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Abstract
Background and purpose: Today, due to the reduction of water resources, separation of gray
water from domestic wastewater and its reuse has gained more interest. The aim of this study was to
apply multi-layer filtration (MLF) for removal of nutrients from gray water.
Materials and methods: This laboratory-scale study was carried out in 2.3-19.2 gr. COD / L. d
organic loading rates (OLR) over a period of 157 days. In this study, synthetic gray water was used as
input to the multi-layer filter. The MLF system included three layers: sand, silica, and granular activated
carbon. Furthermore, the scanning electron microscopy (SEM) images were used to determine the biofilm
formation on the media surface.
Results: The best removal efficiencies of COD, BOD5, TKN, and TP were 98.87, 99.84, 99.5,
and 98% achieved in OLR 19.2, 12.8, (13.2, 4.6) gCOD/l.d, SOR 5.76, 2.88, and 5.77 m/hr, respectively.
The study on the effect of loading rate revealed that by increase in OLR, the system efficiency to remove
BOD5 and COD increased. Nevertheless, for TKN and TP, the efficiency decreased with increase in OLR.
Also, according to SEM images, biofilm had grown well in the media, which can be effective in removing
pollutants from gray water.
Conclusion: Using multilayer filtration could be an appropriate option in removing nutrients
from gray water in different loadings.
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علی اصغر ابراهیمی

چكیده
سابقه و هدف :امروزه با توجه به کاهش منابع آب در دسترس ،جداسازی آب خاکستری از فاضالب خانگی و استتااده
مجدد از آن در اکثر نقاط دنیا مورد توجه قترار ررفتته استهد هتد از ایتن مطالعته کتاربرد فیلتراستیون چنتد ایته در حتف
نوترینهها از آب خاکستری میباشدد
مواد و روشها :این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی اسه که در بار رتفاریهتای آلتی (gCOD/l.d) 2/19 - 2/3
در طول مدت  751روز مورد بهره برداری قرارررفهد در این مطالعه از آب خاکستری دسه ساز ،بته ننتوان ورودی بته فیلتتر
شنی چند ایه استااده رردیدد فیلتر شنی چند ایه حاوی شن ،سیلیس و ررانول کربن فعتال بتودد هت چنتین بته منوتور بررستی
تشکیل بیوفیل در سطح مدیا از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بهره ررفته شدد
یافتهها :بهترین راندمان حف  COD ،BOD5نیتروژن کل کجلتدال و فستار کتل بته ترتیتب  94/41 ،99/48 ،99/5و
 ،94درصد بوده استهد و در بتار رتفاری آلتی  ) gCOD/l.d 6/4 - 2/3( ،72/4 ،79/2و بتار رتفاری ستط ی ،2/44 ،5/17
( ) m/hr 77/5 – 88/2به دسه آمدد بررسی تاثیر میزان بار رفاری نشان داد که با افزایش  OLRکارایی سیستت بته منوتور
حف  BOD5و  CODافزایش یافته اسهد اما در زمینه  TKNو  TPبا افزایش بار رفاری ،راندمان کاهش یافهد ه چنتین
تصاویر  SEMنشان میدهد که بیوفیل به خوبی در سطح مدیا رشد نموده اسه که میتوانتد در حتف آاینتدههتا از آب
خاکستری ،موثر باشدد
استنتاج :میتوان نتیجه ررفه که استااده از فیلتراسیون چند ایه در حف نوترینهها از آب خاکستری در بار رفاریهتای
مختلف میتواند رزینه مناسبی باشدد
واژه های کلیدی :نوترینهها ،بار رفاری آلی ،آب خاکستری ،فیلتراسیون چند ایه

مقدمه

امروزه به نله کاهش مداوم منابع آب در دسترس
و رشد جمعیه ،فعالیههای اقتصادی و افتزایش رقابته
بر سر آب در بین مصر کنندران ،منابع آبتی بته طتور

فزایندهای ت ه فشار قترار ررفتته استه()7د متدیریه و
توسعه منابع آب در کشوری مانند ایران به نله کمبتود
آب ،تغییر میزان بارنتدری و افتزایش آلتودری آب ،بته
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2د استاد ،مرکز ت قیقات نلوم و فناوری های م یط زیسه ،دانشکده بهداشه ،دانشگاه نلوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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بررسی راندمان حذف مواد مغذی و ترکیبات آلی موجود در آب خاکستری
توسط فیلتر شنی چند الیه

