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خالصه
آب یکی از مهمترین عناصر موجود برای بقای انسانها از زمانهای گذشته تا به حال بوده است .در صورتی که در
حال حاضر ،دسترسی به آبها شیرین و قابل شرب به شدت در حال کاهش است و در بسیاری از نقاط جهان آب
قابل شرب وجود ندارد .تامین ،انتقال ،تصفیه و توزیع آب شرب بهداشتی به منظور رفع نیازهای آب مشترکین شهری
و روستایی یکی از وظایف اولیه و اولویتهای هر دولتی میباشد .منابع آب که برای مصارف شرب ،بهداشتی و
صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند ،دارای آالیندههای مختلف بوده و نیاز به تصفیه دارند .این پژوهش با هدف
بررسی کمی میزان آب مصرفی در طول فرآیندهای تصفیه آب در تصفیهخانه شهرستان ارومیه ،انجام گرفتهاست،
که بیشترین میزان تلفات آب تصفیهخانه مربوط به بکواش فیلترها ،شناسایی و میزان آن اندازهگیری شدهاست.

کلمات کلیدی :تصفیهخانه آب شهری ،تلفات آب ،بکواش ،ارومیه.



 -1مقدمه:
نقش آب در تامین سالمت ،بهداشت و رفاه جوامع بر کسی پوشیده نیست .با توجه به اینکه مساحت ایران حدود  1.1درصد
مساحت خشکی های کره زمین بوده ،سهم ایران از آب شیرین و در دسترس نسبت به کل آب قابل استفاده کره زمین ،کمتر از
 0.0002درصد است .امروزه نیز با افزایش جمعیت نیاز به آب بیشتر شده و لذا حفظ منابع آب و جلوگیری از تلفات آن از اهمیت
به سزایی برخوردار میباشد .کیفیت آب های مورد نیاز برای مصارف خاص به ندرت با ویژگیهای طبیعی آنها مطابقت دارد.
اکثر منابع آب از نظر کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی برای شرب مناسب نیستند و قبل از مصرف احتیاج به یک سری عملیات تصفیه
آب دارند .چنین عملیاتی که به منظور متناسب سازی آب برای مصرف خاص صورت میگیرد ،تصفیه آب نامیده میشود.
تصفیه آب عبارت است از حذف آالیندهها از آب تصفیه نشده ،جهت تولید آب قابل شرب ،تا بهاندازه کافی برای حساسترین
کاربردهای موردنظر ،خالص و مناسب شود .این کاربردها معموال برای مصرف انسان میباشد .در این فرآیند مراحل مختلفی
وجود دارد که آب آلوده باید از آن عبور داده شود تا به آب سالم تبدیل شود .این مراحل به میزان آلودگی آب منبع و کیفیت
آن بستگی دارد .باید در نظر داشت که هیچ روش منحصربهفردی برای تصفیه هر نوع آبی وجود ندارد .همچنین استاندارد کردن
انتخاب فرآیندها برای منابع مختلف آب بسیار مشکل می باشد .مشخصههای بارز هر کدام از منابع آب ذکر شده ،به تفضیل در
جدول  1بیان شدهاست:
جدول  -1مشخصههای بارز منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
شرح

ردیف
1

اشکال دسترسی

2

کمیت

آبهای زیرزمینی

آبهای سطحی
برکه ،رودخانه ،دریاچه ،مخازن ذخیره مصنوعی

قنات ،چاه ،چشمه

 -وسیع بودن دامنه تغییرات با توجه به بارندگیهای فصلی

 -محدود بودن دامنه تغییر

 -برای شهرهای بزرگ ،شهرکهای صنعتی و مصارف

 -برای تامین آب شهرهای کوچک و

کشاورزی مناسبتر هستند.

روستاها مناسبتر است.

