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Abstract
Background and purpose: Dyes in textile wastewater are amongst the main sources of
environmental pollutants that are harmful for environment and human health. This study was designed for
experimental evaluation of Reactive Blue 19 absorption from aqueous solutions by dried powder,
modified powder, and modified carbon derived from Azolla aquatic plant carbon filiculoides, as a low
cost adsorbent.
Materials and methods: In this experimental laboratorial study the effects of various
parameters (initial dye concentration, contact time, pH and, amount of adsorbent( on the dye removal
efficiency was investigated. Then the isotherm, kinetic, and thermodynamic equations were done.
Measuring the amount of dye concentration was determined using a spectrophotometer at a wavelength of
nm 594. Adsorbent characteristics were analyzed using SEM, FTIR, and BET techniques. Statistical
analysis was done by Excel software.
Results: The highest absorption capacity were 4.83 mg/g by modified powder, 4.55 mg/g by
dried powder, and 4.15 mg/g by modified carbon which were observed in optimum conditions: pH=2,
equilibrium time of 60 min, 10 g/L of adsorbent, and initial dye concentration of 5 mg/l. The absorption
efficiency of Azolla filiculoides increased by increasing the adsorbent dose and contact time, and
decreasing the initial concentration of dye. It was found that the adsorption process followed Lungmuir
isotherm and the kinetic model of pseudo second-order. The maximum absorbance of dye occurred by
modified powder of Azolla filiculoides.
Conclusion: According to our results, adsorption process by Azolla aquatic plant is an efficient
and affordable method for removal of dyes from textile industry wastewater.
Keywords: Azolla filiculoides, Reactive Blue 19, adsorption isotherms, adsorption kinetics,
thermodynamics
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چكیده
سابقه و هدف :رنگها یکی از اصلیترین آالیندههاي محيط زیست هستند و در پساب نساجی براي محيط زیست و
سالمت انسان مضر محسوب میشوند .هدف از این تحقيق ،بررسی جذب رنگ  Reactive Blue 19توسطط پطودر ک ط
شده ،پودر اصالح شده و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس از محلطو هطاي آبطی بطن انطوان جطازب ارزان
قيمت است.
مواد و روشها :این بررسی ی نوع مطالعن تجربی -آزمای گاهی است .تاثيرات پارامترهطاي متتلط )غلظطت اوليطن
رنگ ،تماس ،pH ،مقدار جازب( در راندمان حذف این رنگ مورد بررسی قرار گرفت .سپس معادالت ایزوتطر ،،سطينتي
و ترمودینامي جذب تعيين شد .اندازهگيري مقدار غلظت رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر در طو مطو  495 nmتعيطين
شد .براي تعيين م تصات جازب از آزمای ات  FTIR ،SEMو  BETاستفاده شد تجزیطن و تحليطآ آمطاري دادههطا توسطط
نر،افزار  Excelانجا ،گرفت.
یافتهها :بيشترین ظرفيت جذب با مقدار  5/38 mg/gبراي پودر اصالح شده 5/44 mg/g ،براي پودر ک ط شطده و
 5/54 mg/gبراي کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس در  pHبهينن ) ،(pH=2زمان تعطاد  06دقيقطن ،مقطدار
جازب  56گر ،در ليتر ،مقدار رنگ  4ميلی گر ،در ليتر بن دست آمد .نتایج ن طان داد کطن رانطدمان جطذب بطا کطاهش ،pH
افزایش یافت .راندمان جذب آزوال فيليکولویيدس با افزایش مقطدار جطازب و زمطان تمطاس و کطاهش غلظطت اوليطن رنطگ
افزایش یافت .نتایج حاصآ از مطالعن ایزوتر،ها و سينتي هاي جذب ن ان داد کن فرآیند جذب از ایزوتر ،النگميطرو مطد
سينتي شبن درجطن دو ،تبعيطت مطیکنطد .بطيش تطرین ميطزان جطذب رنطگ ،توسطط پطودر اصطالح شطده گيطاه آبطزي آزوال
فليکولوئيدس م اهده گردید.

واژه های کلیدی :رنگ  ،Reactive Blue 19گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس ،ایزوتر ،جذب ،سنتي
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استنتاج :با توجن بن نتایج بن دست آمده ،فرایند جذب توسط گياه آبزي آزوال ی
براي حذف رنگ از فاضالب صنعت نساجی میباشد.

روش کارآمد و مقطرون بطن صطرفن

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

صططنعتی معمططوالي یکططی از امططدهتططرین صططنایي آالینططده

استانهاي شمالی ک ور و ارزان قيمت مطیباشطد کطن بطن

محيطزیست بن شمار می روند .فاضالبهطاي رنگطی در

راحتططی در بططيشتططر منططاطق حططارهاي و نيمططن حططارهاي در

صنایي متتلفی ازجملن صطنایي نسطاجی ،رنگطرزي ،صطنایي

آبهاي راکد ،جریانهاي با شيب کم ،دریاچطنهطا و بطا

داروسططازي ،صططنایي غططذایی ،توليططد مططواد آرای ططی و

تالقها یافت میشود.

