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Abstract
Background and purpose: Bisphenol A (BPA) is a toxic environmental pollutant that is
released from different industries. The aim of this study was to investigate bisphenol A adsorption by
activated carbon production from almond shell applying response surface methodology (RSM).
Materials and methods: In this descriptive-analytic study, activated carbon production from
almond shell was used as adsorbent which was prepared using standard methods. The variables were pH,
initial concentration of BPA, and adsorbent dose. RSM was applied to optimize pH, initial concentration
of BPA and adsorbent dose.
Results: The adsorption efficiency increased (by 84%) in high dose adsorbent (1.5 g), BPA
concentration ≤60mg/l, and pH 3. ANOVA test showed that the surface response model had a significant
linear relationship in the case of activated carbon.
Conclusion: Activated carbon produced from almond shell, as a low cost adsorbent, could
significantly adsorb bisphenol A in aquatic environments.
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چکیده
سابقه و هدف :بيس فنل  Aماده ای سمی و با مخاطرات زیست محيطی فراوان است که د بر هی فاضهب ههای صهنت ی
یافت میشود .هدف از این مطالت اس فاده از کربن بادام د ی د حذف بيس فنل Aاز فاضب صنت ی و تتيين شهرایط بهينه بها
وش سطح پاسخ است.
مواد و روشها :د این مطالت توصيفی -تحليلی،آماده سازی جاذ با اس فاده از پوست بهادام د هی طبه وشههای
اس اندا د ب دست آمد .م غيرهای مو د مطالت  ،pH ،زمان ماند ،غلظت بيس فنل Aو دوز جاذ میباشد .بهرای تتيهين شهرایط
بهين ی جذ از وش آما ی سطح پاسخ اس فاده شد.
يافتهها :یاف ها نشهان داد که انهدمان حهذف آاینهده د ميهزان دوز بهاا  1/5گهرم  pH ،پهایين  3وهمچنهين
غلظتهای اولي پایين بيس فنل 06 Aميلیگرم د لي ر افزایش مییابد .همچنين آزمون آناليز وا یانس دادههای آزمایش
نشان داد ک مدل سطح پاسخ ب لحاظ آما ی برای کربن فتال با شرایط طی برهمکنش ابط متنیدا ی دا د.
استنتاج :بر اساس ن ایج ب دست آمده با اس فاده از پوست بهادام د هی به ننهوان یهک جهاذ ا زان و د دسه رس
میتوان با ایجاد شرایط بهين ،تا  48د صد بيس فنل Aا از محيطهای آبی حذف کرد.
واژه های کلیدی :بيس فنل ، Aجذ  ،کربن فتال ،بادام د

ی ،وش سطح پاسخ

مقدمه
طيههو وسههيتی از فاضههب هههای صههنت ی د حههال
حاضر ب محيط زیست وا د میشوند .د این ميان بر ی
فاضب ها ب دليل حضو آاینهدهههای ها بهيشتهر
مو د توج زیست محيطی میباشند .فاضب صهنایع به
دليل وجود موادشيميایی از اهميت بيشتهری بر هو دا
هس ند  . 1از مهمترین این صنایع ،صنایع نفت ،پ روشيمی و
پبس يک است .یکی از مهمترین آایندههای مربوط ب

صنایع مذکو میتوان ب بيس فنل  Aیا  2-2بيس پروپان
ه نمود . 2

 8هيد وکسی فنيل اشا
بيس فنهل  Aبها فرمهول شهيميایی  C15H16O2و وزن
مولکول224/22گرم بهر مهول و م شهکل از هيهد وکربنِ
آ وماتيک و از مش قات دی فنيل م ان بوده و به ننهوان
یک آاینده سمی و زیست محيطی طرنها ح هی د
دوزههای پهایيههن شنهها هه شهده است  . 3ایهن مهاده د

