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 بفاضالب و ضد عفونی آو تصفيه بررسی و مقایسه روشهای 

 

  

  

ر بطوز دارد نيان که بشر به آاي ه ديعني حياتي ترين ماب ، ه حفظ منابع آوزمرا

ون فزروزاشد رست . اگرفته ار لمللي قراتوجه مجامع مختلف بين رد مواي ينده افز

ف و يک طرب از آحدود ممنابع از حد از بيش داري نتيجه بهره برو در جمعيت 

از بشر ورزي و صنعتي کشاستي ، ين زگوناگوي فعاليتهابه سبب آنها ن ه شددآلو

ي سالهاب را در آحران نگ خطر بو زه همديگر دادست دست به همگي ديگر ف دطر

 .ستاه وردآصدا در آينده به 

  

اليت سرلوحه فعب يکي منابع آژبيولوو شيميايي و ين حفظ کيفيت فيزيکي ابنابر

 .ندر دارکاو ين منابع سرابا نحوي ست که به امانهايي زسابسياري از 
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 :ستاجنبه کلي قابل توجه از دو ين مهم ا

  

 عامل سه تاثير حت برسد که تن گوناگورف يش کيفيت آبي که بايد به مصاافزا- ١

 :ستا هدبو عمده

 بمنبع طبيعي آها در يش آالينده افزا. 

 قت باالدبا ب الفاضب و کيفي آي مايشهازآ. 

 آشاميدنيب آارد ستاندايش سطح افزا. 

  

يش افزب و اتصفيه آژي خير موجب پيشرفت تکنولول اچند سادر که تحوالتي 

 :يل مي باشدح ذست بشراآشاميدني شده ب کيفيت آ

  

 آخرين در کلر فقط از ه دستفااتصفيه خانه ) اي بتددر اني زمرحله کلر ف حذ

 شبکه.(در کلر باقي مانده داري از بهره براي مرحله تصفيه بر

 حل مختلف تصفيهامردر بنفش افردهي پرتواز ازون و ه دستفاا. 

  

 ستگاه دتغذيه اي برسيژن کاز اه دستفاابويژه يستم ازون ، ساز ه بيشتر دستفاا

و فته رباال ازون باعث شده تا غلظت ،با فرکانس متوسط ق بري از بهره گيرو 

که نهايتا منجر به د کوچکتر شوازون توليد  ههايستگادحي انتيجه طردر 

 .ددمي گربه روش ازون تصفيه اي ليه براري اوسرمايه گذهش کا

  



ورزي و کشا، ستايي ي ، روشهرن تصفيه شده گوناگوب يش کيفيت فاضالافزا- ٢

ن توجه به آم گر تماو اه دبود يازين جنبه اهميت است که اضح واپر صنعتي. 

 .شد نمي وبررو آبي کم  بحرانر با بشهيچگاه مي شد ف معطو

  

 ست ؟چيب فاضال- ١

توليد مي کنند . ت فضوال، مايع صورت به و هم جامد صورت به ، هم مع اجوهمه 

در ست که امصرفي جامعه ب آهمان ساسا ب ، ايا فاضالت ، ين فضوالابخش مايع 

 انتو مي را بفاضال ، توليد منابع نظر از.  ستا شده هدآلو مختلف دهاي بررنتيجه کا

 و ،اداري سکونيم مناطق از بآ توسط که دانست فضوالتي يا مايع از ترکيبي

 يآبها ، مينيزيرز يآبها با ، ردمو حسب بر و شده حمل صنعتي و ريتجا سيساتتا

 .ستاآميخته  سيالبها و حيسط

  

ست منجر به اممکن ن آلي آاد تجزيه مود ، نباشته شواتصفيه نشده ب گر فاضالا

تصفيه نشده معموال ب فاضالن ، ه بر آوعالد . بدبو شوزهاي گادي ياار زتوليد مقد

ارش ستگاه گودر دست که اني اوافراي يزربيماوارگانيسم هاي ميکروي حا

شامل ب ، ند . فاضالدموجوت صنعتي والفض برخي در يا و کنند مي ندگيز انسان 

د ، و شوي آبزهان شد گياحريک رند سبب تاکه مي توهست نيز ي مغذاد برخي مو

ون بدو سريع ل نتقاااليل دين ابنا به ،شته باشد داسمي نيز ت ست ترکيبااممکن 

در بلکه ب ، نه فقط مطلون ، فع آو دسپس تصفيه ، ومنابع توليد ب از سر فاضالدرد

 .داردآمد نيز درتوليد دي و قتصااجنبه و ست وري اضرصنعتي مع اجو

  



دي بنيااصول ست که حيط زيست امهندسي ماي از شاخه ب فاضالب و تصفيه آ

نهايي د . هدف به خدمت مي گيرب گي آدآلول کنترسائل مرا در مهندسي م و علو

شت عمومي ابهداصول که با حوي ست به نحيط زيست احفاظت مب مديريت فاضال

 .باشدهماهنک باشد سياسي و جتماعي ، ادي قتصاسائل امو 

  

