ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

مقاله پژوهشي

دوره  ،72شماره  ،7خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151
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1گروه مهندسي محیط زيست ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران7 ،گروه شیمي دريا ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ايران 3 ،گروه حفاظت از محیط زيست دريايي و آلودگي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران0 ،گروه ژئومحیط زيست
دريايي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
تاريخ وصول1044/42/72 :

تاريخ پذيرش1044/17/70 :

زمینه و هدف :امروزه تولید پسابهای حاوی ترکیبات دارويي ،از جمله تتراسايكلینها يكي از تهديدات عمده محیط زيست و به خطر
افتادن سالمتي انسان ميباشند .بر اين اساس ،نیاز به يک سیستت کارآمتد بترای حتذف ايتن ترکیبتات از محتیطهتای آبتي احستاس
ميشود .لذا هدف از اين تحقیق بهینهسازی و مدلسازی حذف آنتيبیوتیتک تتراستايكلین بتا استتفاده از نانوکاتالیستت  TiO2/N/Sدر
حضور نور مرئي در محلولهای آبي بود.
روش بررسي :در اين مطلعه تجربي که در سال  1321انجام شد ،ابتدا نسبت به سنتز نانوکاتالیست با روش سلت ژل اقدام و سپس
مشخصات آن با استفاده از آنالیزهای  EDS، XRD ،SEMو  BETمورد بررسي قرار گرفت .در مرحله دوم ،با تغییر شرايط واکنش
از قبیل تغییر دوز فتوکاتالیست سنتز شده(1ت)4/7گرم در لیتر ،غلظت تتراسايكلین(54ت)1میليگرم در لیتر ،زمان واکنش(24ت)7دقیقه و
 pHمحلول(14ت )7و با تابش نور مرئي جهت حذف تتراسايكلین از پساب سنتتیک و تأثیر اين متغیرها بر روی عملكرد فرايند به روش
سطح پاسخ و با متد  CCDو تعیین شرايط بهینه ،بررسي سینتیک واکنش ،میزان معدني شدن تتراسايكلین و عملكرد فتوکاتالیست در
تصفیه فاضالب واقعي مورد ارزيابي قرار گرفت .تعیین میزان تتراسايكلین به روش فاز معكوس کروماتوگرافي مايع با کارايي باال
( )HPLCانجام شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واريانس تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :حداکثر راندمان حذف تتراسايكلین با اين فرآيند در شرايط بهینه با  pHبرابر  6و زمان  56دقیقه و غلظت تتراسايكلین 13
میليگرم در لیتر و مقدار کاتالیست  1/7گرم بر لیتر  22درصد بود .راندمان معدني شدن آنتيبیوتیک تتراسايكلین در شرايط بهینه
 02درصد و مطالعه سینتیک نشان داد که داده ها به خوبي از مدل شبه درجه اول پیروی و اين فرآيند تتراسايكلین را در فاضالب
بیمارستان امام سجاد(ع) ياسوج  27درصد حذف کند.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد که کارايي فرايند فوتوکاتالیستي  TiO2/N/Sدر معرض تابش نور مرئي در حذف تتراسايكلین به دلیل عدم
تولید محصوالت جانبي و ه چنین محصوالت نهايي معدني(دی اکسید کربن و آب) به عنوان يک فرآيند مطلوب ميباشد.
واژههای کلیدی :حذف تتراسايكلین ،مطالعه سینتیک ،فرايند فتوکاتالیستي ،نور مرئي ،کاتالیست
*نويسنده مسئول :لیدا سلیمي ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،گروه مهندسي محیط زيست
Email: l_salimi@iau-tnb.ac.ir
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مقدمه

