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ABSTRACT

Background & aim: Antibiotics considered a major problem into the environment due to
their accumulation feature and drug resistance. The aim of this study was optimization of
ciprofloxacin antibiotic sonochemical degradation in US/PS/nZVI process by Central
Composite Design method.
Methods: In this experimental study the effects of independent variables such as pH of
solution, PS and nZVI concentrations on antibiotic degradation were investigated. After
optimization, the synergistic degradation and the effect of detention time was determined.
Antibiotic concentration was constant at 50 mg/L for all the samples. Antibiotic
concentration was measured on the basis of COD reduction according to 5220 C of Standard
Methods. For characterization of prepared nZVI particle, the transmission electron
microscope image (TEM) was used.
Results: The results indicated the pH as a principal variable with the optimal value of 4.5 for
this process. At initial concentration of 195 mg/L COD (equal 50 mg/L antibiotic), the
optimal concentration of PS and nZVI were obtained at 1200 and 120 mg/L, respectively. At
this condition removal efficiency of 57% was obtained after 60 min. At optimal conditions
for US/PS/nZVI process the synergistic degradation was almost 42.55%. In investigating the
effects of detention time, 94% of COD was removed after 180 min.
Conclusion: The results of this study confirmed the acceptable efficiency of US/PS/nZVI
process in degradation of ciprofloxacin antibiotic.
Keywords: Ciprofloxacin Antibiotic; Sonochemical; Persulfate; Nano Zero-Valent Iron;
Optimization.



1396تابستان ، سوم، شماره هشتمسال جله سالمت و بهداشتم232
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قدمهم
زیسـت محیطکه امروزهمشکالت زیست محیطیاز

ترکیباتحاويهايپساببهتوانکند میرا تهدید می
اشـاره داروسـازي صـنعت پسابمانندبیوتیکیآنتی

ــود ــک،   .)1(نمـ ــی بیوتیـ ــات آنتـ ــان ترکیبـ در میـ
هـاي مطـرح در   سیپروفلوکساسین از آنتـی بیوتیـک  

اتـم حضور.)2،3(است فلوروکینولونخانواده بزرگ
ایجـاد باعـث هـا بیوتیـک آنتیاینترکیبدرفلوئور

آنهـا شـده و لـذا    زیست محیطیپایداريومقاومت
یـک حضور این ترکیبات در محیط زیست بـه عنـوان  

درهــابیوتیـک . آنتــی)4(باشـد  مــیمطـرح آالینـده 
درگـــرممیلـــیتـــاغلظتـــی نـــانوگرممحـــدوده

چکیده
انـد.  دارویی مشکالت عمده زیست محیطی ایجاد نمودهها به دلیل خاصیت تجمعی و مقاومتآنتی بیوتیکزمینه و هدف: 

هـاي آبـی بـا   از محیطUS/PS/nZVIهدف از این مطالعه بهینه سازي تجزیه سونوشیمیایی سیپروفلوکساسین در فرآیند 
کاربرد روش طراحی ترکیبی مرکزي بود.

ــار: ــر:    روش ک ــتقل نظی ــاي مس ــاثیر پارامتره ــی ت ــه تجرب ــن مطالع ــتpHدر ای ــول، غلظ ــه nZVIو PSمحل در تجزی
بعد از بهینه سازي فرآیند، هم افزایی تجزیه و تاثیر زمان مانـد تعیـین شـد.    .سیپروفلوکساسین مورد بررسی قرار گرفت

CODبود. اندازه گیري آنتـی بیوتیـک بـر اسـاس کـاهش      mg/L50ها ثابت و برابر تمامی نمونهغلظت آنتی بیوتیک در 

سنتز شده از تصویر میکروسـکوپ  nZVIکتاب استاندارد متد انجام شد. براي تعیین ویژگی C. 5220مطابق دستورالعمل 
) استفاده شد. TEMعبور الکترونی (

تعیـین شـد. در   5/4ول پارامتر اصلی در فرآیند مذکور بود و مقـدار بهینـه برابـر    اولیه محلpHنتایج نشان داد : هایافته
mg/Lو 1200بـه ترتیـب   nZVIو PSآنتی بیوتیک)؛ غلظت بهینه mg/L50(معادل mg/L195برابر CODغلظت اولیه 

% بدسـت آمـد.   57د از فرآیند، کارایی حذف مشـاهده شـده در حـدو   min60بدست آمد. در این شرایط و بعد از 120
% بود. در بررسـی تـاثیر زمـان مانـد در     55/42هم افزایی تجزیه در شرایط بهینه در حدود US/PS/nZVIبراي فرآیند 

حذف شد. COD% از 94درحدود min180شرایط بهینه، بعد از 
آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در تجزیهUS/PS/nZVIنتایج حاصل از این مطالعه کارایی قابل قبول فرآیند نتیجه گیري: 

را تایید کرد.
ذره آهن صفر، بهینه سازيپرسولفات، نانو،سونوشیمیاییآنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین، کلیدي: ه هايواژ
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بـا  مـرتبط صـنعتی هايفاضالبشهري وهايفاضالب
و صـنایع  تولید آنتی بیوتیک مانند صـنایع داروسـازي  

دامـداري هـا و   ماننـد بیوتیکمرتبط با مصرف آنتی
غلظتماا.)5(شوند یافت میمرغداري هاي صنعتی

بـه توانـد مـی دارویـی پساب صنایعدرهاآالیندهاین
mg/L100مهمترین مشکل زیست .)7, 6(برسد نیز

آنتیمقاومتایجادمحیطی در این محدوده غلظتی
, 8(باشـد  میها بخصوص پاتوژن هامیکروببیوتیکی

