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 ريشاس آب َای آلًدٌ تٍ  داريَای متزيویذاسيل ي دیفه َیذرامیهحذف 
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گاُ اصفْاى  جَی کاسؿٌاػی اسؿذ داـً  داـً
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 کیذٌچ
ٍ ّا تیواسػتاى کاسخاًجات داسٍػاصی،ؿاهل ؿْشی ٍ ّای صٌؼتی فاضالبعشیق  تشکیثات داسٍیی اص

ًَذ. هی ٍ هحیظ صیؼت ّای آتیهحیظ ٍاسدّا داهذاسی ػویت، صیؼت تخشیة ًاپزیشی ٍ ایجاد ؿ

ِ ایي تشکیثات ِ ت ُ ک  ق رشدد. آالیٌذُ ّای ؿثِ پایذاس دس هحیظ صیؼت اعال ،هقاٍهت داسٍیی تاػث ؿذ
 ػوَها تشکیثات داسٍییّای آلَدُ ؿاهل فشآیٌذّای صیؼتی دس حزف تصفیِ آبّای هؼوَل سٍؽ

. فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ، تشاػاع تـکیل رشٍُ سادیکال ّیذسٍکؼیل ٍ یا تاؿٌذًوی کاسآهذ

ِ تا هیل ٍاکٌؾ پزیشی تاال تا آالیٌذُ ٍ صیؼت تخشیة ًاپػایش ػَاهل ٍاػغ زیش، هَسد اػتفادُ ّای ػوی 

 داسٍغلظت  غلظت کاتالیؼت، ًَع ٍ ٍاکٌؾ، ًَع ٍ صهاى ،دها،  pHقثیل ػَاهل هختلفی اصریشًذ. قشاس هی
ُ اکؼیذکٌٌذٍُ  َس  ػولکشد فشآیٌذ تش هاد ِ هشٍسی دس. رزاسًذ تاثیشهزک ّای ًاجام پظٍّؾ تش ایي تحقیق ت

ِ اهشٍص دس ِ تا ت عثق ًتایج تذػت آهذُ،  .پشداختِ ؿذُ اػتهشتثظ ّای ٍ اسائِ چالؾایي صهیٌِ  رشفت

ذهاى حزف  دسصذ  96تا  75 اکؼیذاػیَى پیـشفتِتِ سٍؽ فشآیٌذّای  تشکیثات داسٍییهتَػظ سًا

ُ اػت.  ًٍیذاصٍل  تْیٌِ  pHهقذاسرضاسؽ ؿذ ٍ  5تا  4حذٍد  اػیذی هقادیشدس تشای آًتی تیَتیک هتش
تشای آًتی  ذیاکؼ یسٍ کاتالیؼتی غلظت تْیٌِ .ذٍسد ؿآتش 7تشای داسٍی دیفي ّیذساهیي حذٍد 

ًٍیذاصٍل تشای آًتی تیَتیک  آب اکؼیظًِهادُ اکؼیذکٌٌذُ ، رشم تشلیتش 5/1 تشاتش تیَتیک هتش

ًٍیذاصٍل   .تَصیِ ؿذُ اػتهیلی هَالس  1 ٍ تشای داسٍی دیفي ّیذساهیي رشم تشلیتش هیلی 50 حذٍد هتش

 

صٌایغ داسٍیی، فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ، ّیذساهیي،  تاصیافت آب، دیفي: کلیذی ياصٌ َای

ًٍیذاصٍل،                                                                      صیؼت هحیظ هتش

                                                                 
1
ـجَ -  ُ اصفْاى ؼتیص ظیهح ؾیرشا یویؿ یاسؿذ هٌْذػ یکاسؿٌاػ یدًا ـگا  دًا

2
ُ هٌْذػاػتادیاس  -  ُ فٌ ،یویؿ یرشٍ ـکذ ُ اصفْاى ،یهٌْذػٍ  یدًا ـگا ُ  ٍ سئیغ پظٍّـکذُ دًا ـگا هحیظ صیؼت دًا

