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Abstract 
 

Background and purpose: One of the main problems of pollution of aquatic environments is 

hardly biodegradable chemicals with high toxicity such as antibiotics. If they are not removed from the 

wastewater, particularly the hospital wastewater, many health and environmental hazards are created. 

Therefore, appropriate management and treatment of this type of wastewater is highly necessary. This 

research aimed at investigating the efficiency of advanced oxidation process by ozone photocatalytic 

method combined with zinc oxide in removal of amoxicillin from wastewater. 

Materials and methods: The present study was conducted on laboratory scale in a pre-designed 

reactor. The effects of ozone concentration (5-10 mg/min), catalyst concentration (0.25-1.5mg/l), 

amoxicillin concentration (10-100 mg/l), and pH (3-11) were investigated on the process efficiency by 

HPLC. Thirty specimens were studied using central composite design method and the information was 

evaluated by surface response method using Design Expert7. Data analysis was done applying ANOVA 

and regression analysis. 

Results: The removal efficiency of amoxicillin was 93% under optimal conditions (ozone dose: 3 

mg/min, pH 11, catalyst dose: 0.875 mg/l, and amoxicillin concentration: 55mg/l). ANOVA and 

regression analysis showed that the fitted model properly matched with laboratory results. 

Conclusion: This study showed that the ozone photocatalytic process along with zinc oxide 

could be applied as a suitable and effective method in treatment of antibiotics in aqueous environments. 
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در ترکیب با اکسید روي در  ازن زنی فتوکاتالیستیکارایی فرایند 
 یاز فاضالب بیمارستانآموکسی سیلین بیوتیک حذف آنتی

 
     1یززول یمحمد عل

     2يزیمهر ییاحسان ابو  
   3جمشید یزدانی چراتی  

 4رضا قربانپور    

 چکیده
هاي آبی در عصر حاضر حضـور ترکیبـات سـخت تجزیـه پـذیر بـا از مشکالت عمده آلودگی محیط و هدف: سابقه

هاي بیمارستانی ز فاضالب خصوصا فاضالبباشد. در صورت عدم حذف این ترکیبات اها میبیوتیکآنتی سمیت باال نظیر
 ایـن مطالعـه در. اسـت ضـروري این نـوع فاضـالب هـا تصفیه شود. لذاخطرات بهداشتی و زیست محیطی زیادي ایجاد می

ازن در  فتوکاتالیسـتی روش بـه پیشرفته اکسیداسیون فرایند توسط فاضالب، از سیلین آموکسی بیوتیک آنتی حذف کارایی
 .است شده بررسی روي ترکیب با اکسید

 انجـام راکتـور یـک در آزمایشگاهی است کـه مقیاس در یمقطع ینوع مطالعه تجرب حاضر از مطالعه ها:مواد و روش
 ســیلینآموکســی غلظــت، )mg/l5/1-25/0 ( غلظــت کاتالیســت)، mg/min 10-5(غلظــت ازن مــوثر عوامــل تــاثیر. یافــت

)mg/l100-10و ( pH )11-3( توسط  فرایند راندمان برHPLC نمونه با استفاده از روش  30گرفت. تعداد  قرار بررسی مورد
و  Design Expert7طراحی مرکب مرکزي در نظر گرفته شد و نتایج توسط روش سـطح پاسـخ و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 

 هاي آماري آنالیز واریانس و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.آزمون
 کاتالیسـت ، دوز11برابـر بـا  pH، دقیقـه  بـر گـرممیلـی 3آن بود که در شرایط بهینه (دوز ازن حاکی از نتایج ها:یافته

درصد بوده است و 93سیلین راندمان حذف آموکسی لیتر) بر گرممیلی 55 سیلین آموکسی غلظت لیتر و بر گرممیلی 875/0
 ارد.د ها نشان داد مدل برازش شده تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهیآزمون

 روشتوانـد بـه عنـوان یـک مـی روي اکسـید همراه بـا ازن فتوکاتالیستینشان داد که فرایند  این مطالعهنتایج  استنتاج:
 .کار گرفته شوده بهاي آبی در محیط هابیوتیکآنتیمناسب و موثر در تصفیه 

 

 مرکب مرکزي فاضالب بیمارستان، طراحی، اکسیداسیون پیشرفته، سیلین آموکسی واژه هاي کلیدي:
 

 مقدمه
 جمعیــت افــزون روز افــزایش و صــنایع پیشــرفت بــا
 هـاآن از تـوجهی قابل مقادیر و تولید جدید هايآالینده
 منـایع و زیسـت محـیط وارد هافاضالب طریق از روزانه

باشـند ها نوپدید مـیخیلی از این آالینده. گردندمی آبی
 وجود زیست محیط در توجهی قابل حد در قبالً که چرا

 در هاآن لظتـغ بر روز روز به و روزهـام یـول داشتندـن
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ــیط ــت مح ــزوده زیس ــودمی اف ــت .ش ــده اهمی هاي آالین
 غـدد کننـدهمختل هاآن از عضیب کهاین به دلیل نوظهور

ــزدرون ــندمی ری ــت باش ــی و باالس ــمعل ــودن دارا رغ  ب
ــوده مقــاوم و ســمی کــم، هــايغلظت ــرات داراي و ب  اث
 از یکـی .)1(باشندمی زیست محیط و انسان براي مضري

 متنـوع و متعـارف غیر و نوظهور هايآالینده اصلی منابع
 ایـن. باشـدمی دارویـی منـابع شـیمیایی سـاختار لحاظ از

 خطرنـاك و نبوده بهداشتی استانداردهاي داراي ترکیبات
 هـابیوتیکآنتی .)2(باشـندمی زیست محیط و انسان براي

 هايآب وارد هافاضالب طریق از عمدتاً) هازنوبیوتیک(
 رسـوبات و فاضالب لجن در همچنین و اندشده سطحی

 لجـن یـا کودهـا کاربرد متعاقب کشاورزي هايخاك یا
 هــايســال در .)3(کننــد پیــدا تجمــع تواننــدمی فاضــالب

 مورد ايگسترده بطور، هابیوتیکآنتی تخلیه کنترل،اخیر
ــه ــرار مطالع ــه ق ــت. گرفت ــه اس ــابیوتیکآنتی تخلی  در ه

 سـازنده صـنایع از ناشـی ثانویه پساب و فاضالب خانهتصفیه
 محـیط بـه هـاآن رهاسازي مهم بسیار منبع، بیوتیکآنتی

هـا، بیوتیـکتـرین آنتـیاز پرمصرف .)4(باشدمی زیست
   شـیمیایی فرمـول سـیلین بـاآموکسی

