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چکیده
بررسی کیفیت زیستی و طرح ایمنی آب در تصفیهخانههای کوچک با توجه به محرومیتهای بهداشتی و امکان آلودگی بیشتر ،باید جزئی از
الزامات کنترلی قرار گیرد .تصفیهخانه آب زنگالنلو اغلب بر اثر سیالب دچار آلودگی میشود که پس از آسیبشناسی ،عملیات بهسازی در جهت
حذف و جلوگیری از ورود آلودگی مجدد ،اجرا و توسط برخی پارامترها ،کارایی سیستم کنترل شد .این مطالعه از نوع کاربردی مقطعی در مقیاس
واقعی در سال  1396در تصفیهخانه زنگالنلو انجام شد .عملیات بهسازی اجرا و مقایسه راندمان حذف فرآیندهای تصفیه (حوضچه شنگیر ،صافی
شنی کند و حوضچه آرامش) توسط کدورت ،باکتریهای هتروتروف ( ،)HPCکلیفرم کل ( )TCو کلیفرم مدفوعی (  ) FCقبل و بعد از
بهسازیها با روشهای آماری محاسبه شد .انگلهای کریپتوسپوریدیوم ،ژیاردیا و مقادیر کربن آلی کل ( )TOCنیز پس از بهسازی بررسی شدند.
سپس پارامترهای فیزیک و شیمیایی منبع آبی طی  14سال تحلیل شدند .نتایج نشان داد که مقادیر کدورت و  HPCدر شبکه توزیع و
صافی HPC ،در حوضچه آرامش به نسبت قبل از بهسازی بهطور معنیداری کاهش یافتند .مقادیر  TC ،FCو  TOCدر بازه استاندارد بوده و
انگلهای کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا مشاهده نشد .حضور انگل بالستوسیستیس در آب خام و ورودی صافی تائید اما در خروجی آن مشاهده نشد.
بررسی آنالیز فیزیکی شیمیایی حاکی از افزایش سختی کل ،هدایت الکتریکی ،کلسیم ،سولفات ،و منیزیم بود .بهطورکلی بهسازیها در حذف
آلودگی در خروجی تصفیه،صافی و حوضچه آرامش تأثیر مطلوبی داشته و پارامترهای فیزیکی شیمیایی نیز شوری آب در آینده را پیشبینی نمود.

واژههای کلیدی :آسیبشناسی؛ بهسازی؛ تصفیهخانه آب؛ ژیاردیا؛ کریپتوسپوریدیوم.
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 -1مقدمه
بیشتر آبهای سطحی دارای کدورتی بیش از مقدار تعیین-
شده توسط استاندارد میباشند .هر چند جریانهای آبی که با
سرعت زیاد در حرکت هستند ،ممکن است دارای مواد بزرگتر
به حالت معلق باشند اما بیشتر جامدات در اندازه کلوئیدی
بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرآیندهای تصفیه مورد
نیاز است ( .)Plutzer and Karanis 2016خطرناکترین
بیماریهای میکروبی با آب ناشی از فضوالت آلوده میباشد.
بسیاری از ساختارهای کوچک مانند بیوفیلم هم در سطوحی
که با آب در تماس هستند ،قابلیت رشد دارند .بهغیراز چند
مورد خاص مانند لژیونال بیشتر این ساختارها باعث بیماری
نمیشوند و ممکن است در طعم و بو و یا رنگ آب مؤثر باشد
).(World Health Organization 2013
قانون تصفیه آبهای سطحی همچنین سیستمهای آب
سطحی را ملزم به رعایت مقادیر خاص  Cدر ( tغلظت گندزدا
در زمان) در فرآیند آب در سیستم تصفیه میسازد .نقاط
تزریق ماده گندزدا و زمان تماس در حوضچههای مختلف دو
فاکتوری هستند که در رسیدن به زمان تماس مناسب بین
ماده گندزدا و آب قبل از خروج آب از واحد بسیار حائز اهمیت
میباشند ( .(Bazrafshan and Zazuli 2014هدف از انجام
این پژوهش تعیین نقاط آسیبپذیر سیستم تصفیهخانه آب
شرب روستای زنگالنلو میباشد که با تعیین این نقاط نسبت
به رفع آن عملیات عمرانی و بهسازی انجام شود و در پایان
سیستم تصفیه از نقطهنظر استانداردهای آب شرب با
پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی بررسی گردید.