 بتصفيه فاضال- ٢

ب نهايتا بايد به منابع آت خانجارکز جمعيتي يا کاامراز شده چه وري جمع آب فاضال

اي که : برداد پيچيده پاسخ ال ين سوابايد به رد مود . در هر نده شوداگرز يا خاک با

ف ا چه حد بايد حذتب ، و فاضالهاي آالينده از يک ام کدحيط زيست ، حفظ م

د برره با کاحلي ، همرامزهاي نياو يط اسي شرربرستلزم مال ين سواپاسخ به ؟ شوند

ري کشورات مقرو يط اعايت شرو رمهندسي متکي به تجربه ي تهاوقضا، نش علمي دا

 .دمي شو

لي ، وست اشده وع قديم شري مانهاحي و زهکشي از زسطي آبهاوري گرچه جمع آ

گر عصر زآغازدهم نون قردوم نيمه ر در پاستوو بي توسط کخ ويش نظريه ميکراپيد

ري بيماو گي دبطه آلون رامان زآاز شت عمومي شد . قبل امينه بهدي در زجديد

تصفيه اي شناسي نيز بري باکتري علم نوپاو از مبهم شناخته شده صورت فقط به 

 .ده نشده بودستفاب افاضال

ان ست با عنوي افيزيکي عامل مهمتراي وهنيرد بررآنها کادر تصفيه که ي شهارو

ها آالينده ف حذن آدر تصفيه که ي شهاروند . احد تصفيه شناخته شده ت واعمليا

هاي يندافران با عنود مي گيرصورت شناسي و زيست شيميايي ي کنشهاواطريق از 

در هم حد تصفيه هاي وافرآيندت و عمليا، حاضر ل حادر ند وف احد تصفيه معروا

تشکيل د نهايي تصفيه ناميده مي شو، و ليه اوحل اه مروزمراکه را آنچه و  شدهم غااد

ته نشيني ي و آشغالگيرهمچون فيزيکي تصفيه ت عمليااز ليه اوتصفيه در ند . اه داد



د بهره گرفته مي شوب فاضالد در قابل ته نشيني موجوور و شنااد مودن کرا جداي بر

تا د ه مي شودستفااشناختي و زيست ي شيمياييندهاي فرآاز تصفيه ثانويه . در 

ضافي هاي احداز واتصفيه نهايي د. در شوا جدب فاضالاز آلي اد عظم موقسمت ا

که سفر ، فوژن و مانند نيترها تا ساير آالينده د. ه مي شودستفاوري افرآت و عمليا

شوند . ف حذ، ست اه دنکرا پيدي چشمگيرهش تصفيه ثانويه کادر آنها ار مقد

ند اشده وف معر "طبيعي ستمهاي سي"ه بيشتر به وزمراکه ، ميني زفيه تصي شهارو

به را شناسي ست يو زشيميايي ، تصفيه فيزيکي يسم هاي مکاناي از مجموعه ، 

د شوصل حاب تصفيه نهايي فاضالاز با کيفيتي مشابه آبي که ب را آو خدمت گرفته 

 .توليد مي کنند

به شبکه د را خوت که فضوالصنعتي کز امراد گذشته تعدل سا ٣٠تا ٢٠ل طودر 

ست. با عنايت به ايافته ي يش چشمگيرافزاتخليه مي کنند ي شهرب فاضالهاي 

سياري از ب، در کم سيار حتي با غلظت بت ،ين فضوالر احضواز سمي ناشي ات ثرا

کامل يا ناقص ر که به طوي صنعتي ، خانگي با فاضالبهاب مع آميختن فاضالاجو

که د ست . پيش بيني مي شواگرفته ارقرد يابي مجدرد ارزمو ،ند اليه شده اوتصفيه 

تا سطح ، توليد حل مت را ، در ين فضوالاشوند که م ملزت خانجارين کااآينده در 

ي شهرهاي تخليه به شبکه از قبل ، آنها دن بورتصفيه کنند تا بي ضري باالتر

ه دستفارد امو حدهاي وافر آيندت و غلب عملياروي احاضر بر ل حاد. در تضمين شو،

مي ا ،صورت جرد و ابرريدگاه کااي، از دپيوسته و سيع حقيقات وتب تصفيه فاضالدر 

ت عملياها و فرآيندو گرفته ها صورت فرآينداوان در فرات تغيير، نتيجهد . در گير

