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 چکیده 

دلیل داشتن  آنها به  فاضالبو تصفیه    شوندمیکننده آب در دنیا شناخته  ترین صنایع مصرفعنوان یکی از بزرگ صنایع خمیر و کاغذ به

زیستی برسد.  های مطلوب محیطدبه استاندار  تواند مینشینی ننظیر تصفیه بیولوژیکی و ته  فاضالبهای مرسوم تصفیه  بار آلی باال با روش

پیشرفته  اکسیداسیون  راه   فرآیندهای  باالی  به  حلی مطلوب،به عنوان  پایین در نداکسدلیل داشتن قدرت  گی و همچنین هزینه عملیاتی 

انواع متفاوتی دارند که  این  .  اندگرفتهتوجه قرار   مورد  ها، مقایسه با سایر روش ها به دو دسته اصلی  اساس نوع تولید رادیکالبر  فرآیندها 

در این تحقیق  .شوندمیو بسته به شرایط و هدف بکارگیری آنها، انتخاب    شوندمیهای سولفاتی تقسیم  های هیدروکسیلی و رادیکالرادیکال

در کارآیی روش   pHغلظت اولیه اکسید کننده و    عاملدو  سازی  اقدام به بهینه   (RSM)   روش سطح پاسخبا استفاده از طراحی آزمایش به

در پایان هر   (COD)حذف مواد آلی برحسب اکسیژن مورد نیاز شیمیایی    های موثر،پارامتراز  رادیکال سولفاتی شد. برای بررسی هرکدام  

در حالت   .اولیه موجود را حذف کرد  CODدرصد از    75توان مقدار  بیشینه میبا استفاده از این روش در حالت    .گردیدگیری  آزمایش اندازه

 آمد.   دستبهرصد  د  53/53برابر    CODدرصد حذف    ،37/8اولیه    pHو    0/ 407  سولفاتدیبهینه اقتصادی با غلظت اولیه بدون بعد پروکسی 
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Abstract 

The pulp and paper industries are one of the largest water-consuming industries in the world. The 

high organic load of wastewater makes conventional treatment methods like biological and 

coagulation, ineffective for making the discharge effluent meet environmental standards. Advanced 

oxidation processes have been considered a promising solution due to their high oxidation power and 

low operating cost compared to other methods. These processes based on the type of radical 

production have different types, which are divided into two main categories of hydroxyl radicals and 

sulfate radicals, which are selected depending on the conditions and their purpose. In this research, by 

using the response surface method (RSM) experiment design, sulfate radical efficiency, the initial 

oxidizing concentration and pH were optimized. To investigate the effect of factors, chemical oxygen 

demand (COD) removal was measured at the end of each experiment as an index for organic pollutant 

removal. In the maximum state whit this method, 75% of the initial COD can be removed. In the 

economic optimal mode, with the initial dimensionless peroxydisulfate dose = 0.407 and initial pH = 

8.37, COD removal% = 53.53% is demonstrated. 

Keywords: Advanced oxidation process, sulfate radical, pulp&paper mill wastewater, 

optimization, response surface method 
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 مقدمه   -1

به   توجه  با  و  امروز  دنیای  زمیندر  افزایش چشمگیر دمای کره  و  و هوایی  آب  تغییر شرایط  نظیر  از   ،مشکالتی  یکی  به  آب  مشکل 

 فاضالب کارگیری الگوهای مختلف تصفیه آب و هترین مشکالت پیرامون زندگی بشر تبدیل شده است. از این رو کاهش مصرف آب و بجدی

مصرف کنندگان   ینتراز عمده  یکیو کاغذ    یرخم  یهاکارخانه.  (Samsami et al., 2020)  توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است

. به (Oller et al., 2011)  ند ارا به خود اختصاص داده  مصرف آبرتبه سوم    یمیایی و ش  ی معدن  یعپس از صنا  یکهطور به  هستند  یرینآب ش

و    یآل   یباتترک  ، کاغذ   ید تول  ینددر فرآ  1ی آل  یدهایو هال  یگنینل  ین، کلر  یدی، اس  هایینجوهر، رز  ندمان  یصنعت از مواد  ینخاطر استفاده ا

 یّت،سم ،3اکسیژن خواهی بیولوژیکی، 2اکسیژن خواهی شیمیایی یهاشاخص شوندمیوجود دارد که باعث  ییدر فاضالب نها یادیز ی معدن

مشکالت و    تواند می  یهها در صورت عدم تصفکارخانه  ین. فاضالب ا(Samsami et al., 2020)  باال باشد   ی دفع  فاضالبذرات معلق و رنگ  

ا  یمثل رشد لجن و مشکالت حرارت  یادیز  یستیزیطمح  های یآلودگ در    ین،. همچن(Pokhrel and Viraraghavan, 2004)  کند  یجاد را 

در خاک    یشود و در صورت رهاسازیموجود در آب م   یهاو پالنکتون  ها یرفتن ماه   ین و آزاد موجب از ب  ی سطح  ی هاصورت ورود به آب

رو  یقیعم  یرتأث م  یستماکوس  یبر  تصفیه    .(Oller et al., 2011)  گذاردیخاک  اغلب روشکارخانه  فاضالببرای  و کاغذ  های  های خمیر 

  شوندمی  استفادهبه ترتیب به عنوان تصفیه اولیه و تصفیه ثانویه در فرآیند تصفیه    ، مانند سیستم لجن فعال  ،زیستیو    نشینیته /سازیلخته 

(Carvalho Neves et al., 2020)  های  تقریبا در تمامی واحد   و کارآیی مناسب  سازگاری  زیستخاطر هزینه عملیاتی کم،  ه  ب  هاروش. این

های صنعتی از فاضالب، که در  آنها  پذیریزیست تخریبعدم  مواد سمی و    حضور  ،اما با توجه به بار آلی بسیار باال .    روندتصفیه به کار می

زدایی و  های رنگبخصوص برای فاضالب واحد،  زیستینشینی و  سازی/ته های لخته روش  ، صنایع خمیر و کاغذ وجود دارد  فاضالبجمله  