 -2مواد و روشها
در این پژوهش روند تصفیه آب شرب رودخانه زنگالنلو که در
مرز ایران و ترکمنستان و در فاصله  30 kmاز شهرستان درگز
در شمالشرق خراسان رضوی قرار گرفته است ،بررسی شد.
این بررسیها شامل تعیین نقاط آسیبپذیر و اجرای عملیات
عمرانی جهت رفع خسارات و ارزیابی تأثیرات بهسازی با
استفاده از پارامترهای فیزیکی ،میکروبی ،شیمیایی و بیولوژی
در محل آبگیر ،حوضچه شنگیر ،حوضچه آرامش و صافی
میباشد و در ادامه با نگاه کلی بر روند تغییرات فیزیکی و
شیمیایی منبع آب طی دوره  14ساله ،پارامترهایی که نسبت
به استاندارد در حال افزایش هستند مشخص و جهت حذف و
یا کاهش آنها راهکار مناسب ارائه شد .با بررسیهای میدانی
پس از سیالب نقاط آسیب ارزیابی و مقرر گردید عملیات

اجرایی جهت رفع آسیب در تصفیهخانه انجام گردد .نقاط
آسیب به شرح ذیل میباشد :بند آبگیر (تخریب با سیالب)؛
کانالهای انتقال آب (مملو از گلوالی)؛ حوضچه شنگیر
(مملو از گلوالی)؛ تخریب خط انتقال؛ حوضچههای آرامش
(مملو از گلوالی)؛ صافیها (مملو از گلوالی)؛ و شبکه توزیع
در برخی نقاط با کدورت باال بهویژه انتهای خطوط.
عملیات اجرای بهسازی در نقاط مشخص شده به جهت رفع
مشکل و پیشگیری از رخداد با بهسازی محل بند آبگیر و
محافظت با سنگ و مالت انجام شد .الیروبی کانالها و
سوپرکلریناسیون  200ppmانجام و دریچه ورود به جهت
انسداد آن در مواقع بروز سیالب نصب شد .سپس بهسازی
حوضچه شنگیر در دستور کار قرار گرفت که مجموع بهسازی
شامل الیروبی و سوپرکلریناسیون  200ppmحوضچه شن-
گیر ،پاکسازی و تخلیه لجن از محل و افزایش فضای ماند
حوضچه که موجب باال رفتن بازدهی سیستم گردید .بهسازی
خط انتقال با پوشش خط انتقال با مصالح مقاوم انجام شد.
برای بهسازی حوضچه آرامش نیز اقداماتی انجام شد .حوضچه
آرامش شامل دو حوضچه با ابعاد مجموع  30mدر  20mو
عمق  3/5 mجهت تهنشینی و حذف رسوبات تعبیه شد که
آب از یک سمت وارد حوضچه اول شده و با چرخش از طریق
سرریزهایی به حوضچه شماره  2منتقل میشود .عملیات
الیروبی انجام و پس از گودبرداری سیستم عایقکاری (پوشش
آهک و رس مخلوط) به جهت عدم رشد گیاهان در کف
حوضچهها اجرا شد .در پایان با استفاده از آستر پالستیک به
جهت کاهش احتمال تماس آهک با آب و تغییر کیفیت آن
سیستم تقریباً به حالت نفوذناپذیر تبدیل شد .سپس به جهت
کاهش رشد خردهزیستمندها ،سیستم به واحد پیشکلرزنی
مجهز گردید .در انتها ،بهسازی صافی بهصورت ذیل انجام
گردید :این مرحله از فرآیند تصفیه شامل دو واحد صافی به
ابعاد مجموع هر دو صافی  5 mدر  10 mبه عمق 3 m
میباشد که از انواع مصالح تشکیل شده و یکی از صافیها
بهعنوان رزرو بود .صافیها با توجه به نوع دانهبندی در اغلب
اوقات مسدود و بهجهت عدم حفاظ در سطح رویی ،آلوده
میگردید .با بررسی صافی و با وجود اینکه اغلب آب با کدورت
کمتر از  30 NTUوارد صافی میگردید موجب انسداد شده
و با توجه به اینکه شستشوی صافیها بهصورت دستی انجام
میگردید ،ترتیب دانهبندیها از بین رفته و سایزهای مختلف
آن با هم مخلوط میشدند .لذا جهت رفع مشکل اقدام به
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یکسان نمودن نوع دانهبندی سیلیس شد .این تغییرات
دانهبندی سیلیس از سه سایز  0/8 ،0/5 ،0/2به تک سایز
 0/5mmتبدیل شد .در هر بار شستوشوی سیلیسها ،مجدد
شارژ میگردید .با این کار از به هم ریختگی و نوع دانهبندی
آنها جلوگیری و میتوان پس از هر بار تعویض سیلیس،
استفاده مجدد نمود .پس از تخلیه ،کلیه دیوارههای صافیها با
کلر200 ppmپاکسازی و دوباره با تغییر دانهبندی وارد مدار
و سطح صافی با توری مسدود شد تا محافظت شود .شبکه
توزیع با کلر  50 ppmشستوشو و رسوبات آن تخلیه شد.
 -1-2پارامترهای مورد بررسی
پارامترهای مورد بررسی شامل کدورت TC ،TOC ،HPC ،و
 ،FCانگلهای تکیاخته کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا ،و
پارامترهای فیزیکوشیمیایی منبع تأمین آب بودند .مقادیر
کدورت توسط دستگاه پرتابل و برحسب  NTUاندازهگیری
گردید .تعداد  39داده مربوط به کدورت در شبکه توزیع و 78
داده در ورودی و خروجی صافی ،حوضچه آرامش و شنگیر
برداشت و ثبت گردید .نمونهبرداریهای میکروبی بر اساس
استاندارد متد ( )Cleary 2005به شماره9060A, B
برداشت و  HPCدر آزمایشگاه میکروبیولوژی و بر اساس
استاندارد روش به شماره  9215:Bآزمایش شد .برای تعیین
 TCو  FCتعداد  40نمونه با حفظ شرایط سردسازی به
آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل و بر اساس استاندارد روش به
شمارههای 9221Dو  9221Eآزمایش شدند .برای پایش
مقادیر  TOCتعداد  8نمونه از محل آب خام و خروجی صافی
برداشت و بر طبق استاندارد روش به شماره 5310 Bآزمایش
شد .برای بررسی انگلهای تکیاخته کریپتوسپوریدیوم و
ژیاردیا طی یک دوره یکماهه و در هر هفته یکبار
نمونهبرداری به میزان  10lاز محل آبگیر (آب خام) ،ورودی و
خروجی صافی برداشت و به آزمایشگاه بیولوژی منتقل و به
روش فرمالین اتر رنگآمیزی و با میکروسکوپ مورد بررسی

