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بررسی مقایسهای جذب فنل از محلولهای آبی توسط گیاهان آزوال و کانوال اصالح شده:
مطالعه ایزوترمی و سینتیکی
4

رمضانعلی دیانتی تیلکی ،1ذبیح اهلل یوسفی ،2جمشید یزدانی چراتی ،3داود بالرک

چکیده
مقدمه :حضور فنل در آب و فاضالب به دليل سميّت و تهديدي كه براي زندگي انسان و محيط زيست دارد ،يک نگرانيي مميد
محسوب ميگردد .هدف از اين تحقيق بررسي جذب فنل توسط مدسک و كانوالي اصالح شد ميباشد.
روشها :اين تحقيق در مقياس آزمايشگاهي انجام شد .در اين مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف بير مملريرد جيا بهيا بررسيي و
ايزوترم و سينتيک جذب تعيين شد .جهت تعيين سطح ويژ جا بهيا از ترنييک ايزوتيرم  BETاسيتااد شيد و ظل يت فنيل در
نمونههاي مختلف با استااد از دستگا  HPLCانداز گيري شد.
نتایج :كارايي حذف با افزايش زمان تماس و دوز جا ب و با كياهش ظل ت اوليه فنل ،افزايش مييابد .حداكثر جييذب فنييل در
 pH= 3و دوز جا ب  91گرم در ليتر و زمان تماس  11و  921دقيقه به ترتيب براي بيومسهاي آزوال و كانوال به دست آميد .بيا
توجه به ضرايب ،بهترين نوع ايزوترم براي جا ب آزوال و كانوال به ترتيب النگموير و فروندليخ ميباشد .سرمت واكنش بيراي هير
دو جا ب از مدل سينتيري شبه درجه دو تبعيت ميكند؛ و حداكثر ظرفيت جذب براساس مدل النگموير  99/2و  1/4ميليگرم بيه
ازاي گرم به ترتيب براي بيومسهاي آزوال و كانوال ميباشد.
بحث و نتیجهگیری :به طور كلي نتايج مشخص ساخت كه ميتوان از بيومسهاي آزوال و كانوال به منوان يک جيا ب مي ثر و
ارزان جهت تصايه پساب صنايع استااد كرد.
واژگان کلیدی :آزوال ،كانوال ،فنل ،ايزوترم جذب ،تصايه فاضالب
مقدمه

خاصیت رسیار کم اسیدی ره آب میدهاد ( .)3مناار

فنل از ترکیبات آلی موجود در فاضالبهاای صانت ی

مهم تولید ترکیبات فنل ،صنای و کارخانجاات ،نظیار

است که دارای وزن مولکولی  49/11گار رار ماو ،

پ رودایمی ،رزیانسااازیهااا ،پاالیشااها هااای نفاات،

هیاادروکررن آروماتیااک و از مشاا تات رنااون رااود

پالس یک و چر سازی ،نتادای ،داروساازی ،صانتت

حاللیت رسیار راالیی در آب دارد و در طبیتت رسایار

فااوالد و آفااتک ا هااا ،کارخانااههااای ذوب فلااو و

سمّی است ( .)1این ماد رایرنا ،،رطورات پا یر و

ریخ ه گری ،میراداد ( .)9غلظات فنال در فاضاالب

کریس الی است که در اثر اکسیداسیون در هوا ره رن،

صنای مخ لف رین  5تا  222میلیگر در لی ار م غیار

از حال دادن در آب،

میرادد ( )5از آنجا که فنل ماد ای سمّی راود و در

صورتی در میآید ( )2و پا

 -1دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -2استاد ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -4مربی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
نویسندهیمسئوول :داود بالرک

آدرس :زاهدان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط
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و ح ف ریولوژیکی آن رسیار مشکل

