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چکیده
6-4-0تری نیتروفنول از آلودگیهای اصلی موجود در جریان پسابهای صننای پتروشنیمی ،ن،نت ،داروسنازی ،پالسنتی

و

همچنین در مقادیر کمتر در فاضالب شهری و کشاورزی یافت میشود .آلودگی اکوسیستمهای آبی و آب آشامیدنی به اینن
آالینده باعث سمیت ،مشکالت بهداشتی و طعم و بو میشود .هدف از این مطالعه حذف 6-4-0تری نیتروفنول از محلول آبی
با است،اده از بیوکامپوزیت مغناطیسی پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده است .بهمنظور بهینهسازی فرایند جذب-0
 6-4تری نیتروفنول از نرمافزار دیزاین اکسپرت و روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی است،اده شد .پارامترهای جنذب
مانند زمان تماس ( 12تا  102دقیقه) ،)7-0( pH ،غلظت اولیه ترینیتروفنول ( 12تا  62میلیگرم بر لیتر) و میزان غلظت جاذب
( 12تا  02میلیگرم) مورد بررسی قرار گرفتند .ایزوترم دادههای تعادلی جذب بنا اسنت،اده از مندلهنای ایزوترمنی النگمنویر،
فروندلیچ و تمکین بررسی شد .نتایج نشان داد در شرایط بهینه ،کارایی حداکثر حنذف 6-4-0تنری نیتروفننول 00 ،درصند بنا
مقدار بهینه  ،pH=3/00میزان غلظت جاذب  42میلیگرم ،غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفنول  00/0میلیگنرم بنر لیتنر و زمنان
 20/0دقیقه به دست آمد .همچنین مطالعه مدل ایزوترم نشان داد جذب 6-4-0تری نیتروفنول بر روی جاذب از مدل النگمویر
با ضریب همبستگی ( )R2=66%پیروی میکند و حداکثر ظرفیت جذب بر اساس مدل النگمویر  02/66میلیگرم بر گرم بوده
است .نتایج این مطالعه نشان داد بیوکامپوزیت مغناطیسی پوست خرچنگ پورتننوس سنگنیس اصالحشنده کنارایی خنوبی در
حذف 6-4-0تری نیتروفنول دارد و درعینحال قیمت ارزان و دسترسی آسان سبب میشود کنه اینن بیوکامپوزینت بنهعننوان
بیوجاذب مطلوبی مدنظر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :ایزوترم ،بیوکامپوزیت ،خرچنگ پورتنوس سگنیس 6-4-0 ،تری نیتروفنول
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طبقهبندی سازمان ح،اظت محنیطزیسنت آمریکنا اسنت ].[4

 .1مقدمه
امروزه افزایش رشند جمعینت و گسنترش صننای و پیشنرفت

ترکیبات فنولی بهواسطه شکی ساختاری خود در مقابی اکسید

فنّاوری عواملی هستند که باعث افزایش میزان مصنرف آب و

شدن مقاومنت زینادی دارنند و ازایننرو فراینندهای متنداول

تولید فاضنالب و آلنودگیهنای محنیطزیسنت شندهانند ].[1

تص،یه کارایی مناسبی برای حذف اینن آالینندههنا از جرینان

آالیننندههننای آلننی مانننند نیتروفنننول از آلننودگیهننای اصننلی

فاضالب ندارند ] .[1در فرایندهای بیولوژیکی نینز بهسنادگی

موجود در جریان فاضالبهای صنعتی مانند پتروشیمی ،ن،ت،

قابیحننذف نیسننتند و بننه دلیننی سننمیت بنناال مقناوم بننه تصنن،یه

است ] .[0 ،1این ماده بهعنوان مداخله

بیولننوژیکی هسننتند ] .[6روشهننای متعننددی از قبیننی جننذب

کننده در تولید مواد ان،جاری ،دارویی ،آفتکشهنا ،رننگ،

سننطحی ،اکسیداسننیون شننیمیایی ،اکسیداسننیون کاتالیسننتی،

محننافچ چننوب و مننواد شننیمیایی پاککننننده اسننت ] [4 ،3و

تجزیه بیولوژیکی ،روشهای غشایی و غیره بنهمنظور حنذف

غلظننت ایننن ترکیننب فنننولی در پسننابهننای صنننای بننین

فنول از آب مورداست،اده قرار گرفته است که هرکدام از اینن

 2/12-1 mg/Lو حتننی مقننادیر بیشننتر نیننز مننیرسنند .چنانچننه

روشها معایب و مزایایی داشتهاند ] .[2 ،6اغلب این روشهنا

موادی ماننند نیتروفننول بنهخوبی از جرینان فاضنالب حنذف

مشکالتی از قبینی هزیننه زیناد ینا رانندمان پنایین دارنند و در

نشوند یا در مورد تص،یه لجن حاوی اینن منواد اقندامی نشنود

مواردی محصوالت جانبی سمی تولید میکنند که این عوامی

برای سالمت انسان و محیطزیست میتوانند مضنر باشند ].[0

محدودکننده کاربرد وسی برخی از این استراتژیهای حذف

سننازمان محیطزیسننت آمریکننا ایننن ترکیبننات را بننهعنننوان

هستند ]. [12،11در بنین فراینندهای فیزیکوشنیمیایی ،جنذب

آالیندههای دارای اولویت طبقهبندی کرده و خواستار کاهش

بهطور گسترده در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته اسنت.

