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 چکیده
اهی اکسیژن خو غلظت برای تصفیه فاضلاب صنایع شوینده مورد بررسی قرار گرفت. میانگین MBBRدر این مطالعه، فرآیند بیولوژیکی هوازی 

بود. سییه غلظت ملتل   mg/L 273و  mg/L 73297در فاضییلاب خام به ترتی   (LASآلکیل بنزن سییولفوناخ خطی   و (COD)شیییمیایی 

LAS  mg/L 273 ،033  به منظور تعیین کارایی کل سیستم در حذف  7333و )COD  وLAS  استفاده شد. نسبت/COD5BOD  بعد از

به بالاترین راندمان حذف  HRTساعت  93 با 7در راکتور  MBBRبرای سیستم  افزایش یافت. 20/3فاضیلاب خام به در  2/3پیش تصیفیه از 

ساعت، بالاترین راندمان حذف  93برابر  HRTنیز با شرایط مشابه با  2بدست آمد. در راکتور  LASو  CODبرای  % 30و  % 27/39برابر ترتی  

 L/min 13و سپس  03به  L/min 93بدست آمد. با تغییراخ مقدار هوای تزریقی از  % 33/33و  % 23/32به ترتی  برابر  LASو  CODبرای 

gr 2mg O/نیز کاهش مقدار ویژه مصرف اکسیژن از حدود  OURافزایش یافت. بررسی های  L/min 03راندمان حذف در مقدار تزریق هوای 

rMLSS .h 77  حدوددر ابتدای دوره بهره برداری به/gr MLSS .hr2mg O  2  در انتهای دوره را نشییان داد. این مطالعه نشییان داد که با

 تواند استانداردهای خروجی محیط زیست برای صنایع شوینده را تامین کند. می MBBRفرآیند 

 
 ی، فاضلاب صنعتMBBR تصفیه بیولوژیکی، ،خطی بنزن سولفونات لیدترجنت، الک: های کلیدیواژه
 

 مقدمه -1
 

طور  باشند که بهبزرگترین ترکیباخ مورد اسیتفاده در فرمولاسیییون و سییاختار مواد شییوینده می ها یکی ازسیورفکتانت

دسته آنیونی، کاتیونی، غیر یونی و آمفوتریک تقسیم  2ها به سورفکتانت. گیرندگسیترده در دنیا مورد اسیتفاده قرار می

ل را تشکی سنتزیهای سورفکتانتهای آنیونی و غیر یونی دو گروه بزرگ سیورفکتانت. (Okada et al. 2014  شیوندمی

رین منابع آلاینده و منبع ورود این ترکیباخ به . صیینایع تولید مواد شییوینده جزر بزرگت(Duartea et al. 2010  دهندمی

تواند باعث بروز تاثیراخ ها به منابع آبی میورود این نوع از فاضلاب .باشیندهای سیطحی میهای پذیرنده و آبمنابع آب

ی بیولوژیکی پذیرهای آنیونی قابلیت تجزیهسییورفکتانت. (de Oliveira et al. 2010  شییدید بر روی حیاخ آبزیان گردد

. دلیل (Jangkorn et al. 2011 تری نسبت به سایر ترکیباخ آلی دارند پایینی داشته و معمولاً میزان جذب سلولی پایین

های سیییه و یا رهار کربنه در سیییاختار این ترکیباخ مقیاومیت این ترکیباخ به تجزیه پذیری بیولوژیکی، وجود زنجیره

های باکتریایی بر روی نقاط نزیماز تاثیر آ های سییه و یا رهار کربنه،. این زنجیره(Aboulhassan et al. 2006 باشیید می

عامل محدود  mg/L 03 -23های بین علاوه براین، این ترکیباخ در غلظت کنید.حسیییای این ترکیبیاخ جلوگیری می
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توانند تاثیراخ شییدیدی بر روی غشییای سلولی و خاصیت آیند و میها به حسیاب میکننده برای رشید میکروارگانیسیم

های مورد استفاده برای تصفیه اینگونه . روش(Aloui et al. 2009 نفوذپذیری غشیار در جذب ترکیباخ آلی ایجاد کنند 

 Aloui ، جذب (Ayguna and Yilmazb 2010 للته سازی  -ها که تاکنون به کار رفته است عبارتند از انعقادفاضیلاب

et al. 2009) اکسیداسیون شیمیایی ، Panizza et al. 2013) اکسیداسیون الکتروشیمیایی ، Karci et al. 2013) فرآیند ،