در به منظور حذف ترکیبات آلی مقـاوم و سـمی   .)9
هاي اکسیداسـیون پیشـرفته   دهه اخیر کاربرد فرآیند

برداران هاي مورد توجه محققان و بهرهیکی از گزینه
هاي آب و فاضالب بـوده اسـت، امـروزه    تصفیه خانه

S2O8آنیــون پرســولفات ( 
بــا پتانســیل  PS1) یــا -2

یکی از ترکیبات مورد اسـتفاده  V01/2اکسیداسیون 
در اکسیداسیون ترکیبات آلی است کـه ارزان بـودن،   

سیون غیر انتخابی، پایداري باالي رادیکال تولید اکسیدا
شده از آن در شرایط مختلـف، حاللیـت بـاال، داشـتن     
شکل جامد و در نتیجه سهولت در جابجایی و ذخیـره  
ــید    ــه پراکس ــبت ب ــاده نس ــن م ــاي ای ــازي از مزای س

. اما مطالعـات گسـترده   )10() است H2O2هیدروژن (
نشـان داده  در تجزیه مواد آلیPSدر زمینه کاربرد 

ــد انجــام   ــاق کن ــه در دمــاي ات اســت، ســینتیک تجزی
فعـال  PSشود، لذا براي تسریع فرآیند الزم است می

شود؛ حرارت، نور فرابنفش و انتقال الکتـرون توسـط   
) از روش هـاي مرسـوم فعـال    +Me2فلزات واسطه (

استفاده است، محصول نهایی فعـال سـازي   PSسازي 
ــولفات (  ــال سـ ــد رادیکـ SO4تولیـ

ــیل  -● ــا پتانسـ ) بـ
1. واکــنش)12, 11(باشــد مــیV6/2اکسیداســیون 

بــا فلــز واســطه را نشــان PSفعــال ســازي شــیمیایی 
:)11(دهد می

S2O8
2- + Me2+→SO4

●- +Me3++SO4
2-. 1واکنش 

ــی (  ــن دو ظرفیتـ ــاربرد آهـ ــوان  +Fe2کـ ــه عنـ ) بـ
متــداولترین فلــز واســطه همــواره داراي معــایبی از  

هـاي  آهـن و جـذب رادیکـال   جمله: تولید زیاد لجـن 

1 Persulfate

SO4
. بـه  )13(باشـد  هاي بـاال آهـن مـی   در غلظت-●

دلیل مشکالت مرتبط با کاربرد ایـن فعـال کننـده در    
) استفاده شـد کـه قـادر    F0یا (2nZVIاین مطالعه از 

عمل کند و آهـن را  +Fe2است، به عنوان منبع دائمی 
با Fe0کند، واکنش PSبه طور پیوسته وارد واکنش با 

PSنشان داده شده است 3و 2هاي در غالب واکنش
)14(  :

S2O8
2- +Fe0 → Fe2+ + 2SO4

2- . 2واکنش 
S2O8

2- +Fe2+ → SO4
●- + Fe3+ +SO4

2- .3واکنش 
3USاز طرفی امروزه، اکسیداسیون پیشرفته با امواج 

صوتی مورد توجه محققان قرار کاویتاسیونبر مبناي
سـبب ایجـاد  ته است، انتشـار ایـن امـواج در آب   گرف

گـردد کـه محـیط داخلـی ایـن      مـی هاییمیکرو حباب
atm1000فشـار وoK5000هـا داراي دمـاي   حباب

ــرایط  ــن ش ــت، ای ــتدراس ــکیل نهای ــه تش ــر ب منج
ــال ــاي رادیکـ ــرافدر●Oو●OOH●،OH●،Hهـ اطـ

و 4در ایـن رابطـه زآو  . )16, 15(شد خواهدهاحباب
ارتقا PS/Fe0از فرآیند ناهمگون شبه فنتون همکاران

بـراي اکسیداسـیون آنتـی بیوتیـک     USداده شده بـا  
ــا   ــن مطالعــه ب ــد، در ای ســولفادیازین اســتفاده کردن

1بــه 1تــا 1/0بــه 1از Fe0بــه PSافــزایش نســبت 
کارایی حذف آنتی بیوتیک افـزایش داشـت همچنـین    

. )17(بدسـت آمـد   3برابـر  pHحداکثر کـارایی در  
، آهـن  Fe0/PSو همکاران در فرآیند 5همچنین دنگ

به راصفر ظرفیتی به منظور اکسیداسیون استامینوفن 
ــاي     ــه ج ــایگزین ب ــع ج ــک منب ــوان ی ــراي +Fe2عن ب

.)18(کرده اندمعرفی PSسازي فعال
PSو همکاران در زمینـه کـاربرد   6در مطالعه اونسو

فعــال شــده توســط حــرارت/آهن در تصــفیه لجــن  
هاي آنتی باکتریال، سه سازنده میکرو آالیندهفاضالب 

2 Nano-Zero Valent Iron
3 Ultrasound
4 Zou
5 Deng
6 Oncu
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، 1آالینــده شــامل اوکســی تتــرا ســایکلین    میکــرو 
بــود. درصــد 3و تــري کلوســان2سیپروفلوکساســین

و بـاالي  84، 95به ترتیب TCSو OTC ،CIPتجزیه 
.)19(بود درصد99

سـازي پارامترهـاي   در مطالعه حاضر به منظور بهینه
همـراه  4حی ترکیبی مرکزيموثر در فرآیند، از طرا

استفاده گردید، طراحـی  5با روش آماري پاسخ سطح
آزمـــایش زمـــان و هزینـــه را کـــاهش داده و بـــه 

شـوند کـه در نـوع خـود     هایی منتهـی مـی  فرآورده
. روش )20(پذیري باالیی دارند عملکرد بهتر و اعتماد

