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چکیده
هدف از این تحقیق مطالعه فرآیند حذف یونهای کروم ( )VIاز محیطهای آبی با استفاده از بیوجاذب کیک نفت ،توسط روش طراحیی آزمیایو و
مدلسازی پاسخ رویة سطح بود .بررسی فرایند در دو مرحله و هر بار با در نظر گرفتن سه متغیر انجام گرفت .در یک بخو اثرات  pHمحیط ،دمیا،
غلظت جاذب و در بخو دیگر غلظت جاذب ،غلظت اولیة یون کروم و سرعت اختالط مطالعه شدند .توسط روش پاسخ سطح ،نمودارهای سه بعدی
که شامل اثرات و برهمکنو متغیرها بود ،ترسیم و تحلیل شد .افزایو دما تا  40°Cباعث جذب بیشتر کروم شد ،با ایین حیال افیزایو بیشیتر آن
تا  50°Cکاهو جذب را نتیجه داد .در  pHکمتر ،جذب بیشتری اتفاق افتاد .با این حال در محیط اسیدیتر ،روند کاهشیی جیذب کیروم بیا دمیا،
شدت بیشتری گرفت .در مرحلة دوم ،نمودارهای سه بعدی بهدست آمده ،صفحات با شیب مثبت را نشان دادند و به ترتیب افزایو غلظیت جیاذب،
غلظت اولیه و دور همزن اثر مثبت بر افزایو جذب کروم داشتند .معادالت بهدست آمده از روش پاسخ سطح رابطة ریاضی میزان جیذب کیروم بیر
حسب متغیرها را نشان داد ،که به ترتیب ضرایب تعیین  %95و  %99برای آنها به دست آمد .مقادیر میزان جذب برای شرایط متفاوت با استفاده از
معادالت مدلشده ،پیوبینی و محاسبه شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد که تطبیق رضایت بخشی را نشان دادند.
کلید واژگان :آالیندة زیستمحیطی ،پاالیو ،یون کروم ،پسماند سوخت زیستی ،روش پاسخ رویة سطح
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 .1مقدمه
یکی از عمدهترین آالیندههای زیست محیطی ،فلیزات
سینگین در پییسابهیای صیینعتی اسییت کییه از نظییر
شیدت آالینیدگی در گیروه آالیندههای درجة اول سیمی
قرار دارنید ( .)Lamoochi et al., 2015ترکیبیات سییمی
درجیییة اول ،مییوادی هسییتند کییه دارای خطییرات زیسییت
محیطییی بییوده و بییرای سییالمت انسییان زیییانآور هسییتند
( .)Mahvi et al., 2005اغلییب فلییزات سییینگین در
واکییینوهییای بیولوژیییک سییلولهییای موجییودات زنیییده
دخالیییت کییرده و باعیییث اخییتالل در فعالیییتهیییای
متییابولیکی مییشییوند ( .)Fiol et al., 2006کییروم از
جملیه فلزات سینگین اسیت کیه در پسیاب صیینایع و در
طبیعت ،در دو حالیت کیروم پینج ررفیتیی و کیروم سیه
ررفیتیی یافیت مییشییود ( .)Gupta et al., 2001کیروم
( )VIدر مقایسه با کروم سیه ررفیتیی تقریبیاً  100برابیر
سیمیتر و سرطانزاسیت ( .)Raj & Anirudhan, 1997به
طور مثال کروم باعث ایجاد اختالل در عملکرد کبد ،کلییه
و ریه میشود ( .)Park & Jung, 2001ترکیبات کیروم در
حالت اکسیداسیون  ،+6اکسیدکنندههیایی قیوی هسیتند
( .)Rana et al., 2004ممکن است آبهای آلیوده حیاوی
مقداری کروم ( )VIباشند که جزء انیوا خطرنیاک کیروم
محسییوب م ییشییود ( .)Ashraf et al., 2016غشییاهای
بیولوژیکی نسبت به کروم سه ررفیتی نفوذ ناپذیرنید امیا
کییروم شییو ررفیتییی میییتوانیید بییه آنهییا نفییوذ کنیید
( .)Leese et al., 2016قیرار گیرفتن در معیر غلظیت
باالی کیروم مییتوانید باعیث ایجیاد سیرطان در دسیتگاه
گیوارش و رییههیا شیود (.)Samson & Owalude, 2016
روشهییای مختلفییی جذییت حییذف یییونهییای کییروم از
محلولهای آبی وجود دارد و از جملیة آنهیا ،اسیتفاده از
جاذبهای بیولوژیکی است (.)Padmavathy et al., 2015
در ادامه چند نمونه از تحقیقات انجام گرفته بیرای حیذف
کییروم ( )VIآمییده اسییت )Manafi et al., 2012( .و
( )Nazari et al., 2013به وسیلة جاذبهای خاک و خاک

