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پاالیش آبهای آلوده به کادمیوم ( Cd )IIبا استفاده از خاکارۀ صنوبر ( )Populusnigraبهعنوان
جاذب زیستی ارزان :بهینهسازی فرایند با استفاده از روش پاسخ سطح
فرخ اسدزاده ،1مهدی ملکی کاکلر ،2محسن برین
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 1و  .3استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
 .2استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت 1395/08/28؛ تاریخ تصویب )1395/10/10

چکیده
در این تحقیق فرایند حذف کادمیوم از محلول آبی توسط خاکارۀ صنوبر ( )Populus nigraبهعنوان نوعی جاذب زیستی ارزان
و در دسترس بررسی شده است .برای بهینهسازی کارایی حذف کادمیوم ،پارامترهای فیزیکیـ شـیمیایی مختلفـی از قبیـ ،pH
غلظت اولیۀ یون فلزی ،مقدار جاذب و زمان تماس بررسی شد .آزمایشهای جذب کادمیوم براساس طرح مرکب مرکزی و بـا
دامنهای از غلظتهای اولیۀ کادمیوم برابر 5ـ  25میلیگرم بر لیتر انجام شد .دامنۀ تغییرات برای سایر متغیرها شـام  ،pHزمـان
تماس ،مقدار خاکاره بهترتیب برابر 2 ،105 ،10ـ  5دقیقه و 5ـ  50گرم بر لیتر بود .نتایج نشان دادند توافق خوبی بـین مقـادیر
پیشبینیشده توسط مدل مرکب مرکزی حذف کـادمیوم از محـیط آبـی و دادههـای مشـاهدهای وجـود دارد ( R2 = 0/9283و
 .)RMSE = 2/93%با استفاده از طرح مرکب مرکزی بیشترین حذف  96/25درصد در غلظـت کـادمیوم  38/75میلـیگـرم بـر
لیتر ،6/5 pH ،خاکاره  10گرم بر لیتر و نیز زمان تماس  80دقیقه بهعنوان شرایط بهینه تعیین شد .با توجـه بـه کـارایی زیـاد و
همچنین مکانیسم جذب سریع کادمیوم ،استفاده از خاکارۀ صنوبر ارزانقیمت در فرایند پاالیش آب از فلزات سنگین بـهویـهه
کادمیوم توصیه میشود.
کلیدواژگان :آلودگی آب ،جاذب زیستی ،روش پاسخ سطح ،فلزات سنگین ،مدلسازی.

