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چکیده
در اين کار ﺗﺤﻘیﻘی از پودر پوست گردو بﻪﻋﻨوان يک ﺟاذب طبیعی ﺟﻬت حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591اسﺘﻔاده شده است .رنﮓزا راکﺘیو
قرمز  591از مﻬﻢﺗرين رنﮓزای مورد اسﺘﻔاده در ﺻﻨايﻊ رنﮓرزی و نﺴاﺟی است کﻪ برای موﺟودات زنده بﺴیار سمی است .در اين ﺗﺤﻘیﻖ
برای مﻄاﻟعﻪ کارائی پودر پوست گردو در درﺻد حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591اثر پارامﺘرهای مﺴﺘﻘل مثل غﻠﻈت رنﮓزا راکﺘیو قرمز 591
( ،05 ،05 ،05 ،15میﻠیگرم بر ﻟیﺘر ،)0 ،0 ،6 ،8 ،55( pH ،)55مﻘدار پودر پوست گردو ( 5/1 ،5 ،5/1 ،0 ،0/1گرم بر  015میﻠیﻟیﺘر) و زمان
( 95-55دقیﻘﻪ) مورد بررسی قرار گرفت .نﺘايج نشان داد کﻪ بیشﺗرين درﺻد حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591ﺗﺤت شرايط T=25±2 0C
 pH=6.2 ,[RR195 ]0=50 mg/L ،[NSP]=2.5 g/250 ml،و  [RR195 ]0=50 mg/Lدر حدود  % 89/9بﻪدست آمد .بﻨابراين میﺗوان نﺘیجﻪ
گرفت کﻪ ﺟاذب پودر پوست گردو کارائی خوبی در میزان حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591داشت.
کلیدواژه :رنﮓزا راکﺘیو قرمز  ،591ﺟﺬب سﻄﺤی ،پوست گردو.
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مقدمه

