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   اده از پالسما سرد اتمسفری با استف پساب ثانویه  کاهش آلودگی بار میکروبی کل و اشرشیا کلی

 الناز احمدیگلتپهئی*1، حامد مجیدی زاهد، حامد عسکری 

 ایران -کرج-14395-836صندوق پستی   -ایپژوهشگاه علوم فنون هسته -ای پژوهشکده کشاورزی هسته

 چکیده:  

به افزایش جمعیت کره زمین و کمبود آب، یکی از راهکارهاِبا   های شهری و  تواند تصفیه پسابمی   جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده مجدد آن یِتوجه 

زیست و محصوالت  . جهت این امر باید پساب تصفیه شده از استانداردهای الزم برخوردار باشد و موجب آلودگی محیط  استفاده آن در بخش کشاورزی باشد

تیمار  ( قرار گرفتند و  2و  1ار  تیمبه ترتیب  دقیقه )  7و    5در دو زمان    kv  18ولتاژ    اسپارک باسرد اتمسفری  پالسما    تحت  ی پسابهانمونه  کشاورزی نشود.

دقیقه )به ترتیب تیمار    5( و  5و    3)به ترتیب تیمار  دقیقه3در دو زمان    2و    1بالفاصله بر روی تیمار    kv  20  ارک با منبع تغذیه تسال کویلپ اس  مجدد پالسما

برای    %100اشرشیا کلی را   که توانست بار میکروبی کل و  بهترین شرایط را بین تیمارها داراست  5. در نهایت به این نتیجه رسیدیم تیمار شکل گرفت ( 6و  4

 .  ، پایین آوردتا حد مجاز کشاورزیو  %95.2و  %.594  به ترتیبرا   3CODو   2BOD  کاهش داده و   روز صفر  

 BOD ،COD، ، پالسما اسپارککلید واژه: پساب، اشرشیا کلی، بارمیکروبی، پالسما سرد اتمسفری

Reduction of total microbial load and Escherichia coli contamination using 

atmospheric cold plasma on secondary effluent 

Elnaz Ahmadi Goltappei, Hamed Majidi zahed, Hamed askari 

  Nuclear agriculture research school, Nuclear Science and Technology Institute, Karaj, Iran. 

Abstract 
Due to the increase in world population and water shortage, one of the solutions to use the waste of drinking water 

can be the approval of urban wastewater and using in the agricultural sector. For this purpose, the effluent approved 

by the standard should be necessary and should not pollute the environment and agricultural products. The effluent 

samples were subjected to atmospheric cold Spark plasma with a voltage of 18 kv in two times of 5 and 7 minutes 

(teams 1 and 2) and plasma spark re-treatment with Tesla coil 20 kv power supply was immediately formed on 

treatments 1 and 2 in two times of 3 minutes (treatments 3 and 5 respectively) and 5 minutes (4 and 6 respectively). 

Finally, we came to the conclusion that treatment 5 has the best conditions among the treatments, which will reduce 

total microbial load and Escherichia coli 100% for day zero, and reduce BOD and COD by 94.5% and 95.2%, 

respectively, bringing down to the agricultural allowance.  
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3 Chemical oxygen demand 
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 مقدمه  .1

برای کشور ما باشد. این مسئله  از مشکالت پیش روی بشر کم آبی میبا توجه به رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یکی  

درصد از کل آب مصرفی    93در حال حاضر حدود  .  ]2و  1  [واقع شده است، بسیار بحرانی است  خشک    ایران که در منطقه نسبتاً

اراضـی زراعـی شـده و سـهم بخش شرب و صنعت به ترتیب    5/8ایران صرف آبیاری حدود   از  درصد    2/1و  8/5میلیون هکتـار 

ها و آبهای  در حـال حاضـر در کشور، به ویژه در حواشی شهرهای بزرگ و مراکز استانها، مناطق وسیعی با پساب  .]3[باشـدمـی

برگشتی آبیاری میشوند. در بیشتـر مواقع این استفاده غیر اصولی بوده و برای کشت سبزیجات و صیفیجات به کار رفته و موجب 

جهت استفاده صحیح و پایدار از این .  نتقال آن به محصوالت تولیدی شده استآلودگی محیط زیست، تجمـع آلـودگی در خاک و ا

منابع تدوین استانداردها و ضوابط مناسب و الزام در رعایت استانداردها و ضوابط مربوط ضروری بوده و توجه به این دو اصل می تواند  