* نویسندۀ مسئول

Email: f.asadzadeh@urmia.ac.ir
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مقدمه
آب منبعی حیاتی و حساس در زیستبوم استت هتد در ببابتب
مدیبیتهتای نادرستت آستیبپت یب استت و ادامت ایت گونتد
مدیبیت در درازمدت ،بد نتایجی مصیبتبار میانجامد .امتبوز
آلودگی منتاب آب توستط فیتس گستتبد ای از آالینتد هتا از
جملد فلزات ستنیی از اتال هتای التلی زیستتمحیطتی
بدشمار میرود .در دهتدهتای اییتب بتا گستتب فباینتدهای
متتبتبط بتتا لتتنای  ،بتتب نیبانتتیهتتای مختتت بتتد تتتیریبات
زیستمحیطی فلزات سنیی در پسابهای واحدهای لتنعتی
نیز افزود شد است .هادمیوم از جملد فلتزات ستنیی استت
هد ببای گیاهان ،حیوانات و بتدیصتو انستان بستیار ستمی
است .نیبانیهای ویژ از فلز هادمیوم بد ای دلیل است هتد در
فبیعت تخبیبپ یب نیست و مانتدگاری زیتادی دارد ،بتدویتژ
هنیامی هد غلظت آن بیشتب از حد مجاز باشد ] 1و  .[2مستیب
اللی انسانی هتد از آن فبیتق هتادمیوم وارد محتیط زیستت
میشود ،بیشتب مخت بد ضایعات فباینتدهای لتنعتی ماننتد
آبکاری ،ذوب ،تولید آلیاژ ،رنیداندهتا ،پسستتیک ،بتاتبیهتای
ومـ نیکل ،هودهای هشاورزی ،آفته ها ،لتنای رنت،،
هادمی 
عملیات نساجی و پاالی است.
در هشورهای گوناگون نهادهای نظارتی ،ببای تخلیت فلتزات
سنیی سمی در سیستمهای آبی دامنتدهتای غلظتتی مجتاز و
حداهثبی را تعیتی متیهننتد .بتا ایت حتال ،یتونهتای فلتزی
ایجادشد توستط فعالیتتهتای لتنعتی هتد متدام بتد جبیتان
آبهای سطحی اضافد میشوند اغلب در غلظت بسیار بیشتتب از
حدود مقبر و مجاز هستند و ایت مستئلد یطتبات بهداشتتی و
تخبیب محیط زیست را بددنبال دارد .سازمان بهداشت جهتانی،
بیشین غلظت قابتل قبتول ( Cd )IIدر آب آشتامیدنی را حتدود
 0/005 mg/lتولتید هتبد استت ] .[3ایت غلظتت در ایتبان و
بتتبمبنتتای استتتاندارد آب آشتتامیدنی ببابتتب  0/01 mg/lدر نظتتب
گبفتد شد استت ] .[4از ایت رو ،ابتدا و استتداد از رو هتای
مختلتتس بتتبای ح ت ( Cd )IIهتتادمیوم ،از محتتیطهتتای آبتتی
بدعنوان یکی از اال های اللی در سالهای اییب مطبح بتود
است.
بدفور معمول ،ببای ح فلزات سنیی از محیطهای
آبی و هتاه تتیریبات ستمی آنهتا ،از رو هتای تبستیب
شیمیایی و الکتبوشیمیایی ] 5و  ،[6رو هتای بیولتوژیکی
] [7رزی های تبادل یونی ] ،[8فیلتباستیون غشتایی ] [9و
ج ب ] [10استداد میشود .اگباد ببیتی رو هتا ماننتد
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تبادل یونی و اسمز معکوس هزیندبب هستند ،ببیتی دییتب
مانند تکنیکهای تبسیب مشتکل دفت لجت حتاوی فلتز
سنیی را دارند ] .[11در میان رو های یادشتد  ،فباینتد
ج ب دارای مزایای بسیاری از جملد؛ هزین پایی جتاذب،
در دستتتبس و انعطتتا پت یببتتودن ،استتتداد از زبالتتدهتتای
لنعتی ،بیولوژیکی و یانیی بدعنوان جتاذب ،هزینتدهتای
عملیاتی هم ،ظبفیت ح یون فلزات سنیی در محدودۀ
گستبد از  pHو سازگار با محتیط زیستت استت .از ستوی
دییب ،استداد از مقادیب زیاد ای نو زبالدها بتبای تصتدی
آبهای آلود بد فلتزات ستنیی از مزایتای دوجانبت ایت
رو نویدبخ و امیدوارهنند است ].[12
در پتتژوه هتتای اییتتب بستتیاری از ضتتایعات مختتت بتتد
فعالیتهای هشاورزی و مناب فبیعی مانند بقایای ستاقدهتای
آفتابیبدان ،ها و هل گندم ،شلتوک ببنج ،تدالت اغندرقنتد،
پوست دریتان و میو هتا ،زغتال اتوب و یتاکار بتدعنتوان
جاذبهای فبیعی ببای ح فلزات ستنیی از محتیط آبتی
مطالعد شدند ] .[13در تحقیقات قبلی و بدفور یتا مببتو
بد ج ب هادمیوم ،اند جاذب فبیعی ،از جملتد زیستتتتودۀ
جلبکتتی ] ،[14زغتتالستتن ،متتاس ] ،[15پوستتت دریتتتان
سوزنیببگ ] ،[16تدال اغندر قنتد ] ،[17بتبای جداستازی و
ج ب ) Cd (IIاز آب یا فاضسب ببرسی شد است ].[11
یاکار از ارزانتبی و فباوانتبی جاذبهایی استت هتد
توانایی ج ب فلزات سنیی از آب و پستتاب را دارد ] 2و .[18
همچنتی یتاکار بتدفتور گستتبد از لتنای متتبتبط بتتا
فبآوری اوب ،تولید شد و در دستبس استت ] .[19یتاکار
بدعنوان نوعی مادۀ زیستی شتامل تبهیبتات ستلولز (40ت 50
درلتتد) ،همتتیستتلولز (20ت  40درلتتد) و لیینتتی (20ت 40
درلد) است .یاکار مقدار زیادی گبو های فعال فنتولی دارد
هد توانایی ج ب و انباشت فلتزات ستنیی نظیتب هتادمیوم را
دارند ] .[20تثبیت یونهتای فلتزات ستنیی هتادمیوم ( )IIو
سبب ) (IIروی یتاکارۀ هتا توستط تتتیهوستتودس ][21
ببرسی شد است .انبژی جت ب محاستبدشتد بتا استتداد از
ایزوتبم دوبینی ت راداشکوویچ 1ببای سیستمهای مختلس نشان
داد فبایند جت ب هتادمیوم در فبیعتت فیزیکتی استت ].[20
ممون و همکاران ] [22مطالعدای دقیق با استداد از یاکارۀ
عملآوریشد و عملآورینشد انجام دادند هد بیانیب هتارایی
بسیار مطلوب ای ماد در ح هتادمیوم ( )IIاز پستابهتای
1. Dubinin-Radushkevich