 مورد استفاده قرار گرفته است.  (Duarte et al. 2010 هوازی فرآیندهای بیولوژیکی بی و ،(Dhouib et al. 2005 غشایی 

های بیولوژیکی تصفیه ( با راندمان بالا و میزان مصرف پایین انرژی، یک از روشMBBRفرآیند بیوراکتور بستر متحرک  

هی تانک هواد باشد که در آن مدیاهای معلق در یک شرایط شناور بوسیله هوادهی و جریان پیشرفته در یکفاضلاب می

: بالا بودن سیین لجن، عدم نیاز به برشییت ازتد عبار MBBRمزایای اسییتفاده از فرآیند . (Weiss et al. 2005 قرار دارند 

جن فعال، ل اًهای معمول. برخلاف روش(Barwal and Chaudhary 2014 لجن و مشکلاخ کمتر مربوط به بالکینگ لجن 

وجود  علتایجاد مسییاحت سییطل بالاتر به  اثر به دلیلبیشییتر وجود دارد که این در این نوع فرآیند امکان بارگذاری آلی 

شیود. درصد پرشدگی و باشید که علاوه بر آن باعث کورک کردن حجم حو  هوادهی نیز میمدیا در داخل راکتور می

.  معمولاً (Aygun et al. 2008  باشیید می MBBRمسیاحت سییطل ویژه مدیای رشیید دو پارامتر مهم طراحی در فرآیند 

باشد که برای ( یک پارامتر مهم میOUR  7باشد. نرخ مصرف اکسیژن % 03 – 13شیود که این مقدار بین توصییه می

گیری اکسیژن محلول، که مقدار مصرف اکسیژن بوسیله از اندازه گردد و با استفادهمی بررسییکنترل فرآیند لجن فعال 

توان ، این مفهوم را میOUR. با دانسییتن مقدار شییودباشیید، بیان میگرم در لیتر در سییاعت میها میلیمیکروارگانیسییم

رده و مواد های موجود در تانک هوادهی اکسیژن فراهم شده را مصرف کدریافت که رگونه جمعیت فعال میکروارگانیسم

 کنند. آلی ورودی به سیستم را تجزیه می

با تغییراخ زمان ماند هیدرولیکی و  LASو  CODدر حذف  MBBRهدف اصیییلی این مطالعه، بررسیییی کارایی فرایند 

 LASو مقادیر ملتل   d2gr COD / m 7/3 .برابر  CODتغییراخ مقدار هوای تزریقی در یک مقدار بارگذاری تقریبی 

 تزریقی به سیستم بود.  

 

 هامواد و روش -2

 
( برای تصییفیه فاضییلاب صیینایع شوینده MBBR 2در این مطالعه کارایی روش بیولوژیکی بیوراکتور بسیتر سییال هوازی

اب تهیه گردید. فاضل "ایوان  "اسیتفاده شید. فاضیلاب مورد نیاز برای این بررسیی از شرکت تولیدی محصولاخ شوینده 

نشان داده  7های فاضیلاب خروجی از کارخانه در جدول گردد. ویژگیشیرکت بدون تصیفیه وارد محیط میتولیدی این 

و  mg/L 73297فاضلاب خروجی به ترتی   LASو  CODهای انجام شده، متوسط شیده اسیت. براسیای نمونه برداری

mg/L 273  .بود 
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 های فاضلاب خروجی از کارخانه ایوان: ویژگی1جدول 

 مقدار واحد پارامتر
COD mg/L 703 ± 73297 

5BOD mg/L 03 ± 2733 

TSS mg/L 0 ± 731 

LAS mg/L 73 ± 273 

O&G mg/L 0 ± 730 

pH ------- 9/3 ± 9/1 

TP mg/L 7 ± 23 

TN mg/L 1/3 ± 79 

 

به فاضییلاب اضییافه گردید. برای این منظور، لاینر آلکیل بنزن  سیینتزیبه صییورخ  LASدر این مطالعه مقادیر متفاوخ 

( و سیایر مواد شیمیایی مورد نیاز از شرکت زیگما تهیه و خریداری گردید. LAS  )CAS No. 25155-30-0سیولفاناخ  

سط به ترتی  تو UV–Vis (Jenway 7315, UK)ها توسط اسپکتروفتومتر در نمونه CODآنیونی و  سیورفکتانتمقادیر 

