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  دهيچك

که کارايي اين واحد بر روي کيفيت آب تصفيه شده اثـر مسـتقيم    استسازي يکي از واحدهاي فرايندي مهم در تصفيه آب  لختهانعقاد و 
ـ     ها در تصفيه آب رواج بيشتري يافته است. دارد. امروزه استفاده از کمک منعقدکننده عنـوان کمـک    فالک بـه اطـي سـالهاي اخيـر از مگن

صورت   بهكه ، کمک منعقدکننده سنتزي است ٢٥فالک ال تي امگن .گردد (جالليه) استفاده مي يک تهران خانه شماره منعقدکننده در تصفيه
بعد از تزريق  هدقيق ١٠دهد بهترين مکان و زمان براي تزريق اين کمک منعقدکننده  ها نشان مي شود. آزمايش کريستاله يا پودري توليد مي

اي در مناطق جنوب و جنوب شرق  طور گسترده نگا اوليفرا يك درخت گرمسيري است كه بهموري .است کلروفريکيعني منعقدکننده اصلي 
هـاي محلـول در آب    شيره دانه گياه مورينگا اوليفرا حاوي پروتئينشود.  كند و با نام محلي گز روغني يا گاز رخ شناخته مي ايران رشد مي

اين مطالعـه در مقيـاس آزمايشـگاهي بـر روي آب خـام ورودي بـه        داراست.ثر مواد کلوئيدي موجود در آب را ؤکه قابليت انعقاد م است
عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت از آب، انجام  فالک بهاخانه شماره يک تهران با هدف مقايسه کارايي مورينگا اوليفرا و مگن تصفيه

 ،با استفاده از آزمايش جـار  انجام شد و ٨و  ٧، pH٦  و در سه محدوده ٢٠٠و  ١٠٠، ٢٠، ٥ NTUپذيرفت. آزمايش در محدوده کدورت
ليتـر   درگـرم   يليم ٣٥و  ٢٥، ١٠، ١٤عصاره دانه مورينگا اوليفرا در غلظت بهينه . تعيين شدغلظت بهينه منعقدکننده و کمک منعقدکننده 

خانه  آب ورودي به تصفيهدر  ٢٠٠و  ١٠٠، ٢٠، NTU٥درصد از کدورت  ٩٩و  ٥/٩٨،  ٤/٩٧، ٥/٩٦ترتيب قادر به حذف  به ٨بهينه   pHو
در مراحل مختلف آزمايش قادر بـه حـذف    ٨بهينه   pHليتر ودر گرم  ميلي ٠٣/٠و  ٠٢٥/٠، ٠٢/٠، ٠١٥/٠فالک در غلظت بهينه امگن. بود
ا نشان ه بررسي. بودخانه  به تصفيه ۲۰۰و  NTU ۵ ،۲۰ ،۱۰۰در محدوده كدورت درصد از کدورت آب ورودي  ٤/٩٩و  ٤/٩٨،  ١/٩٨، ٩٧

دارد و در حذف کدورتهاي باال نسبت به کدورتهاي پايين کـارايي بهتـري از خـود     pHثير کمي بر روي أداد عصاره دانه مورينگا اوليفرا، ت
هاي بزرگ و چسبنده، فاقد کارايي مناسـب   دليل ايجاد لخته ندارد و در کدورتهاي باال به pHثيري بر أفالک هيچ تادهد ولي مگن نشان مي

