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هدف از این پژوهش کارایي فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد در حضور اشعه ماوراي 

هاي در این مطالعه اثر متغير باشد.هاي آبي و پساب ميآزیترومایسين از محيط بيوتيکآنتيجهت حذف  pHبنفش، دماي محلول، 

غلظت  وها ، غلظت پرسولفات سدیم و شدت اشعه ماوراي بنفش برکارایي فرایند بررسي بيوتيکآنتيان واکنش، غلظت اوليه زم

 اندازه گيري شد با عملکرد باال عیما يکروماتوگرافآزیترومایسين توسط دستگاه  بيوتيکآنتي

 در موجود آهن هايیون ميزان ،2 برابر pH موالر، ميلي 2 سدیمپرسولفات  غلظت که زماني در ،بهينه شرایط و در مطالعهدر این 

 بيوتيکآنتي حذف راندمان،  دقيقه 60 تماس زمان مدت در و وات 8ليتر، شدت اشعه ماورابنفش  در گرم 4/0 فوالد صنایع سرباره

بدست آمد. ميزان حذف  %55ميزان معدني سازي بيشتر از  و %8/43، %4/57، %91 به ترتيب برابربا TOCو CODآزیترومایسين،

بنفش و درجه حرارت ي هاي آهن ، پرسولفات سدیم ، شدت اشعه ماوراآزیترومایسين رابطه مستقيمي با غلظت یون بيوتيکآنتي

 بيوتيکآنتيلظت  اوليه و با افزایش غ %43به  %81ميزان بازدهي فرایند از  10به  2از  pHداشته در حالي که با افزایش ميزان 

 یابد.کاهش مي %43به  %73از  بيوتيکآنتيميلي گرم در ليتر ميزان حذف  50به  5آزیترومایسين از 

در این تحقيق مشخص گردید فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد در حضور اشعه 

-هاي موجود در یک نمونه فاضالب واقعي مي بيوتيکآنتيماوراي بنفش یک روش مناسب با کارایي موثر جهت حذف غلظت باالي 

 باشد.

 آزیترومایسين ، پساب بيمارستاني  بيوتيکآنتيه ، سرباره صنایع فوالد ، واژگان کليدي : اکسيداسيون پيشرفت
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 Abstract 

Antibiotics are known nowadays as one of the major pollutants in the environment by entering water resources due 

to their widespread use, toxicity, causing drug resistance, and lasting effects. This study was designed to evaluate the 

efficiency of the advanced oxidation process of sodium persulfate activated with steel industry slag in the presence 

of ultraviolet rays aimed at eliminating the Azithromycin antibiotic from aqueous and effluent media. 

We examined the effect of the variables of pH, solution temperature, reaction time, initial concentration of 

antibiotics, sodium persulfate concentration, and the UV ray intensity on the process efficiency. A high-performance 

liquid chromatography (HPLC) machine was used to measure the concentration of the Azithromycin antibiotic. 

According to the study results, under optimal and certain conditions (sodium persulfate: 2 mM, pH: 2, iron ions level 

in the steel industry slag: 0/4 g/l, UV intensity: 8 watts) and during 60 minutes, the elimination efficiency rates of 

Azithromycin antibiotic, COD, and TOC were obtained as 91%, 57/4%, and 43/8%, respectively with a 

mineralization level higher than 55%. The rate of Azithromycin antibiotic removal was directly related to the 

concentrations of iron ions, sodium persulfate, UV intensity, and the temperature, while increasing the pH from 2 to 

10 decreased the process efficiency from 81% to 43%, and enhancing the initial concentration of Azithromycin 

antibiotic from 5 to 50 mg/l also reduced the removal rate of the antibiotic from 73% to 43%.  

The research revealed that the advanced oxidation process of sodium persulfate activated by steel industry slag in 

the presence of ultraviolet rays can be used as a proper method with effective efficiency to eliminate the high 

concentration of antibiotics found in a real sewage sample. 
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 مقدمه:  -1

هاي داروسازي ها مانند پساب خروجي از تصفيه خانه فاضالب بيمارستاني و شرکتبيوتيکآنتيپساب حاوي ترکيبات دارویي و 

ها اثرات نامطلوبي بر بيوتيکآنتيباشند. برخي از ترکيبات دارویي به ویژه یکي از مشکالت در رابطه با آلودگي محيط زیست مي

از مهمترین اثرات منفي .(Liu et al., 2012; Liu et al., 2021)نندکهاي کم محيطي ایجاد ميانسان و محيط زیست حتي در غلظت

به قابليت تجزیه بيولوژیکي کم، سميت باال،  توانمي هابيوتيکاز خواص آنتي، ها، توسعه مقاومت ميکروبي استبيوتيکآنتيحضور 

ها بيوتيکهاي مقاوم به آنتيو لنفوسيت، افزایش آلرژي در انسان، گسترش باکتري DNAخاصيت سرطان زایي و موتاژني صدمه به 

ها جهت بيوتيکآنتيگسترش مصرف .(Gao et al., 2012)و ایجاد عوارض پيش بيني نشده بر روي انسان و حيوانات را نام برد

بوليزه شدن ناقص در مصارف انساني، کشاورزي ،دام و طيور و ..... باعث افزایش حضور این آالینده در منابع آبي شده وبه علت متا

در تصفيه  .(Jeong et al., 2010; Liu et al., 2021).بدن و احتمال تخليه بيشتر به محيط زیست از جایگاه ویژه اي برخوردارند

 Michael) شوندو از فازي به فاز دیگر منتقل نمي شوندفاضالب، فرایند اکسيداسيون پيشرفته، مواد دارویي کامال اکسيد وحذف مي

et al., 2013). 12با فرمول  بيوتيک ماکروليدنوعي آنتي ينآزیترومایسبيوتيک آنتيO2N72H38C 1 مولکولي و وزن−g•mol 984/748 

هاي روش . (H Mahdi et al., 2021)يردگهاي باکتریایي مورد استفاده قرار مياست که در درمان طيف وسيعي از عفونت

اکسيداسيون پيشرفته بر پایه منوپرسولفات با فعال سازي فيزیکي و شيميایي از اقبال بيشتري جهت تصفيه فاضالب برخوردار 