پاسخ سطح قادر است اثرات متقابل بین پارامترهـا را  
بینـی  و یک مدل ریاضـی جهـت پـیش   در نظر بگیرد

ي بهینـه  پاسخ فرآیند ارائه کند همچنین یافتن نقطـه 
خارج از نقاط آزمایش شده با دقتـی برابـر بـا نقـاط     

هـاي دو بعـدي و سـه    آزمایش شده و ارائه نمـودار 
. هدف از مطالعه )21(بعدي از دیگر مزایاي آن است 

حاضـــر بهینـــه ســـازي تجزیـــه سونوشـــیمیایی     
بـــا US/PS/nZVIکساســـین در فرآینـــد سیپروفلو

و در نهایت تعیین اثر هم افزایـی  CCD-RSMروش 
اجزاء شرکت کننده در فرآیند بود.

روش کار
مواد و وسایل

سدیم، نشاسته، هیدریدآبه، بورو7فروس سولفات
اتانول، سدیم هیدروکسید، اسید سولفوریک و پتاسیم 
ــد.      ــه ش ــان تهی ــرك آلم ــرکت م ــولفات از ش پرس
سیپروفلوکساســین هیدروکلرایــد بــا درجــه خلــوص 

% از شــرکت داروســازي البــرز تهیــه شــد،     8/99
مشخصات کلی آنتـی بیوتیـک سیپروفلوکساسـین در    

در این مطالعـه . )22(نشان داده شده است 1جدول 

1 Oxytetracycline (OTC)
2 Ciprofloxacin (CIP)
3 Triclosan (TCS)
4 Central Composite Design (CCD)
5 Response Surface Methodology (RSM)

جریان منقطع راکتوراز براي تولید امواج اولتراسوند
هساخت کشور کرLUC-405مدلامواج اولتراسوند 

هابراي قرائت نمونهDR5000اسپکتروفوتومتر و از
.گردیداستفاده 

)22مشخصات کلی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (.1جدول 

ساختار مولکولی

ساختار شیمیایی C17H18FN3O3

جرم مولکولی 346/331 g.mol-1

حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسینسازيبهینه
اولیـه محلـول،   pHشـامل  مسـتقل تاثیر سه پـارامتر  

در کارایی فرآیند مـورد  nZVIو غلظت PSغلظت 
، min60هاي زمان برابر بررسی قرار گرفت. پارامتر

در این مرحلـه ثابـت   mg/L50غلظت آنتی بیوتیک 
. محدوده کمی پارامترها )22،23(در نظر گرفته شد 

هاي صورت بر اساس مطالعات مشابه و پیش آزمون
گـذاري شـدند.   نام2و مطابق جدول گرفته انتخاب

CCD6در این مطالعه روش طراحی ترکیبی مرکزي 

) ترکیـب شـده بـا    α- ،1- ،0 ،1 ،αدر پنج سـطح ( 
براي طراحـی آزمـایش و بهینـه    RSMروش آماري 

گرفـت، بـراي ایـن    سازي فرآیند مورد استفاده قرار
7,1,3نسـخه  Design-Expertمنظور از نـرم افـزار   

شد. کارایی حذف مشاهده شـده بـه عنـوان    استفاده 
وابسته (پاسخ) در نظر گرفته شد. با توجـه بـه   متغیر

آزمـایش طراحـی   20تعداد متغیرها و در پنچ سطح، 
شد. 

6 Central Composite Design
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سازي حذف حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسینهاي بهینهمتغیري سطوح و دامنه.2جدول 

واحدنشانهیرمتغ
سطوح

α+1+01 -α-
pHاولیه محلولA-53/10975/65/497/2

PSBmg/L67/1455120082545033/194غلظت اولیه 
nZVICmg/L27/147120804073/12غلظت اولیه 

روش اجرا
ــه تجربـــی  ــع ایـــن مطالعـ در یـــک راکتـــور منقطـ

در آزمایشـگاه  1393در زمستان سال ایی یسونوشیم
بهداشت دانشگاه علوم شیمی آب و فاضالب دانشکده 

پزشکی همدان انجام شد. در پایان بعد از بهینه سازي 
، 90هـاي  سه پارامتر اصلی اثر زمـان مانـد در زمـان   

و هم افزایی تجزیه نیز بررسی شد. min180و 120
هـاي  بـود. غلظـت  mL100حجم هـر نمونـه برابـر    

گـرم پرسـولفات   1از محلـول مـادر (  PSمورد نیـاز  
آب مقطــر) تهیــه شــد، بــراي mL1000پتاســیم در 

N1/0و سود M1/0از اسید سولفوریک pHتنظیم 
استفاده شد. به منظور جلوگیري از لخته شدن آهـن  

هـاي مـورد نیـاز    ها اضـافه کـردن غلظـت   در نمونه
nZVI بعد از تنظیمpHها صورت گرفت. تمام نمونه

زمان فرآیند؛ مـورد تـابش امـواج    min60در طول 
USرکانس و قدرت ثابت به ترتیب برابـر  با فKHz

قســمت الــف و ب بــه 1بودنـد. شــکل  W350و 40
ترتیــب نمــاي راکتــور در حــال کــار و رونــد تهیــه و 

دهـد. بـراي انـدازه    ها را نشان میسازي نمونهآماده
گیري آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در نمونه ها از 

ـ   )24(استفاده شد 1CODروش  ر . به منظـور رفـع اث
، نمونه CODسوء آهن باقی مانده در اندازه گیري 

minدقیقه هوادهی و سپس به مـدت  2ها به مدت 

. کارایی ندسانتریفیوژ گردیدrpm5000با سرعت 3
1در نمونــه از رابطــه CODحــذف مشــاهده شــده 