 .است
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Abstract  
Coagulation-flocculation is one of the most important processes for water treatment, commonly used all over the 
world. The use of synthetic polymers known as “Polyelectrolytes as a coagulant aid is now wide spread in water 
treatment plants. Tehran’s “Jalalieh WTP” has been using an anionic polyelectrolyte under the trade name of 
“Magna Floc LT25” for a number of years MagnaFloc LT25 (MF-LT25) is a synthetic coagulant with high 
molecular weight, produced in granular and powder form. The application of this coagulant aid is known to be 
most effective if injected to water after addition of main coagulant (Ferric Chloride in Tehran’s WTP).  However 
the use of synthetic polymers in treatment of drinking water has always been under question due to 
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high costs, availability and possible health effects.  Moringa Oleifera (MO) is a tropical tree widely grown in 
south and south east parts of Iran, regionally identified as oily tamarisk (called “Gazrokh” by natives). The 
extract of MO seed contains proteins soluble in water which have high coagulating properties. This pilot scale 
study was performed to compare the coagulating properties of seed extract of MO to MF-LT25, The tests were 
carried out on Tehran’s raw water in Jalalieh treatment plant. Several turbidity ranges such as 5, 20, 100, and 200 
NTU were used representing real seasonal turbidities of influent water to treatment plant. Optimum 
concentration of the coagulant and coagulant aid was determined within water pH values of 6, 7 and 8, using 
common “Jar Test” technique. The extract of Moringa Oleifera seed in optimum concentration of 10, 14,25,35 
mg/L and optimum pH of 8 is capable in removal of 96.5, 97.4, 98.5 and 99% of water turbidity range of 5, 20, 
100, and 200 NTU respectively. Under similar conditions, MF-LT25 removal efficiency were found 97, 98.1, 
98.4 and 99.4% of water turbidity range of 5, 20, 100, and 200 NTU at optimum concentrations of 0.015, 0.02, 
0.025, 0.03 mg/L respectively. The results also showed that the extract of Moringa Oleifera seed is a powerful 
coagulating agent, at alkalinity pH values, and is more effective for high turbid waters. It compared well with 
synthetic polyelectrolyte as a coagulating agent. Due to possibility of its production locally, and its excellent 
properties it could be considered as a potential substitute for more expensive imported polymers such as 
Magnafloc- LT25. 
 
Keywords: Coagulating Agent, Polyelectrolyte, Moringa Oleifera seed extract ,Magnafloc LT25. 
 

  مقدمه -١
ن مسـائل  يتـر  ين و جديتر نه آب از بزرگيه بهيمروزه موضوع تصفا

 ين مسـئله در کشـورها  يت اياهم .ستايدنمحيط زيستي و بهداشتي 
دهـد کـه    ينشـان مـ   يخوب خود را به يران زمانير ايدر حال توسعه نظ

ـ يدر کنترل صد درصد تصـف  ييل عدم توانايدل به  ماننـد  يه آب، بحران
ماننـد   يترات در سطح کالن شهرين چون يباال رفتن عناصر خطرناک

مواجـه   يد جـد يـ شهروندان را بـا تهد  يت جانيو امن يسالمت ،تهران
ه ين مراحل تصـف يتر از مهم يکيدي يد. حذف ذرات معلق و کلوئينما 

 ينينشـ  سـازي وتـه   هاي انعقـاد، لختـه  نـد ياشود که در فر يمحسوب م
 يه آبهاي سطحيدر تصف ين مرحله نقش مهمي. ا]۱[ رديگ يصورت م

بـات  يرنگ، جلبـک، ترک  طوري که توسط آن کدورت، به ،کند يفا ميا
ند بـا کـاهش کـدورت،    يان فريا شود. يها حذف م يباکتر يو حت يآل

لــه ه آب از جمينــدهاي بعــدي در تصــفيافر يياش کــاريباعــث افــزا
ــدزدا ون ويلتراســيف ــ ييگن ــده. ]۲[ شــود يم ــي از منعقدكنن ــاي  يك ه

. ]۳[پرمصـرف در فراينـد انعقــاد، نمكهـاي آهــن كلروفريـك اســت     
 يهـا  در کنـار منعقدکننـده   يعـ يطب يها کمک منعقدکننده يريکارگ هب

و ارتقـاء سـطح    يت آب خروجـ يـ فيتواند عالوه بر بهبود ک يم ياصل
 ييآب و گنــدزدا يســاز ير غنــيــنظ يگــريد يايــمزا ،هيتصــف يفــيک

ــق ــه    موف ــد. ب ــته باش ــر داش ــه     ت ــوط ب ــکالت مرب ــع مش ــور رف منظ
 در يعـ يهـاي طب  در خصـوص منعقدکننـده   ،ييايميهاي شـ  منعقدکننده
 انجام شده اسـت کـه در   ياديز يشگاهيقات آزمايتحق، ريسالهاي اخ

ک کمک منعقدکننده يعنوان  فرا را بهينگا اوليتوان مور ين رابطه ميا
هـاي زيـاد خريـد مـواد      . با توجـه بـه هزينـه   ]۴[ انتخاب نمود يعيطب

شيميايي در فرايندهاي تصفيه آب، استفاده از اين نـوع مـواد طبيعـي    
  .]۵[گردد  جويي مي عنوان كمك منعقد كننده باعث صرفه به