ي آبهازيست محيطي يط اتقا شرر ارست: به منظواگرفته شده ر به کااع و بدي اجديد

و تصفيه ستمهاي سيو يابد د بايد بهبول تصفيه معموي شهاو ها رخانه حي و رودسط

در باشد پيشرفت مهمي ار گر قرابه خدمت گرفته شوند . ي يگردنوين ژي تکنولو

ي پيشرفته تري شهاروبايد د شوصل جديد حاد و موجوهاي فرآيندد بررکاتحليل و 

آلي اد وغلب ماگر چه د . گرفته شور نظر بکارد موهاي شناسايي مشخصه اي بر



با بهره ب صنعتي لي فاضالد ،وتصفيه کرد مي شوساني را ني افاضالبهادر حاضر 

يا فقط کمي تصفيه مي ستند و قابل تصفيه ني، حاضرل معموهاي فرآيندي از گير

ينگونه ر احضوحيطي مت زيست مدر دراز آثاارد ، از مودر بسياري از ه وبه عال، شوند

از بعضي در ست . اناچيز د موجوت طالعاايا يست و نس ستردر دطالعاتي اد امو

خل شبکه جمع داتخليه به از قبل ها ، ينگونه آالينده احفظ اي ست براممکن ارد مو

 .کندا پيدورت منبع توليد ضردر بيشتر ل کنتروري، آ

                                     

 :بيي منابع آ زداگندي شهارو- ٣

  

ب ست . آايکي ژگي بيولودآلوب ، خطرناک منابع آو عمده ي بسيار گيهادآلواز يکي 

سها ويرو وچها رقا، نگلها ،اباکتريها اع نواز ا عما وارگانيسم ها ميکراع نواند به امي تو

مها ) ليفرباکتريايي شامل کي گيهادآلوب ، شايع آو گي عمده دآلود . ه شودآلو

بين مي را از باکتريها  ينامختلف ق نگلي مي باشد که به طراي ( و اه ي رودباکتريها

 .برند

سته دو دکه بطو کلي به د دارد جوب ويي منابع آزداگنداي گوناگوني بري شهارو

ه دستفاو اني زکلر ، يج شيميايي ي راشهااز رومي شوند . سيم فيزيکي تقو شيميايي 

ان مي تودهي را پرتون و سيوافيلترارت، حر،يج فيزيکيي راشهاز ازون، و از روگااز 

 .دبرم نا

  

نه همانگوست . ائه شده ارا ٢ه رشماول جدل در يده آايط يک ضد عفوني کننده اشر

هاي مشخصه گسترده اي از بايد طيف ل يده آاضد عفوني کننده د ، يده مي شودکه 

، در شته باشد اندد جووست چنين ترکيبي اشته باشد . گرچه ممکن دامختلف 



دي يط پيشنهااشده بايد شرد يا پيشنها شدهصيه ضد عفوني کننده تواد يابي موارز

ه ضد دماد بررکاو ست که حمل اين نکته نيز مهم اشت . دانظر رادر  ٢ول جددر 

ي ه گيرازنداتصفيه شده ي آبهان را در غلظت آان بتوو عفوني کننده بي خطر باشد 

ارهاي بز، امل فيزيکي اعو،مل شيميايي اعواز ه دستفااغلب با را اضدعفوني د . کر

 .دهندمي م نجااتابش و مکانيکي 

 زنستگاه کلردبنفش با استگاه فرديست محيطي زمقايسه  -١ول جد

 ازون کلر بنفشافر شرح

 شيميايي شيميايي فيزيکي روش ضدعفوني

 ثانيه ٦٠٠ ثانيه ١٢٠٠ ثانيه ٥ زمان عملکرد

 دارد دارد ندارد تغييرات در ترکيب آب

 ندارد دارد ندارد مواد شيميايي زائد

پيدايش ترکيب عالي و 

 اکسيدهاي خطرناک
 ندارد دارد ندارد

 ندارد دارد ندارد تخريب محيط زيست

خطر انفجار و نشت گار به 

 محيط
 ندارد دارد ندارد

 مختلفي اهگانيسم و ارکشتن ميکررت قد       

 دارد دارد دارد باکتري ها

 دارد ندارد دارد ويروس ها



 دارد دارد دارد قارچ ها

  

