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 خالصه

 

 Chlorella و  Scenedesmus obliquusهایها، جلبکری جلبکهای نوین بکارگیدر این پژوهش، جهت بررسی حذف برخی پارامترهای آلودگی پساب با استفاده از روش

vulgaris ط آزمایشگاه اضافه های پساب خروجی و فاضالب ورودی در محیبه نمونه سازیاز مراحل مختلف تصفیه فاضالب خانگی جداسازی و شناسایی شدند و پس از خالص

ها محاسبه شد. تجزیه ک آنها اندازه گیری و میزان کلروفیل و وزن خشدر این نمونه TSSو  ترات، فسفات، نیpH ،5BOD ،CODهای روز، شاخص 15گردیدند. بعد از گذشت 

باشد. تغییرات دار میعنیمدرصد  05/0و فسفات در سطح  ، نیترات5BOD ،CODها بر کاهش و تحلیل آماری نشان داد که نوع فاضالب، گونه جلبک، زمان ماند و اثر متقابل آن

pH  دار و باالترین اثر تیمارهای مختلف در همه حاالت معنیدرpH  های تیمار ا نیز بیانگر این است که نمونههباشد. نتایج حاصل از مقایسه میانگینمی کلرالمربوط به تیمار با جلبک

شتر کاهش داد. بی کلرالرا نسبت به جلبک  فسفاتو  5BODهای شاخص سندسموسکمتری است. جلبک  فسفات، نیترات و 5BOD ،CODشده با جلبک نسبت به شاهد دارای 

یش باالتری را نشان افزا سندسموسنسبت به جلبک  کلرالرا افزایش دادند و جلبک  TSSها شاخص داشت. جلبک نیتراتو  COD، راندمان حذف باالتری را برای کلرالجلبک 

ها بر روی پساب خروجی و فاضالب ورودی مقادیر زیادی از این با رشد جلبکدهد. شاهد، کاهش بیشتری نشان میهای اندازه گیری شده نسبت به داد. با افزایش زمان ماند، شاخص

  ا هزینه کمتر باشند.بها جهت کشت انبوه توانند جایگزین مناسبی برای رشد جلبکهای شهری میبا توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد که پسابها حذف شدند. آلودگی

 .COD وBOD  کلرال،، فاضالب خانگی، فسفات، سندسموس کلیدی:کلمات 
 

 مقدمه. 1

ها از اهمیت زیادی برخوردار است. غالب تصفیه ها و دریاها، توجه به پساب تصفیه خانهها ، دریاچهبا توجه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی رودخانه

باشند به نحوی که معموالً در پساب نهایی باز هم مقادیر قابل توجهی مواد مضر مان حفاظت محیط زیست میها فاقد استانداردهای تعیین شده از طرف سازخانه

تواند اثر سوء بر کند. فاضالب خانگی میآبهای سطحی ایجاد می 1وجود دارد. غلظت باالی نیتروژن و فسفر متواند مشکالتی را در محیط زیست نظیر شکوفایی

                                                           
1 . Bloom 
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تواند کمکی برای اتوتروف می - داشته باشد که یکی از دالیل آن غلظت باالی فسفر و نیترات در آن است. استفاده از سیستم فتوتروف سیستم زیست محیطی آبی

کشت های خانگی باشند و به عنوان جایگزینی برای کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی سنتزی رایج در های حاصل از تصفیه فاضالبها از پسابحذف این آالینده

 .(Jenkins et al., 1989اند باشد و این روش، روشی کم هزینه، آسان و مقرون به صرفه است )ها که هزینه زیادی را به خود اختصاص دادهای ریزجلبکتوده

 Zazouli)ماهنگ باشد هدف نهایی مدیریت فاضالب، حفاظت محیط زیست بوده به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ه

et al., 2000).  شوند و عبارتند از: فرآیندهای هوازی، فرآیندهای گروه اصلی تقسیم می 5فرآیندهای اصلی تصفیه بیولوژیکی مورد استفاده در تصفیه فاضالب به

، رشد 1های رشد معلقبسته به اینکه تصفیه در سیستمای. آنوکسیک و فرآیندهای برکه –هوازی  -هوازیهوازی، فرآیندهای مرکب بیآنوکسیک، فرآیندهای بی

ترین فرآیندهای بیولوژیکی مورد استفاده در تصفیه کنند. عمدهها صورت پذیرد، هر یک از فرآیندها را باز به انواع دیگری تقسیم مییا ترکیبی از آن 2چسبیده

 فاضالب عبارتند از: 

 ,.Zazouli et al) 7های تثبیت( برکه6 5(RBCهای بیولوژیکی فعال )( تماس دهنده4  5های چکندهصافی( 3  4های هوادهی( الگون2 3فرآیند لجن فعال (1

2000.) 

