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 کلیات تصفیه پساب صنایع کاغذ سازی

 چکیده:

و  یان، آبززیستیطمح یرو یادیزیر تأثرو ینا از و کندیمصرف م یادیکاغذ آب ز یرصنعت کاغذ و خم

و  یابیبر باز یدتأکو  صنعت حداقل استفاده از آب ینرشد ا یعوامل اصل سالمت مردم دارد. ازجمله

 یافتباز یایعمدتاً مزا یندشده در فرادر آب استفاده یو مواد سم هایپساب است. غلظت ناخالص یریتمد

و  یزاتکاغذ، تجه یفیتک یبر رو یاثر نامطلوب یغلظت مواد ناخالص و سم یرا؛ زکندیآن را محدود م

با استفاده از هضم  یولوژیکیب یهو تصف یولوژیکیب یهتجز یقاز طر یشترب یآل مواد زائد. گذاردیم یندفرا

. گیرندیقرار م شلجن( مورد پرداز فرآوری)شامل  یمتان( و به دنبال آن هضم هواز ید)تول هوازییب

که  ییهاپساب یهاست اما تصف زیستسازگار با محیطو  یاقتصاد یولوژیکی، فرایندیب فرایند تجزیه رچهاگ

 اینهستند کاربرد گسترده آن را محدود کرده است؛ بنابر پذیرتخریبیستزیبات غیرقابل شامل ترک

 یندهایاند. فراقرارگرفتهشکل مورداستفاده م ینمقابله با ا یبرا یگر،د یننو یکردهایاز رو یاریبس

و  یکیانعقاد الکتر ید،جد پذیرتخریبیستز یمریپل یلخته سازها (،AOPیشرفته )پ یداسیوناکس

 یعاتضا یافتو باز ییزداسم یندکردن فرا یلتسه یبرا یگزینجا یهاعنوان روشها بهیستفوتوکاتال

با صنعت کاغذ و  مرتبطپساب  یهگوناگون تصف هاییاستراتژ مقاله، یندر ا .گیرندیمورداستفاده قرار م

 شده است.ئه اکاغذ ار یرخم

 مقدمه. 1

 ینتراز مهم یکیکشور  یک یسهم مهم آن در سالمت اقتصاد یلکاغذ به دل یرصنعت کاغذ و خم 

کاغذ با توجه به  یرکاغذ و خم یدتول یها. هنوز هم کارخانهآیدیحساب مدر جهان به یصنعت یهابخش

 ژیانر یوربهره یهاکانیزمدر خصوص م ییهابا چالش یدار،پا یمحیطی و الزامات قانونزیست یبازخوردها

 ینا یرااست ز یمتک یعیکاغذ و کاغذ کامالً به منابع طب یرصنعت خم روبرو هستند. هایندهآال یریتو مد

 یجهست و درنتا، برق( یلیفس یها)سوخت یکنندگان چوب، آب و انرژمصرف ینتراز عمده یکیصنعت 

خصوص، صنعت کاغذ و  ینزیست دارد. در ابه محیط هایندهو آال یسم یهاپساب یهدر تخل یاسهم عمده

است. صنعت کاغذ  یستادها مشش یگاهو فوالد در جا ی، چرم، نساجیماننفت، س یعکاغذ پس از صنا یرخم



و  یهبه تصف ،زیستبه محیط یهکه قبل از تخل کندیم یدتولپساب  یادیکاغذ معموالً مقدار ز یرو خم

زیست و ثروت محیط یبرا یجد یدصورت ممکن است منجر به تهد ینا یردارد. در غ یازمناسب ن یافتباز

 کشور شود. یک یاقتصاد

، نیشکرتفاله ، هاهاند از: چوب، سلولز، سبزعبارت یدکاغذتول یندمورداستفاده در فرا یعیطب یهمواد اول

 یدپساب تول یادیز یرمقاد یندفرا ینا یجهدرنت .(آخال) یکاغذ یعاتضا ینو همچن یافپوسته برنج، ال

مترمکعب  300-250)حدود  داردآب زیادی احتیاج شدت به است که به یدین. ساخت کاغذ فراکندیم

 یبستگ یصنعت یندهایفرآاستفاده در  مورد یهاست( و مصرف آب به ماده اول یازهر تن کاغذ ن یآب به ازا

شامل  یولوژیکیب یهو مقاوم در برابر تجز یماده سم ینکاغذ از چند یرپساب صنعت کاغذ و خم دارد.

نشده چرب اشباع یدهای، اسیفنول یبات، ترکینرز یدکلردار، اس یگنینل ی،آل یدهایاس ی،گوگرد یباتترک

 شده است. یلها تشکو ترپن

 یژن(، اکسBOD) 1یوشیمیاییب یازموردن یژناکس یباال یزانم یله دلنشده ب یهتصف یصنعت یهاپساب

 3جذبقابل یآل یدهایعنوان هالشده به یریگکلردار اندازه یبات(، ترکCOD) 2یمیاییش یازموردن

(AOXمواد جامد معلق، مواد آل ،)یولوژیکی،ب یهمقاوم در برابر تجز ی pH ،رنگی و  یادز دمای، کدورت

مواد  یادیمقدار ز ید،تول یندفرآ یندر ح یعصنا ینزیست خطرناک هستند. امحیط ی، برابودن

 یهالوکلردار، فن ینرز یدهایکلردار، اس یگنوسولفونیکل یدهایو اس کنندیو آب استفاده م یگنوسلولزیل

 .کنندیم آزاد ابکلردار در پس هاییدروکربنکلردار و ه

بنزوفوران،  یو د یوکسیند-یپ-ی بنزود یولوژیکی،ب یهو مقاوم در برابر تجز یسم یاربس یباتترک

 یر. پساب حاصل از صنعت کاغذ و خمشوندیم یلکاغذ و کاغذ تشک یرناخواسته در پساب کارخانه خم

 زایش. افهستند یصورت اجسام رنگبه است که یمصنوع یهارنگ و تانن ینعصاره چوب، رز یکاغذ حاو

مختلف  یهاکه توسط مقامات و سازمان یایرانهو مقررات سختگ هایندهآال یناز سرنوشت ا یعموم یآگاه

کند تا به  یهزیست تصفبه محیط یهپساب خود را قبل از تخل کندیوضع شده است، صنعت را مجبور م

                                                           
1COD :اکسیژنخواهیشیمیایی(chemical oxygen demand) 
2BOD :اکسیژنخواهیبیوشیمیایی(Biochemical oxygen demand) 

3Adsorbable organic halogens 

 



پساب در  یهو بهبود تصف یسم یمیاییکاهش استفاده از مواد ش برسد. یهتخل یقبول براسطح قابل

 سازگار روینازا پساب کمک کرده است یتبه کاهش سم یتوجهطور قابلمدرن، به یهاکارخانه

 یهااز روش یکاغذ، تعداد یرو خم ذکارخانه کاغ یهااز پساب ییزدارنگ ی. برازیست استبامحیط

 یبندطبقه ییولوژیکو ب یمیایی، شیزیکیف یهاها به روشروش ینبه کار گرفته شده است. ا یهتصف

 یازموردن یژناکس ینو همچن یستندصرفه نبهمقرون یمیاییو ش یزیکیف یها. روششوندیم

ها رنگ یولوژیکیحذف ب یندفرا .حذف نمی کنندکم را  یبا وزن مولکول یباتو ترک (BODیوشیمیایی)ب

بیوشیمیایی اکسیژن باعث کاهش ( COD) اکسیژن شیمیاییرنگ و حذف عالوه بر  یراجذاب است ز

(BOD) شودیم یینپا یبا وزن مولکول یهایگینینو کلرول . 