 Anandan et al., 2020; Pokhrel and)  برسانند  زیستمحیط را به استانداردهای الزم جهت تخلیه در    فاضالبتوانند  نمی  سفید سازی،

Viraraghavan, 2004).  غشائی   و  جذبی های  روش  نظیر  ی مرسوم دیگرهاروش.  باشدهای تصفیه میفرآیندسایر    ناچار به استفاده از  در نتیجه  
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های تصفیه مرحله سوم روش  1شکل   ،(Pokhrel and Viraraghavan, 2004)  اند مورد مطالعه قرار گرفتههای صنعتی  فاضالبتصفیه در    نیز

 . (Shon et al., 2006)را باتوجه به توزیع جرم مولکولی بار آلی فاضالب نشان میدهد 

Pokhrel and Viraraghavan. (2004)    ها،  کمک قارچه تصفیه زیستی ببا بررسی منابع مختلف و مرور آنها بهترین روش برای حذف رنگ را

های جذبی،  روش،  و مواد فنلی کلردار  AOXهای حاوی  اند. همچنین برای فاضالبهای شیمیایی و ازناسیون معرفی کردهنشینی، روشته

موجب حذف و یا از بین   ،دارند  که  هزینه عملیاتی بسیار باالیی  عالوه برها روش   دانند. ولی در مجموع اینتر میغشائی و ازناسیون را مناسب 

  شوندمیدیگر    جریان  به  جریاناز یک    انتقال آالینده   صرفا جدا کردن آالینده استوار است و موجب  آنها بر  ساسا  زیرا  شوند، رفتن آالینده نمی

 . (Chong et al., 2010) شودمیهای ثانویه آمدن آلودگیوجود ه باعث ب که همین امر

  اساس   .است  پر قدرت مورد مطالعه قرار گرفته  فحذسال گذشته به عنوان یک روش    35در    4فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفتهاز این رو  

به مواد آلی موجود در ماتریس   باال یریپذواکنش یلدلبه هایکالراد که این ی، استسولفات یا یدروکسیلیه  هاییکالراد یدتول رب یندفرآ ینا

  .گردندمی  مواد سمیغلظت  و کاهش  آنها    یریپذ  یبتخر  یستز  افزایش  تر، به ترکیبات ساده  یمواد آل  کنند و موجب تجزیهآب حمله می

ها  ها، فنلها، هیدروکربن، سورفکتانت(Ahmadi et al., 2022)ها  گذاری این روش را بر تجزیه مواد آلی از جمله  انواع رنگ مطالعات زیادی اثر

مو دادهو  نشان  فعال  دارویی  فرآ  .  اند اد  اساس  یشرفتهپ   یداسیوناکس  یندنوع  بر  استفاده  رادیکال    ی کل  دسته  چندبه    یکالراد  نوع  مورد 

فوتو   فنتون،  یهافرآیندبه    توانیم  یدروکسیلیه  هاییکالراد  یدتول  یها از جمله روش   .شودمیهیدروکسیلی و رادیکال سولفاتی  تقسیم  

 اگرچه   .(Oller et al., 2011)  اشاره کرد  یدپروکسا  یدروژنو ه  یون(، ازناسElectro-Fenton(، الکترو فنتون )Photo-Fenton Process)  نفنتو

انتخاب پذیری   عدماین نوع رادیکال بدلیل    اما  ،دارد  تجزیه مواد آلی  در  V)-=1.80(E 2.7این نوع رادیکال قدرت اکسید کنندگی بسیار باالیی  

 .Q)  های سمی شودمنجر به تولید واسطه شود که در نهایت ممکن استتجزیه می  های گوناگونموجب انجام واکنش ،یی که داردبسیار باال

 ( Shon et al., 2006)روش و نوع  فرِآیند ها مورد استفاده برای انواع فاضالب ها با بار آلی زیاد  با توجه به توزیع جرم مولکولی آنها -1شکل 
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Yang et al., 2019).  برای مثال    . تواند به شدت مورد محدودیت قرار بگیردود در آب میجماتریس و مواد مو ته بهبسها نیز  کارایی این روش

ها  یی این روشآکار  ،های هیدروکسیلی دارندها که تمایل بسیار باالیی برای واکنش با رادیکالکربناتکربنات/بی هایحاوی آنیون  در محیط

 . (Q. Yang et al., 2019) های اسیدی میتوانند به کار رونددر محیطفقط ها و همچنین اغلب این روش شوند میبشدت محدود 

  یمهبا زمان ن  هاییکالراد  ،یدروکسیلیه  یهااند که همانند روشمورد توجه قرار گرفته  یراًهم اخ  یسولفات   یکالراد  های بر پایهروش  

ها  اشکاالتی که در سایر روش  شده است کهمنجر    آنواکنش متفاوت    یالگو  با این حال   .کنند ید میتول  یر عمر کوتاه و بشدت واکنش پذ

قدرت اکسندگی بسیار   نیز های سولفاتیرادیکال  .، برطرف شوندنظیر مشکل لجن آهن در فرآیند فنتون و سمیت روش ازناسیون وجود دارد

های  مقدار برای رادیکالکه این  میکروثانیه است، در حالی  40تا    30های سولفاتی  زمان نیمه عمر رادیکال  ودارند    V)-=2.50(E 3.1  باالیی

،  شودمیهایی میان این دو  . همین امر موجب بروز تفاوت(Jaafarzadeh et al., 2016)  شده است  نانو ثانیه گزارش  20هیدروکسیلی حدود  

نسبت دفعات تکرار یک فرآیند به   )  یبازده کوانتوم  ،عالوه بر این  .های سولفاتی اندکی انتخاب پذیری باالتری دارنداز جمله اینکه رادیکال 

سولفات نیز از پروکسی دی  )های جذبی استتولید شده به فوتونهای  های جذب شده. در اینجا منظور نسبت مولی تعداد رادیکالفوتون

رادیکال هیدروکسیلی    به  تی نسبت. به طور کلی رادیکال سولفا(Miklos et al., 2018)  ( است0/1در مقایسه با  4/1هیدروژن پروکسید بیشتر )  

آمده حاصل از واکنش این نوع رادیکال    دستبهه محصوالت جانبی  دنین عمچو هم  توانند مورد استفاده قرار بگیرندوسیعتری می  pHدر بازه  

و بطور    های اکسیداسیون پیشرفتهروش  مهمترین محدودیت استفادهالبته    .(Giannakis et al., 2021)  یاشندمیغیر مضر    ،با مواد آالینده 

سازی عوامل  ، از این رو بهینه است نشینیسازی/ته آنها در مقایسه با روش زیستی و لخته  بسیار باال  هزینه عملیاتی های شیمیایی،کلی روش

 موثر ضروری است. 