بررسي راندمان حذف مواد مغذی و ترکيبات آلي موجود در آب

ننوان یک موضتوع مهت مطترح استه ،کته ازم استه

شده در زمینه حف

نالوه بر روشهتای ستنتی در برنامتهریتزی و متدیریه،

پیچی تده و پتتر هزینتته انجتتام شتتده استتهد در ن تین حتتال

روشهای غیتر متعتار

استتااده از آب ماننتد تصتایه و

نوترینهها با استتااده از روشهتای

روشهتتای ستتاده تتتر و کارآمتتدتری نی تز بتترای حتتف

کار بانث کاهش میتزان تقاضتای آب از منتابع موجتود

تتتاکنون مطالعتتات متعتتددی در خصتتوص روشهتتای

متتیرتتردد()2د طتتی چنتتد ستتال رفشتتته ،تصتتایه آب

رونتتارون تصتتایه آب خاکستتتری شتتامل :روشهتتای

خاکستری به ننوان یتک منبتع بتا ارزش بتاز چترخش و

فیزیکتتی (فیلترهتتای شتتنی ،فیلتتتر هتتای غشتتایی و ددد )،

استااده مجدد از فاضالب در دنیا مورد توجه قرار ررفته

روشهای شیمیایی (انعقتاد و لختتهستازی ،اکسیداستیون

اسه()3د آب خاکستری در منازل از منابعی مانند سینک

فتوکاتالیستی و ددد ) و روشهای بیولوژیکی (بیوراکتتور

ظرفشویی ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،روشویی

غشایی ،راکتتور بیولتوژیکی چرختان و ددد ) انجتام شتده

و حمام تولید میرردد ،که به صتورت جدارانته از آب

اسه()9د فیلتر شنی یکی از قدیمیترین تکنولتوژیهتای

س تیاه (توالتته) جمتتع آوری م تیشتتود()8، 5د در منتتاط

تصایه آب و فاضالب میباشد()79د و بته ننتوان معمتول

شهری چیزی حدود  75 – 99درصد فاضتالب تولیتدی

ترین فیلتتر بته منوتور تصتایه آب خاکستتری م ستوب

در منازل را به خود اختصاص داده اسهد و بتا توجته بته

میشتود()77د و ارتر بته درستتی طراحتی ،ستاخته ،بهتره

این که بتار آلتودری آن در مقایسته بتا آب ستیاه بستیار

برداری و نگهداری شود ،پساب با کیایه بستیار بتاایی

ک تر اسه ،به ننوان یک منبع مناسب بازیافته در نوتر

تولید میکندد فیلتر شنی به سه طری فیزیکی ،شیمیایی و

ررفته شده اسه()7د که بعد از تصایه ،میتتوان از آن در

فرایند جفب بانث تصایه آب و فاضالب میررددد و به

فلش تانکها ،شستشوی وسایل نقلیه ،آبیاری فضای سبز

ننوان یک روش ستاده ،ارزان ،کارآمتد و قابتل انتمتاد

و ددد استتتااده نمتتودد کتته در نتیجتته آن تتتا  85درصتتد در

برای تصایه م سوب میشودد که این ویورتیهتا بانتث

آب ختتانگی صتترفه جتتویی م تیرتتردد()1د آب

افزایش تقاضا برای استتااده از فیلترهتای شتنی رردیتده

خاکستتتری نمتتدتا از کربوهیتتدرات ( ناشتتی از غتتفا)،

اسه()79د ه چنین نالوه بر موارد فوق ،رسترش بیوفیل

پتتروت ین ،چرب تی و روغتتن (شتتامل اس تیدهای چتترب )،

در منافف سط ی فیلتتر بانتث معتدنی ستازی متواد آلتی

نوترینتتههتتا ،رلیستتیرید ،ستتورفاکتانههتتا (آنیونیتتک،

موجود در فاضالب میرردد()72د اما بتروز مشتکالتی از

شتتام و،

قبیل ایجاد ررفتگی در فیلتر ،نیاز بته فضتای بتاا و غیتره

دترجنه ) ،ترکیبات صابون و دددد تشکیل شده استه()4د

بانث بروز نگرانی میرردد()73د در این مطالعه به نلته

مواد مغفی و مواد آلی یکی از چالش برانگیزترین منابع

طراح تی من صتتر بته فتترد پتتایلوت ،امکتتان دسترستی بتته

آلودری در فاضالبهای تمام جهان هستند ،که در آب

ایههای زیرین فیلتر نیز امکانپفیر شده اسه ،تا مشتکل

ایتن

ررفتگی مرتاع ررددد طی مطالعه  Friedlerو همکتاران

مواد برای استااده مجدد از فاضالب یتک اصتل اساستی

در ستتال  ،2995آب خاکستتتری بتتا تلایت فراینتتد ،RBC

مواد مغفی مه استه،

فیلتر شنی و کلر زنی مورد تصتایه قترار ررفتهد کته بتر

کاتیونیتتک و آماوتریتتک ،ناشتتی از مصتتر

خاکستری نیز موجود میباشندد از همین رو حتف
اسهد از جنبهای دیگر نیز حف
زیرا حف

آنها اغلب به صورت تجمع در لجن استهد

استتاس ای تن مطالعتته  TKNبتته میتزان  41درصتتد حتتف

و این لجن را میتوان با پردازش و آمادهسازی به ننتوان

رردیدد  Sahar SDalahmehو همکاران در ستال،2972

کودی بستیار بتا ارزش بته زمتینهتای کشتاورزی بترای

کارایی فیلتر حاوی چند مدیا و جاذب رونتارون (فتوم،

افزایش م صول اضافه کردد اغلب پتووهشهتای انجتام

پوسه درخه ،زغال فعال و شن) را به منوور حف
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استااده مجدد از فاضالب نیز در نور ررفته شودد که این

ه

مصتتر

زمان مواد مغفی و مواد آلی از فاضالب وجود دارد.