بهداشتی ،کاغذسازي ،چر،سازي و صنایعی از این قبيطآ

ززولی و همکطاران در سطا  2655در مطالعطناي بطا

توليد میشوند( .)5بطيشتطر ترکيبطات رنگطی در سطاکتار

انوان کاربرد پطودر اصطالح شطده آزوال فيليکولویيطدس

یا چنطد حلقطن بنزنطی هسطتند( .)2امومطاي

براي جذب رنگ اسطيد سطياه  5از محلطو آبطی بطن ایطن

بيشتر رنگهاي مصرف شده در صنعت داراي ویژگی

نتيجن رسيدند کن درصطد حطذف رنطگ اسطيد سطياه  5بطا

سرطانزایی و جهشزایی میباشطند و مطیتواننطد بااط

افزایش غلظت رنطگ اوليطن کطاهش و بطا افطزایش زمطان

آلرژي ،درماتيطت ،سطوزش پوسطت و سطرطان در انسطان

تمططاس و جططازب افططزایش یافتططن اسططت .بططاالترین درصططد

گردند .با توجن بن اهميت ترکيبات رنگی ،نياز است کطن

حذف جذب در  pH=2م اهده شد .بنططور کلطی پطودر

پساب صنایي حطاوي ترکيبطات رنگطی قبطآ از تتليطن بطن

آزوالي اصالح شده میتواند توانایی باال در حذف ایطن

محططيط زیسططت بططا اسططتفاده از روشهططاي مناسططب مططورد

رنطگ داشطتن باشطد .بنطابراین ،مطیتطوان آن را بطن انططوان

تصفين قرار گيرد(.)8

جطازب ارزان و مططوثر درتصططفين پسطاب نسططاجی اسططتفاده

کود داراي ی

رنگهاي بسطيار متتلفطی در پسطاب صطنایي وجطود

کرد( .)9در پطژوهش دیگطري در سطا  ،2650بطالر

و

آنتروکویينون بطوده و بعطد از رنطگهطاي آزو ،جطزو پطر

از محططيطهططاي آبططی از آزوال فليکولوئيططدس بططن انططوان

مصرفترین رنگها محسطوب مطیشطود .رنطگ راکتيطو

جازب استفاده کردند( .)0در بيشتر مناطق دنيا بطن دليطآ

آبی  59در محيطهاي طبيعطی پایطدار و در مقابطآ نطور و

کاصططيت جططذبی گيططاه آبططزي آزوال بططن انططوان جططازبی

اوامآ شيميایی بسيار مقاو ،است و تتلين پسابهطاي ح

با کارایی مناسطب ،جطذب سطریي و جطازبی ارزان قيمطت

وي آن بن محيط زیست منجر بن بروز صطدمات شطدید و

بططراي حططذف ترکيبططات آلططی و فلططزات سططنگين اسططتفاده

غير قابآ جبرانی کواهد شد( .)4،5جهت حذف ترکيبات

میشود( .)56با توجن بطن ایطن کطن هطي نطوع تحقيقطی در

رنگی از پساب قبآ از تتلين در محيط زیست روشهاي

داکطآ وکطار ازک طور در مورد جطذب رنطگ راکتيطو

فيزیکططی و شططيميایی متتلفططی از جملططن اکسيداسططيون

بلو  59توسطط گيطاه آزوال صطورت نگرفتن بود و با توجن

پي رفتن ،فرایندهاي الکتروشيميایی و فيلتراسيون غ طایی

بن فراوانطی و ارزان بطودن گيططاه آزوال و م ططکآ زیسطت

مططورد بررسططی قططرار گرفتططن اسططت کططن بططا وجططود درصططد

محيطی آن براي تاالب و دریاچنهاي ک طور ،جطایگزین

باالي حذف رنگ در این فرآیندها ت کيآ محصطوالت

مناسبی براي جازبهطاي معطدنی مطیباشطد( .)55هطططدف

کآ محسوب میگردد(.)1،0

اصططلی از ایططن تحقيق ،ارزیابی اثر متغيرهطاي مسطتقآ از

از بين روشهاي فيزیکی فرایند جذب سططحی یکطی از

جملطن زمططان تمططاس ،pH ،دمططا ،دوز جططازب وغلظططت

روشهاي ارزان قيمت و مناسب جهطت کطاهش غلظطت

رنطگزا بطراملکطرد راندمان جطذب رنگططزاي راکتيطو بلطو

هطاي آبطی مطیباشطد(.)3

 59بن وسيلن جازبهاي تهيطن شطده از گيطاه آبطزي آزوال

امروزه استفاده از جازبهایی با هزینن ارزانتر و راندمان

فيليکولویيدس (پودر ،پودر اصالح شده و کربن اصالح

باالتر مورد توجن محققطين قطرار گرفتطن اسطت .سطرکس

شططده) و تعيطططن بهتطططرین مططد ایزوترمطططی و سطططينتيکی

جانبی و هزینن آنها ی

م

رنگهاي حآ شطده در محلطو

آزوالي فليکولویيططدس ی ط

611

گونططناي آبططزي و بططومی
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دارد کن رنگ راکتيو آبی  ،59جزو رنگهاي آنيطونی و

همکاران با انوان معادالت حذف رنگ سبز اسطيدي ،8

پژوهشی

حسین ایوزی و همکاران

توليد کربن از پطودر ک ط

مواد و روش ها

استفاده گردید.

روش بررسی
ایططن تحقيططق مطالعططناي تجربططی ()Experimental
است کن در مقياس آزمای گاهی و بن صطورت ناپيوسطتن
( (Batchانجا ،گرفت.

آماده سازي جازب ها
جمططيآوري گيططاه آبططزي آزوال فليکولویيططدس از
تاالب بندرانزلی انجا ،گردید .در آزمای گاه شسطتن شطد
و براي ک

مواد شيميایی مورد استفاده
رنگ راکتيو آبی  59براي استفاده در این پطژوهش
از شرکت شيمی پتش نوین اصفهان تهين گردید .برکی
کصوصيات این رنگ در جدو شطماره  5آمطده اسطت.
جهططت تنظططيم  pHاز  pHمتططر مططد  CALIMATICو
محلططو هططاي اسططيد کلریططدری

) (HCLی ط

هيدروکسيد سدیم ) )NaOHی
مر

شطده آزوال فليکولویيطدس

نرمططا و

نرما ساکت شرکت

آلمان استفاده شد.

جدول شماره  :1برکی ویژگی هاي رنگ Reactive Blue 19
م تصات

شدن بن مدت  25ساات در نور کورشيد

قططرار داده شططد .سططپس بططا اسططتفاده از الطط

اسططتاندارد

((American Society for Testing and Materials= ASTM

مش  04براي داننبندي یکنواکت جازب استفاده شد .در
این بررسی از سن حالت پودر ک

شده ،پودر ک

شده اصالح شده و کربن اصالح شده استفاده گردید.

تهين کربن آزوال فيليکولویيدس
بططراي بططن دسططت آوردن کططربن پططودر ک ط

شططده

آزوال فيليکولویيططدس مقططداري از پططودر ک طط

شططده

داکططآ راکتططور قططرار داده شططد و راکتططور درون کطططوره

فرمو ملکولی

C22H16N2Na2O11S

نا ،المی رنگزا

Reactive Blue 19

وزن ملکولی

626/5 g/mol

الکتریکی مد  LT5/11/B180در مدت زمان  2ساات

حالليت درآب

gL-170

در دماي  066درجن سانتی گراد قرار گرفت(.)55

حداکثر طو مو جذب

594 nm

اصالح کردن جازب ها
تهين استو

رنگ

براي اصالح کردن پودر ک ط

شطده و کطربن بطن

تمامی آزمایشها و ساکت محلطو هطاي اسطتاندارد

دست آمده از گياه آبزي آزوال فليکولویيطدس ،پطودر و

رنگ بر اساس رهنمودهاي کتاب روشهطاي اسطتاندارد

کربن تهين شطده را هطر کطدا ،جداگانطن در اسطيد کلریطد

آزمططایشهططاي آب و فاضططالب (اسططتاندارد متططد) انجططا،

 6/5موالر براي مدت  4ساات قرار داده شطد(.)52

) (1000 ppmرنطگ بطا

اسططتفاده از حططآ کططردن مقططدار  5گططر ،در ليتططر از رنططگ
راکتيو بلو  59در آب دیونيزه تهين شد .سایر غلظت ها با
رقيق سازي استو

سپس توسط آب دوبار تقطير شست و و ک

حاصآ شد(.)56

م تصات جازب ها
در ابتططداي آزمای ططات ،م تصططات جططازب شططامآ
سطططو ویططژه ،مرفولططوژي سطططو و گططروههططاي اططاملی
م طت

گردیططد .سطططو ویططژه بطر اسططاس آزمططایش بطت

) (Brunauer, Emmett & Teller= BETو با استفاده از

م تصات راکتور
در این بررسی از ی

گردید.