 کالسیک و پیشرفته یهتصف یهاکاغذ، مشخصات، اثرات و روش یرکارخانه کاغذ و خم پساب دامه،در ا

 .خواهد شد مرور

 

 پساب کاغذ و خمیر کاغذ. 2

 های حاصل از صنعت کاغذ و خمیر کاغذیندهآال  2.1

. کندیو آب مصرف م ی، انرژیمیاییمانند چوب، مواد ش یهمواد اول یادیکاغذ مقدار ز یرصنعت کاغذ و خم

 25/5درصد پسماند جامد،  2/4، شده یدسف درصد خمیرکاغذ 8/41صنعت شامل  ینمواد زائد حاصل از ا

 یدحاصل از تول یاصل هایینده. آال(1درصد مواد جامد معلق است )جدول  3/2محلول و  درصد ماده آلی

 :شوندیم بندییمتقس یرز یهاکاغذ در دسته یرکاغذ و خم

 یمیاییو مواد ش یآل یباتترک )الف( 

 ها و خاک.رنگدانه یاف،مواد جامد معلق ازجمله ذرات پوست درخت، ال 

 عوامل تربانتینها، ، الکلیگنینل یباتسلولزها، قندها، ترک یمحلول مانند هم یدیکلوئ یمواد آل ،

 .یمانند نشاسته و مواد سنتز ییهاچسب، 1آهاردهنده

                                                           
1Sizing agents تسهیل محافظت از سطح کاغذ در برابر آب استفاده می شوند. این مواد معموالً  برایعوامل اندازه گیری مواد مختلفی هستند که



 ها.و رنگ یگنینل یبات، عمدتاً ترکیاجسام رنگ 

 

 آالینده های عمده ای که از فرآیند تولید کاغذ و خمیرکاغذ منتشر می شوند.: 1جدول 

 محتوای پساب مراحل فرآیند

 CODو BODمواد جامد معلق از جمله ذرات پوست درخت ، رنگدانه های فیبر، خاک ، شن ،  آماده سازی ماده خام

 AOX ،VOCرنگ ، ذرات پوستدرخت ، مواد چوبی محلول ، اسیدهای رزین ، اسیدهای چرب ،  خمیر کردن

 و مواد معدنی محلول BOD  ،CODها ، 

 ، AOXای غیر آلی ،، کربوهیدرات ، کلره CODلیگنین محلول ، رنگ ،  رنگ زدایی

EOX  ،VOC ها ، کلروفنل ها و هیدروکربن های هالوژنه 

 BODو  CODضایعات ذره ای ، ترکیبات آلی و معدنی ،  ساخت کاغذ

COD ،اکسیژن خواهی شیمیاییBOD ،اکسیژن خواهی بیوشیمیاییAOX هالوژنهای آلی قابل جذب 

 

 مانند مواد حل شونده NaOH  ،Na2SO4   و مواد شیمیایی رنگ زدادر مواد آلی. 

 1ایجاد بارهای حرارتی. 

 .مواد شیمیایی سمی 

 ب( گازها

 ها وهای گوگردی بدبو مانند مرکاپتانگاز H2S  فرایند خمیرسازی و بازیابی که از مراحل مختلف

 آزاد می شوند.کرافت 

 اکسید گوگرد از نیروگاه ها، کوره بازیافت کرافت و کوره آهک. 

 .بخار 

                                                                                                                                                                                
 ل تماس با آب استفاده می شود.برای جلوگیری از نشت جوهر به داخل کاغذ و جلوگیری از محو شدن جوهر به دلی

1Thermal loads مقدار آب سرد، آب داغ و بخار مورد استفاده برای تهویه مطبوع در سیستم گرمایش و سرمایش منطقه)DHC(. 



 پ( ذرات

 از سوزاندن زغال سنگ در بویلرهاتر سبک حاصل خاکس. 

 .ذرات شیمیایی در درجه اول بر پایه سدیم و کلسیم هستند 

 زغال ناشی از سوزاندن پوست درخت 

 ت(مواد زائد جامد

 لجن های حاصل از تصفیه اولیه و ثانویه و سوزاندن مواد بخش بازیافت در آسیاب کرفت. •

 پوست درختان و دیگر ضایعات آسیاب.ی جامداتی مانند ذرات خرد شده •

 .سنگ خاکستر حاصل از بویلرهای زغال  •

 منابع آالینده های پساب خمیرکاغذ و کاغذ  2.2

-( و هر مرحله ممکن است از طریق روش2فرآیند ساخت کاغذ شامل پنج مرحله اساسی است )جدول 

خارج شده از پنج واحد فرآیند بنابراین، پساب نهایی از ترکیب فاضالب  های متعددی انجام پذیرد.

طور ها است که بخالصه منبع آالینده 3جدول  مختلف و روشهای به کار رفته در آنجا حاصل می شود.

 شوند.در صنعت کاغذ ایجاد می معمول طی چندین مرحله

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل ساخت کاغذ و خمیر کاغذ  :2جدول 

 فرآیند نام مرحله

 کندن پوست درخت
-رده و حالت پوستی آنرا از بین مینامیده میشود تبدیل ک به قطعات کوچکتر که چیپسگیاه را فیبر 

 برد.

 خمیر کردن
را به خمیر تبدیل می کند. این فرایند اکثر محتوای لیگنین و همی سلولز را از ماده اولیه  چیپس

 کند.ه یک خمیر غنی از سلولز ایجاد میخارج می کند و در نتیج

 رنگ زدایی

هوه ای حاصل از خمیری شدن به منظور دستیابی به رنگ دلخواه متناسب با استانداردهای خمیر ق

، محصول، فرآوری میشود. چندین عامل رنگ زدا، از جمله کلر، دی اکسید کلر، پراکسید هیدروژن

 ، ازن و غیره ممکن است به صورت منفرد یا ترکیبی استفاده شوند.اکسیژن

شستن با مواد قلیایی)به 

عنوان مثال سود سوز 

 آور(

از یک سود سوزآور قلیایی برای استخراج مواد  به طور کلی، عوامل رنگبر را از خمیر جدا می کند.

مرحله استخراج  این فرآیند همچنین به عنوان رنگی و رنگ زدا از خمیر کاغذ استفاده می شود،

 شود.قلیایی شناخته می

شستن با پرکننده )به 

 رس ،عنوان مثال خاک 

CaCO3) 

اد پرکننده مناسب در نهایت کاغذ و محصوالت کاغذی با مخلوط کردن خمیر شسته شده با مو

گیری مانند رزین و نشاسته تولید ، دی اکسید تیتانیوم و کربنات کلسیم( و عوامل اندازه)خاک رس

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع پساب صنایع کاغذ و خمیر کاغذ. :3جدول 

 شدت آلودگی خروجی منابع

 حجم کم با کمترین آلودگی وشوی مواد خامشست وشوی مواد خام فیبریشست

 حجم کم و مقادیر زیاد آالینده سیاه و آب خنک کنندهریخته شدن و نشتی لیکور  مخزن هضم

 وشوی خمیر کاغذشست

وشو که اغلب به آن ی نهایی شستمرحله

وشو بدون و یا شست 1ایوشوی خمیر قهوهشست

 شودزدا گفته میرنگ

 حجم کم و مقادیر زیاد آالینده

سنتری کلینر )شست و شو با 

 سیکلون(
 کند.مقادیر بسیار زیادی از فیبر، شن و ماسه دفع می

مقادیر کم ولی با جامدات معلق 

 زیاد

 رنگ زدایی از خمیر کاغذ

پائین و  pHی تغییر رنگ با پساب ناشی از مرحله

ی استخراج قادیر زیاد کلرولیگنین، از مرحلهم

باال و  pHای متمایل به سیاه و کاستیک با رنگ قهوه

 ی هیپوکلریت.همچنین کلرولیگنین از مرحله

حجم زیاد با غلظت باالی آالینده. 

درصد از  65الی  60در حدود 

پساب ناشی از این مرحله است. 

پساب ممکن است حاوی مقادیر 

 آلی کلردار باشد.زیاد ترکیبات 

 شودمعموالً به آن آب بدون رنگ گفته می ماشینِ کاغذ

حجم بستگی به میزان بازیافت 

دارد. این بخش شامل بیشترین 

ذرات جامد معلق مانند فیبر و 

های مقادیر کمی از آالینده

 شده است.حل

 

 احیای شیمیایی
سیاه در میعانات تبخیرکننده و مقادیری از لیکور 

 وشوی دستگاه افزودن کاستیکشست
 ی زیادحجم کم ولی آالینده

 

 

 

 

 

                                                           
1Brown stock washجدا وسیله آبخمیر به  الیاف از خمیر را پخت فرآیند از حاصل محلول وغیرآلی آلی مواد است که پویا و فرآیندپیچیده یک 

 کند.می
 



 کاغذ و خمیرکاغذ صنعت فاضالب مشخصات  2.3

 تشکیل مختلفی پارامترهای از وغیره pH و  COD ،BOD نظر از و خمیرکاغذ کاغذ صنعت هایپساب

 (4جدول) کنندمی کمک آب سمیت افزایش به اندکه شده

 

 فاضالب صنایع کاغذی پساب معمول مشخصات: 4جدول 

 pH COD عملیات واحد

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

BOD/ 

COD 

TSS 

 7150 29/2 556 1275 7 خرد کردن و ذخیره سازی

-510 86/5 570 3343 0/4-2/4 مکانیکی-خمیرمایهحرارتی

330 

فرآیند شیمیایی 

 خمیرمایهحرارتیمکانیکی

43/7 7521 3000 50/2 350 

 40 27/0 460 1669 5/13 آوری کرافتبخش عمل

 1309 71/3 2440 9065 5/5 فرآیندپالپ عملیات

 950 45/10 352 3680 2/8 رنگبری

 645 74/1 641 1116 5/6 ماشین کردن کاغذ

 1241 16/3 1197 3791 5/6 آسیاب کاغذ و پالپ

-3138 48/0 1650_2565 3380-4930 2/6-8/7 بازیافت کاغذ

1900 

COD Chemical oxygen demand, BOD Biochemical oxygen demand 

 

