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Abstract
High concentrations of algae cause the sea surface to turn red and there
is a possibility of discoloration to yellow, green and brown, which has
eventually led to the death of many marine aquatic animals. The extent of
the red tide has polluted the sea surface, making it impossible to
accurately predict this phenomenon. These algae are phytoplankton with
a concentration of about 2000 per liter. With the growth and
multiplication of these phytoplankton in the Persian Gulf, the turbidity of
seawater has increased sharply and desalination units in the region have
problems such as rapid clogging of filters and reduced freshwater
production. In this research, using GPS-X 8.0 simulator software, the
effect of red tide phenomenon on the conventional reverse osmosis unit
pre-treatment process and also the optimization of the reverse osmosis
unit pre-treatment process with two methods DAF+DMF and UF+DMF
are investigated. it placed. The results showed that the removal rate of
TOC variable in the conventional method was 44% and in the two
optimized methods mentioned was 95% and 76%, respectively, and the
turbidity removal rate was 18% in the conventional method and in the
two optimized methods mentioned was 94% and 78%, respectively. Also,
with the economic evaluation, the cost of implementing the DAF+DMF
method was estimated to be approximately 27% lower than the cost of
implementing the UF+DMF method. The results show that the
DAF+DMF method in the pretreatment process, technically and
economically has the best performance when the red tide occurs, which is
suggested to be considered in the design of seawater desalination units.
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 -2دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه اراک
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چکیده
غلظت باالی جلبکها سبب قرمزشدن سطح آب دریا و احتمال تغییر رنگ به زرد ،سبز و قهوهای است
که در نهایت موجب مرگ و میر بسیاری از آبزیان دریایی میشوود .گسوتردگی کشوند قرموز باعو
آلوودگی سوطح دریوا مویشوود پوی بینوی دقیو ایو پدیوده ممکو نیسوت .ایو جلبوکهوا،
فیتوپالنکتونهایی هستند که غلظتی در حدود  2222عودد در لیتور دارنود کوه بوا رشود و تکثیور در
خلیج فارس ،کدورت آب دریا را بهشدت باال برده و واحدهای آبشیری ک منطقوه را بوه مشوکالتی
از جمله گرفتگی سریع فیلترها و کاه تولید آب شیری دچار کردهاند .در ای پژوه با استفاده از
نرمافزار شبیهساز  ،GPS-X 8.0اثر وقوع پدیدۀ کشوند قرموز در فراینود متوداول پوی تصوفی واحود
اسمز معکوس و هومچنوی بهینوهسوازی فراینود پوی تصوفی واحود اسومز معکووس بوا دو رو
 DAF+DMFو  UF+DMFبررسی شود .نتوایج نشوان داد کوه میوزان حوف متغیور  TOCدر رو
متداول  %44و در دو رو بهینهسازی شدۀ مفکور به ترتیب  %59و  %67و میوزان حوف کودورت
در رو متداول  %11و در دو رو بهینه سازی شدۀ مفکور بهترتیب  %54و  %61است .هم چنوی
با انجام ارزیابی اقتصادی ،هزین اجرای رو  ،DAF+DMFتقریباً  %26کمتر از هزین اجورای رو
 UF+DMFتخمی زده شد .نتایج نشان مویدهود کوه رو  DAF+DMFدر فراینود پوی تصوفیه،
از لحاظ فنی و اقتصادی بهتری عملکرد را در هنگام وقوع کشند قرمز دارد که پیشونهاد موی شوود
در طراحی واحدهای آبشیری ک آب دریا مد نظر قرار گیرد.
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شاخص گرفتگی  7به کمتر از  2رسید .ای در حالی بوود کوه میوزان

 .1مقدمه
منابع آبی در جهان به شوکخهوای مختلفوی هومچوون دریوا ،بواران،
رودخانه و غیره وجود دارد اما نبود تناسوب میوان مصور و چرخو

میزان  %122و رو

دوم  %72است و ای نشواندهنودۀ مناسوبتور

تولید آب و نبود تناسب در پراکندگی جغرافیایی سبب بروز مشکالت

بودن رو

بسیاری در زندگی انسانها شوده اسوت .اموروزه معضوخ جهوانی آب

آب دریا در فرایند پی تصفیه است.

چربیگیر  +فیلتر غشایی در حف موواد آلوی محلوول از

موجب شده است توا نیواز بوه آب از یوک سوو و تولیود آب شویری و

پالنتیر و همکاران[ ]4در پژوه

آشوامیدنی از دیگرسوو بوه یکوی از سرفصوخهوای مهوم و بنیوادی

در حف شکوفایی جلبکی بورای پوی تصوفی آب دریوا در فراینود

برناموهریوزان و سیاسوتگوفاران کشوورها تبودیخ شوود از ایو رو
شیری کردن آب بهتری گزین پی

خود عمخکرد یک فیلتور شونی را

اسمز معکوس بررسی کردنود ایو پوژوه

دارای دو هود اصولی

است :بررسی عملکرد فیلتر بسترشنی مرحل اول در موورد چنودی

روی جوامع کنونی است[.]1

در سالهای اخیر وجود تودههای عظیم و گستردۀ جلبکی که از آن با

شکوفایی جلبکی بازسوازیشوده و مرحلو دوم درک بهتور سوازوکار

نام کشند قرمز  1یاد میشود ،در آبهای خلیج فارس روند آبگیری و

بوازده

پاالی

آب واحد های آبشیری ک را با مشکالتی از جمله گرفتگوی

سریع فیلترها ،کاه

تولید آب شیری و تحمیخ هزینههای عملیاتی

زیاد برای رفع ای معضخ ،مواجه کرده است برای نمونه در پژوهشی
که بر روی سامان آبشیری ک بوهرو