فرآیند راکتور آزمای طگاهی

دسططتگاه مططد  BElSORP Miniسططاکت ژاپططن صططورت

منقطططي اسططتوانناي شططکآ بططا حجططم مططوثر  246ميلططیليتططر

گرفت .ساکتار سطحی جازب بطا اسطتفاده از ميکروسطکو

(ارتفاع  54و قطر  4سانتی متطر) از جطنس اسطتيآ جهطت

الکترونطی )(Scanning Electron Microscopy=SEM

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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گرفت .جهت تهين محلو سطنتتي
استفاده گردید .محلو اسطتو

از آب دو بطا تقطيطر

ری

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

مد  VP 1450ساکتک ور آلمان و براي تعيينگروههاي

سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .تمطامی متغيرهطا بطر

سطنجی

اسططاس مطالعططات قبلططی انجططا ،شططده ،انتتططاب گردیططد.

مطادون قرمطز )(Fourier Transform Infrared =FTIR

آزمای ات در ارلنهطایی بطا حجطم  566ميلطیليتطر انجطا،

در گسترده  566 cm-1تا  5666با استفاده از دستگاه مد

گرفت .براي بررسی اثطر  ،pHمقطدار  5گطر ،جطازب در

 Model 1600ساکت ک ور آمریکا استفاده گردید.

 566ميلیليتر محلو رنگ راکتيو آبی  59با غلظت اولين

ااملی موجود در سطو جازبها از تکنيط

طيط

رنگططزا  46ميلططیگططر ،در ليتططر ،زمططان تمططاس  06دقيقططن و

pHpzc

 pHpzcاز مهططمتطططرین کصوصططيات هطططر جطططازب
مطیباشطد کطن در ایطن آزمطایش تعيين شطد .بطراي تعيطين
 pHpzcاز محلو نمط

طعططا 6/65 ،مطوالر بطن انططوان

الکتروليطت و از محلطو هطاي سود و اسطيد کلریطدری
 6/5موالر بن انطوان اوامطآ کنتر کننده استفاده گردید.
مقدار  86ميلیليتر از محلططو الکتروليطططت در  55ارلطن
 46ميلیليتري ریتتن و  pHمحلو ها با اسطتفاده از اسطيد
هيدروکلریدری

و سود بين  2تا  55تنظيم شطد .مقطدار

 6/4گر ،از آزوال در هطر کطدا ،از ارلطنهطا اضطافن و بطن
منظور کنتر نتایج ی

ارلن محتوي الکتروليت و فاقطد

جازب بن انوان شاهد در نظر گرفتن شد .سطپس ارلطنهطا
بنمدت  53سطاات بطر روي شيکر انکوباتور مد

SHYSC

بططا سططرات  546 rpmقطططرار داده شططدند و بعططد از سططپري
شدن زمان  53ساات pH ،نهایی محتویات ارلطنهطا بعطد
از ابور از صافی قرائطت گردیطد .نقططن  pHpzcاز رسطم
مقادیر اولين در برابر مقادیر نهایی  pHتعيين گردید(.)55

آزمای ات جذب

سرات  546 rpmدر  pHبين  2تطا  55بطراي سطن حالطت
شطده ،پطودر

متتل

جطازب بطن صطورت پطودر ک ط

ک

شده اصالح شده و کطربن اصطالح شطده بررسطی

گردید .براي تعيين زمان تماس بر ميزان ظرفيت جطذب،
مقطدار  5گططر ،جططازب در  566ميلطیليتططر محلططو رنططگ
راکتيو آبی  59با غلظت اولين رنگزا  46ميلیگر ،در ليتر
و سططرات  546 rpmدر  pHبرابططر  2متلططوت تهيططن شططد.
سپس نموننها روي شيکر گذاشتن شطده و در زمطانهطاي
تماس متتل

بطين  4تطا  526دقيقطن مطورد بررسطی قطرار

گرفتند .سایر متغيرها از جملن غلظت اوليطن رنگطزا ،جطر،
جازب و دما با ثابت نگن داشتن متغيرهطاي بهينطن شطده و
تغيير در متغير مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند .در هر
مرحلن پس از اتما ،زمان همزدن توسطط دسطتگاه شطيکر
انکوباتور ،رنگ راکتيو آبی  59موجود در محلو باقيمانطده
توسط دسطتگاه جطذب اسطپکتوفتومتري مطد  PG80در
طو مو  495قرائت و ظرفيت جذب و درصطد حطذف
رنگ راکتيو آبطی  59بطا دوبطار تکطرار آزمطایش توسطط
رابطنهاي  5و  2محاسبن گردیطد .در ایطن رابططن  qeظرفيطت

ناپيوسططتن انجططا ،گرفططت .آزمای ططات جططذب بططر روي

اولين آالینده بر حسب ميلیگر ،بر ليتر Ce ،غلظطت بطاقی

محلو هاي آبی حاوي غلظتهاي  14 ،46 ،24 ،56 ،4و

مانده آالینده (ثانوین) بر حسب ميلیگر ،بطر ليتطر V ،حجطم

 566ميلیگر ،در ليتر رنگ انجا ،گردید .در این تحقيق

نمونن بر حسب ميلطیليتطر M ،مقطدار جطازب بطر حسطب

با تغيير فاکتورهاي موثر  ،)55-2( pHغلظت اوليطن رنطگ

ميلیگر ،و  Rراندمان حذف می باشد(.)54

راکتيو آبی  )566-14-46-24-56-4( 59ميلطیگطر ،بطر

()5

ليتر ،جر ،جازب ( )2-5-6/14- 6/4- 6/2گر ،در ليتطر،

()2

(C0  Ce )V
M

qe 

R (%)= (1-( C0 − Ce)) ×100

زمطططان واکطططنش ( )526-06-54-86-54-56-4دقيقطططن،

بططراي محاسططبن تعططداد نمونططن از روش بهينططنسططازي

واکنش در سراتهطاي ()566-866-266-566

پارامترها استفاده گردید .تعداد کآ نمونن از جمي جبري

 rpmو دمططاي واکططنش ( )46-84-24-26-56-4درجططن

دور آزمطایش

سنتي

611
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ایططن بررسططی در شططرایط آزمای ططگاهی بططن صططورت

جذب در زمان تعاد بر حسب ميلیگر ،برگر C0 ،،غلظت

پژوهشی

حسین ایوزی و همکاران

براي جازب 88 ،نمونن بندست آمد .با توجن بن سن حالت
پودر ک

متتل

شده ،پطودر اصطالح شطده و کطربن

اصالح شده ( )88×8=99و دو بار تکرار تمطامی آزمای طات
( ،)99×2بنابراین تعداد نموننها برابر  593کواهد بود.

سططو نططاهمگون از نظطر انططرزي بيططان

جطذب را در یط

میکند ).رابطن شماره  5ن اندهنده مد کططی ایزوتطر،
فروندلي میباشد.
1
log ce
n

()5

ایزوتر ،جذب

log qe  log k 

در ایططن رابطططن  ceغلظططت باقيمانططده در محلططو در

ایزوتر ،جذب از مهمترین ویژگیهطایی اسطت کطن

حالت تعطاد بطر حسطب ميلطیگطر ،در ليتطر qe ،ظرفيطت

باید در بررسیهاي جذب آالیندهها بر روي جازبهاي

جذب در زمان تعاد

برحسب ميلیگر ،بر گطر n ،،و K

متفاوت مورد توجن باشد .ایزوتر ،جذب مسطللناي مهطم

ثابتهاي فروندليخ میباشند.

