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 چکیده
هاي با ترکيب روش ،ي حاوي رنگزاهافاضالب هاي تصفيهروشدر ها و معايب يتبرخي محدوداند به دليل هاي اخير، محققان تالش کردهدر سال

هاي تلفيقي، ترکيب دفرآينيکي از  برسند. کيفيت هرچه بهتر پساب تصفيه شدهها قدم برداشته تا بتوانند به در راستاي رفع اين محدوديت تصفيه

ي به فرآيندهاي بيولوژيکي، سيستم .استباشدکه براي حذف بسياري از رنگزاها مورد توجه قرار گرفته ميهاي بيولوژيکي سيستمو روش فنتون

 فرآيندبا استفاده از  از سوي ديگر،اند. از خود کارايي خوبي نشان نداده باشند، اما در حذف بعضي از رنگزاهاصرفه و دوستدار محيط زيست مي

انجام شده بر  مروري بر مطالعات ،هدف از انجام اين تحقيق .شودمي، مواد شيميايي زيادي مصرف رنگزاهاحذف و تجزيه کامل  فنتون جهت

نتيجه اين تحقيق  . باشدمي اين نوع سيستماز ر عملکرد نهايي خروجي بو بررسي پارامترهاي جهت حذف رنگزاها ولوژيکي يتلفيقي فنتون/ ب فرآيند

هاي متداول تصفيه نسبت به روشحذف رنگزا و مواد آلي به سطح باالتري از بازدهي   تواننشان مي دهد که با استفاده از اين روش تلفيقي مي

  .رسيد

 

 فنتون، سيستم بيولوژيکي، رنگزا فرآيندتصفيه فاضالب،  کلمات کليدي: 

 

 

 مقدمه .1

 

نشيني و به موازات آن پيشرفت صنايع و ي شهربه علت توسعهباشد. در قرن حاضر شرب سالم يکي از منابع محدود ميدربسياري از مناطق جهان، آب 

اين محدوديت، نه تنها فقط به خاطر افزايش روز افزون نياز به آب و مصرف  ها، اين کمبود بيشتر محسوس شده است.با توليد انواع فاضالب ، کشاورزي

 [. 1آلودگي انواع آالينده ها در منابع آب بسيار تاثير گذار بوده است ]باشد، بلکه آن مي

 انواع بسيار زيادي از فاضالبهاي صنعتي وجود دارد که هر يک از آنها ويژگي هاي مربوط به خود را داشته و گروه مشخصي از آالينده ها را

کيبات رنگي شامل رنگزاها و پيگمنت ها يکي از متنوع ترين و پر کاربرد ترين در مقادير کوچک يا بزرگ به خود اختصاص داده اند. در اين ميان، تر

تن از  7×115نوع مختلف از آنها به صورت تجاري در دسترس بوده و ساالنه بيش از 11111[ به طوريکه در حال حاضر، بيش از 2مواد شيميايي هستند ]

هاي ناشي از ترکيبات رنگي از طريق صنايع و فعاليت هاي صنعتي متعددي نظير صنايع کاغذ،  [. آلودگي3،4گردد ]اين ترکيبات در سراسر دنيا توليد مي

شوند. در اين ميان، آلودگي ناشي از فرايند هاي رنگرزي و عمليات تکميلي غذا و فعاليت هاي معدني به محيط منتقل ميدارو، نساجي، پالستيک، چرم، 

[. از سوي ديگر، تخليه فاضالب هاي حاوي ترکيبات 5،5ترکيبات رنگي است، قابل مالحظه مي باشد ]در صنايع نساجي که بزرگترين مصرف کننده 
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گزاها به علت رنگي به محيط هاي آبي نظير رودخانه ها، درياچه ها و درياها اثرات مخرب و نامطلوبي را به دنبال دارد. عالوه بر آن، در بسياري از رن

[. از اين رو، مشکل فاضالب 7حلقوي اثرات سرطانزايي، جهش زايي و محرک کننده پوست به اثبات رسيده است ] داشتن ساختاري پيچيده و ترکيبات

و  هاي رنگي به دليل داشتن حجم و بار آلودگي باال و تصفيه آنها، در حال حاضر يکي از مسائل چالش برانگيز در تصفيه آب و فاضالب شده است

 ر گرفته است. مورد توجه محققين و مسئوالن قرا

توان آنها را به روش هاي تصفيه فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي طبقه بندي نمود امروزه روش هاي متنوعي براي رنگزدايي وجود دارد که مي

کنند که با ش مي، بيشتر محققان تالهاي اخيرسالدر ها و معايب يتمحدوداز اين برخي به دليل که هريک مزايا و معايب مخصوص به خود را دارند. 