مولف مسئول :محمدعلی ززولی -سا ی :کيلوم ر  11جاده فرح آباد ،مج مع دانشگاهی پيامبر انظم ،دانشکده بهداشت
 .1اس ادیا  ،مهندسی بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه نلوم پزشکی گيبن  ،شت ،ایران
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 .2دانشجوی کا شناس ا شد مهندسی بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه نلوم پزشکی گيبن ،شت ،ایران
 .3دانشجوی دک ری مهندسی بهداشت محيط ،مرکز تحقيقات نلوم بهداش ی ،کمي تحقيقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه نلوم پزشکی مازند ان ،سا ی ،ایران
 .8اس اد ،گروه مهندسی بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه نلوم پزشکی مازند ان ،سا ی ،ایران
تا یخ تصویب 1321/2/21 :
تا یخ ا جاع جهت اصبحات 1321/3/12:
 تا یخ د یافت 1321/3/12 :
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بهینه سازی حذف بیس فنل Aاز محلولهای آبی با استفاده از کربن
فعال تولید شده از پوست بادام درختی به روش سطح پاسخ

بهينه سازی جذب بيس فنل با کربن فعال

غلظتهای باا حبليت کمی دا د .بيس فنل  Aمهادهای

شده است .جذ فيزیکی یک وش کم هزینه و مهو ر

 ،طوبههتپههذیر وکریس ه الی اسههتک ه د ا ههر

بههرای حههذف مههواد فنلههی مههیباشههد و انتطههافپههذیری و

ب هی ن ه

اکسيداسيون د هوا ب نه

نههبوه بههر نههوا

زیسههت محيط هی

آاینهدهههای سهمی از مزایهای ایهن

وش مهیباشههد . 13

دا ای ا ههرات بهداش ه ی از جمل ه نامههل ایجههاد سههرطان

همچنين جاذ های آلی ب ننوان سهو ت بهرای توليهد

پس ه ان ،سههرطان پروس ه ات ،کههاهش بهها و ی و ا ه بل

انرژی میتوانند اس فاده شوند .یکی از جهاذ ههای کهم

شده است  . 8از این و ب دليل ا هرات

هزین ی مو ر ،آسان و غيرحساس به آاینهدههها ،کهربن

زیسههت محيط هی و هههمچنههين بهداش ه ی و سههبم ی ای هن

فتال میباشد .کربن فتال ب دليهل اابليهت جهذ بهاای

مههاده د زمههرهی طبق ه بنههدی آاینههده دا ای اولوی هت و

هاطر ايمهت بهاای

هو مونی شنا

طرنا

د

آژانس بينالمللی تحقيقهات سهرطان IARC

آن ،زیاد اس فاده شده است ولی به

کههربن فتههال و مشههکبت احيههای مجههدد آن ،کهها بردش

International Agency for Research on Cancer

د کشو های د حال توست و کم د آمد محدود است.