 بتاالکتـام حلقه با سنتزي نیمه سیلینپنی باشد که یکمی
ــت و از ــنتز اس ــواره س ــلولی دی ــاکتري س ــوگیري ب  جل

ــدمی ــه .)5(کن ــت ب ــرف عل ــاالي مص ــازل در آن ب  و من
ــتان ــت هابیمارس ــالب در آن غلظ ــاال هافاض ــی ب ــد م باش

ـــ  میـــزان آن در مطالعـــات فاضـــالب کـــهطـــوريهب
 لیتـر بـر گـرممیلـی 7/82 تـا 28 بین آلمان هايبیمارستان

براسـاس آخـرین آمـار معاونـت  .)6(اسـت گزارش شده
ـــت  ـــذاو داروي وزارت بهداش ـــت در غ داروي  10لیس

سـیلین رتبـه سـوم را دارد کـه پرفروش کشور آموکسـی
 .)3(اسـتبیوتیک در نسخه پزشـکان ترین آنتیپراستفاده
 قابلیـت جملـه از خواصی داشتن دلیلبه هاسیلینآموکسی

 بـه صـدمه موجـب، بـاال سـمیت تـر وکـم زیستی تجزیه
DNA سـبب همچنین و شوندمی انسان در هاو لنفوسیت 

 .)7(شـودمی بیوتیـکآنتی به مقاوم هايباکتري گسترش
 بدون زیادي زمان مدت توانندمی همچنین این ترکیبات

 روي بــر مخربــی اثــرات و بماننــد بــاقی محــیط در تغییــر
 سـمیت موجـب ایجـاد زیـرا بجا بگذارنـد زیست محیط

بنابرین با توجه بـه  د.شونپذیرنده می محیط زیست براي
اثرات نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی این ترکیبـات 

 بـه تخلیـه از هـا قبـلآن اويحـ فاضالب که ضروریست
  .)8(گیرد قرار تصفیه مورد محیط زیست
 و شـیمیایی مـواد حذف زمینه در متعددي مطالعات

 ازاز طریــق فراینــدهاي شــیمیایی و بیولــوژیکی  دارویــی
است. هر کدام از این فرایندها مزایـا و  شده انجام پساب

ــد. مهــم ــه خــود را دارن ــب منحصــر ب ــت معای ــرین مزی ت
ها از پساب بیوتیکفرایندهاي شیمیایی براي حذف آنتی

سرعت تجزیه و تخریب ترکیبـات سـخت تجزیـه پـذیر 
باشـد. از بـین بیولوژیکی با راندمان باال در فضاي کم می

یایی، فرایندهاي اکسیداسیون پیشـرفته بـه فرایندهاي شیم
دلیل تولید رادیکال هـاي فعـال بـا قـدرت اکسیداسـیون 
باالتر از فرایندهاي معمول اکسیداسـیون در دمـا و فشـار 

 فرآیندهاي معمولی مورد بررسی بیش تر قرار گرفته اند.
 Advance Oxidation Processپیشرفته یـا  اکسیداسیون

)AOPs  (در مقـاوم آلـی مـواد تجزیه براي خوبی روش 
 هستند. بیولوژیک تجزیه غیرقابل و تجزیه

 ازن فرآینـد کـارایی روي بـر شـده انجام مطالعه در
 بیوتیـک آنتـی حذف در پراکساید کلسیم همراه به زنی

 کـه شـد مشـخص آبـی هايمحلول از سیپروفلوکساسین
 را سیپروفلوکساسـین از درصد 92 است قادر فرآیند این

ــذف ــد ح ــین .)9(نمای ــارایی همچن ــدهاي ک  و UV فراین
2O2UV/H ســیلین آموکســی بیوتیــک آنتــی حــذف در 

 نتـایج نشـان داد کـه میـزان. ی قـرار گرفـت مورد بررسـ
 UV فرآیند توسط سیلین آموکسی بیوتیک آنتی حذف

 در آمـد بـه دسـت درصـد 20 دقیقـه 60 گذشت از پس
 درصـد 99 دقیقه20 زمان در توانست 2O2UV/H حالیکه

با توجه به مطالعات  .)10(نماید حذف را سیلین آموکسی
ها توسط فرایندهاي بیوتیکانجام شده براي بررسی آنتی

تاثیر  )11(سیلین با نانوفیلتراسیونشیمیایی حذف آموکسی
 )12(توسط نانوفیلتراسـیون نیسفالکسمواد آلی بر حذف 
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 )14(حـذف فتوکاتالیسـتی فورفـورال )13(جـذب بیسـفنل
ـــفنل ـــاالیی بیس ـــاه پ ـــاي  )15(گی ـــده ه ـــذف آالین ح

حـذف بیسـفنل  )17(حذف تتراسـایکلین )16(استروژنیک
A ــاکنون مطالعــه )18(از آب ــی و ت ــد ازن زن ــا فرآین اي ب

فتوکاتالیست اکسید روي به صورت هم زمان در غلظت 
ازن یکی از باال و حداکثر (واقعی) صورت نگرفته است. 

 که قـدرت اکسـیدکنندگی آن استقوي هاي اکسیدکننده
 يهـاکالیراد لـیکن بـیش از هتر بوداز رادیکال کلر کم

سانی قادر به آبه  زن. ای استاتم ژنیو اکس لیدروکسیه
ــوده و ــات ب ــیون ترکیب ــا  اکسیداس ــات را ب ــایر ترکیب س

از بـــین  .)19(کنـــدهـــاي متفـــاوت اکســـید مـــیشـــدت
هاي مورد بررسی به دالیلی همچون غیر سمی کاتالیست

 بخش باالي جذب باال و  قابلیت شیمیایی بودن، پایداري
مورد  UV، اکسید روي در کنار UV هايپرتو از بزرگی

ــرار گرفــت. ــراي بررســی و  اســتفاده ق در ایــن مطالعــه ب
 مدلسازي عوامل موثر بر عملکرد راکتـور شـیمیایی از روش

 آماري و ریاضی مفیـد بـراي ) که روشRSMپاسخ (سطح 
 بررسی تغییرات یک متغیر در سطوح مختلف سـایر متغیرهـا

 .)20(شده اسـتسازي پاسخ است استفاده و همچنین بهینه
 مطالعـهدر این  روش طراحی مرکب مرکزي مورد استفاده

از  .)21(باشــدتــرین روش طراحــی آزمــایش مــیمتــداول
مسـتقل بـر ي  رهایارزیابی اثر متغ برايروش سطح پاسخ 