 اصفْاى
3
ـیاس  -  ُ هٌْذػدًا ُ فٌ ،یویؿ یرشٍ ـکذ ُ اصفْاى ،یهٌْذػٍ  یدًا ـگا دًا
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 مقذمٍ -1
س ّای اخیش تا تَجِ تِ کوثَد هٌاتغ آب ؿیشیي ٍ ٍجَد هـکالت صیؼت هحیغی هشتَط تِ آلَدری ایي هٌاتغ ددس ػال

-دس ایشاى، اػتفادُ تْیٌِ اص ایي هٌاتغ ٍ جلَریشی اص آلَدُ ؿذى آًْا، اهشی ضشٍسی اػت. پیـشفت فؼالیت جْاى ٍ تِ خصَف

 ؿَد. اص جولِآلَدُ ًاؿی اص آًْا تِ هٌاتغ آب، تْذیذ تضسری تشای هحیظ صیؼت هحؼَب هی ّایّای صٌؼتی ٍ ٍسٍد پؼاب

  (.1390 ّوکاساى،ٍ  ذیًَ یْشٍص)ت تاؿٌذهی داسٍییصٌایغ  ذ،صٌایؼی کِ رؼتشدری ٍػیؼی دس جْاى داسً

ٍ ػوذتا  ؼتیص ظیتِ هح یَاًیٍ ح یاًؼاً یّاّا، فاضالبواسػتاىیت، یداسٍػاص غیصٌا یّاپؼاب قیاص عش ییداسٍتشکیثات 
 ٍ دس صَست ؿذُ یغیهح ؼتیص شیهٌجش تِ صذهات جثشاى ًاپزتا سػَب دس خاک  ایي تشکیثات .ؿًَذیٍاسد ه یآت یّاظیهح

 اتٌذییساُ ه یذًیآب آؿاه هٌاتغ تِ تیدس ًْا ٍ ؿًَذهی هاًذراس یٌیشصهیٍ ص یػغح یّاخاک، دس آب یؿذى آب اص سٍ یجاس

.(Kümmerer, 2009) کل تِ هحیظ صیؼت ًـاى دادُ ؿذُ اػت خاک ٍ دس ، هؼیشّای ٍسٍد هَاد داسٍیی تِ آب 1ٍدس ؿکل  
(Mompelat et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Mompelat et al., 2002)   : مسیزَای يريدی مًاد داريیی تٍ محیط سیست1شکل

 

شلیتش ّای تیواسػتاًی، پاییي تش اص هحذٍدُ هیکشٍرشم تتاالتش اص هحذٍدُ هیکشٍرشم تشلیتش دس پؼابتشکیثات داسٍیی تِ عَسکلی 
. ّوچٌیي دس صهیٌی ٍ آب دسیاّا ؿٌاػایی ؿذُ اػتصیش ،ّای ػغحیدس فاضالب ؿْشی ٍ دس حذٍد ًاًَرشم تشلیتش دس آب

تِ ػٌَاى ًوًَِ تیـتشیي (Homem & Santos, 2011).  اػتتشحؼة هیکشٍرشم رضاسؽ ؿذُ  داسٍّا، هقذاس آتی ّشکیلَرشم لجي

 خاًِ

 دفغ

 داسٍّا

 ػشٍیغ تْذاؿتی

 صتاِل ّای خاًگی

 هحل دفي صتاِل

 آب ّای صیشصهیٌی

 تصفیِ ؿیشاِت

 

 ٍاحذ تصفیِ فاضالب

 خاک ػغحی آب ّای

 هصشف

 هصشف اًؼاًی

 ػشٍیغ تْذاؿتی

 

 ّا تیواسػتاى صٌایغ/

 هضاسع

 هتاتَلیضم

 رؼتشؽ لجي ٍ کَد هتاتَلیضم

تخشیة تیَلَطیکی 

 ٍ ؿیویایی

تخشیة تیَلَطیکی ٍ 

 ؿیویایی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                 اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                       

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

اًَرشم تشلیتش ً 127 ٍ 9400یواسػتاًی ٍ ٍاحذ تصفیِ فاضالب ؿْشی تِ تشتیة غلظت آًتی تیَتیک هتشًٍیذاصٍل دس پؼاب ت

