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  چکیده

نشـان داد کـه    جی. نتادشاسمز معکوس در استان خوزستان انجام  يهادستگاه ییآب خام بر کارا تیفیاثرات ک یمطالعه با هدف بررس نیا

دستگاه در کاهش امـالح کمتـر    ییشود، کارا شتریب يآب خام است. هرچه غلظت امالح در آب خام ورود تیفیتابع ک ه،یآب تصف تیفیک

متأثر از  هیدر آب تصف هاونیو آن هاونیکات نزای. مافتیذرات جامد محلول، عملکرد دستگاه در کاهش آن بهبود  غلظت شی. با افزاشودیم

 هیدر آب تصـف  می/ سدمیزیمن يهاونیو نسبت کات می/ سدمیکلس يهاونیشده، نسبت کات هیتصف يهانمونه بیشتربود. در  ECو  TDS زانیم

ـ یظرفاز تـک  ترشیب هیدر آب تصف یتیظرفدو يهاونیدر کاهش کات هیدستگاه تصف یینااست. توا يکمتر از آب خام ورود  ياسـت. بـرا   یت

مختلـف   يهـا سـتگاه یدر ا هیدر آب خـام و تصـف   EC ریمقاد اختالف بررسی نی. همچنمالحظه شد ها،ونیمشابه با کات يروند زین هاونیآن

شده است. ري بیشت يآب با شور دیتول منجر به هرچه شوري آب خام بیشتر شده  ه،یتصف ندیفرادر نشان داد که  مورد مطالعه هايرودخانه

آب  هیتصـف  هـاي دستگاه یکلطور. بهکنندیم دیرا تول یشده متفاوت هیتصف هايمتفاوت، آب يخام ورود هايآب با هادستگاه نیا یعبارتبه

  و کرخه داشتند. رآبادینسبت به دو رودخانه خ يآب رودخانه کارون عملکرد بهتر هیدر تصف یخانگ
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  مقدمه