بدست آمد.
CODــابق دســــتورالعمل کتــــاب C.25220مطــ

.)25(متد اندازه گیري شد استاندارد

1رابطه 
مشاهده شـده  CODکارایی حذف Xدر این رابطه: 
کــه معــادل mg/L195برابــر COD0بــر حســب %، 

mg/L50    ،از آنتی بیوتیـک سیپروفلوکساسـین اسـت
CODt مقدارCOD  باقی مانده در زمـانt ،t  زمـان

.min60ماند برابر 

هاحال کار، ب: روند تهیه و آماده سازي نمونهقسمت الف: نماي راکتور در. 1شکل 

1 Chemical Oxygen Demand
2 Closed Reflux, Titrimetric Method
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یژگی آنو تعیین وnZVIسنتز 
) به منظور NaBH4سدیم (هیدریدروش احیاء بورو

استفاده شد. طبق ایـن روش در حـدود   nZVIسنتز 
gr10 آبــه7از ســولفات فــرو)FeSO4.7H2O در (

mL100 آب مقطر حل 70% اتاتول و 30از مخلوط %
grتنظیم شـد. در حـدود   8/6محلول روي pHشد، 

به صورت تدریجی بـه محلـول   NaBH4از پودر 8/1
minدر حال اختالط اضافه شد. سپس اختالط به مدت 

rpmانجام شد. در نهایت نانو ذرات با سانتریفیوز 20

ندین بار توسط اتانول و آب از محلول جدا و چ5000
مقطر شستشو شد و سپس در دمـاي محـیط خشـک    

+Fe3بـه شـدت در حضـور اکسـیژن بـه      nZVIشد، 

شود به همین خاطر سنتز و مصـرف بایـد   اکسید می
روزانه باشد یا از ترکیباتی نظیر نشاسته براي پوشش 

nZVI به منظور تایید ساختار نانو )26(استفاده کرد .
TEM)H-800شــده از آنــالیز  ســنتزnZVIدر 

Hitachi japan.استفاده شد (

یافته ها
nZVIاز TEMنتایج تصویر 

قابـل  2سـنتز شـده خـالص در شـکل     nZVIتصویر 
مشاهده است.

nZVIاز TEMتصویر . 2شکل 

نتایج آزمایشات 
نتایج حاصل از کارایی حذف مشـاهده شـده   3جدول 

دهد. را نشان مینمونه مورد مطالعه 20(پاسخ) در 

)min60و زمان mgL-1195 =COD0آزمایش هاي طراحی شده براي حذف سیپروفلوکساسین (.3جدول 

شماره
آزمایش

شمارهپاسخمتغیر هاي ورودي
آزمایش

پاسخمتغیر هاي ورودي

pHاولیهPS
)mg/L(

nZVI
)mg/L((%) حذفpHاولیهPS

)mg/L(
nZVI

)mg/L(
194504025/141175/68258023
2945012075/15129120012075/32
35/4120012045/561375/682573/1225/15
475/68258055/231475/68258045/25
575/667/14558025/35155/41200405/48
675/68258025/241697/28258055/58
775/633/1948025/2175/445012025/32
85/44504075/281875/68258023
9912004025/241975/68258023

1075/682527/1475/302053/10825805/15

آنالیز واریانس نتایج 
اولین مرحله در آنالیز نتایج انتخاب یک مدل مناسب 
براي سیستم است که بتواند نتایج را با دقتی مناسـب  

بینی کند. براي ایـن منظـور از مـدل پیشـنهادي     پیش 

اســتفاده شــد. مــدل ارائــه شــده بــراي 1درجــه دوم
)، سه ترم A ،B ،Cسیستم شامل سه ترم اثرات یگانه (

) و سـه تـرم   AB ،AC ،BCوط به اثرات متقابل (مرب
) است. اما همه این A2 ،B2 ،C2مربوط به اثرات انحنا (

1 Quadratic
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ها در مدل اثرات مهم ندارند و با حـذف ایـن   پارامتر
ها براساس معنی دار بودن یا معنی دار نبودن، پارامتر

شود. معموال براي ارزیـابی مـدل و   تر میمدل ساده
ANOVAآن از آنالیز واریـانس  داري امتحان معنی

مربـوط بـه حـذف    ANOVAشود. نتایج استفاده می
ــتفاده از فرآینــــد     ــین بــــا اســ سیپروفلوکساســ

US/PS/nZVI نشـان داده شـده اسـت،    4در جدول
هایی که اثرات یگانه و اثر متقابـل معنـی داري   فاکتور

است از مدل حذف 1/0بیشتر از p-valueآنها داراي 
گذاري فاکتور داشـتن  ه مقیاس تاثیرچشوند. اگر می

p-value هـایی بـا   است امـا فـاکتور  05/0کمتر ازp-

value توجـه بـه   در مدل باقی ماند. بـا 1/0کمتر از

مانده در سیسـتم در نهایـت مـدلی    هاي باقیپارامتر
براي پیش بینی راندمان حذف آنتی بیوتیک ارائه شد. 

