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چكیده
در دهههای اخیر ،افزایش جمعیت ،،کتاهش منتاع نفتتی و تولیتد انبتوه فاضتب شتهری
نگرانی های زیادی را عرای جوام عهوجتود آورده است ،عتا توجته عته کمبتود و محتدودی،
ستوخ،هتای فستییی ،منتتاع انترژی تجدیدپتییر از اهمیت ،ویتتژهای عرختوردار شتدهانتتد.
فاضب شهری ،عا توجه عه تولید و تصفیۀ پیوسته در سراسر جهان ،عته یت منبت انترژی
قاعلتوجه تبدیل شده اس .،فرایند لجن فعال متعارف عیش از ی قرن اس ،عترای تصتفیۀ
فاضب شهری استفاده متی شتود ایتن فراینتد عتا وجتود عرتتری هتایی همچتون کیفیت،
پسا خروجی عاال و قاعیی ،اطمینان عه دلیل مشتالبتی همچتون نیتاز عته هتوادهی زیتاد
واکسایش مواد آلی موجود در فاضب و تولید پسماند ،عهسختی متیتوانتد عتهعنتوان یت
روش پایدار عرای تصفیۀ فاضب در نظتر گرفتته شتود .عتهمنظتور جیتوگیری از اکستایش
موادآلی فاضب و عازیاعی انرژی از آن ها ،تغییر فراینتد و تغیتی متواد آلتی موجتود در آن
ضروری اس .،چندین فرایند فیزیالی ،شیمیایی و زیستی عرای افتزایش غیظت ،متواد آلتی
فاضب شهری و جی عر سطح لجن ،که سبب عهبود عازیاعی انرژی از راه هضم عیهتوازی
میشود ،استفاده شده اس .،عا توجه عه کاستی های خاص فرایندهای فیزیالتی و شتیمیایی،
نگتاههتا متوجته فراینتد زیستتتی شتده است .،ایتن مطالعتته یت ارزیتاعی جتام پیرامتتون
انرژی موجود در فاضب شهری و روشهای استفادهشونده عرای افزایش غیظ ،متواد آلتی
موجود در آن اس .،همچنین عا ارزیاعی محدودی ،روشهای فیزیالی و شیمیایی ،عه عررسی
فرایند لجن فعال عا نرخ عاال شامل سازوکار ،مؤلفههای عمییاتی و مطالعات اخیر انجتا شتده
عر این فرایند میپردازد.

 .1مقدمه



تاریخ دریاف99/50/12 :،
تاریخ پییرش99/50/11 :
شماره صفحات 20 :تا 14

کلیدددژاژههددا :عازیتتاعی انتترژی،
فاضب شهری ،لجن فعال عا نترخ
عتتتاال ،تتتتودهستتتازی زیستتتتی،
هضم عیهوازی ،عیوراکتور غشایی

پایداری آنها در آینده ،پیچیدهتر شده است .،اتحادیتۀ اروپتا  1عترای
راهبرد اقتصادی زیستتی

آ  ،غیا و انرژی سه اصل حیاتی جهان اس [1]،امروزه دستیاعی عته

هدای ،جامعه عه سم ،مسیری پایدار ،ی

این سه اصل در پی افزایش جمعی ،و توسعۀ اقتصادی عته چالشتی

را عتترای تولی تد منتتاع تجدیدپتتییر زیستتتی و تبتتدیل ای تن منتتاع و

جهانی تبتدیل شتده است ،کته عستیاری از کشتورها عتا آن روعتهرو

جریانهای زعاله عه محصوالت عا ارزش افتزوده ماننتد متواد غتیایی،

هستند] .[2این مسئیه عا نگرانیهای عستیاری پیرامتون دسترستی و

خوراک ،محصوالت زیستی و همچنین انرژی زیستتی تنظتیم کترده
اس ،یالی از این مناع موجود فاضب شتهری است .[3]،گستترش

* البرز ،کرج ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،پژوهشالدۀ انرژی ،گروه محیط زیس،
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1. European Union

عههمین دلیل در سالهای اخیر روش پایدار تصفیۀ فاضب اهمیت،

نشان میدهد که انرژی عتالقوۀ موجتود در فاضتب تقریبتا  0عراعتر

زیادی پیدا کردهاس.[1]،

انرژی الالتریالی مورد نیتاز در فراینتد  CASعترای تصتفیۀ فاضتب

فاضب شهری ،عه سبب دارندگی متواد آلتی ،عتهعنتوان یت

منبت

اس.[7]،

انرژی در نظر گرفته میشود .انترژی شتیمیایی فاضتب شتهری عتر

عرای عازیاعی محتوای انرژی شیمیایی فاضب  ،عمومتا از فراینتدهای

حسب غیظ ،مواد کرعندار ،عهوسییۀ میزان اکسیژنخواهی شیمیایی

عیهوازی استفاده میشود در نتیجۀ تصفیۀ عتیهتوازی فاضتب یتا

( 1 )CODعیان میشود و حدود  12/4کییوژول عر گتر  CODاست.،

هضم لجن ،عیوگاز تولید میشود .عهدلیل محتوای  CODمتوستط تتا

مناستتب عترای نشتتاندادن

پایین فاضب شهری ،تصفیۀ عیهوازی مستقیم آن کمتر امالانپییر

ظرفی ،عازیاعی انرژی فاضتب است .،فراینتد لجتن فعتال متعتارف

اس .،عته تتازگی استتفاده از فراینتد دو مرحیتهای جتی  /اکستایش

( ،2 )CASعهسبب تولید پسا تصفیهشدۀ عتا کیفیت ،عتاال ،عیشتتر از

زیستتی  0عتتهعنتوان یت

 155سال اس ،که در تصفیۀ فاضب شهری کارعرد دارد .این فرایند

فاضب شهری و عازیاعی انرژی از آن مطرح شده اس.،

در حقیقت ،،مؤلفتۀ  CODیت

شتاخ

دیتدگاه مناستتب عترای تغیتتی متواد آلتتی
4

معمتتتوال  CODرا عتتتا استتتتفاده از هتتتوادهی فشتتترده از فاضتتتب

مرحیۀ اول که مرحیۀ  Aنا دارد ،عهطور ویژه عرای افتزایش غیظت،

فرایند پایدار تصفیۀ فاضتب

مواد آلی فاضب  ،عهمنظور استفادۀ مستقیم در هضم عیهوازی قبل

حیف میکند و در نتیجه عهعنوان ی

7

عرای عازیاعی انرژی در نظر گرفته نمیشود]4و.[0

از اکستتایش زیستتتی استت .،مرحی تۀ دو کتته مرحی تۀ  Bنتتا دارد

مصرف عمدۀ انرژی در تصفیهخانههتای فاضتب شتهری عتا فراینتد

عیشترعرای حیف مواد مغتیی فاضتب طراحتی شتده است7]،و.[0

 CASمرعوط عه عخش هوادهی آن اس ،که میتواند %05-%45از کل

عهمنظور عازیاعی انترژی فاضتب و تغیتی متواد آلتی در مرحیتۀ ،A

مصرف انرژی را شامل شود .از سویی دیگتر در فراینتد  ،CASعتازده

روشهایی همچون معیقسازی عا هوای محیول ( ،0 )DAFفییترکردن،

رشد لجن  3عه طور معمول  5/3 –5/0گر زیس،توده عتر گتر

COD

پیشتصفیۀ انعقتاد شتیمیایی ( 9 )CEPTو لجتن فعتال عتا نترخ عتاال

حیفشده اس ،که نشان می دهد عهازای حیف هتر کییتوگر

COD

( 15 )HRASاستفاده میشوند.

تولید میشود .عنتاعراین

فرایندهای  ،DAFفییترکردن و  CEPTعا مشالبتی همچون نیتاز عته

حدود 5/3 -5/0کییوگر زیس ،تودۀ خش

تولید چنین مقدار عاالیی از پسماند لجنتی ،تصتفیه و حتیف را نیتز

هوادهی زیاد ،گرفتگی غشتا و استتفاده از متواد شتیمیایی و تصتفیۀ

پرهزینه میکند عتهطتوری کته  %20-%40کتل هزینتۀ عمییتاتی را

مجدد آنها همراه هستند از این رو فراینتد  HRASمتیتوانتد یت

در عرمیگیرد .همچنتین ستوزاندن پستماند لجتن  1عتهدلیتل انتشتار

فرایند پایدار اقتصادی را فتراهم آورد] .[0در مطالعتات اخیتر از ایتن

رویالترد پرهزینته و

فراینتتد در سیستتتمهتتایی همچتتون سیستتتمهتتای تمتتا  -تثبیتت،

گازهای گیخانه ای و تولید خاکستر عهعنوان ی
غیرسازگار عا محیط

( ،[0]11 )CSراکتورهتتتای ترتیبتتتی ناپیوستتتته (15]12 )SBRو [9و

زیس ،درنظر گرفته شده اس.[7]،

میزان انرژی مصرفی در فراینتد  CASدر حتدود  5/3-5/4کییتووات

عیوراکتورهای غشایی (13]13 )MBRو12و [11عهره گرفتهاند.