کیفیت :

3

4

 -میزان مواد معلق

زیاد (محدود تغییرات زیاد)

بسیار جزئی

 -کل جامدات محلول

کم (قابل تغییر)

زیاد (قابل تغییر)

 -اکسیژن محلول

زیاد

کم

 -کدورت

زیاد (محدوده تغییرات وسیع)

بسیار جزئی

 -سختی

کم (قابل تغییر)

زیاد (قابل تغییر)

pH -

6.5 – 8.5

6.9 – 7.9

 -مواد معدنی

کم

زیاد

 -مواد آلی

نسبتا زیاد (محدوده تغییرات وسیع)

کم

 -آلودگی میکروبی

زیاد (محدوده تغییرات وسیع)

جزئی

 -آلودگی بیولوژیکی

زیاد (محدوده تغییرات وسیع)

بسیار جزئی

نیاز به تصفیه

تصفیه متعارف (در صورت لزوم ،تصفیه خاص)

در اکثر مواقع صرفا گندزدایی (در
صورت لزوم ،تصفیه خاص)

 -2موقعیت جغرافیایی شهرستان ارومیه:
استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد .مساحت استان برابر  37.059کیلومترمربع است .جمعیت استان طبق
سرشماری سال  ،1395تقریبا  3.000.000نفر میباشد که  4.08درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است .این استان
یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گستردهای دارد.
 -3تصفیهخانههای استان:
در شکل  1تصفیهخانه های استان با ذکر ظرفیت ،سال تاسیس و نوع فرآیند تصفیه مورد استفاده نشان داده شدهاست .شهرستان
ارومیه دارای دو تصفیهخانه شماره  1و  2میباشد که تصفیهخانه شماره  1ارومیه از قدیمیترین تصفیهخانههای موجود در کشور
به شمار میرود که در جنوبغربی شهر ارومیه و در ارتفاع  1380متری از سطح دریا واقع شدهاست و تصفیهخانه شماره  2ارومیه
هم که یکی از جدیدترین تصفیهخانههای آب ایران به شمار می رود ،در جنوب غربی شهر ارومیه و در ارتفاع  1500متری از
سطح دریا در منطقه گلشهر واقع شده است .منبع آب ورودی به تصفیهخانههای شهر ارومیه از سد شهرچایی تامین میگردد که
به صورت ثقلی به تصفیهخانه انتقال مییابد.

شکل  -1تصفیهخانههای آب در سطح استان

 -4ظرفیت و محدوده کاری تصفیهخانه شماره :1
ظرفیت اسمی این تصفیهخانه  450لیتر در ثانیه بوده که در شرایطی تا  500لیتر در ثانیه قابل افزایش است .آب خام ورودی این
تصفیهخانه از سد شهرچایی تامین میشود که در محل تاسیسات آبگیر روستای بند به تصفیهخانه تحویل و توسط خط انتقال بتنی
و تونل سرپوشیده به طول  5600متر به صورت ثقلی به تصفیهخانه انتقال مییابد .آب صاف تصفیهخانه نیز در دو مخزن  5هزار
مترمکعبی تصفیهخانه ،ذخیره و از آنجا به مخازن سطح شهر انتقال مییابد.



 -5فرآیند تصفیه در تصفیهخانه شماره  1ارومیه:
در تصفیه خانه شماره  1ارومیه فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی ،فیزیکی و میکروبی میباشد که طی آن کدورت و بار میکروبی
آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصالح و کاهش برخی امالح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام میگیرد.
فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل زیر است:
-