هـا و  تقابل فاکتوراین مدل شامل اثرات یگانه، اثرات م
مدل پیشـنهادي  2اثرات مربوط به انحنا است، رابطه 

دهد:را نشان می
.2رابطه 

X'=+65.1013-18.193pH+0.046482PS+
0.093629nZVI-3.11×10-3pH.PS+1.16313pH2

پـیش بینـی   CODکارایی حذف 'Xکه در این رابطه: 
بـر  PSبـدون واحـد،   pHباشد، شده بر حسب % می

.mg/Lبر حسب nZVIو mg/Lحسب 

مربوط به معادله حذف سیپروفلوکساسینANOVAنتایج .4جدول 
p-valueF-valueMean squareDFSum of squaresSource

Significant< 0.000155.91754.1653770.79Model
< 0.0001131.091768.3111768.31A-pH
< 0.000192.45124711247B-PS
0.002114.2191.561191.56C-nZVI
0.06284.0955.13155.13AB

< 0.000137.72508.811508.81A2

13.4914188.85Residual
Significant0.001921.0420.449183.99Lack of Fit

0.9754.86Pure Error
193959.64Cor.total

گرسیونی مدل پیشنهاديهاي رشاخص
شده با استفاده از ضریب تبیـین  کیفیت مدل پیشنهاد 

)R20–1شود که مقدار عددي آن بـین  ) ارزیابی می
تر باشد به یک نزدیکR2چه مقدار کند، هرتغییر می

بیشـتر از  R2مدل انتخابی اعتبار بیشتري دارد، وقتـی  
را توان مـدل پیشـنهاد شـده   باشد با اطمینان می9/0

در ایـن مـورد  کـار بـرد.  براي بهینه سازي پاسخ بـه 
R2 دهـد  اسـت کـه نشـان مـی    9523/0براي فرآیند

مدل داراي دقت قابل قبولی است.

اهی ماندهباقنمودار تابع نرمالیبررس
بـرازش پاسخوآزمایشازحاصلپاسخمیاناختالف

حاصـل نقـاط . نامندمیباقیماندهرامدلتوسطشده
بگیرندقرارمستقیمخطیکرويبربایدمایشآزاز
خـط ایـن د،نباشـ ؛دادهبـودن نرمالنشان دهندهتا

بـا ترجیحاونظريمشاهدهمبنايبرمعموالمستقیم
طبـق  . می شوددادهانتهاییتامرکزينقاطبرتاکید
قـرار مسـتقیم خـط یکامتداددرتقریبانقاط3شکل 
نتیجـه مـی تـوان  يشـهود طوربهنتیجهدرودارند

می باشد.نرمالتوزیعدارايباقیماندهکهگرفت
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مانده در سیستم حذف سیپروفالکسیننمودار تابع نرمال باقی. 3شکل 

هـاي مـوثر در حـذف    بررسی تاثیر همزمان پارامتر
سیپروفلوکساسین

ــه 1نمــودار  رانــدمان حــذف سیپروفلوکساســین را ب
دهــد.نشــان مــیPSو غلظــت pHعنــوان تــابعی از 

و اثـر  nZVIمربوط به تاثیر متقابل غلظت 2نمودار 
pH   ــت و ــین اس ــذف سیپروفلوکساس ــارایی ح ــر ک ب

در کـارایی  nZVIو PSاثر متقابل غلظـت  3نمودار 
شود که بـا افـزایش غلظـت    حذف است. مالحظه می

PS وnZVI و با کاهشpH   راندمان حـذف افـزایش
بیشــتر از PSو 5/4هــاي کمتــر از pHیابــد. در مــی

mg/L1200 ــت ــتر از nZVIو غلظ mg/L120بیش
% مشاهده شد.57کارایی حذف در حدود 

و pHکارایی حذف سیپروفلوکساسین به عنوان تابعی از .1نمودار 
)min60زمان ،mg/L195برابرPS)COD0غلظت 

وpHکارایی حذف سیپروفلوکساسین به عنوان تابعی از .2نمودار 
)min60زمان ،mg/L195برابرnZVI)COD0غلظت 

و PSکارایی حذف سیپروفلوکساسین به عنوان تابعی از .3نمودار 
)min60زمان ،mg/L195برابرnZVI)COD0غلظت 
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شرایط بهینه در حـذف سیپروفلوکساسـین و تاییـد    
اعتبار مدل
سازي موجود در نرم افزار، جهت رسیدن روش بهینه

بیشترین راندمان حذف سیپروفلوکساسـین مـورد   به 
-استفاده قرار گرفت. بنابراین هـدف پاسـخ، بیشـینه    

% انتخـاب  25/2سازي تعیین شد. حد پایین رانـدمان  
تـرین درصـد مشـاهده شـده در نتـایج      شد که کـم 

% تنظـیم  100تجربی است و حد بـاالي آن بـر روي   
یط بهینه باشد. شراترین مقدار نظري میشد زیرا باال

بینـی شـد،   پـیش 5توسط نرم افزار به صورت جدول 
هـاي  سپس آزمایش بهینه با توجه به مقادیر پـارامتر 

شده انجام شد و نتیجه در همـان جـدول ارائـه    ذکر 
شود رانـدمان حـذف   طور که مشاهده میشد. همان

-نسبت به راندمان پـیش  94/0تجربی خطایی برابر 

دهنـده اعتبـار   کم نشانبینی شده دارد و این اختالف
باشد.مدل برازش شده می

هاي موثر در فرایند حذف مقادیر بهینه پارامتر.5جدول 
سیپروفلوکساسین

مقدارواحدهاي سیستمپارامتر
pH5/4اولیه محلول

PSmg/L1200غلظت 
nZVImg/L120غلظت 

X'(%9398/57بینی شده (راندمان حذف پیش
X(%57مشاهده شده (راندمان حذف

US/PS/nZVIدر فرآیند هم افزایی تجزیه 

هاي مختلـف از آنتـی بیوتیـک بـا     بدین منظور نمونه
تهیه شد. در هر کـدام از ایـن   mg/L50غلظت اولیه 

اجـزاء شـرکت کننـده در    min60ها به مدت نمونه
فرآیند به صورت مجزا و ترکیبـی در شـرایط بهینـه    