اسومز معکووس در جزیورۀ

رسوب فیلتر ماسو ناشوی از ریزجلبوکهوا .در ایو پوژوه

نگهداری رسوبها در فیلتر شنی برای غلظتهای 92222 ،32222
و 149222سلول /میلیلیتر سوسپانسیون جلبوک کلورال ولگواری

6

بهترتیب باالی  52 ،52و  % 12بوده که تنها در طول سواعات اولیو
پاالی

انجام شد .در ادامه پ

از گفشت  6ساعت از فراینود ،بوازده

انجام شد ،تأثیر نفوذ کشوند قرموز بوهقودری سوریع بوود کوه

نگهداری رسوب در فیلتر شنی بهترتیب مقوادیر  64 ،61و  41%بوه

اختال فشار بی ستونهوای کوارتریج فیلتور شونی از  2/4بوه 2/9

دست آمد که نشاندهندۀ افت در نگهوداری رسووب اسوت .بررسوی

یافت و باع درگیرشدن تموامی فیلترهوای شونی و

رسوبها نشان می دهد که تعداد میکروجلبوکهوای جوفبشوده در

فشار آب ورودی غشای اسمز معکوس بوه  1/9اتمسوفر و در

فیلتر شنی در  32سانتیمتر اول بستر ،بسیار بیشتر است .در بسوتر

نهایت خاموشی پمپ شد[ .]1در ای شرایط در غشاهای نیمهتراوای

فیلتر شنی ،نسبت بی حجم اشغالشده بهوسیل میکروجلبوکهوای

اسمز معکوس نیز اخالل به وجود آورده بهطوری کوه باعو افوزای

باقیمانده در فیلتور و حجوم کوخ منافوف از مقودار  % 2/219تجواوز

سریع اختال فشار ماژولهای واحد تصفیه به  3/6اتمسفر شده و به

نمیکند و بیانگر ای است که بیشتر میکروجلبکها بوه سوطح ذرات

حودود  39توا  42درصود

فیلتر شنی چسبیده اند و منافف بی ذرات فیلتر شنی هومچنوان بواز

مواجه کرده استاز همی رو انجام ای پژوه

برای رفع ای معضوخ

هستند از همی رو به نظر میرسد که اندازۀ ریزجلبوکهوای کلورال

در واحدهای شیری سازی آب شور و کاه

هزینههای عملیاتی یک

کی

اتمسفر افزای
کاه

دنبال آن تولید آب شویری را بوا کواه

پژوه

ولگاری

1

و هتروکاپسا تأثیر قابخ توجهی بر روی بوازدهی نگهوداری

فیلتر شنی نداشته و ای خود نماینگر ای است که سوازوکار جوفب،

امر ضروری و الزم است[2و.]1
گواستالی و همکاران[ ]3پیرامون پوی تصوفی آب دریوا در
2

رابطه با حف مواد آلی محلوول در آب دریوا ،بوا دو رو

مختلو

پوی تصووفیه بووهصووورت موووازی از "چربوویگیوور  + 3فیلتوور شوونی "
و "چربیگیور  +فیلتور غشوایی  "9انجوام شود .در ایو پوژوه

تأثیر بیشتری بر روی نگهداری میکروجلبکها

دارد.

برهانت و همکاران[ ]9برای نمک زدایوی آب دریوا بوهوسویل فراینود
4

اسوومز معکوووس بووه مقایس و بووی رو

9

پووی تصووفی  UFو رو

کوه

پی تصفی مرسووم قبوخ از غشواهای اسومز معکووس پرداختنود و

بهصورت پایلوت صنعتی اجرا شد ،نتایج حاکی از آن بود کوه در هور

مقایس پی تصفی  UFنسبت به پی تصفی مرسووم را بوا بررسوی

مقووودار کووودورت آب بوووه کمتوووراز  2/1 NTUو مقووودار

توأثیر بوور عملکوورد هیوودرولیکی  ROارزیووابی کردنوود .ایو مطالعووه

1. Red Tide
2. Dissolved Organic Matter
)3. Dissolved Air Flotation (DAF
)4. Dual Media Filter (DMF
)5. Membrane Filtration (UF

)6. Silt Density Index (SDI
7. Chlorella Vulgaris
8. Heterocapsa Triqutra
9. Ultrafiltration

دو رو

55

حف جلبکهای آب دریا در رو

چربی گیور  +فیلتور غشوایی بوه
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پی تصفی معمولی می شود .در رو
 SDIاز مقدار  29به  2/1کاه
رو

متغیور

عمخ کرد استفادۀ ترکیبی از آه مایع  %91و  DAFبود که منجر به

پی تصفی فراپاالی

پیدا کرد و ای در حالی است که در

حف توا  122%از سولولهوای جلبکوی %55/55 ،از آدنووزی توری

مرسوم متغیر مفکور به مقدار  2/9رسید .در پی تصفی رو

 ،UFمقدار آب خروجی از غشای اسمز معکووس بیشوتر بوود و دبوی
پایدارتری نسبت به پی تصفیه به رو

مرسوم داشت.

فسفات ) (ATPو تا  % 52از  AOMشد.
محمودی و همکاران[ ،]5در تحقیقات خود به بررسی رویکورد مودل
در مورد وقوع شکوفههای مضور جلبکوی در خلویج آمبوون

شمار

ژو و همکاران[ ]7پژوهشی را برای مهار تأثیر کشند قرموز از فراینود

اندونزی پرداختند .هد از ایو مطالعوه شناسوایی سواختار جامعو

تصفی آب دریا ،عمخکرد تجهیز چربیگیر و فیلتور شونی را بررسوی

فیتوپالنکتونها ،اندازهگیری کیفیت فیزیکوی و شویمیایی آب (دموا،

پی تصفی چربیگیر و فیلتر

شوری ،اکسیژن نامحلول ،نیترات و فسفات) در خلیج آمبون و ایجاد

نشان داد که رو

کردند .ای پژوه

1

شوونی موویتوانوود تووا  %69از کوورب آلووی محلووول در آب همووراه بووا
جلبکهای مضر  2را کاه

دهد.

