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ABSTRACT

Background & objectives: Dyes beside having negative effects on environmental aesthetic
sight have serious negative biological and chemical effects on environment. The propose of
this study is to remove photocatalistics of acid red 18 using ZnO nanoparticle synthesized
with hydrothermal method discontinuous system.
Methods: In this experimental study first the source reactor and radiation were designed and
constructed. Experiments were performed under stable conditions in pH (4, 7, and 10) with a
contact time (10, 20, 30, 45 and 60) to determine the optimum pH. Then pH was fixed and
effect of the initial concentration of nanoparticles (0.25, 0.5, 1, 2 and 3) grams per liter and
various concentrations of Acid Red 18 (10, 25, 50, 100 and 200) milligrams per liter were
studied.
Results: The results showed that the red dye removal efficiency of the process under study has
directly increased with degree of acidity, so in acidic and alkaline efficiency was 83% and
1/59. It was also found that by lowering the initial dye concentration andincreaseing the
contact time and concentration of nanoparticles, the removal efficiency was increased.
Conclusion: Photocatalytic process coupled with ZnO nanoparticles synthesized by
hydrothermal method in removal of Acid Red 18 has done best and the efficiency is seemed
to be considerable. we suggest that the efficiency of the removal of dyes and other pollutants
needs to be further investigated.
Keywords: Acid Red18; Photocatalistic Process; Nanoparticle; ZnO; Aquatic Environment.



499...                                                                                افشین ملکی و همکاران کارایی فرایند فتوکاتالیستی

ات اکسید روي سنتز شده با نانوذرررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی ب
از محیط آبی18حذف رنگزاي اسید رد درروش هیدروترمال

5، شهرام صادقی4، هیوا دارایی3مهرنوش جعفري، *3،2یحیی زند سلیمی،1افشین ملکی

دانشجوي کارشناسی . 2ایراندانشیار، مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، . 1
، کارشناس مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیطکارشناس. 3سنندج، ایرانعضو کمیته تحقیقات دانشجویی،، مهندسی بهداشت محیط، ارشد

تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه مربی، کارشناس ارشد شیمی تجزیه، مرکز. 4بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم ، مهندسی بهداشت محیط،دانشجوي کارشناسی ارشد. 5علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

پزشکی کردستان، سنندج، ایران
yzandsalimi@gmail.comایمیل: 08733625131فکس:08733626969تلفن:.مسئول* نویسنده

26/11/93پذیرش:17/3/93دریافت:

مقدمه
یکـی از بزرگتـرین صـنایع مصـرف کننـده آب، صــنایع      

بطور معمول بـه ازاي هـر   این صنایع د. باشمینساجی 
ــین   ــدي ب ــن محصــول تولی مترمکعــب آب 25-250ت

ي رنگی با کمیت هانتیجه فاضالبدر،نمایندمصرف می
). بارزترین 1(کنندو کیفیت شیمیایی متفاوت تولید می

مشخصه فاضالب صنایع نساجی رنگـی بـودن آن اسـت   
ــگ 2( ــروه رن ــرین گ ــی از مهمت ــنوعی، ). یک ــاي مص ه

ــایین،  ي آزو هســتنهــارنــگ د کــه بــه دلیــل قیمــت پ
ــت ــتفاده  حاللی ــاجی اس ــاال در نس ــداري ب ــذیري و پای پ

انـد کـه طـی فرآینـد     ). محققـان دریافتـه  3(ندشومی
ــا و ا  ــی رنگزاه ــه برخ ــگ تجزی ــه رن ــاي آزو، ز جمل ه

که بطـور بـالقوه   نمایندي آروماتیک تولید میهاآمین
). یـک روش تصـفیه   4-6(زا هسـتند سرطانزا و جهـش 

آل براي آب و فاضالب شامل تجزیـه تمـام مـواد    ایده
سمی موجود، بدون خروج مواد خطرنـاك از فرآینـد   

چکیده
شیمیایی جـدي بـر   شناختی محیط، اثرات منفی بیولوژیک وي زیباهابر اثرات منفی بر جنبهعالوههارنگ: زمینه و هدف