کلر زنی مقدماتی

-

آشغال گیری

-

تهیه و تزریق مواد شیمیایی

-

اختالط سریع

-

زالل سازی

-

صاف سازی

-

کلر زنی نهایی

-

ذخیره سازی

هدف از کلرزنی آب خام سالمسازی آب ورودی به تا سیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آالیندههای آلی مولد بو و
طعم نامطلوب ،حذف نسبی آالیندههای معدنی مولد رنگ مانند آهن ،منگنز ،فلزات سنگین و ته نشینی آنها در مرحله زاللسازی
و جلوگیری از رشد بعدی میکروارگانیسمها و گیاهان آبی در تاسیسات تصفیهخانه است .آب خام تصفیهخانه شماره  1ارومیه از
طریق کانالی به طول  140متر ،عرض  3متر و عمق  3متر به تصفیهخانه وارد میشود .به منظور جلوگیری از ورود آشغال به
تاسیسات تصفیهخانه آب ،دو واحد توری آشغالگیر به ابعاد  1.7*0.7متر و  1.5*1.7متر در مسیر ورودی قرار داده شده است .در
این مرحله اجسام درشت معلق در آب خام از آن جدا میشوند تا از ورود آنها به تاسیسات تصفیهخانه جلوگیری به عمل آمده
و آسیبی به تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه وارد نشود .کلرورفریک به عنوان ماده منعقد کننده با خلوص  40درصد در مخزنی
با ظرفیت  96مترمکعب در تصفیهخانه ذخیره و پس از آمادهسازی در مخازن انحالل توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال
آب خام و زاللسازها بر حسب مورد تزریق میگردد .آهک نیز جهت تنظیم  pHو بهبود فرآیند انعقاد ،به صورت شیر آهک
آماده و به کانال آب خام تزریق میگردد .به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لختهها ،مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند
تصفیه را در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط میکنند .این تصفیهخانه دارای پنج حوضچه
زاللساز از نوع آکسیالتور به ظرفیت  600مترمکعب است .در این حوضچهها عمل انعقاد ،لخته سازی و ته نشینی مواد انجام
می شود .اساس کار سیستم اکسیالتور بر جریان متناوب و یکنواخت چرخشی آب خام و خروج ابر لجن با استفاده از نیروی گریز
از مرکز میباشد .آب ورودی بعد از اختالط با مواد شیمیایی به منظور سرعت بخشیدن به پدیدهی انعقاد و تشکیل لختهها در تماس
با لجنهایی قرار میگیرند که قبال از تصفیهآب به دست آمدهاند .لجن تهنشین شده به طور مکانیکی یا هیدرولیکی از ناحیهی
تهنشینی به ناحیهاختالط راه یافته و به تشکیل لختهها کمک میکند .لخته های ایجاد شده به مرور افزایش یافته و پس از آن که
مقدار آن به حد معینی رسید ،توسط قیفهای تخلیه لجن تخلیه میشوند .حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوکهای
ریز که در مرحله زاللسازی تهنشین نشدهاند در صافیها انجام میگیرد .فرآیند فیلتراسیون آب در تصفیهخانه شماره  1ارومیه،

توسط هشت صافی از نوع ماسهای تند ثقلی با مساحت  44مترمربع و چهار صافی تحت فشار انجام میشود .ضخامت کل الیههای
ماسه در صافیهای ثقلی حدود  100سانتیمتر و در صافیهای تحت فشار حدود  90سانتیمتر میباشد .واحد فیلتراسیون به عنوان
قلب تصفیهخانه نیز شناخته میشود .در این مرحله ،تمامی ذرات معلق و آلودگیها در حین عبور از بستر ماسهای حذف شده و
آبی کامال صفاف و عاری از آلودگی به سمت مخازن ذخیره انتقال مییابد .صافیهای مورد استفاده در تصفیهخانه از دو نوع یک
الیه و دو الیه میباشند .صافیهای یک الیه ،از یک نوع ماده نظیر ماسه یا زغال آنتراسیت خردشده به عنوان بستر استفاده میکنند
که معموال ماسه میباشد .در صافیهای دوالیه ،یک الیه از زغال آنتراسیت درشت روی الیهای از شن ریز قرار میگیرد ،که به
منظور افزایش حجم منافذ صافی میباشد .زغال آنتراسیت خاصیت جذب سطحی ،حذف کدورت و مقاومت باال با الیه مواد
شیمیایی دارد .در صافیهای دوالیه به علت سبک بودن جرم الیه و شکل کامال بیقاعده و نامرتب ،الیه فیلتر به آسانی سفت و
فشرده نمیشود و بنابراین عمل فیلتراسیون عالوه بر الیههای سطحی ،در الیههای عمیقتر نیز صورت میپذیرد .افت فشار در این
نوع صافیها نسبتا کم و در نتیجه تعداد دفعات شستشو کاهش مییابد .در صافیهای دوالیه تمام بستر در حذف ذرات مشارکت
دارند ولی در صافیهای یکالیه فقط  4-5سانتیمتر فوقانی بستر عملیات حذف را برعهده دارند .همچنین عملکرد صافیهای
دوالیه در حذف کدورت نسبت به صافیهای یکالیه ،باال میباشد .فیلترهای ماسهای پس از مدتی کار ،به علت گرفتگی منافذ
بین ماسه ها بوسیله ذرات معلق آب ،عمل تصفیه را به نحو احسنت انجام نداده و مقاومت هیدرولیکی فیلتر افزایش مییابد .جهت
رفع این معضل ،از شستشوی معکوس فیلتر 1استفاده میشود .فیلترها بسته به کیفیت آب ورودی ،هر  24-48ساعت برای انجام
بکواش ،بسته میشوند .به این صورت که در قسمت باالی فیلترها ،یک لولسنج تعبیه میشود ،هنگامی که منافذ فیلتر بسته
میشود و آب باال میآید ،لولسنج فرمان داده و فیلترها برای بکواش بسته میشوند .ابتدا بلوئرها از قسمت تحتانی فیلترها ،هوا
را دمیده و باعث جدا شدن ذرات از دانهها ماسه میشوند .سپس دستگاههای پمپ روشن شده و همزمان با هوادهی ،شستشو با
آب نیز صورت می گیرد و در آخر بلوئرها از مدار خارج شده و عمل شستشو فقط با آب ادامه مییابد .این عمل سبب خروج
ذرات همراه با آب سرریز شده می شود .این عمل هم به صورت دستی و هم اتوماتیک انجام میگیرد .بیشترین سهم پرت آب،
متعلق به عملیات بکواش میباشد که تقریبا برابر  5درصد دبی ورودی میباشد .در ذیل محاسبات دقیقتر پرت آب در هر
بکواش حساب شدهاست .به طور کلی ،بازه بکواش به صورت زیر میباشد.
 2 -1دقیقه شستشو با هوا
 3 -2دقیقه شستشو با آب و هوا
 15 -3دقیقه شستشو با آب
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تامین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام میگیرد .کلرزنی نهایی در حدی انجام میشود
که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهرهبرداری و تایید مدیریت امور نگهداری و
بهرهبرداری تصفیهخانهها باشد.

