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افدل شومتلسهش لگسلغای ل ل
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یالسعل ههلعلپهتلهالسله لکلعلگدد له لونل یلکر ل لهلهلیل
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ل=لیاصللللدل

 011تاداد کیست در نمونه آب خر جی

د فلکر

ههیلژتهایتهلل
لل

یاصدلد فلکدواتلاگلسرکل لت گالبهلگسلد هی لگسلله لرنلل
اوگبطل هسبعلکای.لل
تجزیه تحلیل آماری دادهها

ههلبهلک للسا لگفلکگاللSPSS v.39لیگی لهلهلتجکتلعل
یگی ل ل
وت ارلللشلدسدل.لیالگبدلدگلگسلآس ل ال قهت لعل رلهسگرنلچمللدل
نه ععلANOVAلبهلفهصلاعلگ رملهال99لیاصلدل هسلبلهتل
گسجه لشد.لبهلت نعلبعلآس الت ارلللوگاتلهسسلبلرنلن گ لدل
طهلععلشد لگخلدمفل عمل لیگایل شلههد لشلدل.لگسلآس ل ال
Post Hocل(یگسون)لباگیلیسدعلبملدیل دغرلالهلهللولت صلرفل
ههلگسل رهسگرنلولگس اگفل عرهالگسد هی لشد.
آا ل
ل
نتایج
بررسی میكر بی

یا شههد ل رواوسو پ ،لگبددگلیالس سلعلهلهلیلاسل بل
کر

ههللشمهسهت لولسپسلبهلس الفلاگبم شل()UVلساگسلال
لل

ال لههلبااس لشدسد.ل
تاداد کیسرتهرا در  011لیترر مطرابق برا اسرتانداردهای
جهانی

تعدگیلکر

ههلیالندو لولشلولل3ل
ههیلژتهایتهلس سعل ل
لل

هسبعلول قهیتالآالاگلبعلیس لآوای.لل

ولم گ للللفرکتول -لشللر رهت ل ل ایلبااسل لیالنللدو ل4ل

محاسبه لراریتم حذف کیستهای ژیاردیا

ههلیالنلدو ل3لیالسلط ل
سشهالیگی لشد لگس .لت ارللیگی ل ل

هللهلیال399للردللالگسل
پللسلگسل هسللبعلتعللدگیلکر لل ل ل

9/93لیاصدلخطهیل هسبعلشلد ل،لگخلدمفل عمل لیگایلاگل

س سللعلهللهلیل خداللفلآب،للگللهاتد لد ل فلکر ل لهللهللیال

یالتعدگیلکر

ههلبلرنلآبلخله لولفرادلاگسلر الیولالتلعلگیل
لل

اداللعلفراداگسللر التصل رعلآبلاگل ل لتل گالبللهلگسللد هی لگسل

التلللعگیلیال
ل
هللل لچملللرنلآبلخللله لولفراداگسلللر السلللعل

ههیلژتهایتلهلاگلگسلاگبطلعل1ل
لل

ههلاگلسشهال لیهد.لت ارلللآ لهایلیگی لهلهللیال
یل
س سعلبایگا ل

اگبطعل4لولیاصدلد فلکر
هسبعلکای(.)32لل
()4ل

کیست موجودهای در آب ر دی

سط ل9/93لیاصدلخطهیل هسبعلشد ،لتهثرال عم لیگایلاگل
ل=للگللللهاتد لدلللل فل

کیست موجودهای در آب خر جی

یالفراداگسر السعلالتعلگیلاگلباگیلتعدگیلکر
سشهال لیهد.ل

ههیلژتهایتهل
لل

بااس لکهاآت لفراداگسر الچمدلب دا لیاد فلکر

91ل

ههیلژتهایتهلال بارهلیاتص رعلخهسعلآبلگص ههال
ل ل

ل

ندو ل-3لتعدگیلکر
س سع
تعدگیلکر
تعدگیلکر

ههیلژتهایتهلیالس سعل ل
هه
ل ل

آبلخه

التعگی
پسلگسلفراداگسر الیول ل

التعگی
پسلگسلفراداگسر السعل ل

لژتهایتهلیال399للردا*

4/99ل±ل395ل

9/14ل±ل5/19ل

9/94ل±ل9/5

لژتهایتهلیال399للردال**

±3/99ل95ل

9/49ل±ل2/14ل

9/93ل±ل9/4ل

*لس سعلبایگایلگو ل**لس سعلبایگایلیو
ندو ل-4لم گ للفرکتو -لشر رهت لیالس سع
)NTU(39کدوات