ساع ،عر متر مالعب (میانگین  5/10کییووات ساع ،عر متر مالعتب)

این مقاله فاضب شهری ،مشخصات و انرژی موجتود در آن و روش

(معادل  1425کییوژول عر متر مالعب) اس ،عناعراین عرای فاضتب

متداول تصفیۀ فاضب شهری و کاستیهای آن را عررسی متیکنتد

شهری که عه طور متوسط دارای  CODحدود  055میییگر عر لیتتر

همچنین ارزیاعی جامعی عتر فراینتدهای استتفادهشتونده در تغیتی

اس ،،انرژی مصرفشده عرای اکسایش ی

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

سری جمعی ،و شهرنشینی سبب افزایش تولید فاضب شده اس،

 CODعا میانگین  14/2کییتوژول عتر گتر  CODاست .،ایتن متوارد

گتر از  CODعراعتر 3/2

کییوژول عر گر  CODاس ،درحالیکته انترژی عتالقوه در فاضتب
شهری ،عهطور معمتول در محتدودۀ  11/7-17/0کییتوژول عتر گتر
)1. Chemical Oxygen Demand (COD
2. Conventional Activated Sludge (CAS) Process
3. Sludge Growth Yield
4. Waste Activated Sludge

فاضب شهری و عرتتریهتا و کاستتیهتای آنهتا و

فراینتد HRAS

5. Adsorbtion/Biooxidation Process
6. A Stage
7. B Stage
8. Dissolved Air Flotation
9. Chemically Enhanced Primary Treatment (CEPT) Process
10. High Rate Activated Sludge
)11. Contact Stabilization (CS
)12. Sequencing Batch Reactor (SBR
)13. Membrane Bioreactor (MBR
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خواهد داش .،افزون عر این عتهمنظتور عررستی عیشتتر ایتن فراینتد،

جدول  .1مشخصات فاضالب شهری.

عه مقایسۀ فرایند  HRASعا  ،CASسازوکار حیف و جی مواد آلتی،
مؤلفههای عمییاتی مؤثر و همچنین مطالعات موردی انجتا شتده در
ایتتن فراینتتد متتیپتتردازد در پایتتان نیتتز نگتتاهی عتته چتتالشهتتا و
چشماندازهای آیندۀ عازیاعی عیشتر انرژی از فاضب شهری دارد

مقدار

میزان اکسیژن خواهی شیمیایی
()mg/L( )COD
میزان اکسیژن خواهی زیستی
()mg/L( 1 )BOD

 .2فاضالب شهری
عه فاضب حاصل از مناطق مستالونی ،کته شتامل ضتایعات انستانی
(ادرار و مدفوع) ،فاضب عیمارستانهتا ،آشتززخانههتا ،شست،وشتو،
فاضب صنای کوچ

مؤلفه

و روان آ های سطحی اس ،،فاضب شهری

گفته میشود]10و .[11فاضب شهری ترکیبی پیچیتده شتامل آ ،
مواد آلی ،مواد معدنی و زیس،تودههای عیماریزا اس ،از این رو در
صورت تصفیهنشدن ،عرای انسان و محیط زیس ،عسیار مضر هستند.
فاضب تصفیهنشده ،مستقیما در رودخانته و دریتا تخییته و ستبب
مرگ آعزیان و آسیب جدی عه سبم ،انسان میشوند .از سوی دیگر
کاهش ذختایر آعتی در سراستر جهتان نیتز نگرانتیهتای عستیاری را

کل مواد جامد معیق فرار
کل مواد جامد معیق ()TSS

یافته اس.،

]17و[11

]19و[10

155-155

]25- 22و[17

3

45-1055

]23و22و10و[17

نیتروژن کل ()mg/L( 1 )TN

30-01

][10

فسفر کل ()mg/L( 0 )TP

0-13

]10و[17

اکسیژن محیول ()mg/L( 4 )DO

7-21

][10

دما (سیسیو )

1/2-23/0

][10

pH

0/0-4/7

][10

()mg/L

ایجاد کرده است ،لتیا مطالعته و اعتداع روشهتای مناستب تصتفیۀ
فاضب عا هدف استفادۀ مجدد یا حیف آلودگی اهمیت ،دوچنتدانی

255-1555

15-755

()mg/L( 2 )TVS

منب

هنگامیکه پیوندهای شیمیایی مولالولهای آلی شالسته شوند ،مقدار

جریان و ترکیب فاضتب شتهری ،در زمتان و مالتانهتای مختیت

مشخصتتی از انتترژی آزاد متتیشتتود محتتتوای انتترژی شتتیمیایی

عتا توجته عته نتوع و میتزان فعالیت ،انستانهتا متفتاوت استت.[10]،

فاضب شتهری متیتوانتد عته  CODعیتان شتود ،کته حتدود 12/4

فاضتتب شتتهری عتتا توجتته عتته غیظتت ،متتواد آلتتی عتته ستته دستتتۀ

کییوژول عر گر  CODاس .،در حقیق ،،مؤلفۀ  CODیت

فاضب شهری عا مقاوم ،عاال ،فاضب شهری عا مقاوم ،متوستط و

مناسب عرای نشاندادن ظرفی ،عازیاعی انرژی فاضب اس21]،و.[0

فاضتتب شتتهری عتتا مقاومتت ،ضتتعی طبقتتهعنتتدی متتیشتتود].[14

افزون عر این فاضب شهری عهعنوان منب انرژی حرارتی نیز در نظر

در جدول ( )1مشخصات فاضتب شتهری نشتان داده شتده است.،

گرفته میشود دمای فاضب شهری تقریبا در طول ی

سال ثاعت،

همانطور که در جدول ( )1پیداس ،غیظ COD ،فاضتب شتهری

اس .،از آنجایی که فاضب عه خطوط فاضب منتقل میشود ،تغییر

همچنتتتتتین COD

در دمای محیط تأثیر چشمگیری عر دمای فاضب نتدارد .محتتوای

فاضب شهری عا مقاومت ،متوستط در محتدودۀ 155-055 mg/L

انرژی حرارتتی فاضتب شتهری در حتدود  7کییتووات ستاع ،عتر

اس.[0]،

متر مالعب اس ،که این انرژِی عا پمپهای حرارتی قاعل عازیاعی عرای

در محتتتتتدودۀ  255-1555 mg/Lاستتتتت،

 1-2انرژی موجود در فاضالب شهری
فاضب عه طور عمده شامل دو نوع انرژی شیمیایی و حرارتی است،
انرژی شیمیایی فاضب از محتوای مواد آلی آن سرچشمه میگیترد

شتاخ

مصارف گرمایشی و سرمایشی اس .،تولیتد انترژی فاضتب شتهری
ساالنه حدود  75-115گیگاوات و معادل آن  02-151میییتون تتن
نف ،اس20]،و.[0

و در پیوندهای شیمیایی مولالولهای آلی وجتود دارد .متواد کرعنتی
موجود در فاضب عیشترین مقدار انترژی کتل فاضتب را تشتالیل
می دهد ( 1/44کییووات ساع ،عر متر مالعب) .همچنین مقدار انرژی
مواد نیتروژنی نیز  5/3کییووات ساع ،عر متر مالعب اس.،
03

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و سيزده ()9311

1. Biological Oxygen Demand
2. Total Volatile Solids
3. Total Suspended Solids
4. Total Nitrogen
5. Total Phosphorus
6. Dissolved Oxygen

روشهای مختی تصفیۀ فاضب و دف لجن ،افزون عر مصرف انرژی

مرعوط عه عخش هوادهی اس ،،درحالیکه تصفیۀ لجن %10-%20 ،و

عهصورت عرق ،عه گاز طبیعی و یا ستایر ستوخ،هتا نیتز نیتاز دارنتد

تهنشینی ثانویه %10 ،از کل انترژی الالتریالتی را مصترف متیکنتد.

انرژی مورد نیاز تصفیهخانۀ فاضتب عته موقعیت ،کارخانته ،وستع،

1

در مقایسه عا فرایند  ،CASسیستم تصفیۀ نهتر اکستایش  ،عتهدلیتل
2

زمتتان مانتتد هیتتدرولیالی ( )HRTطتتوالنیتتتر فاضتتب و اکستتیژن

کارخانه و نوع فرایند تصفیه و سیستم هوادهی عستگی دارد].[24

مورد نیاز عیشتر ،عه انرژی عیشتری نیز نیاز دارد.
 1-3مصددرف انددرژی در تصددفیهخان دۀ فاضددالب شددهری بددا

در شالل ( )1انرژی مورد نیاز فراینتدهای استتفادهشتونده در واحتد

فناژریهای مختلف

تصفیۀ ثانویه و در شالل ( )2مقدار انرژی مورد نیاز در قستم،هتای

تصفیهخانههای فاضب شهری ،عهطور معمول شامل مراحل تصتفیۀ

مختیت فراینتتد  CASنشتتان داده شتتده استت .،همتتانطتتور کتته در
اس ،،در عین فرایندهای ذکرشتده،