 فرآيندرسيده و هم با ارتقا کيفيت هرچه بهتر پساب تصفيه شده ها قدم برداشته تا بتوانند هم به هاي تصفيه، در راستاي رفع اين محدوديتترکيب روش

هاي فرآيندعمل کرده باشند. يکي از را فراهم کنند و حتي در بعضي مواقع از نظر اقتصادي به صرفه تر  هاتر سيستمبرداري سادهبهره  تصفيه، امکان

ي به صرفه و دوستدار محيط فرآيندتصفيه بيولوژيکي،  فرآيند [.8باشد ]اکسيداسيون پيشرفته مي فرآيندبيولوژيکي و  فرآيندتلفيقي، ترکيب دو روش 

ارند، از خود کارايي خوبي نشان نداده است. از که ساختاري پيچيده داشته و قابليت تجزيه پذيري کمي درنگزاهاباشد، اما در حذف بعضي اززيست مي

مقاوم با ساختاري پيچيده بوده، ولي به منظور تجزيه کامل  رنگزاهاياکسيداسيون پيشرفته روش مناسبي براي حذف بسياري از  فرآيندطرف ديگر، 

شود. همچنين پس از پايان مي فرآيندها در اين ن هزينهاي مواد شيميايي مصرف شود که باعث باال برد، بايد مقدار قابل مالحظهآالينده و حذف آن

از  [.11-8تواند از فاز مايع وارد فاز جامد شده که به دنبال آن تمهيداتي نيز جهت تصفيه و دفن لجن بايد مورد توجه قرار گيرد ]، آالينده ميفرآيند

رنگزاها  و گيردکيبات در مقابل نور و شرايط شيميايي مختلف صورت ميساخت رنگزاها با هدف مقاومت و ثبات اين تر اين کهدليل به طرف ديگر، 

با   ، که در نتيجه آنکه به مدت طوالني بدون تغيير در محيط باقي بمانند خواهند بود ترکيباتي به شدت پايدار هستند و بدون تصفيه مناسب و کافي، قادر

نو اي هاي تصفيهاستفاده از روش در تالش هستند تا با مهندسين  .[11،12]باشندابل تجزيه نميکامل قبه طور نيز تصفيه،  لمتداو استفاده از فرآيندهاي

هر چه سريعتر و بهتر در رسيدن به استانداردهاي زيست هاي حاوي رنگزا تلفيقي بيولوژيکي و اکسيداسيون پيشرفته در تصفيه فاضالب هايسيستممانند 

 محيطي قدم بردارند.

هاي حاوي ها بوده و کاربرد فراواني در تصفيه فاضالبفرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته، فنتون يکي از شناخته شده ترين روشاز ميان انواع 

بيولوژيکي جهت حذف  فرآيندبه همراه  تلفيقي فنتون فرآيندهدف از انجام اين تحقيق، مروري بر مطالعات انجام شده بر . [13،14]باشد رنگزا را دارا مي

 باشد.  اها و بررسي پارامترهاي بر عملکرد نهايي خروجي از اين نوع سيستم ميرنگز
 

 

 های حاوی رنگزاتصفیه بیولوژیکي فاضالب .2

 

هدف تصفيه  .نامندمي بيولوژيکي تصفيه هايروش راگيرد مي انجام بيولوژيکي فعاليت طريق از هاآالينده جداسازي آن در که ايتصفيه هايروش

هاي جامد به لخته هااين است که مواد آلي که به صورت محلول يا ذرات بسيار ريز در فاضالب وجود دارند را با کمک ميکروارگانيزمبيولوژيکي 

-ي لجن فعال با هدف تصفيه بيترکيبات و انواع گوناگوني از رآکتورهاي بيولوژيکي بر پايه .[15] بيولوژيکي يا غير آلي قابل ته نشيني تبديل کند

هوازي رآکتور بيهاي توان به انواع روشدر اين ميان مي [.15] هاي حاوي انواع مختلف رنگزاها مورد استفاده قرار گرفته استهوازي فاضالب-ازيهو

1(SBR)هوازي( ناپيوسته با عمليات متوالي )
MSBR به انواع مختلف  

2
  ،MB-SBR 3 ،GSBR 4 [15] اشاره کرد غيره و.  

