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:چکیده
 یکی از راهکارهاِیِ جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده مجدد آن میتواند تصفیه پسابهای شهری و،با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و کمبود آب
 جهت این امر باید پساب تصفیه شده از استانداردهای الزم برخوردار باشد و موجب آلودگی محیط زیست و محصوالت. استفاده آن در بخش کشاورزی باشد
) قرار گرفتند و تیمار2 و1  دقیقه (به ترتیب تیمار7  و5  در دو زمان18 kv  نمونههای پساب تحت پالسما سرد اتمسفری اسپارک با ولتاژ.کشاورزی نشود
 دقیقه (به ترتیب تیمار5 ) و5  و3دقیقه (به ترتیب تیمار3  در دو زمان2  و1  بالفاصله بر روی تیمار20 kv مجدد پالسما اسپارک با منبع تغذیه تسال کویل
 برای%100  بهترین شرایط را بین تیمارها داراست که توانست بار میکروبی کل و اشرشیا کلی را5  در نهایت به این نتیجه رسیدیم تیمار.) شکل گرفت6  و4
.  پایین آورد، و تا حد مجاز کشاورزی%95.2  و%94.5  را به ترتیبCOD3  وBOD2 روز صفر کاهش داده و
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Reduction of total microbial load and Escherichia coli contamination using
atmospheric cold plasma on secondary effluent
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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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 .1مقدمه
با توجه به رشد جمعیت ،تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یکی از مشکالت پیش روی بشر کم آبی میباشد .این مسئله برای کشور ما
ایران که در منطقه نسبتاً خشک واقع شده است ،بسیار بحرانی است ] 1و  .[2در حال حاضر حدود  93درصد از کل آب مصرفی
ایران صرف آبیاری حدود  8/5میلیون هکتـار از اراضـی زراعـی شـده و سـهم بخش شرب و صنعت به ترتیب  5/8و 1/2درصد
مـیباشـد] .[3در حـال حاضـر در کشور ،به ویژه در حواشی شهرهای بزرگ و مراکز استانها ،مناطق وسیعی با پسابها و آبهای
برگشتی آبیاری میشوند .در بیشتـر مواقع این استفاده غیر اصولی بوده و برای کشت سبزیجات و صیفیجات به کار رفته و موجب
آلودگی محیط زیست ،تجمـع آلـودگی در خاک و انتقال آن به محصوالت تولیدی شده است .جهت استفاده صحیح و پایدار از این
منابع تدوین استانداردها و ضوابط مناسب و الزام در رعایت استانداردها و ضوابط مربوط ضروری بوده و توجه به این دو اصل می تواند
متضمن اثرات سودمندی همچون حفاظت کمی و کیفی منابع آب و کاهش آلودگی محیط زیست گردد ] .[2یکی از مهمترین
آلودگیهای پساب های شهری بار میکروبی اشرشیا کلی است که میتواند از طریق مسیر مدفوعی-دهانی از فردی به فرد دیگر منتقل
شده و عامل ایجاد عفونت گردد .که در این مقاله با هدف کاهش بار میکروبی و جلوگیری از رشد مجدد آن قدم برمیداریم .در
زمان های قدیم و حتی امروزه برای گندزدایی پساب از روش های شیمیایی بخصوص کلر زنی استفاده میشد .که با توجه به آثار
زیانبار آن در محیط زیست روش منسوخی به حساب میآیند و روش های نوین جایگزین آنها شدهاست ] .[4از مهمترین این روش
ها استفاده از پالسما سرد اتمسفری به عنوان راهی دوست دار محیط زیست ،ساده و ارزان است ] .[5پالسما به عنوان حالت چهارم