 مقايسه مشخصه هاي ايده ال و واقعي ضد عفوني کننده هاي رايج -٢جدول 

مشخصه 

 ها

خواص/پاس

 خ
 کلر

سديم 

هيپوکلري

 ت

کلسيم 

هيپو 

 کلريد

کلر 

ديوکسي

 د

برم 

 کلر
 اوزون

پرتو 

فرابنف

 ش

سميت 

براي 

ميکرو 

ارگانيسم 

 ها

در رقت 

زياد بايد به 

شدت سمي 

 باشد

 زياد زياد زياد زياد زياد زياد زياد

حل 

 شوندگي

بايد در آب 

يا بافت 

سلولي قابل 

 حل باشد

 بي ربط زياد کم زياد زياد زياد کم

 پايداري

افت 

ميکروب 

کشي در 

حالت توقف 

بايد کم 

 باشد

 پايدار
کمي 

 پايدار
 پايدار

ناپايدار، 

بايد 

درموقع 

مصرف 

توليد 

 شود

کمي 

 ناپايدار

ناپايدار

، بايد 

درموق

ع 

مصرف 

توليد 

 شود

بايد 

درموقع 

مصرف 

توليد 

 شود



سمي 

براي 

صورتهاي 

عالي 

 حيات

براي ميکرو 

ارگانيسم ها 

بايد سمي 

باشد و براي 

انسان و 

ساير 

حيوانات 

 غير سمي

براي 

صورتها

ي عالي 

حيات 

بسيار 

 سمي

 سمي سمي سمي سمي سمي سمي

 همگني

محلول آن 

بايد از نظر 

ترکيب 

يکنواخت 

 باشد

 همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن

برهم 

کنش با 

مواد 

 خارجي

نبايد غير از 

سلولهاي 

باکتريها 

جذب مواد 

عالي ديگر 

 شود

مواد آلي 

را اکسيد 

 مي کند

اکساينده 

 فعال

اکسايند

 ه فعال
 زياد

مواد 

آلي را 

اکسيد 

مي 

 کند

مواد 

آلي را 

اکسيد 

مي 

 کند

  

سميت در 

دماي 

معمولي 

در گستره 

دماهاي 

محيط 

 بتواند موثر

 سمي سمي سمي سمي سمي سمي سمي



 باشد محيط

 نفوذ

بايد قابليت 

نفوذ از 

سطح را 

 داشته باشد

 متوسط زياد زياد زياد زياد زياد زياد

غيرخورند

ه و 

غيرلکه 

 گذار

نبايد بلزات 

را تغيير 

شکل دهد 

و بر روي 

پارچه ايجاد 

 لک کند

بسيار 

 خورنده
 خورنده خورنده خورنده

خورند

 ه

بسيار 

خورند

 ه

 بي ربط

توانايي 

 بوبري

بايد در حال 

ضد عفوني 

کردن بو را 

 از بين ببرد

 زياد متوسط متوسط زياد
متوس

 ط
   زياد

 دسترسي

بايد در 

مقادير زياد 

و با قيمت 

معقول در 

دسترس 

 باشد

 ارزان
نسبتا 

 ارزان

نسبتا 

 ارزان

نسبتا 

 ارزان

نسبتا 

 ارزان

نسبتا 

 ارزان

نسبتا 

 ارزان

  



  

ات به تجهيزز ما نيااست ايج بسيار راگر چه اني زکلر کلر روش يي به زداگند -١-٣

يمني دارد اخطرناک کلر ز گاد بررکال و نتقاوامهمتر نقل و از همه جاگير د و متعد

بدليل دد عايت گريستي رکلر بااري نگهدو خيره سيستم هاي ذحي اطردر کامل 

ضد عفوني کننده ان کلر به عنود بررکادر ست.انده رخوو سمي بسيار کلر ز آنکه گا

 . ستامي الزاير ارد زعايت مور

  

 دگيرد صورت برريک نقطه کادنزيستي مره بان روزکلريناسيو . 

  

 دگيرصورت گانه اجدي تاقهايستي در ابار کلريناتوات تجهيزو خيره کلر ذ. 

  

 مي  سنگين تر از هواکلر ز ينکه گاابدليل دد تعبيه گرق تااکف يستي تهويه با

 . باشد

  

 دگيرصورت کلر هاي تغذيه کننده ا از خيره کلر بايد جدذ . 

  

 جه در ٢١ي مادقل احددد. گرل کنترارت نظر حراز بايد ر کلر يناتوق تاا

 . دمي شود پيشنهااد سانتي گر

  

  به عمل ي کلر جلوگيرز گارهاي سيلندر مستقيم روي شيد بطورتابش خواز

 . نباشدرها با سيلندس تماقيم در ستمر به طوارت ز حرومرکآيد . 



  

ست اممکن د يمني نشوت اعايت نکان رآد بررکادر چنانچه و ست سمي زي اکلر گا

به اي ه دشيميايي ماي شهام روه مانند تماوبه عالدد . گرر و مسموميت نفجااباعث 

بعضا و ترکيب خطرناک و هزاران د دهتغيير مي ن را طعم آو ه شده ودفزب اآ

ترکيب ب آدرون آلي اد ه مشخص شده که کلر با مووزمرورد . اديد مي آپن زا سرطا

ي چيز (THMS ) نگوناگوي لو متانهاي هابا تشکيل ترو ه ن دادکنش نشاو وا

 . وردپديد مي آن زا ( سرطاژن ) سينورترکيب کا ٨٥٠ود حد

  

ار ست که مقدصورت امنابع آبي بدين در کلر ز گااز ناشي ات زيست محيطي ثرا

 . ددمي گرهي ماخصوصا من مير آبزياگ و ليتر باعث مرم در ميلي گر ٥/١از بيشتر 

  

