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چكیده
مدیریت و تصفیه شیرابه ،همواره به عنوان یکی از چالشهای مهم در مراکز دفن پسماند شهری
مطرح بوده است .تاکنون روشهای متنوعی از جمله روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی برای
تصفیه شیرابه توسعه داده شده است .هر کدام از روشهای موجود دارای نقاط قوت و ضعف هستند،
اما هیچ یک به تنهایی نمیتوانند مشکل تصفیه شیرابه را حل کنند .در این تحقیق تاثیر امواج
رادیویی بر روی شیرابه به عنوان یک روش غیرمتعارف مورد بررسی قرار گرفته است .استفاده از امواج
رادیویی از جمله روشهای فیزیکی تصفیه سیاالت است که تاکنون جهت تصفیه آب و پسآب مورد
استفاده گرفته و نتایج امیدبخشی نیز به همراه داشته است؛ با این حال ،بر اساس آخرین جستجوی
نگارنده در منابع علمی ،تاثیر آن بر شیرابه خاکچال هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است .در این
پژوهش برای القای امواج رادیویی بر شیرابه از دستگاه هیدروفلو ) ،(HydroFlowساخت شرکت
هیدروپت ) (HydroPathانگلستان ،استفاده شده است .این دستگاه قادر است امواج رادیویی در بازه
فرکانسی  160تا  200کیلوهرتز و ولتاژ تقریبی  15ولت را به سیاالت درون لوله اعمال کند .در این
تحقیق ،آزمایشات ابتدا بر روی شیرابهای ساختگی انجام شد و سپس تاثیر امواج رادیویی در  3زمان
ماند ( 45 ،15و  75دقیقه) و  7.2 ،6.2( pH 3و  )9.2مختلف ،بر روی پارامترهایی چون رنگزدایی
از شیرابه ،تشکیل و تهنشینی لخته درون شیرابه ،و تعداد باکتریهای شیرابه مورد بررسی قرار گرفت.
با بررسی نتایج آزمایشات مشخص شد که امواج رادیویی تاثیر مشهودی بر رنگزدایی ،و تشکیل و
تهنشینی لخته درون شیرابه نداشتند؛ ولیکن ،مشخص شد که امواج رادیویی بر تعداد باکتریهای
موجود در شیرابه تاثیر قابلتوجهی میگذارند .طبق نتایج ،در pHهای  7.7 ،6.2و  9.2تعداد باکتری-
های نمونههایی که تحت تاثیر امواج رادیویی قرار گرفتند ،به ترتیب به مقدار  %30 ،%55و %75
نسبت به نمونههایی که تحت تاثیر امواج رادیویی قرار نگرفتند ،کاهش یافت.

واژهيای کلیدی :شیرابه خاکچال ،امواج رادیویی ،رنگزدایی ،تشکیل لخته ،تعداد باکتری ،ضدعفونی
کردن
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در ادامه با بررسی نتایج تاثیر امواج رادیویی بر روی تعداد بواکتریهوا ،مشوخص شود کوه اموواج
رادیویی میتوانند تعداد باکتریهای موجود در شیرابه را بطور قابلمالحظهای کاهش دهند .در جدول
 ،4-8نتایج بدست آمده از کشت باکتریهای هر نمونه نشان داده شده است.
جدول  -8 -4نتایج تستهای شمارش کلونی جهت تعیین تعداد باکتری در نمونه شیرابه حاصل از آزمایشهای
مختلف ،اعداد بر حسب تعداد کلونی در یک میلیلیتر )(cfu/ml

pH

7.7

9.2

6.2

زمان (دقیقه)

تعداد باکتری در میلیلیتر )(cfu/ml
)حالت پایه(

حالت تصفیه

15

9.2×104

7×104

45

9.2×104

6.4×104

75

9.2×104

6×104

15

6.4×104

2×104

45

6×104

1.5×104

75

5.6×104

1.4×104

15

2.8×104

1.44×104

45

2.6×104

1.16×104

75

2.4×104

1.02×104

جدول  -9 -4درصد کاهش تعداد باکتری نسبت به شیرابه نمونهبرداریشده
pH

7.7

9.2

6.2

زمان (دقیقه)

