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خالصه
سابقه و هدف :فقدان مقادیر کافی آب شیرین یک چالش جهانی است .شیرین سازی آب را میتوان با استفاده از سیستمهای حرارتی یا غشایی انجام داد که هرکدام به انرژی
قابلتوجهی نیاز دارند .پیل نمکزدایی میکروبی ( )Microbial Desalination Cell=MDCفناوری نوینی است که شیرین سازی آب ،تولید الکتریسیته و تصفیه فاضالب
را در یک راکتور انجام میدهد .با توجه به تولید جریان و یونزدایی کم این فناوری ،این مطالعه با هدف بهبود کارایی فرآیند انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،قابلیت فرآیند  MDCاصالحشده جهت شیرین سازی آب دریا (حاوی  )NaCl 22 g/Lبررسی شد .بدین منظور ،محلول کاتد تحت
دمش باا ازن ) ،(O3-MDCو محلول میاانی در معر

اموا فراصاااوا قرار گرفات و عملکرد راکتور طی یک دوره راهبری از لحاظ تولید جریان و نمکزدایی با راکتور

شاااهد تحت دمش با اکساای ن ( )O2-MDCو بدون اموا فراصااوا مقایسااه شااد .حدود  25نمونه از هر راکتور برداشاات شااد .تشااکیل بیوفیلم روی آند توسااط اسااکن
میکروسکوپ الکترونی ( )SEMو باکتریهای غالب با تعیین توالی ژن  11S rRNAبررسی شدند.
یافتهها :با اعمال اموا فراصوا بر محلول نمکی خام و بعد از  24ساعت راهبری  ،O2-MDCولتاژ تولیدی راکتور از  117±3/7به  131±4/2میلی ولت افزایش یافت .در
یاک چرخاه راهبری ،حداک ر چگالی جریان  O2-MDCو O3-MDCبه ترتیب  1/11و  5/22 A/m2بود و اختالف معنی داری در نتایج تولید ولتاژ آنها وجود داشااات
( .)p>2/221راندمان نمکزدایی  O3-MDCو  O2-MDCبه ترتیب  %24و  %55/55بدساات آمد .پروتبوباکتریها ،فیرمیکویتها و اساایدوباکتریها باکتریهای غالب
بیوفیلم را شامل میشدند.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه  MDCاصالحشده با ازن و اموا فراصوا در صورا راهبری صحیح گزینه مناسبی برای نمکزدایی آب شور دریا می باشد.
واژههای کلیدی :پیل نمک زدایی میکروبی ،پیل سوختی میکروبی ،منابع انرژی بیوالکتریک ،آبشور.

