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در حذف توام رنگزای  Direct blue 71و کدورت
6،1

محمود سعیدی ،2،1مرتضی کرمی ،2،1رضا نعمتی ،3،1زهرا سلیمانی ،4،1محمد مهرعلیان ،5مهسا مرادی

 )1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده پیراپزشکی و بهداشت آرادان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 )2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 )3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ساوه ،ساوه ،ایران
 )5گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 )6گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش6331/66/6 :

تاریخ دریافت6331/3/42 :

چکیده
مقدمه :حجم زیادی از فاضالب به همراه ناخالصی هایی چون مواد کلوییدی و رنگ از صنایع مختلف به محیط زیست تخلیه می گردد .این
فاضالب ها موجب مشکالت عمده شده و تهدیدی جدی برای منابع آب می باشند .بنا بر این تصفیه فاضالب و رسیدن به استانداردهای تخلیه پساب
امری ضروری است .در این راستا ،کیتوزان به عنوان یک منعقدکننده دارای عملکرد قابل مقایسه ای با سایر منعقدکننده های رایج است .هم چنین با
افزودن کیتوزان و حذف کدورت ،احتماالً کابرد نانوذرات با دوز پایین ،کارآمدتر خواهد شد که بررسی آن ،از اهداف مطالعه حاضر است .در این مطالعه ،به
بررسی کارایی کیتوزان و نانو اکسید منیزیم جهت حذف توام رنگ و کدورت پرداخته شده است.
مواد و روش ها :فاضالب سنتتیک با مخلوط کردن بنتونیت و رنگ  Direct Blue71با آب مقطر آماده گردید .پس از آماده سازی مقادیر
مشخص از رنگ و کدورت ،دوزهای مختلف از کیتوزان و نانو اکسید منیزیم به صورت مجزا و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت .تاثیر متغیرهایی چون
 ،pHغلظت اولیه رنگ و مقدار اولیه کدورت ،دوز کیتوزان و  MgOبر کارایی حذف بررسی گردید.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که باالترین حذف رنگ و کدورت در دوز ترکیبی  1/5 mg/Lکیتوزان و  1/5 g/Lاز  MgOبا راندمان
 79/5درصد بود .هم چنین ،باالترین راندمان حذف در  pHبرابر با  9به دست آمد.
بحث و نتيجه گيری :با توجه به نیاز به دوز باالی  MgOدر کدورت های باال ،استفاده از کیتوزان به عنوان یک منعقدکننده می تواند در
کاهش استفاده از  MgOموثر باشد.

واژه های کليدی :نانو اکسید منیزیم ،کیتوزان ،کدورت ،رنگ ،فاضالب نساجی

* نویسنده مسئول :گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده پیراپزشکی و بهداشت آرادان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران-گروه
مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
Email: Moradi.env@gmail.com
Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.
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 )4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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ارزیابی کارایی منعقدکننده کيتوزان و نانوذره اکسيد منيزیم