 مهمترین موارد کاربرد فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی عبارتند از:

( تثبیت 5ف فسفر ( حذ4تریفیکاسیون ( دنی3( نیتریفیکاسیون 2  اندازه گیری می شود. CODو  BOD ،TOCحذف مواد آلی کربنه، که معموالً بر حسب  (1

 (.Zazouli et al., 2000زائدات )

های ( الگون2( فرآیند لجن فعال 1گیرد عبارتند از: عمده فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی هوازی رشد معلق که به منظور حذف مواد آلی کربنه مورد استفاده قرار می

 رآیند هضم هوازی.( فSBR)8  4( رآکتور ناپیوسته متوالی )3هوادهی 

(. به Zazouli et al., 2000گیرد )در بین فرآیندهای ذکر شده، فرآیند لجن فعال بیش از سایر فرآیندها در تصفیه ثانویه فاضالب خانگی مورد استفاده قرار می

توانند به سرعت شان میختار تک سلولی یا پر سلولی سادههای فتوسنتز کننده پروکاریوتی یا یوکاریوتی هستند که به علت ساها، میکروارگانیسمطور کلی ریزجلبک

توان های یوکاریوتی میو از ریزجلبک 9های سبز آبی یا سیانوباکترهاتوان جلبکها میهای پروکاریوتی آنرشد کرده و در شرایط سخت نیز زنده بمانند. از نمونه

 (.Kianmehr., 2006) .را نام برد11و دیاتومها 10های سبزجلبک

 ژیمنودینیوم و سراتیوم، اوگلنا، سیندرا، تابالریا، ناوی کوال، اسپیروژیرا، سندسموس، کالمیدوموناسهای یافت شده در آب و فاضالب عبارتند از: بعضی از جلبک

(Bitton., 1984 .)و  کلرالهای متنوعی از گونه های مختلف هستند.مقاوم به شرایط پساب سندسموسو  کلرال های جلبکی سبز تک سلولی ماننداغلب گونه

توانند به صورت کامل آمونیوم، نیترات و فسفات حذف کنند. این دو ریزجلبک می12% از ازت و فسفر را در سیستم کشت تثبیت شده80قادرند بیش از  سندسموس

از جمله (. Zhang et al., 2008 & Ruiz-Marin et al., 2010کل را از پساب ثانویه تصفیه کرده و همچنین از پساب تصفیه شده ثالثیه نیز حذف نمایند )

 شود: ها پرداخته میتوان به موارد زیر اشاره نمود که در پایان نامه پیش رو به آناهداف این تحقیق می

                                                           
1 . Suspended growth 
2 . Fixed growth 

3 . Activated sludge process 

4 . Aerated lagoon 

5 . Trickling filter 

6 . Rotating biological contactor 

7 . Stabilization ponds 
8 . Sequence batch reactor 
9. Cyanophyta 
10- Chorophyta 
11- Bacillariophyta(Diatoms) 
12- Immobilized 
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شی مطمئن، ساده و (  ایجاد رو3ای. های تک یاخته( ایجاد کشت خالص از جلبک2موجود در فاضالب خانگی.  سندسموسو  کلرالجداسازی جلبک های  (1

ها بررسی میزان تغییرات پساب و فاضالب خانگی و تغییرات میزان آلودگی( 4ها. کم هزینه جهت بهتر کردن کیفیت پساب وارد شده به محیط زیست و رودخانه

 .سندسموسو  کلرالهای تحت تأثیر رشد جلبک 4POو  BOD ،COD ،TSS ،3NOشامل 

 (.1انه مورد مطالعه به روش هوادهی عمقی با فرآیند لجن فعال از نوع تماس و تثبیت است )شکل فرآیند تصفیه فاضالب در تصفیه خ

 
 . فرآیند لجن فعال به روش تماس و تثبیت با هوادهی عمقی1شکل 

 

 مواد و روش ها. 2
بیت )هوادهی( جمع آوری و در محیط کشت جامد ی تثاز مراحل مختلف فرآیند تصفیه فاضالب شامل ورودی، حوضچه تماس و حوضچه های حاوی جلبکنمونه

 (.Christopher et al., 1988) % آگار، استفاده شد  7/0محیط کشت بریستول منجمد شده با  برای کشت ریزجلبک ها از شدند.کشت 