مﻘابل روشهای حﺬف مﺘداول ،مﻘاوم بوده و از قابﻠیت

يکی از راههای ﺗوسعﻪ کشورها و حرکت آنها بﻪسوی

ﺗجزيﻪپﺬيری زيﺴﺘی کمی برخوردار میباشﻨد ].[9-55

ﺗمدن و رفاه ﻋمومی ،اسﺘﻔاده بﻬیﻨﻪ و کارا از مﻨابﻊ طبیعی

ﺗمايل رنﮓها بﻪ ﺗرکیب با آب در مﻘايﺴﻪ با اﻟیاف سﻠوﻟزی

خدادادی است .يکی از مﻨابﻊ بﺴیار مﻬﻢ و حیاﺗی کﻪ در

بیشﺗر است کﻪ سبب میشود مﻘدار زيادی از آنها ﺗثبیت

زندگی روزمره انﺴانها ،کشورها و ﺗداوم ﺗوﻟیدات نﻘش

نشده و بﻪ فاضالب ﺗوﻟیدی وارد شوند ].[55-50

فوقاﻟعاده دارد ،مﻨابﻊ آبی است ] .[5-0ﺟامعﻪ بشری از

درﺻورﺗیکﻪ چﻨین پﺴابهايی بدون ﺗصﻔیﻪ وارد

ديرباز نﺴبت بﻪ شﻨاخت و کﻨﺘرل مﻨابﻊ آاليﻨدهی

مﺤیطزيﺴت شوند ،اکوسیﺴﺘﻢ آبی را بﻪطور نامﻄﻠوبی ﺗﺤت

مﺤیطزيﺴت زندگی خود حﺴاسیت داشﺘﻪ است .ورود

ﺗأثیر قرار میدهﻨد ] .[50وارد شدن چﻨین پﺴابهای رنگی

آاليﻨدههايی نﻈیر ﻋوامل بیماریزا ،ﺗرکیبات سمی و مزاحﻢ

بﻪ مﺤیطزيﺴت سبب آﻟودگی وسیﻊ گرديده و سرمﻨشأ ﺗوﻟید

بﻪ مﻨابﻊ زيﺴتمﺤیﻄی انﺴانها از ﺟمﻠﻪ آب ،هوا و خاک

مﺤصوالت ﺟانبی از طريﻖ اکﺴیداسیون ،هیدروﻟیز و ساير

همواره بﻪﻋﻨوان يک ﺗﻬديد ﺟدی ،سالمت ﺟامعﻪ را بﻪ خﻄر

واکﻨشهای شیمیايی است ].[50

انداخﺘﻪ است .از اين میان ،آب بﻪﻋﻨوان مﻬﻢﺗرين ماده طبیعت

رنﮓهای راکﺘیو از مﻬﻢﺗرين رنﮓهای مورداسﺘﻔاده در

و حیاﺗیﺗرين رکن زندگی ﺟوامﻊ انﺴانی همواره اهمیت

ﺻﻨايﻊ رنگرزی و نﺴاﺟی میباشﻨد ،کﻪ حﺘی در غﻠﻈتهای

بﺴیار زيادی در سالمت ﺟامعﻪ ايﻔا نموده است و آﻟودگی

پائین نیز برای سالمﺘی موﺟودات زنده ،بﻪويژه انﺴان مضر

آب همواره يک ﺗﻬديد زيﺴتمﺤیﻄی بوده است ].[0

میباشﻨد .بﻨابراين حﺬف چﻨین ﺗرکیباﺗی از مﺤیطهای آبی

پﺴابهای ﺻﻨعﺘی بﻪ دﻟیل نبود برنامﻪريزی ﺟامﻊ و بیﺗوﺟﻬی

بﺴیار ضروری بﻪ نﻈر میرسد ].[51

بﻪ مالحﻈات زيﺴتمﺤیﻄی يکی از ﻋوامل ﺗﻬديدکﻨﻨدهی

برای حﺬف آاليﻨدههای رنگی از روشهای مخﺘﻠف فیزيکی

مﻨابﻊ آبی کشور بﻪ شمار میروند .حﺬف آﻟودگیهای آﻟی

(مثل فیﻠﺘراسیون غشايی ،میکرو فیﻠﺘراسیون ،اوﻟﺘرافیﻠﺘراسیون،

و معدنی نامﻄﻠوب از آب در چﻨدين سال اخیر ﺟزء نگرانی-

ﺟﺬب سﻄﺤی ،انعﻘاد و ﺗﻪنشیﻨی) و شیمیايی (مثل روشهای

های مﻬﻢ بشری بوده است ] .[0اين آﻟودگیها ممکن است

بیوﻟوژيکی و فرايﻨدهای اکﺴیداسیون پیشرفﺘﻪ) اسﺘﻔادهشده است

از مﻨابﻊ مخﺘﻠﻔی از ﺟمﻠﻪ ﺗخﻠیﻪ نادرست پﺴاب خروﺟی

] .[56-58ﺟﺬب سﻄﺤی يکی از روشهای ساده و مﻘرون بﻪ

ﺻﻨايﻊ شیمیايی مخﺘﻠف مانﻨد پﺘروشیمی و پااليشگاههای

ﺻرفﻪ در حﺬف آاليﻨده ها است.

نﻔت خام ،نﺴاﺟی ،کاغﺬسازی و غیره ايجاد شوند .ﺗﻘريباً 5

در اين ﺗﺤﻘیﻖ رنﮓزا نﺴاﺟی راکﺘیو قرمز ( 591شکل  )5کﻪ

اﻟی  05درﺻد کل رنﮓهای ﺗوﻟیدی در ﺟﻬان طی فرآيﻨد

ﺟزء آاليﻨدههای بﺴیاری از ﺻﻨايﻊاست بﻪﻋﻨوان مدل انﺘخابشده

رنﮓرزی از دسترفﺘﻪ و وارد پﺴابها میشوند ].[1-6

و در نﻈر است مﻄاﻟعﻪ ﺟﺬب سﻄﺤی آن بر روی پودر پوست

ﺗخﻠیﻪ فاضالبهای رنگی حاﺻل از ﺻﻨايﻊ نﺴاﺟی ﻋالوه بر

گردو مورد بررسی قرار گیرد .در اين بررسی در نﻈر است اثر

ﺗأثیر روی ﺟﻨبﻪ زيباشﻨاخﺘی آبهای پﺬيرنده ،موﺟب

 ،pHدز ﺟاذب ،غﻠﻈت آاليﻨده و مدتزمان ﺗماس در درﺻد

کاهش فرآيﻨد فﺘوسﻨﺘز شده و ممکن است برای آبزيان سمی

حﺬف رنگزا راکﺘیو قرمز  591مورد مﻄاﻟعﻪ قرار گیرد.

باشﻨد .رنﮓها سمی و سرطانزا بوده و ممکن است باﻋث
اخﺘالل در ﻋمﻠکرد کﻠیﻪها ،مغز و سیﺴﺘﻢ اﻋصاب مرکزی
انﺴان شوند ] .[1-8رنﮓها ﺗرکیبات آﻟی بوده کﻪ بﻪ ﻋﻠت
داشﺘن ساخﺘار شیمیايی حاوی حﻠﻘﻪهای آروماﺗیکی ،در
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مﻄاﻟعﻪ حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591مﺤﻠولهای آبی

شد .سپﺲ نمونﻪها ﺻافشده و ﺟﺬب نمونﻪها با اسﺘﻔاده از
دسﺘگاه اسپکﺘروفﺘومﺘر  UV-Visثبت گرديد .برای ﺗعیین
درﺻد رنﮓزا راکﺘیو قرمز 591حﺬف شده) (%Removal
از رابﻄﻪ ( )5اسﺘﻔاده شد:
()5
شکل  :5ساخﺘار رنﮓزا راکﺘیو قرمز 591

در رابﻄﻪ( A0 ،)5و  A tبﻪﺗرﺗیب ﺟﺬب اوﻟیﻪ و ﺟﺬب در
ﻟﺤﻈات مخﺘﻠف میباشﻨد.