ارزیابی کارایی منعقدکننده کیتوزان و نانو ذره اکسید منیزیم  -...مهسا مرادی و همکاران
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مقدمه
رنگزاها و ترکیبات کلوییدی از جمله آالینده های
رایج هستند که به طرق مختلف وارد محیط شده و
ممکن است دارای ویژگی هایی از جمله پایداری نسبی
و مقاومت در برابر تجزیه بیولوژیکی ،قابلیت انحالل در
آب و مشکالت بهداشتی باشند؛ لذا تصفیه موثر آن ها
به ویژه به منظور حفظ بهداشت و محیط زیست از
اهمیت زیادی برخوردار است( .)1با توجه به این که
صنعت رنگرزی و نساجی یکی از صنایع تولید کننده
فاضالب با حجم زیاد و غلظت باالی رنگ و کدورت
است ،استفاده از روش هایی که حداقل هزینه را در
عملیات تصفیه ،انعقاد و لخته سازی در برداشته باشند از
اهمیـت به ســـــزایی برخـــوردار است( .)2حـــذف
ناخالصی های کلوییدی با توجه به بار الکتریکی منفی،
با عمل خنثی سازی بار و ناپایداری انجام شده و از
طرفی حذف رنگ معموالً با تکنـــولوژی جذب از
روش های نوین است( .)4،3با توجه به تدوین قوانین
سختگیرانه در خصوص تخلیه پساب واحدهای نساجی،
لزوم رســیدن به استاندارد تخلیه با به کــــارگیری
روش های مقرون به صرفه و کارا حائز اهمیت بوده()5
و در این راســـتا روش های مخـــتلفی چون جذب،
اکسیداسیون و فتواکسیداسیون ،تخریب شیمیایی ،انعقاد
و لخته سازی برای حذف رنگ و کدورت در آب و
فاضالب به کار رفته اند که استفاده از ساختارهای
نانویی یکی از این روش ها است( .)5،5در واقع خواص
بی نظیر نانو ،محققان را بر آن داشته که امروزه این
تکنیک را به صورت فنی توسعه دهند( .)9نانوذرات به
دلیل داشتن سطح ویژه و واکنش پذیری سطحی باال،
محل های جذب بیشتری را در اخـــتیار آالینده قرار
می دهند( .)9،7یکی از این ساختارها ،نانو اکسید فلزات
قلیایی خاکی مانند نانو اکسید منیزیم است که به دلیل
جذب تخریبی باال از جمله جاذب های کارآمد است(.)9
با وجود کارایی  MgOدر جذب آالینده ،دوز باالی
مورد نیاز و عدم کارایی آن در حذف کدورت از
محدودیت های آن به شمار می رود( )11لذا برطرف
نمودن این نقیصه با روش های تلفیقی می تواند بهبود
بخش فرآیند باشد .در بین روش های موجود ،انعقاد و
لخته سازی می تواند به عنوان یک پیـــش تصفیه
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مناسب و کارآمد مطرح باشد( .)11این فرآیند به دلیل
مقرون به صرفه بودن ،بهره برداری ساده و هم چنین
مصرف انرژی کمتر نسبت به سایر روش های تصفیه
مورد توجه است( .)12،14منعقدکننده های رایجی به
منظور انجام عمل انعقاد در دسترس هستند اما برخی از
آن ها پتانسیل آسیب به سالمت را دارند( .)13برای
مثال استفاده از نمک های معدنی مانند آلومینیم کلراید
یا آلومینیم سولفات ،هم اکنون به دلیل ارتباط آن ها با
بیماری آلزایمر از موضوعات بحث برانگیز است .از
سوی دیگر جذب مقادیر باالی آلومینیم منجر به آنمی
میکروسیتیک ،پوکی استخوان و نارسایی کلیه در افراد
دیالیزی می گردد( .)15مواد پلی آکریل آمیدی نیز به
طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند ،اما آزادسازی
مونومرها در این حالت بسیار مضر بوده و با ورود به
چرخه غذایی و تجمع پذیری ،تشدید سرطانزایی را
سبب خواهد شد( .)15با توجه به افزایـــش تقاضا در به
کارگیری تکنولوژی های دوستدار محیـــط زیست،
پلی الکترولیت های طبیعی می توانند جایگزینی مناسب
برای منعقدکننده های مصنوعی باشند و این سبب شده
است که محققین در سال های اخیـــر به استفاده از
آن ها در رفع آلودگی آب و فاضالب روی آورند(.)19
یکی از پلی الکترولیت های طبیعی ،آمینو پلی ساکارید
گرفته شده از کیتین به نام کیتوزان است که از حذف
گروه استیل(ترکیبی با  51درصد حذف در گروه استیل)
به دست می آید .از این ماده به عنوان فراوان ترین
پلیمر زیستی در طبیـــعت بـــعد از سلولز نام برده
شده( )19،17که بر اساس مطالعات مختلف ،غیرسمی
بودن ،تجزیه پذیری ،خواص ضد میکروبی و سازگاری
آن با محیط اثبات شده است( .)19-21با توجه به بار
منفی کلوییدها ،استفاده از کیتوزان به دلیل دارا بودن
گروه  NH2می تواند نتایج رضایت بخــــشی را در
لخته سازی از طریق خنثی سازی بار الکتریکی ،پل
زنی و پیوند الکتروستاتیکی بین ذرات به همراه داشته
باشد( .)21ضمن این که کیتوزان برای کاربردهای
مختلف چون کنسروسازی ،صنایع غذایی ،انعقاد مواد
رســی و ســـیلـــت ها در آب ،ذرات التکــــس،
میکروارگانیسم ها و سوسپانسیون های کلوییدی مورد
مطالعه قرارگرفته است .در مطالعه ایAbdul Khalil ،
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جدول شماره  .1خصوصيات رنگزای Direct blue 71
ساختار ملکولی