 ،ییایمیشـ  ،یکـ یزیف هـاي یژگیاست که و یآب یدنیآب آشام

 آن در حـدي باشـد کـه مصـرف آن     ویواکتیو راد یکیولوژیب

مـدت،  دراز ایـ مـدت  در کوتـاه  یعارضه سوئ دن،یآشام براي

از حد جامدات  شیب شینکند. افزا جادیبراي سالمت انسان ا

آب شده و  يو شور یموجب بدمزگ دی) و کلرTDSمحلول (

هـایی کـاهش   مصرف چنـین آب کنندگان را به مصرفتمایل 

). شـوري بـه سـایر ترکیبـات شـیمیایی آب      4و  3دهـد ( می

 هـایی بـا غلظـت کلـر    ارد. اگر کاتیون سدیم در آببستگی د

واالن بر لیتر) موجود اکیمیلی 86/10گرم در لیتر (میلی 250

مزه شور آن محسوس است اما اگر کاتیون کلسـیم یـا    ،باشد

گـرم در لیتـر   میلی 1000منیزیم باشد، چنانچه غلظت کلراید 

مـزه  میلی اکی واالن بر لیتر) نیز باشد ممکـن اسـت    16/28(

هاي منیزیم خاطر وجود نمکشور آشکار نشود. تلخی آب به

است. مزه گس مربوط بـه آهـن و آلـومینیم محلـول در آب     

شـوند.  هاي آلی موجـب مـزه گندیـدگی آب مـی    است. نمک

و مـزه صـابون    3کمتر از  pHباشند داراي  هایی که ترشآب

ــیش از حــد 2اســت ( 9بیشــتر از  pHحــاکی از  ). غلظــت ب

). از 16و  3د (شور آب موجب ایجاد طعم تلخ میسولفات د

اثرات سو افزایش نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی، ایجـاد  

هموگلوبینی و جلوگیري از انتقال اکسیژن توسط بیماري مت

  ).16( استزا هموگلوبین و ایجاد ترکیبات سرطان

هـاي تــصفیه در نقطــه مــصرف، از جملـه      استفاده از سیستم

است که در نیـل بــه اهــداف و مقــررات جدیـد آب      هاییروش

سـال   40اند. تکنولوژي اسـمز معکـوس طـی    آشامیدنی مطرح شده

در صنعت تولید آب، توسـعه بسـیار یافتـه اسـت. ایـن       ویژههاخیر ب

ها تحت تـأثیر فشـار کـاربردي حـذف     فرایند فیزیکی بوده و آالینده

هـاي  بسیار ریز و یـون هاي شوند. این غشا توانایی حذف آالیندهمی

اسـمز معکـوس،    يظرفیتی آب را دارد. بنابراین در کاربرد غشـا تک

گیرد. اسمز حذف بر اساس اندازه و بار الکتریکی ذرات صورت می

معکوس عبور تحت فشار آب از میان یـک الیـه غشـایی و عکـس     

کـه تحـت ایـن فراینـد آب از محلـول       اسـت فشار اسمزي معمول 

. بنابراین اسمز معکوس روش جداسـازي  شودمیحاوي امالح جدا 

کـه عامـل جریـان در آن فشـار مکـانیکی       اسـت ها از آب ناخالصی

است. در اسمز طبیعی جهت حرکت آب از محیط رقیـق بـه غلـیظ    

صورتی که در اسمز معکوس از محـیط غلـیظ بـه سـمت     است، در

. شـود میکه نیروي آن از طریق پمپ برقی اعمال  استمحیط رقیق 

یند این است که آب و امـالح از همـدیگر جـدا    انهایی این فر نتیجه

هـاي اخیـر در ایـران مطالعـاتی در زمینـه      ). طی سـال 12شوند (می

هاي تصـفیه آب در برخـی از نقـاط    کیفیت آب خروجی از دستگاه

یند اسمز معکـوس  اطور عمده شامل فرکشور انجام شده است که به

طالعــه کیفیـت فیزیکــی،  ) در م17بـوده اسـت. یــاري و همکـاران (   

هاي تصـفیه آب خـانگی   شیمیایی و میکروبی آب حاصل از دستگاه

هاي تصفیه آب در شهر قم مشاهده کردند که آب حاصل از دستگاه

تر از استاندارد تعیین شـده هستند که ایـن  داراي درجه اسیدي پایین

ودن آب و حـل شدن مــواد مختلــف    موضوع از نظـر خورنـده ـب

) نیز در بررسـی  9خواه ربانی (زاده و داورهمیـت دارد. میرانآن ا در

هاي اسمز معکـوس  کیفیت شیمیایی آب ورودي و خروجی دستگاه

چه تصفیه آب در این دریافتند که اگر 1376- 1386شهر کاشان طی 

 شـود میآب  ها منجر به کاهش شوري و امالح و بهبود طعمدستگاه

فلوئـور، در   ونیـ  يبرا جزه ب هااز دستگاه یآب خروج تیفیک یول

  در حد مطلوب قرار دارد. باًیپارامترها تقر هیمورد بق

اسـمز   يهـا دسـتگاه  ییکـارا  یبررسـ  يکـه بـرا   یمطالعـات  اغلب

 اصـالح  بر هادستگاه نیاثرات ا نهیمعکوس صورت گرفته است در زم

بوده است و کمتر به اثـرات آن بـر    ینیرزمیز يهاآب ییایمیش بیترک

در  نکـه یانـد. نظـر بـه ا   پرداخته يارودخانه ای یسطح يهاآب هیتصف

ـ فیبـا ک  یطحسـ  يهاباستان خوزستان از آ  يبـرا  یمختلفـ  يهـا تی

 نیآب و همچنـ  یآلـودگ  زانیـ و م شـود یمصارف شرب اسـتفاده مـ  

ـ آن ای یکاتون ییایمیش بیترک ـ ن یونی ـ متنـوع و ز  زی  یبررسـ  ،اسـت  ادی

ـ ربرنامـه  يبـرا  توانـد یمـ  هـا دستگاه نیا ییکارا انسـان   یسـالمت  يزی

ـ ا ییکارا ژوهشپ نیمنظور در ا نی. به اشودشدت استفاده به  وهیشـ  نی

مهم استان خوزستان کـه   يشهرها و هاآب شرب در شهرستان هیاز ته

در مقـاطع مختلـف آن    رآبـاد یاز سه رودخانه مهم کارون، کرخـه و خ 

    .شد یکنند، بررسیاستفاده م
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  هاو روش مواد

از اسـتان   ییهـا بخـش  ،پـژوهش  نیـ رد مطالعـه در ا مـو  مناطق

اهـواز (شـرق، غـرب و جنـوب)،      يهـا خوزسـتان شـامل شـهر   

 هیـ دیشوشتر و حم ،یرامهرمز، بهبهان، مالثان ر،یسوسنگرد، رامش

کرخـه   يهـا رودخانـه  قیطر از هادستگاه نیا خامبود. منبع آب 

) و هـواز و ا یو سوسـنگرد)، کـارون (شوشـتر، مالثـان     هیدی(حم

بـرداري از آب  . نمونـه است) ری(بهبهان، رامهرمز و رامش رآبادیخ

ورودي (در محل لوله تغذیـه کننـده آب خـام) و آب خروجـی     

آب  هیتصف هاي(در محل شیر برداشت آب تصفیه شده) دستگاه

سـه رودخانـه    تیـ شهرها انجام شـد. در نها  نیفعال در سطح ا

آب  نیمأتـ  یاصل يهاعنوان رودخانههب رآبادیکرخه، کارون و خ

نمونـه   سهاستفاده شدند. از هر شهر  هیتصف يهادستگاه نیخام ا

عنـوان تکـرار در منـاطق مختلـف برداشـته شـد. تعـداد کـل         هب

نمونـه آب بـود. در    60و  سـتگاه یا 10 شـده  برداشت هاينمونه

 کیـ  رحوضـه یکـه در ز  یهمـه منـاطق   زین يآمار لیتحل یبررس

مـورد اسـتفاده از    يهاستگاهفرض شدند. د یکی ندرودخانه بود

 زیـ هـا ن مدل دسـتگاه  ،برخوردار بودند یکسانی نسبتاً يهایژگیو

ــام تجــار   ــا ن ــه ب ــود ک ــداول در اســتان خوزســتان ب  يمــدل مت

Watersafe آب  هیتصف يبرا لتریف ششها از دستگاه نی. اهستند

  .ندکنیاستفاده م

) TDSشده شامل کل جامدات محلول ( يریگانداره پارامترهاي

بـا دسـتگاه    ياشـه یتوسـط الکتـرود ش   pHبه روش حـرارت دادن،  

pH) ( یکیالکتر تی)، هدا14مترECيشـور  شگاهی) به روش آزما 

)، کلرور بـه  8( نیبه روش تیتراسیون با ورس میزی)، کلسیم و من13(

)، 8( میکرومـات پتاسـ   مجـاورت نقره در  تراتیبا ن ونیتراسیروش ت

)، 8( کیسـولفور  دیبـا اسـ   ونیتراسیت کربنات به روشیکربنات و ب

)، سـدیم و پتاسـیم بـه روش    8سولفات به روش رسوب در استن (

ـ انـدازه گ  وژنیـ فیکرودی) و نیترات بـه روش م 8فتومتري (فلیم  يری

 لیـ و تحل هیـ تجز مطالعه، بودن مقطعی –شدند. با توجه به توصیفی

حاصـل   جیصورت گرفته و نتـا  SPSSافزار با استفاده از نرم هاهداد

شده با اسـتفاده از   هیمختلف در آب خام و تصف يرهایمتغ سهیاز مقا

  انجام شد. tآزمون 

  جیو نتا بحث

با استفاده از آزمـون   هیمختلف آب خام و تصف يرهایمتغ سهیمقا

t  آورده شده است 1بدون توجه به نوع رودخانه، در جدول. 