غلظت این گروه ترکیبات بنه کمتنر از  12 ng/Lدر آبهنای

جذب سطحی در مقایسه با تکنی

های دیگر طراحی راحنت

طبیعی شده است ] . [0دی نیتروفنول (بهطور عمده ایزومر  0و

و قابلیت انعطاف زیادی دارد و اپراتنوری آن راحنت اسنت و

 )4مهمترین ترکیب نیتروفنول اسنت کنه بنهطنور وسنیعی در

در مقابی آالیندههای سمی حساس نیست ،از سنمیت آالیننده

صنای شیمیایی بهمنظور تولید رنگهای نیتروز و مشتقات آن،

هندف تنأثیر نمننیپنذیرد و نینناز بنه مننواد شنیمیایی خطرننناک

 ،چسب مواد نگهدارنده چوب ،آفتکشهایی

ندارنننند .بنننه عنننالوه در اینننن روش آالیننننده جذبشنننده

نظیننر پنناراتیون ،نیتننروفن و تننری اولیننت اسننت،اده میشننود.

(درصورتیکه مناسب باشد) را میتنوان بازیافنت نمنود ].[10

مهمتننرین منبنن تولیدکننننده دی نیتروفنننول ،صنننای تولینند

یکی دیگر از روشها بنرای حنذف ترکیبنات فننولی ازجملنه

نیتروینزن است که 0و-4دی نیتروفنول جنز اصنلی فاضنالب

نیتروفنول است،اده از فرایند بیوجنذب اسنت .در اینن روش از

یننا

بیوجنناذبهننایی مانننند بیننومس میکروارگانیسننمهننا (بنناکتری،

آمونیاک صنای پتروشیمی تولیدکننده نیتروبنزن از بنزن ایجاد

کپنن

) و ضننایعات کشنناورزی اسننت،اده

میشود و همچنین بهعنوان بازدارنده پلیمریزاسیون در فراینند

میشود ] .[14 ،13مزایای این ترکیبنات شنامی هزیننه پنایین،

کنناربرد دارد ]0 .[7 ،6و-4دی

کارایی مناسب ،حداقی ضایعات و مواد بناقیماننده و قابلینت

نیتروفنول از مواد بسیار سمی بوده که تمناس طنوالنی بنا اینن

بازیافت است ] .[10در سالهای اخیر اسنت،اده از جناذبهنای

ماده در انسان و حیوان از طریق استنشاق یا جنذب پوسنتی بنا

طبیعی ،ارزانقیمت و معدنی در تص،یه فاضنالبهنا بنه سنبب

تأثیر بر مغز استخوان ،سیستم اعصاب مرکزی و سیستم قلبی-

فراوانی و هزینه پایین رو به افزایش است ] .[16 ،10بسیاری از

عروقی  ،باعث ایجاد آب مروارید ،تورم غدد لن،اوی ،اگزما،

مطالعات اخیر نشان داده که مواد اسکلتی و کیتین استخراجی

از بننین رفننتن ننناخنهننا و افننزایش نننرا متابولیسننم مننیگننردد.

از آن در حذف آالیندهها از محلولهای آبی مؤثر بوده است.

ترکیبننات نیتروفنننول بننه دلیننی سننمیت و مقاومننت بننه تجزیننه

فناوری مقرونبهصنرفه و

داروسازی و پالستی

اسید پیکری

معننرف بننه آب قرمننز بننوده کننه از شستشننوی کاسننتی

تولینند ترکیبننات آروماتینن

 ،مخمننر و جلبنن

مطالعه حاضر با هدف گسترش ی

نیتروفننول 1از محلنول

میکروبی ،بهعنوان یکی از آالیندههای مهم محنیطزیسنت در

مؤثر برای حنذف 6-4-0تنری

نظر گرفته شندهانند و بنهعننوان آالینندههنای دارای تقندم در

طریق بیوکامپوزینت مغناطیسنی پوسنت خرچننگ پورتننوس
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آبنی از
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سگنیس 0اصالحشده صنورت گرفتنه اسنت .در اینن تحقینق،

نیتروژن در شرایط رفالکس قرار گرفت .درنهاینت محصنول

بررسی شرایط بهینه عملکنرد بیوکامپوزینت در حنذف -4-0

تهیهشده چندین مرتبه با آب دیونیزه و اتانول شستشو داده شد

جذب سطحی در سیستم ناپیوسته،

و در پایان بیوکامپوزیت مغناطیسی سنتزشده با است،اده از آون

بننرای انجننام

شد

6تری نیتروفنول با تکنی
بننا اسننت،اده از روش

طننرح مرکننب مرکننزی3

در دمای  02درجه سانتیگراد به مدت  04ساعت خش

آزمایشها و تحلیی نتایج حاصی است،اده شده است .همچننین

].[17

بهینهسازی شرایط جذب 4-6-0تری نیتروفنول بنا اسنت،اده از
مدل ریاضی دیزاین اکسپرت  4فوق مدنظر قرار گرفته است.

شناسایی بیوکامپوزیت سنتز شده

طیفسنجی مادونقرمز ) (FTIRبهمنظور شناسایی گروههنای

 .2مواد و روشها

عنناملی و شننیمی سننطا بیوکامپوزیننت بننا اسننت،اده از دسننتگاه

مواد شیمیایی

آنننالیزی  FTIRشننرکت نیکلننت منندل  IR 100انجننام شنند.

مواد است،اده شده برای تهینه بیوکامپوزینت مغناطیسنی شنامی:

بهمنظور بررسی مورفولوژی بیوکامپوزیت سنتزشده با است،اده

آهن کلرید ) 6 (IIIآبه ،آهن کلریند ) 4 (IIIآبنه ،آمونیناک،

از میکروسنننکول الکتروننننی روبشنننی  ،SEMمننندل

اسننیدکلریدری

) ،(HClاتننانول  26درصنند ،هیدروکسننید

سدیم ،و 6-4-0تری نیتروفنول با خلنو
مواد درجه خلو

 1455VPشرکت کمبنریج انگلنیس ،تصناویر میکروسنکول

 %22هسنتند ،همنۀ

الکترونی از جاذب تهیه شد.