طول موج حداکثر جذب نور()λmax

 599نانومتر

روش آزمایش :مطالعه حاضر یک مطالعه در مقیاس
آزمایشگاهی است که به مـــنظور بررســـی کارایی
منعقدکننده کیتوزان توام با نانو ذره اکسید منیزیم در
حذف کدورت و رنگ از فاضالب انجام شد .در این
تحقیق تاثیر متغیرهایی از قبیل  ،pHغلظت اولیه رنگ،
کدورت اولیه ،دوز کیتـــوزان و  MgOبر کارایی حذف
کدورت و رنگ بررسی گردید .به منظور انـــجام
آزمایش ها ابتدا نمونه های سنتتیک رنگ و کدورت با
غلظت های مشخص تهیه گردید که بدین منظور 11
گرم بنتونیت( ،Sigma Aldrichآمریکا) با آب مقطر به
حجم یک لیتر رسانده شد و برای همگن شدن به مدت
 12ساعت با دور آرام بر روی همزن قرار گرفت .پس از
زمان ته نشینی  41دقیقه ای ،از پساب روی این
محلول به عنوان محلول استوک برای تامین کدورت
نمونه ها استفاده شد( .)4محدوده کدورت اولیه نمونه ها
قبل از انجام فرآیند ،در سه محدوده باال(،)211 NTU

متوسط( )111NTUو پاییــــن( )11NTUتنظیم شد.
برای تهیه محلول استوک رنگ Direct blue 71
(الوان ثابت ،ایران) ،مقدار  1گرم ماده رنگزا در یک لیتر
آب مقطر حل گردید و جهت تهیه غلظت های مختلف
( 111 ،91 ،51 ،31 ،21و  121میلی گرم بر لیتر) مورد
استفاده قرار گرفت .به منــظور تهیه محلول استوک
کیتوزان( ،Sigma Aldrichآمریکا) با غـــلظت 511
میلی گرم در لیتر 11 ،میلی لیتر اسید هیدروکلریدریک
 1/1نرمال به  111میلی گرم کیتوزان اضافه شد.
محلول تهیه شده به منظور انحالل کامل به مدت 23
ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده شد و سپس با
آب مقطر به حجم  211میلی لیتر رسید .از این محلول
برای تهیه دوزهای مختلف کیتوزان در طی حداکثر 5
ساعت پس از زمان به حجم رساندن استفاده شد .روش
آزمایش بدین صــــورت بود که ابتدا کدورت و رنگ
نمونه ها با افزودن مقادیر مشخصی از استوک های
55
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و همکاران در سال ،2115کیتوزان را به عنوان یک
نانوبیوکامپوزیت در تصفیه آب استفاده نمودند که نتایج
آن قابل قیاس با سایر منعقدکننده های رایج است(.)22
در مطالعه دیگری  Shenو همکاران در سال  2115بر
روی جذب کروم از فاضالب با استفاده کیتوزان اقدام
نمودند که پایداری باالی این ماده منجر به راندمان
باالی  72درصد این آالینده شده است( .)24لذا با توجه
به نیاز به دوز باالی  MgOدر کدورت های باال و عدم
کارایی آن در حذف کدورت ،هدف از این مطالعه
استفاده از کیتوزان در کاهش مقدار مصرف نانو ذره
 MgOو استفاده از آن در حذف رنگ و کدورت از
فاضالب و بررسی متغیرهای تاثیرگذار از قبیل،pH :
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غلظت اولیه آالینده و مقدار جاذب به روش تغییر یک
عامل در زمان می باشد.
مواد و روش ها
مواد شیمیایی :بنـــتونیت( CAS number:
 ،)1302-78-9نانو اکسید منیزیم(CAS 1309-48-4
 )number:و کیتوزان()CAS number: 9012-76-4
از  ،Sigma Aldrichآمریکا تهیه شدند .اندازه ذرات
نانو اکسید منیزیم کمتر از  51نانومتر( )BETبوده است.
رنــگـــزای  Direct blue 71از شــــرکت الوان
ثابت ،ایران خـــریداری گردید .در جدول شماره  ،1به
خصوصــیات رنگزای  Direct blue 71اشـــاره شده
است.