در توصي

چگونگی تأثير مقدار ماده حآ شطده بطا جطازب

است .جهت تعيين مطابقت نتایج با ایزوتر،هاي جذب از

ایزوتر ،بت
این مد بيانکننده جطذب چنطد الیطناي مطیباشطد.

معطادالت ایزوتططر ،جطذب النگمططویر و فرونطدلي و بططت

رابطططن شطططماره  4ن ططاندهنطططده مططد کططططی ایزوتطططر،

استفاده گردید.

فروندلي میباشد.

ایزوتر ،النگمویر
مد جذب النگمویر بر مبناي جذب ی

الیناي و

()4

یکنواکت (همگن) ماده جذب شونده با انطرزي یکسطان

در ایططن رابطططن C ،غلظططت باقيمانططده در محلططو در

بططر تمططا ،سطططوح روي جططازب اسططت و بططن ابططارتی بيططان

حالت تعطاد بطر حسطب ميلطیگطر ،در ليتطر qe ،ظرفيطت

میکند کن فرآیند جذب فقطط در مکطانهطایی کطاو و

جذب در زمان تعاد

بر حسب ميلیگطر ،بطر گطرKB ،،

یکنواکت صورت می گيرد .رابطن شماره  ،8ن اندهنده

ثابتهاي بت Cs ،غلظت اشباع یونهاي فلزي در محلو

مد کطی ایزوتر ،النگمویر میباشد.

بر حسب ميلیگر ،در ليتر میباشند(.)55-50

ce
1
1


ce
qe
qm K
qm

()8

سينتي

در این رابطن qe ،مقدار جزء جذب شطده در واحطد

جذب
معادالت سينتي

بن بررسی رفتار انتقا زرات مطاده

تعططادلی مططاده جططذب شططدنی در محلططو بعططد از جططذب

موثر برسرات واکنش میپردازد وسرات واکنش را تعيطين

سطططحی برحسططب ميلططیگططر ،بططر ليتططر qm ،ن ططاندهنططده

میکند .براي بررسی اوامطآ مطوثر بطر سطرات واکطنش

حداکثر ظرفيت جذب و  Kثابت النگمير میباشد.

فرآیند جذب ماده رنگزاي راکتيو بلو  59بر روي جازب

ایزوتر ،فروندلي
این مد تجربی جذب غير ایده آ بطر روي سططو
هتروژن و همچنين جذب چند الین اي را ن ان میدهطد.
(مد فروندلي براساس جذب چند الین بر روي مکانهطاي
جذب هتطروژن و داراي و داراي انطرژيهطاي نطا برابطر و
غيرهمسان بنا نهاده شده است .بن ابارات دیگر فروندلي

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

آزوال مد هطاي سطينتيکی شطبن درجطن او و دو ،مطورد
بررسی قرار گرفت .رابطن کطی این دو مد بن ترتيب بن
صورت معادلن  4و  0است.
()0
()1



   k1t



qt
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جر ،جسم جازب بر حسب ميلیگر ،بر گر ce ،،غلظطت

جذب شونده در واحد زمطان و یطا بطن بررسطی متغيرهطاي

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

در رابططنهطاي  0و  k1 ،1و  k2بطن ترتيطب ضطریب

از استفاده از جازب و براي جطازب کطربن اصطالح شطده

سرات ) (min-1و ثابت واکنش شبن درجن دو ،بر حسب

(نمودار شماره  )8آزوال داراي فرکانس  5652cm-1در قبطآ

و qt

و فرکططانس  5644cm-1در بعططد از اسططتفاده از جططازب بططن

ظرفيت جذب در زمان  tبر حسطب  mg/gاسطت .مقطادیر

دسطططت آمطططد .پيططط

در ططططو مطططو  5466 cm-1تطططا

 qeو  k1در رابطططن شططماره  4بططن ترتيططب اططرب از مبططدا و

 5066cm-1مربوت بن گروه آلکينها  C=Cمطیباشطد کطن

شيب نمودار کط ) ln(qe-qtدر مقابآ  tاسطت .در رابططن

طي

شطده (نمطودار شطماره )5

شماره  ،0مقادیر  qeو  k2میتواند از طریق ارب از مبدا

داراي فرکططانس  5080cm-1در قبططآ و فرکططانس 5080cm-1

و شيب نمودار کطی  t/qtدر مقابآ  tتعيين گردد.