اره ،آب آلوده به کروم را با غلظتهیای متفیاوت ،پیاالیو
کییرده و بییه هرکییدام از جییاذبهییا مقییادیری از مخلییوط
نانوذراتاکسیدآهن با چنید جیاذب گییاهی دیگیر اضیافه
کرده و دوباره فرآیند را انجام دادند .نتیایج نشیان داد کیه
اضافه شدن نانو ذرات باعث افزایو میزان جیذب کیروم و
تبدیل کروم ) (VIبه کروم ) (IIIشید .در تحقییق دیگیری
توسیط ( )Sayah zade & Badkobi, 2004بیرای جیذب
کروم ( )VIاز خاکستر و کربن هستة خرما اسیتفاده شید.
در شرایط بذینه کیه غلظیت اولییة کیروم ( )VIبرابیر 10
میلی گرم بیر لیتیر اسیت و  pHاولییة محلیول بیر روی 2
تنظیم شده باشد ،راندمان جذب کروم ) (VIبا اسیتفاده از
 2/5گرم بر لیتر کربن هستة خرما در حدود  %77بهدست
آمد .حذف فلزات سنگین کروم ) (VIو روی ) (IIاز پساب
توسط پوستة برنج توسط ( )Parvizi et al., 2012بررسیی
شد که طبق نتایج ایین تحقییق ،بیا افیزایو  ،pHدرصید
جذب توسط ذرات برنج ،برای ییونهیای فلیزی ،افیزایو
یافت .با افزایو زمان تماس ،جذب دو فلیز بیشیتر شید و
بعد از حیدود  2سیاعت بیه تعیادل رسیید .جیذب فلیزات
سنگین با استفاده از جاذبهای زیستی کییوی ،نیارنگی و
موز در پژوهو دیگیری ( )Khairia, 2016انجیام گرفیت.
فلزات سنگین مورد بررسی  Zn2+ ،Cd2+و  Cr3+بودند کیه
در  2 pHتا  10برای کروم سه ررفیتی بیشیترین مییزان
جذب دیده شد و البته در جاذب میوز و کییوی بیرای pH
بیشتر از  ،7جذب کادمیوم بیشتر بیود .محققیان دیگیری
( )Morshedzade & Soheilifard, 2005جیذب کیروم
( )VIتوسط ضایعات کشاورزی را مورد بررسی قرار دادنید.
از نتایج آزمایشیات چنیین برآمید کیه در فرآینید میذکور
کاهو مقدار جاذب ،افزایو  pHو کاهو دما بیر جیذب
کیییروم اثیییر نیییامطلوبی داشیییت .پیییژوهو دیگیییری
( )Ghaneian et al., 2012نشان داد که پودر هسیتة انیار
جاذب طبیعی مناسیبی بیرای حییذف کیروم ( )VIاسیت.
افزایو جرم جاذب و زمان تماس منجر به افزایو راندمان
حذف و افزایو  pHو غلظت اولیة کروم منجر به کیاهو
رانییییدمان شیییید .برخییییی دیگییییر از پژوهشییییگران،
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( )Jahanbakhshi et al., 2013بررسییی گیییاه پییاالیی
خاکهای آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنهیا
در گیاه اسفناج را انجام دادند .طبق نتایج به دست آمیده،
با افزایو غلظت کادمیوم و کروم در خاک ،غلظت این دو
فلز در اندامهای هوایی اسیفناج ،افیزایو یافیت .پیاالیو
کیییروم توسیییط جلبیییک نییییز بررسیییی شیییده اسیییت
( .)Saravanan et al., 2009در این تحقیق ،در  pHکمتر،
جذب قابل توجذی دیده شید و در محییطهیایی کیه pH
نزدیک به  7است ،جذب خیلی کمتیر از محییط اسییدی
است .یکی دیگر از موادی که به عنیوان جیاذب مییتوانید
استفاده شود ،سوخت زیستی 1است کیه عبیارت اسیت از
ترکیب استرهای مونوالکیلی زنجیرة بلند اسیدهای چیرب
که از واکنو یک الکل با مواد لیپیدی تجدیدپذیر حاصیل
میگیردد ( .)Ranjbar et al., 2012آنچیه کیه در فرآینید
تولید سوخت زیستی حاصل مییشیود ،مییتوانید مجیدداً
استفاده شود ( .)Mohebbi & Majdian, 2010کیک نفت
یکی از این محصوالت جیانبی اسیت کیه در طیی فرآینید
تولید سوخت زیستی تولیید مییشیود .در اینجیا از کییک
نفت به عنوان جاذب زیستی ییونهیای کیروم ( )VIبذیره
گرفته شد .به منظور مطالعة بذتیر و جیامعتیر فرآینید ،از
روش طراحی آزمایو پاسیخ روییة سیطح اسیتفاده شید.
عمدتاً مطالعات انجام شده در این زمینه اطالعاتی دربیارة
تأثیر متغیرهای وابسیته ،غییر وابسیته و بیرهمکنوهیای
آنها نمیدهنید .در صیورتی کیه در هیر سیسیتم ،پاسیخ
خروجی ،وابسیته بیه بسییاری از متغیرهیای در برگیرنیده
اسییت .اسییتفاده از روش آزمایشییگاهی بییه تنذییایی ،تییأثیر
متقابل بین متغیرها را پیوبینی نمیکند و کمک گرفتن
از روشهای طراحی آزمایو و مدلسازی میتواند کمیک
2
شایانی در تسذیل مطالعات نماید .روش پاسخ رویة سطح
عالوه بر آنکه روش طراحی آزمایو ،شیوة کارآمدی برای
کاهو حجم نمونهها و آزمایوها است ،قادر اسیت نتیایج
را در شرایط عملیاتی که آزمایو در آنهیا انجیام نشیده،
پیییوبینییی نماییید ( .)Chamoli, 2015هنگییامی کییه
فاکتورهای زیادی روی متغیر پاسیخ تیأثیر داشیته باشیند،
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این روش یکی از ابزارهای مؤثر برای مطالعة فرآیند اسیت.
مزیت اصلی آن کاهو تعداد تکرارهیای آزمایشیات بیرای
ارزیابی پارامترهای چندگانه و روابط متقابیل آنهیا اسیت
( .)Jabaroti & Ghofrani, 2015در این روش بیه منظیور
تدوین معادلهای برای پیارامتر میورد آزمیایو بیر حسیب
متغیرها ،از چندجملهایها و توابع خطی استفاده میشیود
که قابلیت پیوبینی متغیر خروجی را در شرایط مختلی
فراهم میآورد .در این پژوهو از کیک نفت بیدون چربیی
به عنوان جاذب زیستی جذت حیذف ییون کیروم ( )VIاز
محلول آبی در شرایط عملکیردی مختلی  ،اسیتفاده شید.
جذت بررسی تأثیر متغیرهای مؤثر ،طراحی و مدلسیازی
پاسخ رویة سطح میدنظیر قیرار گرفیت .متغیرهیای میورد
بررسی در این پژوهو شیامل  pHمحلیول ،دمیا ،غلظیت
جاذب زیستی ،دور همزن و غلظت اولیة ییون کیروم ()VI
بود.