پژوهشی

فاطمه بابایی و همکاران

مورد بررسی قرار دادنتدد کته شتن 41 ،درصتد  TPرا از

آزاد ) ،قطر درونی 79سانتیمتر که معیارهای طراحتی آن

نمود()78د در نهایته بتا توجته بته

بر ررفتته از کتتاب انجمتن متخصصتین آب آمریکتا 7و

آب خاکستری حف

آایندهها و اهمیه انتخاب روش مناستب بترای تصتایه،

اسهد

ایتتن مطالعتته بتتا هتتد

حتتف

و تجزیتته بیولتتوژیکی

نوترینهها به وسیله فیلتر شتنی چنتد ایته و تتثثیر میتزان
باررفاریهای مختلف مواد آلتی بتر روی کتارایی ایتن
سیست انجام ررفهد

مواد و روش ها
در این ت قی که یک مطالعه تجربی آزمایشتگاهی
بود از یک فیلتر شنی چند ایه به منوور حف

دترجنه

از آب خاکستری استااده رردید.

ترکیبات آب خاکستری
طب

شکل شاره  :1شماتیک پایلوت فیلتر شنی چند ایه ( :7مخزن

به منوور تغفیه سیست از آب خاکستتری ستنتتیک،

تغفیه :2 ،میکسر :3 ،پمپ تغفیه :8 ،ورودی :5 ،ایه حاوی شتن:7 ،

جدول شماره  7استااده رردید.

ایته حتتاوی ستیلیس:1 ،دررانتتول کتتربن فعتتال :4 ،زهکتتش :9 ،شتیر
برداشه نمونه :79 ،مخزن ذخیره پساب )

جدول شماره  :1فرمتول تهیته ی آب خاکستتری دسته ستاز

در این مطالعه از  3مدیا استااده رردید که ویورتی

()75
ترکیبات شیمیایی آب

مقدار به ازای یک

خاکستری

لیتر

ترکیبات تجاری

مقدار به ازای یک
لیتر

پساب ثانویه

 29میلی لیتر

دئودورانه

 79میلی ررم

H3BO3

 7/8میلی ررم

شام و

 129میلی ررم

C6H12O6

 24میلی ررم

پساب لباسشویی

 759میلی لیتر

Na2PO4

 39میلی ررم

کرم ضد آفتاب

 75-79میلی ررم

Na2SO4

 35میلی ررم

خمیر دندان

 32/5میلی ررم

NaHCO3

 25میلی ررم

روغن ریاهی

 1میلی ررم

خاک رس

 59میلی ررم

-

-

آن با مشخصات قید شده در جدول شماره  ،2نشان داده
شده اسه.
جدول شاره  :2ویوری مدیاهای مورد استااده در بستتر فیلتتر
شنی
نوع مدیا

اندازه موثر (میلی متر)

ضریب یکنواختی

ارتااع هر ایه )(cm

ررانول کربن

9/5

9/14

79

7 - 9/1

7/7

29

2 - 2/5

3/85

19

سیلیس
شن

ساخه پایلوت

ویوریهای فیلتر شنی
یک پایلوت با مقطع مکعبی از جنس پلکسی رلس

راهبری سیست
در ابتدا به منوور تشکیل جرم بیولوژیکی و افزایش
کارایی سیست از پساب تصایه خانه فاضتالب شتهر یتزد

با ارتااع  7/5متر ( 7متر ارتااع مدیا 89 ،سانتیمتر ستطح
American Water Works Association
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ضرورت جداستازی و تصتایه آب خاکستتری و حتف

مقاات مشابه بود و در شتکل شتماره  7نشتان داده شتده

بررسي راندمان حذف مواد مغذی و ترکيبات آلي موجود در آب

استااده شدد مشخصات پساب مورد استااده

= mg/L 27

mg/L ،mg/L 30 = BOD5 ،mg/L 2/7 = TKN ،TSS

 57 = CODبودد این پساب به مدت  7ماه توستط پمتپ
شد تا فیل بیولوژیکی شکل ریردد بعتد از تشتکیل جترم
بیولوژیکی به منوور تثبیه بهتر میکرو اررانیست هتا ،در
ابتدا آب خاکستری با  CODبه ترتیب برابر بتا  29میلتی

هاتگی 29 ،نمونته بترای هتر پتارامتر، pH

ECو COD

روزانه و  738نمونه برای هر پارامتر اندازهریری رردیدد
کلیه آزمایشات بر اساس استاندارد متتود انجتام ررفتهد
هتت چنتتین جهتته تهیتته تصتتویر بیتتوفیل  ،از دستتتگاه
 (Scanning Electron Microscopy)SEMمتتتدل