مقدمه
فقدان مقادیر کافی آب شیرین یک چالش جهانی است زیرا حدود  %72از

نمکزدایی ،تولید جریان و تصفیه فاضالب بهطور همزمان و در یک راکتور انجام

آبهای موجود شور بوده و حتی نمیتوان از آن برای آبیاری کشاورزی استفاده کرد

شود .چنین دستگاهی «پیل نمکزدایی میکروبی» (Microbial Desalination

( .)1-3لذا هماکنون در بسیاری از نقاط دنیا نمکزدایی آب و تصفیه فاضالبهای

 )Cell, MDCخوانده میشود ( .)12-12در  MDCباکتریها با متابولیزه کردن

شور جهت استفاده مجدد بهعنوان یک شیوه تأمین آب موردنیاز جوامع مطرح است

مواد آلی در محفظه آند ،الکترون و پروتون آزاد میکنند .الکترونها از طریق مدار

(4و .)2بهطورکلی ،شیرین سازی آب را میتوان با استفاده از سیستمهای حرارتی یا

خارجی به سمت کاتد مهاجرا کرده ،اما پروتونها که نمیتوانند از غشای آنیونی و

غشایی انجام داد که هرکدام به انرژی قابلتوجهی نیاز دارند (1و .)5هزینه انرژی

مدار خارجی عبور کنند در آند باقی میمانند .جهت جبران اختالف بار الکتریکی بین

 %42از کل هزینه آبشیرینکنها را تشکیل میدهد .بهعنوانم ال ،دستگاه اسمز

دو الکترود ،آنیون و کاتیونهای موجود در اتاقک میانی به ترتیب به سمت اتاقک

معکوس به ازای تولید هر مترمکعب آب شیرین از آبشور ،حدود  3-2 KW/hبرق

آند و کاتد کشیده میشوند .در نتیجه در یک راکتور نمکزدایی آب ،تصفیه فاضالب

مصرف میکند ( .)2یکی از روشهای نوین جایگزین ،استحصال انرژی از

و تولید الکتریسیته انجام میشود (14و Kokabian .)13و همکاران میزان جریان

میکروارگانیسمها در پیلهای سوختی میکروبی ( Microbial Fuel Cell,

 1/1 W/m3را در یک چرخه راهبری  MDCبه دست آوردند ( Kalleary .)15و

 )MFCاست (7و  .)5یک  MFCرا میتوان بهگونهای اصالح نمود که در آن عمل

همکاران نشان دادند  MDCقادر است ماالشیت گرین و زرد سان ست را  42تا

 این مقاله حاصل پایاننامه عبدالمجید قلیزاده دانشجوی دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یزد میباشد.
* مسبول مقاله :دکتر عبدالمجید قلیزاده
آدرس :اسفراین ،دانشکده علوم پزشکی ،معاونت آموزشی .تلفن255-31552122:

E-mail: gholizadeh_eng@yahoo.com
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 %72و شوری آب را حدود  %12حذف کند ( .)11با اینحال ،فرآیند با چالش تولید

(آنولیت) با محلول تغذیه خارجی ( )122 mLبا سرعت ( 2/25 mL/minزمان

جریان و یونزدایی کم روبروست .این مطالعه با هدف افزایش عملکرد  MDCبا

هیدرولیکی  24ساعت) با دو پمپ پریستالتیک در گردش بود .آنولیت بهمدا 12

اموا فراصوا جهت بهبود یونیزاسیون نمک و همچنین معرفی الکترون گیرنده ازن

دقیقه تحت تزریق گاز  )42mL/min( N2قرار گرفت ( )12و هر  45ساعت

در پیلهای میکروبی انجام گرفت.

جایگزین میشد .اتاقک میانی با محلول  NaCl 22 g/Lپر شد .جهت بررسی اثر
اعمال اموا فراصوا بر کارایی راکتور ،آزمایشهایی بهصورا موازی روی راکتور
حاوی اکسی ن بجای ازن ( )O2-MDCدر شرایط پردازش و عدمپردازش محلول

مواد و روش ها

نمکی با اموا فراصوا در فرکانس  22 KHzو زمان  15دقیقه ( )17انجام و نتایج

این مطالعه تجربی ،پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی یزد

با راکتور حاوی ازن ( )O3-MDCمقایسه شدند .زمانیکه غلظت نمک در اتاقک

باکد  IR.SSU.SPH.REC.1395.35انجام شد .پیل  MDCبا سه اتاقک آند،

میانی کمتر از  1 g/Lمیشد این محلول تعویض میشد (یک چرخه راهبری).

میانی و کاتد با قطر  5 cmو حجم به ترتیب  35 ،25 mLو  25طراحی گردید

اتاقک کاتد با بافر فسفاا پر و هر  45ساعت تعویض شد .از ازن بهعنوان گیرنده

(شکل  .)1ابتدا راکتور به مدا یکماه بهصورا  )12( MFCسپس بهصورا MDC

الکترون در اتاقک کاتد استفاده شد .ازن توسط ژنراتور ازن و با استفاده از گاز ورودی

بهرهبرداری شد ،یعنی غشای آنیونی ( AEM, AR204SXR412, Ionic,

اکسی ن (خلوص  )%75تولید ،و بهطور مداوم ( )5/31 mg/minبه کاتولیت (محلول

 )USAبین اتاقک آند و میانی و غشای کاتیونی ( CEM, CR67, MK111,

اتاقک کاتد) تزریق شد.