باالیی دارند و توسط شرکت منرک تهینه
طرح آزمایشهای جذب در سیستم ناپیوسته و مدلسازی

شننده اسننت .بنهعننالوه از آب دیننونیزه شننده در تمننام مراحننی

روش پاسخ

مختلف سنتز است،اده شد .سنتز بیوکامپوزیت پوسته خرچننگ

مدلسازی آزمایشهای فرایند جنذب بنا اسنت،اده از نرمافنزار

اصالحشده با ننانو ذرات آهنن در ابتندا خرچننگ پورتننوس

دیزاین اکسپرت است،اده شند .در اینن مندل از  4فناکتور ،pH

سگنیس از سواحی جننوبی کشنور در محندوده شنهر بوشنهر

میزان غلظت جاذب ،زمان تماس و غلظت اولیه آالینده -4-0

نمونهبرداری شد و سپس پوسنته خرچننگ در آون قنرار داده
شد و درنهایت کامالً پودر شند .پنودر کنامالً خش

سطحی6

در اینننن پنننژوهش از مننندل روش پاسنننخ سنننطحی بنننهمنظور

اصالحشده با نانو ذرات آهن بهمنظور سنتز پوسنته خرچننگ

6تری نیتروفنول است،اده شد .در جدول  1محدوده پارامترهای

شنده بنا

موردبررسی آورده شده است .بنر اسناس مندلسنازی بنا اینن

روش همرسوبی برای مغناطیسی شدن است،اده گردید .در این
روش ابتدا ی

LEO

روش  32آزمایش تعیین شند و در ادامنه بنا اسنت،اده از روش

گرم پودر پوسته خرچننگ در  022میلنیلیتنر

سیستم ناپیوسته فرایند حذف انجام شد (جدول .)0

آب دیونیزه شده مخلنو و در حمنام فراصنورت (،42 KHz
 )022 Wبه مدت  02دقیقه پراکنده شدهانند .بنه سوسپانسنیون

در آمایش جذب 6-4-0تری نیتروفنول بهوسیله جاذب سننتز

بهدستآمده  042میلیگرم معادل  0میلنی منول کلریند آهنن

شده ،دو پارامتر اصلی ظرفینت جنذب تعنادلی ) (qeبرحسنب

) (IIIشش آبه و  126میلیگنرم معنادل  1میلنی منول کلرایند

میلیگرم بر گرم جناذب (معادلنه  )1و درصند جنذب )(R%

آهننن ) (IIچهننار آبننه در حالننت هننمزدن بهوسننیله همننزن

(معادله  )0اندازهگینری شندند کنه منظنور از ظرفینت جنذب

مغناطیسی 0اضنافه شند .سنپس  42میلنیلیتنر از آمونیناک 00

تعادلی ،مقدار فلز جذبشده به ازای هر گرم جاذب در زمان

درصد بهآرامی بهصورت قطرهقطره در مندتزمان حندود 32

تعادل (تعادل بین فاز جامد و مای ) است ].[16

دقیقه در حضنور گناز نیتنروژن در دمنای محنیط برابنر بنا 00

()1

درجه سانتیگراد به مخلو افزوده شد .بعند از اضنافه کنردن

()0

آمونینناک ،دمننای محلننول بننه حنندود  22درجننه سننانتیگراد

𝑉 × ) 𝑒𝐶 (𝐶0 −
𝑊
𝑒𝐶 𝐶0 −
= 𝑅%
× 100
𝐶0
= 𝑒𝑞

که در آن  C0غلظت اولیه محلول برحسب میلیگرم بنر لیتنر،

افزایش یافت و به مدت  6ساعت در این دما در حضنور گناز
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مهم بعدی در ناحیه  672 cm-1قرار دارد که نشاندهنده

 Ceغلظننت تعننادلی محلننول برحسننب میلننیگننرم برحسننب

پی

میلیگرم بر لیتنر V ،حجنم محلنول برحسنب لیتنر و  Wجنرم

پیوند  C-Hخنشی است .پی

برحسب گرم است.

 1272بود که عامی آن ارتعاشات کششی مربو به پیوندهای

شاخ

بعندی در ناحینه cm-1

 C-H-Cاز گروه اپوکشی موجود در کامپوزیت میباشند کنه

ایزوترمهای جذب

نشاندهنده گروههای عاملی اکسیژندار در سطا است .پین

ایزوترمهای جذب بهمنظور تعریف جنرم جذبشنده از مناده

مهم ناحینه  1402 cm-1ناشنی از ارتعاشنات خمشنی ،H-C-H

جذبشونده به ازای واحد جرم ماده جاذب است،اده میشوند.

پی

در بننین منندلهننای ایزوترمننی ،ایزوتننرمهننای فروننندلیچ و

 1632 cm-1ناشی از ارتعاش کششنی قنوی  C=Cکتنون
پهن ناحیه  3402 cm-1مربو به ارتعناش

بود و در آخر پی

النگمویربننهطور گسننتردهتننری اسننت،اده میشننوند .در مطالعننه

کششی  O-Hاست که ناشی از وجود رطوبت در نمونه است.