قسـمت الـف بـه    4در نمـودار  خود انجام شد. نتـایج 
ایی نشان داده شده اسـت. همـانطور   صورت مقایسه

که مشخص است در کاربرد مجزا بیشـترین کـارایی   
% کـارایی حـذف اسـت. تـوام     5/7بـا  PSمربوط بـه  

کردن اجزا تصفیه با هم سبب افزایش کارایی شد. بـه  
هـاي  طوري که هم افزایـی تجزیـه در تمـام فرآینـد    

قسمت ب قابل مشـاهده اسـت.   4ار ترکیبی در نمود
بـه صـورت مجـزا بـه     USو PSبه طور مثال کارایی 

% است اما در کاربرد ترکیبی 5/2و 5/7ترتیب برابر 
ــذا 5/18کــارایی PS/USفرآینــد  % بدســت آمــد ل

میزان هم افزایی در ایـن مـورد بـه صـورت: کـارایی      
بـه  USو PSمنهاي (مجموع کارایی PS/USفرآیند 

شـود کـه در ایـن حالـت     زا) محاسبه مـی صورت مج
% هم افزایی تجزیه در حذف آنتی بیوتیـک  5/8برابر 

US/PS/nZVIاست. هم افزایی تجزیه براي فرآینـد  

% بود. نتایج حاصـل از کـاربرد مجـزاي    55/42برابر 
nZVI قابل مشاهده است.4نیز در نمودار

فرآیند به صورت مجزاء و ترکیبی در شرایط بهینهالف:کارایی حذف پارامترهاي موثر در .4نمودار 
)min60زمان ،mg/L195برابرCOD0ب: هم افزایی تجزیه پارامترها (
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تاثیر زمان ماند بر کارایی حذف سیپروفلوکساسـین  
در شرایط بهینه

و PS، غلظــت pHبعــد از بهینــه کــردن فاکتورهــاي 
، تـاثیر تغییـر   min60در زمـان ثابـت   nZVIغلظت 

مــان مانــد در شــرایط بهینــه مــورد بررســی قــرار ز
دهـد،  نتایج این بخش را نشـان مـی  5گرفت، نمودار 

از min180همانطور کـه مشـخص اسـت در پایـان     
از آنتـی بیوتیـک برابـر    CODفرآیند کارایی حـذف  

بدست آمد.درصد 25/94

ر شرایط بهینهدCODتاثیر زمان ماند در حذف .5نمودار 
)COD0برابرmg/L195(

بحث
، ایجاد ساختار 2در شکل TEMنتایج مربوط به آنالیز 

متراکم کـروي بـا اتصـال زنجیـره ماننـد در سـاختار       
nZVIدهد. با توجه به مقیاس سنتز شده را نشان می

تا 5/12تصویر، قطر نانو ذرات سنتز شده در حدود 
nm50لیز تصویر است. نتایج مربوط به آناTEM  بـا

ــگ پنــگ ــانو 1مطالعــه یان ــه کــاربرد ذرات ن در زمین
مقیاس آهن همـراه بـا امـواج مـایکروویو در حـذف      

4، و مطالعـه پمـا  )27(3و راکتیـو زرد 2رنگ حالل آبی

1 Yanpeng
2 Solvent Blue
3 Reactive Yellow
4 Pema

داراي مطابقـت  nZVIدر رابطه با جذب آنتیموان با 
.)28(است 

pH ــذار ــاثیر گ ــول ت ــارایی  محل ــارامتر در ک ــرین پ ت
باشد، در فرآیند فعال سازي هاي شیمیایی میفرآیند

PS ،با آهنpH    هم داراي تاثیر مسـتقیم بـر گونـه و
دارد و هم بر تعیـین گونـه   PSحالت آهن مورد نیاز 

هاي بـاالي  pHدر غالب رادیکال تولیدي موثر است، 
شـود، کـه   تبدیل مـی +Fe3، به گونه +Fe2هاي یون4

ولیــد رادیکــال و تPSتوانــایی کمــی در فعــال ســازي 
SO4

بـه  +Fe3هـاي  ، یونpHدارد، با افزایش بیشتر -●
آید و تولیـد لجـن   صورت هیدروکسید فریک در می

pH، همچنـین بـا افـزایش    )14(دهـد  را افزایش مـی 

آیـد  ) در می+FeOHآهن به فرم جامد و کلوئیدي (
که توانایی شرکت در فرآیند فعال سـازي را نـدارد،   

نها در حالت محلول قـادر بـه   هاي آهن تچرا که یون
.)29() 4هستند (واکنش PSفعال سازي 

Fe2+ + H2O → FeOH+ + H+ 4واکنش 
هـاي اوکسـی   ، گونـه 9به بـاالي  pHبا افزایش بیشتر 

FeOH3+ ،Fe(OH)4هـــاي فریـــک (هیدروکســـید
¯ ،

Fe(OH)3
Fe2(OH)3و ●

گردد کـه ایـن   ) تولید می+4
کی در فعـال سـازي   توانایی بسیار اندهاگونه از آهن

PS با تغییر . همچنین )30(دارندpH   محصـول فعـال
SO4که به تولید رادیکـال  +Fe2با PSسازي 

منجـر  -●
تا حدودي تغییر کنـد و واکـنش را   تواند می،شودمی

) سـوق  ●OHبه سمت تولید رادیکـال هیدروکسـیل (  
یی هـا در شـرایط قلیـا   دهد امکان انجام ایـن واکـنش  

بـه  7هـاي زیـر   pHدر 3بیشتر است. طبق واکـنش  
SO4رادیکال برتري با واکنش تولید 5تا 3خصوص 

●-

9تـا  7بـین  pHهنگـامی کـه   5است، مطابق واکنش 
باشد هر دو رادیکال در سیسـتم حضـور دارنـد و در    