رمیز و همکاران[ ،]6یک پی تصفی پاالی

شنی معموولی

3

و پی تصفی غشای فشار پایی  (MPP)4را در کنار هوم در محلوی
واقع در دریای مدیترانه بررسی کردنود .ایو مطالعوه نشوان داد کوه
 SDIها بعد از پی تصفیه بهرو
بعد از پی تصفیه بهرو

پاالی

ریزپاالی

کم تر از مقادیر  SDIها

شنی بوه دسوت آمدنود :متوسوط

 SDIدر خروجوی  3/9 CPPو در خروجوی  2/9 MPPبوود .حوف
ریزاندامگان از نظر باکتریها و پیکتوپالنکتونهوا در خروجوی

MPP

بسیار بهتر بود ( log 1/1در مقابخ  log 2/7برای حوف بواکتریهوا،
 log 4در مقابخ  log2/1برای حف پالنکتون) از سوی دیگر ،حوف
مواد آلی محلول بهطور چشمگیری برای  MPPدر مقایسوه بوا

CPP

کمتر بود.

در پژوه

یک مدل پی بینوی بورای تخموی وقووع شوکوفایی جلبکوی مضور
بر اساس ای معیارهای کیفی آب است .نتایج مدل شومار

)(CPP
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فراهم میکند و منجر به قابلیت اطمینان باالتر فرایند  ROنسبت به

کرب آلی محلول ) (DOCشبیه سازی شد .در ای آزموای  ،بهتوری

شگیریاز...
بهمنظورپی 
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نهسازیسامانۀپی 
بهی 

نشان داد که فراپاالی  ،آب تراو شوده را بوا کیفیوت بواال و ثابوت

شرایط شکوفایی جلبکی در آب دریا توا غلظوت حودود 12mgC/L

(رگرسوویون پوآسووون  )9نشووان داد کووه سووه بخ و
7

6

آمواری

فیتوپالنکتووونی:

1

باسیالریوفیتا  ،دینوفیتا و سویانوفیتا مشواهده شود .از ایو میوان،
باسیالریوفیسهها بی

تری فراوانی را داشتند .تنها گون تریچادمیم

(نوعی جلبک مضر که می تواند زیستتودۀ باالیی تولید کند و ممک
است آبش
بخ

ماهی را مسودود و اکسویژن پوایینی را تولیود کنود) از

سایانوفیتا شناسایی شد .مدل رگرسیون پوآسون نشان داد که

تمام شاخصه های کیفیت آب اندازه گیریشده ،بر فراوانی تریچوادمیم
در خلیج آمبون تأثیر می گفارنود و عوالوه بور ایو  ،افوزای
نیترات و شوری باع افزای

در

سوطو

تریچادمیم میشود.

ژن و همکاران[ ،]12در مطالعات اخیر خود به تأثیر آب اکسویژنه در
حف شکوفایی جلبکی در دریاچ چائوهو چی پرداختند .آنان یوک

دیگری الشهری و همکاران[ ،]1برای فرایند شیری سازی

مطالع میدانی را برای ارزیابی حف سیانوباکتریها با تراکم جلبکی

تجهیوز  DAFو تزریو موواد شویمیایی آهو موایع

باال (کلروفیخ  aتقریباً  222-292میکروگرم بر لیتر) و تراکم جلبکی

جلبکهای آلی ) (AOMرا در طی وقوع پدیدۀ

پایی (کلروفیخ  aتقریباً  92–32میکروگرم بر لیتر) با استفاده از آب

آب دریا ،نقو

( )FeCl3برای کاه

کشند قرمز بررسی کردند .ای مطالعه به مقایس تأثیر میزان تزریو

اکسیژنه در غلظتهای  12 ،9و  22میلیگرم بر لیتور انجوام دادنود.

کلرید آه در ترکیب با چربیگیر ) (DAFبهعنووان یوک اسوتراتژی

پویووایی زیسووتتووودۀ جلبکووی ،مووواد مغووفی ،میکروسیسووتی هووا،

پی تصفیه برای حف سلول های جلبکی و جلبکهای آلی

)(AOM

فیتو پالنکتون ها و زئوپالنکتونها در طوول  6روز انودازهگیوری شود.

در طول زمان شکوفایی جلبکی پرداخته است .آزمای ها با اسوتفاده

نتایج نشان داد که در غلظت  9میلیگرم بر لیتر آب اکسیژنه بهطوور

از واحد  DAFدر مقیاس آزمایشگاهی و با تزری محلول آهو موایع

مؤثری زیسوتتوودۀ جلبکوی را ،حوف و  %92فعالیوت فتوسونتزی

با غلظتهای  %22و  %91در دبی  3میلیگرم بور لیتور انجوام شود.

سیانوباکتریها را در  6روز در گوروه توراکم سولولی جلبکوی پوایی

)1. Dissolved Organic Carbon (DOC
)2. Harmful Algae Blooms (HABs
3. Conventional Granular Media Filtration Pretreatment
4. Low-Pressure Membrane Filtration Pretreatment

5. Poisson Regression
6. Bacillariophyta
7. Dinophyta
8. Cyanophyta
9. Trichodesmium
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مهار کرد .ای در حالی بود که نور بازدارنودگی مشوابهی در گوروه

زرد کمرنگ دیده شده است[ .]19ای جلبکها بومی منطقه خاصی

تراکم سلولی جلبکی باال در غلظتهای  12و  22میلیگرم بور لیتور

نیستند و درگسترۀ وسیعی بهصورت گونههای متنوع وجود دارند که

آب اکسیژنه مشاهده شد .با ای حال استفاده از دوزهوای بواالی آب

حدود  9222گونوه از ایو جلبوکهوا بوه صوورت میکروسوکوپی یوا

اکسیژنه برای سرکوب سیانوباکتریها با زیسوتتوودۀ بواال موی توانود

فیتوپالنکتوووون در دریاهوووا وجوووود دارنووود .حووودود  322گونوووه از

چشمگیر موواد مغوفی و میکروسیسوتی هوا در آب

فیتوپالنکتونها قادرند سبب ایجاد کشند قرمز با تراکم باال شوند که

منجر به افزای

شود و ای مورد منجر به سمیت حاد بورای زئوپالنکتوون مویشوود.