آلودگی  و کاهش  آب  منابع  و کیفی  اثرات سودمندی همچون حفاظت کمی  زیست گردد  متضمن  مهم  .]2[  محیط  از  ترین  یکی 

از فردی به فرد دیگر منتقل   دهانی-از طریق مسیر مدفوعی   تواندکه می های پساب های شهری بار میکروبی اشرشیا کلی است  آلودگی

از رشد مجدد آن قدم  گردد.    عفونتایجاد  عامل    شده و در    داریم.برمی که در این مقاله با هدف کاهش بار میکروبی و جلوگیری 

شد. که با توجه به آثار  زنی استفاده میهای قدیم و حتی امروزه برای گندزدایی پساب از روش های شیمیایی بخصوص کلر  زمان

ترین این روش از مهم .]4[ استوش های نوین جایگزین آنها شدهآیند و ربار آن در محیط زیست روش منسوخی به حساب میزیان

 چهارم   حالت  عنوان  به  پالسما . ]5[  است  ساده و ارزان  محیط زیست،  اتمسفری به عنوان راهی دوست دارها استفاده از پالسما سرد  

  های یونها،  الکترون   باردار )  ذرات  های گاز انرژی وارد کنیم.  پالسما شاملبرای تشکیل آن باید به مولکول  است که  شده  شناخته  ماده

حرارتی تقسیم   غیر  و  حرارتی  دسته  دو به    . پالسما ها  کنندمی  حرکت  است که آزادانه  خنثی  ذرات  و  های آزادمثبت (، رادیکال

های کشارزی، پزشکی و زیستی دارند.  شوند. پالسماهای سرد با توجه به دمای گاز در حدود دمای اتاق کاربردهای فراوان در شاخهمی

بر عهده    ود. که نقش اصلی در این واکنش هاشای پیچیده میواکنش های زنجیره  به  منجر  پالسما در محیط آبی  الکتریکی  تخلیه

 ماوراء و اشعه (5)شوک موج ،(و... 3Oو  2O2H)  هامولکول ،( و...OHو  H،O )نظیر رادیکال های  )اکسیژنی( فعال واکنشی هایگونه

  )ولتاژ و جریان ورودی(، نوع گاز )اکسیژن، نیتروژن، هواو...(، فشار گاز ورودی نوع و چیدمان.  سیستم منبع تغذیه  [ 6-8]  است  بنفش

یکی از انواع موثر در حذف و کاهش بار میکروبی محیط های آبی پالسمای اسپارک  .[9]گذار استمحفظه بر نتیجه کار بسیار تاثیر

  های گونه  و باال الکترونی دمای  زیاد، نسبتاً  چگالی با فرد به منحصر حرارتی غیر پالسما تولید با اسپارک در رژیم کرونا پالسما است. 

 . [10]پردازدمی پساب محیط با  برهمکنش  به  متعدد، موج شوک و اشعه ماوراء بنفش فعال شیمیایی

 مواد و روش ها 

 هکتار است  70مساحت کل این تصفیه خانه  است.  آوری گردیدهاز تصفیه خانه شهرک اکباتان جمعدر این تحقیق    پساب مورد نیاز

باشد . جمعیت متر مکعب در روز می  4500کثر دبی  و حدا  %97. راندمان تصفیه  استبرداری قرار گرفته مورد بهره  1363از سال  که  

  از  قبل  های پساب مورد آزمایش نمونه  . . سیستم تصفیه مورد استفاده سیستم لجن فعال می باشدهزار نفر است  100تحت پوشش  

همراه یخ در اسرع وقت به آزمایشگاه  و  در ظروف    ده و برای جلوگیری از تغییراتآوری شکلرزنی در ظروف استریل تیره جمع  واحد

را به محفظه    cc 100از پساب جمع آوری شده به میزان  پالسما دهی    های تستبرای شروع    شدند. انتقال داده  جهت انجام آنالیز
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و از جنس تنگستن  4 های سوزنها به صورت پیناز جنس تفلون و الکترود  ایدرمحفظهی تیمارها  همهنیم.  کوارد میپالسما اسپارک  

به درون محفظه تعبیه شده است. یکی از الکترودها    )اکسیژن(  . در بدنه دستگاه محل ورود گازانجام پذیرفتبا فاصله قابل تنظیم  

شود. به این صورت که با استفاده از منبع زنی میزمین شده و الکترود دیگر به منبع تغذیه متصل است که توسط سوییج گازی کلید