 محیط بر کاغذ و خمیرکاغذ تأثیرفاضالب  2.4

 تاثیر بر روی آب الف(

 به راآن آبزی جانوران بقای میزان و کرده خراب را آب کیفیت اکسیژن، سطح کاهش و شیمیایی آلودگی

 محتوای و زیاد بارآلی دلیل به آبزی اکوسیستم در اکسیژن کاهش. دهدمی کاهش توجهی قابل میزان



 تغییرات این. شودمی هادرماهی مثلی تولید و فیزیولوژیکی تغییرات به منجر پساب در موجود جامد

 تخلیه هایپساب در که است هاییدرگونه ثانویه جنسی خصوصیات کاهش با جنسی دربلوغ تأخیر شامل

 مواد و کنلخته عوامل الکل، حاوی سمی و داررنگ پساب از زیادی حجم یتخلیه. کنندمی زندگی شده

 تجزیه دارای که باال مولکولی وزن با لیگنین قطعات  .شودمی هاآب هیپرتروفیکاسیون به منجر که معدنی

 های گونه در بیماری و انگلی رشد افزایش به منجر که هستند رویداد این مسئول هستند، کم بیولوژیکی

 .شودمی تخلیه دست پایین در ساکن

 از اول درجه در که باشدمی غیرآلی و آلی ترکیبات حاوی پساب عمده خروجی فرآیند رنگ زدایی، مرحله

 جامد ماده. است شده تشکیل کربوهیدرات یا استخراجی مواد مانند چوب، اجزای سایر یا لیگنین مشتقات

 باال بسیار بیوشیمیایی اکسیژن تقاضای از حاصل فاضالب. است رنگبر افزودنی مواد و الیاف شامل معموالً

(BOD)، ،شیمیایی نیاز مورد اکسیژن موادجامدمعلق (COD)، قابل آلی ی کلروهالیدها آلی ترکیبات 

 انسانی جمعیت و دام و آبزیان زندگی روی بر تأثیرنامطلوبی شیمیایی مواد این همه. است( AOX) جذب

 دارند.

 ب( تاثیر بر اتمسفر

ی اکسید گوگرد و انتشار ذرات جامد آالیندهدهد. عموماً دیرخ می هوا معموالً از بویلرها در انتشار آالینده

 کمکی موردجامد خشک و سوخت  - اکسید نیتروژن که ناشی از مقادیر نیتروژن موجود در لیکورسیاه 

تروژن جامد اکسید گوگرد و اکسید نیفرآیند تولید انرژی منجر به تولید ذرات دی است.استفاده در بویلر 

 شود. از واحدهای تولید برق و بخار تولید می NOxو  2SOشود. خاکستر و و ... می

 سالمتی مورد در جدی هاینگرانیباعث  که شوندمی دودشهری به منجر معلق ذرات با همراه گازها این

 وجود. شودمیریوی  بیماریهای و تنفسی مشکالت سرفه، گلوبینی، سوزش چشم، مانند آسیب انسان

 خود نوبه به که شودمی اسیدی باران باعث بارندگی اثر بر نیتروژنی و گوگردی ترکیبات مخرب مقادیر

 آبزی حیوانات برای آب شدن نامناسب باعث نتیجه در و شودمی منابع آبی و خاک شدن اسیدی به منجر

 هایمجسمه و ساختمانها سرعت به اسیدی باران که شودمی دیده همچنین. شودمی وحش وحیات

 بر که را جلبک رشد نیتروژن مغذی از مواد باالی غلظت. کندمی خراب را )میراث فرهنگی( ارزشمند



 مه باعث هوا در ذرات تراکم. کندمی تسریع زیادی تاحد گذارد،می تأثیر آب اکوسیستم در حیوانات تنوع

 و بافت وضوح، این پدیده. شودمی ایجاد مانع هاهمان توسط برای نورخورشید زیرا شود،می هوا شدن

 .کندمی با مشکل مواجه را بصری درک شکل

 تاثیر بر تنوع زیستی پ(

 در مغذی مواد این وجود. شودمی فسفر و نیتروژن مانند شیمیایی مغذی مواد افزایش باعث فاضالب نشت

 نور نفوذ از و شودمی اکسیژن از استفاده با آب در جلبک حد از بیش شکوفایی باعث باالتر سطوح

 جلبکها این پوسیدگی روند. شودمی زیرآب در فتوسنتزگیاهان روند مانع که کندمی جلوگیری خورشید

 انسداد. دهدمی کاهش را آب در موجود اکسیژن مقدار درنتیجه و کندمی استفاده اکسیژن از نیز

 امر این. شودسبب می را طبیعی مثل تولید محل رفتن بین از و ماهی مثل تولید توانایی نورخورشید

 و زیستی تنوع کاهش روند این در و شودمی اکسیژن از غنی محیط به آبزی موجودات مهاجرت منجربه

 .شودمی ایجاد مرده مناطق

. شودمی مقاوم هایگونه شیوع افزایش و گیاهی گونه چندین کاهش منجربه فاضالب هایآالینده

 درخت زودرس مرگ دلیل به جنگل پاکسازی و گیاه رشدکم کلروزبرگ، نکروزریشه، برگزدایی، همچنین

 دست از و جمعیت کاهش بین ارتباط پرندگان و پستانداران روی بر شده انجام مطالعات. شودمی دیده

-دسته تمام در مثل تولید توانایی باکاهش فلزی آلودگی. دهدمی نشان را مربوط غذایی هایگونه دادن

-درجوان که هاییمیکروارگانیسم کمبود به سبب خاک آلودگی .دارد ارتباط آب به وابسته هایگونه های

 شود.می خاک سطح جانوران و برمیکروفلورا باعث تاثیر نامطلوب دارند حیاتی نقش خاک باروری و سازی

 ت( تاثیر بر جنگل

 صنعت، منجربه تغذیه برای رشد حال در درختان پاکسازی. است صنعت این جزئی نتیجه زداییجنگل

 تهدیدات نیز شده پاکسازی جنگلهای هایدامنه و هادشت. است شده کشت غیرقابل زمین افزایش

 در تواندمی همچنین نشده تصفیه فاضالب. کندمی تشدید های بارندگیموسم طول در را فرسایشی

 و درختان رفتن بین از زمینی، گیاهان تلفات و آسیب باعث و بگذارد تأثیر جنگل حفاظت شده منطقه

 .شود خاک شیمیایی تغییرات



 ث( تاثیر بر کشاورزی

 درمناطق فرسایش شورشدن، زایی،بیابان غرقابی، مشکالت منجربه معموالً باال جامد محتوای با فاضالب

 برکشاورزی سمی هایشیرابه و موادشیمیایی توسط آب کیفیت دست پایین تخریب. شودمی آبیاری

 .شودمی محصوالت نهایی تولید کاهش و محصوالت آهسته رشد منجربه که تأثیردارد،

  تاثیر بر سالمت عمومی و(

 به که دارد بستگی غذایی رژیم در پروتئین منبع عنوان به آبزی حیوانات به انسان سکونت عمومی سالمت

 در اکسیژن سطح کاهش و شیمیایی آلودگی از ناشی آبزی حیوانات ماندن زندهن میزا بودن پایین دلیل

 .بیندآسیب می توجهی قابل طور به آب،

 هایها در آبگیری بر مقادیر زیاد پاتوژنطور چشمای بهنتیجه منابع غیر نقطه آب سطحی و در روان

 و تهوع حالت تنفسی، مشکالت پوستی، تحریک آلرژی، باعث معموالً هاگذارند. اینسطحی تأثیر می

 آبیاری برای کاغذ و کارخانه خمیرکاغذ فاضالب از استفاده. شوندمی اسهال مانند آب طریق از عفونت

 توت کاهو، کلم،. شودمی خام سبزیجات عنوان به آنها مصرف و شستشو حین در موادغذایی آلودگی باعث

 به وغیره ژیاردیازیس و آمیبازیس حصبه، وبا،. شودیم مختلف هایبیماری منجربه است ممکن فرنگی

 .میکروبیولوژیکی آلودگی دلیل

 

 فاضالب خمیر کاغذ و کاغذی های تصفیهروش 3

 های فیزیکیروش  3.1

فاضالب ی شیمیایی معموالً در مراحل مقدماتی و اولیه و سومین مرحله از تصفیه-فرآیندهای فیزیکی

های موجود در فاضالب و کارایی مطلوب در خصوص حذف آنها از عوامل شوند. غلظت آالیندهمی استفاده

یگنین و مشتقات آن باعث شیمیایی است. حضور ل-فیزیکیی حائز اهمیت در انتخاب نوع فرآیند تصفیه