Chu No 10. Nutrient media contain, (g L-1): Ca(NO3)2: 0.04, K2HPO4: 0.005- 0.01, MgSO4. 7H2O: 0.025, NaSiO3: 

0.025, FeCl3: 0.0008. Bristol medium contain, (g L-1): NaNO3: 0.25, CaCl2·2H2O: 0.025, MgSO4·7H2O: 0.075, 

K2HPO4: 0.075, KH2PO4: 0.175, NaCl: 0.025. 
یدند. بعد از گذشت دو روز که کلنی های های جلبکی به طور مجزا به پتری دیش های محتوی محیط کشت جامد منتقل گردآنگاه تحت شرایط استریل، مخلوط 

های مایع جلبک در سطح محیط جامد پخش شدند با استفاده از تیغ استریل، کلنی ها از روی محیط جامد جدا گردیده و جهت خالص سازی و تکثیر به محیط 

Bristol  گردیدند به طور جداگانه منتقل)web.biosci.utexas.edu & Cho., 2011).  خالص شده با استفاده از منابع موجود به طور کامل کلید نمونه های

ی هر یک از های خالص و تازهاز نمونه(. Lee., 1989شناسایی شدند )( 2)شکل  Scenedesmus obliquusو  Chlorella vulgarisشده و جلبک های 

با پنبه و فویل استریل بسته و تحت شرایط کنترل  را هاخته و دهانه آنسی سی استریل ری 500های ، در ارلن10به  3خودشان، با نسبت ها در محیط کشت جلبک

های مورد ( برای جلبکWang et al., 2010) rpm 100ر، سرعت شیکC30°- 25 (Soletto et al., 2005) داری شدند. دمای محیط بر رویهشده نگ

محیط کشت  pHو  (Illman et al., 2000( )تاریکی -روشنایی h8/h16) تاریکی -با سیکل روشنایی Lux200±3600 استفاده شده حدود شدت نور نظر
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 ( تنظیم گردید.Barrocal et al., 2010) 8در حدود ک جلبک ها استو

  

 
 

 b )Scenedesmus obliquus و a )Chlorella vulgaris. . ریز جلبک های جداسازی شده از مراحل مختلف تصفیه فاضالب2شکل 

 

 

روز در پنج  15در پساب خروجی و فاضالب ورودی با زمان ماند و فسفات  نیترات، pH ،5BOD ،CODمقدار پارامترهای  وی تغییراتاثر دو ریزجلبک بر ر

ا فاضالب فیلترشده بتکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور دو گرم در لیتر جلبک خالص شده )با توجه به غلظت مناسب از آزمایش اولیه( به یک لیتر 

درجه سانتی گراد تحت نور فلورسانت  25 ±3ای قرار داشت اضافه شد. ظروف در درجه حرارت ثابت که در ظروف شیشه 42استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

ای هر زمان ماند، مقدار هر )تاریکی: نور( نگهداری شده و در انته 16:8میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه در داخل اتاقک کشت با رژیم نوری  60با شدت 

 های استاندارد اندازه گیری و ثبت گردید.های موجود در مرجع روشهای تیمار شده با استفاده از دستورالعملپارامتر در نمونه

دی و پساب خروجی ابتدا فیلتر شدند و مقادیر پارامترهای مورد اندازه گیری قبل از تیمار جلبکی نیز اندازه گیری شد. برای این منظور نمونه های فاضالب خام ورو

 BSB/BOD - Sensomatاز روش دستگاهی )دستگاه  BOD(. برای اندازه گیری APHA, 2005) با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شدند

Lovibond و برای اندازه گیری )CODرنج: ، از ویال( های آماده ورودیppm 1500-3 :( و خروجی )رنجppm 150-0 که حاوی ،)ml 2  دی کرومات

 :Merck(Art NO باشد همراه با دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد. اندازه گیری نیترات با استفاده از سری کیت آماده پتاسیم و اسید سولفوریک می

آنالیز آماری داده ها: داده های بدست آمده ( و فسفات به روش رنگ سنجی با اسید وانادومولیبدو فسفریک صورت گرفت. 1.09713.0001-1.09713.0002

 tگانه با استفاده از ابتدا به صورت درصد تغییرات )درصد کاهش پارامتر مورد اندازه گیری( تبدیل شدند و سپس مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. مقایسه های دو

ثر هرکدام از پارامترهای موثر با استفاده از ضریب مربع اتا برآورد شد. آنالیز و تست توکی انجام شد. بزرگی ا  ANOVAتست و مقایسه های چندگانه با آزمون 