قرار گرفت ) .(Lora-Suaresz et al. 2016برای پایش کیفی
منبع آب مورد مطالعه ،پارامترهای فیزیکوشیمیایی آن طی
یک دوره  14ساله طبق استاندارد  1053تحلیل شد.

 -3یافتهها و بحث
نتایج کدورت در شبکه توزیع را در دوره قبل بهسازی و با
استفاده از مقایسه میانگین با مقدار مطلوب و مجاز استانداردها
بررسی و در هر دو مقایسه ( )p<0.05اختالف معنیدار و در
نتیجه کدورت بیش از حد مطلوب و مجاز بود .در ادامه
وضعیت کدورت قبل و بعد از بهسازیها نیز مورد بررسی قرار
گرفت .نتیجه حاکی از معنیدار بودن اختالف ( )p<0.05در
آزمون  tمیباشد .لذا بهسازی تأثیر معنیداری بر کدورت
داشت .در ادامه مقادیر کدورت در دوره قبل و بعد بهسازی
صافی ،حوضچه شنگیر و آرامش مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آن در جدول ( )1آورده شده است .جد.ل ( )1نشان
میدهد که برای حذف کدورت تنها صافی راندمان مطلوبی از
خود نشان داده و سایر فرآیندها تغییر محسوسی بعد از
بهسازی در حذف کدورت از خود نشان نداده و در برخی موارد
نتیجه معکوس ارائه دادند .بر اساس مطالعه Nourmoradi
) et al.(2017امکان وجود این قبیل نتایج در خروجی
سیستمهای تصفیه وجود دارد.
برای بررسی تأثیر بهسازی بر روی متغیر  HPCاز مقایسه
میانگین  HPCشبکه توزیع قبل و بعد از بهسازی استفاده شد.
نتیجه نشاندهنده معنیدار بودن اختالف ( )p<0.05بود و
بدان معنی است که متغیر  HPCبعد از بهسازی تفاوت
معنی داری با قبل از بهسازی دارد و به میزان زیادی از
باکتریهای هتروتروف پس از بهسازی کاهش یافتهاند .طبق
نتایج مطالعه )Fatahi and Arjomandzadegan (2016
مقادیر باکتریهای هتروتروف رابطه مستقیمی با کدورت
داشته و پس از بهسازی و الیروبی سیستم و کاهش کدورت
مقادیر  HPCنیز کاهش یافت.