در بعد از استفاده از جازب ،براي جطازب پطودر اصطالح

) qe ،mg/(gminظرفيططت جططذب در زمططان تعططاد

براي جازب پودر ک

شطده (نمطودار شطماره  )2داراي فرکطانس  5081 cm-1در

یافته ها

قبآ و فرکانس  5088 cm-1در بعد از استفاده از جازب و

ویژگی هاي جازب

براي جازب کربن اصالح شطده (نمطودار شطماره  )8آزوال

نتایج این تحقيق ن ان داد کن ترکيب غالب در اجطزاي

داراي فرکانس  5495cm-1در قبطآ و فرکطانس 5082 cm-1

موجطود در ساکتار آزوال ،کربن و اکسيژن می باشند .در

در بعد از استفاده از جازب بن دست آمد .پي

ایطن آزمای طات ،م تصطات جطازب ماننطد سططو ویططژه،

مو  2436 cm-1تا  8666 cm-1مربوت بطن گطروه آلکطانهطا

گردید .ساکتار

شطده

مرفولوژي سطو وگروههاي ااملی م ت

) (CHمیباشد کن طي

در ططو

براي جازب پودر ک ط

سطحی جازب قبآ و بعد از تماس با رنگ راکتيو بلو 59

(نمططودار شططماره  )5داراي فرکططانس  2926cm-1در قبططآ و

بططا اسططتفاده از آزمططایش  SEMآنططاليز گردیططد .آزمططایش

فرکانس  2925 cm-1در بعد از اسطتفاده از جطازب ،بطراي

 SEMبيططانگر آن بططود کططن زرات آزوال داراي سططاکتار

جططازب پططودر اصططالح شططده (نمططودار شططماره  )2داراي

غيرمتبلور بوده و داراي کلآ و فطر و سططططوح مناسطب

فرکانس  2928 cm-1در قبآ و فرکانس  2926 cm-1در بعطد

براي جذب اسططت( .)51سطو ویژه جازب توسطط آزمطایش

از استفاده از جازب و براي جطازب کطربن اصطالح شطده

 BETتعيين گردید .نتيجن آزمطایش  BETن طان داد کطن

(نمططودار شططماره  )8آزوال داراي فرکططانس  2928cm-1در

جازب داري حجطم کطآ تتلتططآ آن برابططر بططا 6/565

قبآ و فرکانس  2926 cm-1در بعد از اسطتفاده از جطازب

سانتیمتطر مکعطب بطر گطر ،بطود .سططو ویطژه 16 m2/gr

بن دست آمطد .پيط

 8266 cm-1تطا cm-

میباشد کن سطو ویژه نسطبتاي مناسطبی اسطت .از تکنيط

 84461مربوت بن گروه الکآها و فنآها ) )OHمیباشد کطن

در ططو مطو

 FTIRبراي تعيين گطروههطاي اطاملی موجطود در سططو

طي

جازبها اسطتفاده گردیطد .نتيجطن آزمطایش  FTIRن طان

داراي فرکانس  8555 cm-1در قبآ و فرکطانس 8583cm-1

میدهد کن گروههاي ااملی سطو جازب نقطش مطوثري

در بعد از استفاده از جازب ،براي جطازب پطودر اصطالح

در امآ جذب رنگ راکتيو بلو  59داشطتن اسطت .پيط

شده (نمودار شماره  )2داراي فرکانس  8582cm-1در قبآ

در طو مو  5666 cm-1تا  5866cm-1مربوت بن گطروه

و فرکانس  8582 cm-1در بعد از استفاده از جطازب و بطراي

شطده

جازب کربن اصالح شده (نمودار شطماره  )8آزوال داراي

(نمططودار شططماره  )5داراي فرکططانس  5681cm-1در قبططآ و

فرکططانس  8523cm-1در قبططآ و فرکططانس  8583 cm-1در

فرکططانس  5681cm-1در بعططد از اسططتفاده از جططازب ،بططراي

بعد از استفاده از جازب بن دست آمطد .بطراي تعيطين بطار

جططازب پططودر اصططالح شططده (نمططودار شططماره  )2داراي

سطططو جططازب از آزمططایش  pHنقطططن صططفر الکتریکططی

فرکانس  5640cm-1درقبطآ وفرکطانس  5681cm-1در بعطد

) (point of zero charge =pHZPCاستفاده گردید.
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 C-Oمیباشد کن طيط

بطراي جطازب پطودر ک ط

براي جازب پطودر ک ط

شطده ( نمطودار شطماره )5

پژوهشی

حسین ایوزی و همکاران

نمودار شماره  :3تصطویر  FTIRگيطاه آبطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن
صورت کربن اصالح شده قبآ استفاده (ال ) –بعد از استفاده (ب)
تاثير pH

 pHاز پارامترهاي اصلی در آزمای ات اسطت .تطاثير
 pHبططر روي ظرفيططت جططذب و رانططدمان جططذب در ایططن
نمودار شماره  :1تصطویر  FTIRگيطاه آبطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن
صورت پودر ک

شده قبآ استفاده (ال ) –بعد از استفاده (ب)

بررسی با تغيير در دادهاي حاصآ شده از آزمایش تعيين
 pHدر دامنططن بططين  2تططا  ،55غلظططت اوليططن رنگططزا 46
ميلیگطر ،در ليتطر ،جطر ،جطازب  5گطر ،در ليتطر ،زمطان
تمططاس  06دقيقططن و سططرات  546 rpmبططراي سططن حالططت
شطده ،پطودر

متتل

جطازب بطن صطورت پطودر ک ط

ک

شده اصالح شده و کطربن اصطالح شطده بررسطی

گردید .در نمودار شطماره  ،5نتطایج حاصطآ از تطاثير pH

بر روي راندمان جذب ن طان داده شطده اسطت .م طاهده
میگطردد کطن بطا کطاهش  ،pHرانطدمان جطذب افطزایش
یافتططن اسططت .بططن نحططوي کططن بططا تغييططر  pHاز  52بططن ،2
راندمان جذب رنگ راکتيطو بلطو بطراي  59حالطت پطودر
ک

شطده از  52درصطد بطن  95درصطد ،بطراي حالطت

پودر اصطالح شطده از  50درصطد بطن  91درصطد و بطراي

نمودار شماره  :2تصطویر  FTIRگيطاه آبطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن

افزایش یافت.

صورت پودر اصالح شده قبآ استفاده (ال ) –بعد از استفاده (ب)

نمودار شماره  :4تاثير ( pHغلظت رنگ  46:ميلی گر ،در ليتر -جر،
جازب  5گر ،در ليتر -زمان تماس  06دقيقن سرات )546 rpm

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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حالططت کططربن اصططالح شططده از  0درصططد بططن  38درصططد

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

تاثير غلظت اولين رنگزا و زمان تماس
در ایططن بررسططی زمططان هططاي ،54 ،86 ،54 ،56 ،4
 06و  526دقيقطن و غلظطت اوليطن رنطگ راکتيطو آبطی 59
( 14 ،46 ،24 ،56 ،4و  )566ميلیگر ،بر ليتر ،بطراي سطن
حالت متتل
پودر ک

جطازب بطن صطورت پطودر ک ط

شطده،

شطده اصطالح شطده و کطربن اصطالح شطده

تحططت شططرایط ( ،2 pHدمططاي  24درجططن سططانتیگططراد،

ال

جططر ،جططازب  5گططر ،در ليتططر ،زمططان تمططاس  06دقيقططن،
سرات  )546 rpmمورد آزمایش قطرار گرفطت .بررسطی
تصطططاویر شطططماره  2 ،5و  8ن طططان داد کطططن بطططا افطططزایش
زمان تماس تا  06دقيقن براي حذف راکتيو بلو  59توسط
هر سن حالت حالت پطودر ک ط

شطده ،پطودر ک ط

شده اصالح شده و کربن اصالح شطده ،ظرفيطت جطذب
افزایش و بعد از این زمان ظرفيت جذب تقریباي بن حالطت
تعاد میرسد .لذا زمان  06دقيقن بطن انطوان زمطان بهينطن
انتتاب گردید.

ب

تصویر شماره  :2تصطویر  SEMگيطاه آبطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن
صورت پودر اصالح شده قبآ استفاده (ال ) –بعد از استفاده (ب)

ب

ب

تصویر شماره  :1تصطویر  SEMگيطاه آیطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن

تصویر شماره  :3تصطویر  SEMگيطاه آبطزي آزوال فليکولوئيطدس بطن

صورت پودر ک

611

شده قبآ استفاده (ال ) –بعد از استفاده (ب)
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ال

ال

پژوهشی

با بررسی نمودارهاي شماره  0 ،4و  1م طت

حسین ایوزی و همکاران

شطد

مورد بررسی قرارگرفت .با بررسی نمودار شماره  3م طاهده

کن بيشترین راندمان جطذب راکتيطو بلطو  59بطن ترتيطب

میشود کن با افزایش جر ،جازب ،راندمان جذب رونطد

شده و

صعودي داشتن اسطت .بطن دليطآ اقتصطادي بطودن ،مقطدار

براي حالت پودر اصالح شده حالت پودر ک
کربن اصالح شده است.

جططازب  5گططر ،در ليتططر انتتططاب شططد .بططن نحططوي کططن بططا
افزایش مقدار جازب تا مقدار  56گر ،در ليتطر ،رانطدمان
حذف رنگ راکتيو بلو بطراي  ،59حالطت پطودر ک ط
شده از  55درصد بن  34درصد ،براي حالطت پطودر اصطالح
شده از  08درصطد بطن  90درصطد و بطراي حالطت کطربن
اصالح شده از  86درصد بن  38درصد افزایش یافت.