نارگیل ،و خاکرس تتدادی از جاذبهاای جدیاد و

عین حا کاه

میرادد ،ل ا فنال در طبتاهرنادی آالیناد هاای دارای

ارزان هس ند ( .)3سااقه کاانوال یکای از پساماندهای

راینالملای تحتیتاات

لیهنوسلولوی است که تولید آن در ایران و جهاان راه

ساارطان )International Agency for (IARC

دلیل افوای

تولید و مصرف روغانهاای گیااهی در

 Research on Cancerو در فهرساات سااازمان

حا افوای

است ( .)15مطالتات نشان داد اند که در

حفاظت محیط زیست آمریکا مترفی دد اسات (.)6

سا  1385متادار پساماند لیهنوسالولوی حاصال از

World Health

از 58

اولویت و خطرناک در آژانا

ساااازمان جهاااانی رهدادااات

کشت و رردادت دانه روغنی کاانوال راه رای

 )WHO( Organizationحداکثر غلظت فنل در آب

هوار تن رسید است که رخ

آدامیدنی را  2/221میلیگار در لی ار تتیاین نماود

راااقی مایمانااد و ی اا سااوزاند مایدااود ( .)16آزوال

اسات ( .)7اسا اندارد ساازمان محایط زیسات ایاران

فیلیکولودی  ،جلبک سبو رن ،مخصاو

آبهاای

حداکثر غلظت مجاز تخلیه فنل ره آبهاای ساطحی،

دیرین است که در ررکهها و تاالبها ردد کرد و در

مصارف کشاورزی و آریاری را  1میلیگر در لی ار و

مدت زماان کوتااهی ساط آب را مایپودااند و در

ررای تخلیه ره چا ج ب ناچیو ریان میکند .رناارراین

اکسیژن رسانی ره آرویان اخ ال ایجاد کرد ره طاوری

اس اندارد دف پساب راید زیر  1میلیگر در لی ر رادد

کاه راه عانوان یکی از ماهمترین مشاکالت زیااست

( .)8رنااارراین تشااخیص ،دناسااایی و تتیااین میااوان

ماحیطی ماطرح مایرادد ( .)17، 18در کشورمان نیو

ترکیبات فنلی در محایط زیسات اهمیات زیاادی در

تااالب انولای ،هار

کن ر ان شار این ماد و کاه

اثرات این آالیناد رار

در تاالبهای دمالی ره خصو

زیادی از آن در موارع

سا هوینه هنهف ی را صرف مباارز راا ایان جلباک

محیط زیسات دارد ( .)4فرآینادهای م اداو حا ف

میکنند (.)14

ترکیبات فنلی از قبیل اس خراج ،ج ب سطحی ،تتطیر

را توجه ره خاصیت ج ری گیاهاان ماورد مطالتاه در

را رخاار ( ،)12اکسیداسایون دایمیایی و ریولاوژیکی،

رسیاری از کشورهای دنیا از آن ره عناوان جااذب راا

ازن زنی ( ،)11روش های الک رودیمیایی ،پرتاودهی و

کارایی راال و ج ب سری و ارزان قیمت ررای ح ف

غیر مایراداد ( )12کاه غالاا ایان روشهاا دارای

ترکیبات آلی مثل رن،ها ،رن،های اسایدی (،)17،22

متایبی نظیر هوینه راالی تصفیه ،تشکیل فرآورد هاای

رن ،هاای آزو ( )18و رنا ،رازیاک ( )21و فلاوات

جانبی خطرناک ،راندمان پایین و قارلیت کارررد رارای

سنهین مانند روی ( ،)22کرو ( ،)23نیکل ( ،)29قل

غلظت های محادودی از آالیناد هاا مایراداد (.)13

( )25و ترکیبات فنل ( )12،14اس فاد میکنند .کاه در

فرآیند جا ب یکای از تکنیاکهاای کارآماد و ما ثر

تمامی موارد اس فاد از این گیاهاان ،درصاد حا ف،

است ،ره همین دلیل از کررن فتاا راه دلیال قارلیات

راالی  %42مایراداد .اهاداف اصالی ایان پاژوه ،

ج ب راالی آن ،زیاد اس فاد دد است ولی ره دلیال

رررسی زمان تمااس ،pH ،غلظات اولیاه فنال و دوز

قیماات راااالی آن ،رساایاری از محتتااین رااه دنبااا

جاذب رر روی کارایی حا ف فنال و تتیاین ره ارین

جاذب های اق صادی ،عملی و م ثر مایراداند (.)19

مد ایووترمی و سین یک ج ب واکن

میرادد.

خاک ار  ،خاکس ر ،چوب ،کا  ،سبوس ررنج ،پوست
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مواد و روشها

در درایاااط ثاراات ( ،pH=3دوز جاااذب  1گاار و

این مطالته ره صورت تجرری و در متیاس

غلظت اولیه فنل  12میلیگر در لای ر) تتیین گردیاد.

آزمایشهاهی و ره صورت ناپیوس ه ،در داناشکد

پ

از تاتیین زماان تاتاد  ،آزمایشات را ثارات نهاه

رهدادت دانشها علو پودکی مازندران انجا گرفت.

داد ن سه م غیر و تغییر دادن یک م غیر انجا گردید.

در این مطالته فنل ،اسیدکلریدریک و هیدروکسید

در هر رار آزمای

سدیم از درکت مرک و اسیاد نیا ریل مورد اس افاد

فنل مورد مطالته را غلظت متین ره داخل ارلن اضاافه

رارای دس اهاا  HPLCاز درکت  Caledonتهیه

دد و درایط مورد نظر تنظیم و دوز خاصی از جاذب

دد.

ره آن اضافه گردید .در همون مغناطیسی راا  182دور

ار ادا گیاهاان آزوال و کااانوال از مااوارع دااهر ساااری

در دقیته مخلوط و نمونه مورد نظر راا ساان ریفوژ در

جم ا آوری و رااه آزمایشااها ان تااا داد داادند .در

 3622دور در دقیته ره مدت  12دقیته سان ریفوژ دد.