ّای تیواسػتاًی تا دس هغالؼِ ای دیگش، آًتی تیَتیک هتشًٍیذاصٍل دس پؼاب (Ahmed & Theydan, 2013). رضاسؽ ؿذُ اػت

ٍاحذ تصفیِ دس  في ّیذساهیياسٍی دید  (Fang et al., 2010).یکشٍرشم تشلیتش ؿٌاػایی ؿذُ اػته 8/1-4/9ّای غلظت
اص دیفي  یکشٍرشمه 6/48دس ّشکیلَرشم لجي، ًیض  ٍرضاسؽ ؿذُ  ًاًَرشم تشلیتش 5/22-2520ّایتا غلظت فاضالب ؿْشی

ؿذُ  جادیا ییغزا دس هَاد فقظّا کیَتیت یآًت یتشا یقاًًَ تیهحذٍد کٌَىتا (Li et al., 2011). ّیذساهیي تذػت آهذُ اػت

تِ اصای  کیَتیت یآًتیکشٍرشم ه 25-6000یا  کیلَرشم ؿیش ٍ 1تشای  کیَتیت یآًتهیکشٍرشم  4-1500 هثال. تِ ػٌَاى اػت

 (Santos, 2011 ی ٍضغ ًـذُ اػتقاًًَ یغیهح ؼتیص یّاغیهاتش تشای. حیَاًیتا هٌـاء  ییغزا هَاد شیػا اص لَرشمیکّش
.(Homem & 

  .(Nikolaou et al., 2007) ؿَداسائِ هی تؼیص ظیدس هح ییداسٍ ثاتیتشک يیتش جیسا ،2دس ؿکل

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 (Nikolaou et al., 2002)  ستیس طیدر مح ییداري ثاتیتزک هیتز جیرا: 2شکل

 

ات تشکیثحاٍی آلَدُ  ّایفاضالب یهقذاس قاتل تَجْکِ  ًذدس کـَس ها ًیض تِ ؿذت رؼتشؽ یافتِ ا داسٍیی ایغاهشٍصُ صٌ

ؿذُ اسائِ  1جذٍلکِ دس  داسٍ هٌتـش ؿذُ ٍ ، تَػظ ػاصهاى غزا1390دُ داسٍی پشهصشف کـَس دس ػال. کٌٌذتَلیذ هی داسٍیی

دس کـَس پشهصشف  یداسٍّا يیٍ ّفتو يیچْاسه ةیتِ تشت يیذساهّی فيیٍ د ذاصٍلیهتشًٍ یداسٍّا ایي جذٍل،هغاتق .اػت

  .(1392هْش،  ی)خثشرضاس تاؿٌذیه1390ػال
 
 

 یچشت کٌٌذُ نیتٌظ

 

 تلَک کٌٌذُ تتا

 ضذ ػشعاى

ٌج  ضذ ـت

 آسام تخؾ ّا

 یضذ افؼشدر

 یَّسهًَ ٍ یذیاػتشٍئ

 

 ّاآًتی تیَتیک

ٍ  ضذ التْاب یداسٍّا

 هؼکي

 ثاتیتشک يیتش جیسا

 ؼتیص ظیدس هح ییداسٍ
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 (1322، مُز یخثزگشار) 1320 پزمصزف کشًر در سال یدٌ داري :1جذيل

 ؿذُ ضیدسصذ تجَ ًام داسٍ فیسد

 12/1 آهپَل درضاهتاصٍى 1

 6/2 تضسرؼاالى یقشف ػشهاخَسدر 2

 5/65 500 يیلیػ یکپؼَل آهَکؼ 3

 4721 250 ذاسيلیقزص متزيو 4

 4/56 400 نیقشف ػفکؼ 5

 4/15 6-3-3 يیلیػ یآهپَل پٌ 6

 4714 شزتت دیفه َیذرامیه  2

 4/12 ذساهیي کاهپاًذ ّیؿشتت دیفي  8

 4/11 20کپؼَل اهپشاصٍل  9

 3/87 ( 20+300) يییکذ ٌَفيیاػتاه 10

      