بانک خازنی تخلیه و سپس پالسما اسپارک درون محفظه شکل می ابتدا  با ولتاژ    DCع تغذیه  ابتدا منب  (. در1گیرد )شکلتغذیه 

متصل  لیتر بر دقیقه    1.5و شار گاز اکسیژن    cm  2ها  و جریان در حدود میلی آمپر به محفظه فوق با فاصله الکترود  kV  50ورودی  

باشد.  دقیقه می  7و    5    به ترتیب  2  و   1تیمار    و زمان اعمال پالسما درkV   18،  2و  1گردد. ولتاژ کاری منتخب برای دو تیمار  می

برای الکترودها    cm1لیتر بر دقیقه و فاصله    4.5، شار گاز اکسیژن     kV  40  منبع تغذیه تسال کویل  6و    5،  4،  3س برای تیمارهای  سپ

دقیقه تحت   5و    3و زمان به ترتیب    kV  20با ولتاژ کاری    1از اعمال شرایط جدید بالفاصله بر روی تیمار    4و    3تیمار  انتخاب شد.  

با شرایط جدید    2دقیقه بر روی تیمار    5و   3و زمان به ترتیب    kV  20نیز با اعمال ولتاژ کاری    6و   5تابش پالسما واقع شدند. تیمار  

 ا با سه تکرار انجام شد. هتمامی تیمار  بوجود آمدند.

 : مشخصات تیمارهای آزمایشی1جدول  

 )دقیقه(   زمان ( cmفاصله الکترودها ) (L/minاکسیژن )شار منبع تغدیه  -ولتاژ کاری محیط تحت اعمال پالسما  تیمار

T1 پساب ثانویه kV 18- kV 50 DC 1.5 2 5 

T2 پساب ثانویه kV 18- kV 50 DC 1.5 2 7 

T3  1تیمار 
kV 20- kV 40  تسال

 کویل
4.5 1 3 

T4  1تیمار 
kV 20- kV 40  تسال

 کویل
4.5 1 5 

T5  2تیمار 
kV 20- kV 40  تسال

 کویل
4.5 1 3 

T6  2تیمار 
kV 20- kV 40  تسال

 کویل
4.5 1 5 

 

 
4 Pin to pin 
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 پالسما اسپارک شماتیک دستگاه  :  1شکل  

های  در نمونهباکتریایی    زایبیماری  عوامل  شاخص  عنوانبه  کلاشرشیا کلی  و   هاکلنیکل   تعداد  تعیین  از  استفاده   با گندزدایی کارایی

 حسب  نتایج بر  و پلیت  شمارش  روش  از  منظور  قرار گرفت. بدین  بررسی  موردتیمار پالسما دیده،    6پساب ثانویه به عنوان شاهد و  

 1-CFU mlها و  کلنیآگار به ترتیب برای کل  ها بر روی دو محیط کشت نوترینت آگار و محیط کشت مکانکی نمونه.  گردید گزارش

های تیمار شده به مدت  نمونه  هامیکروارگانیسم  مجدد   رشدجهت    شدند.   دستی شمارش  صورت  به  ها کلنی  و تعداد  کشتاشرشیا کلی  

در روزهای اول و سوم  داری شدند. نگه در شیکرانکوباتور ، rpm 100 گراد در شرایط تاریک و دور سانتی درجه 22روز و در دمای  3

از نمونه جهت بررسی  میلی  یک صورت   تکرار  سه  در  آزمون.  آوری شدجمع  اشرشیا کلی  باکتری  و  ها کلنی  کل  مجدد  رشد  لیتر 

  در  دارمعنی  اختالف  بررسی  جهت .  گرفت  قرار  ارزیابی   مورد  تحلیلی  و  توصیفی  طوربه   SPSSافزار  با استفاره از نرم  نتایج   . ذیرفتپ 

 بهره جستیم. ( p-value < 0.05) دانکن آزمون  ، از6تا  1تیمارهای میانگین

 نتایج و بحث 

 90/0و    7/7آن به ترتیب برابر با    ECو    pHبود و    mg/l  16.18و    NTU  6/0کدورت و کل مواد جامد پساب ثانویه به ترتیب برابر با   

ds/m است شده  ( آورده 2شماره )  جدول در شده تیمار و ثانویه قبل از گندزدایی پساب شیمیایی  خصوصیات آنالیز بود نتایج.   
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 شیمیایی پساب قبل و بعد از اعمال پالسما سرد اتمسفری : خصوصیات  2جدول

 BOD(mg/l) COD(mg/l) PH EC(mS/cm) 