آزمایشها ررای از رین رردن ناخالصی ،دس ه و ماواد

رارای پای راردن راه خطاهاای

زائد آنها جداسازی داد .ساس

تما مراحل آزماای

ج ب ،حجم مشخصی از محلاو

در فاور در درجاه

اح مالی در دو مرحله انجا دد .ار دا آزمایشات ررای

حرارت  125سان یگراد خشک گردید .راا اسا فاد از

زمان تماس راا  8نموناه از  12تاا  292انجاا داد و

اسید هیدروکلریک  2/1موالر رارای مادت  5سااعت

ررای غلظت اولیه فنل  7نمونه و ررای  3 pHتاا ،11

خشک دد فتاا ساازی و در متارال آف ااب

در این مرحله  4نمونه و رارای دوز جااذب ( 2/2تاا

ریوم

خشک گردید .پ

از این مرحله ،ریوم

حاصاله در
در

هاااون آساایاب و رااا اساا فاد از الااک ،ریااوم
انداز های  1تا  2میلی دانهرندی دد (.)22
آزمایشات مرروطه در ظروف واکن

جبری تتداد ره دست آمد که ررای یک دور آزماای
ررای هر جاذب  31نمونه ره دست میآید که را تکرار

 222میلیلی اری

حاوی  122میلیگر در لی ر محلاو واکان

 1/9گر )  7نمونه قرار داد دد و کل نمونه از جما

ررای هر جاذب کل نمونههای ررداد ی  62نمونه رود.

انجاا

رنارراین تتداد نمونههای مورد نظر را توجاه راه رهیناه

دد .را توجه ره این که غلظت فنل در فاضالب صنای

رودن پارام رها و تکرار آزمایشاات رارای دو جااذب

مخ لف رین  5تا  222میلیگر در لی ر م غیر میرادد،

 129نمونه رود .آزمایشات مرروط ره  pHpzcره دلیال

رنااارراین غلظاات اولیاه فناال در محاادود ذکاار دااد

حساس رودن  9رار را تکرار انجا دد .رتاد از اتماا

ان خاب دد .مهمترین م غیرهای مورد رررسی در ایان

آزمایشات ررای کلیه داد های ره دست آماد سطاا

دامل غلظت اولیه فنل (82 ،62 ،92، 22 ،12

ماتاانیداری و ضااریاا رگارسیاون راا ناار افاوار

پژوه

 222 ،122،میلیگر در لی ار)،)11 ،4 ،7 ،5 ،3( pH ،

 SPSSنسخه  18محاسابه داد و راین دو جااذب از

زماان تماااس ()292 ,182،122 ،42 ،62 ،95 ،32،12

لحاااض ضااریا رگرسایون متایسااه صااورت گرفاات.

و دوز جااااااذب ( 1/9 ،1/2 ،1 ,2/8 ,2/6 ,2/9 ،2/2

سطا ویاژ جااذبها راراساس جا ب گااز ازت و

گر ) رود است که را توجه ره مطالتات قبلی ان خاب

مااحاسباات آن رااراسااس ناااار افاوار Belsorp

دد ( )8و در مراحل جداگانه در طو تحتیق رررسی

راااا دساا ااهااا  Gemini 2375دااااارکاات

گردید .ررای اناجا آزمایشات ار اادا زمااان تااتاد

 Micromeriticsو در پژوهشها مواد و انرژی کرج
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انجا دد .ررای تتیین  pHpzcاز محلو نماک طتاا

آزمون های الز ررای تتیین ایووتر و سین یک ج ب

 2/21موالر ره عناوان الک رولیاات و از محلاو هاای

را ان خاب درایط پایه دامل متدار جاذب  12گر در

سود و اسیاد کلریدریک  2/1موالر ره عناوان عوامال

لی ر ،غلظت اولیه فنل  25تا  122میلیگار در لی ار و

کن ر کنند اس فاد دد .متدار  32میلی لی ار (در هار

در  pH= 3انجا دد .ماتادالت ایووترمی و سین یکی

ارلاان) از محلااو الک رولیاات در  8عاادد ارلاان 52

در جدو  1و  2نود ه دد است و ن ایج مرروط راه

میلیلی ری ریخ ه دد و  pHمحلو ها در محادود 2

آنها در جدو  3و  9آمد است .را توجه ره ن ایج ره

تا  12را اس فاد از اسید و سود تنظیم گردیاد .میاوان

دست آمد از آزمایشاات ناپیوسا ه ساین یک ،فرآیناد

 2/5گر از آزوالی و کاانوالی اصاالح داد در هار

ج ب ،ایووتر های جا ب و ظرفیات جا ب تتیاین

کدا از ارلنهاا اضاافه داد و راه مادت  98سااعت

گردید .جهت تتیین ظرفیت ج ب و راندمان حا ف

ارلنها رر روی دیکر راا سارعت  122دور در دقیتاه

از رارطه زیر اس فاد دد (.)27

قرار داد ددند و رتد از سسری ددن زمان فاوpH ،،

=R

نهایی مح ویات ارلنها رتد از عبور از صاافی قرائات
گردید (.)26
ررای انداز گیری غلظات فنال راقیماناد از دسا ها

=qe

( HPLCمد  Kenaverسااخت کشاور آلماان) راا

در این رارطه  Rراندمان qe ،ظرفیت ج ب رر حساا

س ون ( C18قطر داخلی  9,6و طو  252میلیم ر) و

میلیگر ره ازای هر گر جاذب C0 ،غلظت اولیه فنل

فااز حامال اسا ونی ریل و راافر راا نسابت  62راه 92

ررحسا میلیگر در لی ر Ce ،غلظت فنل در زماان t

اس فاد گردید .ررای سنج  ،ار دا منحنی کالیبراسیون

ررحسا میلیگر در لی ر M ،جر جااذب ررحساا

را  12غلظت مخ لف از فنل رسم گردید کاه ضاریا

گر  V ،حجم نمونه ررحسا لی ر میرادد.