) و همچنـین بیوتیکآنتیحذف  عملکرد پاسخ (راندمان
شـد. بـا توجـه بـه پیشگویی بهترین مقدار پاسخ اسـتفاده 

 کـارایی بررسـی هـدف بـا مطالعـه الـذکر ایـنموارد فوق
ــد ــی ازن فراین ــا همــراه زن  در روي اکســید فتوکاتالیســت ب
 97بیمارسـتانی در سـال  فاضـالب از سیلینآموکسی حذف
 مشکل حل براي یمناسب راهکار بتواند شاید تا شد انجام

 از یکـی حاضـر حال در که دارویی هايفاضالب تصفیه
 .دهد ارائه باشندمی محیطی زیست معضالت مهم ترین

 

 مواد و روش ها
 تهیه نمونه -2-1

  مقیـاس در تجربی مقطعی مطالعه نوع از مطالعه این
 

 اول مرحلـه در مطالعـه ایـن در. انجـام شـد آزمایشگاهی
 ســیلینآموکســی بیوتیــکیآنتــ حــاوي ســنتتیک نمونــه

 روي بــر آزمــایش انجــام دوم مرحلــه در و شــد اســتفاده
صورت پـذیرفت. بـراي تهیـه  بیمارستانی فاضالب نمونه

سـیلین پـس از آموکسـی بیوتیـکآنتـی سنتتیک محلول
حـل کـردن آن  و بیوتیـکآنتی از گرممیلی 500 توزین

 بـه سـیسی 1000 بالن در محصول حاصل مقطر آب در
 بـا اسـتوك محلـول ترتیـب ایـن بـه. انده شـدرسـ حجم

محلـول هـایی  سپس و تهیه لیتر در گرممیلی 500 غلظت
مطابق با مراحل به دست آمده در نرم افزار آماري مـورد 

 هاي متفاوت تهیه شدند.استفاده در غلظت
 

 مواد مصرفی -2-2
مواد شیمیایی مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه شـامل 

 ،)AMX ()1S5O3N19H16Cیلین (آنتی بیوتیک آموکسی س
اکســید روي، تیوســولفات ســدیم، اســید ســولفوریک و 
هیدروکسید سدیم بود که همـه مـوارد سـاخت شـرکت 

 مرك آلمان می باشد.
 

 مشخصات سیستم آزمایشی مورد استفاده -2-3
 راکتـور راکتور مورد استفاده در ایـن مطالعـه یـک

 10 قطر و20 ارتفاع با گالس پلکسی جنس از اياستوانه
 پوشــش گــرفتن قــرار بــه توجــه . بــا)22(بــود متــرســانتی

 راکتـور داخل ) درphilips(مدل  UV المپ و کوارتزي
 در. در نظر گرفته شـد سی سی 1500 راکتور مفید حجم

 قـرار بـراي کـوارتزي پوشش استوانه درب مرکز قسمت
 لولـه عـدد  دو همچنـین . شـد ایجـاد UV المپ گرفتن

 ازن خروجی براي دیگري و ازن گاز ورودي براي یکی
 بـا وات CUV( 6( استفاده مورد UV المپ. گردید تعبیه
 غـالف یـک داخـل در کـه نـانومتر بـود 254 موج طول

 مرکــز در کــه متــرســانتی 5/1 قطــر بــه شــکل اينهاســتوا
 از خروجـی ازن گـاز.گرفـتمی قرار داشت قرار استوانه
 یدیـد محلـول هاآن داخل در که ایمپنجر 2 وارد راکتور
 سپس و شدمی وارد داشت قرار زدایی ازن جهت پتاسیم

 .گردیــدمی منتقــل بیــرون محــیط بــه زدایــی ازن از پــس
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 روي اکسـید رنگ سفید پودر زا مطالعه همچنین در این
 در گرم 6/5 چگالی با مول بر گرم 4/81مولکولی جرم با

سـطح ویـژه  و کریسـتالی سـاختار بـا مکعـب متـر سانتی
 2250 ذوب نقطـه و همچنـین داراي g2m 80/تـر از بیش

مطابق با مراحل  آزمایشات در .شد استفاده کلوین درجه
 بـر گـرممیلی 5/1 تا لیتر بر گرممیلی 25/0 آزمون مقدار

 .شد اضافه راکتور داخل به روي اکسید لیتر
 

 ها روش طراحی نمونه و آنالیز داده -2-4
 يرهـایجهـت ارزیـابی اثـر متغاز روش سطح پاسخ 

) آنتی بیوتیـکمستقل بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف 
و همچنین پیشگویی بهتـرین مقـدار پاسـخ اسـتفاده شـد. 

ر ایـن مطالعـه طراحـی روش سطح پاسخ مورد استفاده د
 هـاي تجربـیترین طرحکه یکی از مهم بودمرکب مرکزي 

. در شـودمحسوب میسازي فرایند مورد استفاده در بهینه
 )α + ، 1 ،0 ،-1،- αاین روش همه عوامل در پنج سـطح (+

متغیرهـاي  ).1شـماره  جـدول مورد مطالعه قرار گرفتند (
،  mg/min ،(pHغلظت ازن(مستقل در این مطالعه شامل 

) mg/l( کاتالیست ) و غلظتmg/l( غلظت آنتی بیوتیک
متغیر وابسته در این مطالعه راندمان حـذف همچنین بود. 
 4بر مبناي اثرات متقابـل فاکتورهـا در  .بیوتیک بودآنتی

 30تکرار در نقطـه مرکـزي،  6فاکتور و تعداد 4سطح با 
 جهت تعیین محدوه غلظتی مورد دست آمد.ه آزمایش ب

پژوهش براي پارامتر هاي موثر در عملکرد فرایند قبل از 
استفاده از نرم افزار طراحی مرکب مرکزي از نـرم افـزار 

 ریاضی سیمپلکس استفاده شد.
 