د فهرست سازمان حفاظت محيط زیست آمریکا مترفی

لذا این امر بانث شده که بسهيا ی ازمحققهين به دنبهال

BPA

کربن فتال حاصل از جاذ های اا صادی ،نملی و مؤ ر

) (Bisphenol Aب محهيط زیسهت د نظهر گرف ه شهده

باشند  . 13ا

ا ه ،اکس ر ،چو  ،کاه ،سبوس بهرنج،

است .ب طو کلی ،غلظت  BPAد آ های سهطحی از

پوست نا گيهل ،ها

 6/1تا  6/65گرم د لي ر م فاوت اسهت .ولهی د بر هی

جدید و ا زان هس ند  . 18د این ميان تهاکنون مطالتهات

ود ان ها ب نلت و ود فاضب ههای صهنت ی ،غلظهت

کمی د صهو

اسه فاده ا کهربن به دسهت آمهده از

بيس فنل  Aتا حد  6/8گرم د لي ر به بهاا مهیباشهد .بها

پوست بادام د

توج ب آما ب دست آمده بيش از یهک ميليهون تهن از

پوسههت بههادام به دليهل دا ا بههودن فيبرفههراوان ،پههروتيين،

شده است و حدود سهختگيرانه ای بهرای تخليه

س و  ...تتهدادی از جهاذ ههای

ی صو ت گرف ه اسهت د حهالی که

بيس فنل  Aساان د جهان توليد مهی شهود که حهدود

سيليس و گروههای تهابتی ها  ،فراینهد جهذ

نههيم تههن د ا وپهها توليههد مههیشههود  . 5-1بهها توجهه بهه

صو ت مطلوبی امکانپذیر میکند .بنابراین بها توجه به

توضيحات ذکر شده اس فاده از تکنولوژیههای دوسه دا

فراوانی این ماده د کشو مان هدف از انجام این مطالت

محيط زیست از طرف آژانسهای بينالمللهی بهرای حهذف
این مادهی طرنا

بيشتر مهو د اسه قبال اهرا گرف ه

تتيين کا ایی پوسهت بهادام د

ا به

هی به ننهوان جهاذ از

محلولهای آبی و تتيين ا ر نوامل غلظت اولي

بيس فنهل A

است .د ميان وشهای تصفي  ،کا ایی وشها بيولوژیکی

و تتيين شرایط بهين حذف بهها اسهه فاده از وش سهطح

ب نلت سميت برای باک ریههای ههوازی و بهیههوازی،

پاسههخ )RSM (Response Surface Methodology

برای غلظتهای باای بيس فنل  Aضایت بخش نيست.

د نظر گرف شده است.

وشهای اول رافيل راسيون و اسمز متکوس نيز به دليهل
هزین بهرهبردا ی بسيا

زیاد ،اا صادی نمیباشهند . 4-16

سو دهی شيميایی نيز از وشهای م داول تصهفي اسهت
ک ب نلت توليد لجن زیاد و کا ایی تقریبا کم ،کهمتهر
مو د توج اهرا مهیگيهرد  . 12،11یکهی از فراینهدهای
مو ر تصفي برای حذف ترکيبات فنلی ،جذ میباشهد.
از بين این وشها ،جذ فيزیکهی به هرین وش تتيهين
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مواد و روشها
مطالت حاضر یک مطالت تجربی است که د سيسه م
ناپيوس و د مقياس آزمایشگاهی انجام شهده اسهت .د
این مطالت  ،از کربن حاصل از پوسهت بهادام د

هی به

ننوان جاذ د حذف بيس فنل Aاس فاده شد .تمهام مهواد
اولي ی مو د اس فاده این مطالت مانند اسيد کلرید یک،
هيد وکسيد سدیم و بيس فنل  Aاز شهرکت مهر
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مههادهی طرنهها

صهو تی د مهیآیهد .ایهن

سهولت طراحی ،بهرهبردا ی آسان و حسهاس نبهودن به

پژوهشی

سید داود اشرفی و همکاران

شد .همچنين کلي آزمایشات براساسک ا اس اندا د بهرای

گرفت .وش سهطح پاسهخ بهرای مهدل سهازی و تحليهل

آزمایشهای آ و فاضب صو ت گرف است . 15

مشکبت مرتبط با یک پاسخ ،که تحهت تها ير چنهدین
م غير است ،با هدف بهين سازی پاسخ مطلو

د این مطالت محلول اسه و

 1666ميلهیگهرم د

لي ر با انحبل ا گرم از ماده د یک لي ر آ دو با تقطير
بيس فنل Aتهي شد .سپس محلولهای نمون ب حجهم 166
ميلی لي ر و دا ای غلظت های مشخص بهيس فنهل از طریه
اي کردن محلول اس و

د ا لنههای  266ميلهی لي هری

آماده شد .جهت تنظيم  pHاز محلول اسيد کلرید یک
و هيد وکسيد سدیم اس فاده شد.

مرکب مرکزی  Central Composite Design:CCDانجهام
شد .د این مطالته  ،بهرای ا زیهابی دادهههای آزمهایش ،مهدل
مرتب دوم مطاب متادل ی 1مو د اس فاده ارا گرفت . 26
د نهایههت از نههرم افزا مينیتههب ) (Minitabبههرای
طراحی و ا زیابی این س م غير وابس د این سه سهطح
اس ه فاده شههده و جههوا نهههایی بهها اس ه فاده از متادل ه 1
محاسب شد .بنابراین با توج به جهدول شهما ه  2تتهداد
نمون ها بر آو د شدند . 26