فراینتد CAS

اولیه ،ثانویه و پیشرفته هستند  .در مقایسه عا ستایر مراحتل ،مرحیتۀ

شالل ( )1مشخ

تصفیۀ اولیه یا مقدماتی ،عا توجه عه نوع طراحتی و عهترهعترداری ،عته

کمترین نیاز انرژی را دارد و مطاعق شالل ( )2حدود  %45ایتن نیتاز

انرژی کمتری نیاز دارد .در مرحیۀ ثانویه ،میزان مصترف انترژی ،عته

انتترژی مرعتتوط عتته عختتش هتتوادهی استت .،واحتتد تصتتفیۀ پیشتترفتۀ

فناوری استفادهشتونده عستتگی دارد .در فراینتد  ،CASهتوادهی در

فاضب شهری مانند اسمز معالو

نیز عه دلیل حیف مواد مغتیی،

تصفیۀ ثانویه عیشترین انرژی را در طول فراینتد نیتاز دارد .در اکثتر

مصرف انرژی عاالیی دارد].[24

0/33
0/30

0/20
0/13

(انرژی مصرفی ( ))kWh/m 3

0/23

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

 .3مصرف انرژی در تصفیهخانههای فاضالب شهری

تصفیهخانههای فاضب شهری ،حدود  %05-%45از مصترف انترژی

0/10
0/03
0/00

بیهوازی ،غیرهوازی ،هوازی

لجن فعال متعارف

هوازی -غیرهوازی

نهر اکسیداسیون

راکتورهای ترتیبی ناپیوسته

هوادهی گسترده

شکل  .1مصرف انرژی واحد تصفیۀ ثانویه با فناوریهای مختلف].[62

1

)2. Hydraulic Retention Time (HRT

1. Oxidation Ditch
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%1

هوادهی

%1

کالریفایر
تهنشینی

% 11

%3

%1

آشغالگیر
%0

پمپاژ فاضالب
رژشنایی ژ ساختمان

%00

%12

کلرزنی
فیلتر نواری
هضم بیهوازی

%1
%3

تغلیظ

%1

خط برگشتی لجن

شکل  .6انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف فرایند .[62] CAS

 2-3مصرف انرژی در تصفیهخانۀ فاضالب شهری با اندازههای

فاضب شهری ،تصفیۀ آن همواره عا توجه و دق ،همراه عوده است.،

متفاژت

روش متداول تصفیۀ فاضب شهری ،استفاده از فراینتد  CASعترای

اندازۀ تصفیهخانتۀ فاضتب تتأثیر قاعتل تتوجهی عتر میتزان انترژی

تصفیۀ هوازی فاضب و فرایند هضم عیهوازی در راستتای هضتم و

الالتریالی مصرفی دارد عهطوری که عتا افتزایش انتدازۀ تصتفیهخانتۀ

تصفیۀ لجن هتوازی تولیدشتده (پستماند لجتن) در مرحیتۀ هتوازی

فاضب و عه تب آن افزایش جریان فاضب ورودی ،انرژی الالتریالی

اس.[7]،

مصرفی تصفیهخانه کتاهش متییاعتد .عتا افتزایش میتزان فاضتب ،
دستگاهها و تجهیزات در عازدهی عاالتری کار میکنند .عهعبوه ممالن

 1-4فرایند لجن فعال متعارف

استت ،در تصتتفیهخانتتههتتای فاضتتب کوچتت  ،افتتراد متخصتت

در فرایند  CASحیف  CODو نیتروژن (موادمغیی) عهطور همزمتان

آموزشدیده (مانند تصفیهخانههتای عتزرگ وجتود) نداشتته عاشتد و

انجتا متتیگیتترد در اصتتل ،اکستتایش متتواد آلتتی و نیتریفیالاستتیون

عههمین سبب تفاوت معنی داری در مدیری ،انرژی رخ دهد].[24

(تبتتدیل آمونیتتاک عتته نیتریتت ،و نیتتترات) در یتت
رخ متتیدهتتد ستتز

 3-3مصرف انرژی در تصفیهخانۀ فاضالب شهری در مكدان-
های متفاژت
مصرف انرژی در تصفیهخانۀ فاضب تاع مالان احداث تصتفیهخانته
اس .،تعداد تصفیهخانهها در ی

منطقته ،کیفیت ،پستا خروجتی

مورد نیاز و روش متداول تصفیه در یت

مالتان ختاص ،همگتی عتر

انرژی مصرفی تصفیهخانۀ فاضب شهری تأثیرگیاراند].[24

تانتت

پستتا تصتتفیهشتتده عتته حتتو

هتتوازی
تتتهنشتتینی

وارد می شود تا لجن فعال و پسا از یالدیگر جدا شتوند .عتهمنظتور
حیف مواد زائد نیتروژندار ،پسا حاصل عته یت

تانت

انوکستی

منتقل میشود تا طتی دنیتریفیالاستیون ،نیتترات عته گتاز نیتتروژن
تبدیل شود].[7
 1-1-4چالشهای فرایند لجن فعال متعارف
 1-1-1-4مصرف انرژی باال

همانطور که پیشتر ذکر شد ،مصرف انرژی فراینتد  CASعتهستبب

 .4فرایند متعارف تصفیۀ فاضالب شهری
عه دلیل وجود مواد آلی ،مواد معدنی و زیس،تودههتای عیمتاریزا در
08

واحد هوادهی که حتدود  %45انترژی مصترفی را شتامل متیشتود،
زیتتاد استت ،از آنجتتایی کتته انتترژی الالتریالتتی عتتر استتا
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احتتتراق

سوخ،های فسییی تولید میشود ،نگرانی هایی را در زمینتۀ کمبتود
ذخایر نفتی ،تولید گازهای گیخانهای و گرمایش زمتین ایجتاد کترده

 2-4فرایند هضم بیهوازی

اس.[7]،

هضم عیهوازی ی

فرایند چند مرحیه ای اس ،که در آن متواد آلتی

 2-1-1-4اکسایش مواد آلی

عه متان و کرعن دیاکستید تبتدیل متیشتود .در فراینتدهای اولیته،

فرایند  CASدر اصل عترای حتیف متواد آلتی از راه اکستایش آنهتا

آعالاف ،و تخمیر مواد آلی عهوسییۀ عتاکتریهتا انجتا متیشتود و در

طراحی شده اس .،عههمین سبب عه انرژی زیادی عترای اکستایش و

فرایندهای ععدی اکسایش عیهوازی اسیدهای آلی و الالل عه استتات

حیف مواد آلی نیاز دارد و امالان عازیاعی انرژی فراهم نمتیشتود].[0

رخ میدهد].[20

در شالل ( )3موازنتۀ جرمتی  CODدر عختشهتای مختیت فراینتد
لجن فعتال نشتان داده شتده است .،همتانطتور کته در شتالل ()3

 1-2-4چالشهای فرایند هضم بیهوازی

دیده می شود  COD %35در فرایند  CASاکستید شتده ،عتهصتورت

کیفی ،پتایین پستا تصتفیه شتده ،عتاقی مانتدن متتان محیتول در

 CO2از فاضب خارج میشود و تنها حدود  %45آن عه صورت لجتن

خروجی و حیف ناچیز متواد مغتیی و عمیالترد نتامطیو در دمتای

عا فرایند هضم عیهوازی تنهتا حتدود

پایین عهدلیل اف ،عمیالرد میالروعی عرای آعالاف ،مواد جامد و تولیتد

از فاضب جدا میشود .سز

 COD%33عا تبدیل عه گاز متان عهصورت انرژی قاعل عازیاعی اس.،

متان ،استفاده از فرایند عیهوازی را عا محدودی ،جدی مواجه کترده
اس ،اما مشالل اصیی فرایند هضم عیهوازی ایتن است ،کته عترای

 3-1-1-4تولید پسماند لجنی زیاد

پایداری سیستم و عازدهی مناسب فرایند ،عه خوراکی عا  CODعیش از

عازده رشد لجن معموال  5/3 –5/0گر زیست،تتوده عتر گتر

COD

 1555میییگر عر لیتر نیاز اس .،فاضب شهری عهدلیل غیظ ،کم

حیفشده اس ،کته منجتر عته تولیتد مقتدار زیتادی پستماند لجتن

مواد آلی عرای استفادۀ مستقیم در این فرایند و تولیتد عیوگتاز دارای

میشود .هزینۀ دف ایتن پستماند عتاال است ،عتهطتوری کته حتدود

چالشهای فراوانی اس .،عههمتین ستبب عترای عهبتود عتازده تولیتد

 %20-%40کل هزینۀ عمییاتی را در عرمیگیرد عا افزایش جمعی ،و

عیوگاز ،عه فناوریهای جدیدی نیاز اس.،

شهرنشینی ،دف پسماند لجنی در خاک نیز محدودتر شده ،سوزاندن

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

آن نیز منجر عه ایجاد گازهای گیخانهای و خاکستر میشود].[7

CO2
COD %30

COD %30

پساب تصفیهشده

فرآیند لجن فعال

تهنشینی
ثانویه

COD %10

تهنشینی
COD %00

اژلیه

فاضالب
COD %100

لجن برگشتی
COD%20

لجن هضم شده
COD %13

COD %40

لجن مازاد

) (CH4گاز زیستی

هضم
بیهوازی

COD %7

نهایی

) (CH4گاز زیستی
COD %20

لجن اژلیه

هضم
بیهوازی

لجن هضم شده
COD %14

شکل  .3موازنۀ جرمی  CODدر بخشهای مختلف فرایند .[62] CAS
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عازدهی پایین در فرایند هضم عیهتوازی را متیتتوان عتا استتفاده از