و روش دی کروماخ پتاسییییم براسیییای روش  nm 302( در طول موج MBAS  9روش مواد فعال سیییطحی متیلن بلو

 Federation and  اسییتاندارد ذکر شییده در کتاب روش های اسییتاندارد برای آزمایشییاخ آب و فاضییلاب تعیین گردید

Association 2005) ،غلظت اکسیژن باقیمانده .pH  وEC  توسط دستگاه پرتابل(Aqualytic AL15) گیری شد. اندازه 

  
 طراحی بیوراکتور بستر متحرک  2-1
 

د نیاز ورلیتر استفاده شد. لجن م 0/3و حجم تقریبی  cm 70و طول و عر   cm 93در این مطالعه از دو راکتور با ارتفاع 

برای این مطالعه از خط برگشت سیستم هوازی لجن فعال اختلاط کامل شرکت تولیدی محصولاخ بهداشتی گیلارانکو 

روز در شرایط  70و به مدخ  شدبه راکتورها اضافه  mg/L 2033حدود  MLSSلیتر لجن با غلظت  2دار تهیه گردید. مق

ها د گردید تا به تدریج لایه اولیه میکروارگانیسمرآزمایشگاهی غذادهی انجام شد. همزمان بسترهای رشد نیز راکتورها وا

به روش  MLSSو دما به صورخ روزانه در سیستم پایش شد. غلظت  pH ،DO ،EC. مقادیر شودها تشکیل بر روی آن

 گیری شدگیری شد. قلیائیت با استفاده از روش تیتراسیون اندازهاندازه µm 20/3سنجی و با استفاده از فیلتر وزن

 Federation and Association 2005)کردن آن از میکروسکوپ . برای بررسی ضلامت بیوفیلم بر روی مدیا پس از خشک

( اسفاده شد و وزن بیوفیلم تشکیل شده بر روی مدیا نیز پس از Hitachi S2700 Japan( مدل  SEM  2اسکن الکترونی

درصد در نظر گرفته  03گیری شد. درصد پرشدگی راکتورها در این مطالعه سنجی اندازهکردن آن به روش وزنخشک

به ترتی  به راکتورها تزریق  23± 2و  233± 03تقریبی  LASو  CODروز، فاضلاب خام با  70شد. بعد از گذشت 

ها با شرایط و فاضلاب جدید و تشکیل روز انجام شد تا دوره تطابق جمعیت میکروارگانیسم 93گردید. این کار به مدخ 

تنظیم شد.  1 -0/1فاضلاب تزریقی به راکتورها بر روی   pH(. مقدار 2یک لایه مناس  بر روی بستر طی شود  شکل 

 7/0/733بر روی  COD/N/Pها، نسبت ط مناس  رشد از نظر مواد مغذی برای میکروارگانیسمبرای فراهم کردن شرای

( برای 3Cl ,NaHCO4, NH4PO2KHتنظیم و مواد مغذی به همراه فاضلاب به راکتورها تزریق شد. غلظت مواد مغذی  

 ,Koupaie et al. 2011    بودبه ترتی mg/L 793و  mg/L 731 ،mg/L 373تامین فسفاخ، نیتروژن و قلیائیت با غلظت 
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Mollaei et al. 2015). 

 

 : شماتیک فرآیند مورد استفاده در مطالعه2شکل 

 گیریبحث و نتیجه -3
 

و ین منظور رفته استفاده شد. بدبیولوژیکی، از روش انعقاد پیشبه منظور پیش تصیفیه فاضلاب قبل از استفاده از فرآیند 

( 2Ca(OH) آهک های کننده، کمک منعقدmg/L 2033 با غلظت کلرور فریکاز منعقد کننده فرآیند انعقاد جهت انجام 

اسیتفاده شید و فرآیند انعقاد با سرعت اختلاط  mg/L 2و  mg/L 9033های و پلی الکترولیت آنیونی به ترتی  با غلظت

انجام دقیقه  93دور در دقیقه به مدخ  93دقیقه و سیییپس اختلاط آرام با سیییرعت  7دور در دقیقه به مدخ  723 ،تند

 فت.گر

به  سنتزی که به صورخ  mg/L 033 در فاضلاب خام( و  mg/L 273به مقدار  سورفکتانتدر این بررسیی از دو غلظت 

 11در دو غلطت، به ترتی  برابر  LASو  CODفاضیلاب اضیافه شد( استفاده گردید. بالاترین راندمان بدست آمده برای 