هاي آبي و پساب وتبدیل ها در محيطاز آالینده هستند. این رویکرد به دليل ماهيت این فرایند، در تصفيه طيف گسترده اي

فرایندهاي اکسيداسيون پيشرفته  .(Ahmadi et al., 2017a)اشدبي.... مو  𝐶𝑂2، 𝐻2𝑂ها به مواد غير آلي بي ضرر همچون آالینده

)S(AOP هاي متداول تصفيه بوده و داراي مزایاي نظير عدم توليد براي تجزیه ترکيبات آلي گزینه اي مناسب در مقایسه با روش

باشد. هم چنين به دليل پایداري پرسولفات و مقرون به صرفه بودن در مقایسه با ها ميزیاد لجن در مقایسه با سایر روشمقادیر 

توجه متخصصين محيط زیست را براي اهداف تصفيه و پاکسازي جلب کرده است . در  O3 ،H2O2ها مانند سایر اکسيد کننده

 ,.Babaei et al)هاي سولفات داراي پتانسيل اکسيداسيون و نيمه عمر بيشتري هستندهاي هيدروکسيل، رادیکالمقایسه با رادیکال

2015; García Perdomo et al., 2022)   فعال سازي پرسولفات براي توليد رادیکال سولفات .𝑆𝑂4
هاي مختلفي روشاز طریق )  (–•

به  یون آهن دو ظرفيتي ها،شود در ميان این تکنيکمانند کاتاليز فلزي، الکتروشيمي، حرارت و تابش اشعه ماوراي بنفش انجام مي

يرند گدليل غير سمي بودن ، ارزان قيمت بودن و موثر بودن به طور گسترده اي براي فعال سازي پرسولفات مورد استفاده قرار مي
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فعال  .(Jorfi et al., 2017)تواند نقش مهمي در بهبود ميزان تجزیه و تخریب مواد آلي داشته باشد نور ماوراي بنفش ميهمچنين 

 ,.Shiraz et al)بيان کرد   4و  1،2،3توان از طریق معادالت سرباره صنایع فوالد را مي (𝐹𝑒+2) سازي پرسولفات با استفاده از 

2018): 

(1) S2O8
2−  +  Fe2+  → SO4

•–  + Fe3+ + SO4
2− 

(2) SO4
•– + Fe2+  → Fe3+ + SO4

2− 

(3) S2O8
−  + hv → 2SO4

−  

(4) Fe(OH)2+ + hv → Fe2+ OH 

 

 متعدد آن مصارف شناخت با امروزه اما کند؛مي ایجاد زیادي صنعت مزاحمت این براي که است فوالد صنعت زائدات از یکي سرباره

 Takdastan et)است  شده تبدیل اقتصادي و مفيد ماده یک به مزاحم یک ماده از هسازي، را و ساختماني مصالح در کاربرد مانند

al., 2017). مطالعات انجام شده، در است؛ زیست محيط هايحذف آالینده در جاذب عنوان به سرباره استفاده هايداز کاربر یکي 

سرب، آرسنيک،  مس، مانند سنگيني فلزات و آلي هايآالینده فسفات، آمونيوم، حذف در جاذب به عنوان سرباره موفق کاربرد

 .(Kurt et al., 2017) شده استگزارش ...

هاي آهن موجود در سرباره صنایع فوالد در سدیم فعال شده توسط یوندر این مطالعه فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات 

هاي آبي و پساب انجام گرفت هم بيوتيک آزیترومایسين از محلولحضور اشعه ماوراي بنفش با طول موج مشخص جهت حذف آنتي

یشات مشابه در نمونه واقعي چنين ميزان تجزیه پذیري زیستي و درجه معدني سازي نيز اندازه گيري گردید و در پایان، آزما

بيوتيک آزیترومایسين انجام شد تا کاربرد و ميزان کارایي فرایند فوق در محيط فاضالب بيمارستاني حاوي مقادیر مشخصي از آنتي

محلول، غلظت یون آهن، غلظت پرسولفات سدیم، ميزان دما،  pHاین تحقيق تحت متغيرهاي ورودي مانند طبيعي مشخص گردد.

 بيوتيک و شدت اشعه ماوراي بنفش انجام گردید.زمان واکنش، غلظت اوليه آنتيمدت 

 ها : مواد و روش -2

 مواد شيميايي : -2-1

 کروماتدي ،(Ag2SO4) نقره سولفات ،(HgSO4) جيوه سولفات تجربي آزمایشگاهي مواد شيميایي مورد نياز شامل مطالعه این در

 ،(Na2S2O3) سدیم سولفات تيو ،(NaOH) سدیم هيدروکسيد ،(HCl) کلریدریک اسيد سولفوریک، اسيد ،(K2Cr2O7) پتاسيم

 از( ٪98 <) باال خلوص با بيوتيک آزیترومایسينآنتي پودر آلمان، Merck از شرکت نيتریک اسيد و  (Na2S2O8) سدیم پرسولفات
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 دست به( DI) مقطر آب در بيوتيکآنتي پودر از مشخصي مقدار با بيوتيکآنتي ذخيره محلول. است شده تهيه  Aldrichشرکت

 شود.  نگهداري ميگرادسانتيدرجه  4شود و تا زمان انجام آزمایش در دماي مي رقيق مطلوب هايغلظت در و آمده

محلول از اسيد کلریدریک و هيدروکسيد  pHهاي آزمایش از آب دیونيزه استفاده شد هم چنين براي تنظيم براي تهيه کليه محلول

 استفاده گردید. بيوتيک آزیترومایسينآنتيسرباره صنایع فوالد به عنوان جاذب براي حذف موالر استفاده شد.از  1/0سدیم 

 هاي مورد نياز : دستگاه -2-2

ميلي متر ارتفاع از جنس کوارتز،سرعت  1000ميلي متر قطر و  350ميلي ليتر، به ابعاد 500در این مطالعه از یک راکتور به حجم 