 ضزيرت تصفیٍ فاضالب صىایغ داريیی -2

ؼت ٍ تِ ٍیظُ دس هٌاتغ تشکیثات داسٍیی دس هحیظ صی اص جولِ ّای اخیش تَجِ خاصی تِ آالیٌذُ ّای اضغشاسیدس ػال
)ػشعاى صا تَدى، جْؾ صایی ٍ آػیة  تیػو . (Homem & Santos, 2011)ٍ (Fatta-Kassinos et al., 2011) ؿذُ اػت یآت

، ثاتیتشکایي  تِّا تاػث ؿذُ کِ کیَتیت یدس آًت ییهقاٍهت داسٍ جادیٍ ا یشیًاپز ةیتخش ؼتیص ،تذى( DNAسػاًذى تِ 

 لیّا تِ دلکیَتیت یآًتاسٍیی تِ ٍیظُ دتشکیثات  (Fang et al., 2010). اعال ق رشدد ؼتیص ظیهح دس ذاسیؿثِ پا ّایآالیٌذُ
تذٍى  ِیتصف اتیؿذُ ٍ تا هختل کشدى ػول یکیَلَطیت ِیتصف ؼتنیّا دس ػیتاکتش تیلهاًغ فؼا ،یکشٍتیضذ ه تیداؿتي خاص

تصفیِ فاضالب  دسّای هؼوَل هَسد اػتفادُ سٍؽ يیٌاتشات(. 1390 ،یٍ سحواً صشاف صادُ) کٌٌذیحزف ؿذى اص آى ػثَس ه

ّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ، اخیشا تَجِ دس ایي ساػتا سٍؽ. تاؿٌذػوَها کاسآهذ ًوی یکیَلَطیت ِیتصفیی هاًٌذ صٌایغ داسٍ

 (Fang et al., 2010).ػت سا تِ خَد جلة کشدُ ا پظٍّـگشاى
 

  فزآیىذَای اکسیذاسیًن پیشزفتٍ -3

 قادسًذ  UVاؿؼِ  حضَس دس ّیذسٍکؼیل سادیکال تَلیذ تا کِ ّؼتٌذ اییٍّاکٌؾ 1پیـشفتِ اکؼیذاػیَى ّایفشآیٌذ

 دس ،هقاٍم تشکیثات ٍ ػوی ؿیویایی هَاد تجضیِ تِ قادس فشآیٌذّا ایي کٌٌذ. تخشیة سااسٍیی د ی ًظیش تشکیثاتتشکیثات ػاختاس

 دس فشآیٌذ، ػَْلت اًجام کن، ّضیٌِ تاال، تاصدُ ػلت تِ پیـشفتِ ؼیذاػیَىاک ّؼتٌذ. فشآیٌذّای صیؼتی تصفیِ ّایتشاتش سٍؽ

 ّوِ اص هْوتش ٍ ٍاکٌؾ عَل دس ػوی تشکیثات تَلیذ ػذم هحیظ، دهای دس ٍاکٌؾ اًجام اهکاى تَدى ٍاکٌـگشّا، دػتشع

اػاع  رشفتِ اًذ. قشاس تَجِ هَسد پؼاب، تصفیِ تشای هَثش سٍؽ ػٌَاى تِ ؿذُ، تصفیِ پؼاب اص هجذد اػتفادُ ٍ اهکاى تاصیافت
 (Poyatos et al., 2010).  تاؿذهی قَی ای تؼیاساکؼیذکٌٌذُ کِ اػت ّیذسٍکؼیل آصاد تش پایِ تـکیل سادیکال سٍؽ ایي

 ّاییَى ٍ دی اکؼیذکشتي آب، تِ تثذیل سا ایي تشکیثات کشدُ ٍ حولِ ّاداسٍ ػاختاس ػشػت تِ تِ ّیذسٍکؼیل آصاد سادیکال

سٍؽ اػت.  اسائِ ؿذُ، تَصیغ فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ تشای تخشیة هَاد داسٍیی 3دس ؿکل .کٌذهی ؼذًیه
 .(Klavarioti et al., 2009) تیـتشیي کاستشد سا دس فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ داسد ،دسصذ 32فَتَکاتالیؼتی ّتشٍطًی تا 

 

 

                                                                 