ز جـ فاکتورهـا بـه   یبدون توجه به نـوع رودخانـه، در تمـام   

شده تفاوت  هیآب خام و تصف نیب Znو  Mn ،As ،Feعناصر 

درصـد مالحظـه شـد     کیـ در سـطح کمتـر از    يدار آمـار یمعن

ـ   هیدسـتگاه تصـف   یعبارته). ب1(جدول  را در  يداریتفـاوت معن

 فاخـتال  زانیـ م نیشـتر یاند. بهکرد جادیا هیآب تصف يهایژگیو

ات جامـد  مربـوط بـه ذر   ه،یو تصف يدو نوع آب خام ورود نیب

دار یدر سطح باال معنـ  يمحلول بوده که اختالف آن از نظر آمار

ـ ماخـتالف بـه   زانیـ م نیاست. کمتر مربـوط اسـت کـه     Fe زانی

کمتر). بعد  F زانیدار است (میرمعنیغ ياختالف آن از نظر آمار

، ECدر کـاهش   هیتصـف  يهـا از ذرات جامد محلـول، دسـتگاه  

 .اندرا داشته ییکارا نیهترب زین يو کلر آب ورود میسد م،یکلس

حداکثر مقدار  ،یدنیآب آشام تیفیک يبر اساس استانداردها

 6است ( تریگرم در لیلیم 500 یدنیدر آب آشام TDSمطلوب 

 دهدینشان م 1جدول  یبررس زین pH زانی). در رابطه با م11و 

آب خـام و   pH نیدرصد بـ  کیدر سطح  يداریکه تفاوت معن

 نیانگیطور مبه هابه دستگاه يآب ورود pH وجود دارد. هیتصف

 یکم pH زانیم هیدر آب تصف یاست که مناسب بوده ول هشت

اسـتفاده   دهدیکه نشان م دهیرس 21/7و به محدوده  افتهیکاهش 

شدن بـه   کیو نزد pHاسمز معکوس منجر به کاهش  ندیاز فرا

به بهم خوردن نسـبت   تواندیامر م نی. علت اشودیم یحد خنث

مربـوط باشـد.    هیتصـف  نـد یاثـر فرا  در هاونیو کات هاونیآن زانیم

ـ ن نیمحققـ  گـر یتوسـط د  یجینتا نیچن   گـزارش شـده اسـت    زی

 7/7در آب خـام   تـرات یغلظـت ن  نیانگیـ م نی). همچن10و  6(

 تـر یگـرم در ل یلـ یم 8/4بـه   هیبوده که بـا تصـف   تریگرم در لیلیم

) تـر یگـرم در ل یلـ یم 50( است که از حد مجـاز آن  افتهیکاهش 

 یکـاهش از لحـاظ سـالمت    نیـ وجـود ا  نیبا ا دفاصله دار یلیخ

جـدول بـا    نیـ دست آمده از ابه جیاست. نتا تیحائز اهم اریبس

 قیـ طـور مثـال در تحق  مطابقت دارد. بـه  زین نیمحقق ریسا جینتا

  يهـا کـن  هیآب استحصال شـده از آب تصـف   تیفیبر ک يگرید
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  برداريم و تصفیه شده بدون توجه به محل نمونههاي آب خا. مقایسه ویژگی1جدول 

  ویژگی
  آب تصفیه شده  آب خام

 tآماره 
سطح 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  داريمعنی

TDS (mg/L) 09/1  26/0  11/0 23/0 64/11 000/0 

pH 00/8  34/0 21/7 64/0  53/4 000/0 

(meq/L) -2
3CO 83/2  29/3 0000/0 00/0 55/3 000/0 

(meq/L) -
3HCO 39/3 95/1 03/1 82/0 58/4 000/0 

(mg/L) -
3NO 66/7 82/1 80/4  56/1 90/4 000/0 

(mg/L) +2Mn 09/0  02/0 10/0  030/0  01/1- 32/0  

(mg/L) -As 05/0 005/0  05/0 006/0 38/0- 71/0 

(mg/L) 2+Fe 12/0 46/0 09/0 32/0  24/0 81/0 

(mg/L) +Zn  007/0 009/0 02/0  056/0 04/1- 31/0 

 EC (µS/cm) 65/1947 57/480 12/427 82/504 99/8 000/0 

(meq/L) 2+Ca 03/7  15/2 34/1 19/2 66/7 000/0 

(meq/L) 2+Mg 09/4 87/1 93/0 55/1  37/5 000/0 

(meq/L) +Na 34/8 6/2 11/2  10/2 68/7 000/0 

 47/19 81/4 39/4 98/4 99/8 000/0   (meq/L) جمع کاتیون

(meq/L) -Cl  15/10 81/3 03/2 31/2 52/7 000/0 

(meq/L) -2
4SO 25/7 62/2 73/1 27/3 40/5 000/0 

 79/20 56/5  81/4  15/4 5/9 000/0 (meq/L) جمع آنیون

  

آب  pH نشــان داده کــه رانیــا يمســتقر در شــهرها و روســتاها

 لیـ شدن و خورنده بـودن تما  يدیبه سمت اس هاگاهستد یخروج

هـم خـوردن تعـادل    هبه واسطه ب تواندیداشته است که علت آن م

  ).17در آب باشد ( تیائیامالح مولد قل

، Mn ،Asعناصـر   زانیـ نشان داد که م 1جدول  جینتا نیهمچن

Fe  وZn ـ   هیدر آب خام و تصف نداشـت.   يداریشده تفـاوت معن

منگنـز از   زانیـ م شیاسمز معکوس باعث افـزا  مستیس منگنز يبرا

 يو عنصـر رو  تـر یگـرم بـر ل  یلـ یم 1/0بـه   تریگرم بر لیلیم 09/0

شده است که با  تریگرم بر لیلیم 02/0به  007/0از  شیباعث افزا

در  ظیتواند بـه تغلـ  یاما م ستیدار نیمعن شیافزا نیکه ا يوجود

 مجاز حد از کمتر هاآن ریوجود مقاد نیمربوط باشد. با ا هیاثر تصف

  ).  5( است آب در

ـ اسـمز معکـوس تغ   ستمیس  جـاد یا کیدر غلظـت آرسـن   يریی

میکروگرم در لیتر است  10از حد مجاز  شیآن ب زانیم ینکرده ول

. باشـد  نیآفرکنندگان خطرمصرف یسالمت يبرا تواندی) که م15(

است. عنصـر   یونیصورت آنبه يبرخالف منگنز و رو بیترک نیا

به بـدن انسـان    زین امیدنیاز طریق غذا و آب آش تواندیم کینآرس

گـردش خـون،    ،یعصـب  سـتم یاخـتالل در س  جادیوارد شده و با ا

 در کـه  طـوري بـه  کند، دیانسان را تهد یگوارش و پوست، سالمت

ـ ن آهـن  مقـدار ). 1( شـود حاد باعث مرگ افراد  هايتیمسموم  زی

کـاهش   تـر یگـرم بـر ل  یلیم 09/0به  12/0از  لتریپس از عبور از ف

  .است یدنیاز حد مطلوب آهن در آب آشام کمترکه  افتهی

شـده   هیدر آب خام و تصف یمورد بررس يفاکتورها نیانگیم

 2کـارون و کرخـه در جـدول     رآبـاد، یسه رودخانه خ کیبه تفک

 نشان داده شده است.