اسدزاده و همکاران :پاالیش آبهای آلوده به کادمیوم ( Cd )IIبا استفاده از خاکارۀ صنوبر ...

لنعتی بود .ای پژوهشیبان مدلهای  D-Rو النیمیب را بتبای
تولیس ج ب هادمیوم ( )IIبدهار ببدند و از هیدروهلباید رقیق
ببای احیای مجدد جاذب نیز استداد هبدند .ناییا و همکاران
] [23یاکار را بدعنتوان جتاذبی هتارا در حت هتادمیوم از
محیط آبی معبفی هبدند و بیان داشتند هد یاکار در حالتت
بهیند میتوانتد غلظتت هتادمیوم از محتیط آبتی را تتا 94/02
درلد هاه دهد؛ در حالی هد با استتداد از پوستت دریتت
ابی  1غلظت هادمیوم تا  86/24درلد هتاه یافتت .آنهتا
همچنی قابلیت یاکار را در ح همزمان هتادمیوم ( )IIو
روی ( )IIاز محیط آبی مطالعتد هبدنتد و گدتنتد هتد شتبایط
محیطی نظیب غلظت هادمیوم در محیط ،pH ،زمتان تمتاس و
همچنتتی مقتتدار یتتاکار از متغیبهتتای التتلی تیریبگت ار در
هارایی ح هادمیوم از محتیط هستتند .متبور منتاب نشتان
میدهد یاکار بدعنوان جاذب زیستی شنایتدشد محسوب
میشود ،با ای حال ببیس سایب فلزات ستنیی ماننتد مت ،
روی و سبب پژوه های محتدودی درزمینت هتارایی حت
هادمیوم ( )IIتوسط یاکار گزار شد است.
بدفور هلی ،متغیبهایی مانند  ،pHغلظتت فلتز در محتیط
آبتتی ،مقتتدار جتتاذب و زمتتان تمتتاس محلتتول از التتلیتتتبی
پارامتبهای تعیی هنندۀ ح فلزات سنیی ازجملد هتادمیوم
( )IIتوسط جتاذبهتای زیستتی استت ] 21و  .[24در اغلتب
پژوه ها بددلیل محدودیتهتای ناشتی از افتزای تصتاعدی
تعداد آزمای ها ،ببای ببرسی ارب یک متغیب (ماننتد  )pHبتاقی
متغیبها نظیب غلظت جاذب ،غلظت هادمیوم ( )IIو زمان رابتت
نید داشتد میشوند .ای امب سبب شتد استت هتد تتا هنتون
مدلستازی حت هتادمیوم از محتیط آبتی توستط یتاکار
بدلورت جام و با درنظبگبفت ارتب هتمزمتان ایت متغیبهتا
لتتورت نیبفتتتد باشتتد .رو یادشتتد بتتبای بهینتتدستتازی
سیستمهای اندمتغیب نتدتنهتا زمتانبتب استت ،بلکتد اغلتب
بدراحتی تیریبات متقابل میتان فاهتورهتا را نادیتد متیگیتبد.
معایب ای رو متیتوانتد بتدراحتتی بتا بهینتدستازی همت
پارامتبهای مؤرب با استداد از فتبح مبهتب مبهتزی)CCD( 2
بباساس رو سطح پاسخ )RSM( 3رف شود ] .[25در ،RSM
با استداد از یک فباحی مناسب آزمای  ،تعداد آزمای هتای
مورد نیاز ببای پتی بینتی بهتتبی شتبایط عملکتبد هتاه