عه ترتیب عا نرخ عارگیاری آلی زیاد و نرخ عارگیاری آلی کم است ،در

سیستم  MBRعیهتوازی عرطترف کترد .سیستتم  MBRعتیهتوازی

مرحیۀ  Aتغیی فاضب شهری و جی  CODعر لجن و در مرحیتۀ

عهدلیل عتاال نگتهداشتتن غیظت ،زیست،تتوده امالتان فعالیت ،عترای

 Bحیف مواد مغیی رخ میدهد .همانطور کته در شتالل (() -)1

زیس،تودههایی را که عا سرع ،پایین رشد متیکننتد ،فتراهم آورده

نشان داده شده اس ،،انرژی تولیدی در مرحیتۀ  Aعیشتتر از انترژی

اس .،در این سیستم کیفی ،خروجی حتی در دماهتای پتایینتتر از

مصرفی مرحیۀ  Bاس ،و عه همین سبب عازیاعی انترژی چشتمگیری

گتزارش شتده است .،عنتاعراین،

خواهد داش .،در مرحیۀ  Aمتیتتوان از فراینتدهای مختیفتی نظیتر

فنتتاوری جتتیا عتترای تصتتفیۀ ع تیهتتوازی

 ،DAFفییترکتتتردن CEPT ،و  HRASعتتترای تغیتتتی متتتواد آلتتتی

 4درجتۀ سیستیو
 MBRعتتیهتتوازی ی ت

نیتز مطیتو

،هتای چشتمگیری در
فاضب شهری اس ،عا این وجتود محتدودی 

استفاده کرد].[27

کارعرد عمیی این فناوری وجود دارد از جمیۀ آن میتوان عه گرفتگی
غشا و عاقیماندن عخش چشمگیری از متان در فاز مای اشتاره کترد

 1-3فرایند معلقسازی به کمک هوای محلول

که هر دو معموال عا دمای پایین فاضب تشدید میشوند ].[29

فراینتتد  DAFدر واقتت ترکیتتتب دو فراینتتد جداکننتتتدۀ متتتای و
تغیی کنندۀ لجن است .،ایتن فراینتد در حتیف ذرات معیتق عستیار

 .3رژشهای افزایش غلظت مواد آلی در فاضالب شهری

کارامد اس35]،و . [14ایتدۀ اصتیی در ایتن روش شتناورکردن ذرات

برای بازیابی انرژی

دارای وزن مخصوص عیشتر از آ اس ،در این روش حبا های هوا

در سالهتای اخیتر فراینتد دو مرحیتهای جتی  /اکستایش زیستتی

عتته ذرات چستتبیده ،وزن مخصتتوص آنهتتا را کتتاهش متتیدهتتد،

عهمنظور تغیی فاضب شهری و افتزایش غیظت ،متواد آلتی توجته

عه این ترتیب ذرات روی سطح مخزن شناور میشوند و غیظ ،لجتن

زیادی را عه خود جیب کرده اس .،همانطور که در شالل (( -)1ال )

افزایش مییاعد .عرای عهبود عمیالرد این فرایند می توان از عسزارهای

نشان داده شده اس ،،این فرایند که عتهطتور خاصتی عترای عازیتاعی

تجتتاری استتتفاده نمتتود امتتا هزینتتۀ عتتاالی ایتتن متتواد و مشتتالبت

انرژی از فاضب شهری طراحی شده

اس ،،شامل دو مرحیتۀ  Aو B

زیس،محیطی آنها ،از مشالبت این روش هستند].[14

مرحله B

مرحله A

(حذف ژ بازیابی

(حذف )COD

فاضالب تصفیهشده

مواد مغذی)

فاضالب ژرژدی

متانCOD-

تولید انرژی

(الف)

انرژی حاصل
پتانسیل
بازیابی انرژی

(ب)
انرژی مصرفشده

مرحله B

مرحله A

شکل  .4ترکیببندی کلی فرایند جذب /اکسایش زیستی؛ (الف) فرایند دو مرحلهای  Aو  Bو (ب) انرژی تولیدی در دو مرحلۀ  Aو .[62] B
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از فرایند فییترکردن غشتایی نیتز متی تتوان عترای تغیتی فاضتب

منفتی خواهتتد داشتت .[27]،الز عتته ذکتتر استت ،کتته اضتتافهکتتردن

عهره گرف .،غشا ،فاضب را عه ی
یت

عخش غیی عا مواد آلی عیشتتر و

عختتش فییترشتتده جتتدا متتیکنتتد .از کاستتتیهتتای ایتتن روش

منعقدکنندهها عه  CEPTمنجر عته افتزایش کیتی هزینتۀ عمیالتردی
میشود].[31

گرفتگی زیتاد غشاست ،چترا کته در ایتن روش هتوادهی و کنتترل

انتخا مناسب نوع و مقدار منعقدکننده از نظر حداقلکردن تأثیرات

گرفتگی اعمال نمیشود].[31

منفی عر فرایند زیستی ،کاهش  CODو هزینۀ عمییاتی عستیار مهتم
1

کیمتتورا و همالتتاران] [32از روشهتتای تحری ت  1و لتترزش  2غشتتا و

اس .،عرای تحقق این منظور از آزمایش جتار عتا منعقدکننتدههتای

استفاده از مواد گرانولی عرای کاهش گرفتگی غشا در تصفیۀ فاضب

مختیتت و دوزهتتتای متفتتتاوت استتتتفاده متتتیشتتتود]34و .[30از

عا روش فییترکردن غشایی عه منظور تغیی فاضب و عازیاعی انترژی

منعقدکنندههای مؤثر استتفادهشتونده در ایتن زمینته متیتتوان عته

استفاده کردند .عرای جیوگیری اکسایش میالروعی ،در ایتن آزمتایش،

0

آلومینیتتتو ستتتولفات (آلتتتو ) ] ،[37کیریتتتد آهتتتن ]37و،[34
7

هوادهی انجا نشد .روشهای فوق عهتنهایی مؤثر نبودند اما ترکیتب

پیی آلومینیو کیرید ] [30و آه

و لرزش غشا مؤ ثر واق شد .عا استفاده از تمیزکردن فیزیالی

لجن حاصل از آلو مشالل اس.،

تحری

4

0

] [37اشاره کترد .البتته آعگیتری

تتا

سرپرس،زاده و همالاران] [39عا مقایسۀ عتین آلومینیتو ستولفات و

متاه گرفتگتی غشتتا و نیتاز عته تمیزکتتردن غشتا عرطترف شتتد.

کیرید آهن دریافتند که حتیف کترعن آلومینیتو ستولفات کمتتر از

نتایج تحقیق آن ها نشان داد که در  HRTعراعر  1/3ستاع ،،عازیتاعی

کیرید آهن اس ،اما کیرید آهن منجر عه تولید پسماند لجتن زیتادی

 %70مواد آلی حاصل شد.

میشود که دف آن نیز سخ ،و منجر عه افتزایش هزینته متیشتود.

موثر غشا و شس ،وشوی معالو
یت

شیمیایی غشا عا اسید سیتری

9

استفاده از فرایند پیشتصفیۀ الالتروشیمیایی میتواند راهالاری عرای
حیف لجن تولیدی این فرایند عاشد].[11

 3-3فرایند پیشتصفیۀ انعقاد شیمیایی
فرایند  CEPTشامل اضافه کردن منعقدکنندههتا  3و متواد شتیمیایی
عرای تبدیل ذرات معیق و کیوییدی عه فبکهای عزرگتر است .،ایتن

 4-3فرایند تصفیۀ بیهوازی

فرایند مقدار انرژی کمی نیاز دارد ،عهعبوه عازده حیف عاالیی داشته،

فرایندهای عیهوازی در مقایسه عا فرایند  ،CASعهسبب عرتریهتایی

عمییات راه انتدازی و نگهتداری ستاده ای نیتز دارد] [33و منجتر عته

همچون عینیازی از هتوادهی ،تولیتد پستماند لجتن کمتتر و تولیتد

عازیاعی حدود  %45از  CODورودی فاضب عه وسییۀ منعقدکنندهها

گاز زیستتی متتان همتواره توجته زیتادی را عتهعنتوان یت

فراینتد

میشود.

اقتصادی ،عه خود جیب کرده است .،امتروزه فراینتدهای عتیهتوازی

در مقایسه عا تهنشینی اولیۀ معمولی ،مقدار لجن تولیدشتده عتا ایتن

مختیفی همچون راکتور عستر ثاع ،عیهتوازی عتا جریتان رو عته عتاال

فرایند تقریبا  %10افزایش مییاعد ،که  %33آن ناشی از جی متواد

15

11

( ، )UASBعیوراکتور عیهوازی فتییم ثاعت ، ،راکتورهتای عفتلدار
12

جامد اس .،عبوه عر این ،لجن حاصل ،غنی از مواد آلی عترای تولیتد

عیهوازی عرای تصفیۀ فاضتب شتهری استتفاده متی شتوند].[27

فراینتد COD

آعالاف ،آرا مواد جامد معیق ،عاعث تجم مواد جامد عهخصتوص در

محیول در فاضب شهری را عه مقدار عسیار کمتی حتیف متیکنتد

راکتور  UASBشده ،اثر منفی عر فعالی ،زیس،تودههای عتیهتوازی

 %35کتتل COD

مولد متان دارد] .[0عا وجود استتفادههتای عستیار از ایتن فراینتد در

عیوگاز از راه هضم عیهوازی است ،عتا ایتنحتال ایتن
یعنتتی تقریبتتا تمتتا  CODمحیتتول کتته حتتداقل

در فاضب شهری اس ،،ممالتن است ،همتراه پستا تصتفیهشتده،
ختتتارج شتتتود .حتتتداکثر انتتترژی تولیتتتدی در ایتتتن روش عراعتتتر
 2/59کییوژول عر گر  CODاس .،همچنین گزارش شده است ،کته
1. Agitation
2. Vibration
3. Coagulant