گيري گراد استفاده گردید. براي اندازه+( درجه سانتي200( تا )-40دور در دقيقه، تحمل دمایي از ) 450تا  60قابل تنظيم از 

 pHهم چنين جهت تنظيم و اندازه گيري  (DR4000 HACH)از دستگاه اسپکتروفتومتر (  COD)ميزان اکسيژن خواهي شيميایي 

بيوتيک آزیترومایسين مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گيري و سنجش غلظت آنتي (HQ 40d HACH)متر مدل pHاز دستگاه 

، مجهز به آشکارساز اشعه  system  Agilent 1220 infinity Lcمدل( HPLC-UV) توسط دستگاه کروماتوگرافي مایع با کارایي باال

ميکرون، حجم  5/0با ذرات به قطر  mm6/4*mm250به ابعاد   C18 متر، با استفاده از ستوننانو 275ماوراي بنفش با طول موج 

بيوتيک ميلي ليتر در دقيقه انجام شد. براي آنتي 1گراد، با سرعت جریان درجه سانتي 23ميکروليتر و دماي ستون  20تزریق 

 ت به عنوان فاز متحرک استفاده شد.و بافر فسفا %10، متانول  %88آزیترومایسين مخلوطي از استونيتریل 

هاي ساخت ژاپن اندازه گيري شد. المپ VCHS/CSN  ،SHIMADZUبا استفاده از آناليزگر کل کربن آلي  (TOC)کل کربن آلي 

UV وات مدل  4،6،8هاي مورد استفاده در این مطالعه با شدتPHILIPS هاي مورد باشد. کليه دستگاهساخت کشور لهستان مي

 ها رسم گردید. هاي مربوطه کاليبره شدند و منحني کاليبراسيون آناستفاده قبل از انجام آزمایشات، مطابق با کاتالوگ

 تهيه و آماده سازي سرباره -2-3

شود. از این رو سرباره ابتدا اصالح شد و سپس بعنوان هاي اصالحي استفاده ميبراي افزایش قابليت سرباره بعنوان جاذب از روش 

براي دستيابي به  70و  50هاي مش دب استفاده گردید. به منظور اصالح جاذب، ابتدا سرباره خرد شد و سپس توسط سرنجاذ

در مرحله  گردید. تصفيهپيشموالر  1با اسيد هيدروکلریک  ميلي مترالک شد. سپس سرباره 3/0تا  2/0هاي بين سرباره با اندازه

 4 به مدت C105˚  در فور با دماي سپس و هاي آن حذف شدتا ناخالصي با آب دیونيزه شستشو داده شد سرباره چند بارآخر، 

 ( استفاده شد.40سرباره از فيلتر کاغذي )واتمن  يجداساز يانجام و برا يتريل کیمراحل شستشو در بشر  .گردیدخشک  ساعت

 روش انجام آزمايش  -2-4
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ميلي ليتر حاوي  500هاي مربوطه در یک راکتور با حجم آزمایشگاهي و پایلوت انجام گرفت آزمایشدر این مطالعه که در مقياس 

-( ميلي گرم در ليتر آنتي5،10،20،30،50هاي )ميلي ليتر محلول واکنش انجام گرفت.ابتدا فاضالب سنتتيک حاوي غلظت250

هاي آهن و هاي معين یون، دما هم چنين افزودن غلظت pHيم بيوتيک آزیترومایسين ساخته شده و پس از انتقال به راکتور و تنظ

( وات و اختالط محتویات درون 4،6،8هاي )با شدت UVهايپرسولفات سدیم به محلول درون راکتوروبه دنبال آن استفاده از المپ

و به منظور اندازه گيري  ( دقيقه15،30،45،60دور در دقيقه انجام گرفت، پس از گذشت زمان مورد نظر ) 300راکتور با شدت 

مجهز به آشکارساز (HPLC) بيوتيک آزیترومایسين ،نمونه پساب حاصل توسط دستگاه کروماتوگرافي مایع با کارایي باال غلظت آنتي

( ميلي گرم در 5،10،20،30،50بيوتيک آزیترومایسين )اشعه ماوراي بنفش آناليز گردید. متغيرهاي این تحقيق شامل غلظت آنتي

( ميلي 1/0-2( دقيقه، غلظت پرسولفات سدیم) 15،30،45،60(، زمان ماند محلول واکنش درون راکتور )2،4،6،8،10) pHر، ليت

ا هباشد. براي اندازه گيري تاثير پارامترگراد مي( درجه سانتي20،30،40( وات و دماي محلول )4،6،8موالر، شدت اشعه ماورابنفش)

رها به عنوان متغير انتخاب و سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته شدند مقدار بهينه و تاثيرهریک از در هر مرحله فقط یکي از پارامت

بيوتيک آزیترومایسين مشخص گردید.تمامي آزمایشات با سه بار تکرار و انحراف معياري در حدود متغيرها بر ميزان حذف آنتي

هم چنين کارایي .شد انجام سازي معدني درجه مطالعات و تخریب سينتيک ، فرآیند سازي بهينه از انجام شد.پس %5کمتر از 

بيوتيک آزیترومایسين تحت شرایط بهينه بررسي گردید و در نهایت ميزان فرایند در نمونه فاضالب واقعي بيمارستاني حاوي آنتي

 دید : محاسبه گر 6و  5و ميزان معدني سازي از معادالت  (R%)بيوتيک آزیترومایسينحذف آنتي

(5) Re%  = (
C0 − Ct

C0

) × 100 

 

          

 بيوتيک ) ميلي گرم در ليتر ( هستند.نشان دهنده غلظت نهایي آنتي 𝐶tنشان دهنده غلظت اوليه و  𝐶0که در آن 

                                     

              

(6) Mineralization(%) = (
TOCT

TOC0

) × 100 

 

𝑇𝑂𝐶𝑇و𝑇𝑂𝐶0  باشد.نشان دهنده ميزان کل کربن آلي اوليه و ميزان کل کربن آلي نهایي )ميلي گرم در ليتر( مي 
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هاي ارایه شده کتاب استاندارد متد ویرایش شيميایي بر اساس آخرین روش و هاي فيزیکردر این تحقيق اندازه گيري تمام پارامت