آماده سازی جاذ
برای تهي کهربن از پوسهت بهادام د

شد  . 12-26د این مطالت  ،طراحی آزمایشات بر اساس طهرح

هی د اب هدا

پوست های بادام تا حد امکان ُرد شهده و د کهو ه به

متادل :1

Y = β0 + ∑ βj·Xi + ∑ βjj·Xj2 + ∑ βjk·Xj·Xk

مدت یک سانت تحت دمای  166د ج سان یگراد به

که د آن :Y :انههدمان : β0 ،نقطه تقههاطع :βj ،ضههریب

کربن تبدیل شده است .این وشِ تهيه کهربن د سهایر

طی :βjj ،مجذو ضهریب :βjk ،ضهریب بهرهم کهنش،

مطالتات نيز ب طو تقریباً مشاب مو داس فاده ارا گرف ه

 :Xi, Xj2, Xj, Xkسطح م غيرهای مس قل

است  . 10-12کربن حاصل ،پس از رد کردن بها ههاون
چينی ب کمک الکهای مِش اس اندا دِ  26و  ،166الک
شد تا اطر دان ههای کهربنِ بهاای مانهده بهين دو الهک د
محدوده  6/15-6/45ميلی م ر باشد.

جدول شماره  :1دامنه م غيرههای ان خهابی براسهاس وش طهرح مرکهب
مرکزی
م غيرهای مس قل

-1

آزمایشههات بهين ه س هازی حههذف بههيس فنهههل Aبههها
اسههه فاده از وش سهههطح پاسههخ  RSMد دانشههکده
بهداشت دانشگاه نلوم پزشکی مازند ان انجام شهد .سه
م غير مس قل ،غلظت بيس فنهل ، Aدوز جهاذ و  pHد
س سطح  -1 ،6،+1مو د آزمایش ارا گرفت که د
جدول شما ه  1م غيهرهها و سطوح مربوطه آو ده شهده
است .ازم ب توضيح است ک فهاک و زمهان د تمهامی
مراحل آزمایش ب صو ت  126دايق د نظر گرف شده
است .با توج ب ن هایج مطالتهات مقهدماتی انجهام شهده،
طراحی آزمایشات بصو ت جدول  1و با د نظر گرف ن
کههدهای  +1بههاا  6 ،مرکههزی و  -1پههایين انجههام
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6

pH

3

1

11

غلظت بيس فنل )(mg/L

86

06

46

6/5

1

1/5

مقدا جاذ

آزمایشات ناپيوس

+1

گرم

جدول شمماره  :2بهرآو د تتهداد نمونه هها بها وش سهطح پاسهخ و
اندمان حذف بيس فنل  Aد شرایط مخ لو آزمایشی
غلظت

PH

84/5

-1

6

+1

1

50

-1

6

-1

2

01/5

+1

+1

6

3

54/5

-1

-1

6

8

اندمان

دوز جاذ

شما ه ازمایش

51/5

-1

+1

6

5

46

6

-1

-1

0

12

6

6

6

1

05/5

6

-1

+1

4

55/5

6

+1

+1

2

13/5

6

+1

-1

16

12

6

6

6

11

12

+1

-1

6

12

12

6

6

6

13

58

+1

6

+1

18

48

+1

6

-1

15

11

6

6

6

10

12

6

6

6

11
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آماده سازی محلول آبی

د نظر گرف

بهينه سازی جذب بيس فنل با کربن فعال

بههها ميهههانگين صههفر و وا یههانس ابههت بههوده و هههمچنههين

يافته ها

باايماندهها مس قل باشند ،تحليل آزمایشها و اسه فاده از

مشخصات سا ا ی جاذ
دسههت آمههده از پوسههت بههادام د
الک رونههی

SEM

ههی از ميکروسههکو

Scanning Electron Microscope

اس فاده شد .تصهویر شهما ه  1ن هایج ایهن آنهاليز ا نشهان
میدهد .تصویر شما ه  -1الو سهطح کهربن فتهال تهيه
شده از بادام د