 -( بدست آمد. در فرآیند انعقادmg/L 033درصید  برای غلظت  13( و  mg/L 273درصید  برای غلظت  13درصید و 

خاص و مشییلر رخ  pHرون فرآیند انعقاد برای هر منعقد کننده در یک  ؛اردنقش بسیییار مهمی د pHللته سییازی، 

برای فاضیییلاب صییینایع  pH. بهترین بازه (Ayguna and Yilmazb 2010  کننده راندمان بالاتری دارددهد و منعقدمی

از خود نشان  MBASو ترکیباخ  CODباشد که در آن کلرور فریک بالاترین راندمان را در حذف قلیایی می pHشوینده 

 .Jangkorn et al  بدسیییت آمد 77-72ر فریک در محدوده برای کلرو pHدهد. در مطالعاخ قبلی نیز بهترین بازه می

2011,  Kaleta and Elektorowicz. 2013)  براسای مطالعه صورخ گرفته توسطPapadopoulos  و همکارانش، استفاده

آلوم،  g/L 0/7را فراهم کرد، در ترکی  با  CODحذف  % 23راندمان  ،کواگولاسیون -آهک در فرآیند انعقاد g/L 0/7از 

از آهک، . محوی و همکارانش گزارش کردند که زمانی که (Papadopoulos et al. 1997  رسییید % 23راندمان کلی به 

حاصییل  % 13و  % 91، % 27به ترتی   CODد کننده اسییتفاده کردند راندمان حذف قآلوم و کلرور فریک به عنوان منع

ای راندمان تواند یک گزینه قابل توجه و داردهند که کلرور فریک می. این نتایج نشییان می(Mahvi et al. 2004  شیید

 Ayguna  بالاتر حذف نسیبت به آهک و آلوم و ترکی  با آنها برای تصیفیه فاضیلاب صنایع شوینده در نظر گرفته شود

and Yilmazb 2010). 

 بررسی تغییرات رشد بیوفیلم بر روی مدیا  3-1
 

تور با راک های هتروترفیک، بارگذاری آلیها با فاضییلاب جدید و رشیید میکروارگانیسییممنظور تطابق میکروارگانیسییم به

file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_37
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_7
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_28
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_28
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_28
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_26
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_41
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_34
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_7
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_7
file:///D:/ostovar/article/article%20pazho/97/همایش%20آب%20و%20فاضلاب%20کشور/بررسی%20کارایی%20روش%20ترکیبی%20اکسیداسیون%20شبه%20فنتون.docx%23_ENREF_7


 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22

 

 

COD  برابرday2g COD/m 2/3  وLAS  با غلظتmg/L 23  انجام شیید. به تدریج لایه نازکی از لجن فعال بر روی مدیا

 9، در شکل (SEM  تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشیده از تر گردید. با استفاشروع به رشد کرده و به تدریج ضلیم

- 9تم، مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در شکل سیبرداری سییها بر روی مدیا در دوره بهرهتوزیع میکروارگانیسیم

اری، بردهباشد. اما به تدریج با افزایش زمان بهرسطل مدیای بدون لجن، صاف و بدون برجستگی می ؛شیودال  دیده می

و افزایش ضلامت لایه لجن بر روی بستر، سطل آن پوشیده و دارای ضلامت بیوفیلم قابل مشاهده گردید. همانطور که 

های های شرکت کننده در فرآیند تصفیه از نوع باکتریپ نشیان داده شیده اسیت، عمده باکتری -9ب و  -9در شیکل 

 .(Duarte et al. 2010, Carosia et al. 2014  باسیلی و به نسبت کمتر کوکسی بودند

 

 1بیوفیلم تشکیل شده بر روی سطح مدیا )الف( سطح میای تمیز بدون بیوفیلم )ب( سطح مدیای راکتور  SEMس : عک 3شکل 

 10111، بزرگنمایی  2)پ( سطح مدیای راکتور 

 بررسی تغییرات ضخامت بیوفیلم بر روی مدیا  3-2
 

راکتورها و خشک کردن آنها در دمای عدد ( از  70جرم بیوفیلم رسبیده بعد از جدا کردن تعداد مشلر مدیا   

 گیری و جرم بیوفیلم رسبیده با رابطه زیر محاسبه گردید:آزمایشگاه اندازه

 = (mg/L) جرم بیوفیلم رسبیده 21
15

mm
n

   

تعداد کل مدیا در هر یک از راکتورها  n( و mg/Lن بیوفیلم برحس   وجرم مدیا با و بدبه ترتی   2mو  1mکه در آن 

برداری از راکتورها تغییراخ ضلامت بیوفیلم بر روی مدیا در طول دوره بهره 2. در شکل (Koupaie et al. 2011  باشدمی

 نشان داد شده است. 