 انحراف معیار است. ±انجام شد. کلیه داده ها شامل میانگین پنج تکرار  spssهای آماری با استفاده از نرم افزار 

 

 نتایج. 3

 نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترها 3-1

  :ی و فاضالب ورودی تحت تیمارپساب خروج pHتغییرات  1-1-3
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کمترین افزایش را در  Scenedesmus (. جلبک1های پساب خروجی و ورودی را افزایش دادند )جدول نمونه pHهای مورد استفاده در این پژوهش جلبک

 بیشترین افزایش را در هر دو نمونه نشان دادند. Chlorellaهای پساب خروجی و ورودی و جلبک نمونه
 

 :  5BODتغییرات  3-1-2

مقدار کاهش  دهند.راندمان حذف باالتری را در فاضالب ورودی نسبت به پساب خروجی نشان می ،5BODدر رابطه با شاخص  سندسموسو  کلرالجلبک 

5BOD  اوت معنی دار مشاهده می شود از نظر آماری در هر دو نمونه بیشتر است و بین دو جلبک تف کلرالنسبت به  سندسموسروز برای جلبک  15در زمان ماند

درصد و در پساب  53/76و  2/89به ترتیب برابر با کلرال در فاضالب خام ورودی برای جلبک سندسموس و  5BOD (. راندمان حذف2، جدول a3)شکل 

  باشد.درصد می 1/66و  9/98خروجی 

 

 : CODتغییرات میزان  3-1-3

راندمان حذف باالتری را در فاضالب ورودی نسبت به پساب خروجی  ،CODدر رابطه با  شاخص  سندسموسو  کلرالنشان داده شده،  b 3همانطور که در شکل 

در هر دو سندسموس نسبت به  کلرالروز برای جلبک  15در زمان ماند  CODمقدار کاهش  (.P<0.05) دار استاین مقدار از نظر آماری معنیو  دهندنشان می

به سندسموس و  کلرالدر تیمار فاضالب خام ورودی برای جلبک  COD دو جلبک تفاوت معنی دار مشاهده می شود. راندمان حذفتیمار بیشتر است و بین این 

 (.2، جدول b3باشد  )شکل درصد می 70/33و  75/43در پساب خروجی  20/50و  68/60ترتیب برابر با 

 

   :هاتغییرات میزان نیترات در پساب خروجی تحت رشد جلبک 4-1-3

های جلبک، زمان ماند و نوع فاضالب به صورت مستقل بر میزان تغییرات نتایج حاصل از آنالیز واریانس نمونه های ورودی و خروجی بیانگر معنی دار بودن اثر گونه

در گروه کلرال ن داد که جلبک روز از شروع تلقیح جلبکی طبق شکل زیر نشا 15پساب خروجی پس از  نیتراتنتایج حذف . باشددرصد می 5نیترات در سطح 

دار شود و این مقادیر از نظر آماری معنینیز مشاهده می t-testها توسط آزمون قرار داشت، که این موضوع با آنالیز داده سندسموسآماری باالتری نسبت به جلبک 

 (. 2، جدول c3شکل )ندازه گیری به صفر رسید بود که به دلیل مقدار پایین آن بعد از ا mg/l 8/0میزان نیترات ورودی (. P<0.05)است 
 

 : تغییرات میزان فسفات پساب خروجی و فاضالب ورودی تحت تیمار 5-1-3

در  کلرالو  سندسموسنشان داده شده، جلبک  همانطور که در شکل .ورودی از پساب خروجی بیشتر است طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق، مقدار فسفات 

  t-testها توسط آزموناین موضوع با آنالیز دادهدهند که راندمان حذف باالتری را در فاضالب ورودی نسبت به پساب خروجی نشان می ،اخص فسفاترابطه با  ش

در کلرالبت به نس سندسموسروز برای جلبک  15مقدار کاهش فسفات در زمان ماند   .(P<0.05) دار است این مقدار از نظر آماری معنیشود و نیز مشاهده می

و در پساب خروجی  69/68و  3/98هر دو تیمار بیشتر است. راندمان حذف فسفات در تیمار فاضالب خام ورودی برای جلبک سندسموس و کلرال به ترتیب برابر با 

 15پساب خروجی، در زمان ماند  ، هم در فاضالب ورودی و هم درفسفاتدر کاهش پارامتر کلرالنسبت به  سندسموسجلبک باشد. درصد می 84/81و  9/99

 (. 2، جدول d 3شکل رایی بیشتری را از خود نشان داد )روز کا

 