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

 2-3فرایند فیلترکردن غشایی

افزودن منعقدکنندۀ شیمیایی عر عازدهی هضم لجن پسماند تتأثیری

4. Jar Test
)5. Aluminum Sulfate (Alum
)6. Ferric Chloride (FeCl3
)7. Polyaluminium Chloride (PAC
)8. Lime (CaO
9. Electrocoagulation
10. Up-flow Anaerobic Sludge Blanket
11. Fixed Film Anaerobic Bioreactor
12. Anaerobic Baffled Reactor
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مقاالت

صنعتی و آزمایشگاهی ،این سیستم همواره عا کاستتیهتایی

در هر دو سیستم عراعر  1ساع ،در نظر گرفته شتده عتود .در فراینتد

مقیا

همچون دورۀ راه اندازی طوالنی ،حساسی ،عه تغییتر دمتای فصتیی،

 CEPTاز کیرید آهتن عتهعنتوان منعقدکننتده استتفاده شتد .نتتایج

سرع ،رشد آرا عهدلیل غیظ ،کم مواد آلتی در فاضتب شتهری و

نشان داد که اگرچه نیاز عه انرژی در فرایند  CEPTکمتتر از فراینتد

عاقیماندن متان محیول در خروجی مواجه عوده اس.[27]،

 HRASاستت ،امتتا عتتهدلیتتل غیظتت ،عتتاالی منعقدکننتتده کتته در
حداقل مقدار ،عراعر  105 mg/Lعتود ،هزینتۀ عمییتاتی آن عیشتتر از

 3-3فرایند لجن فعال با نرخ باال

فراینتتد  HRASعتتود .ع تهعتتبوه

فرایند مناسب عرای تصفیۀ فاضب در مقایسه عا

عستتیار عتتاالتری ( )%05-%95نستتب ،عتته  )%1-%00( CEPTداشتت.،

روش  CASاز جه ،عازیاعی و جتی انترژی است .،در ایتن فراینتد

از همتتین رو فراینتتد  ،HRASفراینتتد اقتصتتادی و کارامتتدتری عتترای

حدود ( %00-%40میتانگین  )%44از متواد آلتی جتی شتوند].[27

تصفیۀ فاضب شهری اس.،

فرایند  HRASی

تفاوت اصیی این فرایند عا فرایند  CASدر مؤلفههای عمییاتی ماننتد
نرخ عارگیاری مواد آلی  HRT ،1خوراک و زمتان مانتد لجتن ()SRT

2

اس .،از مشخصههای این فرایند SRT ،کمتتر از  2روز و  HRTعتین
 2-1ستتاع ،استت SRT .[15]،پتتایین منجتتر عتته حتتداقلشتتدن
معدنیسازی  3مواد آلتی فاضتب و  HRTکوتتاه منجتر عته افتزایش
غیظ ،مواد آلی در جریان پسماند لجن میشود .تحت ،ایتن شترایط
کسر کوچالی از مواد آلی محیول فاضب عرای تولید متواد عستزاری
خارج سیولی ( 1 )EPSعه وسییۀ زیس ،تودهها مصترف متیشتود].[11

 1-3-3سازژکار عمل حذف  CODژ جذب زیستی در فرایند لجدن
فعال با نرخ باال

فرایند جی سطحی را نخستین عار اولریچ و اسمی ،در سال 1901
عهعنوان جی سطحی زیستی که مقدار قاعل توجهی از مواد آلتی را
حیف میکند ،نا گیاری کردند .جی سطحی شامل جی مواد آلی
معیتتق و کیوییتتدی عتتر ستتطح فیتتوکهتتای لجتتن عرپایتتۀ پدیتتدۀ
فیزیالی شیمیایی اس ،که عه آن تودهسازی زیستی گفته متیشتود.
این ستازوکار عتهعنتوان ستازوکار غالتب در حتیف  CODدر فراینتد

نیاز عه هوادهی کم عرای حیف عخش قاعل توجهی از ترکیبتات آلتی

نرخ عاال در نظر گرفته میشود].[14

در فاضب  ،یالی دیگر از ویژگیهای مهم ایتن سیستتم است.[12]،

ذخیرۀ درونسیولی عهعنوان قسمتی از فرایند سوخ ،وساز میالروعتی

مصرف انرژی کم عرای هوادهی ،جی مواد آلی از راه جی زیستتی

اس ،و مانند جی عهعنوان ی

سازوکار حیف  CODدر نظر گرفته

و تولید پسماند لجن غنی از مواد آلی از مهمتترین عرتتریهتای ایتن

میشود این سازوکار مواد آلتی محیتول را عته عستزارهای نتامحیول

سیستم اس13]،و.[9

تبدیل میکند .ترکیبات ذخیتره شتده عته صتورت پیتی هیدروکستی
0

4

اسمی ،و همالاران] [11عا مقایسۀ میان فراینتد  MBRعتیهتوازی و

آلالانوئات  ،گییالوژن ،تتری آستیل گریسترول  ،گییستیرید و چرعتی

فرایند  HRASدریافتند کته اگرچته  MBRعتیهتوازی  %19انترژی

هستند .این ذخیرهسازی میتواند تهنشینی فبکهای لجن را عهبتود

عیشتری از فرایند  HRASعازیاعی میکند اما مقدار انرژی مورد نیتاز

عخشد و عهعنوان سازوکاری مطیو مطرح میشود]10و.[17

و انتشار گازهای گیخانه ای عیشتری ،عهدلیل وجود متتان محیتول در

سازوکار مهم دیگر در حیف کرعن در این فرایند ،اکسایش مواد آلتی

پسا خروجتی ،نستب ،عته فراینتد  HRASداشت .،همچنتین اگتر

استت ،کتته متتواد آلتتی را عتترای رشتتد زیستت،تتتوده و تولیتتد آ و

عه منظور دف پسماند لجتن حاصتل از فراینتد  HRASاز روشهتایی

دیاکسید کترعن مصترف و اکستید متیکنتد .ایتن ستازوکار ستبب

همچون سوزاندن استفاده شود ،توجیه اقتصادی این فرایند نسب ،عه

اکسایش و هدررف ،انرژی فاضب میشود ،عتههمتین ستبب عترای

 MBRعیهوازی عیشتر میشود.

عازیاعی انرژی در فرایند نترخ عتاال عایتد میتزان انجتا ایتن ستازوکار

در تحقیقی دیگر ،تاعوتا -ستانتو

و همالتاران] [10عته مقایستۀ دو

فراینتتد  CEPTعتتا  HRTعراعتتر  35دقیقتته و  HRASعتتا  HRTعراعتتر
 2ساع ،از نظر نیاز انرژی و هزینههای عمییاتی پرداختند .سن لجن
)1. Organic Loading Rate (OLR
2. Sludge Retention Time
3. Mineralization
4. Extracellular Polymeric Substances
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فراینتتد  HRASعتتازده حتتیف COD

عه حداقل عرسد].[19
در تودهسازی زیستی هوازی ،ترکیبات آلی کیوئیدی و معیق فاضب
عا کم

) EPSتودهساز زیستی( تولید شده عهوسییۀ زیس،تودهها ،عا

اتصال عه یالدیگر ترکیبات عزرگتری تشالیل میدهند و عاعتث ایجتاد

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و سيزده ()9311

)5. Polyhydroxyalkanoate (PHA
6. Triacylglycerol

کوچالی از  CODعرای رشد میالروعی و تولید  EPSمصرف متیشتود.

(شالل ( .))4البته حضور زیاد این عاکتریها منجر عه چندین مشتالل
2

1

 EPSعهدلیل ماهی ،عسیار چسبنده و منسجم ،عهعنوان چستبندگی

عمییاتی همچون حجتیمشتدن لجتن  ،ختروج لجتن و تولیتد کت

عین زیس ،تودهها و یا ذرات فاضب عمل میکنند .در  pHخنثی یا

میشود .عناعراین غیظ ،آنها را عایتد از راه کنتترل نستب ،غتیا عته

نزدی

عه خنثی EPS ،عار منفی خال

دارد و ایتن ناشتی از حضتور

زیس،توده 3و غیظ DO ،کنترل کرد.