مقادیر واقعی و کد گذاري شده متغیرهـاي مسـتقل : 1جدول شماره 
 مورد استفاده در طراحی آزمایش

 متغیر
 کد مربوط 

 به متغیر

 قادیر واقعی متغییرها در سطوح کد گذاري شدهبازه تغییرات م

        α  +                 1-                   0                  1          +      α+ 

pH A 3 5 7 9 11 
 mg/min( B 1 2 3 4 5غلظت ازن(

 mg/l( C 10 5/32 55 5/77 100غلظت آموکسی سیلین (
 mg/l( D 25/0 56/0 875/0 18/1 5/1( کاتالیست غلظت

 

رویکردي که در این مطالعه براي طراحـی و انجـام 
روش ســطح پاســخ از نــوع هــا اتخــاذ گردیــد، آزمــایش

 Centeral Composite Designیـا  طراحی مرکب مرکـزي
)CCD (میلی  1500در هر مرحله از آزمایش مقدار  .بود

لیتر از نمونه سنتتیک در راکتور مورد نظر وارد می شـد. 
 بر اساس طراحی مدل تجربی ارائه شده در جدول شماره

ــدیل 2 ــد از تع ــدل  PH، بع ــر و  jenway( م ــورد نظ ) م
بیوتیک و کاتالیسـت، بـراي هاي مشخص از آنتیغلظت

گرفـت و در مدت زمان تعریف شده ازن زنی انجام مـی
در هر مرحلـه توسـط  بیوتیک پایان راندمان حذف آنتی

ــتگاه  ــدل ( HPLCدس ــخص )shimadzuم ــد. مش  گردی
پاسـخ یـافتن یـک اولین گام در استفاده از روش سـطح 

رابطه تقریبـی مناسـب بـین پاسـخ و مجموعـه متغیرهـاي 
ــی ــتقل م ــد مس ــب از دادهباش ــی مرک ــاي روش طراح ه

ن تناسـب معـادالت رگرسـیون چنـد یمرکزي جهت تعیـ
 .جمله به صورت زیر استفاده شد

 
ــدار yکــه در آن  ــخمق ــت، 0β ،پاس ــدد ثاب ــریب  iβ ع ض

ــی،  ــیون خط ــه دوم،  iiβرگرس ــیون درج ــریب رگرس  ض
ijβ ون بـرهم کنشـی و ـضریب رگرسیϵ زان خطـا را ـمیـ

 دهد.نشان می
 

 شیمیایی فرآیند از بعد AMX تخریب سینتیک -2-5
در  AMXبه منظور تعیین سینتیک واکنش تخریـب 

فرایند ازن زنی فتوکاتالیسـتی همـراه بـا اکسـید روي در 
هـاي هـاي معـادالت خطـی واکنشمنحنی ،شرایط بهینه

درجه صفر ، درجه یک و درجه دو ترسیم شد و با توجه 
به معادله رگرسیون منحنی خطی ترسـیم شـده، ضـرایب 

)، ضـریب تعیـین kمربوطه شامل ثابت سرعت واکـنش (
)2R) و سرعت واکنش (rگردید. ) محاسبه 
 

 آنالیز -2-6
 تیکبیوسنجش آنتی جهت HPLC از روش پیشرفته

جهـز بـه استفاده شد. سیستم مسیلین در محلول آموکسی
متـر، قطـر خـارجی میلـی 150با طـول  C18 OSDستون 

میکرومتــر، طــول مــوج  5متــر و قطــر داخلــی میلــی 6/4
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 پژوهشی

ــازداري 230 ــان ب ــانومتر و زم ــه  248/4ن ــوددقیق ــاز ب . ف
درصـد پتاسـیم دي هیــدروژن  95متحـرك مخلـوطی از 

صد متانول با میزان تزریق در 5موالر) و  025/0فسفات (
جهــت .  23(در نظـر گرفتــه شــدلیتــر در دقیقــه میلـی 5/0

نمونه با فیلتر سـر  ،سیلینیآموکس بیوتیکاستخراج آنتی
 6اسید کلریدریک و شد میمیکرون فیلتر  45/0سرنگی 

تنظیم شد و سپس بـراي بـراي بـه  3تا محلول  pHموالر 
گـرم  2/0بـا غلظـت  EDTA2Naحداقل رساندن تجزیه 

 زنـی ازن ظرفیـت .)24(شـدمـیدر لیتر به محلـول اضـافه 
 با محلول ازن تعیین مقدار همچنین و ژنراتور ازن دستگاه

و روش اینـــدیگو مطـــابق بـــا  E2350 روش از اســـتفاده
 .)25(شد گیري اندازه متد استاندارد

 

 یافته ها
 بر اساس روش سطح پاسخ ماتریکس طراحـی مربـوط

هاي روش سطح پاسخ جهت مشخص نمودن به آزمایش
بیوتیــک در اثــر چهــار متغیــر مســتقل روي حــذف آنتــی

 ت.بیان گردیده اس 2جدول شماره 
با به کارگیري روش آمـاري سـطح پاسـخ ، معادلـه 
 زیر که نشان دهنده ارتباط تجربی متغیرهـاي آزمـایش و

درصد راندمان به صورت کـد گـذاري شـده اسـت، بـه 
  دست آمد:

Efficiency (%) = 54.0257 + 10.3667 A + 6.38328 

B- 6.36672 C + 5.50561 D - 0.0773333 AB + 

0.297667 AC + 0.231167 AD - 0.672667 BC + 

0.643833 BD - 0.231167 CD + 5.42314 A^2 - 
0.826861 B^2 - 1.32686 C^2 - 0.701861 D^2 

 

 دوز برابـر بـا  pH ،Bبرابـر بـا  Aبا این توصیف کـه 
ــب  ــت  mg/min(، C(ازن برحس ــاکتور غلظ ــا ف ــر ب براب

 کاتالیسـتغلظـت  D)و mg/lحسب ( بر سیلینآموکسی
س از مدلسازي آماري و آنـالیز پ .است) mg/lبرحسب (

رگرسیون، جهت تعیین میزان تاثیر و اهمیت هر یـک از 
دي فراینـــد از روش آنـــالیز واریـــانس ارامترهـــاي وروپ
)ANOVA( ) استفاده گردید. در ایـن آنـالیزANOVA( 

براي تایید مدل ارائه شـده و میـزان دقـت آن در بـرازش 
اسـتفاده  2Rو Value-F ،Value-Pرامتر پـاها از سـه داده

جهت درك بهتـر اثـرات منفـرد و بـر همکـنش  گردید.
 نمـودارتفاده شـد () اسـ2Dهاي دو بعدي (متغییرها از پالت

ن یبعدي جهت تعی 2یک پالت  a1 نموداردر  ).1 شماره
و  افــزایش غلظــت ازنبــا  آنتــی بیوتیــکمقــدار حــذف 

یـک  b1 نمـوداردر  نشان داده شـده اسـت. pHتغییرات 
بـا  بیوتیکآنتی حذفجهت تعین مقدار  دو بعديپالت 

نشـان داده  pHو تغییـرات  بیوتیـکافزایش غلظت آنتـی
 افـزایشبـا  بیوتیکآنتی حذف c1 نموداردر  شده است.

