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ها و راهکارهاچالش: گندزدایی فاضالب 

ا مشکل کمبود ، لذا جهان در آینده بنابع آب آشامیدنی رو به کاهش استجمعیت جهان در حال افزایش و م
، ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی، آلوده شدن منابع آبافزایش مصرف آب و. آب مواجه خواهد شد

هاي اساسی تا تامین آب بهداشتی به یکی از دغدغه استهمگی سبب شده،کمبود منابع آب شیرین و مناسب
ر بدلیل کاهش باران و رو به زوال نهادن منابع تأمین آب شرب دنیز در دهه اخیر . جامعه جهانی تبدیل شود

منابع آب، براي تامین آب شرب و سایر سازيجدا، تالشهاي زیادي براي جمله کشور ماسراسر جهان از
.ها صورت گرفته استاستفاده

اما آیا . ر ریختنی یا فاضالب تولید می کندآب به هر علت و براي هر کاربردي مصرف شود، مقداري مایع دو
گی و به دنبال آن افزایش مصرف بهبود سطح زندرشد جمعیت و با امروزه ی است؟ واقعاً این مایع دورریختن

از اینرو ساخت و توسعه تصفیه خانه هاي فاضالب با هدف .چشمگیري داشته استافزایش تولید فاضالب،آب
. سیر صعودي یافته است،تصفیه بهینه فاضالب و تولید پسابی مناسب جهت تخلیه به محیط هاي پذیرنده

ه و امکانات فنی و سادگی بهره نه فاضالب آن است که با حداقل هزیرویکرد مناسب در طرح هاي تصفی
امروزه پساب حاصل از تصفیه خانه هاي فاضالب به عنوان یک منبع . ورده گرددنیازهاي تصفیه برآ،برداري

این امر در اکثر کشورهاي . ا براي مصارف مختلف استفاده نمودارزشمند آب محسوب شده  که می توان آن ر
هاي زیادي جهت محقق ساختن این مهم انجام داده اند تالشآنها ه مورد توجه خاصی قرار گرفته است و پیشرفت
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ها می توان به اقدامات صورت گرفته براي استفاده مجدد پساب تصفیه خانه هاي فاضالب که از جمله این تالش
ها و همچنین مقاصد ر پارك، استفاده داورزي، استفاده در فضاهاي ورزشیشهري در آبیاري محصوالت کش

}1{.تفریحی اشاره نمود

در همین مقوله، گندزدایی پساب . هاي بهداشتی آن استث جنبه، بحی از جنبه هاي اصلی تصفیه فاضالبیک
که براي اهداف است، یکی از مهمترین مراحل تصفیه فاضالب هاي فاضالبی حاصل از تصفیه خانهنهای

. حفاظت منابع آب و یا استفاده مجدد از آن انجام می پذیرد

درکهستاهاسالهاروشاینازبسیاريواستشدهارائهمتعدديهايروشاین منظوربرايتاکنون
بشريجامعهیکداشتنامروزهکهآنجائیازاما.گیرندقرارمیاستفادهمورددنیاسراسرهاي مختلفخانهتصفیه

یکبهغیرهواسیدهاهالو استیکها،هالومتاننظیر تريهاضدعفونی کنندهجانبی تولیديمحصوالتباسالم
به ضدعفونیموثرونوینهايروشکشفبرايجستجوشده است،تبدیلبشرآیندهسالمتیبرايبحران
}2{.شودمیتلقیالزمامريحاضرهايروشبرايجایگزینیعنوان

با وجود اینکه گندزدایی شیمیایی بوسیله کلر روشی کامال عمومیت یافته و مورد قبول در بیشتر جوامع توسعه 
، ولی با توجه به تجربیات علمی فزاینده بدست آمده در مورد تشکیل به شمار می رودیافته و در حال توسعه 

تمال مصون شدن میکروبها در مقابل ، احرطانزاي ناشی از گندزدایی با کلراحتمالی محصوالت جانبی س
ینه و مسائل ، هزهی و حساسیت مردم در مورد سالمتی، ایمنیگندزداهاي شیمیایی مشابه کلر و باال رفتن آگا

هاي گندزدایی و ؛ نیاز به یافتن فرایندهاي پیشرفته تصفیه و گندزدایی با بکارگیري دیگر روشزیست محیطی
}3{. الب بیش از پیش ضروري گردیده استماریزا از آب و فاضحذف کامل آالینده ها و عوامل بی

ها وجود دارد با این حال متون و تجارب زیادي در ارتباط با انواع گزینه هاي گندزدایی پساب فاضالب
ي مناسب براي گندزدایی را بخصوص ، گزینهبراساس اطالعات موجودمهندسین فاضالب به سختی می توانند 

درمیبایستفاضالبوآبدراستفادهبرايخوبگندزدايیک. ي نسبتاً جدید انتخاب کننداز بین فناوري ها
سمیاثراتحیواناتوانسانبرايباشد،داشتهمناسباثر کشندگیهامیکروارگانیسمبرکمخیلیهايرقت