ارزیابی کارایی منعقدکننده کیتوزان و نانو ذره اکسید منیزیم  -...مهسا مرادی و همکاران

شکل شماره  .1اثر  pHاوليه بر حذف کدورت در شرایط استفاده از کيتوزان(مجزا) و کيتوزان به همراه ( MgOهيبرید)؛
(کدورت اوليه  ،022 NTUغلظت اوليه رنگ  ،02 mg/Lدوز کيتوزان= ،0 mg/Lدوز )1/5 g/L = MgO

حالت مجزا و هیبرید ،درصد کاهش کدورت به باالتر از
 71درصد ،در کــدورت  211و غلـــظت رنگ 51
میلی گرم بر لیتر با  pHبرابر  ،9می رسد.

نتایج حذف کدورت با تغییرات مقدار کدورت اولیه
به صورت استفاده مجزا و هیبرید در شکل شماره 2
آورده شده است و نشان دهنده این است که در هر دو
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بنتونیت و رنگ  ،DB71تنظیم شد .کلیه آزمایشات در
دستگاه جار  5ظرفی با نام تجاری  Zagchimieبا
حجم  2لیتر انجام پذیرفت .آزمایشات در دو مرحله
تزریق غلظـــت های مختـــلف کیـــتوزان و تزریق
غلظت های مخـــتلف تلفیقــی کیتوزان و نانو اکسید
منیزیم( ،Sigma Aldrichآمریکا) انجام گردید .به
منظور بررسی تاثیر  pHبا گستره عملیاتی  3تا  7در
کارایی فرآیند حذف ،از  NaOHو  1/1 H2SO4نرمال
استفاده شد .سپس کیتوزان به صورت محلول و MgO
به صورت پودر به هر یک از ظرف های نمونه فاضالب
اضافه شد .پس از ریختن دوزهای معین کیتوزان یا
کیتوزان توام با  ،MgOآزمایش شروع شده که شامل 1
دقیقه اختالط تند( ،)121 rpmسپس  41دقیقه اختالط
کند( )25 rpmو به دنبال آن 41 ،دقیقه ته نشینی انجام
شد( .)15پس از سپری شدن این مراحل ،از قسمت
باالیی همه ظروف(عمق  5سانتی متری از سطح مایع)،
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نمونه برداری برای تعیین کدورت و تعیین میزان رنگ
صورت پذیرفت.
شیوه آنالیز :تعیین کدورت با استفاده از دستگاه
کدورت سنج( ،MI415Martiniایتالیا) و تعیین رنگ با
استفاده از اسپــکتروفتـــومتر( Spectrophotometer
 )DR5000,HACHانجام شد .کلیه آزمایشات با  4بار
تکرار و اندازه گیری انجام و در نهایت میانگین نتایج
گزارش شده است.
یافته های پژوهش
نتایج حاصل از تاثیر  pHبر کارایی حذف رنگ و
کدورت برای کیتوزان و کیتوزان و نانو اکسید منیزیم به
صورت توام در شکل شماره  1نشان داده شده است.
نتایج حاصل از این بررسی مشخص می نماید که pH
بهینه در هر دو حالت برابر با  9می باشد به طوری که
درصد حذف کدورت در حالت مجزا(کیتوزان) و هیبرید
(کیتوزان و  )MgOبه ترتیب برابر با  73درصد و 75
درصد بوده است.
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شکل شماره  .0اثر مقدار کدورت اوليه بر درصد حذف کدورت در شرایط استفاده از کيتوزان(مجزا) و کيتوزان

 4ماکزیمــــم حــــذف رنگ و کـــدورت در دوز
 2/5و  4گـــرم در لیتــــر با  MgOو کیــــتوزان
بود.