 :TSSتغییرات میزان  6-1-3

 (.2، جدول f3و  e3افزایش بیشتری نشان داد )شکل  سندسموسنسبت به  کلرالرا در هر دو نمونه افزایش دادند. جلبک  TSSهر دو ریزجلبک میزان 

 

 روز 15در زمان ماند  کلرال و سندسموسهای فاضالب ورودی و پساب خروجی تحت تأثیر جلبک pHات .  تغییر1جدول 
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 Chlorella محل نمونه برداری

vulgaris 
Scenedesmus 

obliquus 

 6/7 6/7 فاضالب خام ورودی

9/7 8/7 
 

 3/7 3/7 پساب خروجی

6/7 5/7 

 

 
، نیترات و فسفات قبل و بعد از تیمار فاضالب ورودی و پساب خروجی با دو گونه جلبک. مقادیر شامل 5BOD ،COD ،TSS. مقادیر اندازه گیری شده 2جدول

 وجود دارد T-Testانحراف معیار است. در همه موارد تفاوت معنی داری بین مقادیر ورودی و خروجی بر اساس آزمون  ±میانگین پنج تکرار 

    

 5BOD COD Nitrate Phosphate TSS محل نمونه برداری گونه جلبکی

 
Chlorella 

vulgaris 

 235 ± 21/0 9/6 ± 23/0 8/0 349 ± 2/0 225 ± 1/0 فاضالب خام ورودی

54/1 ± 8/52 52/2 ± 2/137 ND 195/0 ± 16/2 489/3 ± 8/399 
 

 ± 15/0 16 ± 12/0 5/9 ± 14/0 پساب خروجی

75/80 

15/0 ± 8/3 25/0 ± 14 

725/0 ± 22/3 49/1 ± 9 11/3 ± 

92/22 

366/0 ± 69/0 149/2 ± 8/262 

 
Scenedesm

us obliquus 

 235 ± 21/0 9/6 ± 23/0 8/0 349 ± 2/0 225 ± 1/0 فاضالب خام ورودی

769/0 ± 22/24 34/1 ± 96/173 ND 12/0 ± 23/0 25/2 ± 8/398 
 

 ± 15/0 16 ± 12/0 5/9 ± 14/0 پساب خروجی

75/80 

15/0 ± 8/3 25/0 ± 14 

133/0 ± 10/0 36/0 ± 61/10 05/2 ± 6/32 0041/0 ± 

0022/0 

055/4 ± 181 
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انحراف  ±ها نشان دهنده میانگین ، نیترات و فسفات. ستونBOD ،COD ،TSSهای کلرال و سندسموس برای پارامترهای راندمان حذف ریزجلبک .3شکل 

 باشند.ها میتکرار نمونه 5معیار از 

 گیریو نتیجه  بحث. 4

و  نیترات، BOD ،CODهای آلودگی مورد مطالعه، قرار گرفت و مشخص شد این جلبک ها قادرند شاخص کلرالو  سندسموسگونه جلبکی  2در این پژوهش 

مغذی در فاضالب ها توسط تیمارهای جلبکی در فاضالب ورودی بیشتر از پساب خروجی بود، زیرا میزان مواد را کاهش دهند. میزان کاهش این آلودگی فسفات

محیط  pHرا نشان دادند و باعث افزایش  BODو  فسفات، نیتراتورودی بسیار باالتر از پساب خروجی می باشد. تمامی تیمارهای جلبکی راندمان حذف باالیی از 

در طی رشد نشان دهنده  BODادند. کاهش را افزایش د TSSخود شدند که در حذف پاتوژن ها مؤثر می باشد. همچنین جلبک های شناسایی شده میزان پارامتر 

ها قادرند ترکیبات آلی را به عنوان منابع کربن در طی رشد هتروتروفیک عالوه بر مصرف دی اکسیدکربن طی رشد اتوتروفیک استفاده این است که ریزجلبک

مزمان از نور و منابع آلی به عنوان منابع انرژی استفاده کنند و دی توانند به صورت هها میمیکسوتروف هستند. به این معنی که آنکلرال های کنند. اغلب گونه

 Li etای همانند سازی و تثبیت کنند )اکسیدکربن، گلوکز یا اسیدهای ساده را به عنوان منابع کربن در فرآیندهای همانند سازی اکسیداتیو برای تولید مواد ذخیره

al., 2011 .)Shengbing  وGang (2010با تحقیق ) اتی نشان دادند که تولید جلبک راه مؤثری برای حذفCOD 72باشد و مقدار آن بعد از فاضالب نمی 