در ای بی یک چهارم آنها از عوامخ مضور و سومی هسوتند و ایو

نتایج نهایی نشان دهندۀ ای است که برای کنترل شکوفایی جلبکی

عوامووخ مضوور شووامخ داینوفالژلووههووا ،دیاتومووههووا ،هاپتوفیسووههووا،

در مراحخ اولیه و تراکم پایی  ،آب اکسیژنه مویتوانود نتوایج خووبی

سیانوباکتریها و برخی سیکلوفالژلههاست[.]14

به وجود بیاورد.

جلبک بیشتر در فصول گرم سال که شرایط جووی ،پایودار اسوت بوه

گو و همکاران[ ،]11در پژوه

خود تأثیر فلزات کلسیم ،سرب ،م

شکوفایی میرسد .در اغلب دریاچههای بررسی شوده در سوطح دنیوا

و کادمیم را در تشکیخ جلبکهای سیانوباکتری بررسی کردند .نتایج

فرایند شکوفایی جلبکهای سبز -قرمز بوی دو توا سوه هفتوه اداموه

(بوا غلظووت  2/1میلویگورم بوور لیتور) سوومیت

داشته است اما در برخی موارد بهدلیخ وجود انواع مختل جلبکهای

قابخ توجهی بر سلولهای جلبکی دارد در حالیکه سرب (با غلظوت

سبز -قرمز در آب و شکوفاییهای پیدرپی گونههای مختل  ،فرایند

 1میلی گرم بر لیتر) نر رشود جلبکوی را بوهدلیوخ شورایط اسویدی

شکوفایی در تمامی طول تابستان و حتی تا اوایوخ پواییز اداموه دارد.

داد .کوادمیم هووی گونوه سوومیت ظواهری بوورای جلبوکهووا

از جمله عوامخ مؤثر در پدیدۀ شکوفایی جلبکها میتوان بوه مقودار

شناوری آب ،ای یوون مویتوانود تشوکیخ

مواد مغفی موجود در آب ،الیهبنودی حرارتوی آب ،میوزان شوناوری

نشوان داد کوه مو

کواه

نشان نداد ولی با افزای

شکوفه های سیانوباکتری را تسهیخ کند .حضور کلسیم باع فراینود
ضد اکسای

جلبکها ،دما ،شوری ،کدورت و اسیدیته اشاره کرد[19و.]14

و ترشح پلیساکاریدهای خارج سلولی میشود بنابرای

ای فلز موجب تجمع سلول های جلبکی و افزای

شناوری آن هوا توا

 2/1برابر بیشتر از کنترل طبیعی میشود.
با توجه به مطالعات ،توزیع شکوفایی مضر جلبکی در سالهای 1562
تا  2219رشد فزایندهای داشته که میتوانود اهمیوت ایجواد پدیودۀ
کشند قرمز در سواحخ دریوا و بوهخصوو
شیری سازی آب دریا را بی

از پی

در فراینودهای تصوفیه و

تأیید کند .ای امر باع شوده

است که در چند ده اخیر توجه به شکوفایی پالنکتونی بیشتر شود و
مطالعات و پژوه های بنیادی و پایوهای در موورد شوکوفایی مضور
جلبکی و راههای مقابله با آن در تمام دنیا رو رشد یابد[.]13

شکل  .1نمونۀ کشند قرمز در آبهای خلیج فارس[.]11
Figure 1. A sample of red tides in the waters
of the Persian Gulf [15].

 .2کشند قرمز
کشند قرمز ،اسمی رایج برای پدیدهای است که بوهعنووان شوکوفایی
جلبکی (غلظت باالیی از ریزاندامگان آبزی) شناخته میشوود کوه در
ای پدیده ،جلبکها در آبهای شویری و دریاهوا بوهسورعت در آب
انباشته و باع تغییر رنگ سطحی آب از بونف

توا تقریبواً صوورتی

میشوند و بهطور معمول به رنگ سبز یا قرمز هستند .ای پدیوده در
جزایر خلویج فوارس ماننود شوکخ ( )1معمووالً بوه رنوگ قهووهای و
56

 .3روش کار
در شیری سازی آب دریا به رو

اسمز معکوس ،با توجه بوه قیموت

باالی غشاهای اسمزمعکوس و حساسیت آنها در فرایند تصفی آب،
اهمیت فرایند پی تصفیه (در ای واحدها) بی

از پی

مورد توجه

قرار میگیرد .از طرفی یکی از پیامدهای وجود پدیدۀ کشوند قرموز،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و نوزده ()1044

میافزاید.
در ای پژوه

شبیهسازی فرایند پی تصفی واحد اسمز معکووس

سوم :استفاده از چربیگیر و فیلتر شنی ) (DAF+DMFبه جای

مخزن همزندار و کالریفایر ،انجام میشود[( ]11،15،22شکخ (.))2

در محوویط نوورمافووزار شووبیهسوواز  GPS-X 8.0ارائووهشوودۀ شوورکت

با توجه به ای که ای پژوه

هیدرومانتی  1انجام گرفته است .ای نورمافوزار بورای شوبیهسوازی

مناسبتری تجهیزات برای پی تصفی ای واحود ،تجهیوزات فیلتور

فرایند در دو شرایط مختل آب در حالت طبیعی و در حالوت وقووع

شنی ،غشای فراپاالی

تفاوت عمخکرد

پدیدۀ کشند قرمز مطاب دادههوای جودول ( )1بوهعنووان دادههوای

رو هووای پیشوونهادی جووایگزی  ،موویتوووان گفووت کووه رو هووای

ورودی ای نرمافزار انجام شده است[.]16

 UF + DMFو  DAF + DMFدر شرایط طبیعی آب دریا چندان بوا

شبیهسازی در محیط نرمافزار GPS-X 8.0بهصورت پایوا انجوام و در
سه رو

مختل بوهترتیوب رو

اول :رو

و چربیگیر است .درخصو

یکدیگر متفاوت نیست و هد از ای پوژوه

متوداول پوی تصوفیه

(اسووتفاده از مخووزن همووزندار بووههمووراه تزریوو مووواد شوویمیایی

مربوط به شیری سوازی آب دریاسوت،

نصیری و همکاران – صص46-57 :.