مواد و روشها
 مواد مورد استفادهرنﮓزا راکﺘیو قرمز  591از شرکت آرﺗا ﺗجارت زرين
اردبیل خريداری شد .پودر پوست گردو ( )NSPاز درخﺘان
گردو شﻬر اسکو ،سديﻢ هیدروکﺴید ( )NaOHو اسید
هیدروکﻠريک اسید ( )HCIاز شرکت  Merckآﻟمان ﺗﻬیﻪ
شدند.

بحث و یافتهها
 بررسی زمان تعادلبرای بررسی زمان ﺗعادل 015 mL ،مﺤﻠول  15 mg.L-1رنﮓزا
راکﺘیو قرمز  591ﺗﻬیﻪ شد .سپﺲ مﻘدار  0/1گرم از پودر پوست
گردو وزن شده و داخل ارﻟن ماير ريخﺘﻪ شد .سپﺲ هر  1دقیﻘﻪ
يک بار از مﺤﻠول نمونﻪبرداری شد .اين کار ﺗا  95دقیﻘﻪ

 آنالیزبرای ﺗعیین غﻠﻈت رنﮓزا از دسﺘگاه اسپکﺘروفوﺗومﺘر

) (A -A
0 t  100
A
0

Removal(%) 

UV-

 Visمدل  DR5000 -15Vاز شرکت  ،HACHساخت
کشور آمريکا اسﺘﻔاده شد.

ﺗکرارشد و در آخر همﻪی نمونﻪهای بﻪدست آمده ،داخل
سانﺘریفیوژ قرارگرفت .سپﺲ با اسﺘﻔاده از دسﺘگاه

UV-Vis

ﺟﺬب همﻪ نمونﻪها خوانده شد .با اسﺘﻔاده از نمودار کاﻟیبراسیون
غﻠﻈت نمونﻪها در هر ﻟﺤﻈﻪ مﺤاسبﻪ و نمودار درﺻد حﺬف بر

 -آمادهسازی جاذب

حﺴب زمان رسﻢ شد( شکل .)0مﻄابﻖ شکل ،بعد از مدت زمان

ابﺘدا پوست گردو ﺟمﻊ آوری و بعد از شﺴﺘشو با اسﺘﻔاده از

 15دقیﻘﻪ ﺟﺬب رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591بر روی پودر پوست

آسیاب خرد شد .مﺘعاقب آن پودر حاﺻل با اسﺘﻔاده از

گردو بﻪ حاﻟت ﺗعادل میرسد.

اسیدکﻠريدريک 5/5نرمال 0 ،بار شﺴﺘشو داده شد .سپﺲ برای
مدت  0ساﻋت در دمای  585 °Cداخل آون قرار داده شد.

 بررسی اثر دُز جاذببرای مﻄاﻟعﻪ اثر دوز ﺟاذب در میزان ﺟﺬب سﻄﺤی رنگزا

 -آزمایشات جذب سطحی

راکﺘیو قرمز  ،591آزمايشات در پﻨج مﻘدار مخﺘﻠف از پودر

برای انجام آزمايش های ﺟﺬب سﻄﺤی ،ابﺘدا مﺤﻠولهايی با

پوست گردو ( 5/1 ،5 ،5/1 ،0 ،0/1گرم) و  015میﻠیﻟیﺘر مﺤﻠول

غﻠﻈتهای مشخص ﺗﻬیﻪ و سپﺲ  pHآنها در مﺤدوده(،55

راکﺘیو قرمز  591با غﻠﻈت  15 mg/Lو در مدت زمان  95دقیﻘﻪ

 )0 ،0 ،6 ،8خواسﺘﻪشده ﺗﻨﻈیﻢ شد .در اين هﻨگام مﺤﻠول

انجام شد (شکل .)0با ﺗوﺟﻪ بﻪ نمودار بﻪدست آمده در شکل0

مايﻊ داخل بشر  555میﻠیﻟیﺘری ريخﺘﻪ و روی همزن قرار

میﺗوان نﺘیجﻪ گرفت کﻪ با افزايش میزان دُز ﺟاذب ﺟﺬب

داده شد و مﻘدارهای وزنی خواسﺘﻪشده بﻪ ﺗرﺗیب داخل بشر

سﻄﺤی رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591بر روی پودر پوست گردو