Back Wash



1

مراحل تصفیه آب در تصفیهخانه شماره  2همانند تصفیهخانه  1بوده فقط با این تفاوت که ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 1.05
مترمکعب بر ثانیه است و زاللسازها از نوع پولساتور میباشند .اساس کار سیستم پولساتورها بر توزیع متناوب و جریان یکنواخت
و عمودی آب خام از کف و عبور از یک توده لجن معلق ،استوار میباشد .آب صاف هر دو تصفیه خانه در مخازن موجود
در تصفیه خانه جمع آوری گردیده و از آنجا نیز به مخازن ذخیره سطح شهر انتقال مییابند .در شکل  2شمای کلی فرآیند تصفیه
آب در تصفیهخانه آب ارومیه نشان داده شدهاست.

شکل  -2شمای فرآیند آب در تصفیهخانه آب ارومیه

 -6محاسبات میزان کمی آب مصرفی در تصفیهخانه آب شهری ارومیه:
آب مصرفی در تصفیهخانه شامل موارد زیر میباشد:
-

آبیاری فضای سبز محوطه تصفیهخانه

-

تلفات آب در بکواش

-

شستشوی مخازن

 -7محاسبات مربوط به آبیاری فضای سبز محوطه تصفیهخانه:
با توجه به نقشه در شکل  3ارائه شده ،استان آذربایجانغربی ،آب و هوای مدیترانهای داشته و با مراجعه به جدول  2میتوان
مصرف متوسط روزانه آب فضای سبز را تخمین زد .مجموع مساحت فضای سبز در تصفیهخانه شماره  1ارومیه1413 ،
مترمربع و مجموع مساحت فضای سبز در تصفیهخانه شماره  2ارومیه 12619 ،مترمربع میباشد .آب و هوای مدیترانهای،
منطقه  3میباشد و با توجه به جدول مصرف متوسط روزانه آب فضای سبز برابر با  2.5-5.5لیتر بر مترمربع میباشد ،لذا
داریم:
تصفیهخانه شماره  1ارومیه :
2

2

𝑡𝑖𝐿 1413 𝑚 ∗ 5.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄𝑚 = 7771.5
تصفیهخانه شماره  2ارومیه :
2

2

𝑡𝑖𝐿 12619 𝑚 ∗ 5.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄𝑚 = 69404.5
جدول  -2مصرف متوسط روزانه آب فضای سبز (برحسب لیتر بر روز بر مترمربع)

منطقه آب و هوایی

مقدار

1

1.5 – 2.5

2

0 – 1.5

3

2.5 – 5.5

4

4 - 6.5

5

5-7

شکل  -3نقشه تقسیمات اقلیمی ایران



 -8محاسبات مربوط به بکواش:
2

𝑚 5.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄𝑆𝑒𝑐.