نمودار شماره  :5تاثير غلظت اولين رنگزا و زمان تماس توسطط پطودر
ک

شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس (جطر ،جطازب  5گطر،

در ليتر ،زمان تماس  06دقيقن ،سرات )546 rpm

نمودار شماره  :8تاثير جر ،جازب توسط پودر ک

شده ،پطودر اصطالح

شده و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيطدس (غلظطت رنطگ :
 46ميلی گر ،در ليتر ،زمان تماس  06دقيقن ،سرات )546 rpm

تاثير دماي محلو
نمودار شماره  :6تاثير غلظت اولين رنگزا و زمان تماس توسطط پطودر

تاثير دماهاي متتل

بر فرآینطد جطذب نيططز تحطت

اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيطدس (جطر ،جطازب  5گطر،

شرایط (غلظت رنگ  46:ميلیگر ،در ليتر ،جر ،جطازب

در ليتر ،زمان تماس  06دقيقن ،سرات )546 rpm

 5گر ،در ليتر ،زمان تماس  06دقيقن ،سرات )546 rpm
در دماي بين  4تطا  46درجطن سطانتیگطراد توسطط شطيکر
انکوباتور مورد بررسی قرار گرفت .نتطایج ن طان داد کطن
وقتططی کططن دمططاي محلططو از افططزایش مططی یابططد ،ظرفيططت
مییابطد .افطزایش دمطا از طریطق افطزایش حالليططت مطاده
رنگزا و بطن دنبطا آن افطزایش برکوردهطاي مططوثر بططين

نمودار شماره  :7تاثير غلظت اولين رنگزا و زمان تماس توسط کطربن

مطاده جططذب شطونده و جطازب و افطزایش انطدازه منافطذ

اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيطدس (جطر ،جطازب  5گطر،

روي سطططو جططازب ،منجطططر بطططن افططزایش ميططزان جططذب

در ليتر ،زمان تماس  06دقيقن ،سرات )546 rpm

آالینده میگطردد .تطاثير مطستقيم دمطا روي مقدار جذب

تاثير جر ،جازب

بر طبق نتایج بن دست آمده بيانگر این مطلب اسططت کطن

بررسی اثر دوز جازب تحت شطرایط (غلظطت رنطگ46 :
ميلیگر ،در ليتر ،زمان تماس 06دقيقطن ،سطرات )546 rpm

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ماهيت جذب شطيميایی مطاده رنگططزا راکتيططو آبططی ،59
گرماگير است.
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جذب نيز براي غلظطتي اوليطن مطططاده رنگطططزا افطزایش

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

تاثير ایزوتر ،جذب
ایزوتر،هاي جذب از مهمترین ویژگیهطایی اسطت
کططن بای طد در بررس طیهططاي جططذب آالینططدههططا بططر روي
جططازبهططاي متفططاوت مططورد توجططن باشططد .جهططت تعيططين
مطابقت نتایج با ایزوتر،هاي جذب از معادالت ایزوتطر،
جطذب النگمطویر ،فرونطدلي و بطت اسطتفاده گردیطد .بطا
توجططن بططن مقططادیر رگرسطيون هططر یط
جدو شماره  ،2م ت

نمودار شماره  :9تایزوتر ،جذب النگمویر سن حالت متتل

از ایزوتططر،هططا در

بن صورت پودر ک

گردید کن نتایج بن دست آمده

شده (ال ) ،پودر ک

جازب

شده اصالح شطده

(ب) و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فليکولویيدس ( )

با ایزوتر ،النگمویر مطابقت بطيشتطري دارد( .)50جهطت
تعيين مد هاي ایزوترمی ،از دزهاي متتلط

جطازب بطن

محلو هطاي رنطگ بطا غلظطت  56 ،4 mg/Lو  24اضطافن
شدند .محلو هاي مورد نظر بر روي شيکر انکوباتور بطا
شدت اکتالت  546 rpmو دماي محيط قرار داده شطد و
بعد از گذشت  06دقيقن ،غلظتهاي باقيمانطده رنطگ بطن
روش اسپکتروفتومتري تعيين مقدار گردید (نمودارهطاي
شماره  9و .)56

y = 0.6162x + 0.108
R² = 0.991

0.5
0.4

)1/(x/m

0.2
0.1

نمودار شماره  :11تایزوتر ،جذب فروندلي توسط سن حالت متتل

0
1

0

0.5

جازب بن صورت پودر ک

-0.5
-0.1

شده (ال ) ،پودر ک ط

شطده اصطالح

شده (ب) و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فليکولویيدس ( )

)(1/C

جدول شماره  :2پارامترهاي سن مد جذب النگمویر  ،فروندلي و بت
ایزوتر،
جازب

فروندلي

النگمویر
)qm (mg/g

)b (L/mg

شده

9/24

6/514

6/995

پودر اصالح شده

835

6/6605

6/998

کربن اصالح شده

15/44

6/601

6/342

پودر ک

611
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بت

R2

Kf

n

R2

)Xm (mg/g

)A (g/mg min

5/95

2/24

6/903

86

3

6/940

05

5/95

6/995

25

2/54

6/403

5

2/52

6/384

2/5

1

6/80
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0.3

پژوهشی

تاثير سينتي

حسین ایوزی و همکاران

جذب

بررسی سينتي

هاي جذب رنگزاي راکتيو بلطو 59

بططر روي جططازب گيططاه آبططزي آزوال فليکولویيططدس بططا
اسططتفاده از دو مططد سططينتيکی شططبن درجططن او و دو،
مورد بررسی قرار گرفت .جدو ضطرایب و نمودارهطاي
مطربوت بن مطد سينتيکطی شبطن درجطن او و دو ،در زیر
ن ان داده شده است .جهت تعيين مطد هطاي ایزوترمطی،
در زمانهاي متتل  ،مقدار  56گر ،در ليتطر جطازب بطن
محلططو هططاي رنططگ بططا غلظططت  56 ،4و  mg/L 24در
 pHبرابر  2اضافن شدند .محلو هاي مطورد نظطر بطر روي
شططيکر انکوبططاتور بططا شططدت اکططتالت  546 rpmو دمططاي
محيط قرار داده شد .سپس غلظتهاي باقيمانده رنگ بن
روش اسپکتروفتومتري تعيين مقطدار گردیطد (نمودارهطاي
شماره  55و  52و .)58

)qm (mg/g

)K1(min-1

R2

شده

9/24

6/623

6/925

شده اصالح شده

835

6/651

6/965

15/44

6/680

6/033

نوع جازب
پودر ک
پودرک

کربن اصالح شده

نمودار شماره  :12سينتي
متتل

جذب شبن درجطن او توسطط سطن حالطت
شده (الط ) ،پطودر ک ط

جازب بن صورت پودر ک

شططده اصططالح شططده (ب) و کططربن اصططالح شططده گيططاه آبططزي آزوال

30
y = 0.2174x + 1.2098
R² = 0.9992

25
15

10

)Ln(qe-qt

20

5

0

نمودار شماره  :11تطایزوتر ،جطذب بطت توسطط سطن حالطت متتلط
جازب بن صورت پودر ک

شده (ال ) ،پودر ک ط

شطده اصطالح

150

100

50

0

min

شده (ب) و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال فليکولویيدس ( )
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فليکولویيدس ( )

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

 54با استفاده از گياه آبطزي آزوال فيليکولویيطدس انجطا،
دادند ،بن این نتيجن رسيدند کن بيشتطرین ميطزان حطذف
رنگ آبی اسيدي  54در  pHاسيدي  8اتفاق میافتد کطن
با نتایج این تحقيق مطابقت دارد(.)9