درصد کاهش تعداد باکتری در یک میلیلیتر شیرابه
)حالت پایه(

حالت تصفیه

15

0

24%

45

0

30%

75

0

35%

15

30%

78%

45

35%

83.6%

75

39%

85%

15

69.5%

84%

45

72%

87%

75

74%

89%
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همانطور که در جدول  8-4بیان شده است ،تعداد کلونیهای باکتریایی موجود در یک میلیلیتور
از شیرابه خام و دستنخورده در حدود  9.2×104عدد میباشد .این مقدار پس از قرارگرفتن در معرض
امواج رادیویی در زموان مانودهای  45 ،15و  75دقیقوه ،بوه ترتیوب بوه مقوادیر  6.4×104 ،7×104و
 6×104کاهش پیدا کرده است .به عبارت دیگر ،غلظت کلونیهای باکتری در شیرابه خام پس از قورار
گرفتن در معرض اموواج رادیوویی ،در 15دقیقوه اول  ،%24در  45دقیقوه  %30و در  75دقیقوه %35
نسبت به حالت اولیه کاهش پیدا کرده است.
با بررسی این نتایج میتوان گفت که تاثیر امواج رادیویی بر روی باکتریها عمدتا بصورت دفعوی
بوده است؛ به این معنی که در  15دقیقه ابتدایی آزمایش ،جمعیت زیادی از باکتریها تحتتاثیر امواج
قرار گرفته و از بین رفتهاند .اگر چه این روند کاهشی متوقف نشده و با آهنگ مالیمتری همچنان ادامه
پیدا کرده است ،ولی چه بسا تاثیر عمده امواج در همان ثانیهها یا دقایق اولیه رخ داده باشد .در توجیه
چرایی این اتفاق میتوان به این موضوع اشاره کرد که با قرار گرفتن شیرابه در معرض امواج رادیوویی،
ناحیههایی در جریان پاییندست هسته مرکزی دستگاه هیدروفلو تشکیل ایجواد مویشوود کوه در آن
ذرات و باکتریها متناوبا با بارهای مثبت و منفی باردار میشووند [ .]13ایون امور باعوث مویشوود توا
میکروارگانسیمها به ویژه باکتریها ،قارچها و کلیه تکسلولیهای دارای سیتوپالسم ،در لحظه عبور از
زیر دستگاه هیدروفلو ،تحت بار القایی الکتریکی قدرتمندی قرار گرفتوه و یوک الیوه خوالص از سویال
باکتریها را آبپوشی کند .این اتفاق باعث ایجاد فشار اسمزی بر سیتوپالسم میکروارگانسیمهوا شوده و
تغییر مداوم این فشار در اثر تغییر مداوم بار القایی ،در نهایت باعث متالشی شدن سیتوپالسم و مورگ
میکروارگانسیم خواهد شد [ .]13در شکل  ،7-4نمودار تغییرات غلظت باکتریهای موجود در شویرابه
خام با  pHطبیعی بر اثر القای امواج رادیویی به تصویر کشیده شده است.
در پژوهشی که توسط کیم و همکاران ( )2011انجام شد نیز این اثر تایید شده است (شوکل -2
)19؛ به این صورت که با اعمال مستقیم میدان الکتریکی به آب خنککننوده یوک سیسوتم حرارتوی،
الیههای زیستی موجود در آن از بین رفته و غلظت باکتریهای موجود در آب بوه طورز قابولتووجهی
کاهش یافت [.]6
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شکل  -7 -4نمودار تغییرات تعداد باکتری در آزمایش بر روی شیرابه خام ()pH = 7.7
در آزمایش سری دوم که در آن از  30میلیلیتر سودمایع با درصد خلوص  %25برای افزایش pH