 نشان داده شده است. pH تغییرات و کاتالیست غلظت
هاي مورد نحوه تاثیر اثرات متغیرهاي اصلی بر پاسخ

آورده شده است. این نمـودار  2شماره  نمودارمطالعه در 
دهـد کـه بجـز ها را در شرایطی نشـان مـیتغییرات پاسخ

کتورهـا در سـطح صـفر خـود فاکتور مورد نظـر سـایر فا
 باشند.ثابت می

 
 طراحی آزمایش و نتایج: 2جدول شماره 

  راندمان حذف
R-Amoxi% 

 مرحله ازمایش 1فاکتور  2فاکتور  3فاکتور  4فاکتور 
D:C catalyst C:C Amoxi 3B:O A:pH 

38/50 875/0 55 3 7 1 
55/62 562/0 5/32 2 9 2 
38/52 875/0 55 3 7 3 
22/45 187/1 5/77 4 5 4 
38/59 875/0 55 3 7 5 

60 187/1 5/77 2 9 6 
51 875/0 55 3 7 7 
40 875/0 100 3 7 8 
64 187/1 5/32 4 5 9 
27 562/0 5/77 2 5 10 

47 187/1 5/32 2 5 11 

64 875/0 10 3 7 12 

47/71 187/1 5/32 2 9 13 

60 562/0 5/77 4 9 14 

93 875/0 55 3 11 15 

50 562/0 5/77 2 9 16 

37 562/0 5/77 4 5 17 

55 875/0 55 3 7 18 

73 187/1 5/77 4 9 19 

67 5/1 55 3 7 20 

50 562/0 5/32 4 5 21 

85 187/1 5/32 4 9 22 

74 562/0 5/32 4 9 23 

65 875/0 55 3 3 24 

35 187/1 5/77 2 5 25 

38 562/0 5/32 2 5 26 

42 25/0 55 3 7 27 

40 875/0 55 1 7 28 

68 875/0 55 5 7 29 

55 875/0 55 3 7 30 
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) نمـاي دو بعـدي از تغییـرات aبـر همکـنش متغیرهـا ( :1 شـمارهنمودار 
میلیگـرم در لیتـر، غلظـت  55( غلظت آموکسی سیلین  pH غلظت ازن و

 pH ) نماي دو بعدي از غلظـت آنتـی بیوتیـک  وb) ، (875/0کاتالیست 
) نمـاي c)، (875/0یگرم در دقیقه ، غلظـت  کاتالیسـت میل 3(غلظت ازن 

میلیگـرم در  3(غلظـت ازن  و غلظت کاتالیست pHدو بعدي از تغییرات 
ــی بیوتیــک  ــی  55دقیقــه، غلظــت آنت میلیگــرم در دقیقــه) در حــذف آنت

 روي اکسید فتوکاتالیستی با زمانهم زنی بیوتیک با فرایند ازن
 

 

ریانس براي بررسی نتایج مربوط به آزمون تحلیل وا
 AMXتأثیر پارامترهاي مورد بررسی بر کـارایی حـذف 

 ارایه شده است. 2-4در جدول شماره 

 
 

 بیوتیـکتاثیر فاکتورهاي مستقل بر کارایی حـذف آنتـی :2 شمارهنمودار 
روي  اکسـید فتوکاتالیسـتی بـا زمانهم زنی ازن فرایند از فاضالب با

)A :PH  7برابر با ،Bگرم بر دقیقه، میلی 3رابر : دوز ازن ب Cغلظـت : 
: غلظـت کاتالیسـت  Dگرم بـر لیتـر و  میلی 55آنتی بیوتیک برابر با 

   لیتر) بر گرم میلی 875/0

 
 آنالیز واریانس براي مدل حذف آنتی بیوتیک :3 جدول شماره

 

  F Prob > Fمقدار  df Mean Square مجموع مربعات منبع

 معنی دار 0001/0 < 62/19 19/449 14 60/6288 مدل
    9/22 15 46/343 باقیمانده

 بی معنی 1410/0 71/2 29 10 02/290 فقدان برازش
    69/10 5 44/53 خطاي خالص

Cor Total 07/6632 29     

 
خالصــه نتیجــه بررســی کــارایی فراینــد ازن زنــی  :4 شــماره جــدول

 ز فاضالبسیلین ا فتوکاتالیستی همراه با اکسید روي در حذف آموکسی
 

 پاسخ
 حداکثر حداقل

 انحراف معیار میانگین
 Run مقدار Run مقدار

راندمان حذف 
 39/16 درصد 83/55 15 درصد 93 25 درصد 35 آموکسی سیلین %

 
در راندمان حـذف از بـین چهـار با توجه به یافته ها 

، غلظت ازن و کاتالیست pHمتغیر مستقل در حالت کلی 
ــر ظــت آموکســیداراي اثــر مثبــت و غل ســیلین داراي اث

میـزان دو پـارامتر  باشـد.معکوس بر راندمان حـذف مـی
sum of squares وF-value  براي عوامل مـوثر به ترتیب

ــورت  ــه ص ــزان ازن  >pHب ــده  >می ــت آالین ز ود >غلظ
 تـرینبیش pHکاتالیست است که نشان دهنده این است که 

 دارنـد. AMXترین تاثیر را در حـذف ز کاتالیست کموو د
 کـارایی اي از نتـایج بررسـیخالصه 3جدول شماره  در
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 در روي اکسـید بـا همـراه فتوکاتالیسـتی زنی ازن فرایند
 فاضالب ذکر شد. در این جـدول از سیلینآموکسی حذف

هاي توصیفی شامل حـداقل، حـداکثر، ترین شاخصمهم
مشــاهده بــراي  30میــانگین و انحــراف معیــار حاصــل از 

 گردد.ها به صورت مجزا مالحظه میهریک از پاسخ

 

 بعد از فرآیند شیمیایی AMXتعیین سینتیک تخریب  -3-1
 شـدهتوجه به معادله رگرسیون منحنی خطی ترسیم 

مربوطه شامل ثابت ضرایب همچنین ، 3در نمودار شماره 
ــنش ( ــرعت واک ــین (kس ــریب تعی ــرعت 2R)، ض ) و س

ــنش ( ــنشrواک ــد AMX تخریــب ) واک  فرآینــد از بع
 5 شـماره طور خالصـه در جـدولمحاسبه و بـه یمیاییش

 نمایش داده شده است.

