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: جهت جلوگیری از هدر رفت آب از پساب دستگاه آب مقطر گیری  استفاده

 در استان اصفهان مطالعه موردی

 

 
 فهیمه مهرانفر

  آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان صفهان

 

 خالصه

آب  عیددوتلز ریددتلل سددت یاز مشددکالع دهددره س یکددیآب وددرون آفآمددر  یهددرفففت آب و ورددلف ک دد 

 30از  شیآفحدا  تلسد ب ود یمقراف آب ودرون آفآمدر آف کشدلفها .واشر یآب وفاضالب م یشرکتها

وحدروآ صفدح ح د   ریآفصر مقراف تلل 15کهتراز  افتبیتلس ب  یآب وآفکشلفها ریآفصر مقراف تلل

گدرآآ  یکدب وادده هدرف ففدت آب مد یاز ددلام  یکیواشر.  یکشلفها م نیا.آف بهرفففت یریآب تلل

آف اکثددر  یوددب آب مقرددر مفددرف ازیددواشددر کددب وددا تلنددب وددب ص یمدد یریدداسددتفاآه از آسددتگاه آب مقرددر گ

 کدلیزیف یپافامترهدا قیدتحق نید. آف ارآیگ یملفآ استفاآه قراف م یریآستگاه آب مقرر گ شگاههایآزما

آصدالیز  قدراف گرفدت. یملفآ ورفسد یریو پساب آستگاه آب مقررگ ی،خرونیوفوآ بمرولط و ییایهیش

آمافی آاآه ها صشان آاآ کب تفاوع م نی آافی ودین آاآه هدای وفوآی و پسداب وندلآ صدرافآ. هه ندین 

و مقدراف تلصدیب شدره آف  یحدر اسدتاصرافآ م دکدب پدایینتر از  صشدان آاآ آاآه های وب آست آمره از پساب

 یمدونداوراین از آن از طرفی ح   پساب تللیدر شدره وسدیاف وا.سدت. واشر،  یم زمان وهراشت نهاصیسا

 .گرآآ یریاستفاآه کرآ تا از هرف ففت آب ن لگ و فضای سبز یتلان از آن آف مفافف کشاوفز

 

 شیمیایی ، پارامتر فیزیکوآب مقطر ،هدر رفت آبکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه-۱-۱

 صیهب و خشک منرقب آف ایران ما کشلف قرافگیری آلیل وب و غذایی ملاآ وب فزاینره صیاز و نه یت افزایش وب واتلنب               

 آف مسائل ترین دهره از یکی وحران آب مسئ ب تبخیر، میزان ولآن وا. و آب مناوع ولآن محروآ هه نین نهان، خشک

 مبنای ور کشلفی هر و شلآ می ت قی کشلفها تلس ب فیزیب ورصام از وخشی آب، مناوع مریریتشلآ.  می محسلب کشلف

 .]1[صهایر می انرا ملنلآ آب وهینب ورآافی ه وهر ورای فا خاصی ورصامب و استراتژی آسترس، آف آب مناوع میزان

 مناوع ت هیز آف محروآیت ولآه، مررح آب وحران های مشخفب ویان ورای اخیر های سا  آف کب یمهه ملضلع               

 مقراف صظر از کشلفی است مهکن کب ترتیب ورین .واشر می آب مناوع از مریریت و ورآافی وهره تلس ب ورای .زم مالی



 

 زیرساخت ای اآ و آب مناوع تلس ب ورای کافی مالی مناوع فاقر لکن واشر مر لوی صسبی وضع آف شلصره ت ریر آب مناوع

 رویبیو استفاآه نلی صزو.ع کاهش خشکسالی، وحران چلن آوی مشکالع اخیر لهای سا طی . واشر منظلف ورین .زم های

 سلی از و طبی ی مناوع وب سل یک از اپذیرین ص نبرا صرماع ملنب صقاط این تغذیب وب تلنب ورون زیرزمینی های اهچ از

 آست از و استحفا  قاول آب سراصب کاهش از گزافشی آف نهاصی واصک.  است کرآه وافآ اقتفاآی و مالی مناوع وب آیگر

 شرن زهراف و شلفی کشاوفزی؛ و صن تی کشاوفزی، وخشهای آف مفرف پایش فاصرمان صاکافآمر استفاآه آن، کیفیت آاآن

 و نلان ذیروط، سازماصهای ]. وین ههاهنگی صبلآ و ها هزینب نبران محروآیت صگهرافی، و ت هیراع صامر لب وض یت افاضی،

