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Abstract
Sand filters are composed of sand-filled containers with
determined granulation and specified thicknesses of
pressurized sand layers that work under pressure and they are
placed in the center control system after the cyclone and
before the grid or disk filter. The aim of this study was to
determine the relationship between water turbidity and Total
suspended solids (TSS). To determine the samples turbidity,
they were tested using a spectrophotometer and the
percentage of light passing was obtained through each sample
separately. The test of determining total suspended solids was
also performed. The results of this experiment showed that
there is a quadratic equation between the percentage of light
passing and total suspended solids, which is presented as the
main equation from figure 3, that is more correlated with the
data. As can be seen, at 450 nm, there is a higher correlation
between the turbidity and the light transmittance and less
error.

چکیده
صافیهای شنی از مخازن پر از شن و ماسه با دانهبندیهای
مشخص و با ضخامت معینی از الیههای شن و ماسه تشکیل
میشوند که تحت فشار کار میکنند و در سیستم کنترل مرکزی
 هدف.بعد از سیکلون و قبل از فیلتر توری یا دیسکی قرار میگیرند
از این تحقیق تعیین رابطه بین کدورت آب و کل مواد معلق در آب
 برای تعیین کدورت با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر.است
نمونهها مورد آزمایش قرار گرفتند و درصد عبور نور از هر نمونه
 همچنین آزمون تعیین کل مواد معلق.بصورت جداگانه بدست آمد
 نتایج این آزمایش نشان داد که یک معادله درجه.نیز انجام گرفت
دوم بین درصد عبور نور و کل مواد معلق جامد وجود دارد که این
 که همبستگی بیشتری بین دادهها دارد3 معادله از نمودار شکل
 همانطور که مشاهده.بهعنوان معادله اصلی معرفی میشود
 نانومتر بین کدورت و درصد عبور نور054 میشود در طول موج
.همبستگی بیشتری داشته و خطای کمتری وجود دارد
 مواد معلق، گرفتگی، کدورت، آب:كلید واژه ها
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مقدمه