حاضر از مدلهای ایزوترم النگمویر 7و فروندلیچ 6برای رسم
دادههای جذب است،اده شده است .ضرایب ثابت و همبستگی
ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ و تمکین 2بنا معنادالت  4 ،3و 0
در جدول  1محاسبه شده است ].[12
 .3نتایج و بحث
طیفسنجی مادونقرمز FTIR

نتایج آنالیز طیف  FTIRکامپوزیت سنتز شده از بیوکامپوزیت
پوسته خرچنگ پورتننوس سنگنیس اصالحشنده در شنکی 1
نشان داده شده است .اولنین پین
 022 cm-1قرار دارد که مربو

مهنم و شناخ

در ناحینه

شکی  .1طیفسنجی مادونقرمز  FTIRجاذب بیوکامپوزیت

به ارتعناش کششنی O-Fe-O

پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده

است که نشاندهنده پیوندهای مربو به اکسنید آهنن اسنت.
پی

شاخ

اسنت در ناحینه

دیگری که در طینف مشنخ

 cm-1قرار دارد که مربنو بنه پیونند  H-C-Hکششنی اسنت.
جدول  .1مدلهای ایزوترم جذب 6-4-0تری نیتروفنول
مدلهای ایزوترم

معادله

النگمویر ()3

𝑒𝐶
1
𝑒𝐶
=
+
𝑚𝑞 𝑚𝑞 𝑙𝑘 𝑒𝑞

فروندلیچ ()4

1
𝑒𝐶 ln 𝑞𝑒 = ln 𝐾𝑓 + ln
𝑛

پارامترها
 :Ceغلظت نهایی ماده جذبشونده در محلول پس از برقراری تعادل )(mg/L
 :Qeمقداری ماده جذبشده در شرایط تعادل )(mg/g
 :Qmaxظرفیت جذب )(mg/g
 :bثابت النگمویر )(L/mg

تمکین ()0

آنالیز

𝑒𝐶 𝑞𝑒 = 𝐵 ln 𝐴 + 𝐵 ln

 :Kfثابت فروندلیچ ،نشاندهنده ظرفیت جاذب )((mg/g)(L/g)1/n

 :nثابت فروندلیچ ،نشاندهنده شدت جذب
 :Bثابت ایزوترم تمکین )(Kj/mol
 :Aثابت پیوندی ،نشاندهنده حداکثر انرژی پیوندی )(L/g

میکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM

مورداست،اده در نانوتکنولوژی است .اینن فنناوری بنا بمبناران

میکروسکول الکترونی روبشی  SEMیکی از ابزارهنای مهنم

الکترونی از اجسامی به کوچکی  12ننانومتر تصناویر را بنرای
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مطالعه تهیه میکند .در این تحقیق جاذب بیوکامپوزیت پوسته
خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده ابتدا در ین

بیوکامپوزیت از محیط آبی قابی جداسازی بود.

میندان

نتایج مدلسازی فرایند جذب 6-4-2تری نیتروفنول

مغناطیسنننی بنننا الینننهای ننننازک از طنننال پوشنننش داده شننند.

برای بررسی حذف تنرینیتروفننول نیناز بنه تحلینی دادههنای

مورفولوژی سنطا انندازه جناذب بیوکامپوزینت سنتزشنده بنا

ورودی و پارامترهای خروجی است .بر اسناس طراحنی مندل

اسنننت،اده از تصننناویر  SEMنشنننان داده شنننده در شنننکی 0

پاسخ سطحی بر اساس طرح مرکب مرکزی ،پنس از افنزودن

موردبررسی قرار گرفت .همانطنور کنه از تصناویر مشنخ

مقننادیر تعیینشننده بیوکامپوزیننت و تنظننیم پارامترهننای ،pH

است نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن که حالت کروی دارند

غلظت ،زمان و انجام مراحنی آزمایشهنا ،درنهاینت حنداکثر

بننهخوبی بننر روی سننطا پننودر پوسننته خرچنننگ پورتنننوس

ظرفیننت جننذب بننرای هننر آزمننایش ثبننت گردینند .در ادامننه

سگنیس پراکنده شدهاند که حاصنی آن خاصنیت مغناطیسنی

دادههای بهدستآمده تحلیی میشود.

بیوکامپوزیت ساختهشده بود .بهنحویکه پس از انجنام کامنی
فراینننند توسنننط یننن

میننندان مغناطیسنننی قنننوی بنننهراحتی

شکی  .0تصویر  SEMاز جاذب بیوکامپوزیت پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس

در این پژوهش مقنادیر بهیننه متغیرهنای مسنتقی بنرای تعینین

سننطا کدبننندی شنند کننه عبارتاننند از -α ،-1 ،2 ،+1 ،+α

مقادیر مطلوب وابسته است،اده شندند .هنر متغینر مسنتقی در 0

محدوده و سطا متغیرهای مستقی در واحدهای کدبندیشنده
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بنر اسناس تحقیقننات قبلنی انتخناب شنند و در جندول  0ارائننه

آزمایش بر اساس فاکتورییها (شنامی  16نقطنه فاکتورینی6 ،

شدهاند .طراحنی شنامی نقنا فاکتورینی  0kبنه همنراه نقنا

نقطه محوری و  1نقطه مرکزی) و  0تکرار نقطه مرکزی برای

محوری  0kو نقا مرکزی بودند که در آن  kتعنداد متغیرهنا

دستیابی به تخمین خوب خطای آزمایشها انجام شد [.]02

اسنننت بننننابراین  32آزمنننایش ( )0k+0K+6=32شنننامی 00
جدول  .0محدودیت آزمایشها و سطوح متغیرهای مستقی
Range and level