انسان کته بته وستیله  WHO/FAOگتزارش شتده استت

در سالهای اخیر تولید پستابهتای حتاوی ترکیبتات

میزان  744نانوگرم در گرم در بافتت ماهیهتهای644 ،

دارويي ،يكي از تهديدات عمده محیطزيستت بته شتمار

نانوگرم در کیلوگرم و 1744نانوگرم در گرم در بافتت

ميرود( .)1ورود مواد دارويتي و آنتتيبیوتیتکهتا و

چربتي و کلیتههتتا متيباشتتد( .1.)17تتاکنون روشهتتای

ه چنین متابولیتهای حاصل از آنها در محیطهتای

مختلفي ه چون جذب با کتربن فعتال و غشتاها بترای

آبي ،نگرانيهای زيادی را به دنبال داشته است( 3و)7

حذف اين ترکیبات دارويي استفاده گرديتده استت ،امتا

از عواملي که باعث آزادشدن آنتيبیوتیکها به محتیط

اين روشها آالينده را از بین نميبرند ،بلكه تنهتا آن را

متتيشتتوند ،متتيتتتوان بتته فاضتتالبهتتای شتتهری،

از يک فاز به فتاز ديگتر منتقتل متيکننتد( .)13امتروزه

فاضتتالبهتتای صتتنايع داروستتازی ،زائتتدات حیتتواني،

فرآيندهای اکسیداسیون پیشرفته به عنتوان جتايگزيني

شیرابه مواد زائد جامد اشاره کترد( 5و )0وجتود ايتن

برای فرآيندهای مذکور استتفاده متيشتود کته شتامل

آنتيبیوتیکها در محیطهای آبي ميتواند باعتث بتروز

تولید و استفاده از راديكال هیدروکستیل آزاد)● (OHبته

واکنشهای مختلف از آلرژیهای ستاده گرفتته تتا در

عنوان يک اکسیدکننده قوی برای تجزيه ترکیباتي است

برختتي متتوارد مستتمومیت و تهديتتد ستتالمت انستتان

که نميتواننتد بته وستیله اکستیدانهتای معمتول مثتل

گردند( 2و .)6تتراسايكلین از جمله آنتتيبیوتیتکهتايي

اکسیژن ،ازن و کلتر تجزيته شتوند( 15و  .)10يكتي از

است که به جز مصتارف انستاني بته وفتور در زمینته

فرآينتتتدهای بستتتیار جالتتتب در ايتتتن بتتتین ،فرآينتتتد

دامپزشتتكي و کشتتاورزی استتتفاده متتيشتتود .یبیعتتت

اکسیداسیون نانو فتوکاتالیستي( )1ميباشد که در آن از

هیدروفیلیک و فراريت ک اين ترکیب منجر به مقاومت

يک ترکیب به عنوان فتوکاتالیست نظیتر  TiO2استتفاده

چش گیر آن در محیطهای آبي شده است( .)1با توجه

متتتيگتتتردد .دلیتتتل افتتتزايش توجتتته بتتته فرآينتتتد

بتته پتتژوهشهتتای اخیتتر حضتتور تتراستتايكلین در

نانوفتوکاتالیستي اين است که اين فرآيند تحت شترايط

محیطهای آبي ،سبب اختالل در رشد برخي موجودات

محیطي انجام ميشود و نیاز به اکسید کنندههای گران

و ايجتتاد مشتتكالت استتتروژنیک و مختتتل شتتدن غتتدد

قیمت نداشته ،کاتالیست آن ارزان و غیر سمي بتوده و

درونريز ميشود( .)2در صورت ورود آنتيبیوتیکها

به وسیله اشعه ماوراء بنفش و نور مرئي متيتتوان آن

از جمله تتراستايكلین بته ختای متيتواننتد بته وستیله

را فعتتال نمتتود( .)16يتتک روش کارآمتتد در اصتتال

گیاهان ،محصتوالت و موجتودات ستاکن ختای جتذب

فتوکاتالیست اکسید تیتانیوم و فعالکردن آن تحت نور

شده و منجر به ايجاد مشكالت بهداشتي بترای انستان

مرئتتي ،جتتايگزيني يتتون اکستتیژن بتتا آنیتتونهتتايي

شتتتوند( 11و  .)14بتتتیشتتتترين ستتتطح باقیمانتتتده
تتراسايكلین در بافت دامهتا بته جهتت حفتم ستالمتي
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بهینهسازی و مدلسازی حذف آنتيبیوتیک تتراسايكلین با استفاده از نانوکاتالیست

نظیر؛  )Br- ،Cl- ،F-( X- ،S4+،C4+ ،N3+استت کته منجتر بته

آلفای برابر  )7و با سه بار تكرار( )3×30بترآورد شتد.

