل ميه تشکيال 2ون معموالً ازيلتراسينانو ف يغشاها .باشد

ه محافظ، عمل حفاظت در برابر يو ال ينازک و متراکم عمل جداساز يها

، يچيدهد. غشاها در اشکال مختلف مارپ يستم را انجام ميفشار س

ند يک فرآيون يلتراسيهستند. نانوف يبريو ف ي، لوله ايصفحه ا

ون است. يلتراسين اسمز معکوس و اولترا فيتحت فشار ما ب يجداساز

 يون برتريلتراسيون نسبت به اسمز معکوس و اولترا فيلتراسينانو ف

نسبت  يمصرف ينده هايون مقدار آاليلتراسيف دارد، چرا که در اولترا

حاصله زان خلوص آب يبه حد مجاز باالتر بوده و در اسمز معکوس م

 .ن روش استيمت ايش قيامد آن افزايشتر از حد محصول است که پيب

اد است يار زيها بس ن روشيها در ا روسيها و و يحذف باکتر ييتوانا

 يسه با اسمز معکوس، مقرون به صرفه تر بوده و بهره برداريو در مقا

  (Nicholas and Chermisinoff, 2002).باشد يز آسانتر مياز آن ن
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ه يون در تصفيلتراسينانوف ياستفاده از دستگاه ها يها يژگيو -4-3-1

 :آب و فاضالب

 م و يل آهن، منگنز، اوراني)از قب يتيچند ظرف يها حذف نمک

 آفت کش ها( يبرخ

 ستمين سييپا يمقدار انرژ 

 يستم نسبت به دستگاه هاين تر سييمقدار پساب پا RO 

 آبترات و سولفات ين، امکان كاهش نيامکان كم شدن فلزات سنگ 

 ييايمياج به مصرف مواد شيبدون احت 

 ر درييعدم تغ pH ستمياز س يه خروجيآب تصف  

 زم هايکروارگانيروس و مي، وين بردن انواع باکترياز ب 

 نه کمتر نسبت به اسمز معکوسيهز 

 محصول باالتر يخروج يدب  

 شتر نسبت به روش اسمز معکوسيب يبازده 

 نسبت به اسمز معکوسون يلتراسينانوف يطول عمر باالتر غشاها 

 از آب يرآليو غ يمحلول آل ينده هايحذف آال 

 يدنيو کاهش دهنده رنگ و بو آب آشام ين برنده سختياز ب 

 يو کشاورز يصنعت يه پساب هايتصف 

 ينيرزميو ز يسطح يآب ها ييگندزدا 

 ستم اسمز معکوس يه سيش تصفيپ(RO) 

 خنک کردن  يه آب مورد استفاده در کارخانه ها که برايتصف

 (Pendashte and Mohammadi, 2016).روند يدستگاه ها به کار م

 ونيلتراسياولترا ف -4-4

كه  ( Ultra – Filter Membrane ) غشاء در روش اولترافيلتراسيون، آب از يك

ميكرون است، عبور داده  02/0داراي منافذ بسيار ريز با حداكثر قطر 

مي شود. ريزترين ميكروارگانيزمي كه مي تواند در آب وجود داشته 

باشد ويروس پوليو ، عامل بيماري فلج اطفال است كه اندازه آن از 

رگانيزمها قطري به مراتب ميكرون بزرگتر است. ساير ميكروا 02/0

بزرگتر از اين اندازه دارند. بنابراين با عبور آب از منافذ اين 

غشاء مذكور كليه ميكروارگانيزمها به طريق فيزيكي از داخل آب حذف 

ه يدر تصف .مي شوند چرا كه قادر به عبور از منافذ غشاء نيستند
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 ون رفع کدورتيلتراسياز اولترا ف ي، هدف اصليدنيفاضالب و آب آشام