 )Ionic, USAبین اتاقک میانی و کاتد قرار گرفت.

میزان نمکزدایی و تولید جریان در  ،O3-MDCو راکتور حاوی محلول نمکی
پردازش شده با اموا فراصوا با مقادیر بهدستآمده در راکتورهای شاهد (O2-

 MDCو مدارباز ،بدون پردازش با اموا فراصوا) مقایسه شدند .اندازهگیری شوری
آب با برداشت هر  24ساعت نمونه از محلول میانی و اندازهگیری هدایت الکتریکی
( )ECآن با استفاده از هدایت سنج ( )HQ40dانجام شد .بعد از اندازهگیری ،محلول
به اتاقک برگردانده شد .ولتاژ تولیدی ) (E, Vهر  5دقیقه توسط مولتیمتر ثبت
الف

شد .جریان ( )A ،Iطبق قانون اهم تعیین شد .غلظت ازن در گاز ورودی و خروجی
با تیتراسیون یدومتری اندازهگیری شد ( .)22چگالی توان
سطح مقطع آند ( )AAn, m2اندازهگیری شد.

)W/m2
2

 (PAn,بر اساس

E

AAn Rex

= PAn

منحنی قطبیت با اندازهگیری ولتاژ راکتور در مقاومتهای  12 Ωتا 1MΩ
( 12minبرای هر مقاومت) ترسیم شد .نرخ کل نمکزدایی )(TDR, mg/h

بهصورا زیر محاسبه شد:
C0 − Ct Vd
= TDR
t
که  C0و  Ctغلظت اولیه و نهایی NaCl؛ ) Vd (Lحجم مایع میانی و (t )h

ب

زمان نمکزدایی است .تشکیل بیوفیلم در سطح آند با استفاده از میکروسکوپ اسکن
الکترونی ،و رشد باکتری در  O3-MDCتوسط  PCRژن  11S rRNAپایش شد.
نمونهها از آنولیت و بخش میانی آند تهیه شدند .نمونههای آنولیت بدون هیچ
پیشپردازشی برداشت شدند .روش استخرا  DNAو تک یر ژن به تفصیل در
شکل  .1نمای شماتیک (الف) و واقعی (ب) راکتور  MDCاصالحشده

مطالعاا قبلی آمده است( .)13درمجموع حدود  152نمونه از راکتورهای O3-

 MDCو  O2-MDCدر یک ران راهبری با دو بار تکرار برداشت شد (هرکدام
قبل از آزمایش ،غشاها به ترتیب در محلول  1موالر  NaOHو  HClبهمدا
 2ساعت مستغرق ،سپس با آب دیونیزه شستشو شدند .الکترود آند ()32× 25 mm

حدود  25نمونه) .دادهها در نرمافزار  SPSS Ver. 20و با استفاده از آزمونهای
ویلکاکسون و -Tزوجی آنالیز و  p<2/25معنی دار در نظر گرفته شد.

گرافیت متخلخل و الکترود کاتد پارچه کربنی ( )Carbon Clothپوشش داده شده
با  2/5 g/cm2پالتین انتخاب و توسط مدارسیمی تیتانیوم و با مقاومت  122اهم به
یکدیگر متصل شدند ( .)15اتاقک آند با لجن بیهوازی فاضالب و همچنین پپتون

یافته ها

واتر ( )25 g/Lو 3/4 g ،KH2PO4 4/4 g ،C6H12O6 1/1 g

اثر اعمال اموا فراصوا و تولید بیوالکتریسیته EC :محلول نمکی خام mS/cm

2/1 g ،MgCl2•6H2O 2/1 g ،NH4Cl 1/5 g ،K2HPO4•3H2O

 35/2±1/2بدست آمد ،این مقدار پس از پیشپردازش با اموا فراصوا mS/cm

 CaCl2•2H2Oو ( KCl 2/1 gدر لیتر آب مقطر) تغذیه شد .همچنبن این محلول

 37/5±2/4بود .در مدازمان  24ساعت راهبری  ،O2-MDCولتاژ و  ECآبشور
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پیشپردازش شده به ترتیب  22/1± 2 mS/cm ،131±4/2 mVبود .این مقادیر

نمکزدایی :مشخص شد که نمکزدایی سریعتر در تولید جریان باالتر بدست میآید

در محلول خام برابر با  117 ±3/7 mVو  25/1±1/5 mS/cmبود .ازاینرو ،در

(شکل  TDR .)3متوسط  O2-MDCو  O3-MDCبه ترتیب mg/h

آزمایشهای بعدی عمل پیشپردازش انجام شد.