آنهاست ای موضوع بر اهمیت فرایند پی تصفیه و بهینهسازی آن

) (UF+DMFبه جای مخورن هموزندار 9و کالریفوایر در رو

اول و
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گرفتگوی شوودید غشوواهای اسوومز معکوووس و هوومچنووی اسووتهالک

و کالریفووایر ،)2رو
رو

دوم :اسووتفاده از فراپوواالی  3و فیلتوور شوونی

4

بررسوی عموخ کورد و

مقایس اقتصادی رو های جایگزی بواال در شورایط ایجواد پدیودۀ
کشند قرمز است.

جدول  .1دادههای ورودی آب دریا در دو شرایط طبیعی و شرایط وقوع پدیدۀ کشند قرمز[.]11

1

Table 1. Seawater input data under both natural conditions and red tidal conditions [17].

Red Tide Condition Data

Natural Condition Data

Unit

Descrtiption

Spec.

Item

157725

157725

m3/day

S.W. Flow Rate

Flow

1

38

15.5

°C

Water Temp.

Temp.

2

29000

25000

mg/L

Total Dissolved Solid

TDS

3

37

10

mg/L

Total Suspended Solids

TSS

4

7

1

NTU

Turbidity

Turbidity

5

7.6

1

mg/L

Total Organic Carbon

TOC

6

7

9

mg/L

Dissolved oxygen

DO

7

شکل  .2طرحوارۀ سه روش پیشتصفیۀ شبیهسازیشده با نرمافزار  GPS-Xآب دریا در شرایط وقوع کشند قرمز.
Figure 2. Schematic of three pre-treatment methods simulated with GPS-X seawater under red tidal conditions.

3. Ultrafiltration

2. Clarifier
5. Flocculation Tank

1. Hydromantis
)4. Dual Media Filter (DMF

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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 .6شبیهسازی

 .7نتایج و بحث

در شبیهسازی سامان پی تصفی آب دریا در واحد اسمز معکوس در

در ای مطالعه دادههای ورودی آب دریا بورای دو شورایط طبیعوی و

نرمافزار  ،GPS-X 8.0با توجه به ای که شبیهسازی مربوط به فراینود

شرایط وقوع کشند قرمز بوده که در جدول ( )1قید شده است .ابتدا

آب است و جزء فرایندهای تصفی پساب صنعتی نیسوت ،از قسومت

برای شرایط طبیعی آب دریا ،با رو

متداول پوی تصوفیه (مخوزن

تصفی فرایند آب 1در ای نرمافزار استفاده شوده اسوت توا اطالعوات

همزندار  +کالریفایر) شبیهسازی فراینود پوی تصوفیه انجوام شود

کتابخان ای نرمافزار بر اساس هد مورد نظر تنظیم شود.

سپ

شبیهسازی درشرایط پایا در نرمافزار انتخاب شد که زموان توقو در

کشند قرمز ،در سه رو

بر اساس دادههای ورودی آب دریوا در شورایط وقووع پدیودۀ
مختلو پوی تصوفیه -1 ،رو

متوداول،

فرایند شبیهسازی صفر ثانیه در نظور گرفتوه شوده اسوت .سوناریوی

 -2رو

مورد نظر برای شبیهسازی سامانهها بر اساس انتخاب تصفی آب دریا

محیط نرمافزار  GPS-Xانجوام شود .بور اسواس نتوایج شوبیهسوازی

در اطالعات کتابخانه ،بهصورت پی فرض نرمافزار در نظر گرفته شد.

انجامگرفته (جدول ( ))2در شرایط طبیعی آب دریا با رو

مرسوم و

شبیهسازی پی تصفی واحد اسومز معکووس مطواب شوکخ ( )3در

متداول پوی تصوفی واحود اسومز معکووس ،متغیرهوای فیزیکوی و

محوویط نوورمافووزار  GPS-Xدر سووه رو
متداول (رو

مختلو انجووام شوود رو

 UF + DMFو  -3رو

 DAF+DMFشووبیهسووازی در

شیمیایی خروجی پی تصفیه مورد تأیید واحد اسمز معکوس است.

اول) در دو حالت شرایط طبیعوی آب دریوا و شورایط

وقوع پدیدۀ کشند قرمز و دو رو

دیگر در شرایط وقوع کشند قرمز

انجام شد.

شکل  .3طرح کلی از شبیهسازی با نرمافزار  GPS-Xپیشتصفیۀ واحد  ROدر سه روش مختلف.

1

Figure 3. Overview of simulation with GPS-X software RO pre-treatment in three different methods.
1. Process Water Treatment Library

67

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و نوزده ()1044

Simulation Output

Inlet Sea Water Data

Unit

Descrtiption

Spec.

Item

153600

157725

m3/day

S.W. Flow Rate

Flow

1

15.5

15.5

°C

Water Temp.

Temp.