ررم بر لیتر و ست س بتا  CODبرابتر بتا  799 ،299و 899

 TESCAN VEGA3ساخه کشور Czech Republic

میلی ررم بر لیتر بته صتورت یکنواخته بتر ستطح متدیا

استااده رردیدد

توزیتتع رردیتتدد در هتتر باررتتفاری نمونتته بتترداری در
ورودی و خروجی فیلتر شنی تا پایدار شدن شرایط ادامه
یافهد س س پارامترهای  ،COD ،TKN ،EC ،pH ،TPو
 BOD5مورد سنجش قرار ررفتهد در جتدول شتماره 3
شرایط بهره برداری از فیلتر شنی ارائه شده اسهد

در این ت قی برای آنالیز دادهها ،از شتاخ
میتتانگین ،ان تترا

هتای

معیتتار و آزمتتون آمتتاری ANOVA

جهتته مقایستته می تانگین رانتتدمانهتتای حتتف

،BOD5

 COD ،TKNو  TPدر بار رفاریهای مختلف استتااده
رردیدد

جدول شاره  :3شرایط بهره برداری از فیلتر شنی
)OLR(gr COD/L.d

)SOR(m/hr

)Q(mL/min

)COD(gr/m3

)EBCT (min

3/2

2/44

29

299

8/4

8/32

39

299

59

7/8

5/17

89

299

799

7/8

2/44

29

899

77/77

9/7

8/32

39

899

برداری از ورودی فیلتر شنی ،در جدول شتماره  8نشتان

59

9/7

5/17

89

899

داده شتتده استتهد چنتتانچتته مشتتاهده م تیرتتردد می تزان

799

72/4

2/44

29

799

باررتفاری از  g COD/L d 2/3بته

77/77

78/8

8/32

39

799

59

79/2

5/17

89

799

799

77/77

یافته ها
نتتتایج حاصتتل از انتتدازهریتتری پارامترهتتای، TP
COD ،BOD5و  TKNطی  751روز آزمایش و نمونته

g COD/L d 2/19

رستیده استهد کت تترین میتزان  mg/L 197 =CODو
بیشترین میزان آن ، mg/L 601در حالیکه دامنه غلوته
 mg/L 293 - 73= BOD5بتوده استه ،هت چنتین در

آنالیز شیمیایی
این مطالعه که با هد

بررسی کتارایی فیلتراستیون

چند ایه در حتف TKN ،BOD5 ،COD ، TPاز آب
خاکستری بوده اسه ،به مدت 751روز به طول انجامیدد
نمونتته بتترداری بتته طتتور پیوستتته از ورودی و خروج تی
سیست انجام شدد و در هر باررفاری پارامترها تتا پایتدار

شتتکل شتتماره  2میتزان  ECو  pHدر هتتر باررتتفاری
مشخ

رردیده اسهد ازم به ذکتر استه دمتا و میتزان

اکسیون م لول نیز طتی ایتن متدت متورد ستنجش قترار
ررفه ،که مقدار هر کدام به ترتیب C32 9و 8/4 ±9/8
بوده اسهد

شدن شرایط مورد ستنجش قترار ررفتنتدد ازم بته ذکتر

671

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هفتم ،شماره  ، 651اسفند 6931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 20:18 +0330 on Tuesday October 22nd 2019

پرستالتیک با دبی  79میلی لیتر بر دقیقه به سیست تزریت

استه کته پارامترهتایTKN ،BOD5 ، TPبته صتورت

پژوهشی

فاطمه بابایی و همکاران

جدول شاره  :4شرایط بهره برداری از سیستت در ابتتدای هتر
بار رفاری

براستتاس نتتتایج ب تیشتتترین کتتارایی سیستتت  94درصتتد
میباشد ،که در  3باررفاری اول به دسه آمده اسهد

)TP(mg/L

TKN
)(mg/L

COD
)(mg/L

)BOD5(mg/L

OLR (g
)COD/L .d

Operation
)time (day

7/51±9/93

3/25±9/4

791±7/95

737/98±7/7

3/2

23- 35

7/13±9/987

3/87±9/9

299±7/9

734/58±7/7

8/4

37- 59

7/97±9/98

3/9±9/4

293±8/8

789/38±7/4

7/8

57- 79

3/39±9/98

8/7±7/9

899±2/1

251/29±7/1

7/8

19- 47

8±9/8

1/85±7/9

892/2±2/1

277/94±9/4

9/7

42- 98

8/53±9/93

1/4±7/5

893 ±2/97

277/33±7/97

9/7

95-779

75±9/95

79/9±7/7

591±9/3

314/9±9/3

72/4

777-723

75±9/98

77/7±7/2

799±8/4

347/85±9/37

28/8

728-731

کارایی سیست در حف

75/5±9/92

72/25±7/37

797±7/7

342/53±2/9

79/2

734-751

میانگین غلوه ورودی و خروجتی  TKNبته فیلتتر

s

حف

 TPدر باررفاریهای مختلف

شنی و راندمان حف

TKN 2

آن در باررفاریهای مختلتف در

شکل شتماره  8نشتان داده شتده استهد طبت نمتودار بتا
افزایش باررفاری راندمان سیست به منوور حف