) نشان 2مختلف در سه رودخانه (جدول  يفاکتورها یبررس

 مختلف در سه رودخانـه  يم از نظر فاکتورهاکه آب خا دهدیم

  بـه  يآب ورود تیـ فیک یدارنـد. بـه عبـارت    يداریاختالف معن
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  میانگین فاکتورهاي مورد بررسی در آب خام و تصفیه شده به تفکیک رودخانه .2 جدول

  

 ویژگی

  میانگین فاکتورها در آب تصفیه شده  میانگین فاکتورها در آب خام

  1رودخانه 

  )(خیرآباد

  2رودخانه 

  (کارون)

  3رودخانه 

  (کرخه)

 1رودخانه 

  (خیرآباد)

  2رودخانه 

  (کارون)

  3رودخانه 

  (کرخه)

TDS (mg/L) 24/1 04/1 97/0 04/0 078/0 33/0 

pH 73/7 1/8 21/8 79/6  25/7 76/7 

(meq/L) -2
3CO 08/1 18/2 73/7 00/0 00/0 00/0 

(meq/L) -
3HCO 14/4 83/2 8/3 6/1 79/0 83/0 

(mg/L) -
3NO 22/8 27/7 87/7 15/5 9/4 93/3 

(mg/L) 2+Mn 08/0 1/0 1/0 09/0 11/0 1/0 

(mg/L) -As 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 

(mg/L) 2+Fe 01/0 22/0 01/0 01/0 16/0 01/0 

(mg/L) +Zn  005/0 01/0 01/0 01/0 03/0 02/0 

EC (µS/cm)  2016 5/1945 184  530 44/283 67/686 

(meq/L) 2+Ca 68/4 7 6/7 78/1 63/0 73/2 

(meq/L)2+ Mg 76/6 71/3 27/4 78/1 61/0 47/0 

(meq/L) +Na 71/8 73/8 52/6 15/2 58/1 66/3 

 15/20 45/19 39/18 71/5 82/2 86/6   (meq/L)جمع کاتیون

(meq/L) -Cl  8/9  14/11 75/7 03/1 94/1 85/3 

(meq/L) -2
4SO 7/8 07/6 4/8 29/3 78/0 15/2 

 64/22 04/20 95/19 92/5 42/3 84/6 (meq/L) جمع آنیون

  

ـ متفـاوت اسـت. تحل   گریهمـد  بـا  هادستگاه  سـه یمقا يآمـار  لی

سـه   هشد هیدر آب خام و تصف یمورد بررس يورهافاکت نیانگیم

 آورده شده است. 3کارون و کرخه در جدول  رآباد،یرودخانه خ

نشان داد  طرفهکی انسیوار زیبا استفاده از آنال ياستنباط آمار

 رآباد،یآب سه رودخانه خ نی، ب3جدول  جیکه با توجه به نتا

2-کارون و کرخه تنها در فاکتور 
3CO يدار آماریتفاوت معن 

فاکتورهـا   ریسا یدرصد وجود دارد ولپنج  در سطح کمتر از

ـ نشان نداد. پـس از ا  يداریتفاوت معن سـه   pH فـاکتور،  نی

نشـان   گریکـد یاختالف را در آب خام بـا   نیشتریرودخانه ب

ـ تفـاوت ن  نیدادند. کمتر  هـا ونیو کـات  EC يدر فاکتورهـا  زی

ــه  ــدمالحظ ــی. در تعش ــهیا نی ــاکتور  نک 2-ف
3CO  ــدام در ک

ـ یتعق يهـا اند، آزمـون داشته يداریها تفاوت معنرودخانه  یب

کـــه  دادنـــد) نشـــان LSD( يداس) و الTukey(یتـــوک

ـ از نظر ا يداریو کارون تفاوت معن رآبادیخ يهارودخانه  نی

و  رابـاد یفاکتورها نداشته اما رودخانه کرخه با دو رودخانه خ

نشان داد که  جی. نتادارند يدارینظر تفاوت معن نیکارون از ا

2-مقدار  يهرچند رودخانه کرخه حاو
3CO نسـبت   يشـتر یب

سـه   نیـ شـده ا  هیاسـت امـا آب تصـف    گـر یبه دو رودخانه د

فاکتورها اختالف  ریسا نیفاکتور و همچن نیرودخانه از نظر ا

  نشان نداد. يداریمعن

شـده سـه    هیمختلف در آب تصف يکاهش فاکتورها راندمان

با اسمز معکوس  هیکارون و کرخه در اثر تصف رآباد،یرودخانه خ

 نشان داده شده است. 4در جدول 

مختلف در آب سه رودخانـه   يفاکتورها رییتغ زانیم یبررس

در  هیتصـف  يهادستگاه ییکه کارا دهدینشان م هیبا دستگاه تصف

از  گـر یآب رودخانه کارون نسبت به دو رودخانه د تیفیبهبود ک

ـ ترتبـه  TDS زانیم نیشتریاست. ب برخوردار يعملکرد بهتر  بی

 بــوده کــه بــا خــهکــارون و کر رآبــاد،یخ يهــادر آب رودخانــه
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 مقایسه میانگین فاکتورهاي مورد بررسی در آب خام و تصفیه سه رودخانه خیرآباد، کارون و کرخه .3جدول 

 
  هاویژگی

  آب تصفیه شده آب خام

 داريسطح معنی Fآماره  داريسطح معنی Fآماره 

TDS (mg/L) 34/1 29/0 024/2 17/0 

pH 2/3 07/0 635/2 11/0 

(meq/L) -2
3CO 8/7 005/0 . . 

(meq/L) -
3HCO 78/0 48/0 852/1 19/0 

(mg/L) -
3NO 43/0 66/0 579/0 57/0 

(mg/L) 2+Mn 8/1 2/0 576/1 24/0 

(mg/L) -As 14/1 35/0 251/0 78/0 

(mg/L) 2+Fe 41/0 67/0 402/0 68/0 

(mg/L) +Zn  43/0 66/0 279/0 76/0 

 EC (µS/cm) 11/0 89/0 848/0 45/0 

(meq/L) 2+Ca 13/0 88/0 213/1 33/0 

(meq/L) 2+Mg 42/0 67/0 082/1 37/0 

(meq/L) +Na 87/0 44/0 114/1 36/0 

 11/0 89/0 988/0 40/0  (meq/L) جمع کاتیون

(meq/L) -Cl  91/0 43/0 491/1 26/0 

(meq/L) -2
4SO 28/2 14/0 967/0 40/0 

 36/0 70/0 970/0 40/0   (meq/L) جمع آنیون

  

 راندمان کاهش فاکتورهاي مختلف در آب تصفیه شده سه رودخانه خیرآباد، کارون و کرخه .4جدول 

   ا در آب خاممیانگین فاکتوره

 رودخانه کرخه رودخانه کارون رودخانه خیرآباد ها ویژگی

65 92 96 TDS (mg/L) 