 .2مواد و روشها

21

 .1.2مواد ،نمونهسازی و آزمونها
دی کرومات پتاسیم  ،K2Cr2O7H2Oاسید کلرییدریک
و سدیم هیدروکسید از شرکت  ،Merckآلمان تذییه شید.
کیک نفت مورد استفاده از دانیههیای روغنیی pongamia
که از خانوادة باقالیهاست ،به دسیت آمیده کیه از کشیور
هند تذیه شد .اجزای اصلی آن ،شامل روغین (،)%27-39
پروتئین ( ،)%17-37نشاسته ( ،)%6-7فیبر خیام ()%5-7
و رطوبت ( )%15-20هستند .کیک نفیت میذکور ،حیاوی
مقییدار زیییادی پییروتئین اسییت و جذییت افییزایو درصیید
پروتئین ،باید آن را آسیاب و سپس با اسیتفاده از هگیزان،
چربیزدایی و به کیک بدون چربی )DPOC( 3تبدیل کرد.
در نذایت کنسانتره پروتئینی برای استفاده در جیذب بیه-
دست میآید .زیرا پروتئینها عملکیرد خیوبی در پیاالیو
1

Biodiesel
Response surface Methodology
3
Defatted pongamia oil cake
2

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396

926

جاذب به وسیلة رابطة ( )1به دست آمد:

فلزات سنگین داشته و در اینجا ،پروتئینهای کیک نفیت
عامل اصلی جذب هستند.
محلول آبدار مرکب ،بیهوسییلة حیل کیردن بلورهیای
 K2Cr2O7H2Oدر آب مقطر و بیه روش اسیتاندارد رقییق
سازی محلول آماده و از محلولهای  NaOHو  HClبیرای
تنظیم  pHاستفاده شید .محلیولهیای میورد اسیتفاده در
آزمایشات بر اسیاس روش اسیتاندارد تذییه شیده و از آب
مقطر در آمادهسازی تمامی محلولها استفاده شد .از هم-
زن ( )Scigenics, Indiaبا سرعت اخیتالط قابیل تنظییم،
برای هم زدن محلول حاوی کروم و جاذب اسیتفاده شید.
برای اندازهگیری جذب کروم ،کلیة نمونهها پیس از پاییان
عملیییات حییذف کییروم توسییط یییک سییانتریفوژ سییردکن
) (Kubota 3700, Japanدر  10000 rpmبرای ده دقیقه
سانتریفوژ شدند .ترکیبات شیناور بیر روی سیطح هماننید
روغن بر روی آب جمعآوری شده و باقی ماندة ییونهیای
کیییروم ( )VIتعییییین شییید .بیییا اسیییتفاده از معیییرف
( )1,5-diphenyl carbazideو توسیییییط دسیییییتگاه
اسپکتوفوتومتر ،میزان جیذب بیر حسیب جیذب سیطحی

q e(mg)= C0−Ce×V

() 1

M

g

در این رابطه  C0و  Ceبیه ترتییب غلظیت اولییة ییون
کروم و غلظت تعادل در محلول (غلظت نذیایی) M ،جیرم
جاذب ) (gاستفاده شده و vحجم محلول ) (Lاست.