2

22320

25000

mg/L

Total Dissolved Solid

TDS

3

0.7946

10

mg/L

Total Suspended Solids

TSS

4

0.3973

1

NTU

Turbidity

Turbidity

5

0.3341

1

mg/L

Total Organic Carbon

TOC

6

در ادام شبیهسازی فرایند پی تصفی آب دریا واحد اسمز معکوس

افت شدیدی در کیفیت آب خروجی و میوزان آب ورودی بوه واحود

ذکرشده ،در محویط

اسمز معکوس میشود بهگونهای که متغیرهای  TOC1 ،Turbidityو

نرمافزار  GPS-Xانجام شود .بوا توجوه بوه نتوایج خروجوی نورمافوزار

 TSS2در ورودی اسومز معکوووس بووهترتیووب برابوور بووا ،9/636 NTU

(جدول ( ))3و پی بینی که بر اسواس نتوایج تجربوی در واحودهای

 4/21 mgl-1و  17/45 mgl-1شووووده و بسوو ویار بوووورای غشوووواهای

آبشیری ک در خلیج فارس مشاهده شده است ،هنگام وقوع پدیدۀ

اسمز معکوس نامناسب است که ای امر باع از کنترل خارجشودن

در شرایط وقوع پدیدۀ کشند قرمز در سه رو

کشوند قرموز در رو

متوداول پوی تصوفیه ،ایو واحود بوهشوودت

نصیری و همکاران – صص46-57 :.

Table 2. Seawater input data in natural conditions and simulation output with GPS-X software.
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جدول  .2دادههای ورودی آب دریا در شرایط طبیعی و خروجی شبیهسازی با نرمافزار .GPS-X

واحد و در نهایت خاموشی سامانه میشود[.]1

تحووت تووأثیر ریزجلبووکهووای فیتوپالنکتووونهووا قوورار موویگیوورد و
1

جدول  .3دادههای ورودی و خروجی شبیهسازیشده در سه روش متفاوت.
Table 3 Simulated input and output data in three different methods.

Inlet Sea Water
Data
)(Red Tide Cond.

Simulation
Output
)(DAF+DMF

Simulation
Output
)(UF+DMF

Simulation
Output
)(Typical

Unit

Spec.

Item

154500

154600

131700

157725

m3/day

Flow

1

38

38

38

38

°C

Temp.

2

25360

22800

28780

29000

mg/L

TDS

3

2.318

0.413

16.49

37

mg/L

TSS

4

0.417

1.535

5.737

7

NTU

Turbidity

5

0.3827

1.836

4.28

7.6

mg/L

TOC

6

2. Total Suspended Solids

1. Total Organic Carbon

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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جدول  .4مقایسۀ میزان کاهش متغیرهای آب در سه روش پیشتصفیه.
Table 4. Comparison of the reduction of water variables in three pretreatment methods.

Simulation
Output
)(DAF+DMF

Simulation
Output
)(UF+DMF

Simulation Output
)(Typical

Unit

Spec.

Item

13 %

21 %

1%

mg/L

TDS

1

94 %

99 %

55 %

mg/L

TSS

2

94 %

78 %

18 %

NTU

Turbidity

3

95 %

76 %

44 %

mg/L

TOC

4

مطاب جدولهای ( )3و ( )4خروجی شبیهسوازی در شورایط وقووع
کشند قرمز در سه رو

مفکور مشاهده میشوود کوه توأثیر پدیودۀ

کشند قرمز در خروجی پی تصفی واحد اسمز معکوس در دو رو
 UF+DMFو  DAF+DMFکوواه

در فرایند پی تصفی واحد اسمز معکووس بورای شویری سوازی آب
دریا در هنگام شرایط وقوع کشند قرمز ،بهینهتر و رو
برای جایگزینی رو

مناسبتری

متداول و مرسوم پی تصفیه است بوهعبوارتی

چشوومگیری مووییابوود .از سوووی

بهینهسازی فراینود پوی تصوفی واحود اسومز معکووس در شورایط

دیگر ،بر اساس نتوایج خروجوی شوبیهسوازی نورمافوزار ،متغیرهوای

چربیگیور ( )DAF+DMFنسوبت بوه

کدورت 1و  TOCدر رو

استفاده از چربیگیر 2بهترتیوب بوهمیوزان

 %17و  %15کارایی بیشتری دارد و در کاه

مؤلفههای فوق مؤثرتر

کشند قرمز با جایگزینی رو
رو

متداول پی تصفیه انجام میشود.

تأثیر بهینهسازی فرایند پی تصفی واحد اسمز معکوس بوا دو رو

است بهدلیخ ای که پدیدۀ کشند قرمز بیشتر در متغیرهای کودورت

جایگزی در متغیرهای مؤثر کشوند قرموز در شوکخهوای ( )4و ()9

و  TOC3تأثیر میگفارد[ ،]21میتوان چنی استباط کرد کوه رو

بهصورت ملموس قابخ مشاهده است.

چربیگیر ( )DAF+DMFنسوبت بوه رو

فراپواالی

()UF+DMF

TURBIDITY
Typical
6
5
4

UF + DMF

3

DAF + DMF
2
1
0
3

2

1

شکل  .4مقایسۀ ستونی میزان مؤلفۀ کدورت در خروجی پیشتصفیه با سه روش متفاوت در شرایط کشند قرمز.
Figure 4. Column comparison of turbidity parameter in pretreatment output with three different methods under red tidal conditions.
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TO C
Typical

1

شکل  .1مقایسۀ ستونی میزان مؤلفۀ  TOCدر خروجی پیشتصفیه با سه روش متفاوت در شرایط کشند قرمز.
Figure 5. Column comparison of TOC parameter in pretreatment output with three different methods under red tidal conditions.

پوی تصوفی فراینود

بهدلیخ مقایس تقریبی مد نظر در ارزیابی انجام گرفت سوه رو  ،از

با توجه بوه بررسوی و تحلیوخ فنوی سوه رو

اسمز معکوس ،برآورد اقتصادی ای سه رو  ،به بهبود تصمیمگیری

اعداد و ارقام اشارهشده در مراجع مختل استفاده شد ای گونوه کوه

پی تصفیه و بهینهسازی فرایند در شورایط

در برخی از مراجع ،هزین سواخت و تعمیور و نگهوداری تعودادی از

در انتخاب مناسب رو

کشند قرمز کمک میکند.