 

 MBBRبرداری از سیستم مدیا براساس دوره بهره : تغییرات بیوفیلم تشکیل شده بر روی 4شکل 
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برای  mg/L 0333 -9333با غلظت متوسیییط بین  MLSSدر ییک فرآینید متیداول لجن فعال به طور متداول نیاز به 

دهد که ها نشان میاندازه گیری ،با وجود دستیابی به راندمان بالاتر حذف MBBRباشد. در فرآیند تصیفیه فاضیلاب می

. در (degaard 1999  باشدمعلق کمتر بوده و بیشیتر بیومس به صیورخ رسبیده بر روی سطل مدیا می MLSSغلظت 

بود. این در  mg/L 7933معلق در حدود  MLSSبرداری سیییسییتم، غلظت این مطالعه در پایان آزمایشییاخ و دوره بهره

بنابراین در اینگونه  .بدسییت آمد mg/L 71333رسییبیده به مدیا در حدود  MLSSحالی اسییت که غلظت متوسییط 

ه ها صورخ گرفتبا افزایش تمای بین آلاینده و مدیا در فاضیلاب ورودی بوسیله عمل اختلاط حذف آلاینده ،هاسییسیتم

مشیییاهده کردند که با تغییراخ زمان ماند  2377و همکارانش در    Zhiyongایدر مطالعه .(Hye et al. 2010  اسیییت

اند مکند. در این مطالعه مشلر شد که با کاهش زمان ( ضلامت بیوفیلم نیز بر روی مدیا تغییر میHRTهیدرولیکی  

وان تضلامت بیوفیلم افزایش یافته است. کاهش در ضلامت بیوفیلم را می ،ساعت 73و  71ساعت به  93هیدرولیکی از 

های پایینی بیوفیلم اکسیییژن محلول کمتری به لایه ،بالاتر و افزایش ضییلامت HRTبه این صییورخ توضیییل داد که در 

بیوفیلم گردد. علاوه  5ریزش تواند به تدریج باعث پدیده که می شود هوازی در آن مناطق ایجاد میرسییده و شرایط بی

 Dong et  شودتواند باعث بوجود آوردن شیرایط ریزشی بیوفیلم افزایش میزان هوادهی و شیدخ اختلاط هم می ،بر آن

al. 2011) مناسیی  بیوفیلم به تاثیراخ جامع میزان رشیید بیوفیلم، نیروی برش . یک شییرایط پایدار از لحاض ضییلامت

 . (Goode 2010, Dong et al. 2011  بستگی دارد آن شدن متناوب مکانیکی و جدا

 

   LASو  CODبررسی فرآیند بیوراکتور بستر متحرک در حذف  3-3

 

( و بارگذاری ثابت HRTدر سیییسییتم مورد مطالعه با تغییراخ زمان ماند هیدرولیکی   COD، تغییراخ حذف 0شییکل 

.d2kgCOD/m 2/7 سییاعت در نظر  1و  23، 93سییه زمان  دردهد. در این مطالعه زمان ماند هیدرولیکی را نشییان می

نشان  2و  7به ترتی  در راکتور  20و  mg/L 733در دو غلظت  LAS، راندمان حذف 3همچنین در شکل گرفته شید. 

 داده شده است.

 

  
 MBBRدر سیستم  LASتغییرات راندمان حذف  : 6شکل 

 با تغییرات زمان ماند هیدرولیکی

 
 MBBRدر سیستم  COD:تغییرات راندمان حذف  0شکل 

 با تغییرات زمان ماند هیدرولیکی

 

به  2و  7برای راکتور  CODراندمان حذف  hr 21نشییان داده شییده اسییت؛ در زمان ماند برابر  0همانطور که در شییکل 

برای هر دو راکتور  CODحذف  راندمان ،بیدسیییت آمد. با کاهش زمان ماند هیدرولیکی % 23/32و  % 27/39ترتیی  

 hr 1رسییید. برای زمان ماند  % 33/19و  % 12/12به ترتی  به  2و  7برای راکتور  hr 22برابر  HRTکاهش یافته و در 
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 رسید. % 27و  % 7/27ه برداری به به ترتی  در پایان دوره بهر 2 و 7نیز راندمان حذف برای راکتور 