  .]2[است ورآه صام کشلف آب فو پیش چالشهای

هرفففت آب و ورلف ک ی آب ورون آفآمر یکی از مشکالع دهره سیست  تللیر وتلزیع آب شرکتهای آب                

آفصر مقراف تللیر آب وآفکشلفهای  30وفاضالب می واشر مقراف آب ورون آفآمر آف کشلفهای آفحا  تلس ب ویش از 

وراساس  .]3[آفصر مقراف تللیر وحروآ صفح ح   آب تللیری هرفففتب آفاین کشلفها می واشر 15تلس ب یافتب کهتراز 

تنظی  فرم وا.صسینگ، هرفففت آب آف آو گروه ک ی هرفففت ظاهری یاهرفففتی کب صاشی از : خرای مریریت آاآه ها 

فافف واصش اواع غیرم از می واشر و وسیست  ، خرای صاشی از درم آقت کنتلفها وللازم اصرازه گیری، وخرای صاشی از م

هرفففت واق ی یا هرفففتی کب صاشی از : صشت از اصش اواع آب ، صشت از لللب ها ، شیرهای قرع ووصل واتفا.ع شبکب تلزیع ، 

  .گرآآ مقراف هرفففت آب صاشی ازسرفیزو صشت از مخازن ذخیره آب فاشامل می

 و ساختاف تروین وب اقرام آب اله  ی وین اص هن آب، وا.صس مخت ح های قالب و ها فوش مشکالع، از اطالع وا               

 آف آب های شرکت کافی ده یاع سرللحب و مشق سر و نلان استاصرافآ این .صهلآ آب وا.صس نهاصی استاصرافآ ت افیح

 شره تففیب آب ح   از است دبافعح   آب وفوآی وب سیست   ، وا تلنب وب این استاصرافآ .گرفت قراف کشلفها از وسیافی

 خلآ تللیر محفل  آب این اینکب از اد  است؛ آن شامل وا.صس محاسباع کب آورساصی شبکب از وخش آن وب وفوآی

 ]4[ کب ملافآ زیر فا آف ور می گیرآ: واشر شره خریرافی سیست  ویرون از یا و واشر شرکت

مفافف اصرازه گیری شره)آافای  -هرفففت آب)واق ی و ظاهری( -مفافف م از)آافای صلفتحساب و فاقر صلفتحساب(

صشت از اصش اواع تا  -مفافف اصرازه صگرفتب شره)آافای صلفتحساب و فاقر صلفتحساب( -صلفتحساب و فاقر صلفتحساب(

 آب ورون آفآمر و آب وب حساب صیامره-آب واآفآمر -محل کنتلف مشترک

هرف ففت آب می گرآآ استفاآه از آستگاه آب مقرر گیری نهت وب آست آوفآن آب یکی از ملافآی کب واده                

ورفسی میزان هرف ففت آستگاه آب مقرر گیری آف یکی از  تحقیق این ک ی هرف مقرر مفرفی آزمایشگاهها می واشر.

مفیر  وفت و استفاآه م رآ فاهکافهایی ده ی ورای ن لگیری از این هرففاز این طریق  تا آزمایشگاههای شرکت آوفا می واشر

 از آب هرف ففتب ورفسی گرآآ. 

 

 هامواد و روش   -۱-۲
خریرافی شر و مح ل   Reageconمح ل  استلک نهت اصرازه گیری پافامترهای فیزیکلشیهیایی از شرکت                

 و  کروفع ،(. هرایت2013 ،استاصرافآ وب صلفع فوزاصب و وا فقیق سازی مناسب از مح ل  استلک تهیب شر)پیر صاحب

PHو  کروفع سنج ،وترتیب وا هرایت سنجpH  متر مرHach ق یاییت و ک روف وا  ،ک سی  ،اصرازه گیری شر. سختی کل



 

 

 

 UV-Visایر پافامترهای فیزیکل شیهیایی ملفآ صظر وا استفاآه از آستگاه اسپکتروفلتلمتر ساستفاآه از تیتراسیلن وب آست آمر.