ی ابل از نمل جذ

ا نشان میدههد

ک دا ای سطحی نامنظم و بیاانده مهیباشهدک ممکهن
است جایگاهی برای جذ
تصویر شما ه 1

آاینده مهو د نظهر باشهد .و

سطح جاذ بتد از جهذ

آاینهده

بيس فنل  Aمی باشهد .همهان گونه که از سهطح شهکل

نرمههال ،توزیههع نرمههال باايمانههدهههها ا نشههان مههیدهههد.
بهه طههو یکهه نقههاط ،وی یههک ههط مسهه قيم اههرا
مههیگيرنههد .امهها ح ههی د دادههههای نرمههال نيههز انهههدکی
پراکنهدگی وجهود دا د .نمهودا شهما ه  ،1نمودا ههای
اح مال نرمال بودن باايماندههها ا نشهان میدههد .همهان
طو ک د این دو نمودا مشاهده میشود ،باايمانهدههها
نسبت ب توزیع ،اندکی انحهراف دا نهد .بهها ایههن حههال
میتوان فر

نمهود که ایهن دو نمههودا دا ای توزیههع

نرمهال هس ند.

برمههیآیههد ب ه صههو ت کيههک ماننههد ،م ههراکم و س هفت
میباشد ک نشان دهنده جذ آاینده وی آن میباشد.

الو

نمودار شماره  :1پراکنش باايمانده ها د مقابل مقادیر برازش داده شده
د
تصویر شماره  :1تصویر ميکروسکو الک رونی از کربن سهن ز شهده
از پوست بادام د

ی ابل از جذ

الو

 ،و بتد از بيس فنل A

حذف بيس فنل A

نمودا شما ه  2پراکنش باايمانههدهههها نسههبت بهه
ترتيهب انجهام آزمایشات و جمهعآو ی دادههها اسهت و

تایيد مدل سطح پاسخ
با توج ب پهراکنش ههای اابهل مشهاهده د نمهودا
شما ه  1د صو تی ک باايماندهها دا ای توزیهع نرمهال

851
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برای تتيين مشخصات سا ا ی سطح کهربن فتهال به

مههدلههها صهههو ت مهههیگيهههرد .یهههک نمههودا اح مههال

پژوهشی

سید داود اشرفی و همکاران

ب دسهت آمهده پذیرف ه مهیشهود .د ایههن دو نمههودا
شهما ه  2ههي گونه ونهدی که ب هوان فهر

اسه قبل

دادهها ا د کرد ،مشاهده نمیشود .بنههابراین بهها توجه
شههما ه 1و  2مههدل ان خهها شههده بههرای تحليهههل دادهههها
مناسهب اسهت .بنابراین مدل مرتب دوم ک برای بر سهی
ا تبهاط بهين دادههای ب دست آمده و م غيرهای مسهه قل
شده است مت بر میباشد .بها توجه به دادههای

ان خها

موجهود د جدول شما ه  1نقش کلي نوامهل مهدل مرتبه
دوم د حههذف بههيس فنههل  Aمتنههی دا اسههت .هههمچنههين
مقهادیر  P >6/65مربوط ب ضتو برازش است و مویهد
متنیدا نبودن آزمون ضهتو بهرازش بهوده و بهر وجود
همبس گی بهين م غيرهای مسهه قل و پاسهخ ههای فراینههد
دالت دا د .شا صهای اصلی متنیدا بودن و کفایهت

نمودار شماره  :2ترسيم توزیتی داده های آزمایش د مقابل مقادیر
پيش بينی شده توسط مدل

مهدل شامل مقدا  ،Fنسبت تغييرات فيشر مقدا اح مهال
 Pو  Adequate precision) APهسهه ند  . 21بهها اههرا
دادن نوامل مو ر د حذف بيس فنل  Aد ابطهه کلههی
مهدل مرتبه دوم ،متادل  2برای حهذف بهيس فنهل  Aبه
دست آمد .با توج ب اینک کلي واژههای متهادات به
لحههاظ آما ی  p <6/65متنهیدا بودنههد.