 
 تخریـبهاي سـینتیکی و ضـرایب مربوطـه در مدل: 5 شماره جدول
AMX شیمیایی فرآیند از بعد 

 

 K r 2R درجه واکنش
(Zero order)0Kt+C -= tC 073/0 073/0 8406/0 

(First order)0Kt+inC-=tINC 075/0 75/3 8906/0 
(Second order)0= kt+1/Ct1/C 004/0 10 6482/0 

 

y = 0.075x + 2.2919
R² = 0.8906
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 گراف مربوط به تعیین سینتیک درجه یک تخریب :3نموادر شماره 
AMX شیمیایی فرآیند از بعد 

 

 بحث
 ،شـهري فاضـالب در متعارف غیر ترکیبات حضور

 دلیـل و دهـد می قرار تاثیر تحت را ثانویه پساب کیفیت
 فاضــالب تصــفیه فراینــدهاي اغلــب کــه ایــن اســت آن

 از باعـث متعـارف غیـر ايآالینده حضور و بوده زیستی
 نتیجـه در فرایند در موثر هاي ارگانیسم میکرو بردن بین

 دالیـل ایـن بـه کـه گـرددمـی آن هـا کامل حذف عدم

 قـرار تـاثیر تحـت را مجـدد اسـتفاده براي پساب کیفیت
 هاي آالینده مهم ترین و شایع ترین از یکی .)26(دهدمی
 هـا دارو شـیمیایی، ساختار لحاظ از متنوع و متعارف غیر
 آلـودگی موجـب کـه داروها همه میان در .)2(باشند می

 میـزان دلیـل بـه هـابیوتیک آنتی، شوندمی زیست محیط
 در را مهمـی نقش، دامپزشکی و پزشکی در باال مصرف

تواند میها اما حضور این آالینده .کنندمی ایفا زمینه این
با آلوده نمودن خاك و منابع آبی مشکالت بهداشـتی و 

ــد اي راعدیــدهی محــیط زیســت ــه  .)27(ایجــاد نمای نظــر ب
فتوکاتالیستی فرایند  با هدف مطالعه ایناهمیت موضوع، 

اعمال گزینه مـدیریت روي براي  بهمراه اکسید ازن زنی
 ها انجام یافت.حاوي آنتی بیوتیکفاضالب بیمارستانی 

 

بـر کـارایی حـذف  pHتبیین نتـایج بررسـی تـأثیر  -4-1
 آموکسی سیلین

تـرین پـارامتر مـؤثر بـر فرآینـدهاي بدون شک مهم
باشـد. در ایـن مطالعـه بـه منظـور می pHشیمیایی محیط 

اسخ (میـزان رانـدمان حـذف بر متغیرهاي پ pH تعیین اثر
مـورد بررسـی قـرار  11تـا 3هـاي  pHآموکسی سـیلین) 

محلول به دلیل تأثیر بر ساختار ماده تخریـب  pHگرفت. 
هاي مورد مطالعـه ترین فاکتورشونده و کاتالیست از مهم

 گونه که در شکل مشاهدهباشد. هماندر فرآیند تخریب می
ــر  pHشــود در می ــت  11براب ــاه AMXغلظ ــل ک ش قاب

دهد، این در حالی است که در سایر اي نشان میمالحظه
pH هاي مورد بررسـی کـاهش چشـم گیـري در غلظـت

تـوان دریافـت آالینده رخ داده نشده اسـت. در واقـع می
 سبب افرایش قابـل 11تا  pHکه راندمان حذف با افزایش 

اي شده است. کارایی مناسـب سیسـتم ازن زنـی مالحظه
توانـد د مطالعه در شرایط قلیایی زیاد میکاتالیزوري مور

شامل دالیـل گونـاگونی باشـد. در شـرایط اسـیدي، بـار 
مثبت است، این در حالی است کـه  AMXموجود براي 

و القـاي آن (اتصـال آن)  +Hهاي به دلیل تولید پروتون
به سـطح کاتـالیزور، کاتالیسـت نیـز بـار مثبـت بـه خـود 

بین بار مثبت کاتالیزور  گیرد. نیروي دافعه ایجاد شدهمی
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و بار مثبت  آالینده سبب ایجاد دافعه الکترواسـتاتیک و 
متعاقبًا کـاهش رانـدمان خواهـد شـد. در شـرایط قلیـایی 

) افـزایش چشـمگیري بـه OH-تولید یون هیدروکسیل (
خود خواهد دید. تماس و برخورد یون هیدروکسـیل بـه 

سـیل هـاي هیدروکسطح کاتالیزور سبب تولیـد رادیکال
)OH° شده که این امر توانایی تخریـب آالینـده مـورد (

دهـد. از سـوي دیگـر، در سـاختار مطالعه را افـزایش می
 الکتــام -اي تحـت عنــوان بتـاحلقــه AMXبیوتیـک آنتی

)β-lactam ring موجود است که این حلقـه در شـرایط (
و  تـرگردد و این امر سبب تخریب راحتقلیایی ناپایدار می

 2008 در سـال و همکاران Zhaoینده شده است. تر آالبیش
 در فرآینـد ازن زنـی11به 3از  pHنیز دریافتند که با افزایش 

 .)28(یافتبنزن افزایش می کاتالیزوري راندمان حذف نیترو

 

بر کـارایی  کاتالیست دوز تأثیرتبیین نتایج بررسی  -4-2
 حذف آموکسی سیلین

ــب ــتی تخری ــده کاتالیس ــدوده در AMX آالین  مح
 کاتالیست دوز و لیتر در گرممیلی 100 تا 10 اولیه غلظت

 افـزایش. گرفـت قرار بررسی مورد لیتر در گرم 5/1 تا 25/0
 دوزاژ افزاش با بیوتیکآنتی تخریب میزان در داريمعنی

 بـه منجـر کاتالیست دوز افزایش. شد مشاهده کاتالیست
 سـطحی هـايحفره بهبـود متعاقباً و فعال هايجایگاه افزایش

 هـايرادیکال تولیـد بهبـود موجب موضوع این که شده
 احتمـال کاتالیزور افزایش با همچنین. شودمی آزاد فعال

 قابـل صـورت بـه نیـز تخریب عامل با و آالینده برخورد
 افـزایش، حـال عین در اما. یافت خواهد افزایش ايمالحظه
 شـودمـی سبب لیتر هر ازاي به گرم 855/0 > هايغلظت

) لختـه( ايگلولـه حالـت بـه شـده سـنتز کامپوزیـت نانو
 هايرادیکال تولید توانایی که فعالی سطح و شده تبدیل

 ايگلولـه، تـرسـاده عبارت به. یابد کاهش دارند را آزاد
 مسـئول که فعالی سطوح، کاتالیست تجمع همان یا شدن
 فعـال غیـر را هسـتند گونـاگون آزاد هـايرادیکال تولید

د. مطالعه بر روي دیازینون با نانوکاتالیسـت نشـان سازمی
ــا افــزایش غلظــت کاتالیســت کــارایی فرآینــد  داد کــه ب