باريک شدن اليه انرژی آن ميگردد( .)12بتا توجته بته

برای بته دستت آوردن ستینتیک حتذف 17آزمتايش و

عدم حذف کامل آنتيبیوتیکها در فرآينتدهتای تصفیه

برای به دست آوردن راندمان حذف تعتداد  3آزمتايش

بیولوژيكي فاضالب( )11و کمبود پژوهشهتای جتامع

در شرايط بهینته پیشتنهادی نترمافتزا ر انجتام شتد و

در زمینه حذف تتراسايكلین و اين مه کته استتفاده از

هتت چنتتین  3نمونتته بتترای بررستتي رانتتدمان حتتذف

فرآيندهای فتوکاتالیست نانو ذرات ارزانتر و ستازگار

تتراسايكلین از نمونه فاضالب بیمارستاني در شترايط

با محیطزيست متيباشتد . ،لتذا هتدف از ايتن تحقیتق

بهینه پیشنهادی در نظر گرفتته شتد .7.در ايتن مطالعته

بهینتتهستتازی و متتدلستتازی حتتذف آنتتتيبیوتیتتک

ابتدا کاتالیستت  TiO2/N/Sستنتز و بعتد مشخصتات آن

تتراسايكلین با استتفاده از نانوکاتالیستت  TiO2/N/Sدر

بررستتتي و ستتتپس شتتترايط بهینتتته حتتتذف آالينتتتده

حضور نور مرئي در محلولهای آبي بود.

تتراسايكلین مشخص گرديد .سینتیک فرآينتد و میتزان
معدني شدن آنتيبیوتیتک و عملكترد فتوکاتالیستت در

روش بررسي
اين يک مطالعه تجربي متيباشتد کته در ستال

تصفیه فاضالب واقعتي متورد ارزيتابي قترار گرفتت.
تتراسايكلین با فرمول شیمیايي

C22H24N2O8

و خلتو

 1321انجام شد .راکتور مورد استفاده در اين مطالعته

 21درصد از شرکت سیگما تهیه شد .از مواد شیمیايي

از نوع جريان ناپیوسته به صورت جريان مايع مخلوط

تیتانیوم بوتوکسید ) ،(Ti (OBu)4اتانول NaOH ،و تیوره

بود .جامعه هتدف عبتارت استت از فاضتالب ستنتتیک

)(CH4N2Sبرای سنتز فتو کاتالیست استفاده شتد .تمتام

حاوی مقادير مورد نظر از آنتتيبیوتیتک تتراستايكلین

مواد شیمیايي از

بودند و برای تهیته

تهیه شده در محیط آزمايشتگاه کته بتا تغییتر شترايط

محلتتولهتتا از آب ديتتونیزه استتتفاده شتتد .شناستتايي و

واکتتتتتنش از قبیتتتتتل تغییتتتتتر دوز فتوکاتالیستتتتتت

تعیین میزان آنتتيبیوتیتک تتراستايكلین بته روش فتاز

ستتنتز شتتده(1تتت)4/7گتترم در لیتتتتتتتر ،غلظتتتتتتت

معكوس کرومتاتوگرافي متايع بتا کتارايي بتاال()HPLC

تتراستتايكلین(54تت)1میلتتيگتترم در لیتتتتتتر ،زمتتتتتتتان

انجام شد .شرايط کروماتوگرافي شامل فتاز متحتری:

واکتتنش(24تت)7دقیقتته و  pHمحلتتول(14تت ،)7بتتا تتتابش

استو نیتريل  4/41موالر و محلول اسید اگزالیک استت

نورمرئي نسبت به تعیتین شترايط بهینته جهتت حتذف

که به ترتیب با نسبت  34:24به عنوان شستشو دهنتده

آنت تيبیوتیتتک تتراستتايكلین از پستتاب ستتنتتیک اقتتدام

در یول متوج  365نتانومتراز آشتكار ستاز  UVمتورد

گرديد .جهت انجام پژوهش  14نمونته پتیشآزمتون و

استتتفاده قتترار گرفتتته و در نهايتتت باقیمانتتده غلظتتت

ه ت چن تین تعتتداد نمونتتههتتا بتتر استتاس روش یراحتتي
آزمايشات( )1متد یراحي مرکتب مرکتزی( 30 )7عتدد(با
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محصوالتMerck

1-Design of Experiments
2-Central Composite Design
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تتراسايكلین در اين یول موج مشتخص ستنجش شتد.

يک ارلن مايع به مدت  5دقیقه با هت مخلتوط و ستپس

 5 ،C18میكرومتتتتر،

 14میلتتيلیتتتر آب بتتدون يتتون بتته آن اضتتافه گرديتتد.

 0/6 ×754میلتتيمتتتر بتتود .مشخصتتات نانوکاتالیستتت

مخلوط حاصله برای  05دقیقته در سترعت بتاال تحتت

بااستفاده از روشهتايي مثتل میكروستكو الكترونتي

هیدرولیز قرار گرفت و رسوب ايجتاد شتده در دمتای

عبوری برای بررسي شكل و اندازه کاتالیستت ،پتراش

 14درجه سلستیوس بترای  70ستاعت نگهتداری شتد.

اشعه ايكس به منظور تعیتین فتاز کريستتالي نتانوذره،

سپس رسوب ايجاد شده با سانتريفوژ جدا گشتته و 3

میكروسكو الكتروني روبشي برای مشتخص کتردن

بار با اتانول شستشو و در دمای  14درجه به متدت 1

مورفولوژی و ويژگيهای سطحي فتوکاتالیست ستنتز

ساعت خشک گرديد .ماده خشک شده آسیاب و پتودر

شده وییف سنجي پراش انرژی پرتو ايكس برای تأيید

ايجاد شتده در کتوره  054درجته سلستیوس بترای 7

حضتتتور ازت و گتتتوگرد در ساختارکاتالیستتتت و از

ساعت تكلیس شد .برای تكلیس ه ابتتدا دمتای کتوره

تئوری  BETجهت تعیین مساحت سطح ويتژه ،حجت و

روی  054درجتته سلستتیوس تنظتتی شتتده و بعتتد از

توزيع اندازه حفترات کاتالیستت استتفاده شتد .در ايتن

رسیدن دمای کوره به درجه حرارت مورد نیاز ،پتودر

آزمايش از يک محفظه یراحي شتده کته در بتاالی آن

به دست آمده در داخل يک بوته چیني قرار داده شد و

بتانورمرئي بتا تتوان  354وات و شتدت 25

در کوره که اتمسفر هتوای آزاد داشتت قترار گرفتت.