بهين سازی حذف بيسفنل با

وشRSM

د ابط با حذف بهيس فنهل  RSM ، Aپهيشبينهی
کههرد کهه جهههت دسههت یههابی بهه مههاکزیمم انههدمان
166د صد مقادیر بهين برای  ،pHغلظت اولي  ،و مقهدا
کربن بادام د

ی ب ترتيهب 46 ،3ميلهیگهرم د لي هر و

 1/5گرم میباشند .همچنهين یهک متادله چنهد فرمهولی
د ج ه دوم بههرای پههيش بينههی انههدمان ب ه ننههوان یههک
نملکردی از م غيرهای گوناگون ب کا گرف شد .ن ایج
مربوط ب پيش بينی انهدمان د جهدول شهما ه  1آو ده
شده است.
متادل :2
R1 =+72.00-8.75 × A-3.50 × B+7.88 × C-0.88 × A × B5.63 × A × C+0.63×B×C-2.56 ×A2-0.81× B2-8.81 × C2

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جدول شماره  :1اندمان سطوح م فاوت ان خها شهده از م غيرهها و
اندمان مشاهده شده و پيش بينی شده
Residual
ا بف مابين آزمایش انجام شده و مدل

Predicted Value
اندمان پيش بينی شده مدل

Actual value
اندمان آزمایش انجام شده

-1/13

82/03

84/5

6/12

55/44

50

6/13

01/34

01/5

-6/13

54/03

54/5

1/13

56/34

51/5

6/66

46

46

-1/13

13/13

12

1/25

08/25

05/5

6/666

55/5

55/5

-1/25

18/15

13/5

6/66

12

12

6/66

12

12

6/66

12

12

-6/13

58/13

58

1/13

42/44

48

6/66

12

12

6/66

12

12

-1/13

82/03

84/5

6/12

55/44

50

6/13

01/34

01/5

-6/13

54/03

54/5

1/13

56/34

51/5

6/66

46

46

-1/13

13/13

12

1/25

08/25

05/5

6/666

55/5

55/5

-1/25

18/15

13/5

6/66

12

12

6/66

12

12

6/66

12

12

-6/13

58/13

58

1/13

42/44

48

6/66

12

12

6/66

12

12
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ب تحليل نمودا های الهو و

ا ایه شهده د نمودا ههای

بهينه سازی جذب بيس فنل با کربن فعال

د نهایت  RSMک از طراحهی یهک آزمهایش به
دسهههت آمهههد بههها اسههه فاده از ن هههایج آزمهههون آنهههاليز

جاذ  1/5و غلظت اوليه بهيس فنهل  46ميلهی گهرم د
لي ر بوده است.

وا یهانس )Analysis of variance (ANOVAا زیهابی
گرسيون t-test ،و  p-valuesبهرای انهدمان د جهدول
شما ه  2آو ده شده اند.
جدول شماره  :2جهدول آنهاليز وا یهانس  F Valueو  p-valueبهرای

الو

حذف بيس فنل  Aبا کربن د ت بادام
F Value

p-value
Prob > F

مدل

1112/31

2

126/20

101/83

<6/6661

A-pH

012/56

1

012/56

512/16

<6/6661

مجموع

منبع

df

مربتات

ميانگين
مجذو
مربع

-غلظتB

24/66

1

24/66

43/15

<6/6661

-دوزجاذ C

820/13

1

820/13

826/25

<6/6661

AB

3/60

1

3/60

2/06

6/1516

AC

120/50

1

120/50

161/32

<6/6661

BC

1/50

1

1/50

1/331.33

6/2418

A2

21/05

1

21/05

23/80

6/6612

B2

2/14

1

2/14

2/30

6/1045

C2

320/22

1

320/22

211/85

باايمانده

4/25

1

1/14

4/25

3

2/15

6/666

8

6/666

1126/50

10

ندم برازش
طای الص
کل

برای مشاهده به ر ا ر م غيرهای مس قل بر م غيرههای
وابسه پاسخ ها نمودا های س بتدی سطح پاسهخ بهرای
ههر گهروه از شا ص های مو د مطالت سم شد.
د نمهودا شهما ه  ،3الهو،