5 10 12 pH 

100 100 100  (meq/L) -2
3CO 

78 72 3/61 (meq/L) -
3HCO 

50 32 37 (mg/L) -
3NO 

 As- (mg/L) بدون تغییر با تصفیه بدون تغییر با تصفیه بدون تغییر با تصفیه

 2+Fe (mg/L) بدون تغییر با تصفیه 2/27 یر با تصفیهبدون تغی

5/62 6/85 7/73 EC (µS/cm) 

64 91 9/61 (meq/L) +2Ca 

9/88 5/83 6/73 (meq/L) 2+Mg 

8/43 9/81 3/75 (meq/L) +Na 

  (meq/L) جمع کاتیون 6/71 5/85 6/62

3/50 5/82 4/89 (meq/L) -Cl  

4/74 1/87 1/62 (meq/L) -2
4SO 

 (meq/L) جمع آنیون 7/73 9/82 7/65

 صورت درصد تغییر آورده شده است.در جدول مقادیر به
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 هـا از آب رودخانه TDSدرصد از  65و  92، 96 بیترتبه هیتصف

غلظـت   شیدستگاه با افـزا  ییکارا شیافزا انگریب که شده حذف

ـ دل نیبه ا TDS تی. اهماستذرات جامد در آب خام   اسـت  لی

آب، در سطوح خـود   یکدورت و کاهش زالل جادیبر اکه عالوه

در ورود بـه بـدن    لیکه سـبب تسـه   تندهس ندهیآال ریجاذب سا

بـه بـدن    هـا نـده یبخـش از آال  نیا ها،. با حذف آنشودیانسان م

ـ یم زیـ شود. در اغلب موارد موجـودات ر یانسان وارد نم  یکروب

ـ بـه ا  زین ـ . حضـور ا شـوند یذرات متصـل مـ   نی موجـودات   نی

وبـا، حصـبه،    يماریباعث ب تواندیم یدنیزا در آب آشاميماریب

  ).16و  7شود ( یخون دیشد يهااسهال ایو  تیهپات

ــم نیشــتریب ــن يدر آب خــام ورود pH زانی ــه  زی ــوط ب مرب

 رآبـاد یمربـوط بـه رودخانـه خ    زانیـ م نیرودخانه کرخه و کمتر

 نیشـتر یو عبور آب از دسـتگاه، همچنـان ب   هی. بعد از تصفاست

 نیشده رودخانه کرخـه و کمتـر   هیمربوط به آب تصف pH زانیم

اسـت کـه کـاهش     رآبـاد یرودخانه خ هیمربوط به آب تصف زانیم

pH رآباد،یشده رودخانه خ هیدر آب تصف pH  آب را به محدوده

 رییـ سـبب تغ  توانـد یشـدن آب مـ   يدیاس نیرسانده و ا يدیاس

ب کربنـات در آ  زانیـ آب شود. در مورد م يهایژگیدر و یمهم

مربوط به آب رودخانه کرخـه و   زانیم نیشتریب زین يخام ورود

اسـت امـا بعـد از     رآبـاد یمربوط به آب خام رودخانه خ نیکمتر

ـ م ،يکربنات در آب خـام ورود  هیاول زانیفارغ از م ه،یتصف  زانی

 دهیرسـ  زیهر سه رودخانه به حـدود نـاچ   هیکربنات در آب تصف

ـ     یاست که م اه بـا موجـودات   همـر  یتوانـد بـه حـذف مـواد آل

 زیکربنات نیب زانیکننده آنها نسبت داده شود. م هیتجز یکروبیم

و رودخانه کارون  نیشتریب رآبادیخ خانهرود يدر آب خام ورود

  مقدار است. نیکمتر

و کلـر را   میغلظت سد نیشتریآب رودخانه کارون ب نیهمچن

در  غلظـت کلـر   نیشتریب زیتوسط دستگاه ن هیدارد که بعد از تصف

کـه آب   يشده رودخانه کارون مشاهده شد. با وجـود  هیآب تصف

 نیرا داشـت امـا کمتـر    میغلظت سد نیشتریکارون ب يخام ورود

  رودخانه کارون مشاهده شد.    هیدر آب تصف میغلظت سد

 رآبـاد یو سولفات در آب خام رودخانـه خ  میزیمن زانیم نیشتریب

ـ ترتبـه  هیصـف فاکتورها بعد از ت نیا زانیم نیبود که کمتر در  بی

رودخانه کرخه و کارون مشاهده شد. وجود سولفات  هیآب تصف

 یشناسـ نیزمـ  يبه سـازندها  رآباد،یدر رودخانه خ ادیز میزیو من

 زین میکلس مورد در. شودیرودخانه مربوط م نیباالدست ا یگچ

آن در آب خـام رودخانـه کرخـه بـود و بعـد از       زانیم نیشتریب

را داشـت.   میکلسـ  زانیـ م نیون، کمتـر آب رودخانه کـار  هیتصف

ـ فیبـه ک  یآب خروج تیفیک یکلطوربه دسـتگاه   يآب ورود تی

 شـتر یب يچه غلظت امالح در آب خـام ورود داشته و هر یبستگ

و کاهش آن کمتر شده اسـت. بـا    ذفدستگاه در ح ییشد، کارا

غلظت ذرات جامد محلول، عملکرد دسـتگاه در حـذف    شیافزا

بـار   يذرات جامد محلـول چـون دارا   یطرف . ازشودیآن بهتر م

ده و کرسطح خود جذب  يرا رو هاونیکات توانندیبوده، م یمنف

دستگاه حذف  يلترهایذرات جامد توسط ف نیا هیتصف ندیدر فرا

. ابـد ییکاهش م قیطر نیاز ا هاونیاز کات يادیز بخش. شوندیم

ما بعد از را دارد ا میسد زانیم نیشتریآب خام رودخانه کارون، ب

حاصله کمتـر از دو رودخانـه    هیدر آب تصف میسد زانیم هیتصف

ـ دلاثر ممکن است بـه  نیشده است. ا گرید اثـر ذرات جامـد    لی

ـ  زانیم تینهادر پس. باشدمحلول در نمونه آب   ایـ  ونیکـات  کی

هم به  یخانگ هیتصف يهاحاصل از دستگاه هیدر آب تصف ونیآن

 يهـا یژگـ یو ریو هم به سـا  يآن در آب خام ورود هیمقدار اول

  دارد.  یذرات جامد محلول بستگ زانیآب از جمله م

نشـان داد   زین هاونیو آن هاونیمجموع غلظت کل کات یبررس

و هـم   ونیغلظت کل کـات  نیشتریهم ب رآبادیکه آب رودخانه خ

را دارد و در دو رودخانـه کـارون و    ونیـ غلظت کـل آن  نیشتریب

بـا هـم برابرنـد.     بـاً یتقر هـا ونیـ و آن هاونیکرخه در مجموع کات

نشـان   هیفاکتورهـا در آب خـام و تصـف    زانیـ م یبررس نیهمچن

در آب  هـا ونیدرصـد کـات   6/71باعث حذف  هیکه تصف دهدیم

در آب  هـا ونیدرصـد کـات   5/85و  رآبادیشده رودخانه خ هیتصف

در رودخانـه کرخـه شـده     6/62کـارون و   يهـا رودخانه هیتصف

کـل مربـوط بـه     ونیغلظت کـات  نیشتریب نکهیا است. با توجه به

توسـط   ونیحذف کات ییکارا نیشتریاما ب است رآبادیرودخانه خ

آب مربوط به آب رودخانه کارون اسـت، هرچـه    هیدستگاه تصف
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 ییشده اسـت، کـارا   شتریب يدر آب خام ورود هاونیغلظت کات