 .2.2طراحی آزمایش
متغیرهای فرآیندی مورد بررسی در دو گروه سه تیایی
تعری شدند و در هر گروه برای هر متغیر ،سه سطح باال،
متوسط و پایین با فواصل یکسان تعیین شد .در گروه اول،
متغیرهییای غلظییت جییاذب ،دمییا و  pHدر دور همییزن و
غلظت اولیة یون کیروم ثابیت و در گیروه دوم متغیرهیای
غلظت جاذب ،دور همزن و غلظت اولیة یون کروم در pH
و دمای ثابت بررسی شد .متغیرها و سیطو هیر کیدام در
هر یک از مراحل مورد بررسی ،در جدول ( )1آمده است.

جدول  .1سطوح متغیرها در آزمایش حذف کروم ()VI
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برای طراحی آزمایو و مدلسازی ،از روش آنالیز رویة
سطح به روش باکس بنکن ،1توسط نرمافیزار مینیی تیب
استفاده شد .با توجه به سطو تعیین شده در جدول (،)1
در هییر مرحلییه  15حالییت نمونییهسییازی مختل ی توسییط
طراحی آزمایو تعیین شد که در جدول ( )2آورده شیده
Box-behnken
Mini Tab verision.13.2

1
2

1

30

2

پایین

3

40

4/5

متوسط

5

50

7

باال
پایین

ثابت 40°C

ثابت 4/5

متوسط
باال

گروه اول

ثابت 500mg/l

ثابت 150

2

غلظت جاذب )(g/l

دما )(°C

pH

گروه دوم

غلظت اولیة کروم ((mg/l) )VI

دور همزن )(rpm

متغیر فرآیندی

است .شایان ذکر است که برای ترسیم برخیی نمودارهیای
تکمیلی ،آزمونهیا در شیرایط تکمیلیی بیشیتری انجیام و
تکرار شدند که از نتایج آنها در بررسی صیحت معیادالت
بهدست آمده توسط مدلسازی نیز استفاده شد.
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جدول  .2طراحی آزمایش مرتبط با فرآیند جذب زیستی کروم در دو مرحلة مطالعه
مرحلة اول

مرحلة دوم
غلظت جاذب )(g/l

دور همزن )(rpm

غلظت اولیة یون کروم )(mg/l

شماره

غلظت جاذب )(g/l

دما )(°C

pH

شماره

5

120

300

1

5

40

2

1

1

150

500

2

3

40

4/5

2

5

180

300

3

5

50

4/5

3

3

180

100

4

1

50

4/5

4

3

150

300

5

3

30

2

5

1

120

300

6

3

40

4/5

6

3

150

300

7

5

30

4/5

7

3

150

300

8

3

50

2

8

3

120

500

9

1

40

7

9

3

120

100

10

5

40

7

10

1

150

100

11

3

40

4/5

11

3

180

500

12

1

30

4/5

12

1

180

300

13

1

40

2

13

5

150

100

14

3

30

7

14

5

150

500

15

3

50

7

15

 .3نتایج
 .1.3تحلیل خطی اثر متغیرها
شییکل ( )1تغییییرات میییزان جییذب کییروم ( )VIرا بییر
حسب دما ،برای مقادیر مختل غلظت جاذب بیا افیزایو
 pHنشییان میییدهیید .گرمتییر شییدن محیییط از  30°Cتییا
 ،40°Cافزایو جذب را درپی دارد .با انیدکی افیزایو در
دما ،سطح جنبو مولکولی در حد متعادلی که اثر مثبیت
دارد ،افزایو پیدا کرده و جذب باالتر میرود؛ ولی افزایو
دمییا از  40°Cتییا  50°Cموجییب کییاهو میییزان جییذب
میگردد .شدت این روند نزولی با دمیا ،در مقیدار جیاذب
بیشتر و  pHباالتر ،کمتر است .باید اشاره کرد که ،حرارت
و محیطهای اسیدی ،هر دو از عوامیل اثرگیذار بیر پدییدة
دناتوره شدن پروتئین هستند که در اینجیا ،عامیل اصیلی
جذب است .بنابراین با افزایو دما ،خصوصاً در محیطهای
اسیدیتر ،ساختار جاذب دسیتخوش تغیییر شیده کیه بیر
روند جذب اثر منفی میگذارد.