ذرات اکسـید روي سـنتز شـده بـا روش     فتوکاتالیستی نـانو هدف از این تحقیق تعیین کارایی فرایند محیط زیست دارند.
باشد.میاز محیط آبی18حذف رنگزاي اسید رد درهیدروترمال

شگاه سـنتز و  یابتدا طراحی و ساخت راکتور و منبع تابش صورت گرفت. سپس نانوذرات اکسید روي در آزماکار:روش 
45، 30، 20، 10() با زمان تماس10و 7، 4(هايpHبا اپتیمم در شرایط ثابتpHآماده گردید. انجام آزمایشات با تعیین

و ) گـرم در لیتـر  3و 2، 1، 5/0، 25/0(اپتـیمم تـاثیر غلظـت اولیـه نـانوذره     pH) انجام شد. در ادامه با نگه داشـتن  60و 
) میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. 200و 100، 50، 25، 10(18هاي مختلف رنگزاي اسیدي قرمز غلظت
اسـیدي افـزایش   pHدر فرآیندهاي مورد مطالعه بـا  18یی حذف رنگزاي اسیدي قرمزنتایج نشان داد که کاراها:یافته

% را داشته است. همچنین مشـخص شـد کـه بـا     1/59و 83اسیدي و قلیایی کارایی pHدریافته به گونه اي که به ترتیب
کارایی حذف افزایش یافت.،هنانوذرزمان تماس و غلظت کاهش غلظت اولیه رنگزا، افزایش

حـذف رنگـزاي   در،ات اکسید روي سـنتز شـده بـا روش هیـدروترمال    نانوذرفرایند فتوکاتالیستی توام با :ينتیجه گیر
د که کارایی فرایند مورد نظر شومیمناسب و از راندمان قابل توجهی برخوردار است. همچنین پیشنهاد 18اسیدي قرمز 

بررسی گردد.هاها و آالیندهدر حذف سایر رنگ
ه، اکسید روي، محیط آبی نانوذر، فرآیند فتوکاتالیستی، 18رنگزاي اسیدي قرمزي:کلیدهاي واژه
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ز نظر صرف هزینـه و منـابع نیـز    تصفیه است که باید ا
ي هـا وجود توسعه و پیشـرفت روش باشد. بابخش اثر

هیچ روشی مـا را بـه   بدست آمده در این حوزه، عمالً
تصــفیه بیولوژیــک، .رســاندآل نمــیایــن هــدف ایــده
ــر روي کــربن فعــال، ســوزاندن و هــوادهی، جــذب  ب

براي تصفیه و حذف مواد آلی مقاوم کارا زنی عمالًازن
ــاً،نیســتند ــرا عموم ــه ت زی ــن مــواد نســبت ب ــه ای جزی

ي هاشوند. روشبیولوژیک مقاومند و تخریب نیز نمی
شـده هستند و تجزیه مـواد آالینـده یاد  برفوق هزینه

زنی نیز جزئی است و عالوه بـر ایـن   توسط روش ازن
محصوالت جانبی سمی و مخاطرات زیست محیطی نیز 
از دیگر مالحظاتی است کـه در ایـن خصـوص مطـرح    

فرآیند اکسیداسـیون  هاي اخیر). طی سال7(ندشومی
ــرفته ــیوه)AOPS(پیشــ ــراي  شــ ــد بــ اي کارآمــ

آوردن بازده باالي اکسیداسیون انواع مختلفـی  بدست
مبنـاي فرآینـد   .)9،8،2(از ترکیبـات آلـی بـوده اسـت    

ي آزاد هـــااکسیداســیون پیشــرفته تولیـــد رادیکــال   
یا هوا O3 ,H2O2) است، بنابراین از(OH0هیدروکسیل

بـه عنـوان   به عنوان اکسیدکننده و از امواج فـرابنفش  
ــی   ــتفاده م ــارجی اس ــرژي خ ــال ان ــود. رادیک ــاش ي ه

هیدروکسـیل داراي توانــایی اکسـیدکنندگی بــاالیی در   
یب رنگ باعث تخري رنگ بوده وهاواکنش با مولکول