 2/22±2/21و  2/55±2/35 mg/hبود .در  24ساعت اول O2-MDC ،و O3-

حداک ر ولتاژ مدارباز ( )OCVدر  O2-MDCو  O3-MDCبهترتیب

 MDCبیش از  %15/77±1/2و  %35/52±1/3نمک را حذف کردندO2-MDC .

 125±3/3و  1331±11/1میلیولت بهدست آمد .این مقدار در حالت مداربسته به

توانست میانگین جریان  2/42±2/22 mAرا تولید ،و  %55/55±2/2نمک را از

ترتیب  125±1/5 mVو  273±5/2 mVبود (شکل (2الف و ب)) .همچنین،

محلول میانی حذف کند؛ درحالیکه در  O3-MDCمیانگین جریان mA

حداک ر چگالی جریان  O2-MDCو O3-MDCبه ترتیب  1/11±2/52 A/m2و

 1/41±2/31تولید ،و  %24/25±3/1نمک از محلول حذف شد .این نشاندهنده

 5/22±2/5 A/m2بود؛ چگالی جریان در  O2-MDCو  O3-MDCدر فاز تأخیری

افزایش  15درصدی در عملکرد نمکزدایی است .در نمونههای مدارباز (شاهد) O2-

ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت اما شیب کاهش در  O3-MDCبیشتر بود،

 MDCو O3-MDCبه ترتیب  %17و  %21نمک را حذف کردند.

بااینحال ولتاژ  O3-MDCدر تمام زمانهای راهبری بیشتر از  O2-MDCبود.

الف

شکل  TDR .3در  O2-MDCو ( O3-MDCبرحسب )mg NaCl/h
ریخت شناسی سطح آند :بررسی تصاویر  SEMسطح آند قبل و بعد از آزمایش
(شکل  )4نشاندهنده تغییر قابلتوجه در ریخت شناسی آند است ،بهطوریکه

ب

الکترود تازه دارای سطح صاف و بدون میکروارگانیسم است ،درحالیکه تصویر آند
استفاده شده نشاندهنده اشغال سطح توسط میکروبها است.
الف

شکل  .2پروفایلهای الکتریکی راهبری الف O2-MDC :و ب.O3-MDC :
ولتاژ مداربسته ،محلول 22g/L NaCl
همچنین با توجه به غیرنرمال بودن دادهها از آزمون ویلکاکسون جهت آنالیز
دادهها استفاده شد و معنی داری اختالف نتایج دو راکتور در حالت مداربسته مطابق
آزمون تائید شد ( p>2/221و  .)Z= -22/54منحنی قطبیت :حداک ر چگالی توان

ب

 O3-MDCبرابر با  4/21±2/13 W/m2بود که حدود  11برابر مقدار آن در O2-

 )2/317±2/24 W/m2( MDCاست .استفاده از  O3-MDCجهت نمکزدایی
آبشور باعث کاهش مقاومت درونی نسبت به  O2-MDCشد بطوریکه براساس
منحنی قطبیت ،مقاومتهای داخلی  325±4و  21±2/5اهم بهترتیب در O2-

 MDCو  O3-MDCبرآورد شد .این نتایج بازده باالتری ازن نسبت به اکسی ن
بهعنوان گیرندههای الکترون در راکتور را نشان میدهد .آنالیز داده های حاکی از
اختالف معنی داری در دو راکتور  O2-MDCو  O3-MDCبود (.)p>2/25

شکل  .4تصاویر  SEMالف :قبل ،و ب :بعد از اتمام آزمایشاا
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باکتریهای غالب :تعیین توالی ژن  11s rRNAبرای نشان دادن جوامع باکتریایی

جدول  1آمده است .بیوفیلم آند جامعه میکروبی متنوعتری نسبت به آنولیت داشت.