همبسااا هی ( ) R2آن ررارااار راااا  2/444راااود.

جدول  :1معادالت ایزوترمی
منبع
مدل النگمویر

مدل فروندلیخ
مدل تکمین
مدل بت

132

+
= log Ce + log KF

=

()12

Log

()11

)=B1ln (kt) + B1ln (ce

+

=

()33
()39
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جدول  :2معادالت و فرم خطی سینتیکهای مورد بررسی
نوع سینتیک

معادله

فرم خطی

درجه اول کاذب

)= k1 (qe- qt

درجه دوم

= k2 (qe- qt)2

ایلوویچ

)=αexp (-βqt

پخش بین ذرهای

منبع

Log (qe− q) = log qe−

) lnt

(

+

=

)ln(αβ)+

( = qe

qt = kdif t 0.5 + c

------------------

()31
()33
()93
()32

نتایج

منحنی کالیبراسیون را  12غلظت مخ لف از فنل رسام
گردید R2 .آن ررارر را 2/444رود که در نمودار  1نشان
داد دد اسات .ریاوم هاای آزوال و کاانوال ماورد
اس فاد دارای سط ویژ  38±9و 32±3م ر مرر در
هر گر جاذب رودند .که در  3راار تکارار راه دسات
آمد pHpzc .ررای ریوم

آزوال را  9رار تکارار راین

 5/5±2/24م غیر رود اسات و رارای ریاوم

کاانوال

دامنه ماورد نظار راین  5/5±2/95مایراداد رناارراین
 pHpzcررای هر دو ریوم

مورد نظر تتریباا ررارار راا

نمودار  :2منحنی  pHpzcبرای آزوال و کانوی اصالحشده (زمان
تماس  84ساعت با سرعت بهینه  121دور در دقیقه ،دوز جاذب

 5/5میرادد که نماودار  pHpzc ،2ماورد نظار رارای

 1/5گرم)

ریوم ها را نشان میدهد.
تأثیر زماان تمااس رار روی کاارایی جا ب فنال در
سیس م مورد مطالته راا تغییار در زماان تمااس از 12
دقیته تا  292دقیته انجا داد .هماان طاوری کاه در
ناماودار  3ناشان داد داد است را افاوای

زماان

تماس تاا  42دقیتاه رارای گیاا آزوال میاوان حا ف
افوای

مییارد .ررای گیا کانوال تا  122دقیتاه میاوان

ج ب ادامه دارد ،ولی را افوای
نمودار :1منحنی استاندارد فنل با دستگاه HPLC

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 3پاییز 9313

زمان تماس از  42و

 122دقیته میوان ح ف تتریبا ثارت میدود .رناارراین
زمان تماس  42و  122دقیته ره عناوان زماان تمااس
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رهینه راه ترتیاا رارای ریاوم هاای آزوال و کاانوال
خواند دد.
آنالیو داد ها را اس فاد از رگرسیون خطی ره طور
متنیداری نشان داد را افوای

یک واحد زمان تماس،

درصد ح ف ررای گیا کانوال و آزوال ره ترتیا ره
انداز  2/234و  2/299افوای

مییارد ()P≤2/221

و رگرسیون خطی نیر نشان دهند افوای

()2/25

ریش ر ج ب فنل توسط جاذب آزوال نسبت ره کانوال

نمودار  : 8تأثیر  pHبر روی کارائی حذف (دوز جاذب ،11g/l
غلظت فنل  ،11mg/lزمان تماس  01و  121دقیقه برای جاذب
آزوال و کانوال)

داد ه است.

ن ایج حاصل از رررسی اثر غلظت اولیه فنل رر فرآیند
ج ب در نمودار  5آورد دد است .همان طوری که
مشاهد میکنید را افوای
ح ف کاه

غلظت اولیه فنل میوان

مییارد .ره طوری که میوان ح ف در

غلظت  12و  222میلیگر در لی ر ره ترتیا ررارر 48
و  52درصد ررای گیا آزوال و ررای کانوال  87و 37
درصد میرادد .آنالیو داد ها را اس فاد از رگرسیون
نمودار  :3تأثیر زمان تماس بر روی کارایی حذف (دوز جاذب
 ،11g/lغلظت فنل )pH= 3 ، 11mg/l

خطی ره طور متنیداری نشان داد را افوای

یک

واحد غلظت فنل راندمان ج ب ،ررای گیا کانوال و

تأثیر  pHرر روی کارایی ج ب فنل در سیس م مورد
مطالته را تغییر در  pHاز  3تا  11انجا دد و همان

آزوال ره ترتیا ره انداز  2/229و  2/228کاه
مییارد (.)P≤2/221

طوری که در دکل  9نشان داد دد است در pH

اسیدی میوان ح ف راال میرادد و را افوای
میوان ح ف کاه

pH

مییارد .رنارراین  pHرهینه ررای

ج ب فنل را هر دو جاذب  3میرادد .آنالیو داد ها
را اس فاد از رگرسیون خطی ره طور متنیداری نشان
داد را افوای

یک واحد  pHدرصد ح ف ررای گیا

کانوال و آزوال ره ترتیا ره انداز  2/232و 2/235
کاه

مییارد (.)P≤2/221


نمودار  :5تأثیر غلظت اولیه فنل بر روی کارایی حذف (دوز
جاذب ،11 g/lزمان تماس  01و  121دقیقه)pH= 3 ،

تأثیر غلظت اولیه جاذب رر روی کارایی حا ف فنال
در سیس م مورد مطالته را تغییر در غلظت اولیه جاذب
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رر حسا گار ( 2تاا  19گار در لی ار) انجاا داد.