ماده شناخته شده است که برای تشکیل آن باید به مولکولهای گاز انرژی وارد کنیم .پالسما شامل ذرات باردار ( الکترونها ،یونهای
مثبت ) ،رادیکالهای آزاد و ذرات خنثی است که آزادانه حرکت میکنند .پالسما ها به دو دسته حرارتی و غیر حرارتی تقسیم
می شوند .پالسماهای سرد با توجه به دمای گاز در حدود دمای اتاق کاربردهای فراوان در شاخههای کشارزی ،پزشکی و زیستی دارند.
تخلیه الکتریکی پالسما در محیط آبی منجر به واکنش های زنجیرهای پیچیده میشود .که نقش اصلی در این واکنش ها بر عهده
گونههای فعال واکنشی (اکسیژنی) نظیر رادیکال های ( O ،Hو OHو ،)...مولکولها ( H2O2و O3و ،)...موج شوک( )5و اشعه ماوراء
بنفش است [ .]8-6سیستم منبع تغذیه (ولتاژ و جریان ورودی) ،نوع گاز (اکسیژن ،نیتروژن ،هواو ،)...فشار گاز ورودی نوع و چیدمان
محفظه بر نتیجه کار بسیار تاثیرگذار است[ .]9یکی از انواع موثر در حذف و کاهش بار میکروبی محیط های آبی پالسمای اسپارک
است .پالسما اسپارک در رژیم کرونا با تولید پالسما غیر حرارتی منحصر به فرد با چگالی نسبتاً زیاد ،دمای الکترونی باال و گونههای
شیمیایی فعال متعدد ،موج شوک و اشعه ماوراء بنفش به برهمکنش با محیط پساب میپردازد[.]10
مواد و روش ها
پساب مورد نیاز در این تحقیق از تصفیه خانه شهرک اکباتان جمعآوری گردیدهاست .مساحت کل این تصفیه خانه  70هکتار است
که از سال  1363مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاست .راندمان تصفیه  %97و حداکثر دبی  4500متر مکعب در روز میباشد  .جمعیت
تحت پوشش  100هزار نفر است .سیستم تصفیه مورد استفاده سیستم لجن فعال می باشد .نمونههای پساب مورد آزمایش قبل از
واحد کلرزنی در ظروف استریل تیره جمعآوری شده و برای جلوگیری از تغییرات در ظروف و همراه یخ در اسرع وقت به آزمایشگاه
جهت انجام آنالیز انتقال دادهشدند .برای شروع تستهای پالسما دهی از پساب جمع آوری شده به میزان  100ccرا به محفظه
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پالسما اسپارک وارد میکنیم .همهی تیمارها درمحفظهای از جنس تفلون و الکترودها به صورت پینهای سوزن 4و از جنس تنگستن
با فاصله قابل تنظیم انجام پذیرفت .در بدنه دستگاه محل ورود گاز (اکسیژن) به درون محفظه تعبیه شده است .یکی از الکترودها
زمین شده و الکترود دیگر به منبع تغذیه متصل است که توسط سوییج گازی کلیدزنی میشود .به این صورت که با استفاده از منبع
تغذیه ابتدا بانک خازنی تخلیه و سپس پالسما اسپارک درون محفظه شکل میگیرد (شکل .)1در ابتدا منبع تغذیه  DCبا ولتاژ
ورودی  50 kVو جریان در حدود میلی آمپر به محفظه فوق با فاصله الکترودها  2 cmو شار گاز اکسیژن  1.5لیتر بر دقیقه متصل
میگردد .ولتاژ کاری منتخب برای دو تیمار 1و 18 kV، 2و زمان اعمال پالسما در تیمار  1و  2به ترتیب  5و  7دقیقه میباشد.
سپس برای تیمارهای  5 ،4 ،3و  6منبع تغذیه تسال کویل  ، 40 kVشار گاز اکسیژن  4.5لیتر بر دقیقه و فاصله  1cmبرای الکترودها
انتخاب شد .تیمار  3و  4از اعمال شرایط جدید بالفاصله بر روی تیمار  1با ولتاژ کاری  20 kVو زمان به ترتیب  3و  5دقیقه تحت
تابش پالسما واقع شدند .تیمار  5و  6نیز با اعمال ولتاژ کاری  20 kVو زمان به ترتیب  3و  5دقیقه بر روی تیمار  2با شرایط جدید
بوجود آمدند .تمامی تیمارها با سه تکرار انجام شد.
جدول  :1مشخصات تیمارهای آزمایشی
تیمار