ها همچنین حاوی غلظت شود. این فاضالبمی و کاغذخمیر کاغذ  هایایجاد رنگ شدید در اکثر فاضالب



نشینی، برای اولیه، معموالً تهی باالیی از مواد جامد معلق و مواد شناور هستند. بنابراین، استفاده از تصفیه

 گیرند:های مختلفی را در برمیرایندها روشفرآیند تصفیه ضروری است. این ف

 نشینیته 3.1.1

نشینی خاصیتی است که با بکارگیری انواع نیروها از جمله گرانش، گریز از مرکز و الکترومغناطیس و ... ته

 کند.می به حذف اکثر ذرات معلق حاصل از فاضالب کمک

 شناورسازی کف  3.1.2

از  دوست است.واد آبگریز از مخلوط حاوی مجداسازی انتخابی مواد آبشناورسازی کف، فرآیندی برای 

 فاضالب به طور گسترده استفادهی آرایی(، بازیافت کاغذ و تصفیهاین فرآیند در فرآوری مواد معدنی )کانه

 شود.می

 های فیزیکی شیمیاییروش  3.2

 سازیلخته -انعقاد  3.2.1

نشینی و فیلتراسیون به آب شیمیایی است که پیش از مراحل تهی تصفیهسازی روشی برای لخته -انعقاد

 سازی بارها باعث ایجاد توده ژالتینیانعقاد پس از خنثیی شود. مرحلهمی منظور حذف ذرات انجام

ق های بزرگ است که از طریسازی ذرات به تودهسازی شامل کلوخهلختهی شود؛ در حالی که مرحلهمی

نشین شده یا در فیلتر به دام ها تهگیرد، اما در هر دو فرآیند، این تودههم زدن یا ایجاد تالطم صورت می

. انعقاد، کنندمی های صنعتی اضافهی پسابسازمی افتند. این فرایندها یک مرحله اضافی جهت خالص

 بیشتر است.ی از فاضالب صنعتی، پیش از تصفیه CODروشی بهینه برای حذف مواد جامد معلق و 

 فیلتراسیون کربن فعال 3.2.2

های آلی موجود در فاضالب صنعتی روش فیلتراسیون کربن فعال، روشی مؤثر برای رها شدن از آالینده

 ها و سایرشود، اما این روش، حذف میکروبمی است که از طریق جذب سطحی آنها بر فیلتر کربن انجام

شود. پارامترهای مختلفی مانند کربن فعال و کیفیت آب و ...، نمی های معدنی را شاملآالینده



کارایی جذب سطحی فیلترهای کربن هستند. با این وجود، کارآیی و طول عمر فیلترهای ی کنندهتعیین

 یابد.می زنی به شدت افزایشی ترکیب با فرآیند ازنکربن به واسطه

 سیب شیمیاییتر  3.2.3

ها از ترین روش مورد استفاده برای حذف فلزات و برخی آنیونترین و رایجترسیب شیمیایی معروف

فاضالب است. هدف از ترسیب، رسوب مواد شیمیایی موجود در مواد محلول فاضالب از طریق افزودن 

یز امکان رهاسازی دهد. عالوه بر این، ترسیب نمی دهنده است که ترکیبی نامحلول تشکیلواکنش

 کند.ها را ایجاد میها و سولفاتهای منفی نظیر فسفاتهای مثبت از جمله فلزات سنگین و یونیون

 های زیستیروش  3.3

ها در زیستی یک فرآیند طبیعی است. مواد آلی موجود در آب به دلیل حضور میکروارگانیسمی تصفیه

. بارهای آلی زیاد در فاضالب، باعث ایجاد اختالل در 1ه می شوندهای پذیرنده، به طور طبیعی واپاشیدآب

دهند( می های مختلف که اجتماعی کامالً یکپارچه را تشکیلزیستی )تجمعی از ارگانیسمی جامعه

زیستی جهت تسریع ی شود. تصفیههای پذیرنده خواهد شد و منجر به سایر اثرات نامطلوب میآب

ریزی شده های پذیرنده طرحسازی پسماند، پیش از تخلیه در آبی طبیعی و خنثیفرآیندهای واپاش

 است. 

 سازی )پسماند جامد((های هوازی )لجن فعال )پسماند مایع(، کمپوستسیستم

مادهی آلی + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 +   سلول های جدید

 هوازی )پسماند جامد((کننده بی)پسماند مایع(، هضم UASBهوازی )های بیسیستم

مادهی آلی → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 +  سلول های جدید

 DOشوند و زمانی که می ( انجامDOهای کم اکسیژن محلول )فرآیندهای هوازی معموالً در غلظت

 گیرند. بنابراین، بسیاری ازمی های زمانی مختلف قرارها در معرض دورهوجود ندارد، میکروارگانیسم

 شوند.می وازی یافتهای اختیاری در فرآیند همیکروارگانیسم

                                                           
1decay 



 فرآیند هوازی  3.3.1

 فرآیند لجن فعال 3.3.1.1 

شود. به می ها، هم زنده و هم مرده در فاضالب تعریفلجن فعال به عنوان سوسپانسیون میکروارگانیسم

ها از طریق ورودی هوا فعال شده و جدید، میکروارگانیسمی منظور تولید محصوالت نهایی و زیست توده

ها و اختالط نشینی میکروارگانیسمشوند. برای جلوگیری از تهمی مواد آلی موجود در پسماند متابولیزه

ی کافی صورت گیرد. حالت هوازی متابولیسم از نظر هوا، پسماند و مواد مغذی، اختالط باید به اندازه

ترین مورد است. این بهینهتوده به ازای واحد سوبسترای فرآیند شده، انرژی بازیافت شده توسط زیست

 های اصلی این فرآیند است.شود که یکی دیگر از ویژگیمی امر، موجب تولید مقدار نسبتاً زیاد لجن

 سازیکمپوست  3.3.1.2

موجود در طبیعت، جهت تبدیل مواد های سازی، فرآیندی زیستی است که از میکروارگانیسمکمپوست

کند و روش مناسبی برای بازیافت لجن می مانند استفادهگیاخاکپذیر به محصول تخریبآلی زیست

برد، نیتروژن را از می زا را از بینسازی عوامل بیماریی پسماند است. فرآیند کمپوستحاصل از تصفیه

دهد. این فرآیند می کند و حجم پسماند را کاهشمی آمونیاک ناپایدار به نیتروژن آلی و پایدار تبدیل

، C / Nسوبسترا )نسبتهای و هوادهی( و ویژگی pH، میزان رطوبت، )دما پارامترهای محیطی توسط

 .شودمی و میزان مواد مغذی(کنترلی ذرات اندازه

 

 هوازی بی فرآیند 3.3.2

از نظر اقتصادی به هوازی در مقایسه با فرآیندهای هوازی، از نظر تولید کم لجن و دفع آنها بی فرآیندهای

به  1960ی کند و غالباً در اواخر دههمی تر هستند. این فرآیند متان و دی اکسید کربن نیز تولیدصرفه

و   (EGSB) ی لجن گرانولهبستر توسعه یافته( UASBهوازی لجن با جریان رو به باال )بی صورت بستر

 بکار گرفته شده است. (IC) راکتور گردش داخلی

 



 (UASBهوازی لجن با جریان رو به باال )بی بستر 3.3.2.1

UASB ی متان( است. زا )تولیدکنندهی متانکنندهیک هضمUASB مخزنی، هوازی تکبی یک فرآیند

فاضالب از سمت پایین ، نشان داده شده است 1آلی است. همانطور که در شکل های جهت حذف آالینده

 شود و از میان فیلترهای بستر لجن حاوی باکتری به صورت عمودی و به سمت باال جریانمی وارد

ی گاز به عنوان منبع انرژی به تصفیههوازی مواد آلی و تولید زیستبی ها با تخریبیابد. این باکتریمی

زا، نیز برای از بین بردن عوامل بیماری UASBدر، هوازیهای ی تصفیهند همهکنند. همانمی لجن کمک

آب پساب و همچنین لجن ، ی تکمیلی موردنیاز است؛ اما به دلیل حذف کم مواد مغذیتصفیه

 شوند.می شده، در کشاورزی استفادهتثبیت

 

 

 

 

 

 (UASB)هوازی لجن با جریان رو به باال بی : بستر1شکل

 

  (EGSB) ی لجن گرانولهبستر توسعه یافته  3.3.2.2

. ویژگی شودمی هوازی فاضالب استفادهی بیاست که برای تصفیه UASBنوعی دیگر از EGSBراکتور

تر سرعت جریان رو به باال برای فاضالب عبوری از میان بستر لجن است متفاوت آن، طراحی نرخ سریع