آنالیو داد ها را اس فاد از رگرسایون خطای راه طاور

آزمایشات در ( pH=3رهینه) و متادار اولیاه فنال 12

متنی داری نشان داد را افوای

یک واحد دوز جااذب

میلیگار در لی ار در زماان تتااد  42و  122دقیتاه

درصد ح ف ،ررای گیا کانوال و آزوال ره ترتیاا راه

انجا داد و هماان طاور کاه در نماودار  6مشااهد
می دود را افوای
افوای

انداز  2/234و  2/293افوای

مییارد (.)P≤2/221

متدار جاذب درصد ح ف فنل نیو

مییارد .ولی در غلظت راالی  12گر در لی ار

میوان ج ب در حد تتاد مایراداد .راا ایان کاه راا
افوای

متدار جاذب میوان ح ف نیو افوای

مییارد.

ولی میوان فنل ج ب دد ره ازای هار گار جااذب
) (qeکاه

می یارد که در نمودار  5نشاان داد داد

است.

نمودار  :6تأثیر دوز جاذب بر روی کارایی حذف (غلظت فنل
 ،11mg/lزمان تماس  01و  121دقیقه)pH= 3 ،

جدول  :3پارامترهای محاسبه شده برای مدلهای ایزوترمی
نوع ایزوترم

پارامتر ایزوترم

فروندلیخ

آزوال

کانوال

N

2/29

3/2

kf

3/112

3/391

2

النگمویر

تکمین

بت
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نوع جاذب

R

3/132

3/111

KL

3/399

3/392

R

3/112

3/123

qm

99/1

1/2

b

29/2

21/2

kt

2/29

2/21

R2

3/129

3/121

A
R2

12/1

13/2

3/122

3/132

Xm

3/929

3/911

2

132

رمضانعلی دیانتی تیلکی و همکاران

جذب فنل توسط گیاهان کا نوال و آزوال


جدول  :8نتایج حاصل از بررسی سینتیکهای مورد مطالعه
نوع سینتیک

درجه اول

پارامتر سینتیک
آزوال

کانوال

K1

3/22

3/22

qe

93/3

2/1

2

درجه دوم

ایلوویچ

پخش بین
ذرهای

نوع جاذب

R

3/192

3/112

K2

3/3331

3/3332

qe

99/2

1/2

R2
Α

3/112

3/112

1/2

1/1

β

3/19

3/92

R

3/229

3/222

Kdif

3/21

3/22

C

2/1

2/9

2

2

R

3/222

3/211

بحث

و گردو را میرساند .در مطالتهای تحت عنوان کارررد

در سا های اخیر روش ج ب سطحی ره طور م ثری

گیا آزوال ررای ح ف رنا ،راک یاو رد  148توساط

مورد اس فاد قرار گرف ه اسات ،در ایان مطالتاه نیاو

رالرک و همکاران در سا  2213انجاا داد اسات

مکانیسم ج ب سطحی را اسا فاد از گیاهاان آزوال و

سط ویژ آزوال ررارر را  36م رمرر عنوان دد است

کانوال ره خاطر وجود نتاط ج ب فتاا انجاا داد

که را ن ایج این مطالته همخوانی دارد ( .)32همچناین

است .یکی از فاک ورهای مهم رارای ان خااب جااذب

در مطالته ای که تحت عنوان رررسی ج ب ری فنال

ررای ج ب ،سط ویژ جاذب است و هر قدر سط

توسط گل قرمو فتا دد توسط رالرک و همکااران

ویژ ماد ریش ر رادد ،ماد دارای خلل و فرج ریش ر و

انجا دد است سط ویاژ گال قرماو ررارار راا 28

در ن یجه سط تماس راالتری را مااد جا ب داوند

م رمرر ره ازای هر گر عنوان دد است کاه نسابت

خواهد رود ،ن اایج نشاان دهناد ره ار راودن جااذب

آزوال و کانوال دارای ساط ویاژ کم اری

ریوم

آزوال نسبت ره کانوال از نظر سط ج ب

ره ریوم

میرادد ( pH .)19رار روی داارژ الک ریکای ساط

میرادد .در تحتیتی که توسط پژوه فر ررای ج ب

جاذب اثر گ اد ه و درجه یونیواسیون فنال را تغییار

فنل توسط پوست رادا  ،گردو انجا دد است ،ن ایج

میدهد ( .)35رخ

یونی فنل ( )φionsتوسط رارطاه

نشاندهند سط  19و  6م رمرر ره ازای هرگار راه

زیر راه دسات مایآیاد .هماان طاور کاه در فرماو
 φions ،pHکاه

ترتیا ررای پوست رادا و گردو میرادد ( )2و ن ایج

مشخص است را افوای

ایاان مطالتااه ریشاا ر رااودن جاا ب و سااط ویااژ

و را توجه ره ایان کاه فنال اساید ضاتیفی مایراداد

ریوم های آزوال و کااناوال نسبات ره پاوست راادا

رنارراین در  pHراال ره متدار ناچیوی تفکیک میداود

مییاراد

(.)3 ،39
132
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ره دلیال یکساان نباودن سااخ ار جااذبهاای ماورد