 Shengbing) روز کاهش یابد 13درصد بعد از  32تواند بعد از همراه شدن جلبک با باکتری شوره ساز و هتروباکتر تا ماند، اما در فاضالب میساعت ثابت باقی می

et al., 2010و  کلرال ولگاریسکه فاضالب تحت تصفیه با  (. هنگامیScenedesmus quadricauda  ،قرار گرفتpH  اولیه فاضالب نسبت به شاهد از

را افزایش دادند. همچنین نتایج فوق با مطالعات انجام شده،  pHافزایش یافت، مشابه آنچه که در این تحقیق صورت گرفته است و هر دو جلبک  41/7 ± 1/0

 ( نیز سازگار است. 2009و همکاران ) Rajasulochanaتوسط 

با توجه به میزان اکسیژن مصرفی محلول جهت تخریب مواد  BODگیری شاخص یابد. اندازهتحت تصفیه به طور قابل توجهی کاهش می CODو  BODسطوح 

روز کاهش داد  15% در مدت 21/89 سندسموسدرصد و  91/70را  BODسطح  کلرال ولگاریسروز است.  5آلی به طور بیولوژیکی در مدت 

(Kshirsagar., 2013 .) مشابه آنچه در این پژوهش بدست آمد و درصد کاهشBOD  53/76و  2/89به ترتیب برابر با کلرال و  سندسموس هایجلبکتوسط 

در رابطه با کاهش و حذف نشان داده است.  کلرالکاهش بیشتری را نسبت به جلبک  سندسموسبودو نشان داد جلبک  1/66و  9/98درصد و در پساب خروجی 

های فاضالب واقع در شهر تهران در اغلب موارد دارای مقادیر های شناسایی شده، اثر قابل توجهی را نشان دادند. از آن جایی که تصفیه خانهپارامتر نیترات، جلبک

است، باالتر است، در نتیجه جهت جلوگیری از  mg/l 50ط محیط زیست که برابر با باالیی از نیترات، در پساب خروجی هستند و از حد استاندارد تعیین شده توس

توانایی بیشتری برای حذف نیترات در کلرال باشد. جلبک جلبکی و پدیده اوتروفیکاسیون، استفاده از جلبک ها برای حذف این شاخص مفید می bloomتشکیل 

% است. کاهش نیتروژن نیتراتی این حقیقت را نشان  6/59% و  3/70پارامتر برای جلبک ها به ترتیب برابر با دارد و راندمان حذف این  سندسموسمقایسه با جلبک 

 باشد )نیترات می اسیالتوریاباشد. همچنین مشخص شده است که منبع اصلی نیتروژن برای جلبک های مذکور میدهد که ماده ضروری برای رشد ریزجلبکمی

Larsdotter, 2006; Markou, 2011 .)( در کشور دانمارک به این نتیجه رسیدند که جلبک1985شوالیه و دالنو ) های ساکنScenedesmus  قادر به

 Scenedesmus obliquus(. Chinnasamy., 2009باشند )ساعت( از پساب می 2فسفات )در عرض  %100 ساعت( و 4از آمونیوم )در عرض  %90 حذف

%( اما هنوز غلظت نهایی برای 95نشان داد. حذف کلی فرم های مدفوعی اگرچه خوب بود ) Chlorella vulgarisسفر را نسبت به نرخ باالتری از نیتروژن و ف

با داشتن باالترین راندمان  سندسموس نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جلبک (.Ruiz-Marin et al., 2010تخلیه به آب های پذیرنده نامناسب بود )

در گروه آماری دوم قرار گرفت. مطابق  کلرالسفات، در نمونه های فاضالب ورودی و پساب خروجی به عنوان کارآمدترین جلبک شناخته شد و جلبک حذف ف

از استفاده از  توانایی بیشتری در حذف فسفات دارد. تصفیه فاضالب بعدکلرال نسبت به  سندسموسبا نتایج این پژوهش، محققین دیگر هم بیان می کنند که جلبک 

Scenedesmus quadricauda،  نرخ باالیی از حذف فسفر را نشان داد. مشاهدات مشابه توسطChevalier  وNoue (1985) ( گزارش شدKshirsagar., 

 Ruiz-Marinرا در فاضالب شهری نشان داد ) Pو  Nنرخ باالتری از جذب  Chlorells vulgarisنسبت به  Scenedesmus obliquus(. جلبک 2013
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et al., 2010 حذف باالیی از نیترات و  سندسموسنسبت به  کلرال(. همانند آنچه که در این پژوهش انجام شد وCOD حذف باالتری  سندسموس را نشان داد و

های ا میزان آن فقط برای جلبکرا در هر دو نمونه افزایش دادند ام TSSهای مورد استفاده داشت. در این پژوهش جلبککلرال و فسفر را نسبت به  BOD از

ها ایجاد شده اندازه گیری شد. مشخصاً افزایش این شاخص به دلیل افزایش پیکره سلولی بوده است که بواسطه تکثیر و افزایش تعداد سلول کلرالو  سندسموس

در نیوزیلند عنوان کردند که تولید جلبک در فاضالب Graggs (2011 )و  Parkاست. با برداشت بیوماس تولید شده می توان این شاخص را نیز کاهش داد. 