گروههای عمیالردی اسیدی اس .،کاتیونهای دوتایی مانند کیستیم
دو عار مثب ،و منیزیم دو عار مثبت ،،عتا  EPSکته دارای عتار منفتی
هستند ،پل هایی ایجتاد متی کننتد و ستیولهتا و ذرات عته یالتدیگر
میچسبند .عه این ترتیتب  EPSفضتاهای عتین ستیولهتا و ذرات را
پر میکند و تشالیل تودههای زیستی میدهتد عتهعبتارتی مستئول
یالزتتارچگی ستتاختاری و عمیالتتردی تتتودههتتای لجتتن فعتتال استت،
(شالل (05 ]))0و.[12
گرژههای عاملی با بار منفی

 1-1-3-3عوامل مؤثر بر تودهسازی زیستی

فرایند پیچیده اس ،که تح ،تتأثیر چنتدین

کاتیونهای دژقطبی

اس ،مهتمتترین عامتل تأثیرگتیار عتر فیتوکهتای

پلیمرهای زیستی

زیستی ،عاکتری موجود در زیس،عو فبک اس ،که عه تشالیل توده

باکتریها

تودهسازی زیستی ی
شاخصۀ مختی

و نگهداری آن کم

میکند .گروهی از زیس،تودههتا تحت ،عنتوان

زیستت،تتتودههتتای رشتتتهای عتته استتتحالا و پایتتداری تتتودههتتا
کم ت

متتیکننتتد .ایتتن عتتاکتریهتتا عتتهصتتورت ی ت

شکل  .5طرحوارۀ فرایند تودهسازی زیستی ].[55

رشتتتۀ عینتتد،

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

جریانی تغیی شده از مواد آلی میشتوند .در ایتن روش تنهتا عختش

رشد میکنند و سبب اتصال تودههتای موجتود در لجتن متیشتوند

توده تشكیلشده

پرژتئین

شکل  .2طرحوارۀ تشکیل تودۀزیستی بهوسیلۀ  EPSو باکتریها].[51
3. F/M Ratio

2. Sludge Washout

1

1. Sludge Bulking
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عامل مهم دیگری کته در تتودهستازی زیستتی نقتش مهمتی دارد،

عا عار منفی و آ دوستی  EPSکاهش مییاعد و در نتیجه تودهستازی

(LB-

افزایش مییاعد ،ولی در  pHعاال تودهها متبشی شده ،مواد کیوییدی

ستتاختار ( EPSاتصتتال محالتتم ) 1 (TB-EPSو اتصتتال ضتتعی

) )2 EPSو اجزای تشالیل دهندۀ آن (پروتئین و پییستاکارید) است،
که عرحسب شرایط عمییاتی تأثیر متفاوتی متیتوانتد داشتته عاشتد.
 EPSماتری

پیچیدهای از کرعوهیدرات ،پتروتئین ،هیومیت

استید،

اسیدههای هستهای و فسفولیزیدها اس02]،و .[01افزایش آ گریزی

و معیق رها میشوند.
غیظ ،نم

عاال یا متوسط سبب کتاهش فعالیت ،آنتزیمهتا و رشتد

میالروعی و پبسمولیز میشود عه همین سبب افزایش غیظ ،نم

و

شوری عاعث کاهش تودهسازی زیستی میشود].[05

لجن منجر عه افزایش توده سازی زیستی متیشتود .پتروتئین ستبب
افزایش آ گریزی  EPSو افزایش اتصاالت کاتیونها و فیزات سنگین

 2-3-3مؤلفههای عملیاتی

میشوند از این رو منجر عه تودهسازی عهتتر و تشتالیل فیتوکهتای

مؤلفههای عمییاتی تأثیرگیار عر فرایند  HRASشتامل  HRT ،SRTو

محالمتر میشوند]03و.[05

غیظ DO ،اس SRT .،کوتاه یالی از مهمترین مؤلفههای طراحی در

عرخی تحقیقات نیز حاکی از اثر منفی هیومی اسید عر تتودهستازی

فرایند  HRASاس ،که منجتر عته کتاهش انترژی متورد نیتاز عترای

هستند چرا که هیومی
آلیفاتی

اسید اغیب شامل عستزارهای آروماتیت

و

افزایش عازیاعی انرژی میشود]15و.[15

اس . [01]،عبوه عر این اتصاالت قوی یا ضعی  EPSنیز عر

طبق مطالعات ،هرچه لجن جوان تتر عاشتد مقتدار عیوگتاز عیشتتری

گرفتگی مؤ ثر اس .،در مطالعات مختی نشان داده شتده است ،کته

می تواند عه انرژی حرارتی و الالتریالتی تبتدیل شتود] .[09همچنتین

 TB-EPSعر تودهسازی تأثیری ندارد امتا افتزایش

غیظتLB-EPS ،

سن لجن میتواند عهعنوان مهمترین مؤلفه روی عتازده جتی

سبب کاهش و عدترشدن فرایند تودهسازی زیستی میشود چرا کته

اثرگیارد] .[45تغییر  ،SRTمیتواند تأثیر قاعتل تتوجهی عتر ظرفیت،

 LB-EPSخاصی ،آ دوستی زیادی دارد].[04-01

تودهسازی زیستی ،خواص فیزیالی شیمیایی لجن مانند عار سطحی و

از دیگر عوامل مؤثر عر فرایند تودهسازی زیستی متیتتوان عته منبت

آ گریزی که تولید  EPSرا کنترل متیکنتد ،داشتته عاشتد]41و.[45

کرعن و نیتروژن ،SRT ،دما ،قییایی pH ،،و شوری اشاره کرد.

 DOو HRTاز دیگتر مؤلفتههتای عمییتاتی مهتم در فراینتد جتی

نسب ،کرعن عه نیتروژن عر ویژگیهای لجن تأثیر میگتیارد .کتاهش
این نسب ،منجر عه افزایش مقدار پروتئین  EPSمیشود درحالیکته
افزایش این نسب ،منجر عه افزایش غیظ ،کرعوهیدرات میشود .نوع
منب کرعن خوراک نیز عر ویژگیهای  EPSو در نتیجته تتودهستازی
زیستی اثر دارد عهعنوان مثال منب ختوراک عتا استتات و گیتوکز و
پزتون ،پروتئین عیشتری نسب ،عه خوراک فقط عا گیوکز دارد.
افزایش  SRTمنجر عته افتزایش ستایز ذرات و افتزایش تتودهستازی
زیستی میشود عتا افتزایش  SRTغیظت ،پتروتئین  EPSکتاهش و
غیظ ،کرعوهیدرات افزایش متییاعتد .افتزایش غیظت ،کرعوهیتدرات
ستتبب افتتزایش انتتدازۀ ذرات متتیشتتود و درنتیجتته تتتودهستتازی
عهبود مییاعد]00و07و.[12
دما نیز عر ویژگیهای  EPSو در نتیجه تودهسازی تتأثیر متیگتیارد.
افزایش دما عا افزایش تولید پییساکارید و عاکتریهای رشتهای منجر
عه حجیمشدن لجن و کاهش تودهسازی میشود].[01
در  pHپتتایین ،گتتروههتتای عتتامیی هیدروکستتییی

و کرعوکستتییی

مواد آلی و عازیاعی انرژی هستند که عر تودهسازی زیستتی و مصترف
انرژی تأثیر میگیارند .افزایش  HRTو کاهش  DOمنجر عه کتاهش
فعالی ،میالروعی و تولید کمتر  EPSو در نتیجه کاهش نترخ فراینتد
تودهسازی زیستی میشود و فراینتد تضتعی تتودهستازی زیستتی

3

رخ میدهد]43و42و.[14
 3-3-3مقایسۀ پسماند لجن فرایندد لجدن فعدال بدا ندرخ بداال ژ
لجن فعال متعارف

همانطور که پیش تر ذکر شد تفاوت اصیی فرایند لجن فعال عا نترخ
عاال عا فرایند  CASدر پارامترهای عمییاتی سیستم است ،عته ستبب
این تفاوت ،پسماند لجن تولیدی این دو فرایند نیز دارای مشخصاتی
متفاوت اس .،یالی از اهداف اصیی فرایند  HRASتولید پسماند لجن
عیشتر عرای افزایش تولید انرژی از فاضب اس .،محتوای مواد جامد
معیق و  CODدر این دو لجن عسیار متفاوت است .،از طرفتی دیگتر
لجن حاصل از فرایند  HRASجوان تر و محتوای متواد آلتی فترار آن

1. Tightly Bound EPS
2. Loosely Bound EPS
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3. De-bioflocculation

عر سایز و ریخ،شناسی فیوکهای لجن نیز تأثیرگیار هستند .طبتق
مطالعتتات ،کتتاهش  ،SRTافتتزایش  DOو  HRTمنجتتر عتته ایجتتاد

 4-3-3سیستمهای استفادهشونده در فرایند لجن فعال با نرخ باال

فیوکهای کوچ تتر عتا ستاختاری ضتعی تتر متیشتود] .[0مؤلفتۀ

در سال های اخیر مطالعات زیادی عر فرایند  HRASدر سیستمهتای

شاخ

حجمی لجن ( 1)SVIنیز عا توزی سایز فبکها 2ارتباط دارد.