V) = , ES2O8 2.01  5سولفات مثل پروکسی دی  های سولفاتدر آب منجر به تولید آنیون   اتیهای سولفحل شدن نمک ه  چاگر  
  شود می  )−2

 (Giannakis et al., 2021)سرعت واکنش کمی دارد ،pHدر شرایط محیطی نرمال دما و اما  ،ای قوی استکه به خودی خود اکسید کننده

 فررو و فرریک   ،( و یا استفاده از فلزات واسطه مانند مس، نقره1  واکنش)  و گرما   UVهایی مثل نورروشتوسط   کردن این آنیون. با فعال

(Giannakis et al., 2021) (2 واکنش) ، سولفاتی هایرادیکال(SO4
 . شوند می تولید ( −°

(1 ) 𝑆2𝑂8
2−

∆/𝑈𝑉
→   2𝑆𝑂4

°− 

(2 ) 𝑆2𝑂8
2− +𝑀𝑛+ → 𝑆𝑂4

°− + 𝑆𝑂4
2− +𝑀𝑛+1 

 سولفات، ازجای استفاده از پروکسید دیاین روش به  در  کرد.  های سولفاتی دست پیداتوان به تولید رادیکالاز روش دیگری هم می

V0, EO5 1.82=   (6پروکسید مونو سولفات
−(Peroxymonosulfate: HS    ( مشابهی 4  و3واکنش های  . این روش هم مکانیسم )کند میاستفاده

به  سولفاتی های توان عالوه بر تولید رادیکالنیز مشخص است می 3واکنش طور که در دارد. اما همان سولفاتدیبا روش تولید با پروکسید 

 های هیدروکسیلی هم رسید. تولید رادیکال
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(3) 𝐻𝑆𝑂5
−
∆/𝑈𝑉
→   𝑆𝑂4

°− + 𝑂𝐻° 

(4) 𝐻𝑆𝑂5
−+𝑀𝑛+ → 𝑆𝑂4

°− + 𝑆𝑂4
2− +𝑀𝑛+1 

.  (Miklos et al., 2018)  ( دارد4/1در مقایسه با    52/0کمتری )  یبازده کوانتوم  سولفاتدیسولفات نسبت به پروکسی  پروکسی مونو

 گیرد.در این تحقیق مورد مطالعه قرار نمی سولفاتدیپروکسی به نسبت  )حدود سه برابر( باالتر آنهمچنین بدلیل دسترسی کم و قیمت 

نرخ باالی تخریب مواد آلی  بدلیل آسانی کنترل عملیات و قابلیت رسیدن به    UVسازی با  سازی گفته شده، فعالفعال  هایروشدر میان  

تواند موجب تجزیه مواد آلی بشود: الف( پیوند شیمیایی مواد آلوده روش از دو مسیر میبه طور کلی این    .گیردمی بیشتر مورد توجه قرار  

های فعال شده زیر نور شکسته شود، و ب( پیوند شیمیایی مواد آلوده کننده توسط رادیکال  UVکننده بصورت مستفیم توسط جذب نور  

UV    .توان به دما و  میاز جمله عوامل موثر در میزان کارآیی این روش  شکسته شودpH    محیط، غلظت آالینده، شدت نورUV    زمان واکنش ،

وامل گفته شده مورد اثر هرکدام از ع   (Milh et al., 2021; Yi et al., 2021)  در مطالعات بسیاری  و غلظت اولیه اکسید کننده اشاره نمود.

فاضالب کارخانه خمیر و کاغذ    CODتوانسته است که    PDS/UVبا استفاده از روش    Jaafarzadeh et al. (2016)  .ارزیابی قرار گرفته است

واحد حذف کنند.    8-6برابر    pHو    PDSموالر  میلی  15در شرایط بهینه    %42بر لیتر، را تا    اکسیژن  گرممیلی  1537اولیه    COD،با مقدار  

 Bashir  . داشته باشند  4اسیدی    pHو    PMSموالر  میلی  20حذف در شرایط بهینه    %9/49اند  توانسته  PMS/UVاین درحالیست که با روش  

et al. (2022)    اقدام به تصفیه فاضالب کارخانه خمیر و کاغذ باCOD    به روش  گرم اکسیژن بر لیتر،  میلی  4020اولیهPDS/Heat    نموده و

اولیه را حذف    CODاز    %65/84اند که در این نسبت فرآیند قادر است  گزارش کرده  8/9را برابر    CODمقدار بهینه نسبت اکسید کننده به  

    کند.