1. Azadirachtaindica
)2. Central Composite Design (CCD
)3. Response Surface Methodology (RSM
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مییابد .عسو بتب ایت  ،متدلستازی سیستتم ،امکتان تدستیب
پدید های اندمتغیب و زمیند ببای افزای مقیتاس را فتباهم
میهند ] .[26با توجتد بتد تیهیتد منتاب مختلتس بتب اهمیتت
یاکار بدعنوان نوعی جاذب فبیعی مناسب ،هد از مطالع
حاضب مدلسازی ارب همزمتان متغیبهتایی نظیتب  ،pHغلظتت
هادمیوم ،مقدار یاکار و همچنی زمتان تمتاس بتب هتارایی
ح هادمیوم از محیط آبی است.
روش کار
در ای تحقیق از یاکارۀ لتنوبب ( )Populus nigraبتدعنتوان
نوعی جاذب فبیعی ارزان و در دستبس استداد شتد .پت از
تهی یتاکار  ،نمونتدای از آن بتا دامنت ذرات 30ت  60مت
(250ت  600میکبومتب) با استتداد از التکهتای آزمایشتیاهی
آماد شد .نمونت یتاکار پت از التکهتبدن بتا استتداد از
آبمقطب شستوشو داد و در دمای آزمایشیا یشک شد.
ببای ایجاد همافزایی بهین متغیبهای مستقل و همچنتی
ببرسی الیوی پاسخ ،ستایتار مبهتب مبهتزی بباستاس رو
پاسخ ستطح بتدهتار بتبد شتد .رو پاستخ ستطح تکنیکتی
تبهیبتتی از رو هتتای آمتتاری و ریاضتتی بتتدمنظتتور فباحتتی
آزمای ها با هد ایجاد مدل ریاضی پی بینتیهننتد استت
هد توانایی ارزیابی تیریب تعتدادی عامتل بتدعنتوان متغیبهتای
مستقل را روی یک پاسخ مطلوب بدعنوان متغیب وابستتد دارد
] .[27درحقیقتتت ،رو پاستتخ ستتطح از افسعتتات همتتی
بددستآمد از تعداد مناسبی از آزمای ها بتدفتور هتمزمتان
استتتداد و بتتتا تلدیتتق آنهتتا از فبیتتق تحلیتتتل معتتتادالت
اندپارامتبی ،متغیتب پاستخ را پتی بینتی و یتا بهینتدستازی
میهند .متغیبهای مستقل مطالعدشد در ای تحقیتق شتامل
 ،pHزمان تماس محلول بتا یتاکار  ،غلظتت اولیت هتادمیوم
محلول و همچنی مقدار یاکار بود .دامن استداد شد ببای
هبیک از ای متغیبها در جدول  1ارائد شد است.
فاهتورهتتا در پتتنج ستتطح  1 ،0 ،-1 ،-2و 2هدگ ت اری
شد است ( )α =2هد توسط معادل  1تعبیس میشود.
()1

x i  x0
x

Xi 

در ای رابطد  xi ،Xiو  x0بدتبتیب نشتاندهنتدۀ مقتدار
هدشدۀ متغیب ،مقدار واقعی هب متغیب و میانیی دامن هتب
متغیب است ∆x .نیز مقدار تغییتب گتام 4هتب پتارامتب استت.
4. Step Change
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شایان یادآوری است هد تجزیتد و تحلیتلهتای مختت بتد
فبح مبهب مبهتزی بتا استتداد از نتبمافتزار MINITAB
انجام شد .ببمبنتای فتبح مبهتب مبهتزی درمجمتو 31
آزمای با هدت نقط مبهزی فباحی و اجبا شد هد معادل
با مقادیب میتانیی دامنت متغیبهتای استتداد شتد استت
(جدول .)2
بدمنظور تهیت محلتولهتای بتا غلظتتهتای مختلتس
هادمیوم از نمتک نیتتبات هتادمیوم استتداد شتد .شتایان
یادآوری است هتد قتدرت یتونی معتادل بتا  0/01متوالر از
محلول  NaClبدعنوان محلول زمیند ببای تهی غلظتهای
مختلس هادمیوم استداد شد .تنظیم  pHببای هب آزمای ،
با استداد از اسید نیتبیک ( )HNO3و هیدروهستید ستدیم
( 0/1 )NaOHموالر انجام شتد .بتبای انجتام هتب آزمتای
حجم  100میلیلیتب از محلول هادمیوم با غلظت مشتخ
در یک ارل  250میلتیلیتتب ریختتد شتد .ستس  pH ،آن
تنظیم و یاکار بد آن افزود شد .در هب آزمای بستد بد
زمان تمتاس متد نظتب ،سوسسانستیون یتاکار و محلتول
هادمیوم ،در شیکب اوربیتالی ،با دور  70دور در دقیقد تکان