جنوب ایتالیا انجام دادند .هدف از تحقیق آنها ،تعیین

کمبود منابع آب شیرین ،استفاده از پسابهای قابل بازیافت در

پارامترهای موثر در گرفتگی قطرهچکانها و نیز بررسی رابطه

سیستمهای آبیاری قطرهای را افزایش داده است (تال .)2112

بین این پارامترها و کیفیت آب بود .نتایج مطالعات آنها امکان

با این حال ،استفاده از پساب به دلیل وجود نمک ،مواد مغذی،

طبقهبندی برخی از شاخصهای مزرعهای را فراهم ساخت به

غلظت مواد جامد و بیولوژیکی بیشتر ،خطر انسداد قطره چکان

طوری که این شاخصها در ارزیابی فاکتورهای گرفتگی و

را افزایش میدهد .بنابراین ،بزرگترین چالش در هنگام استفاده

طبقهبندی خطرات گرفتگی مرتبط با کیفیت آب استفاده

از پساب جلوگیری از گرفتگی قطره چکان در سیستم آبیاری

گردید .انسداد قطرهچکانها ارتباط نزدیکی با کیفیت آب

قطرهای است (تروئین و هیلز .)2114 ،گرفتگی قطرهچکانها

آبیاری و ساختار مسیر قطرهچکانها دارد و به همین دلیل

باعث توزیع نامتناسب آب در طول لوله فرعی شده و در نتیجه

عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی میتوانند

یکنواختی کاربرد آب و همچنین تولید محصول را تحت تأثیر

گرفتگی سیستمهای آبیاری قطرهای را تشدید نمایند (ارون و

قرار میدهد (کالرک و همکاران .)1992

همکاران .)1992

با وجود انتخاب صحیح قطره چکان که گرفتگی را کاهش

(ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار  .)1141در میان

میدهد در هنگام استفاده از پساب ،روشهای نگهداری مانند

فیلترهای رایج در آبیاری میکرو ،فیلترهای شنی بیشترین

تصفیه آب ،شستشو و پایش عملکرد سیستم موردنیاز است (ژو

کاربرد را دارند بخصوص زمانی که از پساب بهعنوان آب آبیاری

و همکاران.)2119 ،

استفاده گردد .این فیلترها همیشه زمانی که جلبک یا سایر

فیلترهای شن و ماسه استاندارد برای جلوگیری از مشکل

آالیندههای آلی وجود دارند توصیه میشوند (راوینا .)1994

گرفتگی در سیستمهای قطرهای در نظر گرفته شدهاند .چون

مواد معلق گرفته شده توسط فیلتر مقدار جریان عبوری از فیلتر

این فیلترها معموال ذرات بیشتری را حذف میکنند و بنابراین

را کاهش میدهد که درنهایت باید فیلتر شنی بهوسیله شستو

گرفتگی قطره چکان را کاهش میدهند (ون یونگ و همکاران

شوی معکوس تمیز شود که بخش مهمی از عملیات و عملکرد

.)2112

فیلتر شنی است .این شستوشوی معکوس یا با زمان و یا با افت

هدف از ساخت فیلترها حذف مواد معلق و کاهش کدورت آب

بار در فیلتر کنترل میشود .با این حال اگر فیلترهای شنی بطور

است .بخش عمدهای از گرفتگی قطره چکانها مربوط به مواد

مداوم و بصورت کافی شسته نشوند در فیلترهای شنی منافذ

معلق موجود در آب آبیاری است .مواد معلق گرفته شده توسط

بزرگ و بهم پیوستهای به نام سوراخ موش میتواند تشکیل شود

فیلتر مقدار جریان عبوری از فیلتر را کاهش میدهد که در

که عملکرد فیلتر را کاهش میدهد (ناکایاما .)1942

نهایت باید فیلتر شنی بهوسیله شستوشوی معکوس تمیز شود.

ناکایاما ( )1942در ارتباط با کیفیت آب مورد استفاده در

اینکه به فاصله چه مدت زمان الزم است فیلتر شسته شود .و

روشهای آبیاری قطرهای بیان داشته است که کاربرد آبهایی

چند بار و به چه مدت بایستی آن را شست بستگی به کیفیت

با محتوای مواد جامد معلق بیش از  111میلیگرم در لیتر

آب و عمدا به مواد معلق موجود در آن دارد .تعیین آزمون مواد

مشکالت عدیدهای را برای سیستم آبیاری تحت فشار ایجاد

معلق به اندازه کافی و در طول مدت بهرهبرداری هزینه بردار و

مینماید .عالوه بر این طبق توصیه مراجع ،آبی که غلظت

وقتگیر است و از دقت باالیی برخوردار نیست .کدورت آب تابع

جامدات معلق در آن کمتر از  21میلیگرم در لیتر باشد برای

کیفیت آب و بیشتر متاثر از مواد معلق درآن است .تعیین

استفاده در اکثر سیستمهای آبیاری تحت فشار مناسب است

کدورت با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر دارای دقت باال

(متسفل و همکاران  .)2114اطلسی ( )1191به این نتیجه

است و به مدت زمان کمی نیاز دارد .در این مقاله با مشخص

رسید که اسمز معکوس از راندمان حدف نیترات باالیی برخوردار

شدن کدورت و با استفاده از رابطه بدست آمده مقدار کل مواد

است .راندمان حدف نیترات برای باالترین غلظت نیترات ورودی

معلق به سادگی محاسبه میشود.

انجام شده در این تحقیق ( 121میلی گرم بر لیتر) برابر 91

کاپرا و همگاران ( )1994تحقیقاتی بر روی کیفیت آب و

درصد گزارش شده است .فروغی و همکاران ()1191

یکنواختی پخش در تعدادی از سیستمهای آبیاری قطرهای در

فیلتراسیون رواناب با استفاده از شن روش تصفیهای است که به
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دلیل ارزان بودن ،فراوانی و قابلیت دسترسی به شن و نیز امکان

در ترکیب با مواد جاذب دیگر توانایی جذب آب افزایش مییابد.

کاربرد این روش در مقیاسهای کوچک و بزرگ اهمیت خاصی

وارا پراساد ( )2111برای حذف فلزات سنگین از سیالهای

بین سایر روشهای تصفیه دارد .امین و همکاران  1149به این

صنعتی ،از ترکیبی از مواد جاذب مانند شن ،سیلیکا ،ذغال

نتیجه رسیدن که با بهبود شرایط راهبری تـصفیهخانـه و

سنگ و اکسید آلومینیوم استفاده کردند.