). این فرآیند 10(شوندو حذف آن از آب و پساب می
ــل   ــتفاده از عوامـ ــامل اسـ ــوي شـ ــیدکننده قـ اکسـ

)O3/UV/H2O2،H2O2/O3،UV/H2O2،UV/O3،UV،O3 (
ي آلی در حضور یا عدم حضور هابراي تخریب آالینده
ــت   ــابش اس ــع ت ــن روش   11(منب ــلی ای ــت اص ). مزی

جلوگیري از آلودگی محصـوالت ثانویـه در محـیط، از    
بـین بـردن خطـر افـزایش دوز عوامـل اکســیدکننده،      

). بـه  10(باشـد وري مـی سرعت باالي فرآیند و بهـره 
گذشته تجزیه فتوکاتالیسـتی مـواد   عالوه طی دو دهه

محیطی شدیدي زیستهاي شیمیایی سمی که آلودگی
به طور گسترده مطالعه شـده اسـت.   ،اندایجاد نموده

یی در مقیاس نانو پتانسـیل الزم بـراي بـه    هاکاتالیست
ي سـمی در آب را دارنـد  هـا حداقل رساندن آالینـده 

ــانوذرات). 12( ــف  ZnOوTiO2ن ــب طی ــراي تخری ب
ي مصنوعی، هااي از مواد شیمیایی آلی و رنگگسترده

دي مـوثر، ارزان و  هـا هاي نیمـه کاتالیستفتوبه عنوان 
انـد.  تفاده شـده هاي اخیر اسسمی به ویژه در سالغیر
ــهنفتو، نقش کاتالیستذرات در نانو ــناپري اــ ژيرــ
ـ را جذب میUVف ـطی ـ کروهیدلیکاد و رادکنن سیل ـ

هنگامی که .شـکل میگیـرد  ،کننده قوي استکه اکسید
ــانوذره یک ضعرازبر یا بیشتر ابرژينراتونی با فنـــ
باند ون از لکترایک ، دـت کنـیافذره درنانو1باندف شکا

که به موجب د وـــیشـــمسانا منتقلرظرفیت به باند 
ـ خي یک فضاون، لکترزي اسااین جدا در 2هرــــالی حفــ

ــیجات ـــید ظرفـــبان ر تفکیک بارـــگد. اوـــشـــیمد اـ
ـ حفون و رـلکتا،درـگیرتوـلکتریکی صا سطحه روي رـ

ــکه و در وامنتقل شدذره) نانو(کاتالیست ي هانشــــ
. اکسید روي )13(دـحیا شرکت میکننن و اسیواکسیدا

کننـده  ي فلـزي تجزیـه  هـا ديهـا به عنوان یکی از نیمه
مـورد توجـه   ي آب توسـط پرتـو فـرابنفش    هاآالینده

اگرچه میـزان کـاربرد آن کمتـر از دي اکسـید     ،بوده
) ev 3.2(تیتانیوم است. اکسید روي داراي حفره باندي

). مزیـت اکسـید   14(مشابه دي اکسید تیتـانیوم اسـت  
روي به اکسید تیتانیم قابلیـت جـذب طیـف وسـیعی از     

کاتالیستی آن در معرض تابش پرتو فتوامواج و قابلیت 
UVهــدف از ایــن تحقیــق تعیــین کــارایی ).15(اســت

شده با ات اکسید روي سنتزنانوذرکاتالیستی فتوفرایند 
از 18حذف رنگـزاي اسـید رد   درروش هیدروترمال

د.باشمیمحیط آبی

کارروش 
UVمشخصات راکتور و منبع تابش اشعه 

در ایــن ، نشــان داده شــده1ور کــه در شــکل همــانط
لیتـر از  8/2منقطع بـا حجـم   جریان باتحقیق از راکتور

اسـتفاده گردیـد  جنس استیل ساخت شرکت نیک آب
المپ حاوي و بودهپوشش کوارتزداراي که درون آن 

1 Band Gap
2 Hole
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.هلند بودPhilipsشرکت سـاخت  و سـانتی متـر   90طـول  بـه وات 55کم فشار 