و ج به ترتيهب ا هر

م قابل دوزجاذ  ، pH ،اندمان و ا ر  ،pHغلظت اوليه

ج

بيس فنل ،Aاندمان و هم چنين ا ر دوز جاذ  ،غلظت
اولي بيس فنل ،Aاندمان ب صو ت س بتدی نشان داده
شده است .همهان گونه که از نمهودا شهما ه  -3الهو
پيداست با افهزایش  pHو دوز جهاذ

انهدمان کهاهش

پيدا میکند .ب نبا ت دیگر بهااترین انهدمان حهذف
 48د صههد د  3 pHو دوز جههاذ  1/5گههرم مشههاهده

نمودار شماره  :3نمودا ا رات همزمان  pHو دوز جاذ
اولي آاینده

الو  pH،و غلظت

و دوز جاذ و غلظت اولي آاینده ج

بحث
ن ایج حاصل نشان دهنده آن بود ک  pHنقش بسيا

شد .همچنين د نمودا  -3بهااترین انهدمان حهذف

زیهادی ا د جذ بيس فنهل از محلهولههای آبهی ایفها

د  3 pHو غلظت اولي بهيس فنهل 46 Aميلهیگهرم46 ،

میکند و همانطو ک از ن ایج آزمهایش برمهی آیهد د

د صد بود.ن هایج حاصهل از نمهودا شهما ه  -3ج نشهان

 pHاسيدی ميزان حذف ،باا میباشهد و بها افهزایش pH

مهیدههد بهااترین انهدمان حهذف  50/1د صهدد دوز

ميزان حذف ،کاهش مییابد این ن ایج با ن يج مطالتهات

856
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شههد .ن ههایج آناليزهههای آمهها ی شههامل ا زیههابی نههدد

پژوهشی

سید داود اشرفی و همکاران

حاصههل از اس ه فاده سههایر جههاذ هههای طبيت هی مطالبقههت

بيس فنهل Aوی جهاذ جلهوگيری مهیشهود  . 25ایهن

دا د  . 23،22بنابراین  pHبهين برای حذف بيس فنهل ،A

ن ایج نيز د مطالته وزیهک و همکها ان تحهت ننهوان
فنل توسط جاذ

پهاميس تایيهد شهده اسهت . 20

واکنشهای م قابهل م غيرهها متنههیدا بودنههد بنههابراین

تتيين مقدا بهين دوزجاذ پها ام ر دیگهری اسهت که

انحنا ،د نمودا های سطح پاسخ س بتدی کامبً واضهح

بتلت مسایل اا صادی بایهد مهو د بحهث اهرا گيهرد .بها

است .هر یک از دو نمودا سطح پاسخ دا ای یک نقط

افزایش دوز جاذ ميزان جذ افزایش مهییابهد و ایهن

اوج واضهح هسه ند که نمایانگر اهميت نقش م غيرهایی

پدیده ب

مثل زمان تماس و غلظت کلهر د فهراهم شهدن شههرایط

متين آاینده میباشد .ن ایج نشهان مهیدههد ههر چنهد بها

بهرای حذف بيس فنل Aاست .با دو شدن از ایهن نقهاط

افزایش دوز جاذ

اندمان افزایش مییابهد ولهی ميهزان

اوج ،کاهش اندمان حذف مشهاهده میشود ،به طو ی

فنل جذ شده ب ازای هر گرم جاذ کاهش مییابد و

ک افهزایش و یها کهاهش ههر یهک از م غيرههای مههو د

نلت این امر ب ندم اشباع شهدن نقهاط فتهال د جهذ

آزمایش مطلو ب نظهر نمهی سهد pH .بهر وی شها ژ

آاینده ا تباط دا د .ب طو ی ک با افزایش دوز جاذ ،

الک ریکی سطح جاذ ا ر گذاش و د جه یونيزاسهيون

ظرفيت کل نقاط فتهال موجهود د سهطح جهاذ بطهو

اسيدی سطح جاذ دا ای بيس فنل Aا تغيير می دهد.