ه شده را با يت آب تصفيفي، ک۱۹۹۶در سال  ١آنسلمه و همکاران
 هج نشان دادي. نتااند هکرد يفرا بررسيولنگا ايره دانه مورياستفاده از ش

 يونيت کـات يـ ياي، قلpH  ،ECيبر رو يريثأچ تيفرا هينگا اوليکه مور
 .]۶و ۵[ آب ندارد يونيو آن

ــل ــليو ل ٢مانيس ــال  ٣اني ــهيبه ۲۰۰۰در س ــاز ن ــا يس  يپارامتره
مـورد   را فـرا ينگـا اول ياه موريره دانه گيبا انعقاد کدورت از ش يکيزيف

  .]۷[ اند هدقرار دا يبررس
نگـا  ياه موريـ ره دانـه گ ياثـر شـ   ۲۰۰۷در سـال   ٤ا و همکارانيبات

. انـد  هکـرد  يه فاضالب کارخانه روغن خرما بررسـ يفرا را در تصفياول
نگا قـادر اسـت ذرات معلـق    يره دانه موريکه ش ه استج نشان دادينتا

  ].۸د[يحذف نما درصد ۹۰را تا 
 يين کــارايبــ يا ســهيمقا ۲۰۱۰در ســال  ٥کــارد و همکــارانيپر

 انـد  هنشـان داد  انـد،  هفرا با آلوم و سولفات آهن انجام دادينگا اوليمور
را  ٦شـياکلي ياشر يهـا  يکدورت و بـاکتر  ،فراينگا اوليکه عصاره مور

  .]۹کند [ يگر حذف ميثرتر از دو منعقدکننده دؤم
اسـتفاده از دانـه    يسـنج  امکـان  ۱۳۸۹بانژاد و همکاران در سال 

ــوم و پلــيدر مقا پرگرينــانگــا يمور ــا آل د در يــوم کلرايــنيآلوم يســه ب
ره دانـه  يکـه شـ   انـد  هنشان دادنموده و  يخانه فاضالب را بررس هيتصف
 ۹۰ش از يرا ب شياکليياشرفرم و ينگا قادر است کدورت کل کليمور

  ].۱۰حذف کند [ درصد
فـرا را  ينگـا اول يتوزان و دانه موريک يينژاد و همکاران کارا يمهد

نگـا  يره دانه موريکه ش هج نشان دادي. نتااند نموده يلوم بررسهمراه آ به

                                                
1 Anselme et al. 
2 Suleyman 
3 Lilian 
4 Batia et al. 
5 Pritchard et al. 
6 Escherichia Coli 
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ــاکتر ،فــراياول ــاال  يهــا يکــدورت و ب ــا درصــد ب حــذف  ييآب را ت
 .]۱۲و  ۱۱کند[ يم

آلومينيـوم   شاهسوني و همکاران کارايي مورينگـا اوليفـرا و پلـي   
نتـايج   .نـد ا هکلرايد را درحذف کدورت از آب مورد بررسي قـرار داد 

آب  pHثير کمي بـر روي  أبود که شيره مورينگا اوليفرا تحاکي از آن 
  .]۷[ خواهد داشت

ب بـا کمـک   يـ ک در ترکين مطالعه اثر منعقدکننده کلرورفريدر ا
  گرفت.سه قرار يمقامورد ک يو سنتت يعيهاي طب منعقدکننده

  
  مواد و روشها -۲

ـ ينوع مطالعه در ا ن مطالعـه  يـ اسـت. در ا  يلـ يتحل ين پژوهش تجرب
در حـذف کـدورت از    يو سـنتز  يعـ يطب يها ک منعقدکنندهر کميثأت

 يکسال بررسـ ي يک تهران طيانه شماره خ هيبه تصف يآب خام ورود
 .ديگرد

  
خانه شماره يـك   مشخصات كيفي آب خام ورودي به تصفيه -۲-۱

  تهران
 يآب ورود يه با توجه به دبيخانه جالل هيبه تصف يت آب وروديفيک

ک ســال آب يــمشخصــات  .ر اســتيــن کننــده آب متغيمأو منبــع تــ
  است. ۱خانه طبق جدول  هيبه تصف يورود