هاي رنگزاها با استفاده از ميکروارگانيزم 5هاي حاوي رنگ، تغيير و دگرگوني زيستيهاي بيولوژيکي در تصفيه فاضالبوشاساس استفاده از ر

اي است که بتوانند در مقابل شرايط سخت محيطي پايداري خود را ها به گونهطور که قبال نيز اشاره گرديد، ساخت رنگزاباشد. همانمورد استفاده مي

-ها توسط جمعيتباشند. با اين وجود، تجزيه بيولوژيکي جزئي يا کامل بسياري از رنگزابه همين علت به راحتي قابل تجزيه بيولوژيکي نمي حفظ کنند و

 هاي منفرد و همچنين مختلط
گزدايي و ها بوده که تاکنون براي رني ميکروارگانيزمها بزرگترين دستهباکتري [.15] انجام گرفته استها ميکروارگانيزم5

                                           
1 Anaerobic (aerobic) sequencing batch reactor (SBR) 
2 Membrane SBR 

3 Moving Bed SBR 

4 Granular SBR 
5 Biotransformation 

5 Pure and mixed cultures 
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-ها از ترکيباتي با ساختارهاي پيچيده حلقوي تشکيل شدهاند. با توجه به اين که بيشتر رنگزاهاي حاوي رنگزاها مورد استفاده قرار گرفتهتصفيه فاضالب

اما در [. 11،17باشد ]ار نميهاي تصفيه هوازي متعارف از بازدهي مناسبي برخوردفرآيندهاي آبي توسط ها از محيطاند، تجزيه بيولوژيکي و حذف آن

-دهد که بيشتر انواع رنگزاها قابل تجزيه بيولوژيکي تحت شرايط بيهوازي نشان ميکارگيري فرآيندهاي بيه متعدد در ب هايمقابل، نتايج آزمايش

رنگزاهاي آزو به طور مختصر  بيولوژيکيف حذ ،به عنوان مثال با توجه به کاربرد وسيع رنگزاهاي آزو در صنايع مختلف، در ادامه [.18] هوازي هستند

 شرح داده شده است.

که  گرفتهگيرد: در مرحله اول، شکافت کاهشي پيوند آزو صورت به طور کلي، تجزيه بيولوژيکي رنگزاهاي آزو در دو مرحله صورت مي

 اهاي آروماتيک اختصاص دارد. عمومتجزيه آمين مرحله دوم، بهدر شود و هاي آروماتيک ميرنگ اما خطرناک آمينمنجر به تشکيل ترکيبات بي

دهد. واکنش اصلي رنگزدايي رنگزاهاي آزو در هاي آروماتيک در شرايط هوازي رخ ميهوازي و تجزيه آمينکاهش )احياي( رنگزا در شرايط بي

از منشأ بيولوژيکي )و يا شيميايي در صورت تجزيه هاي کاهنده )چهار الکترون( باشد که طي آن معادلهوازي، واکنش احياي پيوند آزو ميشرايط بي

-رنگ ميهاي آروماتيک بيشوند. نتيجه اين واکنش، رنگزدايي و تشکيل آمينشيميايي رنگزا(، به پيوند آزو انتقال يافته و باعث شکست اين پيوند مي

در تحقيقات متعددي تجزيه و  [.19باشد ]پذير نميهوازي امکاندر شرايط بي به طور معمولهاي آروماتيک هوازي آمينادامه تجزيه بي  [.18] باشد

با  [.21،21] هوازي رنگزاهاي آزو در شرايط هوازي تاييد شده استهاي تشکيل شده در اثر احياي بيمعدني شدن جزئي و يا کامل بسياري از آروماتيک

هاي مربوط به تجزيه بيولوژيکي اين دسته از ليل عدم شناخت کافي از واکنشهاي آروماتيک پس از تصفيه هوازي به داين وجود، سرنوشت نهايي آمين

ها آنبرخي از به  1در اين ميان تجزيه بيولوژيکي رنگزاها به عوامل مختلفي بستگي دارد که در جدول  [.22باشد ]ترکيبات، به طور کامل مشخص نمي

 اشاره شده است.
 