 Hernandez et al., 2006)توانند از طریق فیلتراسیون از فاضالب حذف شوند می VSS و TSSدهد. در فاضالب را افزایش می موجود VSSو TSSمیزان 

& Park et al., 2011.)  در خصوص کلرالنسبت به جلبک  سندسموسیمار شده با جلبک می توان مشاهده کرد که نمونه های ت 4و  3با مقایسه جداول ،

پساب خروجی جهت تخلیه به آب های سطحی، چاه جاذب و مصارف کشاورزی، اثر بهتری را نشان می دهد و در محدوده  COD، فسفات و BODپارامترهای 

فاضالب  CODدر محدوده غیرمجاز قرار دارند و نمونه  TSSبطه با پارامتر ، در راکلرالو  سندسموسمجاز قرار می گیرد. هر دو نمونه تیمار شده با جلبک های 

ت در نمونه ورودی برای هر دو جلبک در محدوده غیر مجاز جهت تخلیه به آب های سطحی و چاه جاذب می باشد، اما برای مصارف کشاورزی مناسب است. نیترا

  به آب سطحی و محدوده غیرمجاز جهت تخلیه به چاه جاذب است.پساب خروجی برای هر دو جلبک در محدوده مجاز برای تخلیه 

 

 استاندارد خروجی فاضالبها .3جدول 
 تخلیه به آبهای سطحی مواد آلوده کننده شماره

mg/l 

 تخلیه به چاه جاذب
mg/l 

 مصارف کشاورزی و آبیاری
mg/l 

 ـ 50 10 (3NO)نیترات بر حسب  1
 ـ 6 6 فسفر فسفات برحسب 2
 100 (50)لحظه ای  30 (50)لحظه ای  5BOD    30ه()تبصره س 3
)لحظه ای  60  (100)لحظه ای  COD 60 )تبصره سه( 4

100) 
200 

 100 ـ (60)لحظه ای  40  (TSS) مجموع مواد جامدمعلق 5

 (T-Testون با نمونه های استاندارد )بر اساس آزم سندسموسو کلرال . بررسی داده های بدست آمده از کشت جلبک های 4جدول 

    

 نوع جلبک

مواد آلوده 

 کننده

نوع نمونه در 

 تحقیق حاضر

 تخلیه به آبهای سطحی
mg/l 

 تخلیه به چاه جاذب
mg/l 

 مصارف کشاورزی و آبیاری
mg/l 

 

 
 
 

Scenedesmus 

obliquus 

 

5BOD   

 مجاز مجاز مجاز فاضالب ورودی

 مجاز مجاز مجاز پساب خروجی

 
COD 

 مجاز غیرمجاز جازغیرم فاضالب ورودی

 مجاز مجاز مجاز پساب خروجی

 

4PO 
 - مجاز مجاز فاضالب ورودی

 - مجاز مجاز پساب خروجی

 

3NO 

 - - - فاضالب ورودی

 - غیرمجاز مجاز پساب خروجی

 TSS غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز هر دو نمونه 

 

 

 

 
Chlorella 

 

5BOD   

 مجاز یرمجازغ مجازغیر فاضالب ورودی

 مجاز مجاز مجاز پساب خروجی

 
COD 

 مجاز غیرمجاز غیرمجاز فاضالب ورودی

 مجاز مجاز مجاز پساب خروجی

 - مجاز مجاز فاضالب ورودی 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،
 

10 
 

vulgaris 4PO مجاز مجاز پساب خروجی - 

 

3NO 

 - - - فاضالب ورودی

 - غیرمجاز مجاز پساب خروجی

 TSS غیرمجاز ازغیرمج غیرمجاز هر دو نمونه 

 

 آورده شده است. 5ها در مطالعات انجام شده، به همراه نتایج این پژوهش در جدول ای از نتایج بدست آمده از رشد جلبکخالصه

 پیشنهاد می گردد:

ناسبی برای طراحی یک ها را کاندید مها در کشت توسط پساب و فاضالب خام، آنها در تولید بیومس و همزمان پاالیش آلودگیی جلبکنقش دو گانه (1

های پساب کاست و هم بیومس حاصل را مورد نماید تا بتوان هم از سطح آلودگیهای موجود در سطح کشور میسیستم تولید انبوه در کنار تأسیسات تصفیه خانه

 بهره برداری قرار داد. 