تر است تا از انسداد بستر لجن و دارای ذرات معلق کم، مناسبهای فاضالببرای  EGSB (.2)شکل 

 جلوگیری کند. برلیتر( COD 2تا1با قابلیت حاللیت کم )کمتر از  CODمقادیر

 

 



 

 

 ی لجن گرانوله.: بستر توسعه یافته2شکل 

 

 (IC) راکتور گردش داخلی  3.3.2.3

کنند می گاز ایجادد زیسترا با نرخ هضم بهتر و تولی IC، راکتورEGSB و USAB هر دو سیستم هضم

( و 3شدن و آبکافت است )شکل متان(. این راکتور معموالً شامل مخزن اسیدی ٪80گاز با حدود )بایو

ی مستلزم تصفیه COD و BODی باالیشود که برای غلبه بر میزان تخلیهمیهایی منجر به پساب

شود. می ی توزیع آب بهینه واردشود و در سامانهمی پایین راکتور پمپاژهوازی هستند. آب به قسمت 

، ی فرآوری(شود. در بخش زیرین راکتور )ناحیهمی هوازی در راکتور مخلوطبی یسپس با لجن گرانوله

ی سه فازی گاز توسط بخش زیرین جداکنندهشوند. بایومی کربن تبدیلاکسیداکثر مواد آلی به متان و دی

، آب را از میان ستون با جریان باالرونده به داخل جدا 1باالروندهشود و با تولید نیروی می آوریجمع

شود؛ حال آنکه آب به می گاز در جداکننده جداکند. بایومی باالی راکتور هدایتگاز در  -ی مایعکننده

معروف است. در بخش دوم راکتور (IC)  خلیگردد. بنابراین به راکتور گردش داپایین راکتور بازمی
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گاز تولید شده توسط بایو، شود. در این بخشمی ه)قسمت باالیی( فاضالب به میزان بیشتری تصفی

 شود.می آوری شده و آب تمیز از باالی راکتور تخلیهی سه فازی جمعجداکننده

 

 

 .IC: نمایی از راکتور 3شکل

 

 نوآورانههای فناوری 3.4

 زنی ازن  3.4.1

 در مقایسه با اکسیژن که برای شروع واکنش، نیاز به کاتالیزور )به عنوان مثال، یون فلزی( دارد، ازن

زنی ترکیبی از جمله ازنها زنی نیز با سایر روشدهد. ازنمی درنگ و فی نفسه با سوبسترا واکنشبی

و رنگ از خمیر کاغذ و  COD جهت حذف فنتون و اکسیداسیون همراه با اکسیداسیون آب اکسیژنه

زنی با آب اکسیژنه در کلرزدایی موفق و ازنتنها زنی است. هر دو روش ازن مقایسه شدهفاضالب کاغذ 

، بخشی حاصل نشده است. با این وجودی رضایتهیچ نتیجه COD بودند؛ حال آنکه در خصوص حذف



در  رکیبی و اکسیداسیون آب اکسیژنهزنی تازن، زنی تنهادر مقایسه با ازن فنتون فرآیند اکسیداسیون

تر بوده است. ترسیب شیمیایی با استفاده از اسید تر و بهینهمقرون به صرفه CODحذف رنگ و

ی فاضالب کاغذسازی انجام شده و توانسته است که میزان زنی نیز برای تصفیهسولفوریک و سپس ازن

ف را با موفقیت حذ BOD٪60-70رنگ و  ٪96چنین با وزن مولکولی باال و همها را زیادی از آالینده

 که با توجه به مقدار اسید سولفوریک مورد استفاده در فرآیند تغییر pH آنها نشان دادند سطح کند.

 گذارد. می زنی تأثیرکند، بر راندمان ازنمی

 اولترافیلتراسیون  3.4.2

اولترافیلتراسیون نوعی فیلتراسیون غشایی در ارتباط با فشار هیدرواستاتیک است و مایعات را از میان  

ی اقتصادی کمتر، دهد. این روش دارای راندمان حذف بهتری است، اما صرفهمی تراوا انتقالغشای نیمه

 استفاده از آن را در صنعت خمیرکاغذ و کاغذ محدود کرده است.

 یداسیون شیمیاییاکس  3.4.3

کند که دارای می آلی و اجزای معدنی )سیانید( را به موادی اکسیدهای آالینده، اکسیداسیون شیمیایی 

کند. این روش نیز از طریق ترکیب شدن با می ایجاد O2Hو 2CO ضرر کمتری هستند و در نهایت

ترکیبات پیچیده به مواد ساده( و سپس ی سازی زیستی منجر به اکسیداسیون جزئی )تجزیهخالص

آب ،  )3O( از جمله ازنهایی شود. اکسیداسیون شیمیایی شامل افزودن اکسایندهمی تخریب زیستی

پراکسی اسید ،  )2Cl( گاز کلر،  )2ClO( دی اکسید کلر، )NaOCl(بری لیکور رنگ،  )2O2H( اکسیژنه

 )OH (است. از میان موارد مذکور، رادیکال هیدروکسیل  )2O (و اکسیژن خالص )3O4H2C (استیک 

2Fe سازی توسط کاتالیزور )به عنوان مثالترین اکساینده است که از ازن یا آب اکسیژنه پس از فعالفعال

 شود.می حاصل UVیا نور در واکنش فنتون( +

 )الکترولیز( کافتبرق  3.4.4

ثباتی ذرات کافت شامل جریان الکتریسیته از طریق آب قابل تصفیه یا پساب است که باعث بیبرق 

شود؛ به همین دلیل، برای حذف آسان آنها تحت فرآیندهای انعقاد می محلول و کلوئیدی و مواد معلق

 گیرند. می شناورسازی الکتریکی قرار، سازیکلوخه، الکتریکی



 تصفیه های وشر سایر  3.5

پذیر کافی تخریبکاغذ و خمیر کاغذ جهت تخریب پسماندهای زیستهای زیستی پسماندهای تصفیه

 نیاز هستند. نیستند. بنابراین برای تخریب پسماندهای صنعتی، انواع دیگر تصفیه مورد

 (AOP) فرآیند اکسیداسیون پیشرفته  3.5.1

پذیری باال به منظور تبدیل هیدروکسیل با واکنشهای دیکالدر این روش تصفیه از خصوصیات را

شود. می پذیر و مواد معدنی نظیر دی اکسید کربن و آب استفادهتخریببه اجزای زیست 1ترکیبات مقاوم

، هالوژنه، سازی مناسب خود، بر روی ترکیبات آروماتیکهیدروکسیل به منظور معدنیهای این رادیکال

هیدروکسیل برای های د این رادیکالگذارند. جهت تسریع در تولیمی و مواد شوینده و ... تأثیرها فنولپلی

و معرف  2O2H یا UV ازن در ترکیب با،  )2O2H(از تابش فرابنفش به همراه آب اکسیژنه AOPروش 

ی زیستی، با تصفیه AOPترکیب شود.می استفاده UV( در حضور و عدم حضور2O2Hبا   Fe +2) فنتون

 .دهدمی ی فاضالب افزایشراندمان آن را برای تصفیه

 پذیر تخریبسازهای پلیمری زیستلخته  3.5.2

بنزوفوران که از صنعت خمیرکاغذ و کاغذ اکسین و دیدی -p-بنزومواد مقاوم بسیار سمی نظیر دی

شیمیایی و -شوند، تهدیدی برای کیفیت آب و زندگی آبزیان هستند. رویکردهای فیزیکیحاصل می

بنابراین، رویکرد نوینی که دو روش مذکور را به  کافی نیستند. زیستی هنوز برای غلبه بر این مشکل،

ی فاضالب این صنعت با استفاده از پلیمرهای آنیونی دهد، به منظور تصفیهیکدیگر ارتباط می

اصل اساسی این رویکرد، مبتنی بر دو مرحله است: پل زدن و  گردد.پذیر اتخاذ میتخریبزیست

میزان کمی از این پلیمرهای بلندزنجیر به سوسپانسیون ذرات کلوئیدی  (. زمانی که4سازی )شکل لخته

کنند. این پدیده می متصل شوند و این ذرات را به یکدیگرمی آنها بر روی این ذرات جذب، شودمی تزریق

این ی پلیمرها به دلیل فضای کم قابل دسترس در سطح زدن، معروف است. اما میزان بیش از اندازهبه پل

 شود.می ثباتی این ذراتزدن بیشتر، باعث بیی فضایی میان آنها برای پلذرات و دافعه
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 شود.سازی مینمایی از الف( عمل پل زدن، ب( تثبیت مجدد توسط پلیمرهای جذب شده منجر به لخته :4شکل 

 

از آنجایی که این  شوند.می نامیده شود که لخته نیزمی زده تشکیلتجمعی از این ذرات پل، براینبنا 