محیط تحت اعمال پالسما

ولتاژ کاری -منبع تغدیه

شاراکسیژن ()L/min

فاصله الکترودها ()cm

زمان (دقیقه)

T1

پساب ثانویه

DC 50kV -18 kV

1.5

2

5

T2

پساب ثانویه

DC 50kV -18 kV

1.5

2

7

T3

تیمار 1

4.5

1

3

T4

تیمار 1

4.5

1

5

T5

تیمار 2

4.5

1

3

T6

تیمار 2

4.5

1

5

 40kV -20 kVتسال
کویل
 40kV -20 kVتسال
کویل
 40kV -20 kVتسال
کویل
 40kV -20 kVتسال
کویل

Pin to pin

3

4

Power supply

Gas (oxygen) inlet

Ground
شکل  :1شماتیک دستگاه پالسما اسپارک

کارایی گندزدایی با استفاده از تعیین تعداد کل کلنیها و اشرشیا کلیکل بهعنوان شاخص عوامل بیماریزای باکتریایی در نمونههای
پساب ثانویه به عنوان شاهد و  6تیمار پالسما دیده ،مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور از روش شمارش پلیت و نتایج بر حسب
CFU ml-1گزارش گردید .نمونهها بر روی دو محیط کشت نوترینت آگار و محیط کشت مکانکی آگار به ترتیب برای کل کلنیها و
اشرشیا کلی کشت و تعداد کلنیها به صورت دستی شمارش شدند .جهت رشد مجدد میکروارگانیسمها نمونههای تیمار شده به مدت
 3روز و در دمای  22درجه سانتیگراد در شرایط تاریک و دور  ،100 rpmدر شیکرانکوباتور نگهداری شدند .در روزهای اول و سوم
یک میلی لیتر از نمونه جهت بررسی رشد مجدد کل کلنیها و باکتری اشرشیا کلی جمعآوری شد .آزمون در سه تکرار صورت
پذیرفت .نتایج با استفاره از نرم افزار SPSSبهطور توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت بررسی اختالف معنیدار در
میانگین تیمارهای 1تا  ،6از آزمون دانکن ( )p-value < 0.05بهره جستیم.
نتایج و بحث
کدورت و کل مواد جامد پساب ثانویه به ترتیب برابر با  NTU 0/6و  mg/l 16.18بود و  pHو  ECآن به ترتیب برابر با  7/7و 0/90
 ds/mبود نتایج آنالیز خصوصیات شیمیایی پساب ثانویه قبل از گندزدایی و تیمار شده در جدول شماره ( )2آورده شده است.
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جدول :2خصوصیات شیمیایی پساب قبل و بعد از اعمال پالسما سرد اتمسفری
)EC(mS/cm
0.90d ± 0.00
0.91 c ± 0.00
0.91 c ± 0.00
0.92 b ± 0.00
0.92 b ± 0.00
0.93 a ± 0.00
0.92 b ± 0.00

PH
7.74 e ± 0.05
8.61 d ± 0.01
8.72 c ± 0.01
8.71 c ± 0.01
8.82 b ± 0.01
8.91 a ± 0.01
8.81 b ± 0.01

)COD(mg/l
387.82 a ± 0.20
19.54 b ± 0.04
19.42 b ± 0.02
19.22 c ± 0.02
18.69 d ± 0.04
18.29 e ± 0.01
18.65 d ± 0.05

)BOD(mg/l
221.37 a ± 0.78
14.21b ± 0.11
14.07 bc ± 0.08
13.58 cd ± 0.06
13.40 d ± 0.02
12.07 e ± 0.06
13.50 d ± 0.10