داد شد .پ از پایان زمان هب آزمای  ،محلول تعتادلی از
فبیق سانتبیدیوژهبدن بدمدت دو دقیقد با ستبعت 2000
دور در دقیقد از یاکار جدا ] 24و  [28و غلظت هادمیوم
در محلول با استداد از دستیا ج ب اتمتی نتو شتعلدای
متتدل  Shimadzu-6300-AAتعیتتی شتتد .پت از تعیتتی
غلظت هادمیوم در محلول نهایی ،درلد ح هتادمیوم از
محلول از فبیق رابط  2محاسبد شد.
 C  Ce 
R  0
 100
 C0 

()2

در ای رابطد C0 ،Rو  Ceبدتبتیب نشاندهنتدۀ درلتد
ح هادمیوم ،غلظت اولی هادمیوم در محلتول و غلظتت
نهایی هادمیوم در محلول پ از اتمام هب آزمای است.
یافتهها
دامن تغییبات مقادیب هبیک از متغیبها ببای هبیک از 31
آزمای فباحیشد ببمبنای مقادیب هدشتد در جتدول 2
ارائد شد است .همچنی در ای جدول مقادیب مشتاهد ای
درلد ح هادمیوم ببای هب آزمای نیز ارائد شد است.

جدول  .1دامنۀ مقادیر آزمایشی متغیرهای استفادهشده در مدلسازی
متغیرهای مستقل
اسیدیتد ()pH
غلظت هادمیوم ()mgl-1
غلظت یاکار ()gl-1
زمان ()min

فاکتور
Xi

+α

x1

8
50
25
105

x2
x3
x4

دامنه و مقادیر
-1
0
+1
3/5
5
6/5
16/25 27/5
38/75
10
15
20
30
55
80

جدول  .2ماتریس مقادیر متغیرهای کدشده در مدلسازی روش طرح مرکب مرکزی
شمارۀ
آزمایش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مقدار خاکاره
0
-1
-1
1
0
-1
0
0
0
1
1
0

مقادیر کدشدۀ متغیرها
زمان
pH
0
0
1
1
1
-1
-1
-1
2
0
-1
1
0
2
0
0
-2
0
-1
-1
1
-1
0
0

غلظت کادمیوم
2
-1
1
1
0
-1
0
0
0
-1
-1
0

درصد حذف
79/88
91/07
90/19
92/69
88/87
65/53
94/18
88/72
63/16
76/61
76/61
88/72

-α

2
5
5
5
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ادامۀ جدول  .2ماتریس مقادیر متغیرهای کدشده در مدلسازی روش طرح مرکب مرکزی
شمارۀ
آزمایش
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

مقدار خاکاره
-1
1
0
-1
-2
-1
1
0
1
2
0
-1
1
0
1
0
-1
-1
0

مقادیر کدشدۀ متغیرها
غلظت کادمیوم
زمان
pH
1
-1
-1
-1
1
1
-2
0
0
-1
1
-1
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
1
1
-1
0
0
-2
1
1
1
1
-1
1
0
0
0

فبح آزمای ح هادمیوم ببای اهار فاهتور در پنج
سطح فباحی ) (CCDدر جدول  2نشان داد شتد استت.
بباز مدل اندجملدای مبتب دوم بتا استتداد از ببنامت
رگبسیون اندگاند هد شامل ببهمکن بی هم متغیبهتا
است با توجد بد معادل  3انجام شد.
k

k

i 1

i 1

Y  β0  β0X i  β ii X2i 

()3

Xi X j  ε i  j

k 1 k

ij

β
i 1 j2

درصد حذف
90/19
90/33
46/00
78/46
88/54
76/98
68/00
82/90
93/54
93/52
90/18
71/69
89/16
86/90
94/06
91/27
96/25
82/96
86/54

در ای معادلد Y ،متغیب پاسخ (درلد ح هتادمیوم)،
 Xiو  Xjمتغیبهای مستقل هتدشتد  k ،تعتداد متغیبهتای
مستتقل ε ،بتتاقیمانتتد هتتای متتدل (ایتتتس بتتی مقتتادیب
مشتتاهد ای و بتتبآوردشتتدۀ متتدل) و  βij ،βii ،βi ،0βنیتتز
بدتبتیب نشاندهندۀ ارب عبض از مبتد ،،ارتب توابت یطتی،
درج دو و ببهمکن بی متغیبهاست.
بباساس ورودیهای جدول  2ببای متغیبهای مستتقل
(شامل  ،pHغلظت هادمیوم ،مقدار جاذب و همچنی زمان
تماس) و متغیب پاسخ (درلتد حت هتادمیوم) معادلت 4
ببای پی بینی درلد ح هادمیوم بددست آمد.