پروکسی و غلظت عامل اکسید کننده )  pHاثر دو عامل موثر    ، کارخانه خمیر و کاغذ  هایفاضالبدر این تحقیق با توجه به اهمیت تصفیه  

سازی گرفت. بهینه   این صنعت مورد بررسی قرار  فاضالبفیه  فرآیند اکسیداسیون پیشرفته رادیکال سولفاتی به منظور تص( در  سولفاتدی

  CODانجام گردید و شرایط بهینه جهت حصول بیشینه کاهش میزان (RSM) روش سطح پاسخ با استفاده از طراحی آزمایش بهاین عوامل 

 .مورد تحقیق قرار گرفتو حصول بهترین نتیجه با حداقل هزینه اقتصادی   فاضالب

 ها مواد و روش  -2

 کارخانه خمیر و کاغذ   فاضالبخصوصیات   -1 -2

  خانه کارخانه خمیر و کاغذ اترک واقع در ایران، از واحد تصفیه   با استفاده از نمونه برداری  مورد استفاده در این تحقیق  فاضالبتهیه  

 .  (2)شکل  انجام شد ساز اولیهاز سرریز تانک زاللاصفهان/ زرین شهر 
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 خانه کارخانه خمیر و کاغذ اترک و محل نمونه برداریشمای تصفیه -2شکل 

بعد از نمونه   فاضالب.  شودمییافتی تولید  ( و کاغذ بازیمیاییچوب ) شیرخم  است که از  کاغذ مقوایی  عمده محصول تولیدی این کارخانه

مورد استفاده به    فاضالب  آمده از دستبه هایکی ذخیره شد. خصوصیات و ویژگییدرجه سانتیگراد و در تار 4ایزوله و در دمای زیر  ،گیری

اترک نشان می  آورده شده است.  1اختصار در جدول   انجام شده توسط کارخانه  اظهاری  علیرغم تصفیه  نتایج خود  در   فاضالب دهد که 

خروجی    فاضالب  CODمیانگین    است وهای الزم  استاندارد  فاقد  خروجی  فاضالب همچنان کیفیت    ،ساز ثانویهچه بیولوژیکی و تانک زاللحوض

 اکسیژن بر لیتر است.  گرممیلی 770از تصفیه خانه در حدود 

 1401خرداد  4کارخانه خمیر و کاغذ اترک تهیه شده در  فاضالبشخصات نمونه م -1جدول 

 )واحد( مقدار مشخصه

pH 72/6 

 2960(mg/L) کل مواد جامد حل شده 

 143(NTU) کدورت 

COD  کل L)/2(mg O4650 

COD   میکرو متری 20نمونه فیلتر شده با فیلتر L)/2(mg O4174 

COD   میکرو متری 5/2نمونه فیلتر شده با فیلتر L)/2(mg O3936 

COD  محلول L)/2(mg O2863 

BOD   میکرو متری 20فیلتر شده با فیلتر L)/2(mg O1582 

BOD/COD  (20  )379/0 میکرومتری 

محلول است که   CODمیکرومتر یا    22/0موجود در نمونه مربوط به ذرات کوچکتر از    CODدرصد از    62حدود    1جدول  با توجه به  

نمیتوان فرآیند تصفیه را تنها محدود به این بازه از ذرات نمود و الزم است که ذرات بزرگتر نیز در فرآیند تصفیه در نظر   ، دهدنشان می

 انجام پذیرفت. میکرومتری( 20) 41یلتر شده با فیلتر کاغذی کالس واتمن ف  فاضالبگرفته شوند. از این رو کلیه آزمایشات انجام شده با  
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 مواد  -2 -2

، سولفات نقره %99، سولفات جیوه  %99موالر، پتاسیم کرومات    1، اسید سولفوریک غلیظ، سدیم هیدروکسید    %99پتاسیم پرسولفات  

ان شیمی تهیه شد. همچنین نشاسته از رشرکت قطاز کمپانی مرک تهیه شد. پتاسیم یدید خالص نیز از    %98خالص و سدیم سولفیت  

 . گردیدشرکت پارس شیمی تهیه 

 یابی مشخصههای  روش -3 -2

 .APHA بر پایه استاندارد  BODو    CODروش محاسبه  استفاده شد.    Aqualitic AL15دما از دستگاه  و    pH  ،TDS  گیریرای اندازه ب

پس از انجام فرآیند تصفیه  ،  COD  آزمونبر نتیجه  باقیمانده در محلول    سولفاتدیرای جلوگیری از خطای پروکسی  انجام شد. ب  (2017)

ابر پروکسی دو برمولی  پس از اتمام زمان واکنش با نسبت    ،عمل شد. در روش پیشنهادی  (J. Yang et al., 2019)طبق روش پیشنهادی  

.  گیردمیگراد قرار  درجه سانتی  90دقیقه بر روی استیرر در دمای    60مدت  و به  شودمیاولیه، سدیم سولفیت به محلول اضافه    سولفاتدی

روند. جهت از بین بردن داده و از بین میسرعت با سدیم سولفیت واکنشبه  6و    5  هایواکنش  بقهای ایجاد شده طدر این صورت رادیکال

دقیقه هوادهی    30مدت  لیتر اسید سولفوریک غلیظ اضافه کرده و بهمیلی  1لیتر محلول،  میلی  20ازای هر  به  مصرف نشده،سدیم سولفیت  

 کنیم.  می

(5)  𝑆𝑂4
°− + 𝑆𝑂3

2− → 𝑆𝑂4
2− + 𝑆𝑂3

°− 

(6 )  𝑆𝑂3
°− + 𝑆𝑂3

2− → 𝑆𝑂3
2− + 𝑆𝑂3 

(7)  𝑆2𝑂8
2− + 𝑆𝑂3

2− → 𝑆𝑂3 + 2𝑆𝑂4
2− 

 طراحی آزمایش و انتخاب عوامل -4 -2

های مورد مطالعه  عاملانجام شده است. به این صورت که یکی از    عاملی بصورت تک    ها آزمایش  ،مطالعات انجام گرفته پیشین  ردر اکث

پارامترهای مختلف و همچنین   اثر متقابل  برای بررسی  شود.کند در حالی که سایر عوامل ثابت نگه داشته میبصورت سیستماتیکی تغییر می

مبتنی بر روش  CCDروش   شود.از طراحی آزمایش استفاده می  ها های اضافی و به حداقل رساندن تعداد آزمایشجلوگیری از تکرار آزمایش

سازی و  شبیه  .یردگار میبیشتر مورد استفاده قر  ،زمایشآبدلیل بهینه کردن فاکتورها با تعداد کمتر    برای طراحی آزمایش  پاسخ سطح  