س لس سع

دج لآبلآس هتشلشد ل(لردا)

گسردتدع

خه ل(واویی)

1 /3

1/27

9/33

31/9

399

399

التعگی
پسلگسلفراداگسر الیول ل

9 /1

 9 /2ل

9/99

7/91

3999

3999

التعگی
پسلگسلفراداگسر السعل ل

9/44

9/45

7 /9

7 /9

3999

3999

ل
ل

التعگیلک دلال
برشدالولکدواتلس سعلآبلپسلگسلفرادالسعل ل

100

اداعلیلیو لل

80
70
60

40
30

ههلیالندو ل1لیالسلط ل9/93ل
لب ی.لت ارللیگی ل ل

یاصدلخطهیل هسلبعلشلد ل،لگخلدمفل عمل لیگایلاگلیال
التعگیلهل للچملرنل
کدواتلبرنلآبلخه لولفراداگسر الیول ل

لیال399للردا

50

گسل ع
تعدگیلکر

اداعلیلیو لل

90

التعگیلسشهال لیهد.لیالت ارلل
آبلخه لولفراداگسر السعل ل

20

ههلیالسط ل9/93لیاصدلخطهیل هسبعلشلد ل
آ هایلیگی ل ل

0

التعگیل
التعگیلولسعل ل
تهثرا عم لیگایلاگلبرنلفراداگسر الیول ل

10

ههلسشهال لیهد.لل
باگیلکدواتلس سعل ل
شول-3لس یگالتعدگیلکر

ههیلژتهایتهلیال399للرداگسلس سعل
ل ل

ل

بررسی عوامل فیزیكی -شیمیایی
عاملکد رت

کدواتلگسل ه لتاتنلمه للههیلتعررنلکممد لکر رل ل
آبلگس ل .لیالگتللنلبااس ل لکللدواتلس سللعلهللهلیل ل ایل
بااس لیالیولس ب لقبللولپسلگسلس سعلبایگایلبلعلوسلراعل
یسدگه لکدواتلسم لگسدگس لنرایلشد(ندو ل.)1ل طلهبول
گسدیهالیالهالیولس ب لس سعلبلایگالی،لکلدواتلآبلخله ل

عامل اسیدیته

گسردتدعلگسلن اعلم گ لل ل ثالیالکر رل لآبلگسل ،ل
کللعلیالگتللنلپلللژوهشلیالس سللعلهلللهلیل لل ایلبااسلل ل
ههیل ایلسیال
گسدگس لنرایلشد.لیالندو 2لگسردتدعلس سعل ل
شللخصلشللد لگس ل .لبرشللداتنلگسللردتدعل اب ل
خه لگس لکعلبرشداتنلتعدگیلکر

لبللعلآبل

لاگلیگاگس ل.لت ارللل

یگی لهللهللبللاگیلگسللردتدعلس سللعلهللهللیالسللط ل9/93لیاصللدل
خطلللهیل هسلللبعلشلللد لگخلللدمفل عمل ل لیگایلاگلبلللرنل
التعگیلسشهالس لیهد.لل
التعگیلولسعل ل
فراداگسر الیول ل
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ل