زیست است و کند، مقرون به صرفه و سازگار با محیطمی پذیر استفادهتخریبرویکرد از پلیمرهای زیست

آب بکار  BOD و COD رنگ و حفظ، ی اولیه برای از بین بردن سمیتبه عنوان نوعی دیگر از تصفیه

 شود.می برده

 انعقاد الکتریکی  3.5.3

استفاده از روش بیوشیمیایی در ، کاغذ و خمیر کاغذهای پذیری پایین پسابتخریبشاخص زیست

، مختلفی از جمله انعقاد الکتریکیهای روش، کند. بنابراینمی ی فاضالب این صنعت را محدودتصفیه

اما از میان ، انده استفاده شدهشناورسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی به طور وسیع جهت تصفی

کاربرد آسان و تخریب ، انعقاد الکتریکی به دلیل خصوصیات برجسته )میزان کم تولید لجن، موارد مذکور

(. انعقاد الکتریکی، 5ترین روش نمایان شده است )شکل ، به عنوان بهینهحاصل(های کامل آالینده

که با استفاده از آلومینیوم به عنوان آندهای فداشونده، باعث ایجاد فرآیندی مستقل و پیچیده است 

سرعت ، غلظت نمک، pHچگالی جریان ،، شود. پارامترهای مختلفی از جمله زمانمیها منعقدکننده



فاضالب حاصل از صنعت کاغذ و  COD و  BODی کاهش رنگ، کنندهی الکترود، تعیینهمزن و فاصله

 میرکاغذ هستند.خ

 

 

 نمایی از راکتور انعقاد الکتریکی ناپیوسته.: 5شکل 

 فوتوکاتالیست  3.5.4

شود. می ی اولیه و کلیدی در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ، چوب است که باعث تولید لیگنین در پسابماده

فوتوکاتالیست به عنوان روشی مفید، ، برای بازیافت آب، لیگنین باید به طور مؤثر تجزیه شود. بنابراین

گرم در لیتر پدیدار شده است. در این روش، از راکتور میلی 2000ی لیگنین تا جهت اکسیداسیون آالینده

 شود.می ی سلسیوس استفادهدرجه 60ی دوغابی فوتوکاتالیستی با دمای بهینه

 

 

 



 ی فاضالب خمیر کاغذ و کاغذمنابع زیستی تصفیه . 4

 هاباکتری 4.1

خصوصیات متنوع و ، به طور کلی ی زیستی هستند.رآیند تصفیهاز عوامل اصلی تصفیه در هر فها باکتری 

 .دهدمی ی تکثیر در محیط فاضالب را به آنهاالزامات حداقلی برای رشد، اجازه

 هاقارچ  4.2

از آنجایی که و خمیرکاغذ بسیار رایج است. ذ فاضالب کاغی استفاده از مخمر و قارچ در فرآیندهای تصفیه

فاضالب ی مانند، به طور وسیعی در تصفیهتر زنده میپایین pHآنها نیاز کمتری به نیتروژن دارند و در

ای پوسیدگی سفید، به طور گستردههای تخریب قارچهای شوند. به منظور بررسی قابلیتبکار گرفته می

منجر به ها، است. فرآیندهای تصفیه مرتبط با قارچ ختلف بیوتکنولوژی از آنها استفاده شدهمهای در زمینه

ی تودهو محصوالت فرعی ارزشمند به همراه زیستها تبدیل مواد آلی موجود در فاضالب به پروتئین

یستی مخمر فاضالب گیرد. موضوع تبدیل زشود که در رژیم غذایی انسان و خوراک دام قرار میقارچی می

 برایها، تر نسبت به کپکو نرخ رشد سریع 5کمتر از  pH قابلیت رشد در مقادیر، به دلیل سهولت کشت

توده با مقادیر مغذی بیشتری را بوجود مخمرها زیست، عالوه بر این .بسیاری از محققان جذاب بوده است

در مقایسه با ها قارچ دارند.ها توسط سایر میکروب آورند و اثرپذیری کمتری نسبت به آلودگیمی

شامل ها تر هستند. دلیل اول: قارچفاضالب کاغذ و خمیرکاغذ مطلوبی به منظور تصفیهها باکتری

خارج سلولی هستند که از طریق واکنش اکسیداسیون نامشخص، باعث سهولت در های گروهی از آنزیم

باکتریایی، های سلول، . در مقابلشوندنولی مییبات مقاومی مانند ترکیبات پلی فتخریب زیستی ترک

در ها . دلیل دوم: قارچکنندمقاوم تولید میهای ندهخاص و موردنظر را برای تخریب این آالیهای آنزیم

ها، باکتریایی هستند. رشد هیفال قارچهای برابر ترکیبات بازدارنده دارای مقاومت بیشتری نسبت به گونه

، هاسلولی قارچهای کند. دلیل سوم: دیوارهحساس آنها ایجاد میهای محافظت بیشتری برای اندامک

ی جذب سطحی، از ترکیبات بازدارنده محافظت آنها را به واسطه، ساکارید خارجیاز ماتریس پلیای الیه

های ها، ژنیوکاریوت هستند و به طور قابل توجهی نسبت به باکتریها قارچ، ینکند. عالوه بر امی

دلیل چهارم: تعداد بیشتر  .شودر تحمل ترکیبات بازدارنده میپذیری آنها دبیشتری دارند که باعث تطبیق



شود. اری بهتر با محیط میشود که منجر به سازگپذیری بیشتر تکثیر میباعث انتخابها در قارچها ژن

درک کامل ، زیستی فاضالبی باکتریایی در تصفیهی تودهترین دالیل استفاده از زیستیکی از مهم

 سینتیک رشد آن است.

 ها جلبک  4.3

در ها مبتنی بر جلبکهای شوند و انواع فناوریسازی آب میبه طور طبیعی باعث خالصها جلبک

های گیرند. گونهفاضالب و تولید محصوالت مفید اقتصادی و پربازده مورد استفاده قرار میی تصفیه

. ریز اندو خمیرکاغذ گزارش شده از فاضالب صنعت کاغذها جهت حذف آالیندهها بسیاری از جلبک

باکتری در کاهش . همزیستی جلبک و شوندمغذی از فاضالب استفاده می برای حذف موادها جلبک

های خانهکل انرژی تولیدی از تصفیه ٪50کند؛ هوادی بیش از تقاضای برق ناشی از هوادهی کمک می

 دهد. فاضالب را تشکیل می

 

 گیاهان   4.4

پاالیی، فرآیندی سازگار با محیط زیست و اقتصادی برای تبدیل فاضالب صنعتی به آب قابل استفاده گیاه

ی حاصل از صنعت کاغذ و خمیر کاغذ نیز به واسطههای شود . پسابیاهان انجام میاست که با کمک گ

گیاهان جذب ی شوند. این فلزات توسط ریشهفلزات سنگین سمی، باعث آلودگی خاک اطراف می

خراج کنند. این فرآیند به استهوازی گیاه، سموم را از خاک دفع میهای شوند و با انتقال به انداممی

های برای استخراج سرب حاصل از پساب توسط گیاه معروف است. آفتابگردان )هلیانتوس آنوئوس(

 زمینه نشان داده است که والیسنریا اسپیرالیس یکی از مطالعات در این، صنعتی مؤثر است. به طور مشابه

COD دهد.پساب کاغذ و خمیر کاغذ را به طور مؤثرکاهش می 

هرز آبزی مانند تیفا التیفولیا، ایکورنیا کراسیپس، سالوینیا مولستا و پیستیا استراتیوتس برای  هایعلف

(. ایکورنیا کراسیپس و تیفا 5نیز تحت شرایط آزمایشگاهی مؤثرهستند )جدول ها پسابی تصفیه

اند. ایکورنیا کراسیپس صنعتی تعیین شدههای پسابی جهت تصفیهها التیفولیابه عنوان بهترین گزینه

صنعتی های برای حذف سربوتیفا التیفولیابرای حذف فلزات سنگین مانند مس و کادمیوم از پساب



سیرپوس های بر روی سه گیاه بومی و گرمسیری به نامدیگری تطبیقی ی مطالعه .اندمشخص شده

ی از پساب کارخانه COD کلرزدایی و حذفهای آزوال پیناتا و سالوینیا مولستا در مورد ویژگی، گروسوس

درصدی  100را به طور  COD . محققان دریافتند که تمام گیاهان،کاغذ و خمیر کاغذ انجام شده است

دهند. در میان آنها، گیاه سیرپوس اما خاصیت حذف رنگ متفاوتی را از خود نشان می کنند،حذف می

و  و رنگ بوده است. سنبل آبی )ایکورنیا کراسیپس( COD بهترین گیاه آبزی بومی برای حذف گروسوس

 اند.دهکاغذ تعیین شی کارخانههای برای جذب زیستی سرب و روی از پساب سه کنجه خیز )تراپا ناتانس(