 انجام گرفته است. 20

 نتايج و بحث  -3

  فرايندعملکرد   -3-1

هاي منفرد به دليل قدرت اکسيداسيون ناچيز پرسولفات سدیم و اشعه ماوراي بنفش داراي ها با استفاده از فرایندبيوتيکحذف آنتي

ها باشد هاي اکسيدکننده براي تخریب کارآمد آالیندهتواند ناشي از عدم وجود رادیکالباشد، همچنين ميراندمان پایين مي

(Norzaee et al., 2017; Takdastan et al., 2018)هاي پرسولفات سدیم به همراه اشعه ماوراي بنفش توانایي . عملکرد ملکول

فات در هاي سولتوليد بيشتر رادیکالتوان بيوتيک نسبت به یون آهن موجود در سرباره دارد در نتيجه ميبيشتري در حذف آنتي

.اما (Jafari et al., 2017; Jorfi et al., 2017)واکنش بين پرسولفات سدیم و اشعه ماوراءبنفش نسبت به یون آهن را توصيف کرد

ه این شود، کميبيوتيک موجود درسرباره ، پرسولفات سدیم و اشعه ماوراي بنفش با یکدیگر باعث افزایش حذف آنتي  𝐹𝑒+2اتصال 

𝑆𝑂4و   ⁻•𝑂𝐻هاي هاي مختلف که منجر به تجزیه موثر پرسولفات سدیم و توليد رادیکالامر به دليل وجود فعال کننده
باشد مي –•

(Jorfi et al., 2016; Shiraz et al., 2018). 

 

 محلول pHتاثير  -3-2

pH هاي سطح و حالليت عوامل واکنش، یکي از ها ویژگيها و اکسيدانمحلول به دليل تاثير در تغيير درجه یونيزاسيون آالینده

در  pH. اثر(Kermani et al., 2018b; Rezaei Kalantry et al., 2016)باشدهاي اکسيداسيون ميها در سيستمرموثرترین پارامت

ميلي موالر پرسولفات 3گرم بر ليتریون آهن و  2/0بيوتيک آزیترومایسين در حضور ( بر بازدهي حذف آنتي 2،4،6،8،10محدوده )

با شدت  UVدقيقه و در حضور المپ  60بيوتيک آزیترومایسين طي زمان واکنش رم بر ليتر آنتيميلي گ 20سدیم براي غلظت 

دقيقه  60بازدهي فرایند درحذف آزیترومایسين درمدت زمان 10به ، 2از   pHوات انجام گرفت، در این آزمایش با افزایش  8اشعه 

رد هاي اسيدي عملکبيوتيک آزیترومایسين در محيطاي حذف آنتيیابد. به عبارتي دیگر این فرایند برکاهش مي %43به  % 81از 

-در نظر مي  2بهينه را براي انجام مراحل بعدي آزمایش pH هاي خنثي و قليایي دارد. بنابراین مقدار بهتري در مقایسه با محيط

 ( نشان داده شده است.1گيریم. نتایج توضيحات فوق در شکل شماره )
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بر بازدهي حذف آزیترومایسين توسط فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با  pHتاثير مقادیر مختلف  -1شکل 

 سرباره صنایع فوالد 

 عنوان با تحقيقي در 98 سال در همکاران و خزایي دارد، معناداري ارتباط محققان سایر نتایج با تحقيق این از آمده بدست نتایج

 با هک رسيدند نتيجه به این آبي هايمحلول از سفکسيم بيوتيکآنتي حذف در سولفات مونو پراکسي/ UV فرایند کارایي بررسي

 همکاران و کماني حسين. یابدمي کاهش %93 به %97 از سفکسيم بيوتيکآنتي حذف راندمان ميزان 9 به 3 از محلول pH افزایش

 انجام يا لبني مطالعه سنتتيک فاصالب آلي مواد کاهش در پرسولفات – اولتراسونيک تلفيقي فرایند کارایي مورد در 97 سال در

 از pH افزایش که طوري به داشته برتري قليایي  pH به نسبت اسيدي  pH در فرایند کلي راندمان که رسيدند نتيجه این بهو دادند

 . یابدمي کاهش سنتتيک فاضالب از آلي مواد حذف فرایند کارایي 9 به 5

𝑆𝑂4)هاي قليایي تشکيل شوند در حالي که غلظت رادیکال سولفات توانند در محيطهاي هيدروکسيل، بيشتر ميرادیکال
در  (‒•

هاي . از آنجایي که رادیکال(Rao et al., 2014; Xu and Li, 2010; García Perdomo et al., 2022)باشدشرایط اسيدي بيشتر مي

 باشد.اسيدي مي pHها در مقادیر سولفات پتانسيل اکسيداسيون بيشتري نسبت به هيدروکسيل دارند حذف بيشتر آالینده

(Avetta et al., 2015; Kim et al., 2020)هاي هيدروژن. در شرایط بسيار اسيدي فراواني یون(𝐻+)   ممکن است منجر به تجزیه

 .رادیکال هيدروکسيل و سولفات شوندهاي پرسولفات سدیم و مهار هر دو ملکول

(Kermani et al., 2018a; Li et al., 2017; Tavassoli et al., 2018). تواند ناشي از شرایط قليایي ميبيوتيک در کاهش حذف آنتي

ایي با ههاي هيدروکسيد باشد که گونههاي سولفات به رادیکالرسوب همزمان آهن و تشکيل کمپلکس هيدروکسيد، تبدیل رادیکال

 .(Rao et al., 2014; Shiraz et al., 2018) کند.پتانسيل اکسيداسيون پایين تر توليد مي

 موجود در سرباره صنايع فوالد هاي مختلف آهنتاثير غلظت -3-3
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 2برابر با  بهينه pH در حذف آزیترومایسين بررا هاي مختلف یون فروس  موجود در سرباره صنایع فوالد غلظتتاثير در این مرحله 

گراد درجه سانتي 20وات  و دماي  8با شدت  UVدر حضور المپ دقيقه  60طي زمان ميلي موالر پرسولفات سدیم  2و در حضور 

گرم بر ليتر بازدهي حذف براي آزیترومایسين  4/0به  1/0غلظت یون آهن از با افزایش دقيقه واکنش  60بعد از  اندازه گيري شد. 