بییا افییزایو غلظییت جییاذب ،جییذب بییاالتری حاصییل
میگردد ،زیرا با افزایو محیل بیرای جیذب ،ییون کیروم
بیشتری ،امکان جذب داشته ،تا جایی کیه غلظیت جیاذب
 ،5 g/lبذترین جذب کروم ( )VIرا نشان میدهد .عالوه بر
اثر دما و غلظت جاذب ،اثر  pHنیز در شکل ( )1بر مییزان
جذب کروم ( )VIنشان داده است .با کاهو  pHمحلیول،
میزان جذب بیشتر شده است .هر چه محییط اسییدیتیر
باشد میزان  H+در محیط بیشتر اسیت ،بیار مثبیت سیطح
جاذب باال رفته و سطح جاذب ،امکان جیذب ییون کیروم
بیشتر پیدا میکند.
شییکل ( )2میییزان جییذب کییروم ( )VIبییر حسییب دور
همزن برای مقادیر مختل غلظت جاذب با افزایو غلظت
اولیة یون کروم را نشان میدهد .اثیر مثبیت افیزایو دور
همزن در منحنیهای مربوط بیه غلظیت اولییه 500mg/l
مشذودتر است و بیشترین میزان جذب نیز در دور همیزن
 ،180rpmغلظییت اولیییة یییون کییروم  500mg/lو غلظییت
جییاذب  5g/lبییهدسییت آمییده اسییت .همییانطییور کییه در
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توضیحات شکل ( )1نیز اشاره شد ،افزایو غلظت جیاذب
در اینجا نیز سبب افزایو جذب کروم شده است .با توجه
به شکل ( )2مشخص میشود که هیر چیه مییزان غلظیت
اولیة یون کروم بیشتر باشد ،میزان جذب آن نییز افیزایو

پیدا میکند .در باالترین مقدار غلظت اولییه (،)500mg/l
اثر افزایشی غلظت جاذب و دور همزن بیر فرآینید جیذب
مشذودتر است.

شکل  .1میزان جذب کروم ( )VIبر حسب دما برای مقادیر مختلف غلظت جاذب با افزایش pH

شکل  .2میزان جذب کروم ( )VIبر حسب دور همزن در مقادیر مختلف غلظت جاذب و غلظت اولیه

 .2.3نمودارهای صفحه ای پاسخ رویة سطح
در ایین پیژوهو ،پیینج متغییر غیروابسیته شییامل pH

( ،)2/0-7/0درجییة حییرارت ( ،)30-50ºCغلظییت جییاذب
( ،)1-5g/lغلظییت اولیییة کییروم ) )100-500 mg/lو دور
همزن ( )120-180rpmدر دو گروه سهتایی ،بررسی شد.
با توجه به نمودارهای سه بعدی رسم شده در شیکلهیای
( )3و ( ،)4میتوان اثرات متقابل متغیرها را بررسی کرد.

در شکل ( )3اثرات و برهمکنوهیای متغیرهیای ،pH
دما و غلظت جاذب که برای گروه اول هستند ،بیر مییزان
جذب کیروم ( )VIمشیاهده مییشیود .بیا توجیه بیه ایین
نمودارهای سه بعدی ،کیاهو  pHباعیث افیزایو مییزان
جذب کروم میشود .محیطهای اسیدی بیشیترین مییزان
جذب و  pH=2بیاالترین جیذب را دارد .بیا افیزایو  pHو
رسیدن به محیط خنثی ،جذب کروم ( )VIکمتر میشود.

مطالعة فرآیند پاالیو زیستی آالیندة یون کروم از...