 

 : فهرست گیاهان مرتبط با فاضالب صنعت کاغذ و خمیرکاغذ 5جدول

 پاالییپتانسیل زیست ماهیت شکل زندگی شناسینام گیاه نام گیاه

 CODحذف رنگ و  گیاه آبزی شناور آزوال پیناتا آب ولوت

 Pb ،Cu ،Cd ،Hgجذب زیستی  گیاه آبزی شناور ایکورنیا کراسیپس سنبل آبی

 از آب آلوده

 Pbحذف  داری ریشهگیاه ساالنه هلیانتوس آنوئوس گل آفتابگردان

 حذف نیتروژن و فسفر گیاه آبزی شناور آزاد هیدروکاتیلوم بالتا آب بشقاب

حذف نیتروژن و فسفر و ارتوفسفات  گیاه آبزی شناور آزاد لمنا مینور عدسک آبی

 CODو 

 Niو  Cu ،Znتجمع زیستی  وردار غوطهآبزی ریشهگیاه  ناسترتیوم آفیسینال تره آب

، Cuحذف فلزات سنگین مانند  دارعلف آبزی ریشه فراگمتیس استرالیس نی

Cd ،Zn ،Pb ،As ،Al ،Ni ،Cr 
 Mnو 

رنگ، ، COD ،BODحذف  گیاه آبزی شناور آزاد پیستیا استراتیوتس کاهوی آبی

و ها سولفات ها، نیترات ها، فسفات

 جامدات معلق

 ، آمونیوم و نیتروژنCd ،Pbحذف  گیاه آبزی شناور سالوینیا مولستا سرخس آبی

 حذف نیتروژن دارگیاه آبزی ریشه سیرپوس گروسوس پیزر مرداب

، Cu ،Cd ،Zn ،Pb ،Niحذف گیاه آبزی شناور تراپا ناتانس سه کنجه خیز

FeوBOD  وCOD 



 و نیتروژنCOD ،BODحذف  دارریشهگیاه علفی  تیفا التیفولیا لوئی

، رنگ، لیگنین COD ،BODحذف  گیاه آبزی والیسنریا اسپیرالیس آب فنر

 Kو  Naو 

 

 ها آنزیم 4.5

کاغذ و خمیر کاغذ دخیل ی فاضالب کارخانهی فراوان در تصفیههای مختلف حاصل از میکروبهای آنزیم

 .(6هستند )جدول 

 

 فاضالب حاصل از صنعت کاغذ و خمیر کاغذ.ی میکروبی و نقش آنها در تصفیههای : فهرست آنزیم6جدول 

 کاربرد آنزیم

 حذف جوهر از کاغذ بازیابی شده سلولز قلیایی

 حذف جوهر از کاغذ بازیابی شده سلوالز

سلوالزها ) بدست آمده از 

قارچ پوسیدگی سفید 

 ترامتس ساوئولنس(

 خواص استحکام و کاهش زمان رنگ گرفتنبهبود 

 اندوگلوکانازها
افزایش شاخص پارگی، چگالی ظاهری، شاخص کشش و 

 سازخواص کاغذهای دست

 زدایی خمیر کاغذ کرافتبهبود لیگنین اندو بتا زایالناز

 درصد 17-25کاهش زمان رنگ گرفتن به میزان  سلوالزهمی

 الکازها
های افت همراه با واسطهبری خمیر کاغذ کرتسهیل رنگ

 آلی

 زدایی خمیر کاغذ کرافتبهبود لیگنین لیگنین پراکسیداز

 لیپاس

جوهرزدایی کاغذ باطله با ترکیب لیپاس، حذف جوهر از 

های کاغذ بازیافتی، کاهش مواد چسبناک و آنزیم

 ی لیگنین، حذف لیگنین از کاغذ نرمکنندهتخریب

ی درصدی درجه 25کاهش انرژی پاالیش به منظور افزایش  منگنز پراکسیداز

زدایی خمیرکاغذهای کرافت روانی خمیر کاغذ و لیگنین



 توسط قارچ پوسیدگی سفید

 مانانازها

بری موردنیاز بری خمیرکاغذ کرافت، کاهش رنگرنگپیش

کشی آب و برای کلرزدایی، الیاف صاف سلولزی، بهبود زه

 افزایش حذف جوهر

پ )پکتین متیل نووشی

 استراز(

های متیل استر و کافت گروهافزایش سرعت واکنش آب

 دارای خواص باال برای سوبستراهای پکتین

 کنی و حل مواد چسبناک الیاف کتانپوست پکتینازها

 بهبود تخریب پکتین پکتینکس اسماش

 زایالنازها

بری موردنیاز بری خمیرکاغذ کرافت، کاهش رنگرنگپیش

کشی آب و کلرزدایی، الیاف صاف سلولزی، بهبود زهبرای 

افزایش حذف جوهر و افزایش شاخص پارگی، چگالی 

 ظاهری
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آالت دقیق، تا حد زیادی توسط لیگنین و مناطق صنعتی مرتبط با تولید کاغذ و خمیر کاغذ و ماشین

کلرینه پلیهای فنیلبی، (TCE)  کلرواتیلنو تری (DCE) کلرواتیلنهالوژنه مانند دیهای هیدروکربن

(PCB)و هیدروکسی ها- PCB( ها، دی فنیل اترهای پلی برومینهPBDEآلوده می )شوند. این مواد ها

دوست هستند و رهاسازی آنها در محیط، منجر به تجمع زیستی در بافت چربی و دوام شیمیایی چربی

و بنزن ها PCBشود. وسازی میسوختی آنها به دلیل پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر تجزیه

ها، حیات وحش و بوم جهانی از جمله ماهیای زیستهگزاکلراید )لیندان( پرکاربرد، تقریباً در همه اجز

آلی پایدار است. این ماده دارای عمر نسبتاً طوالنی در ی اند. لیندان یک آالیندهشناسایی شدهها انسان

کند. از لیندان به غذایی تجمع زیستی پیدا میهای یابد و در زنجیرهمسافت زیادی انتقال می، محیط است

شود. در صورتی که سیستم عصبی غالباً کش در محصوالت میوه و سبزیجات استفاده مینوان حشرهع

، منجر به تشنجی تحت تأثیر مقادیر زیادی لیندان قرار گیرد، منجر به عالئمی مانند سردرد و سرگیجه

رسوبات ، در خاکها و جلبکها رچها، قاپلی کلرینه توسط باکتریهای شود. این هیدروکربنتشنج و ... می



. این فرآیند به تخریب زیستی معروف است و منجر به تولید محصوالت جانبی نسبتاً شوندو آب تجزیه می

سازی سوخت و سازی میکروبی، برای تبدیل یا کانیهای شود. تخریب زیستی از فعالیتکم خطرتر می

های گیرد. این مواد مجدداً به چرخهبا سمیت و ضرر کمتر بهره میآلی به موادی های آالینده

پاالیی روشی اقتصادی و غیر مخرب است که تخریب زیستی طبیعی گردند. زیستبیوژئوشیمیایی بازمی

 گیرد.بکار میسازی شرایط محدودکننده ی بهینهها را به واسطهآالینده

 تخریب زیستی لیگنین  5.1

سلولی است که باعث استحکام گیاه و مقاومت در برابر ی ناپذیر دیوارهزء اصلی و جداییلیگنین ج 

مولکولی و خصوصیات ساختاری لیگنین موجب دشواری درشتهای شود. ویژگیتخریب میکروبی می

و  ایی در واحدهای فنولی و غیرفنولیزدشود. لیگنین از طریق متیلمطالعات تخریب زیستی می

ی شود. روش ایزولهدار کردن محدود آروماتیک و گسستگی حلقوی شیمیایی اصالح میوکسیلهیدر

های اصالح نشده )از نظر شیمیایی( همراه با بازیابی کمّی و آوری لیگنینآل لیگنین منجر به جمعایده

الزامات را برآورده  موجود، تمام اینهای شود. هیچ یک از روشغیرلیگنین میهای عدم وجود آالینده

کنند. امروزه تخریب زیستی روشی است که برای بازیابی سوبستراهای مختلف و طبیعی از کمپلکس نمی

از ها و قارچها تخریب لیگنین، طیف وسیعی از باکتریی شود. به منظور مطالعهلیگنین ترجیح داده می

چندسلولی های هایی هستند که رشتهباکتریها نومیستاند. اکتیمختلف کمپوست ایزوله شدههای محیط

قادر به تخریب سلولز و ایجاد قابلیت ها شباهت دارند. اکتینومیستها بنابراین به قارچ، دهندرا تشکیل می

، کنند. بنابراینباالتری را تحمل می pHانحالل در خصوص لیگنین هستند و نسبت به قارچ ها، دما و