کامل مو د اس فاده ارا نگرف و همهين امهر بانهث کهاهش

د حالت اسيدی سطح جاذ دا ای با مثبت میباشد و

ميزان جذ د واحد جرم جاذ میشود که بها مطالتهات

د ن يج د یک کشش اوی با یونهای با با منفی بيس

صو ت گرف

سروی و همکا ان تحت ننوان جذ فنل

فنل ارا میگيرد ک این امر بانث افزایش ميزان جهذ

توسط پوست کربن شده د ت سهنجد کهامب مطابقهت

می شود و ن ایج بدست آمده د این زمينه بها مطالتهات

داش  ،ب طو ی ک با افزایش دوز جاذ  ،ظرفيهت جهذ

صو ت گرف ابلی کامب تطاب داش است .همچنين د

کاهش و اندمان حذف افزایش یاف است . 24 ،21

pHباا یونهای هيد وکسيد با مولکولهای بهيس فنهل
برای مکانهای جذ

اابت میکننهد و نهای ها انهدمان

اطر افزایش سطح فتال جاذ نسبت ب مقدا

این مطالت با هدف بر سی تا ير جهاذ ا زان و د
دسهه رس کههربن بهه دسههت آمههده از بههادام د

ههی از

جذ توسط جهاذ کهاهش مهییابهد .افهزایش غلظهت

محيطهای آبی با اس فاده از آنهاليز آمها ی  RSMانجهام

اولي بيس فنل منجر ب کاهش اندمان جذ و افهزایش

شده است با بر سی ن هایج حاصهل آمهده از ایهن مطالته

غلظت باايمانده بيس فنل Aمیشود با توج ب اینکه به
ازای یک مقهدا مشهخص از یهک جهاذ  ،محهل ههای
جذ

ابت میباشد بنابراین با افزایش غلظت اولي بيس

فنل کا ائی حذف کاهش مییابد  . 28ب نبها تی دیگهر
با افزایش غلظت بيس فنل Aاز یک حد ،ب
شدن مکانهای جذ

اطراشهباع

جاذ ،جذبی صهو ت نگرف ه و

ميزان بيس فنل باايمانده د محلول آبی بيشتهر واههد
بود .همچنين کاهش نسبت باای مانهده بهيس فنهل  Aبه

موا

د زیر اابل ذکر است:

الو -ميزان حذف بيسفنل Aب شهدت وابسه به
pHو غلظت اولي آاینده بوده به طهو ی که د  pHو
غلظت اولي پایين ،بيشترین د صد جذ

مشاهده شد.

 با بر سی زمان تمهاس و دوز جهاذ مشهاهدهشد ک د زمان تماس بهين  126دايق و مقهدا جهاذ
بيش ر ،مقدا

آاینده حذف شده افزایش مییابد.

ج -از مزایای اسه فاده از طهرح مرکهب مرکهزی و

غلظت اولي آن ا میتوان ب دليل افزایش نيروی انهش

سطح پاسخ میتوان ب دسهت یهابی به به هرین ن هایج بها

د ا ر افزایش غلظت اولي بهيس فنهل Aمربهوط دانسهت

حداال آزمایشات ،بر سی ا ر م قابل همزمان دو پها ام ر

ک بين مولکولهای آن دافته ایجهاد کهرده و از جهذ

بر پاسخ ،سم ب صو ت س بتدی گراف ها و مشخص
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برابههر 3مههیباشههد .هههمچنههين بههها توجههه بههه ایههن کهه

جذ

بهينه سازی جذب بيس فنل با کربن فعال

حمایهههتههههای متاونهههت تحقيقهههات دانشهههگاه نلهههوم

شدن وجود یا ندم وجود ا تباط بين دو م غير با اسه فاده

پزشهکی گهيبن و مازنهد ان و تمههام همکها انی که د

.ه نمود

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 1:39 +0330 on Saturday January 19th 2019

اتمام این مطالت ما ا یهها ی کردنههد تشههکر واهد دانی

سپاسگزاری

 و کههد ا ههب25116218 داشهه باشند شههما ه طههرح
. IR.GUMS.REC.1395.343

 اشاp از متيا

نویسههههندگان ایههههن مقالهههه ازم مههههی داننههههد از
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