Cd Removal  %   19 / 577  1 / 149X1  0 / 756X2  11 / 628X 3  3 / 678X 4 0 / 048X12 0 / 002X 22 

()4

1 / 099X23  0 / 045X24  0 / 0008X1X2  0 / 0734X1X 3 0 / 0057X1X4  0 / 111X2X 3 
R 2  92 / 83% R 2adj.  90 / 69%

در ای معادلد X3 ،X2 ،X1و  X4بتدتبتیتب مختت بتد
مقادیب هدشدۀ مقدار یاکار  ،زمان تمتاس pH ،و غلظتت
هتتادمیوم هستتتند .در شتتکل  1درلتتد حتت هتتادمیوم
مشاهد شتد بباستاس فتبح آزمتای مبهتب مبهتزی در
مقابل درلد حت هتادمیوم محاستبدشتد از روی متدل
فبح مبهب مبهزی (معادل  )4تبسیم شد است .با توجتد

0 / 003X2 X4  0 / 092X3 X4

بد شکل  ،1مدل فبح مبهب مبهزی بدفور مطلوبی درلد
ح هادمیوم مشاهد شد را ببآورد هبد است .بباستاس
مقدار ضبیب تبیی مدل فبح مبهتب مبهتزی ،متیتتوان
گدت هد  92/83درلد از تغییبات درلد حت هتادمیوم
توسط ای مدل قابل تبیی است .ریش میتانیی مببعتات
یطتتا بتتبای متتدل یادشتتد نیتتز ببابتتب  2/93درلتتد استتت.
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جدول  3ارائد شد است .نتایج جتدول  3بیتانیب ایت مطلتب
است هد در بخ یطی مدل ،بدجز مقدار یتاکار ارتب همت
متغیبها بب هارایی ح هادمیوم از محیط آبی معنتادار استت
( .)P < 0/001در بخ درج دوم مدل نیز تنهتا ارتب  pHبتب
مقتتدار ح ت هتتادمیوم معنتتادار استتت ( .)P < 0/001بتتبای
بتتبهمکن بتتی متغیبهتتا ،بتتبهمکن بتتی  pHبتتا زمتتان و
همچنی مقدار یاکار و زمان معنادار است (.)P < 0/05

همچنی بباساس شکل  2توزی مقتادیب بتاقیمانتدۀ متدل
فبح مبهب مبهزی نیتز نبمتال استت و بباستاس عسمتت
(مثبت و یا مندی بودن) مقادیب باقیمانتدۀ متدل متیتتوان
نتیجد گبفت هد متدل یادشتد فاقتد بتی بتبآوردی و یتا
همببآوردی سیستماتیک است و جهت یطای آن تتابعی از
مقدار درلد ح هادمیوم نیست و حالت تصادفی دارد.
بحث و نتیجهگیری
تجزیت واریتتان

مختتت بتتد متتدل فتتبح مبهتتب مبهتتزی در
100
y = 0.9283x + 6.0377
R²= 0.9283
RMSE= 2.93 %

90

70
60

)Predicted Cd Removal (%

80

50
40
100

90

60
70
80
)Measured Cd Removal (%

40

50

شکل  .1مقادیر مشاهدهای و پیشبینیشدۀ حذف کادمیوم با استفاده از طرح مرکب مرکزی
99.9
5.0

99
95
90
Percent

0.0

-2.5

-5.0

1
-7.5

0.1
10

5

-5

0

Residual

-10

100

90

80

70

Fitted Value

شکل  .2توزیع فراوانی مقادیر باقیماندههای مدل طرح مرکب مرکزی

60

50

Residual

80
70
60
50
40
30
20
10
5
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جدول  .3ضرایب مدل چندجملهای پیشبینی حذف کادمیوم از محیط آبی
مدل

پارامترهای مدل

ضرایب

آمارۀ T

-

رابت
مقدار یاکار
زمان

19/5772
-1/1499
-0/7562
11/6288
3/6785
0/0485
0/0027
-1/0989
-0/0454
0/0008
-0/0734
0/0057
0/1114
-0/0031
-0/0919