شیرابه از  7.7به  9.2استفاده شد (شکل  ،)8-4نتایج متفاوتی نسبت به آزموایش سوری اول مشواهده
شد .در این آزمایش با افزایش  pHاز  7.7به  9.2در حالت پایه ،تعداد کلونیهای باکتری از 9.2×104
در میلیلیتر ،پس از زمان ماندهای  45 ،15و  75دقیقه به ترتیب بوه  6×104 ،6.4×104و 5.6×104
در میلیلیتر کاهش پیدا کرد .در حقیقت گروهی از باکتریها نسبت افزایش  pHحساسیت نشان داده
و از بین رفتهاند ،اما این اثر نیز متوقف نشده و کاهش تعداد باکتریها بر اثر افزایش  pHدر طول زمان
آزمایش ،همچنان با شیب بسیار مالیمی ادامه پیدا کرده است.
دلیل این اتفاق را میتوان به تغییر شرایط ایدهآل و بهینه برای بواکتریهوای موجوود در شویرابه
نسبت داد .اکسیژنخواهی ،دما ،رطوبت و  pHعوامل اصلی و تاثیرگذار بر متابولیسوم میکروبوی اسوت
[ .]26همانند حساسیت به دما ،میکروارگانیسمهای مختلف ،دارای محدوده  pHایودهآل نیوز هسوتند.
بسیاری از محیطهای رشد دارای  pHدر محدوده  5تا  9بوده و بسیاری از میکروارگانیسم نیز قادر بوه
تحمل  pHدر این محدوده هستند .در خاکچالهوا ،محویط اسویدی از رشود بواکتریهوای متوانسواز
جلوگیری میکند [.]26
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شکل  -8 -4نمودار تغییرات تعداد باکتری در آزمایش بر روی شیرابه با  pHبازی ()pH = 9.2

منودونکا و همکواران ( ]27[ )1994در پوژوهش خوود ،توواثیر pHهوای بواال بور نوابودی غشووای
سیتوپالسمی میکروبهای گرم-منفی 1غذایی را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش تاثیر pHهای
 11 ،10 ،9و  12بر روی باکتریهایی از جمله اشرشیاکلی2و سالمونال 3مورد بررسی قورار گرفوت و در
نهایت مشخص شد که با حلشدن غشای پروتئینی و لیپیدی این باکتریهای در pHهای باال ،غشوای
سیتوپالسمی آنها توعیف شده و این امر موجب از بین رفتن باکتریها میشوود .البتوه الزم بوه ذکور
است که این موضوع در مورد تمامی باکتریها صدق نکرده و برخی باکتریها در برابر pHهوای بسویار
باال نیز از خود مقاومت نشان میدهند [ .]27در پژوهشی که شوتز و کیلدسن )2004( 4انجوام دادنود
نیز pH ،بهینه برای باکتریهای موجود در خاکچال بین  6.5و  7.5معرفی شد .آنها همچنوین نشوان
دادند که باکتریهای متانساز موجود در خاک پوششی خاکچال ،خود را با  pHمحویط کوه  6.9بوود،
سازگار کردند [ .]28همچنین در تحقیقات دیگری که پیرامون شورایط مناسوب و بهینوه بورای رشود

1

Gram-negative
Escherichia coli
3
Salmonella enteritidis
4
Schuetz & Kjeldsen
2
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باکتریهای موجود در خاکچالها انجام شده بود pH ،مناسب از عوامل اصلی بیان شده بود .در جدول
شماره  ،10-4خالصهای از نتایج این تحقیقات نشان داده شده است.
جدول  pH -10 -4بهینه برای باکتریهای موجود در خاکچال با توجه به مرحله متابولیکی آن []26
ردیف