جدول  -1نتایج راندمان حذف کدورت در فرایندهای تصفیه
Table1Results of Turbidity removal efficiency in Treatment processes
Treatment processes
Removal efficiency
فرایند تصفیه
راندمان حذف
درصد رشد

بعد بهسازی

قبل بهسازی

18%

75%

57%

Slow Sand Filter

-6%
5%

24%
-3%

30%
-8%

Pre-treatment ponds
relaxation pool
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پیشکلرزنی کاهش محسوسی یافتند .بر اساس مطالعه
) Chowdhury (2012مشخص شد که باکتریهای
هتروتروف در فرآیندهای تصفیه میتوانند شاخص خوبی
برای کنترل عملکرد سیستمهای تصفیه باشند.

جدول -2نتایج راندمان حذف باکتریهای هتروتروف در فرآیندهای تصفیه
Table 2 Efficiency of removal of heterostrophic bacteria in treatment processes
Parameter
Removal efficiency
راندمان حذف
متغیرها ()CFU/m
Treatment processes Prepare for improvement After improvement percent of growth
فرایند تصفیه
بعد بهسازی
درصد رشد
قبل بهسازی
Slow Sandy Filter
44%
60%
16%
Pre-treatment ponds
8%
9%
1%
HPC
relaxation pool
-59%
42%
100%

نتایج آزمایشهای میکروبی 40نمونه از شبکه توزیع برای
 FC ،TCدر تمامی نقاط منفی بود .نتایج آزمایش شده
برای  TOCدر هر  8نمونه مطابق استاندارد و کمتر از
 2 mg/lاندازهگیری گردید ( . (American Public
 Health Association 2013گزارش انگلشناسی نیز
حاکی از عدم وجود انگلهای کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا
بود) . (Saeedi et al. 2018در پژوهشهای پیشین هنگام
بررسی در منبع آب خام و ورودی به صافی مواردی مبنی
بر حضور انگل بالستو سیستیس مشاهده شده است .حال
آنکه نتایج کلیه انگلهای بررسی شده در خروجی صافی و
شبکه توزیع منفی اعالم گردید Mosaviyan et al.
).)2014

 -4نتیجهگیری
 -1راندمان حذف کدورت در خروجی تصفیهخانه (شبکه
توزیع) و محل صافی به نسبت سایر فرایندها در اثر عملیات
بهسازی افزایش مییابد.

 -2مقدار  HPCدر شبکه توزیع به نسبت قبل از بهسازی
کاهش و به جز حوضچه شنگیر سایر فرآیندها بهخوبی
 HPCرا کاهش میدهند.
 -3در نمونه های مورد بررسی مقادیر  FC ، TOCو TC

در حد استاندارد مشاهده ولی انگل کریپتوسپوریدیوم و
ژیاردیا مشاهده نشد .ضمن بررسیها ،حضور
بالستوسیستیس در آب خام و ورودی صافی تائید و نتایج
در خروجی آن منفی بود که حاکی از توانایی حذف این
انگل در صافی میباشد.

-5سپاسگزاری
سپپپاس از سپپرکار خانم دکتر الهام مقدس اسپپتاد محترم
گروه انگلشناسی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در خصوص همکاری صمیمانه در روند اجرای این
پژوهش.
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Abstract
Routine biological quality check and water safety plan at small treatment plants should be considered as a
part of the control requirements due to the health deprivation and the possibility of further contamination.
Zangalanlou Water Treatment Plant is often contaminated due to flood. After examining the damage,
improvement was performed to remove and prevent the introduction of contamination and the system's
efficiency was controlled considering some parameters. This cross-sectional study was carried out on a real
scale in Zangalanlou Treatment Plant in 2017. Improvement performance and comparison of the efficiency
of the treatment processes (grit removal chamber, slow sand filter and equalization pond) was statistically
analyzed and calculated through measurement of turbidity, heterotrophic bacteria count (HPC), total
coliform (TC), fecal coliform (FC) before and after the improvement. Cryptosperidium, Giardia and total
organic carbon (TOC) were also examined after improvement. Then, the measured physicochemical
parameters of water resource were analyzed for 14 years. The turbidity and HPC in the distribution network
and Filter, and HPC in the equalization pond were significantly reduced compared with before improvement.
FC, TC and TOC were within the standard limits and the two parasites were not observed but the presence
of Blastocystis was confirmed in both raw water and filter inlet, but absent in the output. The
physicochemical analysis indicated an increase in total hardness, electrical conductivity, calcium, sulfate
and magnesium. Generally, improvements had a significant effect in the removal of contamination at the
outlet of the treatment plant, filter and equalization pond, and the physicochemical parameters pridected the
water salinity in future.

Keywords: Cryptosporidium; Giardia; Improvement; Pathology; Water Treatment.
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