TKN

کاهش یافته اسهد ه چنتین بتاا تترین رانتدمان سیستت
 99/5درصد میباشد ،کته در  3باررتفاری اول حاصتل
شدد

2-7

شکل شاره  :4میانگین غلوته ورودی و خروجتی و رانتدمان
حف

 TKNدر باررفاری های مختلف

کارایی سیست در حف

COD

در شتتتکل شتتتماره  5میتتتانگین غلوتتته ورودی و

2-2
شکل شاره  :2-7 :2میزان  pHو  EC :2-2در بار رفاری های
مختلف

خروج تی و رانتتدمان حتتف

 CODدر باررتتفاری هتتای

رونارون نشان داده شده استهد همتانطتورکته مشتاهده
میرردد ،میانگین غلوته  CODخروجتی در م تدوده

کارایی سیست در حف

TP

 mg/L 13/89 - 95/63بوده اسهد و بیشتترین رانتدمان

در شتتتکل شتتتماره  3میتتتانگین مقتتتادیر ورودی و
خروجی  TPبه سیست فیلتر شتنی و رانتدمان حتف

آن

ط تی باررتتفاریهتتای مختلتتف نشتتان داده شتتده استتهد
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شکل شاره  :3میانگین غلوته ورودی و خروجتی و رانتدمان

بررسي راندمان حذف مواد مغذی و ترکيبات آلي موجود در آب

حف

 CODبرابتر  94/41درصتد متیباشتد ،کته در

g

COD/L.d 8/12 OLRبه دسه آمده اسهد

حف

 CODدر باررفاری های مختلف

کارایی سیست در حف

BOD5

باتوجه به شکل شتماره  7میتانگین مقتادیر

BOD5

خروجی  mg/ L 98/15 – 59/0بوده اسهد و بیشتترین
رانتتتدمان حتتتف

 99/48درصتتتد متتتیباشتتتد ،کتتته در

 g COD/L.d 2/19 = OLRبته دستته آمتتده استتهد
ه چنین با افزایش باررفاری راندمان سیست  ،بته منوتور
حف

 BOD5افتزایش پیتدا کتردد بتا توجته بته آزمتون

آمتتاری  ANOVAای تن تغیی ترات معنتتادار نبتتوده استته
( = p ).9/975

بعد
شممکل شمماره  :7تصتتویر  SEMاز بی توفیل تشتتکیل شتتده روی
سطح مدیای فیلتر شنی (الف :قبل ،ب :بعد )

بحث
کارایی سیست در حف  ، CODدر مطالعته حاضتر
شکل شاره  :6میانگین غلوته ورودی و خروجتی و رانتدمان
حف

 BOD5در باررفاریهای مختلف

با افزایش نرخ باررفاری راندمان حف

 CODافتزایش

یافهد که میتوانتد بته دلیتل رشتد جترم بیولتوژیکی در
سطح فیلتر و حتف

بهتتر متواد آلتی از آب خاکستتری

در شکل شماره  1تصاویر  SEMاز بیوفیل تشتکیل

باشتدد هت چنتین افتزایش میتزان  OLRمتیتوانتد بانتث

شده بر سطح شن در داخل فیلتر نشتان داده شتده استهد

تسریع نرخ رشد باکتریهای اکستید کننتدهی  CODدر

همانرونه که مشخ

اسه بیوفیل تشکیل شتده دارای

جتترم بیولتتوژیکی و در نتیجتته افتتزایش درصتتد حتتف

ضخامه قابل قبولی بوده ،که بانث بهبتود رشتد میکترو

رردد()29د که طی این ت قی رابطه تغییرات رانتدمان بتر

اررانیس های تجزیه کننده مواد آلتی و ارتقتا نملکترد

اساس آزمون  ANOVAاز ل اظ آماری معنی دار نبوده

سیست خواهد شدد ه چنین ایتن تصتاویر در باررتفاری

اسه(  = p ). 9/83در مطالعه  Katukizaو همکتاران در

حداکثر تهیه رردیده اسهد

سال  ،2978کارایی فیلتتر شتنی دو مرحلتهای در تصتایه
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شکل شاره  :5میانگین غلوته ورودی و خروجتی و رانتدمان