از عوامل مهم تخریب لیگنوسلولز در هنگام اوج گرمایش هستند؛ اگرچه توانایی آنها در ها اکتینومیست

ها، لیگنین در قارچهای کننده. موثرترین تخریبباال نیستها ی قارچه اندازهتخریب سلولز و لیگنین ب

تعلق دارند که به چوب ها بازیدومیستی زیرمجموعهپوسیدگی سفید به های هستند. قارچها بازیدومیست

فقط موجب تخریب چوب سخت ها آسکومیست کنند؛ در حالی که احتماالًسخت یا چوب نرم حمله می

تر انجام پوسیدگی سفید نسبت به سایر موجودات سریعهای ی قارچتخریب لیگنین به واسطه شوند.می

عالوه بر لیگنین، ، رین تخریب لیگنین در طبیعت هستند. با این وجودشود و آنها موجب بیشتمی

شود و در شرایط تهی از نیتروژن یا کربن کم میها سلولز و سلولز نیز سوبسترا هستند. رشد قارچهمی



ی رهلیگنین دیواها قارچ رسد.فعالیت لیگنینولیتیک به عنوان شکلی از سوخت و ساز ثانویه به نظر می

کاهش  -اکسایشی سلول گیاه را از طریق فالووکسیدازهای خارج سلولی تخریب کرده و در طول چرخه

از  کنند. اکسیداسیون تک الکترونی پراکسیدآلدهیدهای آروماتیک غیر فنولی، آب اکسیژنه تولید می

کند. متفاوتی را تجربه میی هاشود که واکنشواحدهای لیگنین باعث ایجاد رادیکال کاتیونی ناپایدار می

اتر هستند که آلدهیدهای آروماتیک متناظر را آزاد  - 4Cو  βC-αC اتصالی شامل تجزیهها این واکنش

 (.6شود )شکل سازی به صورت داخل سلولی انجام میکند و کانیمی

 کلرینهپلیهای تخریب زیستی هیدروکربن  5.2

 دهد:آروماتیک از طریق چهار سازوکار معین به شرح زیر روی میهای تخریب ارگانوکلره

 )الف( کلرزدایی اکسیژنولیتیک 

های دهد و به موقعیت گروهمرکزی آروماتیک رخ میی زدا به هستهاکسیژنی این سازوکار از طریق حمله

دهد که هر دو اتم اکسیژن کلر وابسته است. گسستگی اکسیژنولیتیک اتم کلر زمانی روی می 1استخالفی

استخالف نشده در های اصوالً بر روی کربنها PCBمرکزی آروماتیک واقع شوند.ی مولکولی در هسته

های ظاهراً به حضور اتم این سازوکار، شوند. در هر صورتهیدروکسیله می 4و  3و  3و  2های موقعیت

 ی مجاور نیاز دارد.کلرینه نشده

 )ب( کلرزدایی هیدرولیتیک 

شود. اتصال گروه هیدروکسیل منجر به آزادسازی همزمان گروه استخالفی کلر می، در این واکنش

الوژناز انجام شود و این واکنش توسط کاتالیز دهگروه هیدروکسیل از آب حاصل می، برخالف مورد فوق

سازی در شرایط شود که این کلرینهشود. نیاز به آب به جای اکسیژن مولکولی نیز باعث میمی

 هوازی روی دهد.زدایی بینیتروژن

 

 

                                                           
1substituents 



 )پ( کلرزدایی کاهشی

به مولکول، منجر به حذف گروه استخالفی ها افزودن همزمان الکترونی کلرزدایی کاهشی به واسطه

هوازی حاکی از آن است که این سازوکار در هر دو محیط هوازی و بیها د. اگرچه گزارششوکلرید  می

 افتد.هوازی اتفاق میدهد، اما طبق مشاهدات، عمدتاً در محیط بیرخ می

 

 

 ها.تخریب لیگنین توسط قارچ :6شکل 

 

 

 

 



 آروماتیک ی )ت( آزادسازی کلرید پس از گسستگی حلقه

شامل باز شدن کامل حلقه و گسستگی نهایی ها PCB هوازی تخریبمیکروبی هوازی و بیفرآیندهای 

 هستند.

نشان داده شد. طبق اولین  1987در سال برای اولین بار ها PCBهوازی در تخریبنقش فرآیندهای بی

بسیار کلرینه شده )با یک تا ده اتم کلر( نسبت به ترکیبات کم کلرینه، خیلی  PCBیافته، تعداد ترکیبات

متا و پارا ، مشاهده شده با حذف کلرهای اورتوهای بیشتر است. با این وجود، واضح است که تغییر شکل

ات مربوط به متا و پارا( ترکیبات کلر موجب پیشرفت مطالع، در ارتباط است. موقعیت متفاوت )اورتو

اورتو  <پارا  <بسامد کلرزدایی به صورت زیر بوده است:متا شده است. ها PCBهوازی کلرزدایی بی

 (.7)شکل

 



 

 ها.سازی کلروکاتکولکانی: 7شکل 

 

 

 بازیافت فاضالب کاغذ و خمیر کاغذ  .6

گذاری دقیق، صنعت خمیر کاغذ و کاغذ افزایش اطالع و آگاهی در خصوص حفظ محیط زیست و قانون 

را وادار کرده است که مصرف آب خود را کاهش دهند و بر بازیافت آب تکیه کنند. فیلتراسیون غشایی 

شود: استفاده میتمیز کردن فاضالب و بهبود کیفیت آن است. از سه نوع فیلتر غشایی های یکی از روش

 نوع جدیدی از غشا به نام غشای سرامیکی، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون. اخیراً، میکروفیلتراسیون

شود. مزیت این روش، فیلتر کربن است که از طریق شست و شو به آسانی تمیز نیز بکار گرفته می



خنثی برای  pH اسیدی در مقایسه با pHیرافاضالب نیز یک عامل محدودکننده است، ز pH. شودمی

الکترواستاتیک ی تر است. دلیل موضوع فوق این است که نیروهای دافعهنفوذپذیری بهتر، مناسب

 (MBR) وجود ندارند. راکتور زیستی غشایی ها اسیدی این نیرو PHخنثی وجود دارند، اما درPHدر

فاضالب حاصل از فرآیند ، شود. در این روشده میروش دیگری است که در خصوص بازیافت آب استفا

شود و آب حاصل از آن، به عنوان آب فرآیندی مجدداً بکار گرفته بری برای تصفیه استفاده میرنگ

 .شودمی

تبادل جرم و از طریق روش الگوریتمی ابتکاری، راهی ی بر اساس سنتز شبکه (WSD) نمودار منبع آب

 ٪46کردن حدود . این روش توانایی کمینهرساندن مصرف آب و تولید فاضالب استدیگر برای به حداقل 

چنین هدف از این روش، مجدد را دارد. همی تولید آب با قابلیت استفاده ٪76.8مصرف آب و حدود 

 است. مجدد و مصرف کم آبی تفادهسازی اسبیشینه

 غذ و خمیر کاغذ اندازهای آتی برای تصفیه و بازیافت فاضالب کاچشم .7

، جنگل در حال تحول و تغییر هستند. آموزشهای صنعت کاغذ و فرآورده، در عصر دیجیتالی شدن

تحریر و ، سازی و تغییر سبک زندگی نتوانسته است تقاضای کاغذ و کاربرد آن را برای چاپصنعتی

بندی است. چاپ و تحریر و سپس صنعت بستهی بندی کاهش دهد. بیشترین کاربرد کاغذ در حوزهبسته

تقاضا برای دستمال کاغذی و خمیر کاغذ در تولید محصوالت بهداشتی نیز در سراسر جهان رو به رشد 

است. کاغذ گرافیکی در این روزها تقاضای کمتری را به خود اختصاص داده است، اما ظاهراً صنعت 

 جنگل در حال رشد است. های فرآورده

نظر از کاهش تقاضا در خصوص کاغذ روزنامه و کاغذ گالسه، تقاضای بازار برای کاغذهای مورد صرف

، تحویل، بندی صنعتی از جمله خرید آنالینهای تخصصی رو به افزایش است. بستهاستفاده در رشته

قاضا برای الیاف ایمنی محصول و مراحل ساخت نیز در افزایش تقاضای جهانی برای کاغذ سهیم است. ت

بندی چوب سخت و چوب نرم به آرامی در حال افزایش است، زیرا به عنوان مواد اولیه برای بسته

 .تر مورد نیاز استمستحکم و سبک



مجدد و ی محصوالت کشاورزی و کاغذ با استفاده، وابستگی این صنعت به مواد اولیه از جمله چوب

ابتکاری جهت های راهبرد، با این حال کند.رشد و رونق وادار می ی اقتصادی، این صنعت را بهصرفه

 .وقفه و بقای صنعت نیز الزم استپسماند برای تولید بیی بازیافت و تصفیه
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