متعلقات آن. شماتیک رآکتور مورد استفاده و 1شکل 

کاربردي است که -این تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی
مقیاس آزمایشـگاهی در آزمایشـگاه شـیمی آب و    در

فاضــالب دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی  
است. مراحل انجام تحقیق بـه  گردیدهکردستان انجام

د.باشمیشرح ذیل 
ي آزو بـا نـام   هـا رنـگ رنگزاي مورد استفاده از گروه 

ــت  Acid Red18تجــاري  ــوان ثاب ســاخت شــرکت ال
د، علت انتخاب این رنـگ کـاربرد زیـاد   باشمیهمدان 

pHباشد. جهت تنظـیم  میصنایع نساجی کشوردرآن

و اســــید ) NaOH(نیــــز از هیدروکســــید ســــدیم
ــدریک ــد.HCl (1(هیدروکلری نرمــال اســتفاده گردی

مواد شیمیایی مـورد اسـتفاده سـاخت شـرکت     تمامی
Merckدزمایشگاهی و درجه خلوص باال بـو با گرید آ .

شـده از  ات سنتزنـانوذر به منظـور تعیـین مشخصـات    
XRD, D8پــراش پرتــو ایکــس Advance, Bruker,

Germany)    از) و براي تصـویر میکروسـکوپ الکترونـی
)SEM, JOEL. Ltd., Tokyo, Japan(  .استفاده گردیـد

C20H11N2Na3O10S3ساختار رنگ با فرمول شیمیایی

نشان داده شده است.2در شکل 

Acid Red18. فرمول گسترده شیمیایی رنگ 2شکل 

میلـی  1000(18محلول مادر رنگزاي اسـیدي قرمـز   
گرم رنگ در آب بـدون  1گرم در لیتر) با حل کردن 

محلـول  یون تهیه و براي جلوگیري از تغییرات غلظت، 
ـ   داري شـد. بـه منظـور تعیـین     استوك در یخچـال نگه

هـاي  گیـري غلظـت  مناسبترین طول موج جهت اندازه
روش اسـتاندارد اسـتفاده شـد   رنگ مورد مطالعـه از 

طول موج که حداکثرجذب نهایت مناسبترین ). در16(
نـانومترتعیین  508، را براي رنـگ مـورد نظـر داشـت    

اسـتفاده  تعیین مناسبترین طول موج باگردید. پس از
مختلـف هـاي هایی بـا غلظـت  محلول اصلی، محلولاز
تهیـه و )میلی گرم در لیتـر 200، 150،100،50،25،10(

نـرم افـزار  طول موج بهینه قرائت و دردرجذب آنها
Excel      منحنـی اسـتاندارد بـه همــراه معادلـه خـط بــا

991/0R2=    ترسیم گردید. غلظـت مجهـول رنـگ در
مراحل بعدي آزمایش بـا اسـتفاده از فرمـول بدسـت     
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آمد و بـراي محاسـبه میـزان درصـد حـذف رنـگ از      
.استفاده گردید1رابطه

R%=[ C0)    1رابطه  - Ct / C0]×100

= غلظـت  C0؛ =درصد حـذف رنـگ  %Rکه در این رابطه: 
t= غلظـت رنـگ در زمـان    Ct؛ )mg/l(رنگ در زمان صفر

(mg/l)باشد.می
ZnOسنتز 

100بـه  )ZnAc2·2H2O(گـرم اسـتات روي  6مقدار 
اضـافه و روي  )NaOH(سی سی هیدروکسـید سـدیم  

سی سی آب مقطر 40همزن قرار داده شد، در ادامه 
24و شـده  قطـره قطـره بـه آن افـزوده     ،بدون یون

ماند. سـپس محلـول فـوق    اقی در همین حال بساعت
و چند بار بـا آب مقطـر بـدون یـون     شدهسانتریفیوژ 

). 17(خشک گردیـد 0C100و در دمايشدهشستشو 
تشـکیل شـده از   ZnOات نـانوذر همچنین براي تاییـد  

استفاده گردید و )XRD(طیف سنج پراش اشعه ایکس
از میکروسکوپ الکترونـی روبشـی بـراي تعیـین قطـر      