الف

پژوهشی

فاطمه بابایی و همکاران

آب خاکستتری در باررتفاری آلتی

Kg BOD5/m2.d

بانتث حتف

بهتتر متواد آلتی متیرترددد هت چنتین در

 CODدر پستاب حاصتله  mg/L 42 ± 256و درصتد

میتواند به دلیل تااوت سطح تجزیه پفیری بیولتوژیکی

آن 45/9 ،درصد رزارش رردیدد هت چنتین طتی

آب خاکستتتتری متتتورد استتتتااده باشتتتدد در مطالعتتتهی

این مطالعه با افزایش باررفاری کیایه پستاب خروجتی

 Cornelia Merzو همکتاران در ستال  ،2991از روش

کاهش یافه()77د مطالعته  Šostar-Turkو همکتاران در

 MBRبه منوتور حتف

 BOD5استتااده رردیتدد ایتن

ستتال  2995در زمینتته تصتتایه آب خاکستتتری بتتا فراینتتد

مطالعتتتته بتتتته طتتتتور متوستتتتط در باررتتتتفاری آلتتتتی

ترکیبی انعقاد ،فیلتر شنی و ررانول کربن فعال نشتان داد

 Kg COD/m3.d 16/0مورد بهره برداری قرار ررفتهد

 CODبرابتر  92درصتد متیباشتد()71د

و میانگین  BOD5ورودی در این مطالعه mg/L 13± 59

 Itayamaو همکتتاران در ستتال  ،2997در مطالعتتتهای

ایتن سیستت  98درصتد

حف

که میتزان حتف

بوده اسهد کته رانتدمان حتف

کارایی خاک به ننوان فیلتر در تصایه آب خاکستری را

رزارش رردید()27د  .Ali Bendidaو همکاران در ستال

مورد سنجش قرار دادندد در این ت قی میتانگین غلوته

 ،2973فاضالب خانگی را با استااده از فیلتر شتنی متورد

 CODورودی به سیستت  mg/L 3/23بتوده استهد کته

تصتتتتایه قتتتترار دادنتتتتدد در ایتتتتن پتتتتووهش میتتتتزان

پس از طی شدن مراحل تصتایه رانتدمان حتف

COD

برابتتتتر  45درصتتتتد رتتتتزارش شتتتتد()74د در مطالعتتتته
 Mariah Siebertو همکتتاران در ستتال  2977بتتر روی

 BOD5فاضالب  mg/L 150برآورد رردیدد که نتتایج
به دسه آمده در زمانهای متااوت بهره برداری ،بیتانگر
بهبود کارایی سیستت بتا افتزایش زمتان تمتاس و حتف

تصایه آب خاکستری با استااده از فیلتر شتنی و ررانتول

 93/33درصتتد BOD5 ،بتتوده استته()79د در مطالعتتهی

کربن فعال ،میتزان  CODدر آب خاکستتری ورودی بته

انجام شده توستط  Sahar S Dalahmehو همکتاران در

سیست  mg/L 1/79 ± 8/145بوده اسهد که پس از طتی

ستتال  ،2978کتتارایی فیلترهتتای حتتاوی فتتوم ،پوستته

 CODبرابتتر 57

درخه ،زغال فعال و شن به ننوان مدیا ،به منوور تصایه

درصد ذکر رردیدد ه چنین زمانی که از خرده سنگ به

آب خاکستری ،مقایسه رردیدد این مطالعه در باررفاری

ننوان مدیا و ررانول کتربن فعتال استتااده شتد ،درصتد

آلی  Kg BOD5/m.d 014/0صورت ررفهد هت چنتین

به  79درصد افزایش یافه()79د که نتایج با مطالعه

میزان  BOD5ورودی به سیست  mg/l407بوده اسهد و

حاضر مغایرت داشتهد و متیتتوان افتزایش رانتدمان در

بررسیها نشان داد که فیلتر حاوی شن تنها بته میتزان 72

مطالعه حاضر را بدلیل تشکیل بیوفیل بر روی سطح مدیا

درصتد  BOD5را کتاهش متیدهتد()29د نتتایج مطالعته

شتدن مراحتتل تصتایه رانتتدمان حتف

حف

که نامل اصلی تصایه م

سوب میشود ،دانسه.

حاضر بتا ت قیت Sahar S Dalahmehمغتایرت داشتهد

کارایی سیست در حف  ، BOD5مقایسه نتایج این

که متیتوانتد بتدلیل تاتاوت انتدازه متوثر متدیای متورد

مطالعه با سایر مطالعات در این زمینه نشان میدهد که بتا

استااده در مطالعات باشدد ،ه چنین با توجه بته ایتن کته

افزایش باررفاری ،راندمان افزایش یافته که میتواند بته

مطالعه حاضر در رنج وستیعی از باررتفاری آلتی انجتام

نله تغفیه بهتر میکرو اررانیس های موجود در بیتوفیل

ررفته اسه ،میتوان این رونه نتیجه ررفه که افتزایش

باشتتد() 29د زی ترا فیلتتتر شتتنی از دو طری ت فیلتراس تیون و

میزان باررتفاری بانتث بتاا بتردن میتزان متواد آلتی در

این مواد

دسترس میکرو اررانیس ها متیرترددد در نتیجته فراینتد

متیرتردد()22، 23د هت چنتین بتا افتزایش  OLRو رشتد

اکسیداستیون بیولتتوژیکی و بتته دنبتتال آن فراینتتد تصتتایه

بیوفیل منافف موجود در سطح فیلتر کوچکتر شتده کته

بهبود یافته استه . Janice Wilsonدر ستال  ،2977طتی

معدنی سازی مواد آلی در بیوفیل بانث حف
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 ،115-41مورد مطالعته قترار ررفتهد و میتانگین غلوته