Control 221.37 a ± 0.78 387.82 a ± 0.20 7.74 e ± 0.05 0.90d ± 0.00 

T1 14.21b ± 0.11 19.54 b ± 0.04 8.61 d ± 0.01 0.91 c ± 0.00 

T2 14.07 bc ± 0.08 19.42 b ± 0.02 8.72 c ± 0.01 0.91 c ± 0.00  

T3 13.58 cd ± 0.06 19.22 c ± 0.02 8.71 c ± 0.01 0.92 b ± 0.00 

T4 13.40 d ± 0.02 18.69 d ± 0.04 8.82 b ± 0.01 0.92 b ± 0.00 

T5 12.07 e ± 0.06 18.29 e ± 0.01 8.91 a ± 0.01 0.93 a ± 0.00 

T6 13.50 d ± 0.10 18.65 d ± 0.05 8.81 b ± 0.01 0.92 b ± 0.00 

 حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار آماری در بین تیمارهای مختلف می باشند.  *

     

اختالف    6و    4به جز تیمار    .استگزارش شده  2پس از اعمال پالسما در جدول  پساب ثانویه     CODو  BODدرصد کاهش مقادیر  

مقدار اولیه پساب   %2/95و    %5/94( به ترتیب  5که در بهترین حالت )تیمار  است.بین تیمارها گزارش شده  0.05معنی دار در سطح  

ها و  آالینده دانست که با های آزادو تولید الکترون های آبمولکول یونیزاسیونتوان ناشی از این کاهش را میاست. خام کاهش یافته

اند،  ها تشکیل شدههای ثانویه با عمر کوتاه که از آالیندهگونههمچنین  و    بپسا  اکسیژنی،  های فعال واکنشیگونهمحصوالت اولیه  

 . دنشوب میپساها از منجر به حذف آالیندهواکنش داده و 

گردد.  میه  ها مشاهدبین تمامی تیمار  05/0دار در سطح  است. اختالف معنیگزارش شده  2ها در جدول  نتایج حاصل از کشت نمونه

ها را حذف کنیم. اما در روز اول  و توانستیم میکروارگانیسم کاهش نشان داد  %100  ی تیمارها در روز صفر همه شمارش کل کلنی ها

می باشد. که این مقدار برای روز   %67و   %30با میزان    5و    1رشد مجدد کمترین و بیشترین درصد کاهش به ترتیب مربوط به تیمار  

ر روز صفر  اما اشرشیا کلی نیز د  کاهش گزارش شده است.    %52و    %22با میزان    5و    1به ترتیب مربوط به تیمار    سوم رشد مجدد 

به ترتیب مربوط به  اشرشیا کلی  در روز اول رشد مجدد کمترین و بیشترین درصد کاهش  را داشته باشد ولی    %100توانست کاهش  

 %57و    %28با میزان   5و    1قدار برای روز سوم رشد مجدد به ترتیب مربوط به تیمار  که این م  بوده  %82و    %34با میزان   5و    1تیمار  

( هر چه زمان زمان پالسمادهی افزایش  kV  18، در ولتاژ کاری ابتدایی )دهدنشان می  3دول  اشرشیا کلی مالحظه شد. جدر  کاهش 

پالسما  روز پس از تیمار    3و    1یافته، نقش بهتری را در از بین بردن بارمیکروبی کل و اشرشیا و همچنین رشد مجدد آن در روزهای 

ای فعال واکنشی بهتر هگیریم با افزایش زمان عملکرد و بازدهی گونهنتیجه می  عملکرد بهتری داشت  1از تیمار    2ایفا کرد و تیمار  

( و هم شمارش بار میکروبی  2بهترین شرایط را داراست. هم خصوصیات شیمیایی )جدول    5تیمار  ،  هادر بین همه تیمار.  استبوده

نیز بهتر از تیمارهای دیگر عمل کرده است.   3و 1کل و اشرشیا کلی تا حد قابل قبولی کاهش یافته و حتی برای رشد مجدد در روز 

با توجه به افزایش زمان تیمار نتایج از تیمار   6باشد. اما در تیمار  دلیل تشکیل گونه های واکنشی اکسیژنی قوی و کارامد میکه به  

 .باشد و تخریب سلولی آنها  های مفیدتواند ناشی از آسیب به میکروارگانیسمتر بوده که می ضعیف 5
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بین تیمارهای مختلف پالسما و زمان   ( درlog cfu/ml( و جمعیت اشرشیاکلی )log cfu/ml. مقایسه میانگین شمارش جمعیت کل )3جدول