ندو ل-1لکدواتلس سعل ل
هه
()NTUکدوات

آبلخه

التعگی
پسلگسلفراداگسر الیول ل

التعگی
پسلگسلفراداگسر السعل ل

س سعل(*)3

9/31ل±ل1/3ل

9/99ل±ل3/17ل

9/94ل±ل9/45

س سعل(**)4

9/39ل±ل1/27ل

9/91ل±ل3/14ل

9/93ل±ل9/44ل

*لس سعلبایگایلگو ،ل**لس سعلبایگایلیو ل
ههل
ندو ل-2لگسردتدعلس سعل ل
گسردتدع

آبلخه

التعگی
پسلگسلفراداگسر الیول ل

التعگی
پسلگسلفراداگسر السعل ل

س سعل(*)3

9/93ل±ل9/33

9/91ل±ل7/91

±9/93ل7/9

س سعل(**)4

9/94ل±ل9/31

9/92ل±ل9/99

9/93ل±ل7/9

*لس سعلبایگایلگو ،ل**لس سعلبایگایلیو
ل

یالندو ل5لو1لبعلتاترلبللگلهاتد لولیاصلدلدل فل

یاصدلخطهیل هسلبعلشلد ل،لگخلدمفل عمل لیگایلاگلیال

ههیلژتهایتهلولکدواتلثب لشد لگس .لفرادلالسلعل
ل ل

التعگیلهل للچملرنل
کدواتلبرنلآبلخه لولفراداگسر الیول ل

التعگیلوگندلبرشداتنللگلهاتد لدل فلژتهایتلهلولپلسلگسل
ل

التعگیلسشلهال ل لیهلدل.لت ارللل
آبلخه لولفراداگسر السعل ل

آالفرادالیولالتلعلگیلبرشلداتنللگلهاتد لدل فلژتهایتلهلاگل

آ للهایلیگی لهللهللیالسللط ل9/93لیاصللدلخطللهیل هسللبعل

شه للگس ل.لاگبطعلبرنللگهاتد لدل فلژتهایتلهلولدل فل

التعگیلولسلعل
شد ،لتهثرال عم لیگایلاگلبرنلفراداگسر الیول ل

کدواتلیالشولل4لولیاصدلد فلیالشولل1ل شلههد ل

التلللعلگیلبلللاگیلکلللدواتلس سلللعلهلللهللسشلللهال لل لیهلللد.ل

کر

ههلیالگتنلیولنلدو لیالسلط ل9/93ل
لش ی.لت ارللیگی ل ل
ل

ههل
ندو ل-5للگهاتد لد فلژتهایتهلولکدواتلیالس سعل ل
لگهاتد لد ف

اداعل(*)3ل

اداعل(**)4ل

()3ل()4

()3ل()4

لگهاتد لد فلژتهایته

9/33ل±ل3/37

9/34ل±ل3/94

9/32ل±ل4/47

±9/31ل4/14

لگهاتد لد فلکدوات

9/99ل±ل9/91

9/99ل±ل9/93

9/39ل±ل3/31

±9/33ل3/32

التعگیل
التعگی.ل**لآبلخه لولفراداگسر السعل ل
*آبلخه لولفراداگسر الیول ل
ل
ل

ههل
ندو ل-1لیاصدلد فلژتهایتهلیالس سعل ل
یاصدلد ف

اداعل(*)3ل

اداعل(**)4ل

()3ل()4

()3ل()4

یاصدلد فلژتهایته

99/92

99/1

99/27

99/54

یاصدلد فلکدوات

99/14

99/27

94/99

94/79

التعگی
التعگی.ل**لآبلخه لوفراداگسر السعل ل
*آبلخه لولفراداگسر الیول ل

بااس لکهاآت لفراداگسر الچمدلب دا لیاد فلکر

ههیلژتهایتهلال بارهلیاتص رعلخهسعلآبلگص ههال
ل ل

y = 0.13x + 1.82
R² = 0.9135
2.32

رواوسو پلفا اسم ،لشوللناف .ل کت لگصا لگتلنل

2.5

2.27

او لت گسهت لتشخرصلبهداکر

2
2.02

لگهاتد لد فلل

1.5

1.14

1.14
1.01

0.93

قهت للعلگیلاویلفراداهللهلبللهلب للدالیونهسللعلشلله لل(شللنلول
آسداگسر )لولسعلنهسعلشه لل(شلن،لآسداگسلر لولنهاسل ل)ل
یالشاگتطلتو هالولیالتصل رعلخهسلعلآبلگصل ههالگسجله ل