نتایج تاثیر دوزهای مختلف کیتوزان و  MgOبر
کارایی حذف رنگ و کدورت در شکــل شمـــاره 4
نـــشان داده شده است .بر اســـاس شکـــل شماره

شکل شماره  .3اثر مقادیر مختلف کيتوزان(الف )MgO=0/5 g/L :و ( MgOب 0 mg/L :کيتوزان)
بر کارایی حذف؛ (کدورت اوليه= ،122NTUغلظت رنگزا= )pH=7 ،02 mg/L

نتـــایج آن در شکــــل شـــــماره  3نشـــــــان داده
شـــــده است.

تــاثــــیــــر غـــلـــظت هـــــــای مخــــتلف
رنــــگزا با کــــیـــتــوزان و  MgOبررســـی و

57
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به همراه ( MgOهيبرید)؛ (غلظت اوليه رنگزا  ،02 mg/Lدوز کيتوزان= 0 mg/Lو دوز )1/5 g/L=MgO
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سوی دیگر مکانیسم غالب حذف کدورت و رنگ با
استفاده از کیتوزان به دلیل باال بودن تعداد گروه های
آمینی و تولید بار مثبت زیاد در شرایط  pHخنثی و
متمایل به اسیدی با خنثی سازی بار اتفاق می افتد که
منجر به کارایی باالتر این فرآیند در  pHخنثی شده
است و در تطابق با نتایج مطالعه  Zengو همکاران
است( .)23علت کاهش راندمان با افزایش  pHرا نیز
می توان مرتبط با نقش کیتـــوزان به عنـــوان یک
لخته ساز از طریق مکانیسم پل زنی بین ذرات با توجه
به تغییر ماهیت این ماده با تغییر شرایط آزمایش
دانست( .)25شکل شماره  2اثر کدورت اولیه را بر
راندمان حذف کدورت نشان می دهد .به طور کلی ،با
افزایش کدورت ،راندمان حذف آن افزایش یافته است.
در بسیاری موارد ،بسته به خاصیت عامل منعقدکننده و
برهم کنش آن با عوامل کدورت زا ،عمل انعقاد در
کدورت های باالتر کارآمدتر است .در یک دوز ثابت از
منعقدکننده ،در کدورت های باال احتمال برخورد
کلوییدها و منعقدکننده بیشــتر بوده و در نتیـــجه
خنثی سازی بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد .هم چنین،
در کدورت های باالتر ،امکان تشکیــل لخته های
درشت تر و با قابلیت ته نشینی بیــشتر ،افزایــــش
مییابد( .)4در شکل شماره  ،4نتایج مربوط به حذف
کدورت و رنگ با دوزهای مختلف کیتوزان(الف) و
( MgOب) نشان داده شده است .همان طور که در
شکل شماره  4مشخص است در دوزهای کمتر از
 ،1/5 mg/Lحذف کدورت و رنگ با شیب بسیار تندی
رخ می دهد و با نزدیک شدن به مقدار ،1/5 mg/L