همانطور 12هاي باالي pHشرایط قلیایی به خصوص 
SO4رادیکال دهد نشان می6که واکنش 

هاي با یون-●
تولیـد  ●OHدهـد و  ) واکنش می¯OHهیدروکسیل (

برتـري خواهـد   ●OHگردد، لذا حضـور رادیکـال   می
داشت و از آنجـایی کـه در شـرایط قلیـایی پتانسـیل      
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کنـد  به شـدت کـاهش پیـدا مـی    ●OHاکسیداسیون 
کارایی فرآیند حتی در حضور غالب این رادیکـال کـم   

.  )31(خواهد بود 
SO4

●- + H2O ↔ OH● + H+ + SO4
2- 5واکنش 

SO4
●- + OH¯ → OH● + SO4

2- 6واکنش 
بـر حـذف اسـید هیومیـک بـا      1در پژوهشی که وانگ

pHانجـام داد،  USفعال شـده بـا امـواج    PSفرآیند 

مناسب براي حذف اسید هیومیک در شرایط اسـیدي  
طبـق  مشاهده شد، در مطالعه حاضـر نیـز   3و برابر 
هـا سـبب کـاهش    نمونـه pH، افـزایش  2و 1نمودار 

. در همـین  )32(کارایی حذف آنتـی بیوتیـک گردیـد    
به بررسی +PS/Fe2و همکاران با فرآیند 2زمینه رآو

ــازئپین ــه کاربام ــه 3تجزی ــد ک ــه در pHپرداختن بهین
در 4. همچنین باگال)29(بدست آمد 3فرآیند برابر 

دي نیتروفنـل بـا   -4، 2پژوهشی که به بررسی حذف 
هــاي هیبریـدي بــر پایـه امــواج اولتراســوند   فرآینـد 

پرداخته بود، بیشـترین کـارایی حـذف را در شـرایط     
ــا  ــر pHاســیدي ب ــا 5/2براب . )33(بدســت آورد 4ت

همچنین در راکتور سـونولیز تحـت شـرایط اسـیدي     
ــال سوپراکســید ( O2رادیک

ــون-● ــا ی هــاي ) موجــود ب
ش داده و رادیکـال  هیدروژن موجود در محلول واکن

HO2پرهیدروکسیل (
) کـه  7کند (واکنش ) تولید می●

.)34(شودختم می●OHدر نهایت به تولید رادیکال 
O2

●- + H+ → HO2
● 7واکنش 

ــین  ــنش ب ــه  PS/nZVI ،nZVIدر واک ــت ب ــادر اس ق
هـاي  یـون عنوان منبعی براي تولید آهسته و پیوسـته 

Fe2+تولیـد  11تـا  9هـاي  واکـنش ل کند،عمFe2+ از
nZVIهــا، ، در بــین ایــن واکــنشدهــدرا نشــان مــی

انجام 3حدود pHتنها در شرایط اسیدي با 9واکنش 
این است که قادر اسـت  nZVIمزیت دیگر شود،می

احیـاء و دوبـاره   +Fe2را بـه  +11Fe3توسط واکـنش  

1 Wang
2 Rao
3 Carbamazepine
4 Bagal

وارد چرخه فعال سازي کنـد و مصـرف آهـن را کـم    
.)35, 18(کند 

Fe0 + H+ → Fe2+ + H2 8واکنش 
2Fe0 + O2 + H2O → Fe2+ + 4OH- 9واکنش 
2Fe0 + 2H2O → Fe2+ + 2OH- + H2 10واکنش 
2Fe3+ + Fe0 → 3Fe2+ 11واکنش 

nZVI، افــزایش غلظــت 3و 2هــاي رمطــابق نمــودا

ســــبب افــــزایش کــــارایی فرآینــــد در حــــذف  
سیپروفلوکساسین می گردد، غلظت بهینه این پارامتر 

مشـخص گردیـد،   mg/L120برابر 5مطابق جدول 
به بررسـی  5ایی که قوآچدر همین زمینه؛ در مطالعه

در حــذف PS/ micrometric Fe0کــارایی فرآینــد 
mMبـه  Fe0افزایش غلظـت  سولفامتازول پرداخت،

سبب افزایش کارایی فرآیند در حذف آالینـده  23/2
، 46/4به Fe0مورد نظر گردید، اما با افزایش غلظت 

کــارایی فرآینــد کــاهش یافــت mM85/18و 92/8
پدیـده خـود   وقـوع  . دلیل ایـن کـاهش کـارایی    )12(

SO4هاي جذب رادیکالفرونشانی و 
توسط +Fe2با -●

:)14(است12واکنش 
SO4

●- + Fe2+ → SO4
2- + Fe3+ 12واکنش 

در nZVIبه دلیل محدود در نظـر گـرفتن غلظـت    
مطالعه حاضر، پدیده کاهش کارایی فرآیند با افزایش 

مشاهده نگردید.nZVIبیش از حد غلظت 
به عنوان منبع اصلی تولید رادیکال PSافزایش غلظت 

SO4
در 6ی خواهـد شـد، هـائو   سبب افزایش کـارای -●

در تجزیـه  PSمطالعه ایی به بررسـی اثـر تشـدیدي    
ــانوآت     ــورو اوکت ــر فل ــوم پ ــیمیایی آمونی ــونو ش س

)APFOی چــون مقاومــت و یهــا) کــه داراي ویژگــی
ی یقابلیت تجمع بیولوژیکی بود پرداخـت. پـارامتر هـا   

و غلظـت  PS ،pHچون قدرت اولتراسونیک، غلظـت  
APFO ولیـه  بررسی شد. در غلظـت اAPFO  برابـر