 به روش بیولوژیکي دایيپارامترهای موثر در رنگزبررسي  -1جدول 

 

 توضیحات پارامترهای موثر

 [.15گردد  ]هوازي ميافزايش غلظت رنگ معموال باعث کاهش بازدهي رنگزدايي بي غلظت رنگزا

زمان ماند 

 هیدرولیکي 

 حذف راندمان پارامترها، اين تغيير با و کندمي تغيير آلي ماده و رنگزا ورودي بار ميزان هيدروليکي، ماند زمان تغيير با که است واضح

هوازي را بر باال رفتن بازدهي هاي بي[. همچنين تحقيقات زيادي تاثير افزايش زمان ماند هيدروليکي در سيستم23] نمايدمي تغيير نيز رنگزا

 [.24کند ]رنگزدايي رنگزاهاي آزو تاييد مي

زمان ماندگاری 

 لجن 

اصل شود، معموال باعث باال رفتن بازدهي حتواند با افزايش زمان ماند لجن هوازي که مييهاي بفرآيندافزايش غلظت لجن بيولوژيکي در 

 [.18گردد ]هوازي رنگزاهاي آزو ميبي رنگزدايي

pH pH بيشتر مراجع در ولي اند.اعالم کرده 9تا  5باشد که مقدار بهينه آن را بين مي رنگزا بيولوژيکي تجزيه در موثر عوامل از يکي pH 

 [.23شود ]داشته مي نگه هوازيبي فرايند طول در خنثي محدوده در

 کرد استنباط آنها از توانمي و دادند قرار ارزيابي مورد را دما تاثير زيادي تمقاال و کندمي تغيير دما تغيير با هاميکروارگانيزم فعاليت دما

 [.23باشد ]درجه سانتيگراد مي 37تا  25بين  دما بهترين که

اختار مولکولي س

 رنگزا

باشد. به عنوان هوازي اين دسته از رنگزاها ميگذار در سرعت و بازدهي احياي بيساختار مولکولي رنگزاها مانند آزو از جمله عوامل تاثير

گروه رنگزدايي (، برخي از انواع رنگزاهاي آزو سريع تر از ديگر رنگزاهاي اين N=Nگيري پيوند آزو )مثال بر اساس تعداد و محل قرار

 [.15]شوند مي

نوع و غلظت 

الکترون دهنده 

 اصلي

 [.52]توان اشاره کردمي مواد آلي گوناگوني همچون گلوکز، الکتوز، استات، اتانول، نشاسته و ...  به

وجود سایر مواد 

 الکترون گیرنده

باشد، هاي صنايعي همچون نساجي ميرايج در فاضالبهمچون نيتريت و نيترات که از جمله ترکيبات  وجود ساير مواد الکترون گيرنده

[. در مقابل نيترات و نيتريت، وجود سولفات معموالً باعث افزايش سرعت و 18تواند باعث کاهش سرعت رنگزدايي سيستم شود ]مي

 [.15شود ]بازدهي احياي رنگزاها مي
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 های حاوی رنگزا به روش فنتونتصفیه فاضالب .3

 

 ر از اکسيژن باشد.تها بيششود که پتانسيل اکسندگي آنها عمل اکسايش توسط موادي انجام ميشود که در آنهايي اطالق ميواکنشاکسيداسيون به 
 اچ.جي.اچ توسط 1894 سال در باشد کهمي آهن کاتاليزور و پراکسيد هيدروژن واکنشگرهاي با پيشرفته اکسيداسيون هايروش از فنتون يکي روش

 آلي اکسيداسيون موادِ براي ترکيب اين از اياستفاده ، هيچ1951 دهه تا و ماند باقي ناشناخته 1931 سال تا مکانيزم آن ولي رديد.گ کشف فنتون

اساس  .[25] گرديد ها استفادهدر فاضالب بيولوژيکي تجزيه قابل غير و مقاوم آلي مواد جهت اکسيداسيون فرايند اين از بعدها انجام نگرفت. سمي

فنتون اکسيداسيون آهن دو ظرفيتي )آهن فروس( توسط پراکسيد هيدروژن بوده که نتيجه آن آزاد شدن راديکال هيدروکسيل به عنوان يک  يندفرآ

 [.25ارائه شده است ] 2و  1باشد. مراحل انجام واکنش در روابط اکسنده قوي مي

 (1       )                                                                                                                         

 

(2          ) 

شود. در واکنش طور که مشخص است آهن دو ظرفيتي در واکنش اول به آهن سه ظرفيتي تبديل شده و در اين ميان راديکال هيدروکسيل آزاد ميهمان

روش فنتون شامل [. 25]  گردد، که آهن دو ظرفيتي به عنوان کاتاليزر در اين واکنش عمل کندباعث ميدوم نيز آهن دو ظرفيتي مجددا تشکيل شده 