 ها بر روی پساب.ا و تولید محصوالت جانبی حاصل از رشد آنههای دیگر از جمله کشاورزی، برای کشت جلبکهای تولید شده در بخشبررسی پساب (2

 ها. های شهری و فاضالب خام برای کشت بهینه جلبکتعیین بهترین غلظت از پساب (3

وط به کشت، های مرببرای تولید انبوه و کاهش هزینه، های باالی دی اکسیدکربن دارندها نسبت به غلظتتر و تحمل باالیی که جلبکبا توجه به رشد سریع (4

 توان کاربرد همزمان پساب به عنوان منبع غذایی و دی اکسیدکربن به عنوان منبع کربن را مورد بررسی قرار داد. می

 طراحی بیورآکتورها و استخرهای کشت رو باز برای مقیاس انبوه. (5

 ها.های بومی موجود در پساب در رشد جلبکبررسی تأثیر باکتری (6

 های مورد مطالعه از طریق تغییرات فیزیولوژیکی و ژنتیکی.ترکیبات ارزشمند جلبکبهینه سازی رشد و تولید  (7

 ها در شرایط مختلف برای بهره برداری تجاری با اهداف تولیدات دارویی.ها و دیگر ترکیبات سلولی جلبکها و آنتی اکسیدانتعیین میزان و نوع رنگینه (8

  
 ها در مطالعات انجام شدهد جلبکای از نتایج بدست آمده از رش. خالصه5جدول 
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لجن حاصل از پساب 
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Wang et al., 

2010 
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Li et al., 2011 
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 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،
 

11 
 

2011 
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 ,.Martõnez et al -  100 98 پساب شهری سندسموس

2000 

 پساب شهری کلرال ولگاریس
 

72 
 

80 
 - Mousavi et al., 

2011   
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 پساب شهری
 

85 

 

50 
 -  

Kassim., 2002 

 
 

 کلرال ولگاریس
  10/66 75/43 30/70 84/81 پساب شهری

 

 نتایج تحقیق
 Nd 68/60 53/76 69/68 فاضالب خانگی

 

 سندسموس
 9/98 70/33 6/52 9/99 پساب شهری

 Nd 2/50 2/89 3/98 فاضالب خانگی
 

 تقدیر و تشکر
را از مدیر تصفیه خانه های فاضالب محلی تهران، جناب آقای مهندس مرتضی احتشامی که   خود و سپاس مراتب قدردانی

 تقدیم نمایم.امکان پذیر ساختند، امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی را 
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Abstract 

This research is focusing on microalgae for nutrient removal from wastewater as it is less expensive and results in less 

sludge production. In this study, two green microalgae, (Scenedesmus obliquus) and (Chlorella vulgaris) were 

collected, purified and identified form different stages of domestic wastewater treatment. Scenedesmus and Chlorella 

were colonized in samples raw wastwater and activated sladge intensities respectively. The wastewater parameters 

such as pH, BOD5, COD, Nitrate and Phosphate were measured at intervals of 15 days. The data were analyzed using 

t-test and ANOVA to compare the mean values. The results indicated that the effects of different treatments 

(wastewater, algae or retention time) and their interactions were statistically significant on pH of the wastewaters; and 

the highest pH observed in Chlorella culture. However, the BOD5, COD, Nitrate and Phosphate were affected 

significantly by different treatments and their interactions. Although the BOD5, COD, Nitrate and Phosphate of treated 

samples with algae have lower values with respect to the controls. Scenedesmus was more effective on reducing BOD5 

and Phosphate of wastewater compared to other algae. Chlorella, showed higher removal efficiencies for COD and 

Nitrate relative to including Scenedesmus. All algae increased TSS, this value was measured for the two alga Chlorella 

and Scenedesmus that Chlorella showed a higher increase than Scenedesmus. This research showed that pretreated 
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both raw wastewater and effluent can provide an alternative for growth of microalgae on conventional conditions The 

combination of different cultures could be examined to enhance the removal of contaminants. 

Keywords: BOD5, Chlorella, COD, Domestic wastewater, phosphate, Scenedesmus. 

 