سییاعت به ترتی   1و  23، 93های ماند در زمان mg/L 733برابر  LASبرای غلظت  7،  در راکتور 3با توجه به شییکل 

مان حذف راند mg/L 733برابر  LASنیز برای غلظت  2حاصیل شد. برای راکتور  % 93و  % 97/32، % 30های راندمان

 بدست آمد.  % 22/12و  % 11/31، % 33/33های ماند به ترتی  در این زمان

و  COD، نتایج نشییان داد که با افزایش جرم بیومس بر روی مدیا، راندمان حذف 3و  0با بررسییی نمودارهای همچنین، 

LAS یوراکتور اختار بیوفیلم، سیستم بتوان اینچنین توضییل داد که به دلیل سنیز افزایش یافت. دلیل این پدیده را می

 برابر تاثیر اثر بارهای ورودی مواد سییمی از خود نشییان دهد می تواند مقاومت بیشییتری در (MBBR)بسییتر متحرک 

 Lauchnor et al. 2011)،سییاختار بیوفیلم مقاومت انتقال جرم را در بیومس برای مواد  . در مقایسییه با لجن فعال معلق

این ساختار اثر بازدارندگی مواد سمی را  های عمیق تر بیوفیلم پلش شیده وسیمی افزایش داده تا این ترکیباخ در لایه

با ، بعد از دوره مناسییی  تطابق جمعیت میکروبی . همچنین(Lauchnor et al. 2011   ها کاهش دهدبر روی بیاکتری

LASتوانند از ها می، میکروارگانیسمLAS به عنوان یک منبع مناس  کربن استفاده کنند  Gu et al. 2014) . 

ر بازده ادیبدسیییت آمد. این مقدار از مق gr TSS/gr COD 721/3– 391/3ن بی 2و  7بازده تولید لجن در راکتورهای 

و  (kgTSS/kgCOD 31/3± 92/3  Ginestet and Camacho 2007 هار آنادیلجن تولیدی در فرآیند لجن فعال که مق

kgTSS/kgCOD 90/3   Tchobanoglous et al. 2004)  توان به بالا بودن و . دلیل این امر را میحاصیل شدکمتر بود؛

 .Chowdhury et al  ها نسبت دادو وجود مدیا در بهره برداری از سیستم 6نهایت در نظر گرفتن زمان ماند میکروبی بی

2010) . 

یابد، بازده مشییاهده شییده به علت کاهش جرم سییلولی ناشییی از تنفس خودتلریبی کم افزایش می SRTکه هنگامی

یابد؛ رون در دماهای بالاتر، سرعت تنفس  خود تلریبی بیشتر است. بازده با افزایش دما کاهش میهمچنین، شود. می

   ماندبیشتری در فاضلاب ورودی باقی می nbVSSبالاتر اسیت؛ زیرا  راندمانهنگامیکه از تصیفیه اولیه اسیتفاده نشیود 

Tchobanoglous et al. 2004) . 

 

 با گذشت زمان بهره برداری MBBRدر سیستم  OURتغییرات مقادیر  : 7شکل 

 

 با تغییر مقدار هوای تزریقی به سیستم LASو  CODبررسی تغییرات راندمان حذف  3-4

 

از سه  LASو  CODدر این بررسی به منظور مطالعه تغییراخ مقدار هوای تزریقی به راکتور و تاثیر آن بر راندمان حذف 

ز با تغییراخ شییدخ و میزان هوای راکتور نی DO( اسییتفاده شیید. مقدار  93و  L/min 13 ،03مقدار متغیر هوادهی   

نشان  LASو  CODبه ترتی  تغییراخ راندمان حذف  3و  1های ورودی به سییسیتم مورد بررسی قرار گرفت. در شکل

 mg/Lبرابر  LASو  mg/L 7733برابر  CODبه ترتی  غلظت  LASو  CODداده شیده اسیت. به منظور بررسی میزان 
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 رسی قرار گرفت. ساعت مورد بر 93برابر  HRTدر  733

 
با تغییر  CODتغییرات غلظت و راندمان حذف  : 8شکل 

 میزان هوای تزریقی به سیستم

  
با تغییر  LASتغییرات غلظت و راندمان حذف  : 9شکل 

 میزان هوای تزریقی به سیستم
 

نیز تغییر  CODراندمان حذف  ،نشان داده شده است با تغییراخ مقدار هوای تزریقی به سیستم  1همانطور که در شکل 