کاهش یافت.  %1/79به  هاازدهي آنبگرم بر ليتر،  5/0افزایش یافته و سپس با افزایش مقدار یون فروس به   %85به  %2/58از 

بيوتيک را ارتقاء دهد و آنتيتواند بازدهي فرایند در حذف تا یک حد مشخصي مينتایج نشان داد که افزایش مقادیر یون فروس 

𝑆𝑂4توان به تاثير افزایش بيشتر غلظت یون فروس تاثير قابل توجهي بر روي بازدهي فرایند ندارد، این پدیده را مي
 با وجود یون –•

شود هاي بيشتر ميهاي واکنش دهنده کاتاليزور در غلظتهاي آهن اضافي و خود اتصالي ذرات آهن که باعث کاهش تعداد مکان

گرم بر ليتر  4/0. در نتيجه غلظت بهينه یون فروس براي حذف حداکثري آزیترومایسين برابر با (Babaei et al., 2015) نسبت داد

هاي اکسيداسيون پيشرفته منوپرسولفات یافته ها توسط فراینددر بسياري از مطالعات مشابه پيرامون حذف آالینده. انتخاب شد

در بررسي عملکرد فرایند نانو/ پرسولفات در حذف  94کمره ایي و همکاران در سال  است.مشابهي توسط محققان گزارش شده 

 کاهش و لجن حجم افزایش باعث مقادیرمشخص، از ظرفيتي دو آهن غلظت افزایشهاي آبي دریافتند که مترونيدازول از محلول

در مطالعه اي که توسط احمدي و  .شودمي ظرفيتي دو آهن توسط پرسولفات هايرادیکال جذب پدیده علت به فرآیند کارایي

هاي آنيلين و بنزوتریازول صورت گرفت، مشاهده شد که با هدف ارزیابي فرایند فوتوفنتون در حذف آالینده 2016همکاران در سال 

عمده را براي این پدیده هاي آهن در محيط واکنش اثر نامطلوبي بر روي عملکرد فرایند دارد. آنان دو دليل افزایش بيش از حد یون

ها با ترکيبات آلي، ب( توليد مقادیر هاي آزاد و ممانعت از واکنش آنهاي اضافي فروس با رادیکالگزارش کردند الف( واکنش یون

2-هاي آزاد در محلول واکنش که طي واکنش بایکدیگر منجر به توليد مجدد مازاد رادیکال
8O2S  شوند . مي 

  پرسولفات سديمتاثير غلظت  -3-4

يوتيک هدف بهاي اکسيد کننده سولفات تاثير قابل توجهي در اکسيداسيون آنتيغلظت پرسولفات سدیم به دليل توليد رادیکال

( ميلي موالر در 2، 5/1، 1، 75/0، 5/0، 3/0، 1/0سطح ) 7دارد. در این مرحله تاثير مقادیر مختلف اکسيدان پرسولفات سدیم در 

دقيقه و در حضور اشعه ماوراي بنفش با  60، در مدت زمان  2برابر  pHگرم بر ليتر یون فروس ، 4/0آزیترومایسين در حضور حذف 

بيوتيک با ( مشاهده گردید که بازدهي حذف آنتي2وات انجام گردید. طي نتایج بدست آمده و مطابق شکل شماره ) 8شدت 

 یابد.ميلي موالر، افزایش مي 2به  1/0افزایش مقدار پرسولفات سدیم از 
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تاثير مقادیر مختلف پرسولفات سدیم بر بازدهي حذف آزیترومایسين توسط فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات  -2شکل 

 هاي فلزيسدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد و یون

 

باشد، و حداکثر راندمان مي %94و  %61آزیترومایسين برابر با ميلي موالر پرسولفات سدیم براي  2و  1/0بازدهي حذف براي مقادیر 

آید، بنابراین مقدار پرسولفات سدیم بهينه را ميلي موالر پرسولفات سدیم بدست مي 2بيوتيک آزیترومایسين در غلظت حذف آنتي

سدیم، تعداد بيشتري رادیکال سولفات هاي بيشتر پرسولفات گيریم . با استفاده از غلظتميلي موالر در نظر مي 2در این ازمایش 

در واقع با افزایش نسبت  . (Ahmadi et al., 2017b; Babaei et al., 2017) کندها را تسریع ميشود که حذف آالیندهتوليد مي

را  شود که کارایي حذفهاي اکسيدان بيشتري براي حذف مواد آلي تشکيل ميمولي پرسولفات سدیم نسبت به آالینده، ملکول

مطالعه اي به عنوان بررسي  95حمزه زاده و همکارانش در سال  .(Jafari et al., 2017; Kermani et al., 2018b)بخشد بهبود مي

بيوتيک مترونيدازول انجام دادند و به این نتيجه رسيدند که هرچه ميزان غلظت کارایي فرایند نانو / پرسولفات درحذف آنتي

با  94و همکارانش در سال  در مطالعه اي که شکوهي بيوتيک مترونيدازول بيشتر است.پرسولفات بيشتر باشد ميزان حذف آنتي

هاي آبي با کاربرد پرسولفات فعال شده با نانو ذرات آهن صفرظرفيتي انجام دادند عنوان اکسيداسيون سونوشيميایي فنل در محيط

یابد به طوري ميلي گرم در ليتر کارایي حذف فنل افزایش مي 500به  25به این نتيجه رسيدند که با افزایش غلظت پرسولفات از 

ميلي گرم در ليتر و  250در غلظت  %89ميلي گرم در ليتر پرسولفات به حدود  25در غلظت  %5که کارایي حذف فنل از حدود 

 رسد. ميلي گرم در ليتر پرسولفات مي 500در غلظت  5/98%

 بيوتيک آزيترومايسينتاثير غلظت آنتي -3-5
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  pHميلي گرم بر ليتر و 50و  40، 30، 20، 10،  5هاي آزیترومایسين در غلظتبيوتيک جهت انجام این مرحله از ازمایش آنتي

ميلي موالر بررسي شدند. همان  2دقيقه و غلظت پرسولفات سدیم  60زمان واکنش گراد، درجه سانتي 20سطح دمایي  ،2برابر 