ا سـد  يـ ه، سد کـرج و آب چـاه   يه خانه جالليآب تصف يمنبع اصل
  .باشد يطالقان و آب چاه م

 
مشخصات کيفي آب خام ورودي به تصفيه خانه شماره  - ۱جدول 

  يک تهران
  مقدار پارامترها  مشخصات  رديف

  سال زير% ايام NTU (  ۹۰کدورت (  ۱
NTU ۱۰ 

۲  EC  ۵۰۰ ب چاهآ  
  سد طالقان ۶۰۰

  سد کرج  ۴۰۰-۳۰
۳  TDS (mg/L) ۳۰۰-۱۸۰  
  ۸سرد  هايدرفصل  )C۰ْدما (  ۴

  ۱۳گرم  هايدر فصل
  ۲۰۰ (mg/L)سختي کل  ۵
۶  pH  ۵/۰±۸  

 
  گيري و مواد الزم روشهاي اندازه -۲-۲

بشـر مــدل  شـش   يق بــا اسـتفاده از دسـتگاه جــار دارا  يـ ن تحقيـ در ا
شـد.  تعيـين  نه يبه pHنه و يدز به ،سيساخت کشور انگل ١کيتيآکوال

                                                
1 Aqualytic  

ــرا ــدازه يب ــرود  ۷۸۰از دســتگاه متــراهم مــدل  pH يريــگ ان ــا الکت ب
کدورت از  يريگ اندازه يس و برايمخصوص آب ساخت کشور سوئ

کـا اسـتفاده   يسـاخت کشـور آمر   ۲۱۰۰ANمدل  ٢هچکدورت سنج 
متـر بـا    pHپت و الکترود ير ، پش ظروف جايشد. قبل از شروع آزما

مورد اسـتفاده   يد. منعقدکننده اصلياستفاده از آب مقطر شستشو گرد
رو کلـر اصـفهان و   يـ ن يهـا  ک ساخت کارخانهيق کلروفرين تحقيدر ا

اسـتفاده   ۴۰±۳ يبـ يکـه بـا درصـد خلـوص تقر     بودز يکلر پارس تبر
 يل تـ فالک ااکار رفتـه مگنـ   ک بهيکمک منعقدکننده سنتت .گرديد مي
 يعـ يمننـت آلمـان و کمـک منعقدکننـده طب     يساخت شرکت پل ۲۵٣

و سيسـتان و  بوشـهر   هاي فرا است که از استانينگا اوليره دانه موريش
شـگاه مرجـع   ياه در آزمايـ ن گيره دانه ايه شيته د.يه گرديتهبلوچستان 

ک يـــزيف -يميشـــگاه شـــيآب و فاضـــالب اســـتان تهـــران و آزما
 د.يگرد ک انجاميخانه شماره  هيتصف

  
  تهيه شيره دانه مورينگا اوليفرا -۲-۳

ــه در  يو نگهــدارآوري  مورينگــااوليفرا پــس از جمــعاه يــگ يهــا دان
طبــق  ند.شـگاه منتقـل شـد   يمرطـوب، بــه آزما  يا پارچـه  يدسـتمالها 

و دانه در هـاون لـه   شده ابتدا پوسته دانه جدا  ،رهيه شيدستور العمل ته
تر يل يليم ۵۰۰گرم پودر دانه با  ۵، رهيون شيه سوسپانسيته يبرا شد.

ون يو سوسپانسـ  گرديـد ک مـوالر مخلـوط   يـ م يد سـد ياز حالل کلر
قـه تـا   يدق ۱۰مـدت   بـه  يسـ يدست آمده با استفاده از همـزن مغناط  به

لتـر  يون از في. در ادامه سوسپانس]۱۰[زده شد ره دانه هم ياستخراج ش
راي بــو عصـاره حاصــله  شــد کرومتــر عبـور داده  يم ۸کاغـذ بــا مـش   

 ۸بــا مــش  ينکــه کاغــذ صــافيبــا توجــه بــه ا شــد.ش اســتفاده يآزمـا 
له ئن مسـ يـ رفع ابراي  ،دهد يرنگ از خود عبور م يکرومتر مقداريم

  .]۱۴و  ۱۳[گرديد کرومتر استفاده يم ۴با مش  ياز کاغذ صاف
 
  برداري و انجام آزمايش نمونه -۲-۴

خانـه   هيبـه تصـف   يآب خـام ورود  يعـ ين مطالعه از کـدورت طب يدر ا
شـد. بـا    يبـردار  نمونـه  ۱۳۹۰تـا مهـر    ۱۳۸۹ه از مهرماه سال يجالل