μmol/L4/46 و زمانmin120   و در عـدم حضـور
PS بود، زمانی که 5/35کارایی برابر %mmol/L10

5 Ghauch
6 Hao
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2/51به واکنش اضافه شد، کـارایی حـذف بـه    PSاز 
نـه  mmol/L10از PSرسید. افزایش غلظت درصد

تنها کارایی را افزایش نداد بلکه سبب کـاهش کـارایی   
نتـایج  3و 1هـاي  توجه به نمودار. با)36(نیز گردید 

حاصل از این مطالعه در بحث تـاثیر افـزایش غلظـت    
PS  بــر افــزایش کــارایی فرآینــد بــا مطالعــه حاضــر

همخوانی دارد.
غلظـت ایـن   افزایش PSدر رابطه با غلظت مصرفی 

ماده از حد خاصی نه تنها کارایی حذف آالینده مـورد  
ی براي ربایش و دهد بلکه به عاملنظر را افزایش نمی

SO4مصرف رادیکال هاي 
موجود در محلـول آبـی   -●

شده که باعث کـاهش کـارایی فرآینـد خواهـد شـد      
:)37(دهد این پدیده را نشان می13واکنش 

S2O8
2- + SO4

●- → S2O8
●- + SO4

2- 13واکنش 
ایی تحت تـاثیر مسـتقیم امـواج    یدر راکتور سونوشیم

USهـاي  اکسیژن طبق واکـنش هاي آب و بر مولکول
گردد ایجاد می●Oو ●OH●،Hهاي رادیکال15و 14

ــنش )38( ــق واکــ ــه طبــ ــاي در ادامــ 17و 16هــ
.)39(شود ، تولید می●OOH●،OHهايرادیکال

H2O))) H● + OH● 14واکنش 
O2))) 2O● 15واکنش 
O● + H2O → 2OH● 16واکنش 
H● + O2 → OOH● 17واکنش 

قسمت الف در شـرایط بهینـه شـده    4مطابق نمودار 
کارایی حذف آنتی بیوتیـک در کـاربرد مجـزا امـواج     

US ،nZVI وPS  5/7و 45/4، 5/2به ترتیب حـدود
بدســت آمــدولی زمــانی کــه ایــن اجــزا در  درصــد

مشارکت با هـم قـرار گرفتنـد کـارایی حـذف آنتـی       
بیوتیک از مجموع جبري پارامترها به صـورت مجـزا   
بیشتر شد، لذا میتوان اثر هم افزایی براي این فرآیند 

قســمت ب، محاســبه نمــود. در 4را مطــابق نمــودار 
مکاران در زمینه و ه1همین رابطه طبق مطالعه وانگ

بـراي اکسیداسـیون   US/ PS/ Fe0کـاربرد فرآینـد   
، USدر کـاربرد مجـزاي امـواج    7اسید نارنجی رنگ 

1 Wang

PS وFe0  کارایی حذف مشاهده نشد، اما در فرآینـد
رنـگ در  درصـد 90در حدود US/PS/Fe0همزمان 

min20 2لیـو کـه ایـی . در مطالعه)40(حذف گردید

ــد  ــه کــاربرد فرآین ــه US/Fentonدر زمین در تجزی
انجام داد کارایی 3فاضالب رنگرزي اسید قرمز روشن

4و 40به ترتیب برابـر  USفرآیند مجزاي فنتون و 
ــد ــده    درص ــب ش ــد ترکی ــی فرآین ــم افزای ــود ه ب

US/Fenton     90بسیار چشـم گیـر و دارایـی کـارایی
ات مشابه با نتایج حاصل از این مطالع.)41(بود درصد

خوانی دارد.ر همنتایج پژوهش حاض

نتیجه گیري
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مهمترین پارامتر 

بهینـه برابـر   pHبود و pHپارامتر ،موثر در فرآیند
کــارایی حــذف pHتعیـین گردیــد و بــا افــزایش  5/4

بـه ترتیـب   nZVIو PSکاهش یافت. غلظـت بهینـه   
شـرایط بدسـت آمـد. در  120mg/Lو 1200برابر 

پایـان درUS/PS/nZVIفرآینـد کـارایی شدههبهین
min60بود. پارامتر هاي درصد57برابرفرآینداز

شرکت کننده در فرآینـد داراي هـم افزایـی تجزیـه     
، PSبودند، به طوري که کارایی فرآیند هاي مجزاي 

nZVI وUS ـ درصد5/2و 45/4، 5/7به ترتیب ود ب
57برابـر  US/PS/nZVIولی کارایی فرآیند ترکیبی 

بود. افزایش زمان ماند در شرایط بهینه شده درصد
در پایـان  درصـد 94سبب افزایش کـارایی حـذف تـا    

شد.min180زمان 

تشکر و قدردانی
بـا  یقـات یاز طـرح تحق بخشـی  پژوهش حاضر حاصـل  

صـفر سـنتز   يآهن صفر و روییکاراسهیمقا«عنوان 
ور امـواج  ضـ پرسـولفات در ح در فعـال سـازي  شده 

ــا ــک   در ونیکولتراســـ ــی بیوتیـــ ــذف آنتـــ حـــ
ــی   ــاي آب ــیط ه ــین از مح ــوب »سیپروفلوکساس مص

2 Liu
3 Acid Scarlet
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و یدانشگاه علـوم پزشـک  يو فناورقاتیمعاونت تحق
کـد بـا  93همدان در سال یدرمانیخدمات بهداشت

تحقیقاتکه با حمایت معاونتاست، 93010235293

و خـدمات بهداشـتی   دانشگاه علوم پزشکیفنآوريو
بـدین وسـیله   اجـرا شـده اسـت کـه     همداندرمانی
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