 AOPs: Advanced Oxidation Processes 
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  (Klavarioti et al., 2002)  ییمًاد داري ةیتخز یتزا شزفتٍیپ ًنیذاسیاکس یىذَایفزآ غیتًس :3شکل

 

 داريییتزرسی ػًامل مًثز تز فزآیىذَای اکسیذاسیًن پیشزفتٍ در تصفیٍ فاضالب صىایغ  -4

، صهاى ٍاکٌؾ، UVِدهای ٍاکٌؾ، ؿذت تاتؾ اؿؼ، pH فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ ػَاهل هختلفی اص قثیلدس 
ایي  رزاسًذ. دس ػاختاس فتَساکتَس تش ػولکشد فشآیٌذ تاثیش ٍ هادُ اکؼیذکٌٌذُ ، غلظتداسٍغلظت کاتالیؼت، ًَع ٍ غلظت  ًَع ٍ

 اص عشیق ایي فشآیٌذّا ٍ ًتایجداسٍیی صهیٌِ تصفیِ فاضالب صٌایغ  دس ّای اًجام رشفتِ تا اهشٍصپظٍّؾ هشٍسی تش تحقیق تِ

  ، پشداختِ ؿذُ اػت.آىحاصل اص 
 

 ی متزيویذاسيل ي دیفه َیذرامیهداريَااثز غلظت ايلیٍ  -4-1

 یّاٍاػظ ٍ حذ ٌذُیآال یجزب ػغح ضاىیه ،داسٍ ِیغلظت اٍل ؾیتا افضا فتَکاتالیؼتیفشآیٌذّای اکؼیذاػیَى دس 

 ذیاص تَل ،ػغح فتَکاتالیؼت ع ؿذىؿَد. دس اثش اؿثاهیاؿثاع ػغح فتَکاتالیؼت  ٍ افتِی ؾیهشاکض فؼال افضا یسٍی ذیتَل

یؼتی فتَکاتال ةیتخش ٌذیفشآ کاػتِ ؿذُ ٍ هتؼاقثا ػشػت لیذسٍکؼیّ یّا کالیساد جِیًت حفشُ ٍ دس -الکتشٍى یّاجفت
ّای هتشًٍیذاصٍل دس هحلَل آًتی تیَتیکحزف فتَکاتالیؼتی  سدتِ ػٌَاى ًوًَِ  (.1391 ّوکاساى، ٍ یؿکش) اتذییکاّؾ ه

حزف آًتی هیلی رشم تشلیتش، دسصذ  40تا10 آًتی تیَتیک اصافضایؾ غلظت تا  ،تیتاًیَم دی اکؼیذتفادُ اص ًاًَرسات آتی تا اػ

 ّوکاساى،ٍ  ذیًَ یْشٍص)ت ٍ (Wang et al., 2010) تا ًتایج تحقیقات پیـیي ّواٌّگی داسدکِ  ِ اػتیافت تیَتیک کاّؾ
دس  (.1392 ّوکاساى، ٍ یؿکش) ُ اػتیلی رشم تشلیتش رضاسؽ ؿذه 20 آًتی تیَتیکغلظت هقذاس تْیٌِ تٌاتشایي.(1390

، تیـتشیي 7 تشاتش تا pHهیکشٍهَالس دیفي ّیذساهیي دس  5تا غلظت  آتی هحلَل اص تشکیثات داسٍیی فتَاکؼیذاػیًَی تخشیة

  (Yuan et al., 2009).  حاصل ؿذدسصذ  3/26دیفي ّیذساهیي داسٍی  حزف هیضاى

 

 کاتالیست ي وًع ت اثز غلظ -4-2

ِ عَس کلی دس ٍاکٌؾ ّا فتَکاتالیؼتی تا افضایؾ هقذاس فَتَکاتالیؼت، ػشػت حزف آالیٌذُ اکؼیذاػیَى پیـشفتِ ّایت