ــه تغ ــه ب ــتوج ــاميي ــدورت آب خ ــاهنگ ،رات ک ــا هم ــان  يب کارشناس
شـد و بـه    يبـردار  شـگاه مرجـع، از آب خـام نمونـه    يبردار آزما نمونه
ل يـ آب خـام از قب  يفيد. در ابتدا مشخصات کيشگاه منتقل گرديآزما

سپس با  .شد يريگ کل اندازه يا و سختدم ، EC ،TDS ،pHکدورت، 
انجـام   منظـور  بـه د و شـ مخلـوط   نمونـه آب کـامالً   ،استفاده از همزن

و بـا توجـه بـه    شـد  ختـه  يدستگاه جـار ر  يش جار داخل بشرهايآزما
ــه  ــدورت موبوط ــدار مشخصــ  ،ک ــکلروفر يمق ــافالک و  -کي مگن

 شد.ق يفرا به آب تزرينگا اوليمور -کيکلروفر

                                                
2 HACH 
3 Magnafloc LT25 
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  بحث نتايج و -۳
  نتايج -۳-۱

 وLT25 ق مگنــافالک يــ زمـــان تزر ر محــل و يثأتــ  ۱شــكل  در 
ج نشـان  ي. نتـا گرديـد  يک در شـش حالـت مختلـف بررسـ    يکلرورفر

 ۱۰و بعـد از   شـود ق يـ ک تزريـ که ابتدا کلرورفر يدهد در صورت يم
ن يـ . در اشود حاصل مي يين کارايبهتر گردد،فالک اضافه اقه مگنيدق

 NTUدرصـد از کـدورت    ۴/۹۷فالک قادر خواهد بـود  احالت مگن

 .آب خام را حذف کند ۵۰
 

 محل و زمان تزريق 
 ثير محل و زمان تزريق مگنافالک و کلروفريکأت - ۱شكل

  )۷برابر اوليه  pHو  NTU ۵۰(كدورت آب خام 
 

مختلـف در   يهـا  pH فـرا در ينگـا اول يره موريشـ  ييکـارا  ۲شكل
ندمان را ۸برابر  pH دهد. در يرا نشان م NTU ۲۰۰حذف کدورت 

ـ  رانـدمان   ۷برابـر   pH در درصـد بـود و   ۹۹ش از يحذف کدورت  ب
 .درصد بود ۹۸کمتر از  حذف
  

ـ  -۲ شـكل    هـاي مختلـف بـر کـارايي مورينگـا اوليفـرا بـا          pHثيرأت
 mg/L  ۱۲و غلظت کلروفريک NTU ۲۰۰کدورت آب خام ورودي

  
 فالکامگنـ  ييکـارا  يمختلـف بـر رو   يهـا pH ريثأتـ  ۳شـكل  

LT25 ب خام با کدورت آNTU۲۰۰ در دهد. يرا نشان مpH  يهـا 
ن نشـان از  يـ کند و ا ير مييتغ ييار جزيفالک بسامگن يياراكمختلف 

  .ط واکنش دارديمح pH فالک در مقابلامقاومت خوب مگن

با   LT25فالکاهاي مختلف بر کارايي مگن  pHثيرأت -۳شكل  
 NTU ۲۰۰کدورت آب خام

  
فرا بـا  ينگا اوليمور ييراکا يمختلف بر رو يهاpH ريثأت ۴شكل 

نگـا  يره دانـه مور يدهـد. شـ   يرا نشان م NTU ۱۰۰کدورت آب خام
  pHدرصـد از کـدورت آب خـام در    ۵/۹۷ر بـه حـذف   دفـرا قـا  ياول
  بود. ييايقل

  

فـرا بـا   ينگـا اول يمور ييمختلف بر کـارا  يها pH ريثأت -۴شكل   
  )mg/l ۱۰کي( غلظت کلروفرNTU ۱۰۰يکدورت آب خام ورود

 
مختلــف در حــذف   يهــا pH فالک درامگنــ ييکــارا ۵شــكل 

ج نشـان  ينتـا  دهـد.  يرا نشان م NTU ۱۰۰مقدار کدورت آب خام به
تـر قـادر   يگرم بر ل يليم ۰۳/۰ق يفالک با غلظت تزرادهد که مگن يم