  .ابدییدستگاه در حذف آن کاهش م

ــدیفرآ در ــه هیتصــف ن ــترتب درصــد  7/65و  9/82، 7/73 بی

کـارون و کرخـه حـذف     رآبـاد، یخ يهااز آب رودخانه هاونیآن

در رودخانـه   ونیـ غلظـت آن  نیشتریب نکهیشدند که با توجه به ا

توسـط دسـتگاه    ونیـ حـذف آن  ییکـارا  نیشتریبود اما ب رآبادیخ

 تـوان یمـ  نیآب رودخانه کارون صـورت گرفـت. بنـابرا    هیتصف

دسـتگاه در حـذف    ییکـارا  ها،ونیآنغلظت  شیگفت که با افزا

ــاآن ــاهش ه ــهی ک ــ  افت ــم یاســت. در مجمــوع بررس ــتغ زانی  ریی

نشـان   هیمختلف در آب سه رودخانه با دستگاه تصـف  يفاکتورها

ـ فیدر بهبـود ک  هیتصـف  يهـا که کـاربرد دسـتگاه   دهدیم آب  تی

 يعملکـرد بهتـر   گـر یرودخانه کارون نسبت بـه دو رودخانـه د  

  داشته است. 

فاکتورهـا در   نیانگیـ م سـه یمربوط به مقا يآمار لیلتح جینتا

ـ ترتشده به هیآب خام و تصف  رآبـاد یخ يهـا رودخانـه  يبـرا  بی

) نشـان داده  7) و کرخـه (جـدول   6)، کارون (جدول 5(جدول 

 شده است.

ــدول    ــه ج ــه ب ــا توج ــ 5ب ــ  یو بررس ــطح معن  يداریس

کـه   دشویمالحظه م رآبادیمختلف در رودخانه خ يفاکتورها

2- يفاکتورهـا  نیانگیم نیب
3CO ،-

3HCO ،Mn ،As ،Fe ،Zn ،

Ca ،Mg 2- و
4SO  شــده رودخانــه   هیدر آب خــام و تصــف

ـ      يداریتفاوت معن رآبادیخ  یعبـارت هبـا هـم وجـود نـدارد. ب

ـ ا ریمقــاد وانسـته نت هیدسـتگاه تصــف  طــور فاکتورهــا را بـه  نی

در  یمـورد بررسـ   يفاکتورهـا  ریدهد اما سا رییتغ يداریمعن

ـ ترتبهبـود بـه   نیشـتر یاسـت. ب  افتهیبهبود  هیآب تصف در  بی

 نیحاصـــل شـــده اســـت. همچنـــ TDSو  Na يفاکتورهـــا

 زین ونیو آن ونیکلر، مجموع کات ترات،ی، نpH ،EC يفاکتورها

 رییتغ نیو ا افتهی رییتغ رآبادیرودخانه خ رد يداریطور معنبه

 .استشده  هیصورت کاهش در آب تصفبه

مختلـف در رودخانـه    يفاکتورهـا  نیانگیـ م سهیمقا جینتا

، Mnکه به جز چهار فاکتور  دهدینشان م 6کارون در جدول 

As ،Fe  وZn ــم ــام نیانگی ــا یتم ــه گــرید يفاکتوره ــور ب ط

 ه،یتصـف  يهـا . دستگاهاندافتهی رییتغ هیدر اثر تصف يداریمعن

 رد TDSو  Ca ،EC يرا در کاهش فاکتورها ییکارا نیشتریب

 زانیـ در کـاهش م  نیداشته است. همچنـ آب رودخانه کارون 

 ییکـارا  زیـ کربنـات ن یو ب pHکلر، سولفات،  م،یسد م،یزیمن

 نیانگیــم یبررســ در واقــع در. اســت بــوده بــاال هــادســتگاه

 یکـه در بررسـ   ياجـه یفاکتورها در رودخانه کارون همان نت

 دسـت آمــد  همـه رودخانـه هــا بـه    يفاکتورهـا بــرا  نیانگیـ م

 مشاهده شد. زیانه نرودخ نی) در ا1 دول(ج

، کربنـات، ســولفات و  pH يدر رودخانـه کرخـه، فاکتورهــا  

ـ من شـده تفــاوت   هیفاکتورهـا در آب خــام و تصـف   ریو سـا  میزی

ــ ــا  يداریمعن ــدیب ــد (جــدول   گریک ــع 7نشــان ندادن ). در واق

در  یاسمز معکوس عملکـرد خـوب   ستمیبا س هیتصف يهادستگاه

رات جامد محلول را ذ یآب رودخانه کرخه نداشته و حت هیتصف

، TDS ،EC یبررسـ  نیحذف کنـد. همچنـ   یخوبنتوانسته به مه

 هیدر آب خــام و تصــف هــاونیــآنو مجمــوع  هــاونیمجمــوع کــات

 7و  6، 5کارون و کرخه با توجه بـه جـداول    رآباد،یخ يهارودخانه

ـ از م در آب متأثر هاونیو آن هاونیکات زانینشان داد که م  TDS زانی

حــداکثر  جــهینتو در ECو  TDS زانیــم نیشــتری. باســت ECو 

مشـاهده شـد    رآبـاد یدر آب خام رودخانه خ هاونیو آن هاونیکات

دهـد  ینشان مـ  جهینت نی. اافتندیکاهش  یهمگ هیکه بعد از تصف

 هاونیکات يسطح جاذب برا کیعنوان هکه ذرات جامد محلول ب

  ده است.کرعمل  هاونیو آن

حـداکثر   رآبـاد یرودخانـه خ رودخانه کـارون بعـد از    آب

TDS ،ECهیرا دارا بود که بعد از تصـف  هاونیو آن هاونی، کات 

 ECو  TDSکه  زی. در آب رودخانه کرخه نافتندیهمه کاهش 

 يو کـارون بـود فاکتورهـا    رآبادیخ يهاآن کمتر از رودخانه

TDS ،ECهیبعــد از تصــف هــاونیــو آن هــاونی، مجمــوع کــات  

  .افتندیکاهش 

آب شــرب نســبت  تیــفیک یمهــم در بررســ يورهــافاکت از

از  هیاست که پس از تصـف  یتیبه دو ظرف یتیظرفکی يهاونیکات

. در ادامـه اثـرات دسـتگاه    شودمیدستگاه خارج شده و استفاده 

  خواهد شد.  یها بررسنسبت نیا راتییبر تغ هیتصف
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  خیرآباد دخانهمقایسه میانگین فاکتورها در آب خام و تصفیه شده در رو .5جدول 