ار توجه قررد موون فزر روز ابطوز ازون گاو بنفش افردهي پرتواز ه دستفااين ابنابر

 . جايگزين کلر مي شوندوگرفته 

  

 : روش ازونيي به زداگند =٢=٣

 ازون چيست؟ -

  

ل ازون باال. مولکوسيداسيون کرت ابا قدش تري با بونگ رست تقريبا بي زي اگاازون 

دد مر باعث مي گراين د. ايا حمل نمور نبان را اآان نتيجه نمي توو در ه دنبوار پايد

در شيميايي اد مور نباو امرحله حمل ا لذد . گيرم نجاحل امازون همواره در که توليد 

 .دمي شوف حذروش ين ا

  



 : ستاير ح زبه شرازون ز گااز ه دستفاااليل دکلي ر بطو

  

 . بآحلول در ماد جزيي يا کلي مواکسيداسيون 

  

 . حلولماد ته نشيني مو

  

 . آلياد موزي لخته سا

  

 . يکلوئيدسام جاساختن ار ناپايد

  

 ...وچها رقاو نگلها ، اباکتريها دن بين برو از ضد عفوني 

  

سمي يا اد موازون ، هيچ بوسيله ن سيوسيداک، ايگر دشيميايي اد موو کلر ف بر خال

ه ن دادتجربه نشاارد . ندب آد به پااليش مجدز نياارد و نميگذي بجاب آدر مضر 

ين صل احاو مي نمايد سيد کحيط را اماي محلول در جزاسريعا ازون ست که ا

که اردي مودر ه دستفااي ابرا مي باشد لذا و اکسيژن جزاکسيد اتنها اکسيداسيون 

ند مناسب مي ورآد يگر بوجودجنبي ت ست مشکالار ممکن يگدباقي مانده صر عنا

تبديل به د و مي شوسته شکهي کوتات مداز پس ست و نيار پايدل ازون باشد . مولکو

 . ددمي گرار اکسيژن پايدل مولکو

  

 ازونمنابع توليد  -



د موجو U.V. Vacuum شعهايا بوسيله ق برو عد ن رمادر زطبيعي ر بطوز ازون گا

طريق دو به ازون مصنوعي توليد ر ما بطوامي آيد . د يد بوجوشرخور نودر 

حجم باال عموما ازون در توليد د. مي گيررت لکتريکي صوايا تخليه و U.Vيالمپها

 Silent Electrical مکه بناد مي پذيرم نجااقطب روي دو لکتريکي برابا تخليه 

Discharge (SED)  ين از اه دستفاابا هاي ازون ست . توليد کننده اشناخته شده

گرفته ار قراز هم معين صله باال که به فاژ لتاوايي با ودهلکترداري از ابا بهره برروش 

صله ين فاابين ازون ، اکسيژن در جديد توليد ي هاهستگادر دمي کنند . ر ند کاا

 . دتوليد مي شوازون لکتريکي اتخليه از ه دستفاابا و مي يابد ن جريا

  

 : دهيپرتو  روشيي به زداگند -٣-٣

  

هاي ست . پرتواه دتوجه بورد موز ير بادهي از دپرتو ، فيزيکي ي شهان روميادر 

و بتا ، گاما ، يکس اشامل پرتو ان ) سته پرتو يونيزدو دبه روش ين در اه دستفارد امو

م جمله عدن از اليل گوناگودبه ان ميشوند . پرتو يونيزتقسيم بنفش اپرتو فرو آلفا ( 

د بررخطر کا، کتيو ( ايو ي رادتوپهاويزابه منابع توليد آنها ) عمدتا  مسترسي عمود

ذ کم نفورت مچنين قدو هباال ي به تخصصهاز نتيجه نيادم در مرم آنها توسط عمو

ي بنفش چيزاپرتو فرد ما کابرامي گيرند . ار ه قردستفارد اآنها کمتر مواز برخي 

ين ايي بوسيله زداست گندارفته گارتوجه قررد ست که مون ايک قرود يک به حددنز

ر نوو در طبيعت در که ا شت چراطبيعي پندروش يک از ه دستفاان اميتورا پرتو 

 .دمي شوم نجااطبيعي ر يي بطوزداشيد نيز گندرخو

  

 : بنفشامنابع توليد پرتو فر



 : بنفشايت فيزيکي پرتوفرهما - ٣-٣-١

  