0.5

y = 0.06x + 0.905
R² = 0.5607

شد.لپسلگسلفرادالس یال3999للردالس سعلآبلبهلگسد هی لگسل
0

4.8

2.8

3.8

لگهاتد لد فلکدواتلل

1.8

فرادالکهاتات لپا لپاوپرام لولیکااتملعلس ل یالبلعلوسلراعل

0.8

لگهاتد لد فلژتهایتهلل

ل

شولل-4للگهاتد لد فلژتهایتهلولد فلکدواتل
اداع گو

اداع گو

اداع یو

اداع یو

98

کللدواتلتو ل لگسل ه ل لتللاتنلمه للللهللهیل ل ثالیال
کر ر لآبلگس .لیالگتنل طهلعع،لآبلفرادلالشلد لوگنلدل

94
92

کدواتلNTUل9/4لب ی لکعلسشلهالیهملد لتلهثرال مهسلبل

90

ادالللعلفراداگسلللر الیالتصل ل رعلآبلبلللاگیلت لرلللدلآبل

88
86

اگسدهلتعلدگیلکر ل لهلهلیل
آشه ردس لسهل لگس .لیاله رنل ل

84

ژتهایتهلسرکلبرنل(9/5لتلهل9/4لکر ل لیال399للردلال)لگسل ل.ل

82

یاصد د ف
کدوات

ژتهایته

شولل-1لس یگالیاصدلد فلژتهایتهلولد فلکدواتل

گتنل ض لسشهالیهملد لاگبطلعلبلرنلدل فلکلدواتلول
ل

بحث نتیجهگیری
ههیلتص رعلسشد ل
آب ل
لیال ل

ولتص رعلشد لتمههلاو ل ایلپل تا لیالآ اتولهلاو ل
رواوسللو پ لگس ل .لگتللنلبااس ل لبللهلهللدفلتشللخرصل
کر

یگی لشدسد لولبعل میل الکلههشلگسلداسلهلهلیلگسل ترلل
سهکهاوسلگسد هی لشد(-35ل.)37لل

96

یاصد د ف

تر س ل هتلسدت ،لفراداهلهلبلهل ال لتل ئرنل99لش دشل ل
وآسربلک دلالبلعلشلولللکر ل لهلهللگسل ال لپاکل ل-

102
100

باگیلتشخرصلون یلکر

لهلهلیلگدد لهل لگسلاویل

ههلگس ل.لیالگتنلپژوهش،لباگیلگولرنلبهال طهلعلعلل
آا ل
شولل ل

1.97

1

95ل

ههیلژتهایتهلیالآبلآشه ردس ل،لگسلاو لICRلکعل
ل ل

شلله لل اگدللللفراداگسللر الس سللعلآبلبللعلوسللراعلفرادللال
هه،لتغارظلبهلگسلد هی ل
کهاتات لپا لپاوپرام ،لشدش یلفرادال ل
گسل ال لپاکل -لسللهکهاوس،لاسللگلآ رللکیلبللعلوسللراعل
آسد لبلهییلهلهلیلفا اسلم لضلدلژتهایتلهلول شلههد لستلال

د ل فلژتهایتللهلگس ل ل.للرچر ل گلررالولس ات ل ا49لنللکگا ل
کایسدلکعلبلعلگسگیلهلالتللللگلهاتد لدل فلکلدوات،ل
لگهاتد لد فلژتهایتهل9/9لگفکگتشل لتهبد(.)39لبال بلول
پاوتوللللتص ل رعلآبلهللهلیلسللط

ل()SWTRلکللدواتل

مهسللبلآبلیالفراداهللهیلتصلل رعلآبلیال95لیاصللدلگسل
ههیل ههرهسعلک دالتهل لهویلNTUل9/5لگسل ل(.)39ل
س سعل ل
یالگتللللنلپللللژوهشل رللللهسگرنلکللللدواتلیالسللللهمهتل
س سللعلبللایگایلبللاگیلآبلخلله لNTUل،34/49لس سللعلآبل
پسلگسلفراداگسلر الیولالتلعلگیلNTUل3/14ولبلاگیلس سلعلل
آبلپسلگسلفراداگسلر السلع لالتلعلگیلNTUل 9/44هسلبعل
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شد.لیالگتنل طهلععلآبلبلهلکلدواتلبلرنللNTUل3/14لتلهلل