مواردی راندمان فیلتر شنی چند ایته کتاهش یافته کته

بررسي راندمان حذف مواد مغذی و ترکيبات آلي موجود در آب

شنی به منوور تصایه فاضالب مورد بررسی قترار دادنتدد

آمتاری معنتیدار بتوده استه(  = p ). 9/95طتی مطالعته

mg/L

 Friedlerو همکاران در سال  ،2997آب خاکستتری بتا

7/168بوده اسهد و کارایی سیست در حتف ، BOD5

تلای فرایند ، RBCفیلتر شنی و کلتر زنتی متورد تصتایه

7/96درصد رزارش رردید()22د  Katukizaو همکاران

قرار ررفهد که براساس این مطالعته  TKNبته میتزان 41

در سال  ،2978طی مطالعتهای بته بررستی کتارایی فیلتتر

درصد حف

رردید ()77د  Janice Wilsonو همکتاران

شتنی در تصتتایه آب خاکستتتری و بهینتته ستتازی شتترایط

در ستتال  ،2977نقتتش می تزان باررتتفاری را بتتر نملکتترد

فیلتراسیون پرداختندد که نتایج بیانرر حف

 71درصد

BOD5در ارتاتتاع  75ستتانتیمتری بتتاای فیلتتتر بتتوده
اسه()77د

کته میتزان  TKNورودی بته سیستت  mg/L 2/32بتوده
اسهد و نتایج نشتان داد کته طتی ایتن مطالعته  TKNبته

کارایی سیست در حف  ، TKNبراساس مطالعتات
صورت ررفته مه ترین فرایند به منوتور حتف

فیلتر شنی در تصایه فاضالب مورد مطالعته قترار دادنتد،

TKN

نیتریایکاسیون میباشدد که بته دو نامتل م تدود کننتده

میتتتزان  93/8درصتتتد قابتتتل حتتتف

متتتیباشتتتد()22د

 Cornelia Merzو همکتتتاران در ستتتال  ،2991آب
خاکستری را با استااده از ممبران بیوراکتور مورد تصایه
 73درصتد