متغیرهای مستقی

+α

+1

2

-1

-α

(pH )A

7

0/70

4/0

0/00

0

(Dose )B

02

42

32

02

12

(Initial )C
Concentration

62

47/0

30

00/0

12

(Time )D

102

20/0

60

3/70

12

طراح آزمایشها بر اساس طرح مرکب مرکنزی در جندول 3

بنننهطور خالصنننه آورده شنننده اسنننت .معننننیداری و مینننزان

آورده شده است معادلنه رگرسنیونی بعند از آننالیز وارینانس

تأثیرگذاری هر متغیر مستقی با است،اده از احتمال صحت نتایج

) (ANOVAمقننادیر از متغیننر وابسننته (درصنند حننذف -4-0

با  prob>Fو مقادیر  F-valuesتعیین شدند ].[01

6تننری نیتروفنننول) را نشننان مننیدهنند کننه متننأثر از متغیرهننای

باال بودن مقدار  F-valueو کم بنودن مقندار  ،p-valueباعنث

مستقی ،(B) Dose ،(A) Ph ،غلظت اولیه ) (Cو زمان ) (Dدر

میزان معنیداری باالتری نسبت به حالتهای معننیدار مشنابه

آزمایشها بود .نتایج با است،اده از نرمافنزار طراحنی آزمنایش

میشود .همچنین مقدار” “prob > Fکمتر از  2/20نشاندهنده

محاسبه شدهاند.

معنیداری باالی رگرسیون در حد  20درصد است ].[00

روش آنالیز واریانس  ANOVAو پاسنخ سنطحی بنرای مندل
است،اده شدند و نتایج آنهنا بنرای متغینر وابسنته در جندول 4
جدول  .3طراحی آزمایشها با روش پاسخ سطحی حذف 0-4-6تری نیتروفنول
درصد حذف 6-0-2تری نیتروفنول

Real (coded) values

آزمایش

مقدار پیشبینیشده

مقدار واقعی

)D (Time

)C (Initial Conc

)B (Dose

)A (pH

04/41

04/13

37/0

00/0

02

3/00

1

16/23

32/32

60

30

02

4/0

0

46/16

03/73

60

30

32

4/0

3

34/62

11/26

60

30

12

4/0

4

01/71

73/07

37/0

47/0

42

0/70

0

2/06

34/61

102

30

32

4/0

6

33/13

13/16

60

30

32

7

7

07/21

20/0

47/0

42

0/70

6

17/10

20/0

47/0

02

0/70

2

33/32

32/60

20/0

00/0

02

0/70

12

00/47

16/16

37/0

00/0

02

0/70

11

46/11

01/7

37/0

47/0

02

3/00

10
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درصد حذف 6-0-2تری نیتروفنول

Real (coded) values

آزمایش

مقدار پیشبینیشده

مقدار واقعی

)D (Time

)C (Initial Conc

)B (Dose

)A (pH

00/26

06/01

60

62

32

4/0

13

17/07

04/04

20/0

47/0

02

3/00

14

36/21

31/7

60

30

32

0

10

06/42

16/67

12

30

32

4/0

16

32/67

33/03

37/0

47/0

42

3/00

17

13/66

06/03

60

12

32

4/0

16

11/42

03/40

60

30

32

4/0

12

42/22

30/66

37/0

00/0

42

0/70

02

06/46

04/26

60

30

32

4/0

01

2/21

37/0

47/0

02

0/70

00

17/67

40/20

20/0

00/0

02

3/00

03

34/00

04/32

60

30

32

4/0

04

03/73

44/02

37/0

00/0

42

3/00

00

03/73

36/77

20/0

47/0

42

3/00

06

03/73

03/06

60

30

32

4/0

07

03/73

00/27

20/0

00/0

42

3/00

06

03/73

03/42

60

30

32

4/0

02

03/73

46/30

20/0

00/0

42

0/70

32

جدول  .4نتایج حاصی از آزمون آنالیز واریانس پاسخ سطحی درصد حذف 6-4-0تری نیتروفنول
p-value, prob > F

F value

Mean square

df

Sum of squares

Source

< 2/2221

004/60

066/70

14

3734/27

Model

2/01

10

6/12

Residual

2/2706

4/21

2/74

7

0/16

Lack of fit

2/16

0

2/20

Pure error

06

3742/17

Response

2-4-6 three nitrophenol
removal percentage

Total

ANOVA output gave R2,0.9984; adjusted R2,0.9965; predicted R2,0.9879; adeq precision, 88.778; CV%, 2.5mean and
standard deviation of 28.51 and 0.71, respectively, and PRESS was 45.29

ضننرایب رگرسننیونی منندل جننذب 6-4-0تننری نیتروفنننول بننا

مدل ،این متغیرها حذف شدند.

است،اده از جاذب بیوکامپوزینت پوسنته خرچننگ پورتننوس

معادله درجه دوم (معادلنه  )6رابطنه ریاضنی بنین پارامترهنا را

سننگنیس اصالحشننده در جنندول  4نشننان داده شننده اسننت.

بننرای فلننز 6-4-0تننری نیتروفنننول بننا اسننت،اده از روش پاسننخ

معنیدار بودن هر ضریب با مقدار  F-valueو  p-valueتعینین

سننطحی نشننان مننیدهنند .پننس از تجزیننهوتحلیی رگرسننیون

شنده اسنت .بنا توجننه بنه مقندار  ،p-valueاز مینان متغیرهننای
مسنتقی در اینن مطالعنه ،متغیرهنای

چندگانه مدل ،نتایج نشان داد که مدل رگرسیون برای جنذب

,AC , AB ,D ،C ،B ,A

 B2 ، BC , CD ،ADو  D2 ,C2معنیدار بوده و متغیرهای

6-4-0تری نیتروفنول با مؤل،ههای کدگذاری شده بهصنورت

BD

معادله ( )6است.