( انتخاب استراتژی 2های ممکن، )( انتخاب متغیرهای مستقل و پاسخ1شامل شش مرحله متوالی است:)  RSMسازی با استفاده از  بهینه 

آوردن نمودارهای پاسخ  دست( به5های تجربی، )( برازش معادله مدل با داده4تایج، )نآوردن  دستها و به( اجرای آزمایش3طراحی آزمایش، )

های مورد نیاز طبق تعداد کل آزمایش  CCDبرای روش    .(Witek-Krowiak et al., 2014)( تعیین شرایط بهینه  6)  (ANOVA)و تأیید مدل  

 شود:محاسبه می 8 رابطه
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(8) 𝑁 = 𝐾2 + 2𝐾 + 𝑛 

استفاده    9  ، از رابطه  αتعداد تکرار در نقطه مرکزی است. برای تعیین محل نقطه    nتعداد عوامل و    K، هاتعداد کل آزمایش  Nکه در آن  

 :شودمی

(9) 𝛼 = (2𝑘)1/4 

 شود: بیان می 10 مدل برای پیش بینی نقطه بهینه طبق رابطه Quadraticمعادله 

(10) 𝑌 = 𝛽0 +∑𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+∑𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖𝑖
2

𝑘

𝑖=1

+∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑖≠𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 

برهمکنش  و    Quadraticیب اثرات خطی،  ابیانگر مقدار ضر  βهمراه با    ijو    i،  iiعرض از مبدا،    β0تعداد عوامل متغیر،    Kبیانگر پاسخ،    Yکه  

پاسخ و متغیرهای    همبستگی بین .  (Pishbin et al., 2021)ت  دهنده سطوح کد شده متغیرهای مستقل در رابطه فوق اسنشان  jxو    ixعوامل و  

 سازی بهینهدر این تحقیق جهت انجام طراحی آزمایش، تحلیل واریانس و    بیان شود.  Quadraticتواند توسط مدل خطی یا  مستقل نیز می

 استفاده شد.  Design Expert 13.0.1.0از نرم افزار 

نور  pHنظیر دما،    عواملی  از جمله  اولیه  غلظت    ، مدت زمان واکنش وUV، شدت  یند دخیل در میزان کارایی فرآ  عواملپرسولفات 

PDS/UV  صورت ثابت در دمای محیط در نظر گرفته شد و با توجه به نتیجه  باشند. دمای آزمایش بهمی(Deng and Ezyske, 2011)   که

 داند از تغییرات دمایی صرفنظر شد. توجه نمیپرسولفات قابل سازیفعالدرجه سانتیگراد را در  40دمای زیر 

بررسی رابطه   اند امارا مورد مطالعه قرار داده   CODاثر اکسید کننده بر حذف    (Amor et al., 2019, 2021)مطالعات گوناگونی مانند   

، همچنین از طرفی  کند میگمی  رو غلظت اکسید کننده بکار رفته مقداری مشکل است و خواننده را دچار سرد   فاضالب اولیه    CODبین  

تی  ی تواند در یک کارخانه مشخص هر روز دچار تغییر و نوسان بشود. از این رو الزم است که کمآن می  CODاز جمله    فاضالبخصوصیات  

استفاده    7غلظت اکسید کننده بدون بعد یت  از کم   .Chen et al)(2019همانند   این تحقیق  باشد. در  فاضالب 0CODتعریف شود تا بر مبنای 

برابر است با مقدار مشخصی از   DOD=1  ،بصورت تئوری  Jung et al. (2017)  طبق تعریفو    شودمیمحاسبه    11از رابطه    DOD.  شودمی

 را اکسید کند.  CODاکسید کننده که قادر است تمامی 

(11) 𝐷𝑂𝐷 =
𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑠𝑒 (

𝑚𝑔
𝐿
)

𝑓. 𝐶𝑂𝐷0(
𝑚𝑔
𝐿
)

 

الکترونی    ضریب برابری است  fکه   از موازنه  برای هیدروژن پروکسید برابر  آید می  دستبهکه  و برای پروکسی    3، برای ازن  125/2و 

هم از پارامترهای تاثیرگذار در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بر  UV-Cشدت نور  عامل .(Jung et al., 2017)است  12برابر  سولفاتدی

رای محاسبه انرژی وارده به  ب  داده شده است.نشان  3عوامل موثر در محاسبه شدت نور در شکل    است.   UV با استفاده از نور    سازیفعالپایه 

 :شودمیبیان  21و طبق رابطه  شودمیاستفاده  8ماوراء بنفش یالملل نیانجمن ب از رابطه پیشنهادی محلول
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(12) 𝑃𝜑 =
20𝐸𝜋2𝐷𝐿

2𝛼 + 𝑠𝑖𝑛 2𝛼
 

فاصله محلول از مرکز   D ؛c.m .(mW-2(انرژی رسیده به محلول بر حسب     E؛  )W(توان خالص خروجی المپ بر حسب وات    Pکه در آن،  

زاویه محلول با المپ برحسب رادیان است. در مطالعات انجام شده متوسط توان المپ استفاده شده برای فرآیند   αطول المپ و    Lالمپ؛  

PDS/UV 20  است  وات 64تا(Khataee, 2010; Lou et al., 2016). در شودمیر گرفته در این تحقیق این پارامتر نیز بصورت ثابت در نظ .

متر و سانتی 28از نوع کم فشار جیوه برند فیلیپس استفاده شد. طول هرکدام از المپ ها برابر  UV-Cوات  8این تحقیق از سه عدد المپ 

انرژی رسیده به    ،متر در محاسبات منظور گردید. با فرض برابری توان خروجی المپ و توان اسمیسانتی  8فاصله متوسط المپ از محلول  

پروکسی   سازیفعالمقدار قابل قبولی برای     ,.Milh et al)(2021توجه به نتایج    که باآید  می  دستبه  2mc/mW  16/1محلول حدودا برابر

 . است سولفاتدی

محیط به عنوان عوامل مورد مطالعه انتخاب و طراحی آزمایش طبق آنها    pHطبق آنچه گفته شد دو عامل غلظت اولیه اکسید کننده و  

 است.  آورده شده 2اختصار در جدول سطوح انتخابی برای طراحی آزمایش به صورت پذیرفت.