 .]5[تهام اصرازه گیریها مرایق وا فوش استاصرافآ متر اص ام گرفت اصرازه گیری شرصر.. DR-5000مر  

 

 و بحث نتايج -۱-۳
پافامترهای فیزیکل شیهیایی مرولط وب آب وفوآی وب آستگاه آب مقررگیری و آب خرونی از آستگاه و هه نین                

 صشان آاآه شره است.  1پافامترهای فیزیکلشیهیایی مرولط وب پساب آستگاه آف نراو  
 

 آب خروجی و پساب ،پارامترهاي فیزیکوشیمیایی اندازه گیري شده براي آب ورودي :۱ل جدو

 دستگاه آب مقطر گیري 

 
 پساب خروجی ورودی 

pH 87/7  54/9  57/7  

 (µs/cm) هدایت الکتریکی

 (ppm) کل جامد حل شده

348 

223 

2/31  

2/20  

432 

276 

65/2 (NTU)کدورت  175/0  653/0  

5/151 (ppm) سختی کل   02/3  5/187  

2/52 (ppm) کلسیم   20/2  8/63  

08/5 (ppm)منیزیم  4/2  76/6  

18/16 (ppm) کلرور   02/2  65/27  

29/19 (ppm)سولفات  ˂ 6/1  36 

03/5 (ppm)نیترات  ˂ 53/0  48/5  

007/0 (ppm)نیتریت  ˂ 002/0  ˂ 002/0  

67/12 (ppm)سدیم  ˂1 3/17  

6/0 (ppm)پتاسیم  2/0  1/1  

 



 

 

وین آاآه های وفوآی و پساب اص ام گرفت کب صتایج Excel اآصالیز آمافی وا استفاآه از صرم افزاف                

 صشان آاآه شره است.   2آف نرو  

 نتیجه آنالیز آماري بین داده هاي ورودي و پساب :2ل جدو

 

  
Variable 

1 
Variable 

2 
 Mean 127.97 161.12 
 Variance 19258.23 28863.23 
 Observations 6 6 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
  df 10 
  t Stat -0.37016 
  P(T<=t) one-tail 0.359491 
  t Critical one-tail 1.812461 
  P(T<=t) two-tail 0.718983 
  t Critical two-tail 2.228139   

 

    

     

ر تفاوع م نی آافی وین اکثر صتایج آاآه های وفوآی و نصشان می آه 2و  1او  ههان طلف کب نر               

ههب پافامترهای اصرازه گیری شره زیر حر استاصرافآ تلصیب شره آف استاصرافآ پساب ونلآ صرافآ. هه نین 

اص ام شره صشان می آهر کب  وب  یرفسیهایو سازمان وهراشت نهاصی می واشر. این آف حالی است کب  1053

لیتر آن وب صلفع آب  300ب کب آف یک شباصب فوز وافآ آستگاه می شلآ فقط حروآ لیتر آ1000ازای هر 

 وب صلفع پساب هرف می فوآ. مقرر خالص ملفآ وهره ورآافی قراف می گیرآ و ماوقی 

ک روف و سری  پساب تا حری ویشتر از آب وفوآی می واشر  ،های سللفاعوا تلنب وب اینکب پافامتر               

از پساب آووافه وب صلفع وازچرخاصی آف آب وفوآی استفاآه کرآ. وب آلیل اینکب احتها  خراب صهی تلان 

ولی وب آلیل اینکب ح   وا.یی از پساب تللیر و وب شرن و ک  شرن کافایی فزین ملفآ استفاآه ونلآ آافآ. 

مخزصهایی تهیب گرآآ کب   ،این حا  پیشنهاآ می فوآ کب وا تلنب وب این ههب هرف ففت آب وا ،هرف می فوآ

 پساب آف آصها ذخیره شره کب وتلان آف مفافف کشاوفزی و فضای سبز از اصها استفاآه گرآآ.

 

 

 



 

 

 

 

 گیرینتیجه -۲
 می شهاف وب آینره های آهب آف اقتفاآی ف الیتهای تلس ب اص ی کننره محروآ دلامل از یکی آب هبلآک         

 دهرتا   شره، اص ام صن تی و شهری کشاوفزی، آب تأمین وا افتباط آف کشلف آف تاکنلن کب اقراماتی م هلدبفوآ. 

 آلیل وههین .است گرآیره مفرف مریریت وب تلنهی کهتر و است ولآه آب درضب و تللیر مریریت زمینب آف

و ن لگیری از هرف ففت آب ولیژه آف وخشهای کلچک نام ب  آب نلیی صرفب و مفرف الگلی آف صظر ت ریر

و می تلاصر گام مههی آف ن لگیری از وب دنلان مثا  مفافف خاصگی و آزمایشگاهی از اههیت وا.یی ورخلفآاف است 

ت فسیرن وب این مه  مست زم فراه  آوفآن وستر فرهنگی مناسب نه پریره خشکسالی فا وب آصبا  آاشتب واشر.وناوراین

 استفاآه مر لب از آب فا می ط بر. 
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