1/437

یطی

pH

درج دو

غلظت هادمیوم
مقدار یاکار × مقدار یاکار
زمان × زمان
pH × pH

ببهمکن

غلظت هادمیوم ×غلظت هادمیوم
مقدار یاکار ×زمان
مقدار یاکار ×pH
مقدار یاکار ×غلظت هادمیوم
زمان ×pH
زمان × غلظت هادمیوم
غلظت هادمیوم ×pH

با توجد بد سطح معناداری ارائدشد در جدول  3بتبای
ضبایب معادل  4میتوان متغیبهایی را هتد تتیریب آنهتا بتب
ح هادمیوم ناایز استت و از نظتب آمتاری نیتز معنتادار
نیست از معادل  4ح هبد و مدل فبح مبهتب مبهتزی
یسلدشد را بدشکل معادل  5ارائد داد.
Cd Removal  %   0 / 756X2  11 / 628X3  3 / 678X4 

()5

0 / 048X12  0 / 002X22  1 / 099X23 
0 / 045X24  0 / 111X2 X3  0 / 092X3 X4

معادل  4هد ببمبنای نتایج تحلیل آماری ضبایب متدل
فبح مبهب مبهزی یسلد شد است ،بدروشنی بیانیب ارب
مثبت افزای  )X 3(pHبب افزای هارایی ح هادمیوم از
محیط آبی است .از سوی دییب ،ببمبنای ضبایب معادلت 5
میتوان نتیجدگیبی هبد هد افتزای غلظتت هتادمیوم در
محلول اولید سبب افزای هارایی ح هادمیوم از محیط
می شود .بدمنظور نشاندادن ارتب تبهیبتی متغیبهتا شتامل
 ،pHزمتتان تمتتاس ،غلظتتت هتتادمیوم و همچنتتی مقتتدار
یاک ار نمودار دوبعدی تغییتبات درلتد حت هتادمیوم
ببای ای متغیبها بدلورت دوبددو و بباستاس متدل فتبح
مبهب مبهزی تبسیم و در شکل  3ارائد شد است.
بباساس شکلهای ( 3الس ،ب و ) مشاهد میشتود هتد
با افزای زمان تماس محلول بتا غلطتت هتادمیوم و یتاکار ،
هارایی ح هادمیوم زیاد میشود و در زمانهای حتدود 80ت
 100دقیقتتد هتتارایی ج ت ب بتتد بتتی از  90درلتتد ح ت

-1/476
-5/175

4/347
11/122
2/718
3/825
-5/547
-12/882
0/164
-0/923
0/539
7/011
-1/45
-2/604

آمارۀ P
ns

0/157
0/147ns
***0/000
***0/000
***0/000
**0/009
***0/000
***0/000
***0/000
0/871ns
0/361ns
0/592ns
***0/000
0/154ns
*0/012

میرسد .ای نتیجد نشاندهندۀ تیریب معنادار و اشمییب زمان
در ح ( Cd)IIاست .یو و همکتاران ] 24و  [28نیتز بیتان
هبد اند هد افزای زمان آزمای در محدودۀ  5تا  180دقیقد
سبب افتزای شتایان توجتد هتارایی حت توستط یتاکار
میشود ،ولی پ از زمان  180دقیقد افتزای جت ب توستط
یاکار ناایز است .دربارۀ افزای غلظتت اولیت هتادمیوم بتب
بهبود بازد ج ب احتماالً بد بحث انتقال جبم مببو میشتود
و میتواند توسط نظبی دوفیلمی بیان شود] .[29بباساس ایت
نظبید ،مکانیسم انتقال هلی جبم شامل مباحتل زیتب استت.1 :
ندوذ هادمیوم از فاز مای بد فصل مشتبک بی فازهای متای و
جامد؛  .2انتقال از فصل مشتبک بد مبز فاز جامتد و  .3انتقتال
درون مناف فتاز جامتد (یتاکار ) .بنتاببای  ،هباتد ایتتس
غلظتتت میتتان بالتتک متتای و غلظتتت روی ستتطح زیتتاد باشتتد
(گبادیان غلظت باال) مقدار انتقال جتبم هتادمیوم از بالتک بتد
سطح زیاد میشود و در نتیجد بتازد جت ب ستطحی بیشتتب
یواهد شد .ببیس حالتهای یادشد  ،تیریبات متقابتل زمتان
با  pHمقتداری پیچیتد استت (شتکل  4التس) .در  pHهتای
بیشتب از  ،4با افزای زمان هارایی ح نیز بیشتتب متیشتود
در حالی هد در  pHهای همتب گ شت زمتان تتیریب مندتی بتب
هارایی ح دارد .بدنظب میرسد در زمانهای باال دف دوبتارۀ
هادمیوم از یتاکار بتد درون محتیط آبتی ،حت هتادمیوم
توسط یاکار را تحت تیریب قبار میدهد و هتارایی حت در
 pHهای هم بدشدت پایی میآید.
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شکل  .3نمایش پاسخ سطح برای تغییرات درصد حذف کادمیوم در مقابل متغیرهای ورودی مدل طرح مرکب مرکزی