 .(Nicholas and Chermisinoff, 2002)باشدياز آب م ييو گندزدا

 ونيلتراسيستم اولترافيکاربرد س -4-4-1

 ونيلتراسياسمز معکوس و نانو ف يه برايش تصفيپ 

 از آب ييگندزدا 

 رفع کدورت از آب 

 يدنيو نوش ييد مواد غذايع توليصنا 

 يع داروسازيصنا 

 يع نساجيحذف رنگ در صنا 

 يع لبنيصنا 

 زيالکترول -4-5

شيمي، الكتروليز يك روش جداسازي شيميايي تركيبات بانده شده در 

الكتروليز  .باشدبوسيله عبور يك جريان الكتريكي از ميان آنها مي

اهميت باالي تجاري در مرحله جداسازي عناصر از منابع طبيعي 

ز در ياستفاده از الکترول يل اصليدل .(Behrad and Manshouri, 2009)دارد

ر ند است. دين فرآيباال در ا ييت گندزدايقابل يدنيه آب آشاميتصف

ز کردن آب و نمک يت( با الکتروليز آب و نمک )آنوليپروسه الکترول

مؤثر آب بوده، از  ييايميز عوامل آب و مواد شيکه حاصل الکترول

ان يجاد جريصر و اآن عنا يمثبت و منف يق باردار نمودن بارهايطر

ه عوامل نمک شده و در خود آب به يدر آب موجب تجز يو کاتد يآند

 گردد يم ييه وگندزداياندازه الزم کلر در آب آزاد شده و موجب تصف

ا توجه به مزاياي اين روش نسبت به روشهاي ديگر، از جمله ارزان ب.

آسان بودن، قابل استفاده در مناطق روستايي، ساده بودن فرآيند و 

بودن بهره برداري از اين روش و غيره، اين روش قابل استفاده براي 

گندزدايي آب، حذف فلزات سنگين، حذف مواد آلي، حذف فنل و ديگر 

عوامل اصلي در گندزدايي روش الكتروليز د. باشمواد سمي از آب مي

توليد راديكال هيدروكسيد، پراكسيد هيدروژن، ازن و تركيبات كلر 

هاي زير زميني و با امالح زياد، داراي الكتروليز چنين آبهم. هستند

باشند. اين امر به دليل باال بودن ها ميبهتري نسبت به ساير آب

هاي ها است. آبتر جريان در اين نوع آبها و انتقال سادهمقدار يون

 Behrad and)باشندها براي عمل الكتروليز ميخنثي بهترين آب pH با

Manshouri, 2009). 

گر دارند يکدينسبت به  يبيو معا ايذکر شده، مزا يهاک از روشيهر

 يهار شاخصين سايت مورد نظر و همچنيزان حساسيکه با توجه به م

نه اتخاذ گردد. در شکل يروش به يستيرگذار مانند اقتصاد بايتاث

 سه شده است.يگر مقايکديه در پنج روش نامبرده با يزان تصفي( م5)
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 مختلف يهاه در روشيزان تصفيسه ميمقا -5شکل

 يريگجهيبحث و نت -5

به  يابيتا دست يه فاضالب شهريک روش مناسب جهت تصفيانتخاب  يبرا

ه يتصف ه تايه اوليه، از تصفيتصف يند کليفرآ يستيبا ،يدنيآب آشام

شود. عوامل  يمحل مورد نظر طراح يشرفته برايه پيه و  تصفيثانو

ت آب يفيت فاضالب، کيفيکه يک از مراحل تصفيهر ير گذار در طراحيتاث

 يهاهمچون استاندارد يهستند. موارد يمورد نظر و عوامل اقتصاد

باتوجه ت آب مورد نظر هستند. يفين کننده کييموجود و جامعه هدف تع

خاص خود  يهايژگيشرفته ويه پيک از مراحل مراحل تصفينکه هريبه ا

ه ياز تصف ين روش با توجه به پساب خروجيبهتر يستيبا را داراست،

 ت مورد نظر اتخاذ شود.يفيه و کيثانو
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