شکل  .3نمودارهای رویة سطح ،میزان جذب کروم بر حسب  ، pHدما و غلظت جاذب

شکل  .4نمودارهای رویة سطح ،جذب کروم بر حسب غلظت جاذب ،دور همزن و غلظت اولیة کروم
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روند تغییرات میزان جذب با  pHدر هر دمیایی کیامالً
خطییی بییوده و بییا افییزایو  pHسیییر نزولییی دارد کییه در
دماهای کمتر ،این شیب منفی شدیدتر است .هنگامی که
محیط خنثی باشد ،دما و غلظت جاذب بر محیط اثرگیذار
است و تأثیر این پارامترها مشخص میشود .بیا توجیه بیه
آنچه قبالً گفته شد بیشیتر شیدن مییزان جیذب مشیذود
است .با افزایو غلظت جیاذب از  1g/lتیا  ،5منحنیی pH
در دمای  ،50°Cتأثیر  pHکمتر مییشیود ،امیا در دمیای
 30°Cاثر  pHشیب منفی زیادی دارد .با افیزایو غلظیت
جاذب ،جذب کروم ( )VIهم افزایو مییابید ،بیه طیوری
که در غلظت جاذب  5g/lبیشترین جذب صیورت گرفتیه
است .شیب منحنی جذب کروم ( ،)VIبا این متغیر مثبت
است و سییر صیعودی چشیمگیری دارد .همیانطیور کیه
پیشتر گفته شد با افزایو غلظت جاذب ،مکانهای جذب
بیشتر شده ،در نتیجه کروم بیشتری جیذب مییشیود .در
دماهای کمتر اثر افزایو غلظت جاذب مشذودتر است امیا
برهمکنو  pHو غلظت جاذب تقریباً به یک اندازه است و
در نمودارهایی که مربوط به افزایو دماست ،ایین پدییده
قابل رویت است .شکل ( )4نشاندهنیدة نمودارهیای سیه
بعدی ،بر اساس تغییرات غلظت جاذب ،غلظت اولیة ییون
کروم و دور هیمزن اسیت کیه اثیرات و بیرهمکینوهیای
متغیرها را به خوبی نشان میدهد .با توجه به ایین شیکل،
اثر میزان جذب کروم رابطة مستقیم با افزایو دور همزن
دارد .باال رفیتن دور همیزن باعیث مییشیود برخوردهیای
مولکولی بیشتر شود و یونهیای کیروم بیا سیطح جیاذب
تماس و بیرهمکنوهیای بیشیتری داشیته باشیند و ایین
پدیده در غلظت اولیة باالتر ،چشمگیرتر است.
افزایو غلظت اولیة یونهیای کیروم ( )VIباعیث بیاال
رفتن میزان جذب میشود .بیشتر بودن غلظت اولیة ییون
کروم باعث میشود که تعداد مولکولهیا در واحید حجیم
افزایو یابد و همچنین میزان برخوردها بیشیتر شیود ،در
نتیجه میزان جذب بیشتری به دست میآیید .بیه عیالوه،
همانطور که قبالً توضیح داده شد ،افزایو غلظت جیاذب
باعث افزایو میزان جذب میگردد ،زیرا محلهای جیذب

افزایو یافته و قابلیت جیذب کیروم ( )VIدر محییط بیاال
میرود .نتیجة مشابذی در شکل ( )4مشاهده میگردد .بیا
توجه به نمودار ،شییب منحنیی غلظیت جیاذب بیشیتر از
شیب منحنی غلظت اولیه و شیب منحنی غلظت اولیه نیز
بیشتر از شیب منحنی دور همزن است .برهمکنو هر سه
متغیر یکنواخت است و افزایو هر کدام تأثیر مثبتیی بیر
دیگری دارد.

 .3.3معادالت و ضررای

برهدسرت آمرده توسرط

روش مدلسازی
یکییی از مذییمتییرین دالیییل و مزیییت اسییتفاده از روش
مدلسیازی ،بیهدسیت آمیدن رابطیة ریاضیی بیین پاسیخ
خروجی (میزان کروم جذب شده) و متغیرها است .معادلة
کلی سطح پاسخ که به صورت چند جملهای است ،در زیر
آمده است:
() 2
با توجه به متغیرهیای  ،pHدمیا ) (Tو غلظیت جیاذب
) (Dبرای مرحلة اول ،و غلظت اولییة ییون کیروم ( ،)Iدور
هییمزن ( )Sو غلظییت جییاذب ( )Dبییرای مرحلییة دوم؛ بییا
استفاده از روش آنالیز روییة سیطح معیادالت ریاضیی کیه
بیانگر ارتباط بین متغیرها و پاسخ خروجی (جذب کیروم)
است ،برای هر یک از مراحل بررسی بهدست آمید کیه بیه
ترتیب در روابط ( )3و ( )4ارائه شدهاند.
()3
 = -32.67pH +15.17T +20.84Dمیزان جذب
)+0.102pH2 -0.226T2 -1.409D2 +0.519(pH×T
+0.4(pH×D) -0.162(T×D) -99.53