ارب افزای  pHبب ح هتادمیوم در محتدودۀ  2تتا 8
افزایشی است .تحت شبایط  pHهای هتم ،بتدعلتت وجتود
یونهای H3O+روی سطح و در نتیجد وجود نیبوهای دافع
میان آن و یونهای فلز سنیی  ،ظبفیت ج ب ( )IIجتاذب
هم است ،ولی ظبفیت ج ب با افزای  pHمحلول افتزای
مییابد .از آنجا هد سطح جتاذب دارای بتار مندتی شتد و
یونهای مثبت فلتزات ستنیی بتد ستمت ستطح هشتید
میشوند .ای رابطتد رقتابتی میتان H3O+و یتونهتای فلتز
سنیی با  ،pHدر هنتبل فبایندهای مبتبط با ج ب فلزات
سنیی توسط محققان مختلس گزار و تیهید شد استت
] 20 ،19و .[28
دربارۀ یاکار هم میتتوان آن را یتک پلیمتب زیستتی
میکبومتخلخل بتدشتمار آورد .منافت ایت پلیمتب زیستتی
بداندازۀ هافی بزرگ هستند و میتواننتد یتونهتای (Cd)II
بدراحتی وارد ای مناف شوند .با ای حال ،مکانیسم جت ب
( Cd )IIدر جاذب متخلخل شامل اهار مبحل زیب است.1:
ندوذ یون بد سطح یارجی جاذب؛  .2ندوذ یونها بتد درون

مناف جاذب؛  .3ج ب یون روی سطح دایلی جتاذب و .4
هستدشدن میان گبو ها الکتبوندهندۀ حتاوی از  -Oو -N
در یاک ار و گبو پ یبندۀ الکتبون ( Cd )IIهمان فور هد
در شکل  4نشان داد شد است ].[30

شکل  .4مکانیسم تشکیل کمپلکس ( Cd)IIبا گروههای عاملی
سطحی خاکاره ][30

نتایج هلی تحقیق حاضتب بیتانیب ایت واقعیتت استت هتد
یاکارۀ لنوبب توانایی مطلوبی در حت هتادمیوم از محتیط
آبی دارد بدگوندای هد با تغییب عوامل تیریبگ ار ،هارایی حت
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 از آن،  بنتاببای. درلد متیرستد96/25 هادمیوم از محیط بد
.میتوان ببای پاالی مناب آبی آلود بد هادمیوم استداد هبد
مدل توسعد داد شد با استداد از رو پاسخ سطح بتباستاس
توانمندی مطلتوبی در پتی بینتی میتزان حت هتادمیوم از
محیط آبی دارد و ای رو متدلستازی متیتوانتد بتدعنتوان
ابزاری سودمند بتبای هتاه تعتداد آزمتای هتا و همچنتی
 افتزای زمتان.ببرسی همزمان ارب اندی متغیب استداد شود
تماس یاکار بتا محلتول هتادمیوم تتیریب مهمتی در ارتقتای
100 ح هتادمیوم دارد و زمتان تمتاس تقبیبتی معتادل بتا
دقیقد بدعنوان زمان بهیند ببای رسیدن بتد بیشتتبی درلتد
7 ت6  در محتدودۀpH  تنظتیم.ح هادمیوم بتددستت آمتد
سبب افزای شایان توجد هتارایی حت هتادمیوم از محتیط
 ارب افزای غلظت اولی هادمیوم بتب بهبتود بتازد.آبی میشود
ح آن نیز میتواند توسط نظبی دوفیلمی مخت بد انتقتال
.جبم توجید شود
تشکر و قدردانی

نویسندگان مقالد از مسئوالن محتتبم آزمایشتیا گتبو علتوم
یاک دانشیا ارومید هد امکان انجام آزمای هتای مختت بتد
. همال تشکب و قدردانی را دارند،ای پژوه را فباهم هبدند
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