تجهیزات به صورت منحنیهایی با متغیر دبی جریان بود که بر اساس

در ارزیابی اقتصادی ایو مطالعوه بوهدلیوخ یکسوانبوودن برخوی از

دبی آب ذکرشده در جدول ( ،)2ای هزینهها استخراج شد[23و.]22

هزینههای ثابت (مانند زمی  ،اخف مجوز و غیره) و جاری (هزینههای

در خروجی شبیهسازی نرمافزار  GPS-Xنیز هزینوههوای مربووط بوه

تأسیسات و یوتیلیتی و غیره) ،از هزینههای مشترک چشمپوشی شد

خرید و ساخت پمپها و پکیجهای شیمیایی قید شده بود.

و سایر هزینهها مقایسه شدند بودی صوورت کوه تنهوا هزینوههوای

با در نظرگرفت موارد و فرضیات باال ،تمامی هزینههوای تجهیوزات و

مربوط به تجهیزات فرایندی و هزین تعمیر و نگهداری هر سوه رو

تعمیر و نگهداری سوه رو

پی تصفیه مالک ارزیابی قرار گرفت.

است.

شوده

مختلو در جودول ( )9گوزار

جدول  .1ارزیابی تقریبی اقتصادی در سه روش مختلف پیشتصفیه.
Table 5. Approximate economic evaluation in three different pre-treatment methods.

DAF + DMF Method
)($

UF + DMF Method
)($

Typical Method
)($

Description

Item

9,350,000

12,150,000

5,939,450

Equipment
Fixed Cost

1

1,772,196

2,322,136

1,171,192

Maintenance
Cost

2

11,122,196

14,472,236

7,110,642

Total Cost

3
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چنان که در جدول باال پیداست بررسوی ارزیوابی تقریبوی اقتصوادی

پی تصفیه ،چون ای غشاها از فناوری بواالتری برخوردارنود ،اغلوب

پی تصوفی فراینود اسومز معکووس (در میوزان دبوی آب

به صورت مدولهایی طراحیشده از شرکتهای سوازندۀ خوارجی بوه

سه رو

ذکرشده) نشان میدهد که هزین اجرای رو
 %26کمتر از هزین اجرای رو

 ،DAF+DMFتقریبواً

 UF+DMFاست.

بنابرای به نظر میرسد که هم از نظر اقتصادی و هوم از نظور فنوی،

بنابرای به نظر میرسد که برای بهینهسازی فرایند پی تصفی واحد

رو

اسوومز معکوووس در شوورایط کشووند قرمووز ،سووامان چربوویگیوور

وقوع پدیدۀ کشند قرمز ،روشی بهینه و مناسبتور بورای جوایگزینی

 DAF + DFMاز جهووت ارزیووابی اقتصووادی نیووز نسووبتبووه رو
فراپاالی

با توجه به مطالعات اقتصادی و قابلیوت سواخت و اجورای تجهیوزات
رو

بهین  DAF+DFMدر داخخ کشور ،درصوورت توأمی بودجو

مورد نیاز ،میتوان رو

بهین باال را بهعنوان فرایند پی تصوفیه در

واحدهای شیری سازی آب دریا به رو

اسمز معکووس در سوواحخ

خلیج فارس اجرا کرد.

 .4نتیجهگیری
نتایج حاصخ از مطالع باال را میتووان در دو دسوت ارزیوابی فنوی و
ارزیابی اقتصادی بورای فراینود پوی

تصوفی واحود اسومز معکووس

دستهبندی کرد:
ارزیابی فنوی بوا توجوه بوه شوبیه سوازیهوای اجراشوده در شورایط
کشووند قرمووز بوورای فراینوود پووی تصووفیه در سووه رو
متغیر TOCدر رو

متووداول،

بهینوهسوازیشودۀ

متوداول  %44و در دو رو

مفکور بهترتیب  %59و  %67به دست آمد .هم چنوی میوزان حوف
مؤلف کدورت در رو

متداول  %11و در دو رو

بهینهسازیشودۀ

مفکور بهترتیب  %54و  %61حاصخ شد .بوا توجوه بوه شوبیهسوازی،
رو

رو

استفاده از چربیگیر در فرایند پی تصفی آب دریا در هنگوام
متداول است.

 UF+DMFمناسبتر است.

 DAF+DMFو  UF+DMFنتایج حاکی از آن بود که میوزان حوف

استفاده از چربیگیر در هنگام وقوع پدیدۀ کشند قرمز پایداری

بیشتری از خود نشان داد و خروجی ایو رو

پوی تصوفیه بورای

شیری سازی آب دریا در واحد اسمز معکوس مناسبتر است.
ارزیابی اقتصادی بر اساس ارزیابی تقریبوی اقتصوادی انجوام گرفتوه
برای سه رو

پوی تصوفی بواال ،نتوایج نشوان مویدهود کوه رو

 DAF+DMFبهعنوان یکی از رو های جایگزی رو
هزین کمتری نسبت به رو

مرسوم%26 ،

جایگزی  UF+DMFدارد.

از سوی دیگر با توجه به ای که چربیگیر یک تجهیز مکانیکی اسوت،
میتوان ای تجهیز را در داخخ کشور طراحی کرد و ساخت ایو در
حوالی اسووت کووه بوورای اسوتفاده از غشوواهای فراپوواالی
67

کشور وارد میشود و هزین زیادی به واحد تحمیخ میکند.