ريخﺘﻪ و بعد از زمانهای ﺗعیینشده از روی هﻢزن برداشﺘﻪ

افزايش میيابد .دﻟیل اين افزايش را میﺗوان چﻨین بیان کرد کﻪ با
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ﺗعداد ﺟايگاههای فعال موﺟود بر روی نانو ذرات و در نﺘیجﻪ

80

سﻄح ﺗماس افزايش يافﺘﻪ ] [59و درﺻد ﺟﺬب سﻄﺤی رنﮓزا

60

راکﺘیو قرمز  591باال میرود .از طرفی در همﻪ دُزها میزان ﺟﺬب

40

ابﺘدا رشد سريعی داشﺘﻪ ،سپﺲ روند کﻨدی بﻪ خود میگیرد .در

20

واقﻊ در ﻟﺤﻈات اوﻟیﻪ ﺗعداد ﺟايگاههای در دسﺘرس نانوذرات

Removal %

افزايش میزان ذرات ﺟاذب از 5/1بﻪ  0/1گرم در  015میﻠیﻟیﺘر،

100

0
15

10

بﺴیار زياد بوده ،اما بﻪ ﺗدريج و با گﺬشت زمان ،مکانهای

5

0

pH

ﺟﺬب سﻄﺤی اشباع شده وسرﻋت ﺟﺬب کاهش میيابد.

شکل :0اثر pH

100

[RR195 ]0=50 mg/L ;[ NSP]0 =2.5 g/250mL ; T=25±2
0C

80
60

 -اثر غلظت اولیه رنگزا راکتیو قرمز591

40

برای بررسی اثرغﻠﻈتهای مخﺘﻠف رنﮓزا راکﺘیو قرمز 591

20

در فرآيﻨد ﺟﺬب ،غﻠﻈت رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591در

40
60
)Time(min.

80
1

20

0.5

0

%Removal

0

شکل  :0اثر دُز ﺟاذب ومدت زمان ﺗماس
[RR195 ]0=50 mg/L; pH=6.2 ; T= 25±20C

غﻠﻈتهای  55 ،05 ،05 ،05 ،15 mg/Lﺗﻨﻈیﻢ گرديد .شکل
 0نشان میدهد کﻪ بیشﺗرين میزان حﺬف رنﮓزا راکﺘیو
قرمز  591در غﻠﻈتهای پايینﺗر اﺗﻔاق میافﺘد و در غﻠﻈت
های باال بﻪ ﻋﻠت ثابت ماندن مﻘدار ﺟاذب ،ظرفیت ﺟﺬب و
در نﺘیجﻪ میزان حﺬف کﻢ شده است .در واقﻊ ﻋﻠت اﺻﻠی
کاهش میزان حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591با افزايش

 -اثرpH

غﻠﻈت آن را میﺗوان بﻪ پر شدن ﺟايگاهای فعال روی پودر

بﻪمﻨﻈور بررسی اثر  pHمﺤﻠول در میزان ﺟﺬب سﻄﺤی

پوست گردو نﺴبت داد ].[05

رنﮓزا راکﺘیو قرمز  ،591مﺤﻠولهايی با  pHبرابر 6، 8،55
درﺻد حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز  591دارد .بـا ﺗوﺟﻪ بﻪ

80

بﻨیانهای مثبت بر روی پوست گردو و از طرفی ويژگی

60

آنیونی رنﮓزا راکﺘیو قرمز  ،591موﺟب افزايش ﺟاذبﻪ

40

اﻟکﺘرواسﺘاﺗیکی و افزايش میزان ﺟﺬب رنﮓزا راکﺘیو قرمز

20

 591در  pHهای قﻠیايی میشود.
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نتیجهگیری
 دقیﻘﻪ بﻪﻋﻨوان ﻟﺤﻈﻪ ﺗعادل در15 نﺘايج نشان داد کﻪ زمان
 بر روی سﻄح591 آزمايشات ﺟﺬب رنﮓزا راکﺘیو قرمز
پودر پوست گردو است و راندمان ﺟﺬب سﻄﺤی در
 مﻄاﻟعﻪ نشان داد با افزايش.های قﻠیايی بیشﺗر استpH
مﻘدار پودر پوست گردو و غﻠﻄت اوﻟیﻪ رنﮓزا راکﺘیو قرمز
 بر بﻪﺗرﺗیب591  میزان حﺬف رنﮓزا راکﺘیو قرمز591
- با ﺗوﺟﻪ بﻪ نﺘايج بﻪدست آمده می.افزايش و کاهش میيابد
-ﺗوان گرفت کﻪ با اسﺘﻔاده از پودر پوست گردو میﺗوان بﻪ
 را از مﺤﻠولهای591 طور موثری رنﮓزای راکﺘیو قرمز
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