() 4
 = -0.0179I +0.528S +16.9Dمیزان جذب
)+0.00015I 2 -0.000458S 2 -0.815D2 +0.00015(I×S
+0.00025(I×D) -0.0054(S×D) -25.956
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برای این معادالت ،مجذور ضریب تعییین 1بیه ترتییب
 %95و  %99و میزان خطا 2مساوی با  0/0004و 0/0001
است .مجذور ضریب تعیین بهدست آمده برای معیادالت و
خطای موجود ،عدد مناسبی داشته کیه حیاکی از نتیجیه
بخو بودن روند مدلسازی است .ضرایب بهدسیت آمیده
در ضرایب معادالت ( )3و ( )4گواه همیان مطیالبی اسیت
که با توجه به شکلهای پیو بهدست آمد .در معادلة ()3
ضریب  pHدارای عالمت منفی اسیت و افیزایو  pHنییز
باعث کاهو جذب میشود .ضریب غلظت جاذب ،عالمیت
مثبت دارد و با افزایو غلظت جاذب ،جذب کروم نیز بیاال
میرود .دما که ابتدا صعودی و سپس نزولیی اسیت دارای
ضریب مثبت بوده و اثرات منفی بودن خیود را در ضیریب
 T2با عالمت منفی ،نشیان مییدهید .عالمیت منفیی ایین
ضریب ،نمایانگر علت انحنا و غیر خطی بودن نمودارهیای
سه بعیدی مرحلیة اول (شیکل  )3کیه تحیت تیأثیر دمیا
هستند ،میباشد .ضریب  pH×Tدارای عالمت مثبت است
به این علت که بیا افیزایو  pHو تیا رسییدن بیه محییط
خنثی ،اثر کاهو جذب با افیزایو دمیا ،کیم رنیه شیده
است و برهمکنو دما و  ،pHمثبیت اسیت .بررسییهیای
انجام شده بر روی ضرایب معادلة حاصل برای مرحلة دوم
مطالعه ،هیم راسیتای نتیایج مشیاهده و تحلییل شیده در
شکلهای ( )2و ( )4است .در معادلیة ( )4ضیریب غلظیت
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اولیة یون کروم ،دارای عالمت منفیی اسیت کیه از لحیا
عددی بسیار کوچک است ،اما افیزایو آن موجیب بذبیود
جذب مییشیود ،بیا ایین حیال در ضیرایب  I2و  I×Dکیه
مربوط به غلظت اولیه است اثرات مثبت آن دیده میشود.
ضیرایب دور همییزن و غلظیت جییاذب کیه افییزایو آنهییا
موجب افزایو میزان جذب کروم میشیود ،دارای ضیریب
مثبت هستند .ضریب  D2دارای عالمت منفی است کیه بیا
مقدار عددی بسیار کمی که دارد ،نمایانگر انحنیای کیم و
منفی صفحات تحت تأثیر غلظت جاذب است.

 .4.3بررسی مقایسهای نتایج آزمایشگاهی و نتایج
حاصل از مدلها
برای مقایسة بذتر ،تعداد دادههای آزمایشگاهی افیزایو
داده شد و سپس با اسیتفاده از ضیرایب بیهدسیت آمیده در
معادالت ( )3و ( ،)4با قرار دادن مقادیر متغیرهای فرآیندی
جدید پاسخ خروجی به دست آمده امکان بررسی و مقایسة
نتایج مدلسازی و مقادیر حاصل از آزمایو فراهم شد تا به
مقایسة مقادیر پیو بینی شده از مدلها و مقیادیر تجربیی
بپردازیم .نمودارهای شکل ( )5به ترتیب دادههای مستخرج
از معادالت ( )3و ( )4را با دادههای حاصل از آزمایشیات در
شرایط فرآیندی مختل مقایسه مینمایند.

شکل  .5مقایسة نتایج آزمایشگاهی و نتایج پیشبینی مدل در مرحلة اول (الف) و مرحلة دوم (ب)

21

R2, Coefficient of Determination
pure error

1
2
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همانطور که مشاهده میشود مقادیر پیوبینی میدل
و مقادیر تجربی ،مطابقت مناسبی با هم دارند که از اعیداد
ضریب تعیین و میزان خطای روابط بهدست آمده ،چنیین
انتظاری نیز میرفت .بهطوریکه در هر دو نمیودار شیکل
( ،)5نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی بسیار به هم نزدییک
بوده و ترسیم این دو نسبت به هم ،در مقایسه با خیط 45
درجه ( )x=yانحراف کمی دارد .این نتیایج نشیان دهنیدة
قابل قبول بودن آزمایشات ،طراحیی آزمیایو و معیادالت
پیوبینی میزان حذف کروم در شرایط مختل است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پیژوهو اثیر پارامترهیای مختلی  ،بیر فراینید
جذب یون کروم شو ررفیتی توسط جاذب کییک نفیت
با روش طراحی آزمایو پاسخ رویة سیطح میورد بررسیی
قرار گرفت .متغیرهای فرآیندی مورد بررسیی در دو گیروه
سهتایی تقسیم شد .در گروه اول ،اثیر متغیرهیای غلظیت
جاذب ،دما و  pHدر دور همزن و غلظت اولیة ییون کیروم
ثابت و در گروه دوم ،متغیرهای غلظت جاذب ،دور هیمزن
و غلظت اولیة یون کروم در  pHو دمای ثابت بررسی شد.
اثر افزایو دمیا از  30°Cتیا  40°Cدر تمیام pHهیا و
غلظتهای جاذب افزایشیی بیود و بیا افیزایو بیشیتر تیا
 50°Cکاهو جذب کیروم دییده شید کیه ایین موضیو
مرتبط بیا اثیرات مثبیت و منفیی بیاالرفتن جنیبوهیای
مولکولی است .با افیزایو دمیا ،مییزان جنیبو مولکیولی
بیو از حد باال رفته و باعث میشود ییونهیا بیه یکیدیگر
برخییورد کییرده و بییه دلیییل اغتشییاش ،در جییذب آنهییا
محدودیت ایجاد شود .علت دیگر کیاهو جیذب ،دنیاتوره
شدن ساختار پروتئینی جاذب است .حرارت و اسیید ،هیر
دو از عوامل اثرگیذار بیر پدییدة دنیاتوره شیدن پیروتئین
موجود در جاذب هستند .بنابراین با افزایو دما ،خصوصیاً
در محیطهای اسیدیتر ،ساختار جاذب دستخوش تغیییر
شده که بر روند جذب اثر منفی میگذارد .این روند نزولی
با دما ،در مقدار جاذب بیشیتر و  pHبیاالتر ،کمتیر اسیت.