 A2 ،معنیدار نبود ( )p-value< 2/20و بهمنظور سناده کنردن
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Y = 73/23 -2/4 A + 17/7B - 08/6C + 14/4D - 73/0
AB - 51/1AC + 23/1 AD - 09/2 BC + 1/0BD - 13/1
CD - 36/0A2 + 51/0B2 + 14/5 C2 + 56/0D2

در  pHبرابر با  4/00و میزان غلظت جناذب  02میلنیگنرم بنه
 %36جذب در  pHبرابر بنا  3/00و مینزان غلظنت جناذب 42

()6

میلیگرم رسید .نتایج حاصی از تأثیر  pHاولینه محلنول نشنان

که در آن  Aمتغیر  B ،pHمتغیر میزان غلظت جاذب C ،متغیر

داد کنننه مقننندار حنننذف 6-4-0تنننری نیتروفننننول توسنننط

غلظت اولیه 6-4-0تنری نیتروفننول و  Dمتغینر زمنان اسنت.

بیوکامپوزیت تحتتنأثیر  pHمحلنول قنرار منیگینرد .فراینند

عالمت مثبت در جلوی پارامترها نشناندهننده هنمافزاینی اثنر

جذب OH- ،و 6-4-0 H+تری نیتروفنول و تعیینکنننده بنرای

متغیر بر مدل و عالمت من،ی نشاندهنده اثر کاهشنی ینا تنأثیر

بنار سننطحی اسننت .احتمنناالً میتننوان گ،ننت کننه در  pHبنناال

متغینر ،در

(قلیننایی) یننونهننای  OH-بننا مولکننولهننای نیتروفنننول بننرای

پی افنزایش مقندار متغینر دیگنر صنورت منیگینرد ،ضنریب

مکانهای جذب رقابت میکنند و درنهاینت رانندمان جنذب

همبستگی مثبت که نشاندهنده همافزایی است را میدهند و

توسط جاذب کاهش مییابد ].[01در مطالعنهای کنه در سنال

متغیر ،در پی کاهش مقدار متغیر

 0214هاشمی و همکناران بنا اسنت،اده از جناذب پوسنت سنبز

دیگر صورت گیرد ضریب همبستگی من،نی کنه نشناندهننده

گردو در حذف ترکیبات فنولی از محلول آبی انجنام دادنند،

همافزایی است را میدهند ] .[03پارامترهنای اولینه طراحنی

نشان داد که حداکثر حنذف ترکیبنات فننول بنه مینزان 22/2

شده با مدل  BBDو نتایج بهدستآمده در نرمافنزار طراحنی

درصد در  pHبرابر با  4به دست آمد ] .[04همچنین در سنال

آزمایش بنرای 6-4-0تنری نیتروفننول در جندولهای  0تنا 0

 0216رحیمزاده و همکاران دربارۀ جذب 0و 4دی نیتروفننول

نشان داده شده است.

از محلننولهننای آبننی بننا اسننت،اده از نننانو ح،ننرههننای کربنننی

مخالف بر مدل است .زمانی که افزایش مقدار ی

زمانی که کاهش مقدار ی

مطالعهای انجام دادند ،نتایج نشان داد که  pHبهیننه در فراینند

مقایسه تأثیر همزمان متغیرها بنر کنارایی حنذف 6-4-0تنری
نیتروفنول با است،اده از شکی  ،4تنأثیر هنر ین
میزان حذف در ی

جننذب برابننر بننا  0تعیننین و زمننان تعننادل مطالعننه 122 ،دقیقننه

از متغیرهنا بنر

محاسبه شد ].[00

نقطه در روش طراحی پاسخ سنطحی بنا

است،اده از مدل طرح مرکنب مرکنزی قابیمشناهده و مقایسنه

تأثیر همزمان  pHو غلظت اولیه

است .راندمان حذف با کاهش  pHو غلظت جناذب افنزایش

تأثیر همزمنان  pHو غلظنت اولینه 6-4-0تنری نیتروفننول بنر

یافت .درحالیکه افزایش زمان تمناس تنأثیر کمنی بنر مینزان

میزان جذب6-4-0تری نیتروفنول توسط بیوکامپوزیت پوسته

حذف 6-4-0تری نیتروفنول موردمطالعه داشت.

خرچنننگ پورتنننوس سننگنیس اصالحشننده در شننکی ( 3ب)
نشان داده شده است.

تأثیر همزمان  pHو میزان غلظت جاذب

تأثیر  pHو میزان غلظت جاذب بر مینزان جنذب 6-4-0تنری

مقادیر  pHبین بازه  3/00تا  0/70و غلظت اولینه 6-4-0تنری

نیتروفنننول توسننط بیوکامپوزیننت پوسننته خرچنننگ پورتنننوس

نیتروفنول بین  00/0تا  47/0میلیگرم بر لیتر متغیر بنوده اسنت

سگنیس اصالحشده در شکی( 3الف) نشان داده شنده اسنت.

و میزان غلظت جاذب بهطور ثابت  32میلیگرم بر لیتر و زمان

مقادیر  pHبین بازه  3/00تا  0/70و میزان غلظت جناذب بنین

نیز بهطور ثابت  60دقیقه در نظر گرفته شده اسنت .همنانطور

 02تا  42میلیگرم بر لیتر متغیر بوده است و غلظنت اولینه -0

که در شکی  4مشاهده میشود با کاهش  pHو غلظنت اولینه

 6-4تری نیتروفنول بهطور ثابت  30میلیگرم بنر لیتنر در نظنر

6-4-0تری نیتروفنول کارایی فرایند افزایش یافت به صورتی

گرفته شد و زمان نیز بهطور ثابت  60دقیقه درنظر گرفته شنده

که میزان جذب 6-4-0تری نیتروفنول از  16درصد جذب در

است .همانطور که در شکی مشاهده میشود با افزایش میزان

 pHبرابر  0/70و غلظنت اولینه  6-4-0تنری نیتروفننول برابنر

غلظت جاذب و کناهش  pHکنارایی فراینند افنزایش یافنت،

 47/0میلیگرم بر لیتر بنه  %36جنذب در  pHبرابنر بنا  3/00و

بهصورتی که میزان جذب 6-4-0تری نیتروفنول از  13درصد
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غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفنول برابر با  00/0میلنیگنرم بنر

بهطور ثابت  32میلیگرم بر لیتنر و غلظنت اولینه 6-4-0تنری

لیتر رسید.