ارتقـای کیفیـت پـساب خروجی از طریق فیلتراسیون شنی

متسفل و همکاران ( )2114توصیه کردند که از سیستم

تحت فشار و با اصالﺡ دانهبندی بستر فیلتر برای کاهش ،TSS

فیلتراسیون قبــل از واحدهای  uvاستفاده شود .خود فیلتر به

سیستم  uvگزینهای قابل رقابت بـا کلرزنی بهمنظور گندزدایی

تنهایی باعث حـذف اکثر ذرات و بخشی از پاتوژن ها می شود و

و بازیابی حجم عظیم پساب در مصارف مختلﻒ بهخصوص

در نتیجـه بارگـذاری سیستم  uvکاهش میابد.

آبیاری زمینهای کشاورزی پایین دست تصفیهخانه محسوب

بیگ و همکاران ( )2111در مطالعهای ،محلولهای با

میشود.

غلظتهای مختلﻒ کروم را از ستون شن عبور دادند .آنها

عابدی کوپایی و همکاران ( )1191روشهای مختلفـی بـرای

دریافتند توانایی حذف این عنصر توسط شن  49تا  111درصد

بهبـود کیفیـت آبهای نامتعارف وجود دارد که در بین آنها

است که این توانایی را به تمایل زیاد یونهای کروم برای جذب

روش فیلتراسیون یک روش کارآمد و مﺆثر در حذف عناصـر

به ذرات شن مرتبط دانستند.

بـوده اسـت .در ساختن فیلتر مهمترین قسمت انتخاب جاذب

منکل و همکاران ( )1991فیلترهای شن با تکیه بر پوششهای

است .در این مطالعه از تراشههای الستیکی بهعنوان جاذب

بیوفیلم فعال ذارت شن و ماسه بیش از یک قرن است که برای

استفاده شده است .نتایج نـشان داد که حـذف عناصـر بـه

تصفیه آب فاضالب استقاده میشود.

عوامـل مختلفی چون زمان تماس جاذب با محلول و مقدار ماده

شی و همکاران ( )2111امروزه فیلتر شینی تاثیر خود را در از

جاذب به کار برده شده (ضخامت فیلتر) بستگی دارد .بـا

بین بردن بیش از  99درصد نیاز اکسیژن بیوشیمیایی ()BOD5

افـزایش زمـان تماس ،میزان جذب افزایش یافتـه و سـبب

از فاضالب فراوری پنیر نشان داده است.

کـاهش بیـشتری در غلظت عناصـر موجـود در زهآب خروجـی

احمد و همکاران در سال  2111کارایی شن پوشیده شده با

شـد .هـمچنین بـا افزایش ضخامت فیلتر نیز بر مقدار جذب

اکسید منگنز و شن بدون پوشش را در حذف برخی آالیندههای

افزوده شد .دانشی و همکاران ( )1149فیلتر شنی تکالیه ثقلی

رواناب مورد بررسی قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که

با محیط شن سیلیسی میتواند بطور موفقیت آمیزی برای

فیلترهای شنی پوشش داده شده کاراتر از فیلترهای شنی بدون

حذف غلظتهای پایین مس مورد استفاده قرار گیرد .برای

پوشش است.

غلطتهای باالی مس یا بطور کلی جهت حذف روی در

ایون و همکاران ( )2111حذف چهار فلز سنگین سرب ،کروم،

غلظتهای مختلﻒ کارایی مطلوبی حاصل نگردید اما احتماال در

مس ،نیکل را از محلول آبی با استفاده از شن معمولی در 21

این شرایط میتوان با استفاده از سری فیلترهای شنی دارای

منطقه بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین

عمق بیشتر استفاده نمود.

جذب فلزات سنگین توسط شن به ترتیب سرب ،کروم ،مس و

مهلنگو و همکاران ( )2111استفاده از زئولیت را در فیلتر شنی

روی بود.

بررسی کردند .نتایج نشاندهنده راندمان حذف باالی  41برای

هان و همکاران ( )2112در مطالعه ای که روی حذف روی و

کلسیم 49 ،برای منیزیم 99 ،برای آهن 22 ،برای آرسنیک27 ،

مس توسط زئولیت پوشیده شده با اکسید منگنز ( )moczانجام

برای فلوراید 92 ،برای کدورت 14 ،برای نیترات ،و  71درصد

شد ،نشان داد که  moczجاذب موثری برای حذف مس و روی

برای کل کربن آلی بوده است.