رسیییید.  % 11به  % 39کاهش و از حدود  CODراندمان حذف  L/min 93کرد. با کاهش مقدار هوای تزریقی به حدود 

مرحله دوم بهره برداری و با اندازه گیری شییید. در  mg/L 2/7محلول در راکتور در حیدود  DOدر این مرحلیه مقیدار 

رسییید. در این مرحله مقدار  %32به مقدار تقریبی  COD، راندمان حذف L/min 03به  L/min 93افزایش مقدار هوا از 

DO ای در حدود اندازه گیری شیییده دورهmg/L 0/2  بود. در مرحله سیییوم با افزایش مقدار هوای تزریقی به راکتور از

L/min 03  بهL/min 13اندمان حذف ، رCOD  رسید. در این مرحله  % 32به حدود  % 32روند کاهشیی نشان داد و از

  بود.  mg/L 2گیری شده سیستم در حدود اندازه DOمقدار 

تغییر کرده اسیییت به طوری که در  LASمان حذف ، راندبا تغییراخ مقدار هوای تزریقی به راکتور ،3با توجه به شیییکل 

با افزایش مقدار هوا از  رسیییید. % 11به  % 32کاهش و از  LASراندمان حذف  ،L/min 93مقیدار هوای تزریقی برابر 

L/min 93  بهL/min 03،  راندمان حذفLAS  و  سیییپس با افزایش مقدار هوا از  % 30برابرL/min 03  بهL/min 13 

 کاهش یافت.  % 10به حدود  % 32از و  م شدک LASراندمان حذف 

 

 بررسی تغییرات ضخامت بیوفیلم با تغییر مقدار هوا  3-5
 

تغییراخ ضیلامت بیوفیلم تشیکیل شیده بر روی مدیا با تغییر مقدار هوای تزریقی به سیستم نشان داده   73در شیکل 

م ضلامت لایه بیوفیل ،با تغییر مقدار شدخ هوای تزریقی به سیستم شود؛مشاهده میشیده است. همانطور که در شکل 

ضییلامت بیوفیلم افزایش یافت. اما در مرحله  L/min 0تشییکیل شییده نیز تغییر کرد. با افزایش مقدار هوادهی تا حدود 

 ضلامت بیوفیلم شروع به کاهش کرد.  L/min 1آخر با افزایش مقدار هوادهی و رساندن به 
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 تغییرات ضخامت بیوفیلم تشکیل شده بر روی مدیا با تغییر مقدار هوای تزریقی به سیستم : 11شکل 
 

یابد و این باعث برخورد میزان آشفتگی یا شدخ اختلاط افزایش می ،(L/min  2در مقادیر بالای میزان هوادهی  بیش از

بیوفیلم تشکیل شده در سطوح داخلی و خارجی های بیشتر مدیاها با یکدیگر شده که نتیجه آن ریزش و جدا شدن لایه

ضلامت  ،با افزایش میزان هوای تزریقی به سیستم ؛نشیان داده شیده است 73. همانطور که در شیکل باشیدمدیاها می

 ی،افزایش میزان هواده، با 3و  1 هایشکلیابد و به دنبال آن، با توجه به بیوفیلم تشیکیل شده بر روی مدیا کاهش می

 ؛شودکاهش یافت. افزایش شدخ اختلاط نه تنها باعث جدا شدن بیوفیلم از روی مدیاها می LASو  CODحذف راندمان 

 Rahimiگردد های ریزتر میهای بیولوژیکی و تشکیل فلوکبلکه همچنین باعث ایجاد نیروی برشیی و شیکستن فلوک

et al. 2011). ای در مطیالعیهKhoshfetrat  مشیییاهیده کردند که با تغییراخ مقدار هوادهی و  2377و همکیارانش در

بارگذاری آلی و هوادهی نقش  ،یابد. هر دو فاکتورکاهش میسییپس در سیییسییتم افزایش و  DOمقدار  ،بارگذاری آلی

. در مطالعاخ دیگری هم که انجام شد، (Khoshfetrat et al. 2011  های بیولوژیکی دارندمهمی و اسیاسیی در سییسیتم

های با هوادهی پیوسته، با افزایش ماده غذایی مصرف اکسیژن در سیستم، مقدار اکسیژن مشلر گردید که در سیستم

باشد. اما همچنین مشاهده شد که با افزایش بینی اکسییژن میو این به دلیل انتقال بینا د کردمحلول تغییر کمی خواه