](Φions= [1/1+1(PKa –pH

اس فاد میرادد ( )38که در این آزمای

در  pHهای اسیدی ساط جااذب دارای راار مثبات
میرادد و در ن یجه در یک کش

قوی را یونهای را

رار منفی فنل قرار میگیرد که این امر راعا

افاوای

میوان ج ب میدود و ن ایج ره دسات آماد در ایان
زمینه را مطالتات کارررد گیا آزوال ررای ج ب رنا،
راک یو  ،148ج ب  2و  9دی کلروفنل و ج ب فنال
توسط کررن فتا کامال تطارق داد ه است ( .)36،8در
 pHراال یونهای  OHرا مولکو های فنل ررای مکان-
های ج ب رقارت میکنناد و نهای اا رانادمان جا ب
توسااط جاااذب کاااه

م اییارااد pHzpc .دو جاااذب

اخ الف رسیار کمی را هم دارند و راه علات حسااس
رودن این پارام ر در مورد جاذب ها ،انداز گیری آن را
 9رار تکارار صاورت گرفات .در کال  9راار تکارار
میانهین آنها  5/55ررای گیا آزوال و  5/93ررای گیا
کانوال ره دست آمد و نشان دهند اخا الف انادک دو
جاااذب از نظاار  pHzpcمایرادااد و در  pHراااالتر از
 ،pHzpcرار الک ریکی غالا در ساط جااذب هاا راه
صورت رار منفی میرادد و را توجه راه ایان کاه راار
سطحی فنال در  pHرااالتر از  ،5/5منفای مایراداد،
رنارراین را افوای

 pHتتداد رارهاای منفای افاوای

مییارد و نیروی جاذره الک رواس اتیکی میان جاذب و
آالیند کاه

می یارد ( .)37را افوای

ظرفیت ج ب افوای

زماان تمااس،

مییارد و این افوای

ج ب تا

دقیته  42ررای گیا آزوال و  122دقیتاه رارای کاانوال
ادامه دارد و ره حداکثر متدار خود میرسد .رتد از این
زمان متدار ج ب ثارت میماند .ن ایج این مطالتاه راا
ن ایج مطالتات مشاره ( )2دررار ح ف فنل راا کاررن
فتا و رن ونیت ( )12م فاوت است که زمان تتاد در
 15دقیته حاصل دد است .علت این تفاوت اح ماال
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 3پاییز 9313

نیو اخا الف

 12درصدی ح ف یا  32دقیتاه ای زماان تمااس راه
ساخ ار جاذب های مورد اس فاد رر میگردد .رنارراین
میتوان چنین ن یجهگیری کرد که طوالنی رودن زماان
تتاد در ج ب فنل رر روی آزوال و کانوالی اصالح
دد ره این دلیل است که ررخالف کررن فتا کاه در
ناحیه سطحی ،ج ب صاورت گرف اه اسات ،ممکان
در

است ج ب رر روی آزوال و کانوال از طریق پخ

خلل و فرج صاورت گرف اه راداد کاه نسباات رااه
جا ب رر روی نواحی سطحی جاذب ،کندتر میرادد
( .)32,34افوای

غلظت اولیه فنل منجار راه کااه

راندمان ج ب و افوای

غلظت راقیماند فنل میدود

را توجه ره این که ره ازای یک متدار مشخص از یک
جاذب ،محلهای ج ب ثارت مایراداد ،رناارراین راا
افوای

غلظت اولیه فنل کارایی ح ف کاه

ره عبارتی دیهر را افوای

مییارد.

غلظت فنل از یک حاد راه

خاطر ادباع ددن مکانهاای جا ب جااذب ،جا ری
صورت نهرف ه و میوان فنل راقیماند در محلو آرای
ریش ر خواهد رود .همچنین کاه

نسبت رااقیماناد

فنل ره غلظت اولیه فنل را میتوان راه دلیال افاوای
نیروی ران

در اثر افوای

غلظت اولیه فنل مرروطاه

دانست که رین مولکو های فنل دافته ایجاد کرد و از
ج ب فنل روی جاذب جلوگیری میکند ( .)92,91از
آنجایی که ریش ر فاضالب های صنت ی حاوی غلظات
پایین فنل میرادند ،رنارراین این جاذبهاا مایتوانناد
میوان فنل پساب را ره حاد اسا اندارد ررسااند .ماثال
فاضالری را غلظت  12میلیگر در لی ر اگر را ریوم
آزوال تصفیه دود %48 ،ح ف صورت گرف ه و مایوان
آن را در پساب ره زیر  2/2میلیگار مایرسااند و از
آنجایی که در پساب اسا اندارد راید زیر  1میالیگار
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در