ػشػت ٍاکٌؾ  تشّای تاالتش فَتَکاتالیؼت، تاثیش هٌفی یاتذ. اها هَضَع حائض اّویت ایي اػت کِ غلظتافضایؾ هی
تِ  (.1390 ّوکاساى، ٍ یؿکش) دٌّذسػیذى ًَس هشئی ؿذُ ٍ ٍاکٌؾ سا تحت تاثیش خَد قشاس هیفتَکاتالیؼتی داسًذ صیشا هاًغ 

 pHدس  سٍی اکؼیذًاًَرسات  ّای آتی داسایدس هحلَلهتشًٍیذاصٍل  آًتی تیَتیکفشآیٌذ حزف فتَکاتالیؼتی  سدػٌَاى ًوًَِ 

 اکؼیذاػیَى َّای هشعَب

 یًَیذاػیفتَاکؼ

 الکتشٍلیض

323 

303  

83  
13  

133  

43  

123  

 فٌتَى -فٌتَى ٍ فتَ

 اتالیؼتی ّتشٍطًیفتَک

 اٍصاًیضاػیَى

 ػًََلیض
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 5/0 تا افضایؾ هیضاى کاتالیؼت اص ،UVػاػت تاتؾ 3اص هذت هیلی رشم تشلیتش ٍ تؼذ  80غلظت اٍلیِ آًتی تیَتیک ٍ 10تشاتش تا 

 کاتالیؼتدس اداهِ تا افضایؾ  افضایؾ یافتِ اػت ّشچٌذسصذ د55/96دسصذ تِ 90/95رشم تشلیتش، حزف آًتی تیَتیک اص 5/1 تِ

ای هغالؼِ سد(Farzadkia et al., 2013).دسصذ کاّؾ یافتِ اػت 62/85تِ هجذدا رشم تشلیتش، حزف آًتی تیَتیک 3 هقذاس تا
هیلی رشم تشلیتش ٍ تؼذ اص 10 تا غلظت اٍلیِ آًتی تیَتیک K6Nb10/8O30تکاتالیؼتا هتشًٍیذاصٍل  آًتی تیَتیکحزف  تاصدُدیگش، 

رشم 1کاتالیؼت تِ  ٍ تا افضٍدى غلظتدسصذ تَدُ  55رشم تشلیتش، 5/0کاتالیؼت هؼادل تا  تشای کوتشیي حذدقیقِ، 180هذت 

آًتی حزف دسصذ 75رشم تشلیتش کاتالیؼت هَسداػتفادُ، 5/1 غلظت حذاکثش دس . ّوچٌیيُ اػتسػیذدسصذ 65 دُ تِتاصتشلیتش، 

 هقذاستیـیٌِ هـاّذُ ًـذُ صیشا  هتشًٍیذاصٍل آًتی تیَتیکًضٍلی دس حزف سًٍذ  ،. دس ایي هغالؼُِ اػتحاصل ؿذ تیَتیک
     (Wang et al., 2010). اػت تَدُ رشم تشلیتش5/1 هَسد اػتفادُ کاتالیؼت

 

 pHاثز  -4-3

تاس تش سٍی ّای آلی داسد صیشا ًقؾ هْوی دس تخشیة آالیٌذُ pH ،فتَکاتالیؼتی ّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِدس فشآیٌذ
ّای کٌؾ الکتشٍاػتاتیکی تیي ػغح ًیوِ سػاًا، هَلکَل. تشّنتاثیشرزاس اػتػغح فتَکاتالیؼت ٍ اًذاصُ تَدُ تـکیل ؿذُ 

 ّوکاساى، ٍ یؿکش)هحلَل ٍاتؼتِ اػت pH فتَکاتالیؼتی تِ ّای تاسداس تـکیل ؿذُ دس عَل اکؼایؾ ادیکالحالل ٍ س

 تا اػتفادُ اص ًاًَرسات ّای آتیدس هحلَلهتشًٍیذاصٍل  آًتی تیَتیک دس فشآیٌذ حزف فتَکاتالیؼتیتِ ػٌَاى ًوًَِ  (.1390

پظٍّـی دیگش،  سد (.1392 ّوکاساى، ٍ یؿکش)تذػت آهذُ اػت  5/4هغلَب دس حالت اػیذی  pH هقذاس ،تیتاًیَم دی اکؼیذ
، 4تشاتش تا  pHهَسد هغالؼِ قشاس رشفتِ کِ دس  10تا  2 هتشًٍیذاصٍل دس هحذٍدُ آًتی تیَتیکفتَاکؼیذاػیًَی  حزفدس  pHاثش 