  .درصد از کدورت آب خام خواهد بود ۵/۹۸به حذف 
 

  NTUبا کدورت آب خام  LT25فالک انمودار کارايي مگن -۵شكل  
  )mg/L۱۰( غلظت کلروفريک ۱۰۰
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فرا بـا  ينگا اوليمور ييکارا يمختلف بر رو يها pHريثأت ۶شكل 
گـرم   يلـ يم ۱۴ت ظـ دهد. غل يرا نشان م NTU ۲۰کدورت آب خام 

از درصـد   ۳/۹۸فرا قادر بـه حـذف   ينگا اوليره دانه موريتر از شيل در
  .شود يآب خام م NTU ۲۰کدورت

  

ليفرا با کدورت وف بر کارايي مورينگا اهاي مختل pHثير أت -۶شكل   
  )mg/L ۷ريکف(غلظت کلرو NTU ۲۰ ب خام وروديآ

  

مختلـف بـا کـدورت آب     يهاpH فالک درامگن ييکارا ۷شكل 
فالک قـادر  ااز مگنـ  ۰۱۶/۰دهد. غلظت  يرا نشان م NTU ۲۰ خام

  است.آب خام  NTU ۲۰درصد از کدورت  ۹۴به حذف
 

هاي مختلف با کدورت  pHدر   LT25فالک اکارايي مگن -۷شكل   
  )mg/L ۷( غلظت کلروفريک NTU ۲۰آب خام

  

فـرا  ينگـا اول يمور ييکارا يمختلف بر رو يها pH ريثأت ۸شكل 
نگـا  يره دانـه مور يدهـد. شـ   يرا نشـان مـ   NTU۵با کدورت آب خام 

 ييايـ قل pH درصد از کـدورت آب خـام در    ۸۰فرا قار به حذف ياول
 .بود

ي مختلف بر کارايي مورينگا اوليفرا در ها pHثير أت -۸شكل   
 ) mg/L ۵( غلظت کلروفريک NTU ۵کدورت آب خام 

 LT25 فالکامگنـ  ييکارا يمختلف بر رو يهاpHريثأت ۹شكل 
 ،مختلـف  يهـا  pH در دهد. يرا نشان م NTU ۵با کدورت آب خام

ن نشان از مقاومـت  يکند و ا ير مييتغ ييار جزيفالک بسامگن ييکارا
فالک در اط واکـنش دارد. مگنـ  يمحـ  pH ک در مقابلفالاخوب مگن

آب  NTU ۵درصد از کدورت ۸۲ش از يط قادر به حذف بين شرايا
  .خام بود

  

  
 

هاي مختلف با  pHدر  Lt25 نمودار کارايي مگنافالک -۹شكل 
  )mg/L ۵ (غلظت کلروفريک NTU ۵کدورت آب خام

  

فـرا در  ينگـا اول يعصـاره دانـه مور   ير زمان نگهداريثأت ۱۰ شكل
نشــان را آب خــام   pHدر و NTU ۱۰۰حـذف کــدورت آب خــام 

فـرا  ينگـا اول يره دانـه مور ياسـتفاده از شـ  . مطـابق ايـن شـكل    دهـد  يم
در حذف کـدورت نـدارد    يمناسب ييکارا يريگ رهيبالفاصله بعد از ش

سـاعت بعـد از    ۱۲فـرا  ينگا اوليره دانه موريق شين زمان تزريبهترو 
  .باشد يم يريگ عصاره

  

تاثير زمان نگهداري بر کارايي عصاره مورينگا اوليفرا در  - ۱۰شكل   
  ۸اوليه برابر با    pHو NTU ۱۰۰حذف کدورت اوليه

  
خصـوص   ها نشـان داد در صـورتي کـه ترکيبـات آلـي بـه       بررسي

جلبکها در آب خام افزايش يابد مصرف منعقدکننـده اصـلي و کمـک    
با بررسي مصرف  ابد.ي هاي طبيعي و سنتتيک افزايش مي منعقدکننده

ــ  ــک و مگن ــفيهاکلرورفري ــل  فالک در تص ــه در فص ــار   هاييخان ــه ب ک
مشخص گرديد که  ،يابد خانه افزايش مي يکي ورودي به تصفيهژبيولو