 یسولفات کالیندرادیفرآ یبرا CCDبه روش  شیآزما یطراح  یبرا یسطوح انتخاب -2جدول  

 - 41/1 -1 0 1 41/1 سطح 

DOD (PDS) 1 854/0 5/0 146/0 0 

pH 11 81/9 7 17/4 3 

 روش انجام آزمایشات -5 -2

سازی شیمیایی مضر رقیق جلوگیری از استفاده بیشتر مواد  جهت    و با همان مقدار آب مقطر،  شده  از یخچال خارج  فاضالبلیتر  میلی  100ابتدا  

پتاسیم   سپس شد و  موالر تنظیم می  1هیدروکسید  نرمال و سدیم  5با استفاده از اسید سولفوریک    pH  ،دمای محیط  عد از رسیدن به ب  . گردید

 IUAIهای موثر در محاسبه شدت نور به روش پارامتر -3 شکل
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نش ابتدا  گرفت. برای تشخیص زمان اتمام واکقرار می  UV-C  هایالمپ  تحت تابشو    شتهگسولفات به مقدار مورد نظر اضافه  وکسی دیپر

جهت   Deng and Ezyske. (2011)هر یک ساعت تست یدومتری مطابق روش   انجام گرفت.  7برابر    pHو    1برابر    DODبا  یک پیش آزمایش  

گرم   1گرم بر لیتر نشاسته و    1لیتر محلول  میلی  20لیتر از محلول به  میلی  0.5شد، به این صورت که  تشخیص نقطه پایان واکنش انجام می

تغییر رنگ محلول آزمایش  گردید. آبی شدن محلول به معنی وجود پرسولفات در نمونه بود و در صورت عدمدید اضافه مییبر لیتر پتاسیم  

پس تغییر رنگ محلول در    ، ماند ولفات در محلول باقی میهمیشه مقداری پرس  ، علت درجه اول بودن واکنششد. توجه شود که بهمتوقف می

شد که با توجه به    گیریاندازهساعت    12آمده از این روش برابر    دستبهمقدار زمان    .گردید گیری لحاظ  دقیقه ابتدایی از زمان نمونه  45

ساعت( پارامتر محدود کننده محسوب   40ا  ت   35در حوضچه بیولوژیکی در کارخانه مذکور )  فاضالبطوالنی بودن زمان ماند هیدرولیکی  

 .گیردمیو در مطالعه کنونی تغییرات آن مورد بحث قرار ن شودمین

 نتایج و بحث   -3

نقطه مرکزی سطوح واقعی و کدگذاری شده و همچنین مقادیر واقعی و پیشبینی    3نقطه فاکتوریل و    4نقطه محوری،    4با استفاده از  

   است.آورده شده 3در جدول  اختصاربه ها از آزمایش آمدهدستهای بهپاسخ نتایج حاصل از دست آمد.بههای مورد نظر شده برای پاسخ

  با روش رادیکال سولفاتی CODمیانگین مقادیر واقعی و پیشبینی شده برای درصد حذف CCDماتریس  -3 جدول

ترتیب 

 آزمایش 

DOD pH   درصد حذفCOD 

مقدار 

 واقعی 

بینی  مقدار پیش

 شده 

مقدار 

 واقعی 

بینی  مقدار پیش

 شده 

مقدار 

 واقعی 

بینی  مقدار پیش

 شده 
 باقیمانده 

 -α 3 75/51 97/52 22/1- 5/0 صفر  1

2 +α 1  06/2 41/73 47/75 7 صفر 

3 1- 146/0 1- 17/4 05/27 66/24 23/2 

4 -α 0  2/2 76/9 56/7 7 صفر- 

5 1- 146/0 1+ 83/9 44/28 68/27 7638/0 

 8093/0 6/59 41/60 7 صفر  5/0 صفر  6

 α 11 64/59 56/58 08/1+ 5/0 صفر  7

8 1+ 854/0 1+ 83/9 38/71 62/73 25/2- 

 -08/2 6/59 52/57 7 صفر  5/0 صفر  9

 27/1 6/59 87/60 7 صفر  5/0 صفر  10

11 1+ 854/0 1- 17/4 11/68 73/68 6251/0- 

که این مقدار   دست آمده ب  %56/7است و حداقل مقدار آن     % 47/75برابر    CODهمانطور که در جدول مشخص است بیشترین مقدار حذف  

 نسبت داد.  UVتوان به اثر فتولیز نور مربوط به آزمایش بدون اکسید کننده است، بنابراین این مقدار حذف را می



12 

 

 (ANOVA)تحلیل واریانس   مدلسازی و -1 -3

کمتر از    تمالضریب احاستفاده شد. در این حالت، متغیرهایی که   (P-value) عدد احتمالبرای ارزیابی اهمیت هر یک از پارامترها از  

افزار برای تحلیل مدل پیشنهادی نرم.  (Pour Hosseini et al., 2017)د  اندهند، تأثیر معناداری بر روی پاسخ فرآیند داشتهرا نشان می  05/0

ضریب   مقدار بسیار کوچک  با عنایت به(  CODدرصد حذف   (مدل رگرسیون پاسخ  (ANOVA)باشد. آنالیز واریانس  می  Quadraticپاسخ اول  

 از درجه معناداری (.  4)جدول    دار استدهد که مدل بسیار معنیمینشان  (F-value = 151.37)   شدهفیشر محاسبه و  (  <0001/0)  احتمال

معنادار است. در مقابل اثر متقابل دو    A)2(، و اثر درجه دوم غلظت اولیه    (A)غلظت اولیه پروکسی سولفات   عوامل  شود کهگیری مینتیجه 