ميلي گرم در ليتر افزایش  50ميلي گرم در ليتر به 5بيوتيک از ( نشان داده شده، وقتي غلظت اوليه آنتي3طور که در شکل شماره )

 یابد. کاهش مي %49به  %73یابد بازدهي حذف آزیترومایسين به ترتيب از مي

 

 

بيوتيک آزیترومایسين بر بازدهي حذف آن توسط فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات هاي مختلف آنتيتاثير غلظت -3شکل 

 یع فوالدسدیم فعال شده با سرباره صنا

هاي هاي پایين، ملکول. به طور کلي در غلظت(Ferkous et al., 2017)بيوتيک با غلظت اوليه آن  رابطه مستقيم داردحذف آنتي

 هاي بيشتر آالیندههاي واکنش پذیر کافي است در حالي که در غلظتتوانند به طور عمده حذف شوند زیرا تعداد گونهآالینده مي

 .شودميهاي آالینده براي گونه هاي واکنش پذیر ها و ملکولهاي اکسيدکننده باعث رقابت بين واسطهکمبود رادیکال

(Esrafili et al., 2016; Ghauch et al., 2017; Jafari et al., 2017).  ا عنوان بررسي کارایي ب 97در مطالعه اي که خزایي در سال

هاي آبي انجام دادند به این نتيجه رسيدند که با افزایش بيوتيک سفکسيم از محلول/ پراکسي مونوسولفات در حذف آنتيUVفرایند 

-کاهش پيدا مي %37/91به  %18/93بيوتيک سفکسيم ازميلي گرم در ليتر کارایي حذف آنتي 20به  5بيوتيک از غلظت اوليه آنتي

بيوتيک با ميزان کارایي فرایند حذف رابطه معکوس دارد. در مطالعه اي که حمزه زاده و همکاران در یعني ميزان غلظت آنتيکند 

هاي آبي انجام دادند به این نتيجه بيوتيک مترونيدازول از محيطبه عنوان بررسي فرایند نانو/ پرسولفات در حذف آنتي 95سال 

 باشد.ترین راندمان حذف مربوط به زماني است که مترونيدازول در کمترین غلظت خود ميرسيدند که در شرایط بهينه بيش

 (UV)تاثير شدت اشعه ماوراي بنفش   -3-6
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در این مرحله از ازمایش، آنتي هاست .در فرایند اکسيداسيون پيشرفته شدت اشعه ماوراي بنفش عامل مهمي در حذف آالینده

دقيقه ، غلظت  60درجه سانتي گراد، زمان واکنش  20، دماي 2برابر   pHميلي گرم بر ليتر، 5بيوتيک آزیترومایسين در غلظت 

طبق نتایج بدست آمده که در  وات  در نظر گرفته شد. 4،6،8ميلي موالر و ميزان شدت اشعه ماوراي بنفش  2پرسولفات سدیم 

ومایسين رابطه مستقيمي با شدت اشعه ماوراي بنفش بيوتيک آزیتر( نشان داده شده است ، ميزان حذف آنتي1جدول شماره )

 دارد. 

 بيوتيک آزیترومایسينبر بازدهي حذف آنتي (UV)تاثير شدت اشعه ماوراءبنفش  -( 1جدول )

 اشعه ماوراي بنفش ) وات( 4 6 8

 بيوتيک آزیترومایسينحذف آنتي درصد 3/86% 4/91% 2/98%

  

، %5/81وات باشد به ترتيب برابر با  8،6،4بيوتيک آزیترومایسين در هنگامي که شدت اشعه ماوراي بنفش برابر بازدهي حذف آنتي

وات اشعه ماوراي  8بيوتيک آزیترومایسين در این آزمایش در شدت بدست آمد. بنابراین حداکثر راندمان حذف آنتي 97%، 86/4%

 تأثير به توانمي را پدیده وات براي ادامه آزمایشات انتخاب و استفاده گردید.این 8با شدت  UVبنفش حاصل شده است و المپ 

𝑆𝑂4 مهار
 دهنده واکنش هايمکان تعداد که آهن ذرات شدن متصل و هاسنگدانه از اضافي آهن هايیون توليد به علت ) (•‒

در بررسي بازدهي 2018در سال  و همکاران  جرفي .(Jorfi et al., 2017) داد نسبت دهد،مي کاهش باال هايغلظت در را کاتاليزور

ميزان تجزیه مواد آلي بطور  UVهاي اکسيداسيون پيشرفته بر روي تجزیه مواد آلي نشان دادند که با افزایش شدت امواج دفراین

حاصل شده است . در مطالعه  UVیابد و حداکثر بازدهي معدني سازي فرایند در باالترین شدت المپ قابل مالحظه اي افزایش مي

بر روي کاربرد فرایند فوتوفنتون در تجزیه مواد آلي صورت گرفته شد  2016اي دیگر که توسط باردوک و همکاران در سال 

مطلوب تر بوده و ارتقاء نرخ تجزیه ماده آلي به  UVاالتر المپ هاي بمشاهده گردید که عملکرد فرایند در تجزیه مواد آلي در شدت

 باشد.مي UVهاي باالتر امواج نور هاي اکسنده در سيستم در شدتدليل توليد بيشتر رادیکال

 تاثير دماي محلول -7-3

هاي سولفات در سيستم اکسيداسيون پيشرفته نقش انکارناپذیري دارد. هاي پرسولفات سدیم و توليد رادیکالدما در تجزیه ملکول

يوتيک بدر این مرحله عملکرد فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد در حذف آنتي

دقيقه ،  60، زمان واکنش  2برابر  pH،گرادسانتيدرجه  40و  20،30در محدوده دمایي و  𝑚𝑔/𝑙5آزیترومایسين با غلظت اوليه 
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( نمایش داده 4ميلي موالر بررسي گردید و نتایج آن در شکل شماره ) 2وات و غلظت پرسولفات سدیم 8ميزان اشعه ماوراي بنفش 

 شده است.