فاآتمدههیلتعلسشرم لولفراداگسر الیالد فلکر ل لهلهلیل

،9/44لیال قرللهسلکا ل لولیالاو ل اس ل لتص ل رعلآب،ل

ژتهایتللهل ثاتاسللدل(45لول.)41لیالگتللنلت قرللوللگللهاتد ل

برشللداتنللگللهاتد لدلل فلژتهایتللهل4/14لاگلیگاگسلل ل.ل

التللعگیلlog10ل-3/37ل
دلل فلژتهایتللهللیالفراداهللهیلیول ل

گوسگاس43لمم گالس یلکعلیالص ات لکعلفراداگسلر البلعل

3/94ل هسللبعلشللد.لالن ل الوله وللهاگا41لسرللکلمم ل گال

خ ب لگسجه لشد لبهشدل99لیاصدلد فلکدواتلولبرشل

ههیلبهلسلط لکلدواتلپلهئرنل(NTUل
کایسدلکعلیالس سعل ل

گسل 99لیاصدلد فلژتهایتهلخ گهر لیگش (.)49لیالگتلنل

9/1ل–ل)9/4لسرکلکر

لهلهلیلژتهایتلهل ل لت گسملدلگسل مهفل ل

لیاصلدلدل فل

فراداههیلتص رعلآبلمبل الکمملدل(.)41ل لهاگلولهلاال42لیال

کدواتلبرشلگسل94لیاصدلولدل فلژتهایتلهلیال ادالعلل

سه ل3999لیالتللسر د لآس هتش لفراداگسر الیولب لدا ل

ههیلآبلفرادالشد ل شل
طهلعع،لس سعل ل

45

فراداگسر البرشلگسل99لیاصدلگسل ل.لبلهلونل یلکلدواتل

اگلبالاویلیولاویخهسعلگسلکااگیو لبااس لکای لول رلکگال

ههیل ایلسمجش،لیاله علآالهلهلل
پهترنلیالباخ لگسلس سعل ل

د فلژتهایتهلال بارهل41لیاآبلبهلکدواتل( )2NTUلگس3ل

لژتهایتهل شههد لشد.لسدهت لگتلنلبااسل لسشلهالیگیل

بعلlog10ل4لولیالآبلبهلکدواتلک دالگسلتللاگلبلعللبلرشل

ههیلآبلبهلکدواتلپلهئرنلسرلکلس ل لتل گالگلسل
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Abstract
Introduction: Giardia lamblia is a waterborne highly infectious protozoan parasite capable of
causing gastrointestinal illness. The multilayer filtration is used in many applications such as
turbidity removes from surface waters and Bacteria, Viruses and protozoan removes. This study
was investigated in full-scale the efficiency of filtration process during water treatment that
remove Giardia cyst in water at Isfahan province.
Materials and methods: We used Information Collection Rule method (ICR). In this method
the polypropylene yarn-wound cartridge filter for isolation of these parasites was examined and
followed by elution, sample concentration, flotation by percoll-sucrose solution and
immunofluorescence antibody (IFA) staining to recognize them.
Results: Result showed that three layer filtration had a maximum 2.3 log10 for remove Giardia
cyst. Cysts removal in water filtration is likely to be comparable to the efficiency of turbidity.
Efficiency removal was 99.5% for Giardia and 92.7% for turbidity in filtration stage. We
detected 0.2 cyst per 100 liter and per 100 liter in filtered water. This observation is according to
U.S.EPA standards. The number of cysts were more in high pH samples.
Discussion and conclusion: Analysis of physical processes of treatment water in Isfahan plant
configurations showed that granular filters (include sand, anthracite and garnet filter) were more
likely to have effluence in removal cysts than dual filters.
Key words: Giardia, Water treatment, Filtration, Garnet
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