 SBR ،CS ،CASو  MBRعرای تعیین مؤلفههای عهینته و تشتخی

 SVIنشان دهندۀ تراکمپییری و تهنشینی لجن فعال اس .،تهنشتینی

جامعۀ میالروعی در شرایط عارگیاری مواد آلی عاال انجا شتده است.،

و تتتتراکمپتتتییری عتتتاالتر لجتتتن (کتتتاهش ) SVIنشتتتاندهنتتتدۀ

جتدول ( ،)2خبصتتهای از مطالعتتات انجتتا شتتده در ایتتن فراینتتد را

تحقیقات عا کاهش عدد ،SVI

توده سازی زیستی عهتر اس .،عر اسا

نشان میدهد که در ادامه عه اختصار ذکر شده اس.،

جدول  .6خالصهای از شرایط عملیاتی مطالعات گذشته در فرایند .HRAS
OLR
(kg /m3.day

1

COD

COD

ژرژدی

خرژجی

COD

()mg/L

( )mg/L

()%

2

455

271-345

15-00

] [0

2955

005-075

75-05

] [9

105-101

01-42

][15

00-92

][ 12
][13

SRT

HRT

()day

()min

CS

شهری سنتزی

5/11-1/3

021

7/2

SBR

کشتارگاه

2-3

725-1115

2/9-0/0

1/0-2

SBR

شهری واقعی

5/0-3

35

10/9

3-3/0

393

MBR

شهری واقعی

5/120-0

15

21/92

---

411

13-71

MBR

شهری واقعی

5/20-1

72

0/0-15/0

4-0

274-029

41-71

77-00

CAS

شهری واقعی

5/1 -2

35-45

11/12-21

<2

105

---

---

][15

MBR

خاکستری

5/0-2

95

4/2

4-0

307

11-02

07-09

][11

CAS

شهری واقعی

5/04-5/20

35- 45

11/20-20/0

5/0-1/0

455

125-132

05

][02

MBR

شهری واقعی

5/0

45

12/3

1-1

010

11-42

00-92

][42

CAS

شهری واقعی

5/30

45-135

0/12-11/11

5/3-5/1

143

235-295

37-19

][47

CAS

شهری واقعی

5/2-2/2

35-95

2-3/47

5/3-0/1

120

111-141

42-44

][40

MBR

خاکستری

5/2-1

70-111

1/2-12/0

---

453-1511

00-151

95

][49

MBR

شهری سنتزی

5/0-2

35-125

---

---

30-70

11-20

44-40

][75

شهری واقعی

5/0-1/0

72

0/0

1-1/0

111

94/4

70

][71

شهری واقعی

5/2-1

35

10/1

5/0

002

352

10

][72

نوع سیستم
HRAS

ترکیب  CSو
MBR
3

MBBR

نوع فاضالب

)3. Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR

)COD

DO
()mg/L

درصدحذف

)2. Particle Size Distribution (PSD

مرجع

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

عیشتر از لجن حاصل از فرایند  CASاس .،شرایط عمییاتی همچنین

 PSDو خواص تهنشینی لجن افزایش مییاعد]44-41و.[0

1. Sludge Volume Index
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مقاالت

چنان که گیش ،،مؤلفههای عمییاتی  HRT ،SRTو  DOعتر عازیتاعی

منجر عه افزایش عازده جی از  05عه  221مییتیگتر اکستیژن عته

انتترژی و تتتودهستتازی زیستتتی تتتأثیر عستتزایی دارنتتد .جیمنتتز و

مواد معیق فرار شد ،درحالیکه کاهش  SRTاز  5/0عه  5/2روز عاعث

همالتتاران] [15در تصتتفیۀ فاضتتب شتتهری واقعتتی در سیستتتم

کاهش چشمگیری در عازدهی لجن شد .در آن مطالعه  5/0 SRTروز

 CAS-HRASعه عررسی اثر این مؤلفهها پرداختند و گتزارش کردنتد

عهعنوان  SRTعهینه معرفی شد.

که عا کتاهش  SRTاز  2عته  5/1روز جتی  CODاز  %23عته %10

میرعرگ و همالاران] [73عه عررسی اثر  SRTو HRTعر عازیاعی انترژی

افزایش یافته اس .،افزایش جی مواد آلی عا کتاهش معتدنیستازی

فاضب شهری سنتزی و حیف کرعن در  SBRنترخ عتاال پرداختنتد.

 DOو EPS

در تما شرایط عمییاتی عازده حیف عتین  %05-%93عتود .از نتتایج

مشاهده کردند عا کاهش  SRTاز  2عه  1روز عازدهی لجتن افتزایش

آن ها مشهود عود که عا کاهش سن لجتن از  2/0عته  5/21روز عتازده

مییاعد اما عا کتاهش عیشتتر از  1روز عته  5/1روز عتازدهی لجتن و

لجتتن افتتزایش یافتت .،همچنتتین در مطالعتتهای دیگتتر میرعتترگ و

توده سازی زیستی عه شدت کاهش مییاعتد کته متیتوانتد عتهدلیتل

همالاران] [0دریافتند که عازدهی لجن در سیستم  CSنرخ عاال عسیار

کاهش تولید  EPSدر  SRTعسیار کوتاه عاشد.

عیشتر از  CASاس ،چرا که  SRTعسیار کمتر عود.

گوون و همالاران] [47نیز در تصفیۀ فاضب شهری واقعی عه عررسی

در تحقیقاتی گی و همالاران عه عررستی عازیتاعی انترژی از فاضتب

اثر  HRTعر عمیالترد سیستتم  CAS-HRASو تتودهستازی زیستتی

کشتارگاه عا عار آلی ورودی عاال و  SRTعین  5/0تا  3روز] [15و  2تا

پرداختند و مشاهده کردند که عا کاهش  HRTدرصتد حتیف ،COD

 3روز] [9در سیستم  SBRپرداختنتد .ایتن محققتین دریافتنتد کته

تودهسازی زیستی و  SVIافزایش یافته اس ،و سازوکار اصیی حتیف

 SRTعر تجزیهپتییری و هضتم عتیهتوازی لجتن متؤثر عتوده است،

مواد کیوییدی تهنشینی و تودهسازی عوده اس.،

عهطوری که عا کاهش از  3روز عه  5/0روز ،تجزیهپییری عتیهتوازی

رحمان و همالاران] [40طتی تحقیقتی در تصتفیۀ فاضتب شتهری

لجتتن از  %44عتته  %05افتتزایش یافتت .[9]،عیشتتترین درصتتد حتتیف

واقعی عا  CODدر محدودۀ پایین عه عررسی تفاوت عمیالرد و ظرفی،

مواد آلی در  SRTعراعر  2روز  %05عود که عمدتا عتهدلیتل جتی و

عازیاعی انرژی در دو سیستم ( CAS-HRASراکتور همزن دار پیوسته

تجمتت عتتر زیستت ،تتتوده رخ داده استت .[15]،عتتهعتتبوه عتتاالترین

و راکتور جریان لولتهای) و سیستتم  CSنترخ عتاال پرداختنتد .نتتایج

درصتتد حتتیف نیتتتروژن ،آمونیتتاک و فستتفر در  SRTعراعتتر  3روز،

نشان داد که عازیاعی انرژی و جتی متواد آلتی در  SRTکتم اتفتاق

عهترتیب عراعر  %34 ،%05و  %31عود].[9

افتاده اس .،در  SRTکمتر از  1/1روز سیستم  CSنترخ عتاال حتیف

یالی دیگر از سیستمهای پر استفاده در فرایند  MBR ،HRASاس.،

کرعن ( )%02-%09و عازیاعی انرژی ( 5/31-5/33گر  CODعه گتر

 MBRعرخبف سیستمهای دیگتر همچتون  SBRکته ممالتن است،

 CODاضافهشده) عیشتری از راکتور همزندار و جریان لولهای داش،

کیفی ،نامطیو و ضعیفی داشته عاشتد] [71و یتا فراینتد  CASکته

( %20-%37درصد حیف کرعن ،و جی کرعن نیز رخ نتداد) .غیظت،

نیازمند ساختار پیچیده و فضای زیتادی است ،،دارای عرتتریهتایتی

پایین  DOیالی از دالیل اصیی عهبود تودهسازی زیستی و تهنشینی و

همچون کیفی ،پسا خروجی عاال ،ساختار ساده و فضای کم متورد

SRT

نیاز اس .[70]،البته گرفتگی غشا در این سیستمها محتدودی،هتا و

آستانه ،عا کاهش  ،SRTعازده جی زیستی افزایش یافتته است .،در

مشالبت زیادی در پی داشته اس ،که همچنتان در

فراینتد HRAS

آن مطالعه عتازده جتی زیستتی عته وستییۀ نترخ مصترف اکستیژن

عهطور کامل عررسی نشده اس .،در این راستتا مطالعتات زیتادی عتر

تعیین شد و عیان کردند که کاهش معتدنی ستازی نقتش مهمتی در

سیستم  MBRدر شرایط نرخ عاال انجا شده اس.،

جی مواد آلی عازی میکنتد چترا کته اکستایش متواد آلتی ستبب

فاس ،و همالاران نیز در تصفیۀ فاضب شهری واقعی طتی عررستی

هتتدررف ،انتترژی موجتتود در فاضتتب متتیشتتود و جیتتوگیری از

جامعی عه عررسی اثر  [12] SRTو  [42] DOعر تودهستازی زیستتی

معدنیسازی منجر عه جی مواد آلی در لجن و انجتا عهتتر فراینتد

در  MBRنرخ عاال پرداختند و گزارش کردند کته

در عیشتترین SRT

تودهسازی زیستتی متیشتود .کتاهش  SRTاز  2/2روز عته  5/0روز

( 0روز) تودهسازی و معدنیسازی عیشترین مقدار عوده اس %90( ،و

همراه عوده اس .،همچنین آن ها ارتباط مستقیمی عتین

جی زیستی عود .آنها همچنین گزارش کردنتد کته تتا یت

33
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 %32عهترتیتب) .عراستا

معدنی سازی مواد آلی کم و توده سازی زیستی زیاد رخ داده است ،و

عیان کردند که فرایند تودهسازی زیستی روشی امیدوارکننتده عترای

عناعراین این  SRTعهعنتوان  SRTعهینته مطترح شتده است .،آنهتا

تصفیۀ فاضب خاکستری و عازیاعی انرژی اس.،

EPS

عاستتتاران و همالتتتاران] MBR [75نتتترخ عتتتاال را تحتتت ،عنتتتوان

همچنین مطرح کردند که عا افزایش  SRTتا  1روز مقدار کتل

نیز افزایش یافته اس ،اما عا افزایش عیشتر  SRTتا  0روز مقتدار آن

 MBRفوق سری نا گیاری کردند و توانستتند  %01-%77از انترژی

کاهش یافته اس .،آنها عه عررستی ختواص مخیتوط متای همچتون

فاضتتب شتتهری ستتنتزی ورودی را جتتی و عازیتاعی کننتتد آنهتتا

 EPSو  PSDعر گرفتگی غشا پرداختند و عیان کردند کته عتا کتاهش

دریافتند که در  SRTمتفاوت ( 5/0-2روز) جمعی ،و ریخ،شناسی

 ،SRTگرفتگی غشا افزایش یافته و عیشتترین گرفتگتی در کمتترین

میالروع تی نی تز متفتتاوت استت ،ایتتن محقق تان فقتتط عتته عررستتی و

 SRTعوده اس .،آن هتا ارتبتاط مثبتتی عتین  EPSو گرفتگتی غشتا

اندازهگیری کسر  CODمحیول پرداختند.