( pH>2<4فنتون در شرايط اسيدي ) فرآيندگيرد و نکته مهم اين است که بازدهي مناسب صورت مي pHباشد. در مرحله اول تنظيم چهار مرحله مي

افتد. مرحله سوم باشد که با اضافه شدن مقادير مناسبي آهن و پراکسيد هيدروژن در اين مرحله اتفاق ميتون ميباشد. مرحله دوم اکسيداسيون فنميسر مي

، هيدروکسيد آهن تشکيل شده منجر به pHباشد. در مرحله پاياني که مرحله انعقاد و ته نشيني است، با افزايش محلول مي pHخنثي سازي با افزايش 

در اين ميان به علت آساني در روش اجراي اين  [.28گردد ]ي اکسيداسيون و انعقاد حذف مي. در نتيجه آالينده در دو مرحله[27گردد ]تشکيل لجن مي

. [29] رنگزاها، فنتون جهت حذف اين آالينده مورد توجه محققين بسياري قرار گرفته استو معدني شدن روش و همچنين بازدهي مناسب در حذف 

گرم در ليتر غلظت پراکسيد ميلي pH=3 ،51، بازدهي حذف سه نوع رنگزاي آزو در شرايط 2117يقاتي لودها و چادهوري در سال براي مثال گروه تحق

پارامترهاي مختلفي مانند غلظت پراکسيد هيدروژن،  [.11]اند مورد بررسي قرار داده و بازدهي مناسبي را مشاهده کردهدقيقه  31هيدروژن و زمان واکنش 

 به تعدادي از اين فاکتورها اشاره شده است.  2در جدول  تاثيرگذار است. فرآيندبر اين  pHهن، دما، زمان واکنش و غلظت آ

 

 فنتون فرآیندپارامترهای موثر بر بررسي مهمترین  -2جدول 

 توضیحات پارامترهای موثر

رسد و پس از آن تاثير زيادي نخواهد داشت. زماني اي ميان بهينهيابد تا اين که به ميزبا افزايش غلظت آهن سرعت واکنش افزايش مي غلظت آهن

دهد. در صورتي که ميزان آهن از يک مقدار بهينه بيشتر گردد، سريعا با پراکسيد هيدروژن واکنش ميبه محلول اضافه مي +Fe2که 

 [.11،31د ]شودهد و موجب کاهش قدرت اکسيداسيون ميشود، آنگاه با راديکال هيدروکسيل واکنش مي

غلظت پراکسید  

 هیدروژن

هاي هيدروکسيل افزايش پيدا کرده و خاصيت اکسيداسيون نيز با افزايش غلظت پراکسيد هيدروژن تا مقدار بهينه، ميزان راديکال

دهد و منجر  هاي هيدروکسيل واکنششود که اين ماده با راديکاليابد. افزايش بيش از اندازه پراکسيد هيدروژن موجب ميافزايش مي

 [.11،31به کاهش اکسيداسيون شود ]

pH پراکسيد هيدروژن و شدن بهتر مصرف نتيجه، در و آهن شدن محلول هيدروژن، پراکسيد بهتر پايداري موجب اسيدي شرايط 

 +2[Fe(H2O)]( سرعت واکنش به علت تشکيل کمپلکس 2هاي خيلي کم )مثال کمتر از  pHزيرا در  شد.  خواهد بهتر اکسيداسيون

شود. همچنين هاي هيدروکسيل کمتري تشکيل ميکه اين ماده با پراکسيد هيدروژن واکنش داده و راديکال يابد. به دليل اينکاهش مي

هاي  pHشود. در با پراکسيد هيدروژن نيز کمتر مي +Fe3با راديکال هيدروکسيل واکنش داده و واکنش  +Hهاي پايين، يون  pHدر 

شود. همچنين پراکسيد هيدروژن ناپايدار شده و به آب و رسوب هيدروکسيد آهن از فعاليت کاتاليزوري آهن کاسته ميباال با تشکيل 

   [.32،33شود]اکسيژن تجزيه مي

 به انواع آالينده و مقدار غلظت آن بستگي دارد. غلظت اولیه آالینده

 

 

2 3

2 2

-
Fe H O Fe OH OH
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 های بیولوژیکي سیستمو  فنتون ندفرآیحاوی رنگزا با استفاده از  تلفیق  هایتصفیه فاضالب .4

 

هاي بيولوژيکي بوده که توجه بسياري از سيستمفرآيند فنتون و هاي نوين به کار رفته در زمينه تصفيه فاضالب، تلفيق هاي اخير يکي از سيستمدر سال