 
 با شده عالف سدیم پرسولفات پيشرفته اکسيداسيون فرایند توسط آزیترومایسين حذف بازدهي برروي محلول دماي تاثير -4شکل 

 درجه سانتي گراد 40و20،30در محدوده   فوالد صنایع سرباره

 

-دقيقه واکنش، افزایش دماي محلول تاثير مطلوبي بر روي عملکرد فرایند مذکور در حذف آنتي60نتایج نشانگر آن است که بعد از 

راندمان حذف گراد سانتيدرجه 40 به 20بيوتيک آزیترومایسين داشته است به گونه اي که با افزایش دماي محلول از 

-به عنوان دماي بهينه براي حذف آنتيگراد سانتيدرجه 40افزایش یافته است. در نتيجه دماي  %89به  %73آزیترومایسين از 

بيوتيک آزیترومایسين توسط فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد انتخاب شد. علت 

𝑆𝑂4)هاي سولفات توان به افزایش درصد تجزیه پرسولفات سدیم و تشکيل بيشتر رادیکالاحتمالي این افزایش را مي
در دماي   (–•

نتایج این تحقيق با مطالعات انجام شده توسط سایر محققان کامال مطابقت . (Ji et al., 2015; Tan et al., 2012)باالتر نسبت داد

ماي محلول د بيوتيک آزیترومایسين توسط فرایند فوتوفنتون دریافتند تاثيردارد. دوو و همکاران در مطالعه اي پيرامون تجزیه آنتي

هاي پراکسيدهيدروژن افزایش یافته است و با افزایش بيوتيک به دليل تجزیه بيشتر مولکولبر روي عملکرد فرایند تجزیه آنتي

یابد و سرعت افزایش ميه هاي هيدروکسيل بها به رادیکالهاي پراکسيدهيدروژن و تبدیل آندماي محلول نرخ تجزیه مولکول

 2018پایين تر است . جيانگ و همکاران در سال  هايمایسين در دماهاي باالتر محلول سریع تر از دماسينتيک تجزیه آزیترو

 یابد.هاي اکسنده با افزایش دما افزایش ميگزارش کردند که نرخ تجزیه مواد آلي و ميزان توليد رادیکال

 بررسي تاثير اثر زمان -8-3
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 بيوتيک و در سطوح زماني، پرسولفات سدیم و غلظت بهينه آنتي pHدر این مرحله با استفاده از سطح بهينه دما ، 

ميلي موالرپرسولفات 2، 2برابر  pHدرجه سانتي گراد،  40( دقيقه آزمایش انجام گرفته است. ميزان دماي بهينه 15،30،45،60)

( نشان داده شده است ،در 5باشد. طبق نتایج بدست آمده که در شکل شماره )در ليتر مي گرمميلي 5بيوتيک  سدیم و ميزان آنتي

 باشد.دقيقه مي 60بيوتيک آزیترومایسين بهترین زمان واکنش براي حذف آنتي ها،رسطوح بهينه پارامت

 

 دقيقه ( 15-60)تاثير مقادیر مختلف زمان واکنش بر بازدهي حذف آزیترومایسين در سطوح زماني -5شکل 

 

با  هاي آبيبيوتيک آزیترومایسين از محلولتحت عنوان تجزیه فتوکاتاليستي آنتي 1393شمس وهمکاران در مطالعه اي در سال 

بيوتيک دقيقه، راندمان حذف آنتي 90دریافتند که با افزایش زمان فرایند تا 2O2/H2UV/TiOو  2UV/TiOاستفاده از فرایند 

در حذف  2O2UV/Hهم چنين در بررسي کارایي فرایند اکسيداسيون پيشرفته  یابد.هاي آبي افزایش ميمحلولآزیترومایسين از 

يوتيک بهاي آبي به این نتيجه رسيدند که هر چه زمان واکنش بيشتر باشد درصد حذف آنتيبيوتيک سفتریاکسون از محيطآنتي

 ( بدست آمد.%75بيوتيک سفتریاکسون )يزان راندمان حذف آنتيساعت( بيشترین م3بيشتر است و در بيشترین زمان ماند )

 

 مطالعات معدني سازي و تجزيه بيولوژيکي :  -3-9

شاخص دو ه از با استفاداکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فوالد توسط فرایند ميزان معدني سازي 

COD  وTOC  انجام دقيقه  60طي مدت زمان آزمایشات اکسيداسيون تحت شرایط بهينه  این مرحلهدر قرار گرفت.  ارزیابيمورد

اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده . نتایج نشان داد که فرایند  سنجش شد TOCو  COD هايشدند و سپس غلظت

حذف بيوتيک آزیترومایسين را براي آنتي TOC از % 8/43و   CODاز  % 4/57تحت شرایط بهينه قادر است با سرباره صنایع فوالد 
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-نمي اکسيد اصلي ترکيبات با مقایسه در راحتي به که است مختلف هايواسطه دليل به COD و TOC کامل تخریب عدمنماید. 

حاصل نگریده که  CODهاي اکسيداسيون پيشرفته حذف کامل د. در سایر مطالعات پيرامون فراین(Kermani et al., 2018b)شوند

در بررسي عملکرد فرایند فوتوفنتون در  2016با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر همخواني دارند، تکدستان و همکاران در سال 

 رش کردند .گزا %7/43برابر با  TOCهاي آبي بازدهي معدني سازي را بر مبناي شاخص حذف آزیترومایسين از محيط

وسط تقبل و بعد از تصفيه  آزیترومایسين بيوتيکهاي حاوي آنتينمونه (تجزیه پذیري زیستي)  Zahn-Wellens در پایان تست

اهد به همراه یک نمونه شهاي آهن موجود در سرباره صنایع فوالد فرایند اکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با یون

-نتایج بدست آمده نشان مي ،باقي مانده هر سه نمونه سنجش گردید CODروزه مقادیر  28رفت. در طول دوره مورد ارزیابي قرار گ

 وبراي هر دو نمونه )نمونه خام و تصفيه شده( روند کاهشي داشته  بيوتيک آزیترومایسينآنتي CODکه مقادیر باقي مانده  دهد

ميلي گرم بر ليتر  8/6به  4/20ميلي گرم بر ليتر و براي نمونه تصفيه شده از  7/28به  45نمونه فاضالب خام از  CODمقادیر 

هم چنين با افزایش زمان تصفيه بيولوژیکي درصد تجزیه زیستي هر دو نمونه خام و تصفيه شده افزایش پيدا کرده و کاهش یافت.