تاثير غلظت اولين بر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59
بررسی نمودارها م ت

مطیکنطد کطن بطا افطزایش

غلظت اولين رنگ ،راندمان جذب رنگ راکتيطو بلطو 59
براي هر سن جازب پودر ک

شده (نمودار شماره ،)4

پودر اصالح شده (نمودار شماره  )0و کربن اصالح شده
(نمودار شماره  )1کاهش یافطت .ایطن امطر بطن ایطن دليطآ
است کن جازبهطا داراي محطآهطاي جطذب محطدودي
)qm (mg/g

)K1(min-1

R2

شده

3/2

6/62

6/999

شده اصالح شده

266

6/64

6/993

04

6/62

6/995

نوع جازب
پودر ک
پودرک

کربن اصالح شده

نمودار شماره  :11سينتي
متتل

جذب شبن درجطن دو ،توسطط سطن حالطت

جازب بن صورت پودر ک

شده (الط ) ،پطودر ک ط

شططده اصططالح شططده (ب) و کططربن اصططالح شططده گيططاه آبططزي آزوال
فليکولویيدس ( )

میباشند و با افزایش غلظت رنگزا ،ظرفيت آنها سریيتر
اشططباع شططده و رانططدمان جططذب کططاهش کواهططد یافططت .در
بررسی کن بالر

و همکطاران بطر روي کطارایی حطذف

فلوراید با استفاده از گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس انجطا،
دادند ،م ت

گردید کطن بطا افطزایش غلظطت فلورایطد،

راندمان حذف کاهش یافت( .)53همچنين طی مطالعناي
کن رک ائی و همکاران بر روي حذف رنگ آبطی بطازي
 8بططا اسططتفاده از گيططاه آبططزي آزوال فيليکولویيططدس انجططا،

بحث
تاثير  pHبر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59
بررسی نمودار شماره  ،5ن ان می دهد کن با کاهش
 ،pHميزان جذب رنگ افزایش یافت کن این امر بن الت
بار سطحی جازب و بار یطونی مولکطو رنطگ اسطت .بطا

دادند ،بن این نتيجن رسيدند کن با افطزایش غلظطت رنطگ
آبی بازي  ،8راندمان حذف راکتيو بلو  59کاهش یافطت
کن با نتایج این تحقيق مطابقت ن

ان داد(.)25

تاثير زمان تماس بر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59

است و بار سطحی جازب مثبت میشود و بن این ترتيطب

افزایش زمان تماس ،راندمان جذب براي هر سن جطازب

در pHهاي پطایينتطر ،ميطزان جطذب ایطن رنطگ آنيطونی

پودر ک

شده (نمودار شماره  ،)4پودر اصطالح شطده

افزایش مییابد .طی مطالعناي کن ززولی و همکاران بطر

(نمودار شماره  )0و کربن اصالح شده (نمودار شطماره )1

روي حذف رنگ اسطيدي سطياه  5بطا اسطتفاده از جطازب

افزایش یافتن و پس از  06دقيقن بن تعاد میرسد .این امر

حاصلن از گيطاه آبطزي آزوال فيليکولویيطدس انجطا ،داده

ن ان میدهد کن گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس داراي

اند ،بن این نتيجن رسيدند کن بيش ترین ميزان حطذف در

رانططدمان بسططيار بططاالیی در جططذب رنططگ راکتيططو بلططو 59

 pHاسيدي  2اتفاق میافتد( .)9همچنطين ططی مطالعطناي

میباشد .همچنين منحنی حذف رنگ بطا گذشطت زمطان

و همکاران بر روي حذف رنگ آبی اسيدي

داراي شطيب بسططيار مالیططم و آرامططی اسططت کططن ایططن امططر

کن بالر
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کاهش  ،pHميزان توليد یون  H+در محيط افزایش یافتطن

همانطور کن در نمودارها ن ان داده شده اسطت ،بطا

پژوهشی

حسین ایوزی و همکاران

از رنطگ بطر

مطابقططت دارد و در ایططن مطالعططن نتططایج ن ططان داد کططن بططا

می تواند بن الت ت طکيآ یط

روي سطو جطازب باشطد .درصطد حطذف جطازب پطودر

افططزایش جططر ،جططازب ،رانططدمان حططذف افططزایش ن ططان

اصالح شده گيطاه آبطزي آزوال بطيشتطر از حالطت پطودر

داد(.)56

ک

الیطن نطاز

شده و کربن اصالح شده اسطت کطن ایطن امطر بطن

الت تفاوت در سططو ویطژه جطازبهطا مطیباشطد .پطودر
اصططالح شططده گيططاه آبططزي آزوال داراي کلططآ و فططر

تاثير ایزوتر ،جذب بر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59
ایزوتر ،جذب از اوامآ مهم در طراحی سيستمهاي

بيشتري بوده است .مطالعناي کن سيبنی و همکطاران بطر

جذب است و در حقيقت ایزوتر ،جذب چگونگی فعطآ

 4بططا

و انفعا بطين جسطم جطذب شطونده و جطازب را ت طریو

اسطططتفاده از گيطططاه آبطططزي آزوال فيليکولویيطططدس انجطططا،

جطازب و

روي حططذف رنططگ اسططيدي رد  53و راکتيططو بلط

میکند .بنابراین در بهينن نمودن مصطرف یط

داده اند ،بن این نتيجن رسيدند کطن رانطدمان حطذف در بطا

تعيين ميزان ظرفيت ی

افزایش زمطان تمطاس از  4دقيقطن بطن  526دقيقطن افطزایش

این بررسی براي ایزوتر ،النگمویر ااداد بن دست آمطده

یافت کن با نتایج ایطن تحقيطق مطابقطت داشطت( .)59ططی

شطططده ( )، qm=15.44(mg/g

مطالعناي دیگري کن بالر

و همکاران بر روي حذف

جازب نقطش مهمطی دارنطد .در

توسطططط پطططودر ک ططط

) )R2=6/995 ، b= 6/514(L/mgپطططودر ک ططط

شطططده

رنططگ راکتيططو قرمططز  593توسططط گيططاه آبططزي آزوال

اصططالح شططده ( )b= 6/6605(L/mg) ، qm=835(mg/g

فيليکولویيدس انجا ،دادند ،نتایج ن ان داد کن با افزایش

 )R2=6/998کططربن اصططالح شططده ()، qm=9.24(mg/g

زمان ،درصطد حطذف رنطگ افطزایش و حطداکثر درصطد

) (R2=6/342 ، b=6/601(L/mgحاصططططططآ گردیططططططد.