 Zhaدر مطالعه  .)29(افزایش و پس از آن کاهش می یابد
و همکــاران در بررســی اســتفاده از فنتــون در حــذف 
آموکسی سیلین با افزایش غلظت کاتالیست آهـن صـفر 

یابـد کـه علـت آن را ظرفیتی راندمان حذف افزایش می
 .)30(اندولید رادیکال هیدروکسیل معرفی کردهافزایش ت

 
سـیلین  آموکسـی ظـتغل تبیین نتایج بررسی تأثیر -4-3

 بر کارایی حذف آموکسی سیلین
 میــزان بــر آالینــده غلظــت تــأثیر هايیافتــه بررســی

 معکـوس طوربـه حـذف رانـدمان کـه داد نشان تخریب
 بـا کـه اي گونـه بـه است. AMX اولیه غلظت با متناسب
 رانـدمان لیتـر در گـرممیلی 100 به 10 از غلظت افزایش
 این .توضیح است یافته کاهش درصد 60 حدود تخریب

 غلظـت افـزایش بـا کـه باشـد دلیل این به تواندمی رفتار
 روي بـر کـه AMX هـايمولکول تعـداد، آالینـده اولیه

 بنابراین. یابدمی افزایش شوندمی جذب کاتالیست سطح
ــداد ــیش تع ــريب ــايرادیکال از ت ــیل ه ــراي هیدروکس  ب

 بـه توجه با. است نیاز مورد آالینده هايمولکول تخریب
 تـوان، هیدروکسـیل هايرادیکال مقدار که موضوع این

ــالیزور و ازن انتشــار ــزایش مقابــل در دوزکات ــده اف  آالین
 سـوي از. مواجه شد کاهش با راندمان، است ثابتی میزان
 جـانبی محصـوالت تولیـد، AMX تخریـب اثر در دیگر
 تـربـیش نـدهیآالغلظـت  مقـدار هر. است بینیپیش قابل
 نیـز تخریـب از حاصـل جـانبی هـايهفراورد تولیـد باشد

 بـه نیـز جـانبی محصوالت افزایش. یافت خواهد افزایش
 واکـنش محیط در موجود آزاد هايرادیکال با خود نوبه
 منفـی تأثیر نیز امر این که کنندمی مصرف را هاآن و داده

 و موسـوي کـه ايمطالعـه در. داشـت خواهد راندمان بر
 داشـتند زنـی ازن بـا فاضالب از فنل حذف در همکاران

 آالینــده غلظــت افــزایش بــا کــه رســیدند نتیجــه ایــن بــه
 همچنـین .)31(یابـدمی کـاهش زنـی ازن فرآیند راندمان
ــه ــاران و de Oliveira مطالع ــا همک ــزایش ب ــت اف  غلظ
و  )32(اندنموده رابیان زنی ازن راندمان کاهش هاآالینده

توان این گونه تفسیر کرد که در شرایطی که همچنین می
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 ها ثابـتتولید اکسیدکننده پارامترها یکسان هستند میزانهمه 
 گیرد.سیلین صورت نمیباشد لذا حذف کامل آموکسیمی

 
بـر کـارایی  ازن غلظـت تـأثیرتبیین نتایج بررسـی  -4-4

 حذف آموکسی سیلین
هــاي مهــم در یش غلظــت ازن از دیگــر فاکتورافــزا

 شـکلگونه که در باشد. همانمی AMXفرآیند تخریب 
مشهود است با افزایش غلظـت ازن رانـدمان بـه  3شماره 

میزان قابل توجهی افزایش داشـته اسـت. بـاالترین بـازده 
گرم در لیتر از ازن حاصـل میلی 249/4تخریب در غلظت 

لی گرم در لیتر، تفـاوت بسـیار می 5شد. با افزایش ازن تا 
ناچیزي در افزایش راندمان مشاهده شـد. افـزایش تولیـد 

هاي هیدروکسیل، افزایش انتشار و انتقال جرم و رادیکال
زایی در راکتـور، برخـی از نیز بهبود مواردي مانند حفره

وري سیســتم مــورد بررســی در دالیــل افــزایش بهــره
 باشد.می ي باالتر ازنهاغلظت

ــول ــاران ی و ده ــی همک ــا بررس ــدمان ب ــد ران  فراین
بـه ایـن نتیجـه فاضـالب  در تصفیهزنی کاتالیزروري ازن

ــاالتر  ــدمان ب ــق ازن ران ــزایش تزری ــا اف ــه ب ــیدند ک رس
اي کــه در آقــا پــور و همکــاران بــا مطالعــه .)33(رودمــی

ا افـزایش دوز حذف کتکول انجام دادند دریافتند کـه بـ
 70گرم بر دقیقه راندمان حذف بـهمیلی 1/3به 1/2ازن از 

 .)34(یابددرصد افزایش می

 

 تخریب فرآیند پارامترهاي تأثیر آماري بررسی -4-5
هاي اي از روش) مجموعهRSMروش سطح پاسخ (

آماري و ریاضی مفید براي مدل سازي و آنـالیز مسـائلی 
است که در آن پاسخ مورد نظـر تحـت تـاثیر متغیرهـاي 

بررسی تغییـرات یـک مختلف قرار گرفته است و هدف 
 سـازيها و همچنین بهینهریمتغدر سطوح مختلف سایر  ریمتغ

 باشد. روش طراحی مرکب مرکزي مـورد اسـتفادهپاسخ می
ــداول ــه مت ــن مطالع ــایش در ای ــرین روش طراحــی آزم ت

در  RSMدر چند سال اخیـر، اسـتفاده از روش  باشد.می
 فرایندهاي متعدد شیمیایی، بیوشیمیایی و محـیط زیسـت

مقـدار دو . )36،35(جهت آنالیز رو به گسترش بوده اسـت
 Adj R-Squared  =8999/0و  R-squared =9482/0تر پـارام

کـه  بـود موید این مطلـبکه از این مطالعه بدست آمده 
ــب  ــالیزوري  AMXتخری ــی کات ــد ازن زن ــط فرآین توس

تواند به خـوبی توسـط مـدل مـورد بررسـی توصـیف می
 62/19 بـادر مطالعه حاضـر  F-valueشود. میزان پارامتر 

مدل انتخاب شده در تحلیل توانایی تحلیل مناسب  بیانگر
تـر از (ضـریب تغییـرات کـم CV ن. پایین بودبودها داده
) نیز موید مناسب بودن مـدل بـراي تفسـیر فرآینـد 53/8

پـارامتري  Adequate precisionباشـد. مورد مطالعـه می
کنــد. در اســت کــه نســبت ســیگنال بــه نــویز را بیــان می