خانـه رابطـه    ميزان مصرف کلرورفريک با بار بيولـوژيکي بـه تصـفيه   
 مستقيم دارد.
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  گيري نتيجه -۴
گـرم در   ميلـي  ۵۰تـا   ۱۰ه عصاره دانه مورينگا اوليفرا در غلظت بهين

و  ۵/۹۸، ۴/۹۷، ۵/۹۶ترتيب قادر بـه حـذف    به ۸بهينه  pHليتر و 
خانـه اسـت. مگنـافالك     درصد از كدورت آب ورودي به تصفيه ۹۹

، در ۸بهينـه   pHگـرم در ليتـر و     ميلـي  ۵/۰تا  ۰۲/۰در غلظت بهينه 
 ۴/۹۹و  ۴/۹۸،  ۱/۹۸، ۹۷مراحل مختلف آزمايش قادر به حذف 

هـا نشـان    خانه است. بررسـي  ز كدورت آب ورودي به تصفيهدرصد ا
در دارد و  pHداد عصاره دانه مورينگا اوليفـرا، تـأثير كمـي بـر روي     

رانـدمان بهتـري از   ن ييپـا  يباال نسبت به کدورتها يکدورتهاحذف 
نگـا  ينسـبت بـه مور   يبهتـر  ييفالک کـارا دهـد. مگنـا   خود نشان مي

فالک اجاد شده توسـط مگنـ  يا يها ختهل آنکه ليدل به يفرا دارد ولياول
بـاال موجـب    يدر کـدورتها  و اسـت ش از حـد چسـبنده و درشـت    يب

 بـه ، شـود  يسـازها مـ   لجـن از زالل  يه خروجيتخل يها چهيدر انسداد
ت يـ الکترول ين پلـ يـ از ا ، NTU ۵۰يبـاال  يل در کدورتهاين دليهم 

اک خطرنـ  يمحصوالت جـانب  ديل توليدل ن بهيهمچن .شود يه نمداستفا
ت يـ الکترول ين نـوع پلـ  يـ در استفاده از ا ،يديآم يپل يمثل مونومرها

 يصـورت روزانــه مونومرهــا  ت گــردد و بــهيـ اط الزم رعايــاحتبايـد  
ش يعامل انعقاد، موجب افزا ينيماده پروتئ گردد. يريگ ور اندازهكمذ

 رغم وجود يگردد. نکته قابل توجه آنکه عل يمحلول آب نم يکربن آل
  توانـد  يدارد و م ييباال ييزدا يت سختيانه درخت قابلد ،م بااليکلس

  
   د.يآب را حذف نما يدرصد سخت ۷۰تا 
 
  هاپيشنهاد -۵
از آب خـام    TOCگر اثـر حـذف  يد يقيگردد در تحق يشنهاد ميپ -۱

  .گردد يفالک بررسافرا و مگنينگا اوليتوسط مور
 تومـان و  ۲۸۰۰فـرا  ينگـا اول يلوگرم دانـه مور ينه کشت هر کيهز -۲
با توجه بـه صـرفه    است.تومان  ۳۵۰۰فالک الوگرم مگنيمت هر کيق
ــادتاق ــ يص ــره گيش ــا اولياه موري ــرا ، پينگ ــنهاد مــ يف ــردد در  يش گ

اه اسـتفاده  ين گيل سهولت کشت ايران  به دليا يجنوب يها خانه هيتصف
  آن بررسي گردد.ره يشاز 
ود موجـ  يهـا  نين ها و پـروت يتاميو و يل وجود امالح معدنيدل به -۳

اه ين گيآب توسط ا يساز يغنبررسي  فرا،ينگا اولياه موريره  گيدر ش
  گردد. پيشنهاد مي

  قدرداني -۶
ـ   ياز مـد  به اين وسيله نويسندگان اين مقالـه  ن و يمأر عامـل شـرکت ت

از  يبــــردار معاونــــت بهــــره ،ه آب و فاضــــالب تهــــرانيتصــــف
ــف ــه هيتص ــا خان ــران   آب يه ــالب ته ــدس  و فاض ــركارخانم مهن و س

ــهاصــفها دليــل همراهــي در مراحــل مختلــف اجرايــي و   ني كراچــي ب
  نمايند. آزمايشگاهي اين تحقيق، تشكر و قدرداني مي
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