مرحله متابولیکی خاکچال

 pHبهینه

منبع

1

به مرحله خاصی اشاره
نشده است

6.5 – 7.5

Cardinalirezende et al., 2009

2

متان سازی

8.3 – 8.5

Chen et al., 2003

3

متان سازی

6.8 – 8.6

Huang et al.,2002

4

متان سازی

8 - 8.4

Huang et al.,2003

5

متان سازی

7.5 – 8.0

Lalouicarpentier et al., 2006

6

به مرحله خاصی اشاره
نشده است

7.6 – 7.8

Perez-leblic et al., 2012

7

هیدرولیز

7.5 – 8.2

Pourcher et al., 2001

نکته دیگری که در این آزمایش جالب توجه است ،این است که با اعمال امواج رادیویی همزمان با
افزایش  pHاز  7.7به  ، 9.2تعداد باکتریها در زموان مانودهای  45 ،15و  75دقیقوه بوه ترتیوب بوه
 1.5×104 ،2×104و  cfu/ml 1.4×104کاهش پیدا کرده است .این مقادیر نسبت به مقادیر متناظر با
شیرابه خام و حالت پایه آزمایش سری دوم ،به ترتیب کاهشوی در حودود  %80و  %70از خوود نشوان
دادند .در حقیقت ،همزمانی تاثیر امواج رادیویی بر روی غشای سیتوپالسمی باکتریها و تواثیر تغییور
 pHبر شرایط بهینه و مناسب برای رشد باکتریها ،موجب بوجود آمدن اثری مرکوب بور روی غلظوت
باکتریها در شیرابه و کاهش بیشتر آنها شده است.
جدول  -11 -4درصد کاهش تعداد باکتریها ناشی از هر یک از پارامترهای آزمایش ()pH = 9.2
درصد کاهش تعداد باکتری در یک میلیلیتر شیرابه

زمان
(دقیقه)

فقط امواج رادیویی

فقط pH

 pHو
امواج رادیویی

15

24%

30%

78%

45

30%

35%

83.6%

75

35%

39%

85%
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با توجه به تعداد پایین مطالعات مربوط به موضوع مورد بحث ،توجیه علمی سازوکار این همافزایی
در کاهش تعداد باکتریها نیازمند مطالعات وسیع و فهم عمیوق از مشخصوههوای بواکتریهوا ،اموواج
رادیویی و چگونگی تاثیر امواج بر روی باکتریهاست .با این حال ،کاوبت و همکاران ( ]9[ )2004نیوز
در پژوهش خود نتایج مشابهی بدست آوردند .در این پژوهش مشخص شد که تزریق آنتیبیوتیوک بوه
مایع حاوی الیههای زیستی باکتریایی ،در حوین القوای میودان الکتریکوی حاصول از اموواج رادیوویی،
بازدهی آنتیبیوتیکها را در از بین بردن باکتریها بطور چشمگیری افزایش میدهود .دلیول احتموالی
این همافزایی نیز به این صورت بیان شد که امواج رادیویی با تاثیرگذاری بر بخش قطبی باکتریها و با
توعیف ساختار آنها ،میزان تبادل این باکتریها با مایع اطراف خود را افزایش داده و در نتیجه آنتوی-
بیوتیکها با سهولت بیشتری به ساختار باکتریها نفوذ میکنند [.]9
در آزمایش سری سوم اما نتایجی مشابه با نتایج آزمایش سری دوم بدست آمد .هموانطور کوه در
جدول  8-4نیز بیان شده است ،در این آزمایش پس از کاهش میزان  pHاز  7.7به  ،6.2تعداد کلونی-
های باکتری در حالت پایوه پوس از زموان مانودهای  45 ،15و  75دقیقوه بوه ترتیوب بوه ،2.8×104
 2.6×104و  2.4×104در یک میلیلیتر تقلیل پیدا کردند .کاهش تعداد کلونیهوا در آزموایش سوری
سوم با  pHاسیدی ،نسبت به مقادیر مشابه در آزمایش سری دوم با  pHبازی ،در حودود  %40بیشوتر
بود .دلیل احتمالی این اتفاق را میتوان به این صورت بیان کرد کوه بوا توجوه بوه ایون کوه خاکچوال
موردنظر در مرحله متانسازی قرار دارد و با توجه به این که باکتریهای متوانسواز توانوایی رشود در
محیط اسیدی را دارا نمیباشند []26؛ بنابراین جمعیت زیادی از باکتریهوای موجوود در شویرابه بوه
اسیدی شدن محیط و کاهش  pHواکنش نشان داده و از بین رفتهاند .در شوکل  9-4نتوایج آزموایش
سری سوم نشان داده شده است.
همانند آزمایش سری دوم ،در این آزمایش نیز جمعیوت کلوونیهوای بواکتری در حالوت تصوفیه
(القای امواج رادیویی) نسبت به حالت پایه آزمایش (عدم القای امواج رادیویی) کاهش یافت و در زمان
ماندهای  45 ،15و  75دقیقه به ترتیب به مقوادیر  1.16×104 ،1.4×104و  1.02×104تقلیول پیودا
کرد .این مقادیر نسبت به مقادیر متناظر با شیرابه خام و حالت پایه آزمایش سوری سووم ،بوه ترتیوب
کاهشی در حدود  %86و  %52از خود نشان دادند .در این آزمایش نیز تاثیر مرکوب اموواج رادیوویی و
تغییر  pHمحیط بر باکتریهای شیرابه مشاهده شد.
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شکل  -9 -4نمودار تغییرات تعداد باکتری در آزمایش بر روی شیرابه با  pHاسیدی ()pH = 6.2
جدول  -12 -4درصد کاهش تعداد باکتری ناشی از هر یک از پارامترهای آزمایش ()pH = 6.2
درصد کاهش تعداد باکتری در یک میلیلیتر شیرابه