، اسکات و اليس جهت باال بردن 1995ين بار در سال راي اول. ببه خود جلب کرده است از جمله رنگزاها هامحققين را براي حذف بسياري از آالينده

با . ( استفاده کردنداکسيداسيون پيشرفتهبرداري در تصفيه فاضالب، از ترکيب دو روش بيولوژيکي و شيميايي )بازدهي و به صرفه کردن شرايط بهره

 فنتونظر گرفته شده است. با فرض اين که معيار، بر روي فرآيند در ن فنتونتوجه به اهداف تصفيه، دو نوع ترکيب براي تلفيق دو فرآيند بيولوژيکي و 

بعد از فرآيند  فرآيند فنتون گذاشته شود، اگر سيستم مذکور به عنوان تکنولوژي تصفيه قبل از فرآيند بيولوژيکي اعمال شود به عنوان پيش تصفيه و اگر 

 [.  8] نامندبيولوژيکي مورد استفاده قرار گيرد آن را پس تصفيه مي

-قابل تجزيه بيولوژيکي نيستند و يا در شرايط بيولوژيکي هوازي از خود بازدهي مناسبي نشان نمي ، بسياري از رنگزاهاهمانطور که اشاره شد

استفاده از  شود. پس با، مواد شيميايي زيادي مصرف شده و لجن زيادي توليد ميفنتوندهند. از سوي ديگر، به منظور حذف و تجزيه کامل آنها با روش 

توان در مرحله اول، آالينده را به حدي تجزيه کرد که امکان تجزيه بيولوژيکي آن فراهم شود و سپس با استفاده از فرآيند مي فنتونپيش تصفيه فرآيند 

کرد و حجم لجن توليدي را جويي توان در ميزان مواد مصرفي صرفهشود در اين حالت هم ميبيولوژيکي تجزيه کامل آن را  ميسر ساخت. مشاهده مي

هاي پس تصفيه با استفاده در روش . [11،34] ي هر فرآيند به طور جداگانه رسيدکاهش داد و هم به کيفيت باالتر تصفيه نسبت به استفاده فنتوندر فرآيند

زيه به صورت کاملي انجام نگرفته باشد، در مرحله هاي بيولوژيکي تجزيه شد، به دليل آن که امکان دارد تجبا روش رنگزاکه پس از آن فنتوناز فرآيند 

 فنتونشده و تا تصفيه کامل پيش رود. اگر آالينده قابليت تجزيه بيولوژيکي را داشته باشد، استفاده از فرآيند  فنتونتواند وارد فرآيند بعدي فاضالب مي

-محققين در تالش هستند با به کارگيري روشبدين منظور  .[35] شوديميايي زيادي جهت تجزيه آالينده ميبه عنوان پيش تصفيه موجب استفاده مواد ش

-، کيفيت فاضالب خروجي حاوي رنگزاها را باال برده و با کنار هم قرار دادن اين دو سيستم از محدوديتفنتونفرآيند بيولوژيکي و تلفيق هاي مختلف 

  هاي آن بکاهند.

هوازي براي تصفيه فاضالب  SBR، فرآيند فنتون را به عنوان پيش و پس تصفيه به همراه سيستم 2114و همکاران در سال  فونگساتيتکال

اند. نتايج حاکي از آن بود که، سيستم به تنهايي مقايسه کرده SBRها را با روش صنايع نساجي مورد مطالعه قرار دادند و بازدهي هر کدام از سيستم

SBR بازدهي کمي در حذف رنگ و  به تنهاييCOD
SRTاز خود نشان داده است. با اين که افزايش  1

را افزايش  SBRميزان بازدهي در سيستم  2

اند که در نهايت استفاده از داده، ولي در مقايسه با دو سيستم ترکيبي با فرآيند فنتون، پتانسيل حذف قابل مقايسه نبوده است. همچنين آنان گزارش کرده

 [.35د فنتون به عنوان پيش تصفيه از بازدهي بهتري نسبت به سيستم پس تصفيه برخوردار است ]فرآين

هوازي، براي سه نوع از رنگزاهاي  SBRاند که با استفاده از فرآيند فنتون قبل از فرآيند گزارش کرده 2115پي تنتاک و چادهوري در سال 

% به دست آمده است. در 92% و 73/58%، 34/81هاي آروماتيک به ترتيب ، حذف حلقه7اسيد نارنجي و  13، راکتيو آبي 5هاي راکتيو سياه آزو به نام