ناحيه درکه د مي شوق طالامغناطيس ولکترااج موحدوده اي اي از ابنفش به ماپرتوفر

 ٣٢٨٠ - ١٩٠٠نانومتر ) ٣٢٨ - ١٩٠ج مول طوري در محدود نامرئي طيف نو

وع شرر مرئي نوي اهطيف بنفش پرتومحدوده از ين اقع ار دارد. در واقرنگستروم ( آ

در هر محدوده مغناطيس ولکتراج امود. اختم مي شو X اجمومحدوده ابه د و مي شو

آنجايي که از ميباشند. ر سرعت نودل معاو بر ابرهاي سرعت ج داراي مول طواي از 

ان ميز، نددهمي ن نشاد خوازه ذر -ج گانه مواص دوخوو ه دبوژي نراج داراي امواين ا

د. مي شومحاسبه نتومي اسيله نظريه کووبه و آنها اص خوس هر دوسااآنها برژي نرا

د منبع مولد خواز مي کند که ض فرژي نرز ااتي ذرابه مثابه اج را مواين اين نظريه ا

ل طوو f ) ) به فرکانسوابسته  lC = f بطهرابرطبق ر منتشر مي شوند. سرعت نو

ص از يک طيف خاژي نران انتومي ميزاطرفي برطبق نظريه کوازمي باشد.  l ) ) جمو

به  l/E = hc بطه جديدرابطه دو راين است مي آيد. با تلفيق دبه  E = hf بطهرا

چه هرد که دهمي ن بطه نشاراين اثابت پالنک مي باشد.  h نآدرست مي آيد که د

ين ابنابرد. بيشتر مي شون آژي نرد ايک طيف کوچکترمي شوج مول طو

به دهاي ان بررکااص و بيشتر خوو ه دبوژي نراپرهاي سته پرتواز دبنفش اپرتوفر

ست اين ترتيب افش به بناعمل پرتو فررکازومي باشد. سان آد ياژي زنرهمين اخاطر 

ت ترکيباي پيوندون هاي لکترژي انراين پرتو به ژي انردن ايک بودليل نزدکه به 

د يجاها و ابرخي پيوندسستن باعث گو شته اثرگذت اين ترکيباروي اين پرتو ، اآلي

يا و کربن ي تمهااگانه يا سه گانه بين هاي دوپيوندد. جديد مي شوهاي پيوند

سيب پذير توسط هاي اترين پيوندستعدتمها مايگر د وبين کربن هاي پيوند

 .بنفش مي باشنداپرتوفر

  



ه دمااي هر جذبي که بري تشکيل طيفهاو آلي ت بنفش توسط ترکيبااپرتو فرب جذ

تجزيه ي شهااز رويکي س ساو اه دبوال منوهمين ست به اه دماهمان به ص مخصو

 .ستهي استگاد

  

د جووشيد رخور نودرطبيعي ر بنفش به طواپرتو فربنفش : اتوليد پرتو فر - ٣ -٣ - ٢

به سم ها گانيوارشد ميکرل رکنترو عمل ضدعفوني م نجااطبيعت در قع دارد. در وا

س هاي پاکيزگي بهتر لباب در آفتار نودن ليل موثر بود. دميشوم نجااطريق همين 

ام مد کههايي چه رپااز برخي و نگ کاغذ رتغيير ن و شدو همچنين زرد شده سته ش

 .ستاشيد رخور نودر پرتو د همين جووند ار دارقرب آفتار نودر 

م نجاامربوطه ي المپهادر جيوه ر بخادر لکتريکي اين پرتو با تخليه اتوليد مصنوعي 

جيوه توليد چند طيف مشخص ر بخادر لکتريکي امشخصه فيزيکي تخليه د. مي شو

نانومتر(  ٧/٢٥٣قيق تر ر دونانومتر )به ط ٢٥٤و  ١٨٥طيف دو ست که اناپيوسته و 

ج مول (. طو١ناحيه مرئي )شکل در بقيه د و مي گيرار بنفش قراناحيه پرتو فرن در آ

اصيت جد خو واشته ج ها دامول يگر طودبه ت را نسبت نانومتر بيشترين شد ٢٥٤

 .ستاکشي وب ميکر

  

 : نداسته دبنفش سه امولد پرتو فري المپها

 .رکم فشاي المپها -١

 .متوسطربافشاي المپها -٢

 .رپرفشاي المپها -٣

  



ين زدهي امي باشند. باد کاتد سرم وسته کاتد گردو دشامل د خورکم فشاي المپها

توليد شده ج مول % طو٩٥ود مصرفي آنها باالمي باشد . حدژي نرابه نسبت المپها 

، ژ وروديلتاوبه ا وابسته ين المپها شديداآيي رکاار دارد. نانومتر قر ٢٥٣ /٧ناحيه در 

ست که با اشن آنها ش و روخاموت فعااد دتعدو عمر المپ و ه دستفاي محل اماد

به را عامل ات هر ثران امي توصحيح ، حي ايک طردر مل اين عواز ايک ل هر کنتر

ما است اشده د يار فاکتو ٣مستقل از متوسط ر با فشاي آيي المپهارسانيد.کارقل احد

پرتو ي پذيرذ نفوض عودر م مي باشد. مصرفي آنها کژي نرابه نسبت آنها زدهي با

 .ستر اکم فشاي المپهااز بيشتر ن آي باالت آنها به خاطر شداز ساتع شده 

  