  فاکتور
  آب تصفیه شده  آب خام

 tآماره 
سطح 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  داريمعنی

TDS (mg/L) 24/1 33/0 04/0 055/0 05/8 00/0  

pH 27/7 41/0 79/6 8/0 31/2 05/0 

(meq/L) -2
3CO 08/1 4/2 00/0 00/0 1 35/0 

(meq/L) -
3HCO 14/4  34/2 6/1 33/1 11/2 07/0 

(mg/L) -
3NO 22/8 75/1 15/5 04/1 37/3 01/0 

(mg/L) 2+Mn 08/0 008/0 09/0 015/0 68/0- 51/0 

(mg/L) -As 49/0 004/0 05/0 005/0 74/0- 48/0 

(mg/L) 2+Fe 01/0 00/0  01/0 00/0  00/0  1 

(mg/L) +Zn  005/0 006/0 006/0 01/0 17/0- 87/0 

EC (µS/cm)  2016 5/788 530 16/685 18/3 013/0 

(meq/L)2+ Ca 76/6 13/4 78/1 05/3 17/2 06/0 

(meq/L) 2+Mg 86/4 2/3 78/1 81/2 52/1 17/0 

(meq/L) +Na 71/8 34/1 15/2 13/1 38/8 00/0  

 15/20 89/7 71/5 55/6 15/3 014/0  (meq/L) جمع کاتیون

(meq/L) -Cl  8/9 75/5 03/1 79/0 37/3 026/0 

(meq/L) -2
4SO 7/8 49/3 29/3 88/5 77/1 11/0 

 64/22 23/8 92/5 09/5 86/3 005/0 (meq/L) جمع آنیون

 
  کارون مقایسه میانگین فاکتورها در آب خام و تصفیه شده در رودخانه .6جدول 

  فاکتور
  آب تصفیه شده  آب خام

 tآماره 
سطح 

  رانحراف معیا  میانگین  انحراف معیار  میانگین  داريمعنی

TDS (mg/L) 04/1 22/0 78/0 13/0 39/11 00/0  

pH 09/8 27/0 25/7 52/0 3/4 001/0 

(meq/L) -2
3CO 18/2 00/0  33/2 00/0  8/2 023/0 

(meq/L) -
3HCO 83/2 79/0 2/1 4/0 84/4 001/0 

(mg/L) -
3NO 27/7 9/4 83/1 65/1 88/2 01/0 

(mg/L) 2+Mn 1/0 02/0 11/0 03/0 14/1 - 27/0 

(mg/L) -As 05/0 005/0 05/0 004/0 79/0 44/0 

(mg/L) 2+Fe 22/0 63/0 16/0 44/0 24/0 81/0 

(mg/L) +Zn  006/0 008/0 03/0 07/0 95/0- 37/0 

EC (µS/cm)  5/1945 328 4/283 7/218 64/12 00/0  

(meq/L)2+ Ca 7 64/0 63/0 29/0 15/27 00/0  

(meq/L)2+ Mg 7/3 01/1 61/0 42/0 46/8 00/0  

(meq/L) +Na 7/8 1/3 6/1 64/1 12/6 00/0  

  45/19 28/3 82/2 18/2 64/12 00/0  (meq/L)جمع کاتیون

(meq/L) -Cl  14/11 9/2 94/1 53/1 4/8 00/0  

(meq/L) -2
4SO 07/6 35/1 78/0 5/0 97/10 00/0  

  04/20 77/3 52/3 92/1 7/11 00/0 (meq/L)   نجمع آنیو
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  کرخه نگین فاکتورها در آب خام و تصفیه شده رودخانهمقایسه میا .7جدول 

  فاکتور
  آب تصفیه شده  آب خام

 tآماره 
سطح 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  داريمعنی

TDS (mg/L) 97/0 23/0 33/0 49/0 01/2 11/0 

pH 21/8 097/0 76/7 11/0 17/5 007/0 

(meq/L) -2
3CO 73/7 77/2 000/0  00/0  83/4 04/0 

(meq/L) -
3HCO 8/3 27/3 83/0 31/0 57/1 26/0 

(mg/L) -
3NO 87/7 35/2 93/3 2/2 12/2 102/0 

(mg/L) 2+Mn 1/0 03/0 1/0  04/0 011/0 99/0 

(mg/L) -As 05/0 006/0 05/0 01/0 78/0- 48/0 

(mg/L)2+ Fe 01/0 000/0 015/0 009/0 1- 42/0 

(mg/L) +Zn  01/0 018/0 018/0 026/0 35/0- 75/0 

EC(µS/cm) 1840 9/379 7/686 48/829 19/2 094/0 

(meq/L)2+ Ca 6/7 69/0 73/2 7/3 24/2 15/0 

(meq/L) 2+Mg 27/4 3/1 47/0 5/0 72/4 009/0 

(meq/L) +Na 52/6 43/2 66/3 14/4 03/1 36/0 

 39/18 8/3 86/6 29/8 19/2 094/0  (meq/L)جمع کاتیون

)(meq/L -Cl  75/7 75/1 85/3 95/4 29/1 27/0 

(meq/L) -2
4SO 4/8 14/3 15/2 21/2 82/2 05/0 

 95/19 53/6 84/6 38/7 31/2 08/0 (meq/L)جمع آنیون
 
 
 