% نتيجه شده و افزايش 81% و 5/24%، 55صورتي که با استفاده از فرآيند فنتون به تنهايي، درصد حذف براي سه رنگزاي مذکور به ترتيب به ميزان 

هاي آروماتيک از طريق و حلقه COD% در فرآيند فنتون انجام گرفته ولي حذف باالي 95نگزاها تا حدود بازدهي مشاهده شده است. با اين که حذف ر

 [.37ترکيب با فرآيند بيولوژيکي ميسر شده است ]

 Cibacronهوازي براي رنگزاي ، سه نوع پس تصفيه را بعد از فرآيند بيولوژيکي بي2118گروه تحقيقاتي گارسيا مونتانا و همکاران در سال 

Red FN-R  ،مورد آزمايش قرار دادند. در فاز اول فرآيند بيولوژيکي هوازي به عنوان پس تصفيه مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده شده

يک اند که به علت وجود هاي مختلف رنگزا صورت گرفته است. با اين وجود محصوالت جديدي توليد شده% براي غلظت 97-92رنگزدايي به ميزان 

DOCاند. همچنين ميزان حذف هاي آروماتيک مقداري رنگ را به محلول دادهسري حلقه
% گزارش شده است. در صورتي 9در اين حالت به اندازه  3

حدود  مشاهده نشده بود. در فاز دوم، از فرآيند فنتون به عنوان پس تصفيه استفاده شده  که DOCهوازي هيچ گونه حذفي براي که بعد از فرآيند بي

 [.38] اندرا گزارش کرده DOC% حذف 59

. در را گزارش کردند، تاثير فرآيند فنتون بر سه فرآيند بيولوژيکي هوازي، آنوکسيک و هوازي 2118در سال  آرسالن آالتون و همکاران

تجزيه رنگزاها از  با اين وجودشاهده شده است. م 4و راکتيو آبي  51، اسيد نارنجي 183رنگزاهاي اسيد قرمز براي حذف  ،دقايق اوليه از فرآيند فنتون

و  Hydroxynaphthaquinone  ،Hydroquinone ،Benzo-1-2قسمت دوگانه نيتروژن و ترکيبات کربني منجر به توليد محصوالتي از جمله

                                           
1
 Chemical Oxygen Demand 

2 Sludge Retention Time 

3 Dissolved Organic Carbon 
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را از خود نشان TOC 1% حذف 41توانسته تا  در نتيجه فرآيند فنتون به تنهايي قادر به تجزيه کامل و معدني کردن رنگزاها نبوده و فقط شده است.... 

 [.39دهد. ولي با استفاده از سه نوع فرآيند بيولوژيکي و از طريق جذب بيولوژيکي حذف محصوالت ثانويه مشاهده شده است ]

هوازي،  SBR، گزارش کردند پيش تصفيه فاضالب نساجي توسط فرآيند فنتون و سپس به کار بردن 2119در سال  رودريگس و همکاران

% رسانده است. در صورتي که اين مقادير در پايان فرآيند بيولوژيکي 2/91% و 1/95%، 3/97را به ترتيب به  DOCو BOD5 2ميزان حذف رنگزا، 

به همين دليل در  % بوده است. همچنين قابليت تجزيه بيولوژيکي فاضالب پس از فرآيند فنتون باال رفته و9/28% و 35%، 9/53هوازي به تنهايي به اندازه 

 [.41فرآيند بيولوژيکي از خود بازدهي بااليي نشان داده است ]

مورد آزمايش قرار دادند.  4رنگزاي راکتيو سياه  را براي MBR، ترکيب دو روش فنتون به عنوان پيش تصفيه و 2111در سال  فنج و همکاران

، ولي با استفاده از فرآيند فنتون قابليت تجزيه بيولوژيکي آن باال رفته است. بدين ترتيب رنگزاي مذکور به طور ذاتي قابليت تجزيه بيولوژيکي را نداشته

و سپس شکسته شده هاي آنتراکينون کروموفور که گرو هبا استفاده از مصرف مواد شيميايي بهينه در فرآيند فنتون، تا جايي واکنش انجام گرفت

شدند. سپس به  MBRوارد فرآيند  Phthalic Acid و  Diacetylenzene ،2,5-Diritrobenzoic acid-1,2 نظيرمحصوالت توليد شده 

تر مواد آلي باقي مانده انجام گرفته و کيفيت فاضالب و بيومس خروجي را باال برده و توليد لجن کمتري علت کارايي سيستم مذکور تجزيه کامل