نشیییان داد. اما در مقادیر کمتر هوادهی و بارگذاری بالا، کمی تنها کاهش  DOبارگذاری در مقدار هوادهی بالاتر، مقدار 

با وجود اینکه،  .(Nikakhtari and Hill 2006  یابدکاهش می ،بدلیل افزایش نیاز و شرایط کم تامین اکسیژن DOمقدار 

وجود پارامترهای ملتل  مانند نوع فاضیلاب، نوع مدیای مورد استفاده و شرایط بهره برداری باعث دشوار شدن مقایسه 

دست با نتایج ب ج بدسیت آمده در این مطالعه تا حدودیتوان بیان کرد که نتایشیود ولی مینتایج با کارهای دیگران می

 . (Rahimi et al. 2011, Albuquerque et al. 2012  باشدمی و منطبق آمده با مطالعاخ دیگران قابل مقایسه
 

 

 

 

 گیرینتیجه -4
 

مورد  ندهیفاضلاب مواد شو هیتصف( در MBBRراکتور بستر متحرک   ویب یهواز یسیتیز ندیفرآ ییکارادر این پژوهش، 

 راخییتغ، ایمد یبر رو لمیوفیرشیید ب راخییتغبررسییی قرار گرفت. پارامترهای تاثیر گذار بر فرآیند زیسییتی هوازی مانند 

و تغییر هوای تزریقی و  یکیدرولیزمان ماند ه راخییتغبا  LASو  CODحذف  راندمان، ایمد یبر رو لمیوفیضیییلامت ب

با توجه به نتایج بدست آمده، تغییراخ مقدار هوای تزریقی به  بررسی شدند. مقدار هوا رییبا تغ لمیوفیضلامت ب راخییتغ

باشد. در این مطالعه با تغییراخ مقدار های بیولوژیکی میسییسیتم یک عامل مهم و اثر گذار مرتبط با راندمان سییستم

محلول در سیییسییتم و ایجاد  DOتغییراخ در مقدار  تغییر کرد، که دلیل آن بروز LASو  CODهوادهی، راندمان حذف 

نیروی برشیی در سیستم با تغییراخ مقدار هوای تزریقی بود. علاوه بر آن بازده رشد سلولی در این مطالعه پایین بدست 

در فاضلاب  2/3از  هیتصف شیبعد از پ COD5BOD/نسبت باشد. ی بالا در سیستم م SRTآمد که دلیل ان وجود مدیا و 

  یراندمان حذف به ترت نیبالاتر HRTسییاعت  93با  7در راکتور  MBBR سییتمیسیی ی.  براافتی شیافزا 20/3به  خام

سییاعت،  93برابر  HRTمشییابه با  طیبا شییرا زین 2بدسییت آمد. در راکتور  LASو  COD یبرا % 30و  % 27/39برابر 

 .بدست آمد % 33/33و  % 23/32برابر   یبه ترت LASو  COD یحذف برا اندمانر نیبالاتر

 

 هانوشتپی-5
 

1. Oxygen Uptake Rate 
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2. Aerobic Moving Bed Biofilm Reactor 

3. Methylene Blue Active Substances 

4. Scanning electron microscope 
5. Sloughing 

6. SRT 
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Abstract 
In this study, the MBBR aerobic biological process was used for the treatment of detergent industries 

wastewaters. The average of Chemical Oxygen Demand (COD) and Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) 

concentration in raw sewage were 10231 mg/L and 210 mg/L respectively. Three different concentrations 

of LAS (210, 500 and 1000 mg/L) were used for determination of total system efficiency in COD and LAS 

removal. The BOD5/COD ratio increased by 0.24 in raw wastewater after pretreatment to 0.45. For the 

MBBR system in reactor 1 with 36 hr. HRT, the highest removal efficiency for COD and LAS were 93.3% 

and 95%, respectively. In reactor 2 with similar HRT conditions of 36 hours, the highest COD and LAS 

removal efficiency were 94.4% and 99.99%, respectively. With the variation in the amount of air injected 

from 30 to 50 L/min and then 70 L/min, the removal efficiency increased by 50 L/min air intakes. OUR 

studies also showed a decrease in the amount of oxygen consumption from about 11 mg O2/gr MLSS.hr at 

the beginning of the operation period to about 2 mg O2/gr MLSS.hr at the end of the period. The study 

showed that the MBBR process can meet the environmental output standards for detergent industries. 
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