نیتروفنول بهطور ثابت  30میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شنده

تأثیر همزمان  pHو زمان تماس

است .همانطور که در شکی  3مشاهده میشود با کاهش pH

تأثیر  pHو زمان تماس انجام واکنش بر مینزان جنذب6-4-0

و افزایش زمان انجام واکنش کارایی فرایند افنزایش یافتنه بنه

تری نیتروفنول توسط بیوکامپوزیت پوسته خرچنگ پورتنوس

صننورتی کننه در میننزان 6-4-0تننری نیتروفنننول از  14درصنند

سگنیس اصالحشده در شکی ) 3ج( نشان داده شده است .در

جذب در  pHبرابر  0/70و زمان انجام واکنش  37/0دقیقه بنه

این شکی مقادیر  pHبین بازه  3/00تنا  0/70و زمنان واکننش

 %30جذب در  pHبرابر  3/00و زمان انجنام واکننش برابنر بنا

بین  3/70تا  20/0دقیقه متغیر بوده است .میزان غلظت جناذب

 20/0دقیقه رسید.

شکی (.3الف) تأثیر همزمان  pHومیزان غلظت جاذب( ،ب) تأثیر همزمان  pHو غلظت اولیه( ،ج)تأثیر همزمان  pHو زمان تماس( ،د)تأثیر همزمان غلظت
اولیه و میزان غلظت جاذب( ،ه)میزان غلظت جاذب و زمان تماس و (و) زمان تماس و غلظت اولیه بر میزان جذب 6-4-0تری نیتروفنول توسط بیوکامپوزیت
پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده
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جدول  .0آنالیز آماری فاکتورهای دخیی در مدل جذب 6-4-0تری نیتروفنول با است،اده از جاذب بیوکامپوزیت پوسته خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده
p-value,
Prob > F
< 2/2221

734/64

373/62

1

373/62

2/02

03/73

A- pH

< 2/2221

0140/76

1222/23

1

1222/23

2/10

-4//0

B- Dose

< 2/2221

1233/47

000/40

1

000/40

2/10

7/17

C-Initial concentration

< 2/2221

716/01

364/13

1

364/13

2/12

-6/26

D-Time

< 2/2120

2/00

4/72

1

4/72

2/10

4/14

AB

< 2/2221

42/02

02/44

1

02/44

2/02

-2/73

AC

< 2/2220

06/60

13/03

1

13/03

2/04

-1/01

AD

< 2/2221

76/04

36/21

1

36/21

2/04

1/03

BC

<2/6701

2/12

2/226

1

2/226

2/04

-0/22

BD

< 2/2220

00/33

11/30

1

11/30

2/04

2/12

CD

< 2/2036

6/62

3/42

1

3/42

2/04

-1/13

A2

< 2/2230

13/27

6/64

1

6/64

2/14

-2/36

B2

< 2/2221

747/1

372/22

1

372/22

2/14

2/01

C2

< 2/2216

10/26

6/11

1

6/11

2/12

0/14

D2

F Value

Mean Square

df

Sum of Squares

Standard
Error

Coefficient
Estimate

Source

تأثیر همزمان غلظت اولیه و میزان غلظت جاذب

اولیه ترکیبات فنول و افزایش مینزان غلظنت جناذب افنزایش

تأثیر غلظت اولیه 6-4-0تری نیتوفنول و میزان غلظت جناذب

مییابد ].[00

بر میزان جذب 6-4-0تنری نیتروفننول توسنط بیوکامپوزینت
تأثیر همزمان میزان غلظت جاذب و زمان تماس

پوسته خرچنگ پورتننوس سنگنیس اصالحشنده در شنکی 3

تأثیر مینزان غلظنت جناذب و زمنان انجنام واکننش بنر مینزان

(د) نشان داده شده است .در این شکی مقادیر و میزان غلظنت

جننذب 0-4-6تننری نیتروفنننول توسننط بیوکامپوزیننت پوسننته

جاذب بین  02تا  42میلیگنرم بنر لیتنر و غلظنت اولینه -4-0

خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالحشده در شکی ) 3ه) نشنان

6تری نیتروفنول بین  00/0تا  47/0میلیگرم بر لیتر متغیر بنوده

داده شده است .مقادیر و میزان غلظنت جناذب بنین  02تنا 42

است و  pHبهطور ثابنت  4/0و زمنان انجنام واکننش بنهطنور

میلیگرم بر لیتر و زمان واکنش بین  37/0تا  20/0دقیقه متغینر

ثابت  60دقیقه در نظر گرفته شده است.

بوده است و  pHبهطور ثابت  4/0و غلظت اولینه 6-4-0تنری

همانطور که در شکی  3مشاهده میشود میزان جنذب -4-0

نیتروفنول بهطور ثابت  30میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شنده

6تننری نیتروفنننول از  16درصنند در میننزان غلظننت جنناذب 02

است .همانطور که در شکی  7مشاهده منیشنود بنا افنزایش

میلیگرم بر لیتر و غلظنت اولینه 6-4-0تنری نیتروفننول 47/0

میزان غلظنت جناذب و زمنان انجنام واکننش کنارایی فراینند

میلیگرم بر لیتر به  40درصد جذب در میزان غلظنت جناذب

افزایش یافته درصورتیکه میزان جذب 6-4-0تری نیتروفنول

 42میلیگرم بر لیتر و غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفنول 00/0

از  13درصد در میزان غلظنت جناذب  02میلنیگنرم و زمنان

میلیگرم بر لیتر رسید .علت افزایش ظرفیت جذب جناذب بنا

انجنام واکننش  37/0دقیقنه بنه  %37جنذب در مینزان غلظننت

افزایش غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفننول بنه دلینی افنزایش

جاذب  42میلیگرم و زمان انجام واکنش  20/0دقیقنه رسنید.