حقیقات پیـیي، ًتایج دس تشخی اص ت اها .(1390 ّوکاساى،ٍ ذیًَ یْشٍص)تدسصذ رضاسؽ ؿذُ اػت 95حزف آًتی تیَتیک 

داسای  ّای آتیدس هحلَلهتشًٍیذاصٍل  آًتی تیَتیک حزف فتَکاتالیؼتیدس  تِ ػٌَاى هثال اػت. تذػت آهذُی ضهتٌاق
اثش هْوی دس ؿشایظ اػیذی ٍ تاصی دس حزف آًتی تیَتیک ًذاسد  pH، آًالیض آهاسی ًـاى دادُ کِ سٍی اکؼیذًاًَرسات 

.(Farzadkia et al., 2013) ای دیگش، اثش هغالؼِ سدpH ّای آتی تِ ّای ًیتشٍایویذاصٍل دس هحلَلدس حزف آًتی تیَتیک

 Prados-Joya). هحلَل ٍجَد ًذاسد pHّا تِ ػٌَاى تاتؼی اص دس سفتاس ایي آًتی تیَتیک هـخصی کِ سًٍذ ًُـاى داد UVسٍؽ

et al., 2011)  دسpH آب اکؼیظًِ تا غلظت فتَاکؼیذاػیًَیفشآیٌذ یذساهیي دس دیفي ّداسٍی  حزفهقذاس  تیـتشیي  ،7 تشاتش تا 
   (Yuan et al., 2009).  ُ اػتدسصذ رضاسؽ ؿذ 3/26 ،هَالسلی هی 1هؼادل تا 

 

 ضوٍیآب اکس ذکىىذٌیمادٌ اکسغلظت  اثز -4-4

تیک ؿَد کِ آًتی تیَافضایؾ هیضاى حزف  تَاًذ تاػثهیتا حذی هؼیي،  آب اکؼیظًِ هادُ اکؼیذکٌٌذُ افضایؾ غلظت

آًتی  هاًذ. تِ ػثاست دیگش افضایؾ هیضاى حزفتَدُ ٍ اص آى تِ تؼذ ثاتت هی آب اکؼیظًِ ایي افضایؾ تا ًقغِ تْیٌِ غلظت
ِ دلیل آب اکؼیظًِتیَتیک دس اثش افضایؾ هیضاى  آب تاؿذ. تا سػیذى تِ ًقغِ تْیٌِ ّای ّیذسٍکؼیل هیسادیکالتیـتش  تَلیذ، ت

تَلیذ ؿذُ،  ّیذسٍپشاکؼیلّای صیشا سادیکال ،ؿَدآًتی تیَتیک کن هیاص ػشػت ٍ هیضاى حزف  آى، غلظت ، تا افضایؾاکؼیظًِ

 حزفتِ ػٌَاى ًوًَِ دس . (1390 ّوکاساى،ٍ  ذیًَ یْشٍص)ت ّیذسٍکؼیل داسًذ ّایفؼالیت کوتشی ًؼثت تِ سادیکال
 تْیٌِ ، غلظت6تشاتش تا  pHدس  هیلی رشم تشلیتش 20َتیک تا غلظت اٍلیِ آًتی تی هتشًٍیذاصٍل آًتی تیَتیکفتَاکؼیذاػیًَی 

ِ حزف ٍ  ُهَل تشلیتش حاصل ؿذ 0047/0تشاتش تا  آب اکؼیظًِ هادُ اکؼیذکٌٌذُ  یْشٍص)ت ُ اػتدسصذ سػیذ95آًتی تیَتیک ت

ِ آًتی تیَتیک اٍلیهتشًٍیذاصٍل تا غلظت  آًتی تیَتیکفتَاکؼیذاػیًَی  حزفدس پظٍّـی دیگش، . (1390 ّوکاساى،ٍ  ذیًَ
ِ قشاس رشفت UVٍ تا دٍ الهپ 6تشاتش تا  pHهیلی رشم تشلیتش دس 1 هیلی  50ٍ 25  هؼادل تا آب اکؼیظًِ غلظت. ِ اػتهَسد هغالؼ