Control
T1
T2
T3
T4
T5
T6

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

درصد کاهش مقادیر  BODو  CODپساب ثانویه پس از اعمال پالسما در جدول  2گزارش شدهاست .به جز تیمار  4و  6اختالف
معنی دار در سطح  0.05بین تیمارها گزارش شدهاست.که در بهترین حالت (تیمار  )5به ترتیب  %94/5و  %95/2مقدار اولیه پساب
خام کاهش یافتهاست .این کاهش را میتوان ناشی از یونیزاسیون مولکولهای آب و تولید الکترونهای آزاد دانست که با آالیندهها و
محصوالت اولیه گونههای فعال واکنشی اکسیژنی ،پساب و همچنین گونههای ثانویه با عمر کوتاه که از آالیندهها تشکیل شدهاند،
واکنش داده و منجر به حذف آالیندهها از پساب میشوند.
نتایج حاصل از کشت نمونهها در جدول  2گزارش شدهاست .اختالف معنیدار در سطح  0/05بین تمامی تیمارها مشاهده میگردد.
شمارش کل کلنی ها در روز صفر همهی تیمارها  %100کاهش نشان داد و توانستیم میکروارگانیسمها را حذف کنیم .اما در روز اول
رشد مجدد کمترین و بیشترین درصد کاهش به ترتیب مربوط به تیمار  1و  5با میزان  %30و  %67می باشد .که این مقدار برای روز
سوم رشد مجدد به ترتیب مربوط به تیمار  1و  5با میزان  %22و  %52کاهش گزارش شده است .اما اشرشیا کلی نیز در روز صفر
توانست کاهش  %100را داشته باشد ولی در روز اول رشد مجدد کمترین و بیشترین درصد کاهش اشرشیا کلی به ترتیب مربوط به
تیمار  1و  5با میزان  %34و  %82بوده که این مقدار برای روز سوم رشد مجدد به ترتیب مربوط به تیمار  1و  5با میزان  %28و %57
کاهش در اشرشیا کلی مالحظه شد .جدول  3نشان میدهد ،در ولتاژ کاری ابتدایی ( )18 kVهر چه زمان زمان پالسمادهی افزایش
یافته ،نقش بهتری را در از بین بردن بارمیکروبی کل و اشرشیا و همچنین رشد مجدد آن در روزهای  1و  3روز پس از تیمار پالسما
ایفا کرد و تیمار  2از تیمار  1عملکرد بهتری داشت نتیجه میگیریم با افزایش زمان عملکرد و بازدهی گونههای فعال واکنشی بهتر
بودهاست .در بین همه تیمارها ،تیمار  5بهترین شرایط را داراست .هم خصوصیات شیمیایی (جدول  )2و هم شمارش بار میکروبی
کل و اشرشیا کلی تا حد قابل قبولی کاهش یافته و حتی برای رشد مجدد در روز 1و  3نیز بهتر از تیمارهای دیگر عمل کرده است.
که به دلیل تشکیل گونه های واکنشی اکسیژنی قوی و کارامد میباشد .اما در تیمار  6با توجه به افزایش زمان تیمار نتایج از تیمار
 5ضعیفتر بوده که میتواند ناشی از آسیب به میکروارگانیسمهای مفید و تخریب سلولی آنها باشد.
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جدول .3مقایسه میانگین شمارش جمعیت کل ( )log cfu/mlو جمعیت اشرشیاکلی ( )log cfu/mlدر بین تیمارهای مختلف پالسما و زمان
های مختلف (روز) اینکوباسیون نمونه های فاضالب
)Time of incubation (Day
3