 : بنفشاثر پرتو فرر اکاز و سا -٣ -٣ - ٣

سبب يسم ها گانوارميکر RNA يا DNA ثتيوراشته روي رثر بر ابنفش با اپرتو فر

 عما داتموجو متما در ثتيورا ياه شتهر. دشو مي ها ميکروارگانيسم نشد لغيرفعا

 لملکو يک ،آلي زبا يک شامل نوکلئوتيد منا به اييهحدوا از پرسلولي و سلولي تک از

آنها فسفريله نباله ها و دند. قندال شده تشکي فسفريل نبالهد يک و کربني ٥ قند

ي دو ارنگهددر آلي ي ازهباو ند داربه عهده را نوکلئوئيد ي اهحددادن واظيفه پيوند و

( ٢ند. )شکل دارني نقش روژيدي هاهپيونداز ه دستفاايکديگر با ر کنادر ثتي وراشته ر

و نين دين شامل آرپوي ازهسته بادر دو دا هنوکلوئيددر فته ر رآلي به کاي ازهبا

 پيريميدين شاملزهاي باو نين اگو

  



 

  



 

را در بنفش اپرتو فرزها ين باامي گيرند. تمامي ار سيل قر، و اوراتيمين، ينزسيتو  

ي المپهااز شده رج يک به پرتو خادنزر مي کنند که بسياب نانومتر جذ ٢٦٠ناحيه 

زهاي بااز پيريميدين بيش زهاي بنفش توسط بااپرتو فرب ين پرتو ميباشد. جذامولد 

ثتي وراشته ل رطودر جا که هربنفش اپرتو فرژي نرب انتيجه جذدر ست. اين رپو

( ٣ند. )شکل رمي خوش باشند به يکديگر جوورت هم مجادر پيريميدين ي ازهبا

 ثتيوراشته دو رين ابنابر

  



  

  

  

 

ين ترتيب ابه و نمي شوند ا جدو متصل شده هم به ن ها ين مکادر ا  

 -تيمين ن سيکلوبوتاهاي يمرد. دبواهد به تکثير نخودر مربوطه قاوارگانيسم ميکر

 - ٥ترکيب و باکتريها رسپواغير ل و فعال شکارد امودر سيل اورا -تيمين وتيمين 

يا و باکتريها رسپول اشکارد امودر  (TDHT) تيميندي هيدرو - ٦و  ٥ -تيمينيل 



وارگانيسم يکرحساسيت مست. اآنها شناسايي شده د نجمااحالت در ما ر اسپواغير

آنها با در ترميمي ن گوناگورهاي کاز و ساد جووليل دين پرتو به ابه ن گوناگوهاي 

در قع در واست. اثانيه برمترمربع متغييروات در  ٦- ٦٠٠٠و از ه دبوورت بکديگر متفا

که رود مي ر تاثير پرتو به کاان سنجش ميزاي بر I×T ربنفش فاکتواپرتو فررد مو

پرتو مي ت شد I نآو درشيميايي مي باشد ي شهارد رومودر  C×T رفاکتودل معا

 .باشد

  

 :مي گيرندار سته قردر دودترميمي رهاي کاز و کلي سار به طو

  

 .ندز دارنانومتر نيا ٥١٠ير ج زمول که معموال به طور نودر ترميم ي کنشهاوا . ١

  

صالحي و اترميمي ت عملياي يکي که شامل يک سررتادر ترميم ي کنشهاوا . ٢

 .مي شوندوارگانيسم ها ميکرم نوروي ژ

  

در ترميمي ز و کار هاي سا عموما توسط UT و TT ياهيمردست که اجالب توجه 

آنهم و يکي رتادر ترميم ي ارهکاز و توسط سا TDHT ما ترکيباند روبين مي ر از نو

همين بنفش تنها افردهي پرتوروش گرچه نقطه ضعف رود. ابين مي از به سختي 

ن مازيش افزاما با ، استوارگانيسم ها اميکرهاي گونه از مت برخي ومقامسئله 

نيسمي گاوارميکرهيچ عمال  I×T ) رفاکتوس ساا)بر هر دو يا  ن وآت شددهي، پرتو

 .دببردر سالم به ن ند جاانمي تو

  

 : بنفشاآيي پرتو فرر ثر بر کاءمل مواعو -٣-٣-٤



ين ر انند عبواست که مي توايي رهاست فاکتواين پرتو مهم د ابررکارد مودر آنچه 

 .را از محيط آبي تحت تاثير قرار دهندپرتو 

 :ازتند رعمده عبار کتوفاچهار  

 بآورت کد . 

 بآد در آلي موجوت غلظت ترکيبا . 

 بآد در موجوهن آان ميز . 

 نيتريتات و نيتري غلظت يونها . 