 [.34مشاهده شده است ]

هوازي مورد آزمايش قرار دادند. آنها دريافتند، چون  SBRفنتون را به عنوان پس تصفيه سيستم  ، فرآيند2112در سال  بالنکو و همکاران

باشد، باشد و اين ميزان نشان دهنده خاصيت تجزيه بيولوژيکي خوبي در فاضالب ميمي 35/1در فاضالب ورودي به ميزان  CODبه  BOD5نسبت 

گرم ميلي 5/55گرم در ليتر پراکسيد هيدروژن و ميلي 1518يکي به دست آورده و سپس با مصرف را در فرآيند بيولوژ TOC% حذف 71ابتدا تا حدود 

 215گرم در ليتر پراکسيد هيدروژن و ميلي 1551اند. در صورتي که در فرآيند فنتون به تنهايي و با مصرف % رسيده92آهن در  فرآيند فنتون به حذف 

  [.35ه شده است ]مشاهد TOC% حذف 54گرم آهن، حدود ميلي

انجام گرفته حاوي رنگزا در تصفيه فاضالب  فنتوني فرآيند تلفيقي بيولوژيکي و هاي اخير تحقيقاتي در زمينههمانطور که مشاهده شد، در سال

هاي متداول تصفيه ا و مواد آلي نسبت به روشتوان  به سطح باالتري از بازدهي حذف رنگزنشان مي دهد که با استفاده از اين روش تلفيقي مي اتنتيجه اين تحقيق. است.

را  بيشتري اتوجود دارد که ضرورت انجام تحقيق هاي حاوي رنگزاتصفيه فاضالباستفاده از فرآيند تلفيقي در  هنوز هم مسائلي در رابطه بالي ورسيد. 

 سازد.نمايان مي
 

 

 نتیجه گیری .5

 

هاي ها بدون تصفيه کافي به آبهاي آلوده و تخليه آنمشکل فاضالبجهان محدود شده است، پذير آب در با توجه به اين که امروزه منابع تجديد

ويژه در کشورهاي درحال ه ها دارند، يکي از مسائلي است که در بسياري از کشورها بپذيرنده که توانايي بسيار محدودي براي خودپااليي آالينده

گيرانه محيط زيستي از سوي مجامع بين المللي، و عدم توانايي ، وضع استانداردها و قوانين سختراز طرف ديگ .مورد توجه قرار گرفته استتوسعه، 

هاي نوين و ، موضوع قابل توجه ديگريست که استفاده از روشهااستانداردها و محدوديتاي متداول براي دستيابي به اين تصفيه يهابسياري از روش

ضرورت تحقيق در اين زمينه را  ، به دنبال داشته کههاي مقاوم و کاهش اثرات زيانبار آنها بر محيط زيستاليندهکارآمد تصفيه را جهت از ميان بردن آ

هاي فوق به طور جداگانه براي به دليل برخي مزاياي ويژه نسبت به عملکرد سيستم فنتونهاي تلفيقي بيولوژيکي و در اين ميان، سيستم سازد.نمايان مي

هاي اخير براي حذف رنگزاها مخرب محيط زيست، مقاوم و دير تجزيه پذير، توجه بسياري از محققين را به خود جلب کرد و در سال هايحذف آالينده

هوازي( به صورت پيش تصفيه يا هاي بيولوژيکي )هوازي و بيفنتون و سيستم انواع تلفيق سيستمانتخاب در اين راستا با  .ه استاستفاده  قرار گرفتمورد 

 و فنتون به طور جداگانه هاي تصفيه بيولوژيکيها و معايب روشيتبرخي محدود، گيردصورت مي بر اساس ميزان تجزيه پذيري رنگزاکه پس تصفيه 

ر باال رفته و موجب بهت TOCو  COD ،DOCعملکرد خروجي سيستم تلفيقي مانند بازدهي در ميزان حذف رنگزا، ميزان  بدين ترتيب .روندمياز بين 

از ميزان  ،بردارينظر گرفتن شرايط بهتر بهرهدر  با سيستم فنتون و بيولوژيکي وبا تلفيق دو فرآيند درنتيجه  .شودمي ،شدن کيفيت پساب تصفيه شده

به دست  هاي متداولو در نهايت  سطح باالتري از استانداردهاي زيست محيطي نسبت به روش  هو توليد حجم لجن کاسته شد مصرف مواد شيميايي

 .آمد
 

                                           
1
 Total Organic Carbon 
2
 Biochemical Oxygen Demand 
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