بحث و نتيجه گيری
از آن جایــی که بار ســـطـــحی آالینده و رفتار
بیوپلیمرها در محلول و تغییر بار الکتریکی گروه های
آمینی با تغییر  pHمحلول تغییر می کند ،لذا  pHبه
عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند حذف
رنگ و کدورت محسوب می گردد .به همین منظور
تاثیر این پارامتر بر میزان حذف کدورت با کیتوزان در
 pHبین  3تا  7در غلظت رنگ  51 mg/Lمورد بررسی
قرار گرفت .همان طور که از شکل شماره  1مشخص
می گردد ،میزان حذف کدورت با افزایش  pHتا
محدوده خنثی( )9افزایش می یابد که داللت بر ویژگی
اسید دوستی کیتــــوزان و درجــــه انحالل پذیری
پلی الکترولیت دارد( .)15ضمن این که ثابت تعادل
( )pKaگروه های آمینی در محدوده  5/4-5/3در
انحالل پذیری کامل کیتوزان با درجه استیل زدایی
نزدیک به  71درصد است .در این حالت چون pH
بهینه حذف نزدیک به محدوده( )pKa=5/4-5/3است،
لذا بیش از  71درصد از گروه های آمینی دارای
خاصیت پروتون زدایی می باشند .لذا انتظار می رود در
 pHهای پایین ،کاهش بار سطحی رنگ DB 71
منجر به تجمع پذیری مولکول های رنگ شده باشد.
هم چنین ،عوامل کلوییدی نیز عموماً دارای بار منفی
بوده که وجود با مثبت ،نقش به سزایی در ناپایداری
سیستم کلوییدی می تواند داشته باشد .در نهایت،
خاصیت تجـــمع پذیــــری منجر به مصرف کمتر
منعقدکننده مورد نیاز برای ناپایدارسازی کدورت شده
که با نتایج مطالعه  Szygułaمطابقت دارد( .)15از
78
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شکل شماره  .4تاثير غلظت های مختلف رنگزا بر کارایی حذف(کدورت اوليه= ،pH=7 ،122NTUکيتوزان= 0 mg/Lو )0/5 g/L=MgO
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این شیب کاهش می یابد .علت این امر را می توان به
پایدارسازی مجدد مواد کلوییدی در اثر افزایش بیش از
حد کیتوزان نسبت داد( .)15کدورت اولیه نمونه ها در
این حالت  111 NTUبود که پس از فرآیند به NTU
 4کاهش یافت و  79درصد کارایی به دست آمد .در
خصوص میزان حذف رنـــگ نیز با تزریق غلظت
 4 mg/Lاز کیتوزان و  ،MgO 2/5 g/Lمقدار باقیمانده
به کمتر از  2 mg/Lمعادل با  75درصد حذف رسیده
است .روند حذف آالینده ها در غلظت های باالتر از
 1/5 mg/Lتغییر چشمگیری نداشت و بر این اساس
دوز بهینه  1/5 mg/Lبه دست آمد .مطالعه Szyguła
نیز از چنین روندی تبعیت کرده و با افزایش دوز
کیتوزان و  ،MgOافزایـــش حـــذف با مکانیسم
خنثی سازی بار اتفاق افتاده است .در واقع از خاصیت
رنگ های آنیونیک ،جذب توسط پروتون های آزاد شده
گروه های آمینی( )NH2کیتوزان است که افزایش آن
می تواند مقدار مصرف نانوذره  MgOرا کاهش دهد.
واکنش انجام شده در این حالت ،رنگ آنیونیک را خنثی
نموده و منجر به ته نشینی موثر آن می گردد که با
خنثی سازی کامل بار آنیونی رنگ و کدورت ،درصد
حذف به باالترین مقدار خود خواهد رسید( .)15اما
مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Roussyو همکاران
مطابقت نداشته ،به گونه ای که راندمان حذف 75
درصد کدورت در دوز  1/1 mg/Lاز کیتوزان حاصل
شده است .انجام آزمایشات با نمونه واقعی و به دلیل
حضور آنیوهایی چون سولفات در نمونه که دال بر
خاصیت سینرژیستـی در حذف می بـــاشد را می توان
دلیل اصلی تفاوت این دو مطالعه دانست( .)25هم
چنین این نکته حائز اهمیت است که جذب وابسته به
غلظت اولیه آالینده و سایت های تبادلی است ،لذا
افزایش مقدار جاذب و کیتوزان به همراه کاهش غلظت
رنگ منجر به افزایش میزان حذف رنگ می گردد .در
واقع وجود سایت های جذب قابل تبادل و در دسترس
به اندازه کافی در غلظت های کم آالینده دلیل اصلی
باال بودن راندمان حذف(باالتر از  75درصد) در این
شرایط شده است و در این حالت قابلیت دسترسی
سایت های جذب بر غلظت مولکول های رنگ غلبه
می نماید .در حالت دیگر ،کیتوزان به عنوان یک کمک
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منعقدکننده می تواند ذرات کلوییدی را در محلول هایی
با غلظت باال که دارای سرعت ته نشینی بیشتری بوده
و بر نیروی مقاومت انتقال جرم بین فاز جامد و محلول
غلبه می نماید ،عمل کرده و بنا بر این راندمان حذف
رنگ و کدورت را با افزایش دوز اولیه جاذب و
منعقدکننده افزایش دهد(شکـــل شـــماره  .)4چنین
پدیده ای در یک راکتور ناپیوسته با هر کدام از دوز
ثابت یا غلظت متغیر اولیه آالینده یا بالعکس معمول
است و در مطالعات مختلف به آن اشاره شده است(.)9
در شکل شماره  3نتایج حاصل از تاثیر غلظت های
مختلف رنگ نشان داده شده است .همان طور که
مشاهده می شود ،با افزایش غلظت رنگ از  21به 121
میلی گرم بر لیتر ،میزان حذف کدورت و رنگ کاهش
می یابد .در این حالت باالترین مقدار حذف در غلظت
رنگ  51 mg/Lبه دست آمده و در غلظت های باال
مقدار آالینده ها باالتر است .در باالترین غلظت یعنی
 121 mg/Lاز رنگ  DB 71کمترین میزان حذف
معادل با  99/2درصد به دست آمد .کاهش در مقدار
حذف رنگ با افزایش غلظت آن ،ناشی از کاهش سطح
موثر واکنش بین فاز جامد و محلول می باشد که از
انتقال مولکول های رنگ به سطح  MgOممانعت به
عمل آورده و کاهش راندمان حذف را به دنبال دارد.
عالوه بر این ،جذب الکتروستاتیک در غلظت های
پایین تر از رنگ قوی تر عمل نموده و منجر به حذف
باالتر گردیده است(.)29
در ایــن تحقـــیق ،کاربرد هم زمان کیتوزان و
نانواکسید منیزیم در حذف کدورت و رنگ مورد بررسی
قرار گرفت که نشان دهنده عملکرد مناسب و قابل
قیاس با منعقدکننده های دیگر چون آلوم است چرا که
به طور کلی ،به منظور کاهش کدورت به زیر ،1 NTU
دوز کمتری(حدودا  )5 mg/Lنسبت به آلوم()41 mg/L
مورد نیاز است( .)29با توجه به نتایج به دســـت آمده
می توان انتظار داشت که از نظر اقتصادی صرفه جویی
مناسبی در هزینه های مربوط به انعقاد و لخته سازی
کدورت و حذف رنگ صورت گیرد.
سپاسگزاری
این مقاله حاصل از نتایج طرح تحقیقاتی کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
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Abstract
Introduction: High volumes of wastewater