در لی اار ر ااادند ،رنااارراین ر ااا توجااه رااه هاوین ااه

ج ب در یک سری مکانهاای همهان و خاا

اناادک ،کارایای راالی خود را نشان داد و میوان فنل

داخل جاذب اتفا ،میاف د ولی در ایووتر فروندلیخ،

را ره حد اس اندارد کامل میرسانند و را مطالته رالرک

یک سط ناهمهن و غیر یکنواخت از گرمای جا ب

و همکاران ررای ج ب فنل توسط گیاا آزوال کاامال

در روی سط فرآیند ،ج ب را انجا میدهد .ایووتر

همخوانی دارد ( .)8تتیین متادار رهیناه دوز جااذب،

تکمین و رت نیو هر دو تئوری را تحت پود

پارام ر دیهری است که ره علت مسایل اق صادی راید

میدهند ( .)32در این مطالتاه در تماامی حالات هاا،

دوز جااذب میاوان

متاااادالت از ضاااریا همبسا ا هی رسا ایار خاااوری

مورد رح

قرار گیرد .را افاوای

ج ب افوای

مییارد و این پدید ره خااطر افاوای

قارار

ررخورداراند و این نشان دهند هماهن ،راودن ن اایج

سط فتا جااذب نسابت راه متادار متاین آالیناد

آزمای های این تحتیاق راا ماد هاای ایووتار هاای

دوز

فروناادلیخ ،النهم اویر ،تکم این و راات م ایرادااد .از

ماییاراد ،ولای میاوان فنال

پارام رهااای مهماای کااه در متااادالت جاا ب راارای

ماییاراد و

پی رینی مناسا رودن یا نبودن ج ب رایس ی تتیاین

علت این امر ره عد ادباع ددن نتاط فتا در ج ب

گردد ضریا ردون رتد ( )RLو ضریا  nمیرادد که

دوز

ره ترتیا از منحنی النهمویر و فرونادلیخ راه دسات

میرادد .ن ایج نشان میدهد هر چند راا افاوای
جاذب رانادمان افاوای

ج ب دد ره ازای هر گر جاذب کاه

آالیند ارتبااط دارد .راه طاوری کاه راا افاوای

جاذب ،ظرفیات کال نتااط فتاا موجاود در ساط

میآید .در متادله فرونادلیخ n ،ریاانهر نحاو توزیا

جاذب ره طور کامال ماورد اسا فاد قارار نهرف اه و

ذرات مواد ج ب دوند م صل دد راه ساط مااد

همین امر راع

کاه

میوان جا ب در واحاد جار

جاذب میگردد که را مطالتات صورت گرف اه کاامال

جاذب است 1/n .با مقادیر رین  2تاا  1نشاان دهناد
ناهمهنی سط است و هر چه  nره صافر نودیاکتار

همخوانی دارد ( .)28, 92ره منظور رررسی اثار جار

دود ناهمهنی سط افوای

ماد جاذب رر ح ف فنل جهت اس خراج ایووتر های

درایط ج ب آالیند در سط جاذب است که رارای

ج ب ،رتد از ره دست آوردن زمان تتااد از طریاق

آزوال و کاانوال راه ترتیاا ررارار راا  2/212و

ریوم

مییاراد و نشاان دهناد

سنی یکی اولیه ،امکان انجاا آزماای -

 2/27میرادد و ن ایج حاصل از ایووتر فروندلیخ که

های تتادلی عملیاات جا ب فاراهم داد .داد هاای

نشان دهند ج ب ناهمهن میرادد را تأیید مایکناد.

حاصله از آزمای های تتادلی متماوال تحات عناوان

در صورتی که مالک فتاط ضاریا همبسا هی راداد

ایووتر های ج ب دناخ ه میدوند .این داد ها ،داد -

ریش ر رودن تبتیت داد ها از متادلاه فرونادلیخ رارای

های پایه ای ره منظاور طراحای سیسا مهاای جا ب

گیا کانوال و از ایووتر النهمویر ررای آزوال نسبت ره

ساطحی راه حسااب مایآیناد .رارای ایان منظااور از

سایر ایووتر ها مشاهد دد کاه راا مطالتااتی کاه در

مد های کالسیک جا ب ساطحی یتنای ماد هاای

مورد ح ف فنل را پامی

اصالح دد ( ،)93خاکس ر

النهمویر ،فرندلیخ ،تکماین و رات اسا فاد داد کاه

پر د رمرغ ( ،)35کررن فتا  ،پوسات راادا و گاردو

ریانهر ارتباطات تتادلی غلظت ماد ح ف دوند رین

( )2انجا دد است کاامال همخاوانی دارد .ضاریا

ماد جاذب و محلو میرادند .در تئوری النهامویر،

ردون رتد ( )RLنشاندهند درایط جا ب آالیند در

انجا آزمای
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سط جاذب است .اگر  RLرورگ ر از  1راداد ،نشاان

( .)98یکی از محادودیتهاای اصالی ،وجاود گیاا

دهند نامناسا رودن ج ب ،اگار  RLررارار راا یاک

آزوال در فصل های پرراران ،میرادد رنارراین نمیتوان

رادد ج ب خطی ،اگر  RLررارر را صفر رادد جا ب

در تاما فصو از آنهاا اسا فاد کارد لا ا پیشانهاد

غیر قارل ررگشت و اگر  RLراین صافر و یاک راداد

میدود از ریوم

حاصل از ایان گیاهاان در جا ب

نشان دهند ج ب مناسا می رادد .در ایان مطالتاه

سایر آالیند ها ره صورت سیس م پیوس ه اس فاد دود.