احتمال برخنورد و تمناس بنین جناذب و جذبشنونده اسنت

افننزایش جننذب بننا افننزایش میننزان جنناذب مربننو بننه میننزان

] .[06هاشمی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که رانندمان

مکانهای جذب بیشتر و مساحت سطا بیشتر در مقادیر باالتر

جذب ترکیبات فنولی با افزایش زمان تماس ،کناهش غلظنت

است .در مقدار خیلی پایین جاذب ،سطا جاذب بهسرعت بنا
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یونهای 6-4-0تری نیتروفنول اشباع شده و میزان این ترکیب

 47/0میلیگرم بر لیتر و زمنان انجنام واکننش  37/0دقیقنه بنه

فنولی باقیمانده در محلول باال است .بنابراین با افزایش مینزان

 %41جذب در زمان انجام واکنش  20/0و غلظت اولینه -4-0

غلظت جاذب مینزان جنذب 6-4-0تنری نیتروفننول افنزایش

6تری نیتروفنول  00/0میلیگرم بر لیتر رسید.

مییابد ] .[07افزایش جذب با افزایش میزان جاذب مربو به

ایزوترمهای جذب

میزان مکانهای جذب بیشتر و مساحت سطا بیشتر در مقادیر

نت نایج بهدسننتآمده از ایزوتننرمهننای النگمننویر ،فروننندلیچ و

بنناالتر اسننت .در مقنندار خیلننی پننایین جنناذب ،سننطا جنناذب

تمکننین بننرای جننذب 6-4-0تننری نیتروفنننول توسننط جنناذب

بهسرعت با یونهای 6-4-0تری نیتروفنول اشباع شده و میزان

بیوکامپوزیننت پوسننت خرچنننگ در جنندول  6گننزارش شننده

این ترکیب فنولی باقیمانده در محلول باال است ].[06

است .همانطور که مشاهده میشود مدل النگمویر با ضنریب

تأثیر همزمان غلظت اولیه و زمان تماس

همبسننتگی ( (R2=66%تطننابق بیشننتری نسننبت بننه دو منندل

تأثیر همزمان غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفنول و زمان انجام

بررسیشدۀ دیگر برای جذب 6-4-0تری نیتروفننول بنر روی

واکنش بر میزان جذب این ماده توسنط بیوکامپوزینت پوسنته

بیوکامپوزیت داشته است .اینن نتیجنه نشنان منیدهند جنذب

خرچنگ پورتنوس سگنیس اصالح شده در شکی ( 3و) نشان

چندالیه روی سنطا نناهمگن جناذب صنورت گرفتنه اسنت.

داده شده است .مقادیر غلظت اولیه 6-4-0تری نیتروفنول بین

بهعبارتدیگر جذب نیتروفنول روی ی

مکان جذبی ،سبب

 00/0تا  47/0میلیگرم بر لیتر و زمان انجام واکنش بین 37/0

تأثیر متقابی بین جاذب و آالیننده منیشنود و نینروی محرکنه

تا  20/0دقیقه متغیر بوده است pH .بهطور ثابنت  4/0و مینزان

برای جذب نیتروفنول دیگری روی این سایت ایجاد میگردد

غلظت جاذب نیز بهطور ثابنت  32میلنیگنرم بنر لیتنر در نظنر

که این نشناندهنده همگنن بنودن سنطا جناذب اسنت ].[02

گرفته شده است .همانطور که در شکی  6مشاهده میشود با

نتایج پژوهشی کنه در سنال  0210کورنیناوان و همکناران در

افزایش زمان انجام واکنش و کاهش غلظت اولیه 6-4-0تری

جذب رنگ بر روی جاذب بنتونیت اصالحشده انجنام دادنند

نیتروفنول کارایی فراینند افنزایش یافتنه درصنورتیکه مینزان

نیننز نشننان داد کننه جننذب از منندل ایزوتنرم النگمننویر تبعیننت

جذب 6-4-0تنری نیتروفننول از  16درصند در غلظنت اولینه

میکند ].[32

جدول  .6پارامترهای ایزوترمهای جذب  6-4-0تری نیتروفنول با جاذب بیوکامپوزیت پوسته اصالح شده خرچنگ پورتنوس سگنیس
R2

2/661
2/720
2/704

Value

Parameter

02/66

)qm (mg/g

2/220

)KL (L/mg

16/06

Kf

3/74

n

6/6431

)BT (L/g

0/67

KT

Adsorption isotherm

النگمویر
فروندلیچ
تمکین

روبشنننی ( )SEMنشننناندهنده موفقینننتآمیز بنننودن سننننتز

 .0نتیجهگیری

بیوکامپوزیت است .با قرار دادن متغیرهای مستقی در محدوده

در ایننن مطالعننه بیوکامپوزیننت مغناطیسننی پوسننته خرچنننگ

طراحی و حداکثر راندمان حذف ،شرایط بهیننه بنرای حنذف

پورتنوس سگنیس اصالحشده بر اسناس آننالیز طینفسننجی

6-4-0تری نیتروفنول با کم

منننادونقرمز فورینننه ( )FT-IRو میکروسنننکول الکتروننننی

نرمافزار دینزاین اکسنپرت بنه

دست آمد .بهترین شنرایط بهنرهبنرداری بنا مقنادیر بهیننه هنر
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