 مناسـب اطباشد ارتبـ 4تر از  صورتی که مقدار آن بیش
شـده (مطلوبیـت) را  محاسـبه و آزمایشـگاهی نتـایج بین

ه بـ 82/19سازد. در این مطالعه پارامتر مـذکور نمایان می
هــاي مـؤثر بــر فرآینــد دسـت آمــد. در ادامـه تــأثیر متغیر

  تخریب بـه کمـک آنـالیز واریـانس مطالعـه شـد. نتـایج
 اثــرات A2و  A, B, C, Dکــه پارامترهــاي  داد نشــان
 دارنـد. میـزان دو پـارامتر AMXتخریـب  بـر ريدامعنی

sum of squares وF-value  ـــورت ـــه ص ـــب ب ـــه ترتی  ب
pH<  ــزان ازن ــده  >می ــت آالین ــت ود >غلظ ز کاتالیس

ز وترین و د بیش pHاست که نشان دهنده این است که 
دارنــد.  AMXتـرین تـأثیر را در حـذف  کاتالیسـت کـم

ر دیتاهـاي )، از دیگـlack of fitتطـابق ( عـدم پـارامتر
دار نشـدن ایـن خروجی مدل مورد بررسـی اسـت. معنـی

پارامتر از دیگر شواهد کارایی مناسب مدل انتخاب شده 
 است.بر صحت آن  خوبی ها و دلیلبراي تفسیر داده

 
 بیمارستانی فاضالب از AMX حذف -4-6

 در بررسی مورد شرایط سازيبهینه و بررسی از پس
 درصـد 93 بهینه شرایط در ادد نشان نتایج، حاضر مطالعه

 منظــور بــه. شــودمی حاصــل AMX حــذف در رانــدمان
 شـرایط در بررسـی مـورد سیسـتم حذف توانایی بررسی
 در) ع( رضـا امـام بیمارستان فاضالب از اينمونه، واقعی

 داده قرار بهینه حالت در شرایط تمام و آماده بجنود شهر
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 لـتع. کـرد پیـدا کاهش درصد 43 حذف راندمان. شد
 توانـایی که دیگر هایییون حضور به توانمی را کاهش این

، COD کننـده ایجـاد عوامـل، دارنـد را AMX با رقابت
BOD و pH دانست مرتبط بهینه حالت با متفاوت. 
 

 سینتیک واکنش -4-7
بعد  AMXبه منظور تعیین سینتیک واکنش تخریب 

از فرآیند شیمیایی، منحنی معادالت خطی درجـه صـفر، 
نش درجـه اول و دوم، بـر اسـاس معادلـه رگرسـیون واک

خطی منحنی خطی طراحی و رسم شد. ضرایب مربوطـه 
) و سـرعت 2R)، ضریب تعیین (kشامل سرعت واکنش (

دسـت ههاي ب) محاسبه گردید. با توجه به دادهrواکنش (
هاي شبه درجـه  با واکنش AMXآمده واکنش تخریب 
بـود. تخریـب  سـازگار درصـد 89اول با ضریب بیش از 

AMX توانـد بـا معادلـه ذیـل بعد از فرآیند شـیمیایی می
  نشان داده شود.

AMX+ OH- Oxidation products 
 

بعــد از فرآینــد  AMXبنــابراین، میــزان تخریــب 
تواند بـه صـورت معادلـه ذیـل نوشـته شـود. شیمیایی می

ــت  ــرد غلظ ــین عملک ــنش همچن ــرعت واک ــابراین، س بن
رود کـه از یـک انتظار می هیدروکسیل رادیکال است و

جــا کــه هیدروکســیل  نــوع درجــه دوم باشــد، امــا از آن
رادیکــال یــک گونــه بســیار فعــال و واکنشــی اســت، در 

ــول انباشــته نمی ــابراین غلظــت آن در طــی محل شــود. بن
 شود.تجزیه ثابت در نظر گرفته می

D[AMX]dt=-Kabs[oh][AmX] 
 

توان یمعادله بعدي را م OH با توجه به غلظت ثابت
دست آورد. ه ب OH KABS به جاي Kapp با جایگزینی

ضریب واکنش ظاهري اسـت. بـا توجـه  KAPP آن، در
بعد از فرآیند شیمیایی یک  AMXبه این رابطه، تخریب 

واکنش درجه اول است، به دلیل ثابت شدن ضریب، آن 
 هاي شبه درجه اول است.واکنش

D[AMX] DT=- Kapp[AMX] 
In (AMX)t[AMX]=-kappt-in(AMX)0 [AMX[t]=+kappt 

 

فرآینـد بـا اسـتفاده از  )2012(موسوي و همکـاران 
حذف نمودند و اعـالم کردنـد را فرمالدئید  الکتروفنتون

تجزیه فرمالدهید از سـینتیک درجـه اول کـاذب تبعیـت 
   .)37(کردمی

فاضــالب از  بیوتیــکآنتــیحــذف  مطالعــهدر ایــن 
فتـو با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشـرفته  بیمارستانی
مـورد مطالعـه قـرار به همراه اکسـید روي ازن کاتالیستی 

هــا اي طراحــی آزمــایشروش ســطح پاســخ بــرگرفــت. 
ــه آموکســی  ــد غلظــت اولی ــن فرآین اســتفاده شــد. در ای

ــی و  ــت، ازن تزریق ــیلین،دوز کاتالیس ــذف  pHس در ح
نتایج مطالعه نشان  مورد مطالعه قرار گرفت. بیوتیکآنتی

 آموکســی کــم هــايغلظت در فرآینــد داد کــه رانــدمان
 حالـت هـاي بـه نسـبت ازن باالي دوزو  باال pH، سیلین
 فرآیند بر مؤثر هايمتغیر تأثیر ادامه در .بود تربیش دیگر

 نشـان نتایج. شد مطالعه واریانس آنالیز کمک به تخریب
 بـه F-valueوsum of squares پـارامتر دو میـزان که داد

 > آالینـده غلظـت > ازن میزان >pH صورت به ترتیب
 pH کـه اسـت ایـن دهنده نشان که است کاتالیست دوز
 حـذف در را تـأثیر کم ترین کاتالیست دوز و ترینبیش

AMX نتـایج مطالعـه نشـان دهنـده آن بـود کـه . داشـتند
 عنوانبه روي اکسید فتوکاتالیست همراه زنی ازن فرآیند

 حاوي هايآب و هاپساب تجزیه براي مؤثر فناوري یک
 محسوب می شود. سیلینآموکسی باالي غلظت
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