استفاده شد (22و.)21

پروتبوباکتریها ( )Proteobacteriaاز جوامع میکروبی غالب در بیوفیلم آند و

شکل  5محصول  PCRنمونههای این مطالعه را نشان میدهد .نمونههای

آنولیت بودند .فیرمیکویتها ( )Firmicutesو اسیدوباکتریها ()Acidobacteria

برداشتشده از آنولیت و آند (باندهای  2تا  )5حضور باکتریها را نشان میدهند

نیز در نمونههای بیوفیلم شناسایی شدند ،درحالیکه در آنولیت وجود نداشتند .با این

درحالیکه در نمونه شاهد (باند  )1هیچگونه طیفی تشکیل نشد لذا باکتری در این

حال ،اپسیلون پروتبوباکتریها و باکتریوئیدها ( )Bacteroidiaفقط در آنولیت

باند حضور نداشته است .همچنین باکتریهای موجود در بیوفیلم آند و آنولیت در

وجود داشت.

شکل  .5محصول تک یر شده با استفاده از پرایمر عمومی
اندازه محصول 415 :جفت باز ،ترتیب نمونه ها به ترتیب از چپ به راست :ستون  ،DNA ladder 52bp :1ستون  : 2نمونه جدا شده از الکترود ،ستون  : 3نمونه جدا شده از الکترود ،ستون  :4نمونه آنولیت ،ستون  :5نمونه
آنولیت ،ستون  :1نمونه شاهد

جدول  .1باکتریهای شناساییشده در نمونههای آنولیت و آند راکتور نمکزدایی میکروبی
شماره در بانک ژن

مشابهت)(%

رده

کالس

خانواده

شناسه توالی

بیوفیلم آند
HG763957.1

55

اسیدوباکتریا

اسیدوباکتریا

اسیدوباکتریاسه

MA1

HQ877094.1

71

پروتبوباکتریا

گاماپروتبوباکتری

کروماتیاسه ()Chromatiaceae

MA2

KC009941.1

52

پروتبوباکتریا

گاماپروتبوباکتری

اکتوتیورهودوسپیراسه ()Ectothiorhodospiraceae

MA3

KP772724.1

52

پروتبوباکتریا

بتاپروتبوباکتری

بورخولدریاسه ()Burkholderiaceae

MA4

KU045501.1

57

فیرمیکویتا

کلستریدیا

کلستریدیاسه

MA5

آنولیت
KF721645.1

57

پروتبوباکتریا

اپسیلون پروتبوباکتری

کامپیلوباکتریاسه

MS1

GU955392.1

51

باکتریوئیت

باکتریوئید

پروتالسه

MS2

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه اعمال اموا فراصوا بر تولید الکتریسیته و حذف شوری اثر