مراجع
Nizamabadi, A. A., Kohan doost, M. N., Moradi, S.,
"Effects of Red Tide on the performance of Kish
Island desalination plant", International Conference
on Saline Water Treatment, Abbaspour University,
29 (4) 97-111, In Persian, (2012).
Sadeghi, M., "Investigation of the role of industrial
pollution in the coastal region of Bandar Abbas in
increasing marine tides". 11th Marine Industry
Conference, Kish Island, In Persian, (2010).
Guastalli, R., Simon, F. X., Penru, Y., Kerchove, A.,
Llorens, J., Baig, S., "Comparison of DMF and UF
pre-treatments for particulate material and dissolved
organic matter removal in SWRO desalination",
Desalination, Vol. 322, pp. 144–150, (2013).
Plantier, S., Castaing, J. B., Sabiri, N. E., Massé, A.,
Jaouen, P., Pontié, M., "Performance of a sand filter
in removal of algal bloom for SWRO pre-treatment",
Desal. Water Treat., Vol. 51, pp. 1838–1846, (2013).
Brehant, A., Bonne´lye, V., Perez, M., "Comparison
of MF/UF pretreatment with conventional filtration
prior to RO membranes for surface seawater
desalination", Desalination, Vol. 144, pp. 353–360,
(2002).
Zhu, I. X., Bates, B. J., "Seawater Desalination
Pretreatment for Harmful Algae Blooms Using
Dissolved-Air Flotation", IDA J o u r n a l of
Desalination and Water Reuse, Vol. 4, pp. 34–37,
(2012).
Remize, P. J., Laroche, J. F., Leparc, J., Schrotter, J.
C., "A pilot-scale comparison of granular media
filtration and low-pressure membrane filtration for
seawater pretreatment, Desalin", Water Treat. Vol. 5,
pp. 6–11, (2009).
Alshahri, A. H., Fortunato, L., Zaouri, N., Ghaffour,
N., Leiknes, T., "Role of dissolved air flotation
(DAF) and liquid ferrate on mitigation of algal
organic matter (AOM) during algal bloom events in
RO desalination", Separation and Purification
Technology, Vol. 256, p. 117795, (2021).

در فراینوود

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و نوزده ()1044

][1

][2

][3

][4

][5

][6

][7

][8

46-57 :.نصیری و همکاران – صص

...شگیریاز
 بهمنظورپی
 شتصفیۀواحداسمزمعکوس
 نهسازیسامانۀپی
 بهی

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

66

Mahmudi, M., Serihollo, L. G., Herawati, E. Y.,
Lusiana, E. D., Buwono, N. R., "A count model
approach on the occurrences of harmful algal blooms
(HABs) in Ambon Bay", The Egyptian Journal of
Aquatic Research, Vol. 46, pp. 347-353, (2020).
Chen, C., Wang, Y., Chen, K., Shi, X., Yang, G.,
"Using hydrogen peroxide to control cyanobacterial
blooms: A mesocosm study focused on the effects of
algal density in Lake Chaohu, China", Environmental
Pollution, Vol. 272, p. 115923, (2021).
Qi Li, P. G., Zhang, W., Zheng, Z., Luo, X., "Effects
of different metal ions (Ca, Cu, Pb, Cd) on formation
of cyanobacterial blooms", Ecotoxicology and
Environmental Safety, Vol. 189, p. 109976, (2020).
Oh, H., Hong Kang, S., Kim, E. J., Hwang, T. M.,
"CFD modelling of cyclonic-DAF (dissolved air
flotation) reactor for algae remova", Engineering
Science and Technology, Vol. 22, pp. 477-481,
(2019).
Wang, F. B., "A PDE system modeling the
competition and inhibition of harmful algae with
seasonal variation", Nonlinear Analysis: Real World
Applications, Vol. 25, pp. 258–275, (2015).
Berktay, A., "Environmental Approach and Influence
of Red Tide to Desalination Process in the Middle
East Region", International Journal of Chemical and
Environmental Engineering, Vol. 2, pp. 183-188,
(2011).
Vafaie, F., Yeganeh, B., "Study of harmful algal
blooms (red tide) on the coast, causes and control
strategies", Second International Symposium on
Environmental Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tus
University, In Persian, (2009).

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

Manshouri, M., Yeganeh, S. T., "Investigation of the
causes of the occurrence of red tide and its control in
the waters of the Persian Gulf", Twelfth National
Conference on Environmental Health of Iran, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, In Persian,
(2009).
Weinrich, L., "Tampa Bay, Florida (USA) – NonToxic Algal blooms and Operation of The SWRO
Plant Detailing Monitoring Program for Blooms",
American Water, Voorhees, NJ, USA. (2016).
Lee, Y.G., Kim, S., Shin, J., Rho, H., Lee, Y., Kim,
Y., Park, Y., Oh, S. E., Cho, J., Cjon, K., "Fouling
behavior of marine organic matter in reverse osmosis
membranes of a real-scale seawater desalination plant
in South Korea", Desalination, Vol. 485, p. 114305,
(2020).
Villacorte, L. O., "Algal Blooms and Membrane
Based Desalination Technology", First Edition, CRC
Press/Balkema, pp. 156-184, (2014).
Schurer, R., Tabatabai, S. A., Villacorte, L. O.,
Schippers, J. C., Kennedy, M. D., "Three years
operational experience with ultrafiltration as SWRO
pre-treatment during algal bloom:, Desalination and
Water Treatment, Vol. 51, pp. 1034–1042, (2013).
Villacorte, L. O., Tabatabai, S. A., Anderson, D. M.,
Amy, G. L., Schippers, J. C., Kennedy, M. D.,
"Seawater reverse osmosis desalination and (harmful)
algal blooms", Desalination, Vol. 360, pp. 61–80,
(2015).
Voutchkov, N., “Seawater Desalination-Costs and
Technology Trends”. First Edition, Water Globe
Consulting, Stamford, pp. 2-8, (2013).
"Construction cost data presented in this section 8
from EPA reports", (U. S. EPA, 1980c; U.S. EPA,
1999, 2000a, 2006)

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022)