البته ،محققین در خصوص جاذب نانوذرات گرافن اکساید،
نیییز رونیید نزولییی جییذب بییا دمییا را مشییاهده کردنیید
( )Naghizade & Momeni, 2015کییه آن را بییه دلیییل
گرمازا بیودن واکینو جیذب کیروم بیا آن جیاذب خیاص
دانستهاند ،چرا که افزایو دما مانع پیشرفت واکنوهیای
گرمازا است .همچنین ،افزایو غلظت جاذب ،جذب کروم
را باال برد و مقدار جیاذب  5 g/lبذتیرین غلظیت بیود .بیا
کاهو  pHمحلول ،میزان جذب کروم افزایو یافیت .هیر
چه محیط اسیدیتیر باشید مییزان  H+در محییط بیشیتر
است ،بار مثبت سطح جاذب باالتر رفتیه و سیطح جیاذب،
قابلیت جذب یون کروم بیشتری پیدا مییکنید .مطالعیات
مشابه انجام شده برای جیذب کیروم ) (VIتوسیط جیاذب
سبوس بیرنج ( )Parvizi Mosaed et al., 2012و جیاذب
نیشکر فعال شده ( ،)sharifat et al., 2013نیز اثرگیذاری
 pHرا بر جذب کروم نشان داده است .افزایو دور هیمزن
موجب باال رفتن میزان جیذب شید .هیر چیه دور هیمزن
بیشتر شود ،میزان برخورد یونهای کروم و تماس آنها با
سطح جاذب بیشتر شده و باعث بذبود جذب میگردد.
در نمودارهای صفحهای سه بعدی ،مشیاهده شید کیه
افزایو دما در ابتدا باعث افزایو جذب و سیپس کیاهو
جذب میشود .با افزایو دمیا از  30°Cبیه  ،40°Cمییزان
جییذب کییروم ( )VIافییزایو مییییابیید و در دمییای 40°C
بیشترین میزان جذب مشاهده میشود .سیپس تیا دمیای
 50°Cمیزان جذب کاهو مییابد .در  pH=2بیا افیزایو
میزان دما از  30°Cتا  40°Cمیزان جذب باال مییرود امیا
این افزایو خیلی زییاد نیسیت و از  40°Cتیا  50°Cنییز
سیر نزولی شدید جذب وجیود دارد .در  pH=4/5از 30°C
تا  40°Cمیزان جذب دارای افزایو چشمگیری نسبت به
حالت  pH=2است که البته مقدار عددی جذب پیایینتیر
از  pH=2است؛ از  40°Cتا  50°Cهم که همچنیان سییر
نزولییی جییذب وجییود دارد .در ( pH=7محیییط خنثییی)،
میتوان تأثیر غلظت جاذب و دما را مشاهده کرد کیه اثیر
دما همان سیر صعودی اولیه و بعد سیر نزولی را دارد ،امیا
مانند pHهای اسییدی در  ،50°Cمقیدار جیذب کمتیر از
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منطبق بر اثرات و برهمکنوهای مشاهده و تحلیل شیده
، بیا توجیه بیه ضیرایب تعییین بیاال و خطیای نیاچیز.بود
معادالت به خوبی رابطة بین میزان جذب کروم و متغیرها
، جذت بررسیی صیحت میدلهیای حاصیل.را مدل کردند
 با دادههای تجربی مقایسیه،دادههای مستخرج از معادالت
شد که مقادیر نتایج آزمایشگاهی و مدلسیازی بسییار بیه
 این امر صحت طراحی آزمایو و معادالت.هم نزدیک بود
.را تأیید کرد

...مطالعة فرآیند پاالیو زیستی آالیندة یون کروم از

 این موضیو بییانگر بیرهمکینو نامناسیب. نیست30°C
 در فرآینید،pH  توام با کاهو40 °C افزایو دما باالتر از
، برهمکنو هر سه متغیر غلظت جاذب.جذب کروم است
 یکنواخیت بیوده و،غلظت اولیة ییون کیروم و دور هیمزن
.افزایو هر کدام تأثیر مثبتی بر دیگری داشت
بررسیهای انجام شده بر روی ضرایب معادلیة حاصیل
 همراستای نتایج مشیاهده و،برای هر دو سری از متغیرها
،تحلیل شده در نمودارهای سه بعدی بوده و عالئم ضرایب
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