زمان
(دقیقه)

فقط امواج رادیویی

فقط pH

 pHو
امواج رادیویی

15

24%

69.5%

84%

45

30%

72%

87%

75

35%

74%

89%

از نتایج جالب توجهی که در تمامی آزمایشات مشاهده میشود ،این است کوه گوذر زموان تواثیر
چشمگیری در کاهش غلظت باکتریها ندارد .در حقیقت ،حوور یا عدم حووور اموواج رادیوویی ،و یوا
تغییر  pHتاثیری ناگهانی بر غلظت باکتریها دارند؛ اما این تاثیر در طول زموان آزموایش توداوم پیودا
نکرده و بسیار مالیمتر شده است .مزیت این اتفاق این است که در صورت نیواز بوه اسوتفاده از اموواج
رادیویی در فرآیند تصفیه شیرابه ،نیاز به متوقف کردن جریان شیرابه جهت تاثیر امواج نبووده و زموان
ماند آن نزدیک به صفر است.

79

فصل  :4نتایج

تاثیر امواج رادیویی باند  AMبر روی شیرابه خاکچال

شکل  -10 -4تغییرات تعداد باکتریها بر اثر تغییر ( pHعدم حوور امواج رادیویی)

از دیگر نتایجی که از آزمایشهای انجام شده بدست آمد ،بازه  pHبهینه برای باکتریهوای درون
شیرابه است .بر اساس مدلسازی انجامشده توسط نورمافوزار ( Design Expert 12شوکل pH ،)10-4

بهینه برای باکتریهای درون شیرابه نمونهبرداریشده از خاکچال ،در حالت پایوه (عودم القوای اموواج
رادیویی) بین  7.1تا  8.8میباشد .بر این اساس ،باکتریها در pHهای بازی مقاومت بیشتری نسبت به
pHهای اسیدی از خود نشان دادند .این نتایج با نتایج بدست آمده در مطالعات انجامشده توسط دیگر
محققان قابل مقایسه است (جدول .)10-4
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