}4{.باشدناچیزآنزیست محیطیمطلوبناصدماتواثراتوداشتهاندکی
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کاربرد ،و فاضالبهاي جانبی خطرناك ناشی از استفاده ترکیبات کلر درآبهتوجه به تولید فراوردامروزه با 
ترکیبات متعدد پراکسید هیدروژن و یا ترکیبی از ، پراستیک اسید،نزسایر گندزداها از قبیل؛ پرتو فرابنفش، اُ

}3{.ن گزینه جایگزین مطرح گردیده استدو یا سه مورد از این مواد به عنوا

، به مزایایی که نسبت به کلرزنی دارندبا وجود برخی UVهایی مانند ازن زنی و یا المپ هاي استفاده از روش
دلیل عدم برجاي گذاري باقی مانده آنچنان نتوانستند جایگاه خود را به عنوان جایگزینی براي کلر تثبیت 

سازمان مزایاي متعدد به علت عدم تامین استانداردنیز با وجود ترکیبات متعدد پراکسید هیدروژن }7و8{.نمایند
، هاي معقول و مناسبدر غلظت) MPN/100ml =1000(دفع پسابمربوط به)WHO(جهانیبهداشت 

واند جایگزین کلر هنوز جستجو براي یافتن گندزدایی مناسب که بتاز اینرو}5و6{.کاربردي نیافته اندمصداق
.شود ادامه دارد

ترکیبی ی توان به روش استفاده از گندزداهايجدیدي که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است مهاي از روش
در این روش از دو یا بیشتر از دو ماده به صورت همزمان یا به دنبال هم استفاده می شود که برروي . نموداشاره 

ع در برخی از مناب. ا بیشتر شده استاین نوع گندزداهدر سالهاي اخیر گرایش به. هم اثر تشدید کنندگی دارند
، گندزدایی تشدیدکنندگی برروي یکدیگر دارندگندزدا یا بیشتر اثرها که در آنها دواستفاده از این فرایند

.دنشوه میدیتعاملی نام

نام برد که در نگاشت پروتئین جهت جداسازي PFA (CH2O3)در این میان می توان از پرفورمیک اسید یا
}9{.باندهاي دي سولفید استفاده می شود

ساختار مولکولی پرفورمیک اسید1شکل شماره 
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PFA همچنین از جمله عوامل اکسیداسیون و گندزدایی است که در زمینه هاي پزشکی و صنایع غذایی به
ها به خوبی اکتريهاي میکروسکوپی و مایکوب، قارچهاباکتريها، اسپورارایی باالي آن در برابر ویروسعلت ک

.یی فاضالب استفاده شده استآزمایشگاهی جهت گندزادصدمقااخیراً نیز از آن در } 10{.شناخته شده است

PFAپراکسید هیدروژن و یک اسید کاتالیزور می باشد و محصوالت واپاشی حاصل ترکیب اسید فورمیک ،
دزدایی در دوزهایی که به منظور گناز آنهاو رادیکالهاي هیدروکسیل است که هیچ کدامCO2 ،O2آن شامل 

} 11و 12{.باشند، سمی نمیبه کار می روند

H O + HCOOH ⇋ HCOOOH + H O (1)HCOOOH CO + H O (2)2HCOOOH 2HCOOH + O (3)HCOOOH + H O HCOOH + H O + O (4)H O 2H O + O (5)
مطالعات انجام شده برروي این گندزدا نشان دهنده قدرت باالي گندزدایی آن است به ویژه آنکه توانایی تامین 

مربوطه که باالتر از استاندارد ) MPN/100ml =400(ملی ایراناستاندارد ازجمله استانداردهاي دفع پساب 
}13{.ستانیز می باشد را دارا) MPN/100ml =1000(جهانی

با توجه به اینکه در کشور ما با وجود هزینه هاي گزافی که جهت تصفیه هر مترمکعب فاضالب تا مرحله ي 
ها، پساب تصفیه شده بدون گندزدایی هنوز در اکثر تصفیه خانهمتاسفانه تصفیه ثانویه یا بیولوژیکی می شود، 

صرف وقت و هزینه براي انجام مطالعات تکمیلی جهت نهادینه ؛ رها می شودهاي پذیرنده به محیطمناسب
با توجه به مزایاي (مقاله این بومی نمودن فرایندهاي نوینی از جمله استفاده از گندزداي معرفی شده در وکردن

مسائل راهگشاي بسیاري از مشکالت موجود در رابطه بامی تواند) ایسه با سایر گندزداهازیاد آن در مق
.بهداشتی فاضالب و حتی استفاده مجدد از آن باشد

تهرانپزشکیعلومدانشیارمهندسی بهداشت محیط،دانشگاهرامین نبی زاده،

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران،سمیرا یوسف زاده
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