1

0

6.85 A a ± 0.01

5.67 B a ± 0.05

4.85 C a ±0.01

b±

Control

5.29 A b ± 0.03

0.01

5.11 A c ± 0.06

3.18 B c ± 0.18

0.00 C b ±0.00

4.86 A d ± 0.07

2.54 B d ± 0.08

0.00 C b ±0.00

T3

4.27 A e ± 0.16

1.99 B f ± 0.02

0.00 C b ±0.00

T4

b ±0.00

0.00 C

T5
T6
Control

f±

3.95 B

b ±0.00

Treatments

0.00 C

T1
T2

3.25 A f ± 0.18

0.11

4.90 Ad ± 0.08

2.20 Be ± 0.14

0.00 Cb ±0.00

5.95 A a ± 0.00

4.57 B a ± 0.05

3.76 C a ± 0.02

4.29 A b ± 0.05

0.19

4.44 A b ± 0.26

2.08 B c ± 0.09

0.00 C b ± 0.00

3.62 A c ± 0.41

1.64 B d ± 0.11

0.00 C b ± 0.00

T3

2.58 A d ± 0.24

1.03 B e ± 0.05

0.00 C b ± 0.00

T4

2.55 A d ± 0.27

0.08

b±

1.87 B

f±

2.58 B

0.79 B

0.00

0.00

b±

b±

0.00 C

T1
T2

0.00 C

)Total count (log cfu/ml

)E. coli (log cfu/ml

T5

0.00 Cb ± 0.00
1.15 Be ± 0.11
3.54 Ac ± 0.07
T6
* حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار آماری در بین تیمارهای مختلف می باشند.
** حروف بزرگ در هر سطر نشان دهنده اختالف معنی دار آماری در بین زمان های مختلف می باشد.

نتیجهگیری
نمونه پساب ثانویه از تصفیه خانه شهرک اکباتان جهت اعمال پالسما سرد اتمسفری از نوع اسپارک جمع آوری شد .ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی پساب ثانویه قرائت شد و سپس نمونه تحت ولتاژ و زمانهای مختلف در معرض پالسما اسپارک قرار گرفتند .در ابتدا
ولتاژ 18 kVو دو زمان  5و  7دقیقه (تیمار  1و  )2انتخاب شد و برای تیمار های باقیمانده از روش نوین ترکیبی یعنی اعمال بدون
درنگ پالسما  20 kVبا منبع تغذیه تسال کویل با زمان های  3و  5دقیقه (تیمار5 ،4 ،3و  )6بر روی تیمار  1و  2استفاده گردید.
نتیجه گندزدایی با استفاده از تعیین تعداد کلکلنیها و اشرشیا کلی به عنوان شاخص عوامل بیماریزای باکتریایی قبل و بعد از هر
تیمار بررسی و رشد مجدد آنها همگی در سه تکرار تعیین گردید .در دو تیمار اول که ولتاژ اعمال شده یکسان بود با افزایش زمان
تیمار نتایج بهتری حاصل گردید .در حالت ترکیبی و اعمال بالفاصله پالسما با منبع تغذیه تسال کویل تیمار  5بهترین عملکرد را در
مقابل بقیه موارد دارا بود که این نتیجه وابسته به تعداد ،انرژی گونه های فعال واکنشی اکسیژنی و واکنش های زنجیرهوار فراوان در
این تیمار به نسبت مابقی دانست .مشاهده شد پالسما اعمال شده بر روی پساب تا حد قابل توجهی میتواند خصوصیات کیفی نظیر
 BODو  CODرا به ترتیب  %94/5و  %95/2کاهش داده و در حد مجاز برای آبیاری در کشاورزی قرار گیرد تیمار  5توانست %100
کل کلنیها و اشرشیا کلی را در همان روز کاهش دهد هر چند حتی این تیمار نیز نتوانست از رشد مجدد باکتری اشرشیا کلی
جلوگیری کند ،اما نقش قابل توجهی در مهار و کاهش بارمیکروبی ایفا کرد و رشد مجدد اشرشیا کلی را تا  %82در روز اول و %57
در روز سوم مهار کرد.
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