-

دبی آب شستشوی معکوس به ازا واحد سطح

-

دبی آب ورودی

-

بار سطحی فیلتر

-

تعداد نازل در هر فیلتر

-

ابعاد اسلب

𝑚 1.25 𝑚 ∗ 1.28

-

تعداد فیلتر

7

-

نوع فیلتر

𝑐𝑒𝑆

3⁄

𝑚 1.16

𝑟6.95 𝑚⁄ℎ
4860

دوقلو

سطح کل بسترهای در حال کار:
]) 𝑟[(1.16 𝑚3 ⁄𝑆𝑒𝑐 ) ∗ (3600 𝑆𝑒𝑐 ⁄ℎ
= 600 𝑚2
𝑟6.95 𝑚⁄ℎ
سطح بستر در هر فیلتر:
2

𝑚 600
= 42 𝑚2
7∗2
سطح بستر در هر فیلتر دوقلو:
2

𝑚 600
= 85 𝑚2
7
تعداد نازل در هر فیلتر:
4860
⁄𝑚2نازل = 3037
1.25 ∗ 1.28
هر بازه بکواش 15 ،دقیقه طول میکشد ،پس برای محاسبه میزان آب مصرف شده در هر بکواش داریم:
𝑐𝑒𝑆5.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄𝑆𝑒𝑐. 𝑚2 ∗ 85 𝑚2 = 467.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄
467.5 𝐿𝑖𝑡 ⁄𝑆𝑒𝑐 ∗ 60 𝑆𝑒𝑐 ⁄𝑚𝑖𝑛 ∗ 15 𝑚𝑖𝑛 = 420750 𝐿𝑖𝑡 = 420.75 𝑚3
اگر هر روز یک فیلتر بکواش شود ،داریم:
𝑦𝑎𝑑 420.75 𝑚3 ∗ 7 𝑑𝑎𝑦 = 2945.25 𝑚3 .
به طور نرمال هر روز به میزان  90720مترمکعب آب تولید میکنیم:
3

3

𝑦𝑎𝑑 1.05 𝑚 ∗ 3600 ∗ 24 = 90720 𝑚 .
حال برای محاسبه پرت آب در هر بکواش داریم :
3

𝑦𝑎𝑑 2945.25 𝑚 .
] ∗ 100 = 3.2 %
𝑦𝑎𝑑 90720 𝑚3 .

[

 -9محاسبات مربوط به شستشوی مخازن:
شستشو مخازن بسته به حجم مخزن و تعداد مخازن ،هر  6ماه یک بار به صورت دورهای انجام میشود .که محاسبه میزان آب
مصرفی برای شستشوی مخازن ،مربوط به بخش کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب میباشد .به طور تقریبی برای شستشوی
مخزن بسیار کثیف 4 ،تانکر به حجم  5مترمکعب در کل  20مترمکعب با واترجت ،مصرف میشود .البته الزم به ذکر است که
میزان آب مصرفی برای شستشوی مخازن در محاسبه پرت آب ،اعمال نمیشود.
 -10نتیجهگیری:
با توجه به اینکه استان آذربایجانغربی از جمله استانهای پر آب ایران میباشد ،تلفات آب در تصفیهخانههای آب شهری بسیار
ناچیز بوده و راهکار عملی برای کاهش این میزان از تلفات ،ارائه نمی گردد .هر چند که با تخصیص بودجه به این بخش ،شاهد
ورود تکنولوژیهای نوین در تصفیه آب خواهیم بود .امید است که روزی شاهد رفع معضالت صنعت آب کشور عزیزمان ،ایران
باشیم و این امر جز با تالش و مساعدت تمامی هموطنان عزیز محقق نخواهد شد.
در پایان از مساعدت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانغربی و استاد گرامی ،دکتر تیزقدم کمال تشکر را دارم.
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