کامال  ای نیست که  به گونه  pH  عامل  value-Pمقدار    گرچه، اتوجه نیستندقابل  pH  )2(Bو دوم پارامتر    (B) و اثر درجه اول   (AB)پارامتر اولیه  

 شود.  هم قابل اغماض تلقی

 CCDآمده با روش دستبه  یسولفات کالیبا استفاده از روش راد CODدرصد حذف  یبرا انسیوار لیو تحل هیجزت -4 جدول

 درجه آزادی  جمع مربعات منبع
 نگینمیا

 مربعات 
 ضریب فیشر

ضریب 

 احتمال 

 < 0001/0 37/151 94/908 5 69/4544 مدل

A- DOD 88/4050 1 88/4050 674/62 0001/0 > 

B- pH 27/31 1 27/31 21/5 0714/0 

AB 8817/0 1 8817/0 1468/0 7173/0 
2A 34/458 1 34/458 3/76 0003/0 
2B 76/20 1 76/20 46/3 1221/0 

   6 5 02/30 ها باقیمانده

 3097/0 38/2 82/7 3 45/23 عدم برازش 

   29/3 2 57/6 خطای خالص 

    10 71/4574 کل تصحیح شده 

2R 9934/0  45/2 انحراف معیار   
2R 65/51 نگین میا 9934/0 شده  تعدیل   

2R 74/4 % ضریب پراکندگی 9869/0 بینی شده پیش   

 2884/35 کفایت دقت 

مجموع مربعات  

خطای باقیمانده  

 بینی شده پیش

54/181   

به عوامل  CODدرصد تغییرات در درصد حذف  34/99است  به این معنی که  2R = 9934/0دارای مقدار  CODمدل رگرسیون حذف 

از سوی دیگر، اختالف مقادیر ضریب تعیین  درصد از کل تغییرات را توصیف کند.  66/0فقط    تواند میو مدل ن  شود میمستقل نسبت داده

ضریب درصد تغییرات     و   باشد(   4مدل )باید کمتر از    9و سایر نتایج آماری نیز مانند کفایت دقت  است  2/0کمتر از    ه و پیشبینی شد شدهتعدیل

 آمده است. دستبههمگی نشانگر دقت قابل قبول و صحت مدل 
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  شدهاستفاده از ضرایب تعیینای مرتبه دوم زیر با  معادالت رگرسیون چند جمله  با  شده و پاسخروابط ریاضی بین متغیرهای مستقل انتخاب

 : آیدمی دستبه 14و  13روابط بصورت 

Y)22.5 + 59.6 = )معادله کد شده A + 1.98 B – 0.4695 AB – 9.01 A2  –1.92 B2 (13) 

Y)132.4332 + 5.2345 – = )معادله واقعی A + 3.8197 B – 0.4695 AB – 72.0732 A2 – 0.2397 B2 (14) 

های کد شده  مقادیر ضرایب منفی در معادله  است.به کار رفته  pHبرای    Bسولفات اولیه و  دیبرای غلظت پروکسی    Aکه در معادالت باال  

افزایی بین متغیرها دارد. عالوه بر ضریب ضریب مثبت داللت بر یک رابطه همکه بستگی متضاد بین متغیرها است، در حالیدهنده همنشان

 شده و پیشبینی شده( ارزیابی شد.  ها نیز )تفاوت بین مقدار پاسخ مشاهدهها توسط باقیمانده بستگی، کفایت مدلهم

رود که طبق یک توزیع  و سپس انتظار می  شوندمیشده تصور   برازش  عنوان اصلی از تغییرات غیرقابل توضیح توسط مدلها بهباقیمانده 

قاط باقیمانده بر روی یک خط ـری نـ دهنده نمودار باقیمانده در مقابل احتمال نرمال است. جایگینشان  4شکل  بخش )الف(    .نرمال رخ دهند

 دهندهکه نشان  ، کنند ندارد و از الگوی خاصی پیروی نمیای از غیر نرمال بودن نتایج تجربی وجود  نشانه که هیچ  کندمیتقیم تضمین  سم

  های تجربیشده( برای تأیید اهمیت و سازگاری مدلهمچنین برازش منحنی درصدهای نظری و تجربی )مشاهده تصادفی بودن خطاها است.

دهنده کفایت  بی دارند، که نشانتئوری و تجربی مطابقت خو  CODاست، درصد حذف  شدهر بخش )ب( نشان دادهانجام شد. همانطور که د

   مدل است.

  5در شکل    CODدرصد حذف  همراه نمودارهای دوبعدی کانتور برای فرآیند رادیکال سولفاتی در برای  بعدی بهنمودارهای سطح سه

شدت  که درصد حذف به  شودمیاست. مشاهده    شده  داده نشان  pH   و   DOD  عواملبرحسب    CODدرصد حذف    5شکل    در  اند.آورده شده

تجزیه بیشتر   وهای سولفاتی بیشتر منجر به تولید رادیکال  PDSکه افزایش غلظت  گیری کردتوان نتیجه میاست و  PDS تابع غلظت اولیه 

امر به . دلیل این  ( 5)شکل  یابدبا افزایش غلظت اکسید کننده کاهش می  CODاما شیب افزایش حذف    .گردد میمواد ایجاد کننده آلودگی  

 .(Babaei and Ghanbari, 2016)(  16و 15است )واکنش  PDSهای تولید شده با یکدیگر و همچنین تمایل بسیار باالی واکنش رادیکال

(15) 𝑘 = 3.1 × 108 𝑀−1𝑠−1 
𝑆𝑂4

°− + 𝑆𝑂4
°− → 𝑆2𝑂8

2− 

(16 ) 𝑘 = 1.2 × 106 𝑀−1𝑠−1 
𝑆𝑂4

°− + 𝑆2𝑂8
2− → 𝑆2𝑂8

2− + 𝑆𝑂4
2− 



14 

 

و  دهد  مین  از خود نشان  pHتوجهی با تغییرات  تغییر قابل  در کلولی    کند میعمل    CODبازی اندکی بهتر در حذف    یها  pHفرآیند در  