. ّوچٌیي دس فشآیٌذّای فٌتَى ٍ فتَفٌتَى تا حضَس ُ اػتدسصذ حاصل ؿذ 58-67 آًتی تیَتیکٍ حزف  ُرشم تشلیتش تَد

-76آًتی تیَتیک تِ تشتیة حزف  هیضاىهیکشٍهَالس،  4/29هؼادل تا  آب اکؼیظًِ ٍ تا غلظت 5/3تا  تشاتش pHدس  آّي ّاییَى
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 فتَاکؼیذاػیًَیدس تخشیة  . (Shemer et al., 2006)ٍ  (Johnson & Mehrvar, 2008) دسصذ رضاسؽ ؿذُ اػت 94-74ٍ 53

 آب اکؼیظًِّای غلظت، اص 7 تشاتش تا pHیذساهیي دس هیکشٍهَالس دیفي ّ 5آتی، تا غلظت  دیفي ّیذساهیي اص هحلَلداسٍی 

دیفي ّیذساهیي ، هیضاى حزف هَالسلی هی29/0 آب اکؼیظًِ غلظتدس  .ُ اػتاػتفادُ ؿذ هَالسلی هی1ٍ  29/0هؼادل تا 
 ُحاصل ؿذدسصذ 3/26دیفي ّیذساهیي داسٍی  حزفهقذاس  ، تیـتشیيهَالسلی هی1 آب اکؼیظًِ غلظتٍ تا  ُدسصذ تَد20

ُ دیفي ّیذساهیي ًاچیض اػالم ؿذداسٍی هیضاى تخشیة ،  UVٍ تٌْا دس حضَس الهپ  آب اکؼیظًِحضَس ذٍى تّوچٌیي . اػت

 (Yuan et al., 2009).   اػت

 

 جمغ تىذی -5

 عشیق اص داسٍیی صٌایغ فاضالب تصفیِ دس صهیٌِ اهشٍص تِ تا رشفتِ اًجام ّایپظٍّؾ تش هشٍسی تِ تحقیق، ایي دس

 تذػت ًتایج عثق اػت. ؿذُ پشداختِ آًْا تش هَثش ػَاهل هختلف اثش تشسػی اص حاصل ًتایج ٍ پیـشفتِ اکؼیذاػیَى ّایفشآیٌذ

 غلظت افضایؾ تا آى، تش ػالٍُ تاؿذ. داؿتِ ٍاکٌؾ سًٍذ هٌفی تش یا هثثت تاثیش تَاًذهی ؿشایظ تِ تؼتِ pHافضایؾ  آهذُ،

 کِ دسحالی اػت یاتذ. ایيتا هقذاس هـخصی افضایؾ هی تشکیثات داسٍییحزف  تاصدُ، هادُ اکؼیذکٌٌذُغلظت  کاتالیؼت ٍ

کِ فشآیٌذّای اکؼیذاػیَى پیـشفتِ  .رشددهی داسٍحزف  کاّؾ ساًذهاى تِ هٌجش فاضالب، دس داسٍّا اٍلیِ غلظت افضایؾ

 اػت ایي تیاًگش اًذ. ؿَاّذ قشاس رشفتِ جِتَ داسٍیی هَسد ّایپؼاب دس تصفیِ ااخیش، ٌذتاؿهیداسای قذست ٍ ساًذهاى تؼیاس تاال 

 اػت. تٌاتشایي حصَل قاتل ایي فشآیٌذّا اػتفادُ اص تا صٌایغ داسٍیی فاضالب اص داسٍّادس حزف  ًؼثتا تاالیی تاصدُ کِ

 فاضالب ٍّؼتٌذ  صٌایغ داسٍیی فاضالب تصفیِ هشػَم ّایسٍؽ هٌاػثی تشای جایگضیي پیـشفتِ اکؼیذاػیَى فشآیٌذّای

 خَاّذ تَد.  هجذد اػتفادُ ٍ تاصیاتی قاتل ؿذُ فیِتص
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