مشاهده نالردند اما غیظ ،ذرات زیر میالرون  10-105( 1میالترون)

دای و همالتتاران] [71از سیستتتم ترکیبتی CSو  MBRنتترخ عتتاال در

خوعی عرای نشاندادن گرفتگی غشا عود] .[12افزون عتر ایتن

تصفیۀ فاضب شهری استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که عازده

دریافتند که افزایش غیظ DO ،از  1عه میییگر عر لیتر  1عه ستبب

حتتیف  CODعیشتتتر و تتتودهستتازی عهتتتری در سیستتتم ترکیبتتی

تولید  EPSو کاتیونهای فیزی چندظرفیتی عیشتر ،منجر عه افزایش

در مقایسه عا  MBRنرخ عاال تنهتا در  5/0 SRTتتا  1/0روز رخ داده

عازده تودهسازی زیستی از  %49عه  %92شده اس.[42]،

اس .،افزایش  EPSسبب عهبود توده سازی زیستی شده اس .،میزان

شاخ

امامینژاد و همالاران] [11عه عررسی عمیالرد سیستم  MBRنرخ عتاال

عازیاعی مواد آلی در  SRTعهینه  1/2روز عراعر 15-3 Kwh

در تصفیۀ فاضب خاکستری در  SRTعین  5/0تا  2روز پرداختند و

گزارش شده اس .،عرتری مهم دیگر سیستم ترکیبی کاهش گرفتگی

عه عازده حیف عین  %07-%09دس ،یافتند .همچنتین عته نتیجتهای

غشا عود چرا که مواد کیوییدی و متواد عستزاری محیتول در جریتان

مشاعه فاس ،و همالاران] [12دست ،یافتنتد

کته در عیشتترین SRT

1/20

تغیی شده داخل راکتور دارای غیظ ،کمتری عودند.

عیشترین معدنیسازی و توده سازی زیستی رخ داده اس .،همچنتین
عیشتتترین مقتتدار  EPSو  TB-EPSو جتتزپ پروتئینتتی  EPSدر SRT

 .0چالشها ژ چشمانداز آینده

 2روز حاصل شد .در این مطالعه توزیت انتدازۀ ذرات عترای عررستی

عا توجه عه نگرانتی جوامت در خصتوص کمبتود آ و اتمتا ذختایر

تودهسازی زیستی عررسی شد .در  1 SRTو  2روز ،PSD ،عهصتورت

سوخ،های فسییی ،استفاده از فرایند  HRASی

رویالرد امیدوارانه

متعارف (ت قیه ای) عود در حالیکه در  5/0 SRTروز دو قیهای شد.

را فراهم آورده اس .،عا این وجود ،افزایش تولید متان و عازیاعی انرژی

عترهمکتنش عتین  SRTو F/M

اصییترین چالش موجود در این فراینتد است PHA .،تولیدشتده در

توضیح داده شد .عا افزایش  ،SRTغیظ ،مواد معیق جامتد  2افتزایش

لجن مرحیۀ  ،Aعهستبب زیست،تخریتبپتییری و ختواص مالتانیالی

یافته ،منجر عه کاهش نسب F/M ،میشود.

مشاعه عا پبستی های مصنوعی ،متیتوانتد عترای تولیتد پبستتی

آکانیتی و همالاران] [13در تحقیقی عر روی تصفیۀ فاضب شتهری

زیستی عه کار گرفته شود و مشالبت مرعوط عه هضم و دف لجتن را

واقعی در سیستم  MBRتوانستند  %30از  CODورودی را عهعنتوان

عهبتتود عبخشتتد] .[0هضتتم هتتمزمتتان لجتتن پستتماند مرحیتتۀ  Aو

متان عازیاعی کنند آنها مؤلفههتای  DO ،SRTو  HRTرا عتهعنتوان

پسماندهای آلی مختی

مانند پسماندهای آشززخانه میتواند ستبب

مؤلفههای مؤثر در عازیاعی انرژی و تودهسازی مطرح کردند.

افزایش عازیاعی انرژی شود] .[74عا وجود مطالعتات عستیاری کته عتر

هرناندز و همالاران] [49نیز عه تصفیۀ فاضب خاکستری در سیستم

سیستتتمهتتای  HRASانجتتا شتتده استت ،،هنتتوز راعطتتۀ کیتتی عتتین

 MBRدر  3نسب3 SRT/HRT ،و  0و  12پرداختند آنها دریافتند

مؤلفه های عمییاتی و عمیالرد سیستم وجود ندارد عه همتین ستبب

که عا افتزایش ایتن نستب ،،تتودهستازی زیستتی افتزایش متییاعتد.

مطالعتتات عیشتتتری در ایتتن زمینتته نیتتاز استت .[14]،هتتوادهی در

این رونتد  SRTعتر  PSDعتر استا

فرایند لجن فعال با نرخ باال :بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضالب شهری

نتتایج آنهتا در  SRTعتین  5/0تتا  1روز

همچنین موفق عه عازیتاعی  %73از  CODورودی عته متتان شتدند و

فرایند  HRASمیتواند منجر عه اکسایش عخشی از متواد آلتی شتود.
1. Sub-Micron Particle
)2. Mixed Liquor Suspended Splids (MLSS

عتته همتتین ستتبب ی ت

دیتتدگاه دیگتتر استتتفاده از

فراینتتد HRAS
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عدون استفاده از هوادهی اس ،که نیازمند تحقیق و مطالعات عستیار

توجه زیادی را عه خود جیب کرده اس ،چترا کته شترایط عمییتاتی

در زمینۀ عهرهعرداری فرایند و عازیاعی انترژی است .[77]،استتفاده از

موجود منجر عه کاهش معدنیسازی و افتزایش غیظت ،متواد آلتی و

فنتتاوری  MBRعتته ستتبب کیفیتت ،عتتاالی پستتا تولیتتدی در

در نتیجه افزایش عازیاعی انرژی میشود .در دهۀ اخیر از ایتن فراینتد

فرایند  ،HRASرویالرد جدیدی را ارائه میدهد اما همچنان معضتل

استفاده شده اس ،که میتوان عه CS ،SBR

گرفتگی غشا عه عنوان ی

مشالل اساسی در این سیستتمهتا مطترح

اس ،از این رو عه مطالعات عیشتری در خصتوص مشخصتهستازی و
راهبرد کنترل گرفتگی غشا نیاز عسیاری احسا

میشود].[11

در سیستمهای مختیفی

و  MBRاشاره کرد .عا توجه عه کیفی ،پایین پسا
و نیاز عه فضای زیاد در سیستتم  ،CSعته نظتر

خروجی در SBR

متیرستد کته MBR

فنتتاوری مناستتبی در ایتتن زمینتته عاشتتد البتتته مشتتالل اصتتیی
این سیستمها که گرفتگی غشاس ،همواره پاعرجا و نیازمند تحقیق و
مطالعۀ عیشتر اس.،

 .7نتیجهگیری کلی
تصفیۀ فاضب شهری عهدلیل وجتود زیست،تتودههتای عیمتاریزا و
آلودگی محیط زیس ،همواره مورد توجه عوده اس .،از سویی نیتز عتا
توجه عه کمبود انرژی ،عسیاری از کشورها عهدنبال ی

منبت انترژی

تجدیدپییر هستند .فاضب شهری عا داشتن متواد آلتی زیتاد ،یت

 .8تشكر ژ قدرانی
ایتتن طتترح مطالعتتاتی عتتا اعتبتتارات ویتژۀ پژوهشتی (گرنتت ،شتتماره
 )99392553پژوهشگاه مواد و انرژی انجا شد.

منب انرژی عالقوه اس ،کته متی توانتد عستیاری از نیازهتای جوامت
مختی را عرطرف کند .فرایند  CASکه عیش از ی

قرن اس ،عترای

تصفیۀ فاضب شهری استفاده میشود ،عهدلیل مصرف انترژی زیتاد
عرای هوادهی و اکسایش مواد آلی ،نمتیتوانتد عتهعنتوان یت

روش

اقتصادی و پایدار در نظر گرفته شود .از طرفی عا توجه عه غیظ ،کم
مواد آلی و رقیقعودن فاضب  ،هضم عیهوازی و عازیاعی انرژی نیز عا
مشالبتی مواجه اس ،و عهطتور کامتل انجتا نمتیشتود .از ایتن رو
دیدگاهها عه سم ،تغییر مسیر تصفیۀ فاضب شتهری و استتفاده از
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