عه منابع گوناگون ـبا مطال  Boczkaj and Fernandes. (2017). همچنین  شودخنثی مشاهده می  pHبهترین عملکرد در مقادیر نزدیک به  

 اغماض استلبر روی بازدهی فرآیند قاب pHشده در این تحقیق، اثر استفاده فاضالب های واقعی، مشابه  فاضالباند که در  گیری کردهنتیجه 

همچنین    بینی است.قابل پیش  4در جدول    ضریب احتمالآمده و مقدار    دستدر معادله واقعی به  pHاین موضوع با عنایت به ضریب    که

(2019) et al.Chen     1096 =نیز در تصفیه شیرابه خام زباله شهری mg/L)0(COD    با روشPDS/Heat  اند که فرآیند در  گزارش کردهpH 

تاثیر ناچیزی بر عملکرد فرآیند دارد. همچنین ایشان در   DODی عملکرد بهتری دارد ولی در کل، بخصوص برای مقادیر باالی  بازی، اندک 

باالتر از بهترین   %7اند حذف کنند که حدود  اولیه را توانسته   CODاز    %82در این مقاله( حدود    DOD)بنا به تعریف    1برابر    DODنسبت  

  CODاقدام به تصفیه شیرابه زباله با    PDS/Heatبا استفاده از روش    Deng and Ezyske. (2011)  .حقیق کنونی استآمده در ت  دستبه نتیجه  

با   CODها و مقادیر پیشبینی شده در مقابل واقعی )الف و ب(، و نمودارهای باقیمانده )ج و د( برای حذف نمودار نرمال باقیمانده -4شکل 
 PDS/UVروش 
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های اسیدی نتیجه بهتری نسبت به  pHبرلیتر نمودند. برخالف نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات پیشین، ایشان در    گرممیلی   1254اولیه  

و در   DOD=1دهد. در  افت را نشان می  %12حدود    3/8تا    3از    pHاند بطوری که با افزایش  حاصل کرده  CODشرایط بازی برای حذف  

 اند. را گزارش کرده CODحذف   %79شرایط اسیدی و دمایی بهینه حدود 

 

 روش رادیکال سولفاتیبا  CODحذف ده برای آمدستبعدی به بعدی و دونمودارهای سه -5شکل 

 سازی بهینه  -2 -3

برای   Design Expertافزار  سازی پاسخ موجود در نرمابزار بهینه شده، جعبهبرای تعیین بهترین شرایط عملیاتی برای اهداف مشخص

  سازی را انجام دهد، استفاده شد.بهینه   تواندمیطور مشترک  شناسایی ترکیب بهینه از متغیرهای فرآیند عملیاتی که به  جهت  CCDروش  

هدف بیشینه با درجه اهمیت یکسان در نظر گرفته   CODبدین منظور برای متغیر غلظت اکسید کننده هدف کمینه و برای درصد حذف  

آمد. هزینه عملیاتی با توجه به نتایج بهینه و در نظر   دستبه  37/8برابر    pHو    407/0برابر    DOD  در   CODحذف    %53/53شد. مقدار بهینه  

 گرممیلی  1ریال برای حذف    2930،  (Wacławek et al., 2017)  سولفاتدیکیلوگرم پتاسیم پروکسی    1  ءهزار ریال به ازا  600گرفتن حدود  

الب پتروشیمی،  در تحقیقی با مقایسه چندین روش مختلف برای تصفیه فاض  Babaei and Ghanbari. (2016)  شود.محاسبه می  CODلیتر    بر

برابر هزینه برآورد   4تا    3حدود    که  دالر ایاالت متحده آمریکا برآورد کرده است 96/22را    PDS/UVبا روش   CODکیلوگرم   1هزینه حذف  

انجام شد. در این آزمایش    صحت سنجی  آزمایش   ، آمده  دستبهبرای صحت سنجی مدل نیز در مقادیر بهینه    شده در این تحقیق است.

 کند. آمده را تایید می دستبهمشاهده شد که مطابقت خوبی با مقدار پیشبینی شده دارد و صحت مدل   CODحذف  51/%86مقدار 

 و پیشنهادات   نتیجه گیری  -4

ن روش قابلیت خوبی برای ده شد که ایادانجام شد و نشان PDS/UVخانه خمیر و کاغذ با استفاده از ر کا فاضالبدر این تحقیق تصفیه 

توان حذف کرد. با استفاده از طراحی آزمایش تاثیر موجود در آن را می CODاز  %75بطوریکه تا  ،دارد فاضالبکاهش مواد آلی موجود در 
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گیری شد که نتیجه صحت آنرا اثبات نمود. ،آمده  دستبه، که دقت باالی مدل اولیه مطالعه شد  pHدو عامل غلظت اولیه اکسید کننده و 

و اثر متقابل این دو   پذیرداولیه می pHبه شدت تابع غلظت اولیه اکسید کننده است و در مقابل تاثیر اندکی از  فاضالبحذف مواد آلی از  

آمد که هزینه باالیی   دستبهال ری 2930برابر  CODبر لیتر  گرممیلی 1در حالت بهینه اقتصادی هزینه حذف عامل نیز تاثیری ندارد. 

عنوان روش کمکی برای تصفیه زیستی بکار برده شود و شود که بهبرای حذف مواد آلی تا مقدار استاندارد است، از این رو پیشنهاد می

 . گیردانجام   باید  ،بعد از تصفیه با این روش فاضالبو سمیت  BODمطالعات بیشتری در این زمینه برای تغییرات 

 هانوشتپی    -5

1- Absorbable Organic Halogens (AOX) 

2- Chemical Oxygen Demand (COD) 

3- Biological Oxygen Demand (BOD) 

4- Advanced Oxidation Process (AOP) 

5- Peroxy disulfate (PDS) 

6- Peroxy monosulfate (PMS) 

7- Dimensionless Oxidant Dose (DOD) 

8- International Ultraviolet Association Inc (IUAI) 

9- Adequate precision  
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