غلوتته  TKNورودی و غلوتته اکس تیون م لتتول در

قرار دادند ،که نتایج بیتانرتر حتف

سیست بستگی دارد()21د همانطورکه قتبال ذکتر رردیتد

بودد ه چنین میانگین  TKNدر پساب  mg/l7/5برآورد

در این مطالعه در  3باررفاری اول بتر روی فیلتتر شتنی،

رردیتد()27د در مطالعته  A.Y.Katukizaو همکتاران در

سیست دارای باا ترین راندمان بوده اسهد اما با رفشه

سال  ،2978آب خاکستری بتا استتااده از فیلتتر شتنی دو

زمان راندمان فیلتر شنی تنزل یافهد که میتواند به نلته

مرحله ای مورد تصایه قرار ررفهد کارایی این فیلتتر در

کتاهش میتزان  TKNموجتود در سیستت باشتدد زیترا بتا

حف 69 ، TKNدرصد رتزارش شتد()77د  Amr Mدر

افتتزایش باررتتفاری ،میتتزان متتواد آلتتی قابتتل تجزیتته

ستال  ،2973طتی ت قیقتی کتارایی  RBCرا بته منوتور

بیولوژیکی ورودی به سیست نیز افزایش یافته اسهد کته

تصایه آب خاکستری مورد مطالعه قرار داد ،نتایج نشتان

بانث افزایش نستبه  BOD5/TKNمتیرترددد و چتون

داد در این روش  TKNبه میزان  51درصد قابتل حتف

نیتریاایرها به منبع کربن معدنی نیاز دارند ،وجتود میتزان

متتتتیباشتتتتد()28د طبتتتت مطالعتتتتهای دیگتتتتر توستتتتط

باای کربن آلی بانتث کتاهش جمعیته نیتریاایرهتا در

 A.Y. Katukizaو همکتتتاران در ستتتال  ،2978آب

TKN

بیتتتوفیل  ،در نتیجتتته پتتتایین آمتتتدن رانتتتدمان حتتتف

خاکستری به روش فیلتراسیون مورد تصایه قرار ررفتهد

متیرتردد()24د هت چنتین بتا افتزایش  OLRورودی بته

نتتتایج نشتتان داد کتته در نتترخ باررتتفاری هیتتدرولیکی

سیستت میتزان اکستیون م لتول کاستته خواهتد شتد ،در

 TKNبته

نتیجه راندمان کاهش مییابتدد طبت ایتن مطالعته مقتدار
حف

TKN 99درصد بوده اسه ،که مهت تترین نامتل

در دستیابی به این نتیجه نیتریایکاسیون ه چنتین جتفب

 cm/day 20و ، cm/day 40درصتد حتف

ترتیتتتتتتب  79/7و  75درصتتتتتتد متتتتتتیباشتتتتتتد()25د

 M. Achakوهمکتتتاران در ستتتال  ،2999حتتتف
نوترینهها را توسط فیلتر شنی از فاضالب متورد مطالعته

نیترات در سلولهای باکتریایی متیباشتد()29د هت چنتین

قرار دادندد که نتایج بیتانرتر حتف

میتوان نتیجه ررفه کته ایتن فیلتتر تتاثیر بته ستزایی در

بوده اسه()27د

حف

یتونهتا از جملته نیتترات دارد()39د هت چنتین بتر

کتارایی سیستت در حتف  ، TPدر ایتن مطالعته بتا

ب ت ین

 TPکتاهش یافتهد

استتاس آزمتتون آمتتاری  ANOVAای تن اختتتال
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مطالعه ای تاثیر نرخ باررتفاری هیتدرولیکی را در فیلتتر

راندمانهای حف

میتانگین غلوتته  BOD5موجتتود در فاضتتالب

در باررفاریهای مختلتف از ل تاظ

پژوهشی

فاطمه بابایی و همکاران

ب ین

میزان باررفاریهای مختلف بر کارایی سیست در طتول

که با توجه به آزمون آماری  ANOVAاین اختال

در باررفاریهای مختلتف از ل تاظ

 751روز متتورد بررس تی قتترار ررفتتهد بهتتترین رانتتدمان

آمتاری معنتیدار بتوده استه(  = p ). 9/999هت چنتین

برای  BOD5 ،COD ،TPو  TKNبه ترتیب ،99

راندمانهای حف

فسار توسط فیلتر شنی چنتد

 99/48 ،94/41و  99/5درصتتتد بتتتودد بررستتتی تتتتاثیر

ایته در ایتن مطالعته متیتوانتتد مربتوط بته بتاکتریهتتای

باررفاری بیانرر این اسه که با افزایش  OLRراندمان

موجود در بیوفیل تشکیل شده روی مدیا باشد ،که برای

 CODو  BOD5افزایش یافته و براستاس آزمتون

رشد خود نیاز به مصر

فسار داشتهاند و یتا مربتوط بته

حف

آماری  ANOVAاختال

بین رانتدمانهتای حتف

در

میکتتتترو اررتتتتانیزمهتتتتای ذخیتتتتره کننتتتتده فستتتتار

باررفاریهای مختلف معنتادار نبتوده استه (،p = 9/83

)(PAOs)(Phosphorus Accumulating Organisms
باشد()33، 38د  Achakو همکاران در سال  ،2999میزان

) 065/0 = pد امتا در رابطتته بتا  TPو  TKNبتا افتتزایش

نوترینهها از فاضالب را توسط فیلتر شتنی متورد

حف

 TPتوستط ایتن

مطالعه قرار دادنتد ،کته درصتد حتف

فیلتتتر  99درصتتد رتتزارش رردیتتد()27د طتتی مطالعتته
 Sahar S.Dalahmehو همکتاران در ستال  ،2978آب
خاکستری به وسیله فیلتر شنی مورد تصایه قترار ررفتهد
میانگین غلوته  TPورودی بته ایتن سیستت

mg/l 94/2

برآورد رردیدد ه چنین نتایج نشتان داد کته  TPبتا ایتن
روش بتته می تزان  14درصتتد قابتتل حتتف

م تیباشتتد()29د

 OLRراندمان حف

کاهش پیدا کرده استهد کته طبت

آزمون آماری  ANOVAارتبتاط بتین تغییترات  TKNو
 TPمعنتتتادار بتتتوده استتته () 009/0 = p ،p = 9/95د
ه چنین تصاویر  SEMنشان داد که بیوفیل تشکیل شده
بر روی مدیا در افزایش راندمان حف

 CODو BOD5

تاثیر بسزایی داشته اسهد

سپاسگزاری

Jianjun Chenو همکتتتتاران در ستتتتال  ،2971آب
خاکستری را با استااده از یک فیلتر زیستی مورد تصتایه

پووهش حاضر نتیجه پایتان نامته کارشناستی ارشتد

قرار دادندد براساس این مطالعه  TPبته میتزان  83درصتد

مهندستتتتتتتی بهداشتتتتتتته بتتتتتتتا کتتتتتتتد اختتتتتتتالق

حتتف

رردیتتدد و میتتانگین غلوتته  TPدر پستتاب

( ) IR.SSU.SPH.REC.1395.25میباشدد بتدین
وسیله از تمامی نویسندران این مقالته و همکتاران مرکتز

خروجی mg/l 92/0بوده اسه()37د

در این مطالعه کارایی فیلتر شنی چند ایه در حف

ت قیقات نلوم و فناوریهای م یط زیسه س اسگزاری

 BOD5 ،COD ،TPو  TKNاز آب خاکستتتری و تتتاثیر
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