( )1/23 Vدارد ( .)21در این صورا تقریباً تمامی الکترونهایی که از طریق مدار

م بت داشت .این یافته به این دلیل است که در آبهای خیلی شور یونهای کلرور

خارجی وارد اتاقک کاتد میشوند اکسید شده ،بین آند و کاتد اختالفپتانسیل افزایش

و سدیم به هم نزدیک بوده ،به هم میچسبند و تشکیل بلور میدهند ،لذا بخشی از

مییابد که عامل کارایی باالتر ازن است .تزریق ازن به محلول کاتولیت ،مواد جانبی

یونها در آب غیرفعال میباشند ()13؛ اعمال اموا فراصوا بر محلول نمکی سبب

خطرناک تولید نمیکند و کارایی آن در طیف وسیعی از  pHحفظ میشود .در یک

افزایش تحرک یونی و دیونیزاسیون بهتر آنها می گردد .اثر م بت اموا فراصوا

راکتور بیوالکتروشیمیایی ،ازن به مدا کوتاهی به اکسی ن تبدیل میشود؛ که این

در بسیاری از مطالعاا محیطی ( )23-25به اثباا رسیده است .ولتاژ تولیدی در

اکسی ن دوباره در واکنش شرکت خواهد کرد ( .)21چگالی جریان تولیدشده در O2-

 O3-MDCبهمراتب بیشتر از مقادیر بهدستآمده در  O2-MDCبود .ازن مولکولی

 MDCو  O3-MDCدر مرحله اولیه راهبری افزایش ،سپس کاهش یافت .این

بسیار واکنشپذیر است و پتانسیل اکسیداسیون باالتری ( )2/22 Vنسبت به اکسی ن

روند الکتریکی در مطالعاا مشابه دیگر نیز دیده میشود ،زیرا به علت افت تدریجی
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هدایت الکتریکی محلول نمکی و مصرف سوبسترا مقاومت داخلی افزایش مییابد

یافتهای قبال ذکر گردید .سیستم مدارباز (شاهد)  O2-MDCو  O3-MDCبه

(25و .)22بعالوه ،افزایش تدریجی غلظت نمک در آنولیت میتواند فعالیت میکروبی

ترتیب تنها  %17و  %21نمک را حذف کردند که نشان میدهد نمکزدایی آب عمدتاً

را مهار کند(27و.)13

به علت تولید جریان الکتریکی بوده و سایر عوامل مانند اسمز طبیعی ،تبادل یونی

مقاومتهای داخلی (شیب منحنی قطبیت)  O2-MDCو  O3-MDCبه

نقش جزئی داشتهاند .پروتبوباکتریها از جوامع میکروبی غالب در بیوفیلم آند و

ترتیب  325و  21اهم بهدست آمد .در عمل ،مقاومت داخلی سیستم بیوالکتروشیمیایی

آنولیت بودند .پروتبوباکتریها بهطور گستردهای در مطالعاا قبلی بهعنوان الکترونزا

بهشدا بر جریان خروجی الکتریکی تأثیر میگذارد و به عواملی مانند مواد آند و

گزارش شدهاند و دلیل آن احتماالً وجود رقابت در انتقال الکترونهای خار سلولی

کاتد ،اندازه رآکتور ،خواص شیمیایی محلول ،دما ،هدایت الکتریکی محلول ،تحرک

میباشد(31و35و .)22اپسیلون پروتبوباکتریها و باکتریوئیدها فقط در نمونههای

یون و سطح الکترود و نوع الکترون گیرنده بستگی دارد (32و Liang .)27و

آنولیت وجود داشتند .باکریوئیدها نیز باکتریهای میلهای گرم منفی هستند که در

همکاران از نانولوله کربن ،گرافیت انعطافپذیر و کربن فعال بهعنوان مادهی آندی

سیستمهای بیوالکتروشیمیایی و آب شور گزارش شدهاند(35و .)32حضور

 MFCاستفاده کردند و مقاومتهای داخلی  321 ،213و  351اهم به دست آوردند

اسیدوباکتریها ممکن است بدلیل  pHپایین آنولیت  O3-MDCباشد ،زیرا اینها

( Kim .)31و همکاران دریافتند که نوع غشا میتواند بر حداک ر چگالی توان تأثیر

قادرند در برابر اسیدها ،آلودگی فلزی و محیطهای سخت مقاومت کنند .حضور

بگذارد و مقاومت داخلی در  MFCهای مکعب هوا ( 54-71اهم) کمتر از MFC

فیرمیکویتها وجود شرایط بیهوازی را تائید میکند زیرا این باکتریها بیهوازی

های بطری آبی ( 1232- 1222اهم) است (.)32

هستند (42و.)37

استفاده از اتاقهای نمکزدایی باریکتر میتواند باعث کاهش مقاومت داخلی

 Rabaeyو همکاران نتیجه گرفتند که گاماپروتبوباکتری و فیرمیکویتها

و بهبود حذف یون شود ( .)33مشخص شد که بازده نمکزدایی ،تابعی از تولید

ظرفیت تولید الکتریسیته دارند ( .)7محدودیتهای مطالعه حاضر شامل عدم

جریان است و نمکزدایی سریعتر در جریان باالتر به دست میآید .بااینحال ،با

شناسایی سهم هریک از باکتریها در راکتور به دلیل کمبود امکاناا ،هزینه تولید

افزایش زمان به دلیل کاهش یونهای فعال در اتاق میانی  TDRکاهش مییابد.