ات اکسید روي استفاده گردید.نانوذرمنافذ و شکل 
اتنانوذرمشخصات 

شده نشان داد که متوسـط  ات سنتزنانوذراندازه سایز 
نشـان  3د که در شکل باشمینانومتر 888سایز ذرات 

الکترونـی  میکروسـکوپ داده شده اسـت. همچنـین از  
ه ذرات اکسید روي استفاده براي توصیف شکل و انداز

که اندازه ذرات نشان داده شده است4. در شکل شد
، از این رو توزیع انـدازه ذرات  شدهنانومتر تعیین 800

د.باشمیمناسب 

. توزیع اندازه نانوذرات اکسید روي3شکل 

نانوذرات اکسید رويSEM. 4شکل 

براي تاییـد سـاختار کریسـتالی و    XRDتجزیه و تحلیل 
این نتایج ه گردید. ات اکسید روي استفادنانوذرخلوص 
% ناخالصــی 4/0% خــالص و 6/99د کــه دهــمــینشــان 

بـا  XRDمربوط به مس وجـود دارد. مقایسـه طیـف    
نشـان داده  5طیف استاندارد اکسید روي که در شکل 

د.دهمیشده است، مطابقت خوبی را نشان 

نانوذرات سنتزشده و طیف استاندارد نانوذره اکسید رويXRD. طیف 5شکل 



503...                                                                                افشین ملکی و همکاران کارایی فرایند فتوکاتالیستی

هایافته
بر کارایی فرایند فتوکاتالیستی حذف رنگزاي pHتاثیر 

18اسیدي قرمز 
میلی گرم 50از محلول استاندارد اولیه رنگی با غلظت 

گـرم در لیتـر،   1ه اکسـید روي  نانوذردر لیتر، غلظت 
pH در معـرض نـور   و گردیـده تهیه 10و 7، 4برابر

، 30، 20، 10هـاي و در زمـان شـد فرابنفش قرار داده
ــه60و45 ــه نمون ــپکتروفتومتر  دقیق ــا اس ــرداري و ب ب

سپس راندمان حذف رنگ گردید،میزان جذب قرائت
ي  هـا دادهشد. مشخص 1از منحنی استاندارد و رابطه 

اند.نشان داده شده1در نمودار حاصل

18بر کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگزاي اسیدي قرمز pH. تاثیر 1نمودار 

ه بر کارایی فراینـد فتوکاتالیسـتی   نانوذرتاثیر غلظت 
18حذف رنگزاي اسیدي قرمز 

pH، میلـی گـرم در لیتـر   50یی با غلظـت  نمونه رنگزا

ــر ــانوذرو غلظــت 4براب ــه 3و2، 1، 5/0، 25/0هن تهی
و در قــرار گرفــت، در معــرض نــور فــرابنفش شــده

بـرداري و  دقیقه نمونه60و45، 30، 20، 10هايزمان
سپس راندمان حذف رنگ گردید. میزان جذب قرائت 

هاکه دادهشدمشخص 1از منحنی استاندارد و رابطه 
اند.نشان داده شده2در نمودار 

18قرمز . تاثیر غلظت نانوذره اکسید روي بر کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگزاي اسیدي 2نمودار 

تاثیر غلظت غلظت اولیـه رنگـزا بـر کـارایی فراینـد      
18فتوکاتالیستی حذف رنگزاي اسیدي قرمز 

و 100، 50، 25، 10يهـا یی از رنگزا با غلظـت هانمونه
هنانوذرو غلظت 4برابرpH) میلی گرم در لیتر،200

، در معـرض نـور فـرابنفش    شـده گرم در لیتر تهیه 2
ــرار  ــتق ــانگرف ــايو در زم 60و45، 30، 20، 10ه

گردیـد، دقیقه نمونه برداري و میزان جـذب قرائـت  

سپس راندمان حذف رنگ از منحنی استاندارد و رابطه 
نشـان داده  3در نمـودار  هـا کـه داده شدمشخص 1

اند.شده
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18. تاثیر غلظت اولیه رنگزا بر کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگزاي اسیدي قرمز 3نمودار 