رراساس غلظت اولیه اس فاد دد و متدار  bایووتار
النهمویر متدار عددی این پارام ر ررای هر دو جاذب

نتیجهگیری

رین صفر و یک قرار دادت که نشاان دهناد جا ب

را توجه ره ن ایج ره دست آمد گیاهان کاانوال و آزوال

مناسا فنل میرادد ( .)99ایووتر رت و تکماین نیاو

میتوانند راه عناوان جااذبهاای ما ثر و ارزان و در

نشان دهند چند الیه رودن جاذب و ناهمهنی ساط

دس رس ررای ح ف ترکیبات آلای از پسااب صانای
راه عوامال

میرادد ( )13که ررای هر دو جاذب نیو راالی  2/4ره

مورد اس فاد قرار گیرند .سرعت واکان

دست آمد.

مخ لفی مانند مدت زمان تماس ،غلظات اولیاه فنال،
از متاادالت ساین یکی

جاذب و  pHرسا هی دارد .ره ارین رانادمان در pH

اس فاد میکنیم غالبا سین یک درجه او جهت مراحل

ررارر را  ،3زماان تمااس  42دقیتاه و  122دقیتاه راه

اولیه ج ب زیس ی مناسا میرادد و رارای توصایف

ترتیا ررای گیاهاان آزوال و کاانوال ،دوز جااذب 12

تمامی مدت زمان ج ب زیس ی مناسا نیست .ماد

گر در لی ر و غلظت اولیه فنل  12میلیگار در لی ار

درجه دو فرض را رر این قرار داد است که در فرآیند

حاصل دد.

ررای تتیاین سارعت واکان

او که رسیار

را توجه ره ضرایا همبس هی میتوان ن یجاه گرفات

دو کاه در زماان مواجهاه

که داد های تتادلی ررای هر دو جاذب از تما مد ها

طوالنیتر اتفا ،میاف د ( .)32راا توجاه راه داد هاای

پیروی می کند و  R2ررای تما حاالتهاا رااالی 2/4

ج ب دو واکن

اتفا ،میاف د ،واکن

سری میرادد و واکان

سین یکی ،سین یک درجاه دو ره ارین ناوع ساین یک

میرادد .سرعت واکن

ررای ح ف فنل از محلو های آری میرادد که نشاان

سین یکی دبه درجه دو تبتیت میکند.

دهند سرعت خوب واکن

ررای هر دو جااذب از ماد

است و را ن ایج ره دست

آمااد دررااار ح ا ف فناال رااا جاااذبهااای مخ لااف

تشکر و قدردانی

همخوانی دارد (.)95-97

این تحتیق را حمایت مالی متاونت پژوهشی دانشها

اگرچه ریوم های آزوال و کانوال ره عنوان جاذبهای

علو پودکی مازندران انجا گردید که رادین وسایله

فو ،التاد در ج ب آالیند ها از محیطهای آری مطرح

نویسندگان تشکر خود را اراراز مایکنناد .ایان متالاه

هس ند ،اما ره علت وجود این گیاهان در مناطق دما

حاصل رخشی از پایاانناماه و طارح تحتیتااتی دور

کشاور و مناطاق دارای راارندگی ،در حاا حااضار

کاردناسی اردد مهندسی رهدادت محیط آقاای داود

اس فاد از آنها در تماا کشور امکانپ یار نمیرادد

رالرک میرادد.
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Abstract
Background: The presence of phenol in water and wastewater, due to its toxic threat to
human life and environment, is a major concern. The purpose of this study was to investigate
the rate of phenol adsorption by modified Azolla and Canola.
Methods: This study was conducted at laboratory scale. In this study the effect of various
parameters on adsorption performance was investigated and isotherms and kenitics adsorption
were determined. In order to measure the specific surface area of absorbents the BET
isotherm technique was carried out. The concentration of phenol in samples was measured by
HPLC instrument.
Results: Removal efficiency increased with increase of adsorbent dose and contact time and
decrease of the initial concentration of phenol. Optimal phenol removal was obtained at pH
=3, adsorbent dose of 10 g/L and contact time of 90 and 120 min for Azolla and Canola
biomass respectively. Coefficients showed that the best isotherms for Azolla and Canola
adsorbents are Langmuier and Freundlich respectively. The reaction rate for both adsorbents
agrees with the pseudo-second order kenitics model. Based on the Langmuier model, the
maximum adsorption capacities were calculated to be 11.2 and 9.4 mg/g for Azolla and
Canola biomasses respectively.
Conclusion: According to the obtained results, Azolla and Canola biomass can be used as
efficient and cost-effective adsorbents for treatment of industrial effluents.
Keywords: Azolla, Canola, Phenol, Adsorption isotherm, Wastewater treatment
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