هاي خام بود. به گونه اي که ميزان تجزیه پذیري ههاي تصفيه شده به مراتب بيشتر از نموندرصد تجزیه پذیري زیستي براي نمونه

 براي نمونه تصفيه شده حاصل شد.  % 6/78براي نمونه خام و  %42بيوتيک آزیترومایسين زیستي آنتي

 

 

 

حذف  دراکسيداسيون پيشرفته پرسولفات سديم فعال شده با سرباره صنايع فوالد بررسي بازدهي فرايند   -3-10

 تتراسايکين از نمونه فاضالب واقعي بيمارستان  نفت اهوازبيوتيک آنتي

در این مرحله از آزمایش پس از تهيه نمونه فاضالب از تصفيه خانه فاضالب بيمارستان بزرگ نفت اهوازو اندازه گيري برخي 

باشد و مي 7/6برابر  pHميلي گرم در ليترو ميزان  350برابر BODميلي گرم در ليتر ،590برابر CODمشخصات شيميایي که شامل،

کمتر )هاي بسيار پایينها نمونه فاضالب حاوي غلظتزمشاهده گردید که در بعضي از روبيوتيک آزیترومایسين سنجش ميزان آنتي

 بيوتيک آنتيميلي گرم در ليتر  21الي  20ها حاوي هایي هم نمونهبيوتيک آزیترومایسين و در زمانميکروگرم در ليتر( آنتي20از 

ميلي  20آزیترومایسين در نمونه فاضالب واقعي را  بيوتيکآنتيآزیترومایسين بود در نهایت به منظور ارزیابي بازدهي فرایند، غلظت 

عال اکسيداسيون پيشرفته مونو پرسولفات سدیم فهاي پساب، عملکرد فرایند گرم در ليتر در نظر گرفتيم، پس از شناسایي ویژگي

آزیترومایسين از نمونه فاضالب واقعي مورد ارزیابي و با بيوتيک آنتيفوالد تحت شرایط بهينه در حذف  شده با سرباره صنایع
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اي ههاي سنتتيک مورد مقایسه قرار گرفت. تحت این شرایط بازدهي حذف آزیترومایسين براي نمونهبازدهي فرایند براي نمونه

 ست آمد.بد %78هاي واقعي فاصالب و براي نمونه %4/93سنتتيک 

هاي واقعي تا حدودي کمتر از نمونه سنتتيک بوده است. کاهش بازدهي بيوتيک آزیترومایسين براي نمونهراندمان حذف آنتي

ا و هها و آنيون و یا دیگر مواد آلي باشد. حضور کاتيونفرایند در نمونه واقعي ممکن است به دليل حضور عوامل مزاحم نظير کاتيون

هاي آزاد موجود در سيستم را مصرف نمایند، هاي معدني وارد واکنش شود و رادیکالرمي توانند در نقش اسکاونج ها در اینجاآنيون

شوند. در فاضالب بيمارستاني طيف گسترده اي از ترکيبات هاي آزاد و ماده آلي ميبنابراین از این طریق مانع واکنش بين رادیکال

 رو بازدهي حذفها را مصرف کنند، از اینهاي آزاد واکنش دهند و آند با رادیکالتوانندارویي و آلي حضور داشته که مي

 یابد. آزیترومایسين کاهش مي بيوتيکآنتي

 نتيجه گيري :  -4

اره هاي آهن موجود در سرباکسيداسيون پيشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده با یون فرآیند ، آمده بدست هايیافته اساس بر

 در موجود آهن هايیون ميزان ،2برابر pH موالر، ميلي 2 پرسولفات سدیم غلظت که زماني در و بهينه فوالد در شرایطصنایع 

بيوتيک قادر به حذف آنتي دقيقه 60 زمان تماس مدت در و وات 8ليتر، شدت اشعه ماورابنفش  در گرم 4/0 فوالد صنایع سرباره

 pH با حذف باشد، هم چنين راندماناز فاضالب واقعي بيمارستاني مي %78فاضالب سنتتيک و از  % 4/93آزیترومایسين به ميزان 

 با همچنين،. شد بيوتيکآنتي بيشتر حذف ميلي گرم در ليتر منجربه 4/0آهن تا  هايزدو از داشته و استفاده عکس رابطه محلول

 حالي در کاهش یافت، %49به  %73از  راندمان حذف ميلي گرم در ليتر، 50به  5از  آزیترومایسين بيوتيکآنتي افزایش غلظت اوليه

 .داد نشان آبي محلول از بيوتيکآنتي حذف در باالتري توانایي سيستم ، محلول به پرسولفات سدیم بيشتر هايزدو افزودن با که

تواند بعنوان یک روش موثر در فرایند عملکرد موثري در افزایش قابليت تجزیه پذیري زیستي آالینده هاي آلي داشته و مي این

و یا مواد آلي سخت تجزیه پذیرو قبل از فرایندهاي بيولوژیکي مورد استفاده قرار  بيوتيکآنتيپيش تصفيه فاضالب هاي حاوي 

اکسيداسيون پيشرفته بر پایه رادیکال سولفات با اکسيداسيون باال جهت تخریب مواد آلي مقاوم به تجزیه  سيستم ، نهایت در گيرد.

ها با استفاده از اکسيد آهن موجود در پسماند دور ریز سرباره صنایع فوالد به عنوان روشي جدید، کارآمدو بيوتيکآنتياز جمله 

  باشد.ميهاي آبي بدون توليد آلودگي ثانویه در محلول

 منابع : 

سرباره اصالح شده شرکت فوالد خوزستان در  يبررس "(،1396، )ر. ،يديو سع ،ع.، بازفکن، م. ر،يم.، سرش ،ي.، ابطحاتکدستان،

 .85-78 ،3،  سالمت در جامعه قاتيمجله تحق ."يآب يهااز محلول ومينيحذف آلوم
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