بحث
فرایندهاي فتوکاتالیسـتی از جملـه فراینـدهاي پـاك و     

د کـه امـروزه کـاربرد    باشمیدوستدار محیط زیست 
رآنها در در مقیاس وسیع مورد توجه قرار گرفته و د

بهبـود قابلیـت تجزیـه    حال توسعه است. این فرایند بـا 
ي مقاوم، کاهش انـرژي و  هابیولوژیکی رنگ و آالینده

تـر  ز، عملکـرد پایـدار و مطلـوب   هزینه مواد مورد نیا
همـراه اسـت.   نتصفیه بیولوژیکی و کاهش تولیـد لجـ  

، 18ي آکسوکروم در رنگ اسـید قرمـز  هاوجود گروه
ي عامـل هیدروکسـیل، آمینـو و نیتـرو     هـا مانند گروه

خاصیت الکترونگاتیو خواهند داشت، pHبسته به مقدار 
در راندمان حذف با این خاصیت رنـگ  pHبنابراین اثر 

1د. همــانطور کــه در نمــودارباشــمــیقابــل توجیــه
ــاهده  ــیمش ــوم ــیدي  ،دش ــرایط اس )=4pH(در ش

در حــالی کــه در اســت، %83رانــدمان حــذف برابــر 
د. دلیـل  باشمی% 1/59برابر )=10pH(ط قلیایی شرای

اسـیدي آن اسـت کـه    pHافزایش کـارایی حـذف در   
ات اکسید روي داراي بـار مثبـت شـده و    نانوذرسطح 

ند، شومی18باعث حذف بیشتر رنگ آنیونی اسید رد 
همچنین تولید رادیکال هیدروکسیل و همانطور میزان 

در نتیجـه  ،دشـو مـی تجزیه در محیط اسـیدي بیشـتر   
همچنـین دلیـل کـاهش    یابد.کارایی حذف افزایش می

ات نانوذربه سطح توانمیراندمان در محیط بازي را 
اکسـید روي نسـبت داد کـه داراي بـار منفـی شـده و       

باعث کـاهش تولیـد رادیکـال هیدروکسـیل و کـاهش      
). 18،19(دشومیراندمان در محیط بازي 

ات نـانوذر آزمایشات صورت گرفته با مقادیر مختلـف  
داد که اثـر فتوکاتالیسـتی بـا افـزایش مقـدار      نشان می

یابد. با گرم در لیتر افزایش می3به 25/0کاتالیست از 
ت، مقـدار  سـ ات سطح فعال کاتالینانوذرافزایش میزان 

). گونکــالو و همکــاران 20(یابــدمــیرنگبــري افــزایش
ي بیشتر ناشـی  هاالیست در غلظتافزایش عملکرد کات

ي فعال بیشتر در سطح کاتالیسـت و  هااز حضور جایگاه
بــر روي آن نســبت UVامکــان اثــر بیشــتر پرتوهــاي 

). همچنین از نتایج مشخص شده اسـت کـه   21(دادند
ات اخـتالف قابـل   نـانوذر گـرم در لیتـر   3و 2راندمان 

ــدار    ــزایش مق ــس اف ــد. پ ــدمان ندارن ــوجهی در ران ت
ات تا حد مشخص رابطه مسـتقیمی بـا افـزایش    نانوذر

از مقـدار مشخصـی   اگـر  راندمان حذف رنگزا دارند و 
بلکه ممکن است بـه  نخواهد داشت،تاثیري ،باالتر رود

کـردن مسـیر نـور بـا ذرات معلـق باعـث       دلیل مختل
در 2013در سـال  1یـاداو کاهش راندمان نیز گـردد.  