میباشد .فلورنت پورسل و همکاران ( )2121رابطه بین غلظت

بنجامین و همکاران ( )2119هرچند شن جاذب ارزان قیمت و

کل مواد معلق در لولههای آب در شتستشوهای مکرر و کدورت

در دسترسی بهشمار میرود اما حذف االیندههای محلول مانند

را مورد ارزیابی قرار دادند .و مالحظه کردند که نسبت بین

فلزات سنگین را بدلیل واکنشپذیری سطحی اندک محدود

کدورت و غلضت کل مواد معلق در نمونهها تا چندین برابر با

میکند در واقع شن قدرت جذب سطحی خیلی کمی دارد اما

یکدیگر فرق دارند و آن متاثر از منشاء ذرات معلق و زمان
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نمونهگیری و روش شستشو میباشد.

ظرفها باقی ماند مقدار کل مواد معلق جامد بود .ظرفهای

البانا و همکاران ( )2112با استفاده از یک پساب احیا شده برای

حاوی رسوبات خشک شده ،با ترازوی با دقت  1/111گرم ،وزن

ارزیابی کارایی فیلترهای ماسه با قطرهای مﺆثر ماسه ،1/12

شدند .سپس ظرفها شسته شدند و مجددا به مدت  12دقیقه

 1/21 ،1/74و  1/27میلیمتر در کاهش کدورت و بهبود غلظت

درون آون قرار داده شدند تا ظرفها کامال خشک شدند سپس

اکسیژن محلول آزمایشی انجام دادند .تأثیر شستشوی فیلترها

مجددا ظرفها وزن گردید و وزن ظرف خالی بدست آمد و در

بر کارآیی تصفیه بسته به اندازه ماسه مﺆثر ،باعث کاهش کدورت

نهایت با تفاضل وزن ظرفها مقدار رسوبات (مواد معلق جامد یا

بین  29/2تا  42 /7درصد و بهبود اکسیژن محلول از  7/2تا

 )TSSبدست آمد.

 12/4درصد شد.

چون در همه تیمارها میزان رس اضافه شده به مخزن ورودی

مواد و روشها
در این تحقیق یک مدل فیزیکی ساخته شد .این مدل فیزیکی
شامل یک مخزن استوانهای فلزی به ارتفاع یک متر و قطر 21
سانتیمتر جهت جایگذاری دانههای شن و ماسه میباشد .یک
درپوش فلزی ،لوله ورودی وخروجی آب به قطر یک اینچ ،لوله
فلزی متخلخل به همراه توری پیچیده شده در اطراف آن در
داخل و در کﻒ مخزن از ضمایم این مدل میباشند ،یک شیر
قطع و وصل جریان در قسمت ورودی مخزن شن ،یک عدد
پمپ با توان  1/2اسب بخار به منظور تامین فشار ،دو عدد فشار
سنج یکی قبل از ورودی به مخزن فیلتر شنی و دیگری بعد از
مخزن فیلتر شن (برای تعیین افت بار هیدرولیکی در ستون

آب تقریبا یکسان و به میزان ( 121با خطای  2گرم ) گرم در
 121لیتر آب بود لذا TSSهای بهدست آمده از تیمار ورودی
حدود یک گرم بود .ولی این مقدار برای مخزن خروجی که آب
تصفیه شده را جمعآوری میکرد متفاوت بود علت این تفاوت
هم به این خاطر است که تیمارهای مختلﻒ فیلتر شن طراحی
شده ،مقدار متفاوتی از رس را جذب میکنند (هر تیمار مقدار
خاصی رس جذب میکند) و بنابراین تصفیههای متفاوتی
صورت میگیرد .به همین علت مقدار TSSهای خروجی از
فیلتر متفاوت است.
 اندازهگیری درصد عبور نور با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر

1

فیلتر شنی) را نیز شامل است .همچنین دو مخزن آب هرکدام

هدف کلی استفاده از این دستگاه در این آزمایش ،بهدست

به حجم  121لیتر یکی جهت تهیه آب خام با کیفیت مشخص

آوردن رابطه بین کل مواد جامد معلق و درصد عبور نور است .با

(قبل از فیلتر شن) و دیگری جهت جمعآوری آب تصفیه شده

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نمونهها مورد آزمایش قرار

از فیلتر شن (بعد از فیلتر شن) نیز وجود دارند .یک لوله فرعی

گرفتند و درصد عبور نور از هر نمونه بهصورت جداگانه بدست

انشعاب گرفته از پمپ به داخل مخزن آب جهت ایجاد تالطم و

آمد .به این صورت که ابتدا دستگاه روشن گردید سپس آب

مخلوط کردن مواد معلق موجود در آب خام (برای یکنواختی

مقطر (جهت صفر کردن دستگاه یا مبنا قرار دادن جهت مقایسه

بهتر مواد معلق در مخزن ورودی آب) پیشبینی شده است.

نمونهها) ،درون لوله شیشهای کوچکی که درون دستگاه بود
ریخته شد سپس ظرف شیشهای با دستمال تمیز گردید (چون

 آزمایش تعیین TSS

در صورت وجود لکه روی این ظرف شیشهای حساس ،قرائت با

نمونههای کیفیت آب گرفته شده از مخزن آب خام (ورودی) و

خطا مواجه میشود ،الزم به ذکر است که عالوه بر لکه روی

مخزن آب تصفیه شده (خروجی) درون ظرفهای شیشهای

ظرف شیشهای ،حبابهای ریز که در هنگام ریختن آب در

محکم یک لیتری ،جمع آوری شد و به آزمایشگاه زهکشی گروه

شیشه به وجود میآید نیز باعث شکست نور شده و قرائت با

آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج منتقل

خطا روبرو میشود) در ادامه نمونه درون دستگاه قرار داده شد

شد و در آنجا نمونه آب در ظرفهای مخصوص یک لیتری

سپس دستگاه روی طول موج مشخص (421 ،221 ،721

ریخته شد و ظرفها بصورت سر باز درون آون قرار گرفتند.

نانومتر) هر کدام بصورت جداگانه تنظیم گردید (با آب مقطر) و

دمای آون روی  117درجه سانتیگراد تنظیم گردید تا آب

درصد عبور نور تعیین شد چون دستگاه با آب مقطر صفر شد یا

نمونهها بخار شود تبخیر شدن نمونهها حدود  74ساعت طول
کشید .پس از تبخیر شدن آب درون ظرفها ،آنچه درون

21

- Spectrophotometer
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تعیین رابطه کدورت آب ( )NTUو کل مواد معلق ( )TSSدر آبیاری قطره ای

میرزایی و همکاران

به تعبیر دیگر مبنا قرار گرفت پس درصد عبور نور  111درصد و
y = 56/317x2 - 125/43x + 100/45
R² = 0/9882

جذب نور صفر میشود) .اندازهگیری برای هر طول موج جداگانه
انجام شد ،بهعنوان مثال برای اولین بار دستگاه با طول موج
 721نانومتر (با آب مقطر) تنظیم شد سپس درصد عبور نور
نمونهها یک به یک در این طول موج قرائت شد .هر بار که الزم
باشد طول موج عوض شود باید دستگاه با آب مقطر صفر شود
بعد درصد عبور نور نمونهها قرائت گردد.

1.2

 درصد عبور نور از نمونه آب ورودی و خروجی

دادههای اندازهگیری شده در آزمایشگاه کیفیت آب مربوط به
درصد عبور نور و جذب نور از تیمارهای ورودی و خروجی از

0.2

0.7

شکل -1رابطه بین درصد عبور نور و كل مواد معلق جامد
()054nm

عبور نور با کدورت آب و همچنین رابطهای بین درصد عبور نور
y = 55/605x2 - 123/22x + 101/31
R² = 0/9893

و کل مواد معلق جامد در آب بود .درصد عبور نور برای همه
شد .جدول  1درصد عبور و جذب نور از نمونه آب ورودی و
خروجی در تیمار اول را نشان میدهد .به جهت محدودیت در
حجم مقاله یک جدول آورده شده است .درصد عبور نور از

1.2

0.7
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0.2

درصد عبور نور

تیمارها در طول موجهای  221 ،721و  421نانومتر اندازهگیری

وسط کم و دانهبندی آن درشتتر از بقیه تیمارها بود و آب

-0.3

مقدار کل مواد جامد معلق (گرم بر لیتر)