 بیشـتر که در  دهدی(الف) تا (ز) نشان م ي، نمودارها1در شکل 

 سـتگاه یشـده رودخانـه کـارون بـه جـز دو ا      هیتصـف  يهانمونه

و نسـبت   میبـه سـد   میکلس ونینسبت کات شوشتر و شرق اهواز،

 يکمتر از آب خـام ورود  هیدر آب تصف میبه سد میزیمن ونیکات

 يهـا ونیکات هیدستگاه تصف يلترهایآن است که ف انگریاست که ب

در جـذب و   لتـر یف ییده و توانـا کـر را کمتر جـذب   یتیظرفتک

ــات  ــاهش ک ــاونیک ــیدو ظرف يه ــف یت ــتریب هیدر آب تص از  ش

و  میمقدار کلس ه،یدر اثر تصف یعنیاست  یتیظرفتک يهاونیکات

داشـته و مقـدار    مینسبت بـه مقـدار سـد    يشتریکاهش ب میزیمن

از مقـدار   شـتر یب دستگاه یخروج هیدر آب تصف میزیو من میکلس

و نسـبت   میبـه سـد   میکلسـ  ونینسبت کات یاست. بررس میسد

 يهـا شـده رودخانـه   هیتصـف  يهادر آب میبه سد میزیمن ونیکات

 یکـ یکه در  يطورداشت. به یمشابه جهینت زین رآبادیکرخه و خ

 ی) تمـام هیـ دیحم سـتگاه یه رودخانه کرخه (اضحوریاز مناطق ز

دستگاه جذب شده و مقـدار   لتریف سطموجود در آب، تو میزیمن

ــمن ــ  هیدر آب تصــف میزی ــه صــفر رس ــ. ادیحاصــل ب ــرات  نی اث

 میکلس ازین نیمأتانسان و  یبر سالمت تواندیم هیتصف يهادستگاه

  بگذارد. يجاهبدن، اثرات سوء ب

آنهـا،   تیدر ارتباط با ظرف هاونیدر رابطه با جذب و عبور آن

جـذب و عبـور    یبـود. بررسـ   هاونیحاصل مشابه کات جهینت زین

 هیدسـتگاه تصـف   لتریتوسط ف یتیو دو ظرف یتیظرفتک يهاونیآن

 در کـه  دادشـان  (الف) تا (د) ن يو نمودارها 2با توجه به شکل 

رودخانـه   يبـردار نمونـه  يهاستگاهیاز ا یکی جزبه مناطق بیشتر

 يبـردار نمونـه  يهـا ستگاهیاز ا یکی)، 1شوشتر  ستگاهیکارون (ا

 يهــاســتگاهیاز ا یکــی) و هیــدیحم ســتگاهیرودخانــه کرخــه (ا

ـ )، نسـبت آن ریرامشـ  ستگاهی(ا رآبادیرودخانه خ يبردارنمونه  ونی

اسـت.   يکمتر از آب خـام ورود  هیب تصفسولفات به کلر در آ

 ه،یدستگاه تصـف  يلترهایموضوع است که ف نیا انگریب جهینت نیا

در  لتـر یف ییعبـور داده و توانـا   شـتر یرا ب یتـ یظرفتک يهاونیآن

ـ یدو ظرف يهاونیجذب و کاهش آن  از شـتر یب هیدر آب تصـف  یت
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  (ب)

  

  (الف)

  

  (د)

  

  (ج)

  

  (ز)

  

  (ر)

  

  هاي مختلفظرفیتی در نمونهتکظرفیتی به هاي دوت نسبت کاتیونتغییرا .1شکل 

 
مقدار سولفات کـاهش   ه،یدر اثر تصف یعبارته . بهاستیتیتک ظرف

کلر بـه   سبتن یخروج هینسبت به کلر داشته و در آب تصف يشتریب

  است.   افتهی شیسولفات افزا

در  هیدر آب خـــام و تصـــف EC ریمقـــاد راتییـــتغ یبررســـ

در مناطق مختلف از سه رودخانـه   يبردارمختلف نمونه يهاستگاهیا

 ه،یتصـف  نـد یکه فرا )2شکل ( دهدیمنشان  رآبادیو خ کرخهکارون، 

شـده اسـت.    یمختلفـ  يهـا يشده با شـور  هیآب تصف دیباعث تول

بـر نسـبت    هیتصف ياهتواند به اثرات دستگاهیم جهینت نیاز ا یبخش

  باشد. هاونیآن ای یتیبه دو ظرف یتیظرفکی يهاونیکات

 

    يریگجهینت

ـ فیک رییـ در تغ یآب خـانگ  هیتصف يهادستگاه ییکارا آب خـام   تی

 دسـتگاه  کـه  داد نشانکرخه و کارون  رآباد،یسه رودخانه خ يورود

ــه ک ه،یتصــف ــفیبســته ب ــا هیآب تصــف ،يآب ورود تی    اشــده ب
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  (ب)

  

  (الف)

  
  (د)

  

  (ج)

  
  هاي مختلفظرفیتی در نمونهتکظرفیتی به هاي دو. تغییرات نسبت آنیون2شکل 

  

. هرچـه غلظـت امـالح در آب    کننـد یم دیرا تول یمتفاوت تیفیک

کـاهش   ایـ  ودستگاه در حـذف   ییشود، کارا شتریب يخام ورود

غلظت ذرات جامـد محلـول    شی. تنها با افزاشودیامالح کمتر م

فـاکتور بهتـر شـد.     نیـ در حذف ا در آّب خام، عملکرد دستگاه

ـ متـأثر از م  ه،یدر آب خام و تصف هاونیو آن هاونیکات زانیم  زانی

TDS  وEC در یآب خـانگ  هیتصـف  يهادستگاه یکلطوربود. به 

نسبت به دو رودخانه  يبهتر عملکردآب رودخانه کارون  هیتصف

اسـمز معکـوس    يهادستگاه یو کرخه داشتند. به عبارت رآبادیخ

ـ  هـا ونیـ همراه بـا آن  شتریبا ذرات محلول ب يهاآب هیتصفدر   ای

 يهـا نسـبت بـه آب   يشـتر یب ییاز کارا ،یتیظرفتک يهاونیکات

  برخوردارند. یتیدوظرف يهاونیخام با کات
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Abstract 

The aim of this study was the effect of raw water quality on the efficiency of domestic reverse osmosis apparatus in 
Khuzestan province. The results showed that the purified water quality was related to the quality of entrance raw water. 
With increasing in salt concentrations (EC) or TDS, purification efficiency was decreased. The cation and anions 
content of refinery water was related to TDS and EC. The Ca/Na and Mg/Na were decreased due to refinery. The ability 
of these apparatus to reduction of two valence cations were more than mono valence. As same as this trend was 
observed for anions. Also, the comparison of the EC of raw water and refinery from these apparatuses had different EC 
from different raw water entrance. This means of these apparatuses had different efficiency with changes of raw water 
quality. Generally, domestic water purification systems have better performance in Karun river water treatment than in 

Kheiryrabad and Karkheh rivers. 
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