  

طرفي تميز از ند. هين پرتو مي کار اعبوان ميزت از ا به شدرهين فاکتواز اريک ه

روي متحرک ي ازوهه با نصب باوزمرامولد پرتو نيز مهم مي باشد. ي المپهادن بو

المپها يا د و ين مشکل مقابله مي شوابنفش به خوبي با استگاه ضدعفوني با پرتو فرد

ستگاه پاک دن ده کردبه پيازنياون ستي بدديا ر کادخور تز آنها به طوارپوشش کو

 .مي شوند

  

 : بفاضالب و بنفش جهت ضد عفوني منابع آاپرتو فرد بررکا -٣-٣- ٥

  

تصفيه منابع در ضدعفوني کننده فيزيکي روش يک ان نوبنفش به عاپرتو فرد بررکا

توجه رد موز يربااز دشها رومکمل ساير ان يا به عنوو مستقل ر به طوب فاضالب و آ

اي از کسايد بروپرروژن يداز هه دستفار اکنادر ين پرتو ابه کمک ا ست. جديداه دبو

 ه مي کننددستفاانيز دار آلي کلرت ترکيبادن بين بر

  



 :ير مي باشدي زاهمينه در زين پرتو د ابررکا

  

صلي ان روش احل تصفيه به عنوامرن پايادر آشاميدني ب ضدعفوني آ . ١

، کلراز کمي دوز تنها ص ين خصوف. در ايع به شبکه مصرزتواز پيش و ضدعفوني 

 .ستز انيارد به شبکه موب يع آزمين جهت توايا کلرسايد کدي اکلر

  

به شرطي که ها ستاارع و رومزدر يژه وبه ، چاهطحي و سي ضدعفوني آبها . ٢

حد ن در آات نيترو نيتريت ي يونهاو ن هآان ميزو آلي ت غلظت ترکيباورت و کد

صنايع جمله از مختلف در صنايع . ضدعفوني آبي که  ٣باشد. ل معموارد ستاندا

 .رودمي رغيره به کاو نيک ولکتر، ايي، دارويياغذ

  

شماتيک ح طرب. آخرين مرحله تصفيه فاضالن در اگوگونپسابهاي يي زداگند . ٤

 .ستاه شده ن دادنشا ٤شکل ري در چنين منظواي بنفش براپرتو فرد بررکا

  

ه دبرر کلر به کاان ميزدن کم کرر شنا به منظوي اهستخرب اليه آاوضدعفوني  - ٥

 .حد کلر باقي ماندهدر شده 

  

 :ير مي باشندح زه شده به شررشااارد مواز يک در هر بنفش اپرتو فرد برريد کاافو

 موثر عمل ضدعفونيم نجاا. 

 و شيميايي از هر روش بنفش ابا پرتو فرن سرعت ضدعفوني شد، سرعت عمل

 .ستاحد ثانيه و در ه ديگر کوتاه تر بودفيزيکي 



 دن روشبودي قتصاا. 

 شيميايياد مود بررکام عد. 

  

 دنمن بوا. 

 به پرسنل متخصصز نيان وبدن و آسااري ا نگهدهستگاه دحتي نصب را. 

 ستگاهر دکادن بور کادخو. 

 محيط زيستبا ري گازسا 

  

 .ستاک درني قابل زيژه کلرويگر به ي دشهاروبا ق فوارد مومقايسه 

  

 :دارآلي کلرت ترکيبادن بين براز  - ٣ - ٣

اي آنچه براز بيش ي يردمقادر بنفش است که چنانچه پرتو فرامشخص شده ا جديد

ر به کاوکسايد پرهمراه هيدروژن بر( به ابر ٢ - ١٠ست ) زم االدن رعمل ضدعفوني ک

، دي تيلنواکلراتتر، تيلنو اکلري مانند تردار آلي کلر ت غلظت ترکيبارود، 

کربن دي اکسيد نهايت به در ير ت زالدطبق معاب آرا در غيره م و فروکلر، تيلنواکلر

 :ساندرمي ارد ستاندا ز وير مجادير مقازبه و ه ديک تجزيه کررسيد کلريدو ا

١C2 HCL3 + 3H2O2  UV      > 2CO2 + 3HCL + 2H2O  . 

 C2HCL3 + O3 + H2O or > 2CO2 + 3HCL 

به دار آلي کلرت ترکيباع از ش موثر غلظت سه نوهبه کاط مربودار نمو ٣، ٥شکل در

 .ستاه شده ن دادبنفش نشااسيله پرتو فرو



  

  

  

عامل ان به عنون آد بررکااي که براردي بر مو هوبنفش عالاپرتو فرد برريد کاافو 

 :يرمي باشدارد زشد شامل مون ضدعفوني کننده بيا

  

 دارکلرت فتن ترکيباربين ازبه ن طميناا. 

 در سيستم اصليساسي ات ابه تغييرز نيام عد 

 عمل ضدغفونيازات تخريب شيميايي به مو. 

 منبع:

http://www.dsawater.ir/maghalat/٥٨-zedeofooni-fazelab 