حطذف در  96دقيقطن صطورت گرفطت کطن بطا نتطایج ایطن

ضرایب ایزوتطر ،بطن دسطت آمطده در ایزوتطر ،فرونطدلي

بررسی مطابقت دارد(.)22

تاثير جر ،جازب بر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59

توسطططط پططططودر ک ططط

شططططده (، n=2/24 ، K=5/95

 ،)R2=6/903پودر ک

شده اصطالح شطده (، K=5/0

 )R2=6/995 ، n=5/95و کططربن اصططالح شططده (، Kf=5

با توجن بن نمودار شماره  3م اهده مطیشطود کطن بطا

 )R2=6/384 ، n=2/52بن دست آمطد .ضطرایب ایزوتطر،

افزایش جر ،جازب ،راندمان جذب براي هر سن جطازب

شطده

پودر ک

شده ،پطودر اصطالح شطده و کطربن اصطالح

بن دست آمده در ایزوتر ،بت توسط پودر ک ط
( )min) ، Xm=86(mg/g

)R2=6/940 ، A=3(g/mg

محآهاي جذب قابآ دسترس براي جازب افزایش مییابطد.

) )R2=6/403 ، A=2/54(g/mg minکربن اصالح شطده

ظرفيت جذب بن الت محطآهطاي غيطر اشطباع در سططو

( ) )R2=6/80 ، A=1(g/mg min) ، Xm=2/5(mg/gبطن

جازب کاهش مییابد .مطالعناي کن ززولی و همکطاران

دست آمد .نتایج بن دسطت آمطده از مطالعطات ایزوترمطی

بططر روي حططذف فنططآ بططا اسططتفاده از گيططاه آبططزي آزوال

ن ان میدهد کن فرآیند جذب رنطگ راکتيطو بلطو  59بطا

شده انجا ،داده اند ،بن این نتيجطن

شطده،

ایزوتر ،النگمویر براي سن جطازب پطودر ک ط

رسيدند کن راندمان حذف فنآ بطا افطزایش جطر ،جطازب

پودر اصالح شده و کربن اصالح شده گياه آبزي آزوال

افططزایش یافططت ( .)26کططن بططا نتططایج ایططن تحقيططق مطابقططت

فيليکولویيططدس بططا ضططرایب همبسططتگی (، -R2=6/995

داشت .نتایج ایطن بررسطی بطا مطالعطناي کطن کسطروي و

 )R2=6/342 ، -R2=6/998نسططبت بططن ضططرایب ایزوتططر،

همکططاران در جططذب پ ط -کططرزو از محيطهططاى آبطط :

فروندلي و بت مطابقت بيشتري ن طان داد .در بررسطی

هططاى جططذب نجططا ،دادنططد،

و همکاران بر روي حذف رنگ راکتيو قرمز

بررس ط ایزوتططر ،و سططينتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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شده ،روند صعودي داشتن است .زیرا مساحت سطحی و

پططودر ک طط

فيليکولویيدس ک

شططده اصططالح شططده ( )، Xm=25(mg/g

جذب رنگ  Reactive Blue 19توسط گياه آبزی آزوال فيليكولوييدس

 593توسط گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس انجا ،دادند،

جذب شيميایی مرحلن محطدود کننطده در فراینطد جطذب

نتایج بررسی مطابقت بيش تري را با ایزوتر ،النگمویر با

بطوده است .در مطالعطناي کن سيبنی و همکاران بطر روي

داشتن  R2=6/999نسبت بن ایزوتر ،فرونطدلي ن طان داد

حذف رنگ اسيدي رد  53و راکتيو بل

 4با استفاده از

کن با نتایج این بررسی مطابقطت دارد .در بررسطیاي کطن

گيططاه آبططزي آزوال فيليکولویيططدس انجططا ،دادهانططد مططد

 Velanو همکاران بر روي حذف رنگهاي اسطيد قرمطز

سططينتيکی مناسططب را سططينتيکی شططبن درجططن دو ،گططزارش

 ،33اسيد سبز  ،8اسيد نارنجی  1و اسيد آبطی  54توسطط

کردهاند کن با نتایج این بررسی مطابقت داشت(.)59

گيطاه آبططزي آزوال انجططا ،دادنططد ،نتطایج بططن دسططت آمططده

در این تحقيق پودر ک

شده ،پودر اصالح شده

مطابقططت بططيشتططري را بططا ایزوتططر ،النگمططویر نسططبت بططن

و کربن اصالح شطده گيطاه آبطزي آزوال فيليکولویيطدس

ایزوتططر ،فرونططدلي ن ططان داد کططن بططا نتططایج ایططن تحقيططق

انوان جازب براي جذب ماده رنگزا  Reactive Blue 19هطا

مطابقت داشت(.)25

از محيط آبی مورد اسطتفاده قرار گرفت .نتایج مطالعطات
فرآینطد جطذب نط ان داد کطن در  pHهطاي اسيدي ،کطارایی

جذب بر راندمان حذف رنگ راکتيو بلو 59

حذف بهتر بوده و واکنش جذب در زمان  06دقيقطن بططن

تاثير سينتي

جذب بن کواو فيزیکطی وشطيميایی مطاده

تعاد رسيده و درصد جذب هم چنين با افزایش غلظت

جازب بستگی دارد کن مکانيسم جذب را تحطت تطاثير قطرار

اوليطن رنگ و مقدار جازب بن ترتيب کطاهش و افطزایش

میدهد کن براي تعيين مکانيسمهطاي کنتطر فراینطدهاي

یافتن است .مطالعن ایزوتر ،و سينتي

هاي فرآیند جطذب

جذب سطحی مورد استفاده قرار میگيرد .در این تحقيق

نيز ن ان داد کطن جططذب از مطد ایزوتطر ،النگمویططر و

براي بررسطی اوامطآ مطوثر بطر سطرات واکطنش فرآینطد

سطينتي

شطبن درجططن دو ،تبعيطت مطیکنطد .بطيشتطرین

جذب ماده رنگزاي راکتيو بلو  59بر روي جطازب آزوال

ميزان جذب رنگ ،توسط پودر اصالح شده گياه آبطزي

مد هاي سينتيکی شطبن درجطن او و دو ،مطورد بررسطی

آزوال فليکولوئيدس م اهده گردیطد .نتطایج ایطن مطالعطن

قرار گرفت .بررسی مقادیر پارامترهاي سطينتيکی فرآینطد

م ططت

سططاکت کططن مططیتططوان از گيططاه آبططزي آزوال

جذب رنگزاي راکتيو بلو 59ن ان مطیدهطد کطن ضطریب

فليکولوئيططدس بططن انططوان ی ط

همبستگی براي مد سينتيکی شبن درجن دو ،،بطراي سطن

کارایی باال جهت تصفين پساب صنایي نساجی استفاده کرد.

سينتي

جازب پودر ک

شطده ،پطودر اصطالح شطده و کطربن

اصالح شده گياه آبزي آزوال فيليکولویيدس با ضطرایب

جططازب ارزان قيمططت بططا

سپاسگزاری

ضرایب مطد سطينتيکی شطبن درجطن او (، -R2=6/925

مصوب دان گاه الو ،پزشکی بيرجند در سطا  5895بططا

 )R2=6/033 ، -R2=6/965میباشد کن با توجن بطن ایطن

شماره کد اکالق Ir.bums.1394.63 :و کد ططرحB9412 :

نتططایج مططیتططوان بيططان نمططود کططن فرآینططد جططذب بططا مططد

است .نویسندگان مقالن ازکلين کسانی کن بن نحوي در انجا،

سينتيکی شبن درجن دو ،مطابقت بطيش تطري مطی کنطد و

این پایان نامن همکاري داشتناند ،ت کر و قدردانی میکنند.
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