فیلتر بود که هدف از این آزمایش برقراری رابطهای بین درصد

نمونهها در تیمار اول کمترین بود چون در این تیمار ارتفاع الیه

درصد عبور نور

100
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-0.3

مقدار کل مواد معلق جامد (گرم بر لیتر)

کمتر تصفیه شد این در حالی است که تیمار نهم چون دارای
الیه وسط با ضخامت بیشتر و دانهبندی ریزتری بود تصفیه

شکل -2رابطه بین درصد عبور نور و كل مواد معلق جامد

بیشتری انجام داد .بهطور کلی هر چه درصد عبور نور از آب

()554nm

بیشتر باشد یعنی فیلتر شنی تصفیه بهتری انجام داده است.
شکلهای  1تا  1رابطه بین درصد عبور نور و کل مواد معلق
جامد را در طول موجهای مختلﻒ نشان میدهند .شکلهای 7

90

y = 49/853x2 - 116/71x + 102/02
R² = 0/9916

80
70
60

موجهای مختلﻒ نشان میدهند.

50

درصد عبور نور

تا  2رابطه بین درصد عبور نور و کدورت آب را در طول

100

40

 اندازهگیری كل مواد جامد معلق ( ،)TSSكدورت و درصد

30

20

تصفیه

دادههای  TSSدر آزمایشگاه زهکشی گروه آبیاری و آبادانی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج و دادههای کدورت در
آزمایشگاه کیفیت آب و فاضالب البرز اندازهگیری شدند.

10
0

1.2

0.7

0.2

-0.3

کل مواد معلق جامد (گرم بر لیتر)

شکل -3رابطه بین درصد عبور نور و كل مواد معلق جامد
()054nm

یافتههای پژوهش
در این بخش نمودارها و نتایج حاصل از آنها آمده است.
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تفاوت معنیداری بین درصد عبور نور و کل مواد معلق جامد در
طول موجهای  221 ،721و  421نانومتر وجود ندارد ولی

21

تعیین رابطه کدورت آب ( )NTUو کل مواد معلق ( )TSSدر آبیاری قطره ای

میرزایی و همکاران

میتوان گفت بطور جزئی در طول موج  421نانومتر بین درصد

با توجه به روابط بدست آمده از نمودارهای باال ،رابطه بین

عبور نور و کل مواد معلق جامد همبستگی بیشتری داشته و

درصد عبور نور و کدورت آب یک رابطه غیرخطی درجه دوم

خطای کمتری وجود دارد .نتایج این آزمایش نشان داد که یک

بهدست آمد .همانطور که مشاهده میشود در طول موج 721

معادله درجه دوم بین درصد عبور نور و کل مواد معلق جامد

نانومتر بین کدورت و درصد عبور نور همبستگی بیشتر و خطای

وجود دارد که این معادله از نمودار شکل  1که همبستگی

کمتری وجود دارد .نتایج این آزمایش نشان داد که یک معادله

بیشتری بین دادهها را نشان میدهد بهعنوان معادله اصلی

درجه دوم بین کدورت و درصد عبور نور آب وجود دارد که این

معرفی میشود .که در این رابطه  xمواد معلق جامد ( )TSSو y

معادله از نمودار شکل 2که همبستگی بیشتری بین دادهها

درصد عبور نور میباشد.

وجود دارد بهعنوان معادله اصلی معرفی میشود .که در این

y = 0.0465x2 - 9.326x + 484.19
R² = 0.9755

300

با توجه به دادههای حاصل از کدورت و کل مواد جامد معلق،

250

یک رابطه خطی بین کدورت و کل مواد معلق جامد مطابق

200

نمودار زیر بهدست آمد (شکل.)4

150

کدروت

350

یباشد.
رابطه  xدرصد عبور نور و  yکدورت آب م 

350

y = 242/61x + 1/6849
R² = 0/997
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درصد عبور نور
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شکل -0رابطه بین درصد عبور نور و كدورت آب ()054nm

50
350

y = 0/0467x2 - 9/562x + 505/51
R² = 0/9695

0
1.5

300
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کدورت

100

100

80

60

آب ،کدورت آب با ضریب  2/272افزایش مییابد .این ضریب

0

درصد عبور نور

فقط برای مواد معلق جامد رس است و برای سایر موادی که

شکل  -5رابطه بین درصد عبور نور و كدورت آب ()554nm
350

y = 0/0406x2 - 8/9498x + 502/34
R² = 0/9685

300

کدورت

200

0
100

80

0

درصد عبور نور

شکل -6رابطه بین درصد عبور نور و كدورت آب ()054nm

22

جدول -1درصد عبور و جذب نور از نمونه آب در تیماراول

250

50
60

میآید.