ازن ،عدم بررسی در طوالنیمدا و عدم بررسی میزان ماده آلی حذفشده میباشد.

عالوه بر این ،افزایش تدریجی هدایت الکتریکی در محلول آنولیت برای

لذا انجام مطالعاا بیشتر پیشنهاد میگردد .در کل ،پیشتصفیه محلول نمکی با

میکروارگانیسمها مضر است و فعالیتهای میکروبی را مختل میکند ( .)34عملکرد

اموا فراصوا و اعمال الکترون گیرنده ازن در اتاقک کاتد بجای اکسی ن میتواند

 O2-MDCدر تولید بیوالکتریسیته مشابه سایر سیستمهای قبلی  MDCبا الکترون

عملکرد  MDCرا بهعنوان یک فرآیند نمکزدایی آب یا یک پیشتصفیه برای

گیرندههای هوا یا فری سیانید است؛ در مطالعهای  Luoو همکاران که از فری

فرآیندهای آبشیرینکن پاییندست بهبود بخشد ،بااینحال عملیاتی شدن فرآیند

سیانید استفاده شد MDC ،حدود  %11از نمک را در  422ساعت راهبری حذف

نیاز به تحقیقاا گستردهتری دارد.

کرد و در طوالنیمدا ،چگالی جریان و میزان نمکزدایی به ترتیب  %42و %22
بود ( .)34در مطالعه  Sevdaو همکاران که بافر فسفاا بهعنوان کاتولیت و آب
دریا واقعی بهعنوان محلول میانی بود ،حداک ر نمکزدایی  %17/7حاصل شد که از
پ وهش حاضر کمتر است ( .)27هنگامیکه ازن در  MDCاستفاده شد ،میانگین
نمکزدایی بهبود قابلتوجهی یافت (از  %55/5به حدود  )%24که دلیل چنین

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقاا و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد به جهت
حمایتهای مالی و معنوی از این تحقیق ،تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Lack of enough fresh water is a global challenge. Water sweetening can be done
using thermal or membrane systems that each of them requires significant energy. Microbial desalination cell (MDC) is
a new technology which can desalinate water, generate electricity, and simultaneously purify wastewaters in a reactor.
However, low current generation and deionization are from main challenges of this process. This study aimed to improve
the MDCs efficacy.
METHODS: In this experimental study, a modified three-cell MDC consisted of anode, cathode, and middle chambers,
was designed in order to water desalination (20 g/L NaCl). Here, the cathode solution was diffused via ozone (O3-MDC)
and the middle saline solution was pretreated into an ultrasonic bath. Subsequently, the results achieved in O 3-MDC in
terms of water desalination and current generation were compared against those of another reactor operated under oxygen
diffusion (O2-MDC), and without ultrasonic pretreatment (control). Biofilm formation on anode surface and dominant
bacteria in the O3-MDC reactor were studied using Scanning Electron Microscopy (SEM), and 16S rRNA gene
sequencing, respectively.
FINDINGS: Saltwater pre-treatment caused to increase the electrical conductivity from 28.1 ms/cm to 35.5 ms/cm; and
then current generation from 191 to 131 mV after 24 hr operation. O 2-MDC and O3-MDC were able to remove 74% and
55.58% of NaCl from water, respectively. Proteobacteria, firmicuites and acidobacteria were dominant microbial
communities in the anode biofilm based on 16S rRNA sequencing.
CONCLUSION: Based on the results of this study, modified MDC with ozone and ultrasound waves could be an
appropriate option for desalinating salt water.
KEY WORDS: Microbial Desalination Cell, Microbial Fuel Cell, Bioelectric Energy Sources, Saltwater.
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