تالیسـتی رنگـزاي   اي تحت عنـوان تجزیـه فتوکا  مطالعه
ات اکسـید روي دوپ شـده بـا    نـانوذر متیل اورانژ بـا  

ــروم ــت آورد ک ــابهی بدس ــه مش ــال ).19(نتیج کارت
گزارش کرد بـا افـزایش میـزان کاتالیسـت، بـه علـت       
افزایش کـدورت در سوسپانسـیون، کـاهش در نفـوذ     

1 Yadav
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ــو  ــیرخ UVپرت ــم ــید و ده ــم ــر  توان ــث اث د باع
).22(فتوکاتالیست گردد

غلظـت اولیـه رنگـزا و رانـدمان حـذف در     رابطه بین 
نشان داده شده اسـت. نتـایج نشـان داد کـه     3نمودار

یابـد.  درصد حذف با افزایش غلظت رنگ کـاهش مـی  
در مطالعات مشابه نیز همین نتایج بدست آمده است. 

دارینی و همکاران کـه بـراي حـذف    از جمله در تحقیق
ده از هـاي آبـی بـا اسـتفا    از محلـول 1رنگ اسید بالك 

در زمـان  ،ات آهن با ظرفیت صـفر انجـام شـد   نانوذر
گـرم  6/1خنثی، غلظت جـاذب  pHدقیقه، 120تماس 

200تـا  25میلی لیتر و غلظت اولیـه رنگـزا از   200در 
میلی گـرم در لیتـر مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه        

بـا افـزایش اولیـه غلظـت رنگـزا کـاهش       درصد حذف
دمان حذف تا حـد  د که راندهمییافت. این امر نشان 

زیادي به غلظت اولیه رنگ بستگی دارد، با این حال در 
د و در شـو میي باال، نقاط در دسترس کمتر هاغلظت

د و رانـدمان کـاهش   شـو مینتیجه درصد جذب کمتر 
یه مراحل آزمایش نشان داده شده ). در کل23(یابدمی

ت که با افزایش زمان تمـاس کـارایی حـذف رنگـزا     سا
اي . نوري مطلق و همکاران در مطالعـه یابدافزایش می

ات نـانوذر با عنوان بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی 
از CODاکسید روي بر روي رنگ متیلن بلو و حـذف  

رنـگ  کاهشفاضالب سنتتیک نشان دادند که راندمان
افـزایش تمـاس، زمـان افزایشباCODبلو ومتیلن
بـه  CODو رنگبـري رانـدمان کهبطوري.استیافته

بهدقیقه،5تماسزماندرصد در8/1به 6ترتیب از 
دلیـل .رسیده استدقیقه130دردرصد82و100
تولیـد  بـراي کـافی زمـان احتمـاالً افـزایش  امـر ایـن 

هـا واکـنش انجـام وهیدروکسـیل فعـال هـاي رادیکال
هیدروکسـیل فعـال يهـا رادیکالو همچنیندباشمی

رارنگزالکولومبهحملهواکنش وبرايکافیفرصت
).24(دارند

نتیجه گیري
ه و غلظـت  نـانوذر محلـول، غلظـت   pHبه طور کلـی  

اولیه رنگزا نقش مهمی را در رانـدمان فراینـد مـورد    
ات بـه  نـانوذر ند. بـا افـزایش مقـدار    کنمیمطالعه ایفا 

سطح ي رنگزا بههادلیل امکان دسترسی بیشتر مولکول
یابد. همچنین با افزایش آن، مقدار رنگبري افزایش می

یابد، زیرا نقـاط  غلظت رنگزا مقدار رنگبري کاهش می
د. با توجه بـه نتـایج مطلـوب    شومیدر دسترس کمتر 

با 18فرایند تجزیه فتوکاتالیستی رنگزاي اسیدي قرمز 
کـه  گرددپیشنهاد میات سنتزشده اکسید روينانوذر

و هـا رنـگ د مورد نظـر در حـذف سـایر    کارایی فراین
تـا بـا تعیـین    ،مورد بررسی قـرار گیـرد  نیز هاآالینده

دامنه عملکرد این فرایند قابلیت اسـتفاده از آن بـراي   
ي رنگـی مختلـف   هـا ي حاوي آالینـده هاتصفیه فاضالب

تعیین گردد.

قدردانیتشکرو
کمیته تحقیقات 91/93این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده که بـا  
حمایت مالی این کمیته انجام شـده اسـت. همچنـین از    

بـه  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردسـتان 
کمــال تشــکر و منظــور فــراهم نمــودن امکانــات الزم

.نمایدرا میقدردانی 
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