تیماراول

100

20

میشود ضرایب متفاوتی بدست
چکانها 

باعث گرفتگی قطره 

نمونهها

150

40

با توجه به معادله حاصل از شکل  ،4رابطه بین کل مواد معلق
میباشد .بنابراین با افزایش مقدار کل مواد معلق جامد (رس) در

0
40

کل مواد جامد معلق

جامد و کدورت آب یک رابطه خطی با عرض از مبدا 1/24

50
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0.5

شکل  -0رابطه بین كدورت آب و كل مواد معلق جامد
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تعیین رابطه کدورت آب ( )NTUو کل مواد معلق ( )TSSدر آبیاری قطره ای

میرزایی و همکاران

بحث و نتیجهگیری

شنی حاوی تراشههای الستیک در پوشش زهکشهای

نتایج نشان میدهد در طول موج  421نانومتر بین درصد عبور

زیرزمینی ،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم

نور و کل مواد معلق جامد در آب ،همبستگی بیشتری داشته و

آب و خاک ،زمستان ،1191جلد ،12شماره .27

خطای کمتری وجود دارد .و یک معادله درجه دوم بین درصد

فروغی ،مریم؛ حاجیاننژاد ،مهدی؛ پورزمانی ،حمیدرضا؛

عبور نور و کل مواد معلق جامد وجود دارد .همچنین در طول

نوریمطلق ،زهرا؛ هاشمی ،حسن؛ «بررسی کارایی فیلتر شنی

موج  721نانومتر بین کدورت و درصد عبور نور همبستگی

پوشیده شده با اکسید منگنز در حضور میدان مغناطیسی در

بیشتر و خطای کمتری وجود دارد .و رابطه بین کدورت و درصد

بهبود کیفیت روانابهای شهری ،مجله بهداشت و توسعه،

عبور نور آب یک معادله درجه دوم است .در این تحقیق یک

تابستان ،92جلد ،1شماره .7

رابطه خطی بین کل مواد معلق جامد و کدورت آب با ضریب
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تبیین  1/994بهدست آمد و ضرایب معادله مشخص میکند که
با افزایش مقدار کل مواد معلق جامد در آب ،کدورت آب با
شیب زیادی افزایش مییابد.
فیلترهای مورد آزمایش در این تحقیق ارزیابی شدند .فیلترهای
که مقادیر مواد معلق جامد خروجی آنها به ازای کیفیتهای
یلیگرم بر لیتر هستند
مختلﻒ آب ورودی کمتر از  21م 
بهعنوان فیلتر بهینه انتخاب میشوند و فیلترهای که مقادیر
مواد معلق جامد خروجی آنها به ازای کیفیتهای مختلﻒ آب،
بین  21تا  111میلیگرم بر لیتر هستند ،نسبتا مناسبند و
فیلترهایی که مقادیر مواد معلق جامد در خروجی آنها بیشتر
 111میلیگرم بر لیتر باشد فیلتر نامناسب محسوب میشوند.
منابع
اطلسی ،باهر .بررسی تاثیر کاربرد فیلتر شنی بر افزایش عملکرد
سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب .کارشناسیارشد ،دانشگاه
تهران1191 ،؛  121صفحه.
امین محمدمهدی ،هاشمی حسن ،ابراهیمی افشین ،بینا بیژن،
موحدیان عطار حسین ،جابری ادیب ،صفاری حسین ،موسویان
زهرا« ،کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در
گندزدایی پساب تصفیهخانه فاضالب شمال اصفهان در مقیاس
پایلوت ،مجله آب و فاضالب ،تابستان ،1191جلد ،22شماره .2
دانشی نواب ،بانژاد حسین ،پیرتاج همدانی رضا ،فرجی هوشنگ.
تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در
حضور غلظتهای متفاوت فسفات .سالمت و محیط زیست.
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