 های مختلف )روز( اینکوباسیون نمونه های فاضالب 

 

 

 اختالف معنی دار آماری در بین تیمارهای مختلف می باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده  *

 حروف بزرگ در هر سطر نشان دهنده اختالف معنی دار آماری در بین زمان های مختلف می باشد.   **

 گیری نتیجه

از تصفیه ثانویه  اسپارک جمع آوری شدنمونه پساب  از نوع  اتمسفری  پالسما سرد  اعمال  اکباتان جهت    هایویژگی.  خانه شهرک 

های مختلف در معرض پالسما اسپارک قرار گرفتند. در ابتدا  فیزیکوشیمیایی پساب ثانویه قرائت شد و سپس نمونه تحت ولتاژ و زمان

( انتخاب شد و برای تیمار های باقیمانده از روش نوین ترکیبی یعنی اعمال بدون  2و  1دقیقه )تیمار  7و  5و دو زمان kV  18ولتاژ 

.  استفاده گردید  2و    1ر روی تیمار  ( ب6و  5،  4،  3دقیقه )تیمار  5و    3با زمان های    تسال کویلبا منبع تغذیه    kV   20درنگ پالسما  

هر  قبل و بعد از زای باکتریایی عنوان شاخص عوامل بیماریها و اشرشیا کلی به کلنیاز تعیین تعداد کل نتیجه گندزدایی با استفاده 

و رشد مجدد آنها همگی در سه تکرار تعیین گردید. در دو تیمار اول که ولتاژ اعمال شده یکسان بود با افزایش زمان    بررسی  تیمار

بهترین عملکرد را در  5کیبی و اعمال بالفاصله پالسما با منبع تغذیه تسال کویل تیمار تیمار نتایج بهتری حاصل گردید. در حالت تر

در  وار فراوانو واکنش های زنجیره انرژی گونه های فعال واکنشی اکسیژنیکه این نتیجه وابسته به تعداد، بود بقیه موارد دارا مقابل 

تواند خصوصیات کیفی نظیر بر روی پساب تا حد قابل توجهی میال شده مشاهده شد پالسما اعم  .یمار به نسبت مابقی دانستاین ت

BOD    وCOD    100توانست    5تیمار    کاهش داده و در حد مجاز برای آبیاری در کشاورزی قرار گیرد  %2/95و    %5/94به ترتیب  را% 

هر چند حتی این تیمار نیز نتوانست از رشد مجدد باکتری اشرشیا کلی  ها و اشرشیا کلی را در همان روز کاهش دهد  کل کلنی

  % 57در روز اول و    %82  رشد مجدد اشرشیا کلی را تا   ایفا کرد ور و کاهش بارمیکروبی  جلوگیری کند، اما نقش قابل توجهی در مها

 مهار کرد. در روز سوم 

  Time of incubation (Day) 

 Treatments 0 1 3 

Total count (log cfu/ml) Control 4.85 C
 a ±0.01 5.67 B a ± 0.05 6.85 A a ± 0.01 

 T1 0.00 C b ±0.00 3.95 B b ± 0.01 5.29 A b ± 0.03 

 T2 0.00 C b ±0.00 3.18 B c ± 0.18 5.11 A c ± 0.06 

 T3 0.00 C b ±0.00 2.54 B d ± 0.08 4.86 A d ± 0.07 

 T4 0.00 C b ±0.00 1.99 B f ± 0.02 4.27 A e ± 0.16 

 T5 0.00 C b ±0.00 1.87 B f ± 0.11 3.25 A f ± 0.18 

 T6 0.00 Cb ±0.00 2.20 Be ± 0.14 4.90 Ad ± 0.08 

     

E. coli (log cfu/ml) Control 3.76 C a ± 0.02 4.57 B a ± 0.05 5.95 A a ± 0.00 

 T1 0.00 C b ± 0.00 2.58 B b ± 0.19 4.29 A b ± 0.05 

 T2 0.00 C b ± 0.00 2.08 B c ± 0.09 4.44 A b ± 0.26 

 T3 0.00 C b ± 0.00 1.64 B d ± 0.11 3.62 A c ± 0.41 

 T4 0.00 C b ± 0.00 1.03 B e ± 0.05 2.58 A d ± 0.24 

 T5 0.00 C b ± 0.00 0.79 B f ± 0.08 2.55 A d ± 0.27 

 T6 0.00 Cb ± 0.00 1.15 Be  ± 0.11 3.54 Ac ± 0.07 
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