concentrations of color and turbidity, the
experiments were conducted with different
dosages of chitosan and MgO separately
and in combination. The influence of
variables such as pH, initial concentration
of dye and turbidity, MgO and chitosan
dosages on removal efficiency was
investigated in this study.

along with contaminants, such as colloids
and dyes are discharged from different
industries into the environment. These
wastewaters create major problems and
serious threats for water resources.
Therefore, it is essential to treat such
wastewaters and reach the effluent
discharge standards. In this regard, chitosan
as a coagulant has a comparable
performance with other coagulants.
Moreover, the addition of chitosan and
removal of turbidity probably lead to higher
efficiency of nanoparticles in lower dosages
which is investigated in the current study.
Therefore, the purpose of this study was to
investigate the efficiency of chitosan and
magnesium oxide (MgO) nanoparticles for
the removal of color and turbidity.

Fidings: According to the results, the

highest rate of color and turbidity removal
was obtained at 1.5 mg/L chitosan in
combination with 1.5 g/L MgO with the
efficiency of 97.5%. In addition, the highest
removal efficiency was obtained at pH of 7.
Discussion & Conclusions: Due to the need

for high doses of MgO in high turbidities,
the use of chitosan as a coagulant can be
effective in reducing the use of MgO.

Materials & Methods: Synthetic wastewater

Keywords:

was prepared by mixing specific amounts of
bentonite and direct blue 71 dye in distilled
water. After the preparation of different

Chitosan,
wastewater

Nano Magnesium
Turbidity, Color,

Oxide,
Textile
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