میلتتي وات بتتر ستتانتيمتتتر مربتتع و بتتا یتتول متتوج در

فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم دو شتده بتا ازت و

محدوده  314-244نانومتر تعبیته شتده بتود ،استتفاده

گوگرد در اين مرحله سنتز شد( 74و  .)12جهت انجتام

شتتد .شتتدت المتت در فاصتتله  2ستتانتيمتتتری ،در

آزمايش از يک بشر با حج  754میليلیتراستفاده شتد

زمتانهتای مختلتف ،بتا استتفاده از استپكترومتری بتتا

که در تمام مراحل انجام کار حج  144میليلیتر متورد

تفكیک پذيری بتاال کنتترل و متورد انتدازهگیتری قترار

آزمايش قرار گرفتت .جهتت تنظتی  pHدر نمونتههتا از

گرفت .برای خنکسازی الم نورمرئي از يتک فتن 14

سود  4/1نرمال و اسید کلريدريک  4/1نرمال استتفاده

استفاده شتد .بترای اختتالط کامتل و گتردش پیوستته

شتتد .نمونتتههتتا بتتا غلظتتتهتتای مختلتتف آنتتتيبیوتیتتک

محتويات بشر از يک ه زن مغناییسي و مگنت با دور

تتراستتتايكلین وارد بشتتتر و تحتتتت شتتترايط مختلتتتف

 144دور در دقیقه استفاده شد .شماتیک راکتور مورد

نمونتهبتترداری در زمتانهتتای مختلتف انجتتام شتتد .در

استفاده در شكل  1آورده شده است.

شروع هر آزمايش سوسپانسون به مدت  6دقیقه تحت

ستتتتون متتتورد استتتتفاده

يک المت

OCD

از روش ستتل ت ژل بتترای ستتاخت کاتالیستتت

فراصوت  54هرتز جهت يكنواخت شدن نتانو ذرات در

اصال شده  TiO2استفاده شتد .در ايتن روش ابتتدا 17

محلول قرارگرفت و سپس قبل از روشن کتردن منبتع

میليلیتر از تیتانیوم بوتوکسید با  4/210گرم تیوره در

در محلول به مدت  5دقیقه در

144

تابش نانو

ذرهTiO2/N/S
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تاريكي به صورت سوسپانسیون قرار داده شد تا عمل

اين نمونه شبه واقعي در شرايط بهینه به دستت آمتده

جذب و واجذب دارو بر روی نانو ذره به تعادل برسد.

از نمونتته ستتنتتیک انجتتام گرديتتد .پتتیش ازستتنجش

پتتس از یتتي زمتتانهتتای تمتتاس الزم  14میلتتيلیتتتر از

باقیمانتتده تتراستتتايكلین بتتتا دستتتتگاه  HPLCمنحنتتتي

محلول برداشتته و از فیلترسرسترنگي  4/77میكترون

کالیبراستتیون دستتتگاه بتتا استتتفاده از غلظتتتهتتای

جهت حذف نانوذرات عبور داده شد .برای ایمینتان از

تتراستتايكلین در دامنتته محلتتولهتتای متتورد آزمتتايش

جداستازی تمتتامي مقتتدار نتانوذره موجتتود در نمونتته،

ترستتتی کتتته در شتتتكل  7نشتتتان داده شتتتده استتتت.

نمونهها با دور  0444دور در دقیقه به مدت  34دقیقته

همان یوری که مشاهده ميگردد ،معادله خط موردنظر

ستتانتريفیوژ و ستتپس مقتتدار  7میلتتيلیتتتر از آن را

و ه چنین  rضريب رگرسیون به عدد  1نزديک استت،

برداشتتته و وارد میكروتیتتو کتترده و بتترای ایمینتتان

پس خطي بودن روش فوق مورد تأيید است.

بیشتتتر درب میكروتیتتو هتتا بتتا پتتارافیل بستتته شتتد.
نمونهها در يخهال تا سنجش میزان حذف تتراسايكین

کتارايي حتذف آنتتتي بیوتیتک تتراستايكلین بته
صورت زير محاسبه ميشود(معادله )1
)

نگهتتداری و جهتتت ستتنجش باقیمانتتده غلظتتت دارو از

(

) (راندمان حذف

دستگاه  HPLCاستفاده گرديتد( 71و  .)12جهتت تعیتین

که  C0غلظت اولیه آنتيبیوتیتک تتراستايكلین،

کتتارايي نتتانو ذره در فاضتتالب بیمارستتتاني اقتتدام بتته

 Cغلظت نهايي آنتيبیوتیک تتراسايكلین بعد از فرآينتد

نمونتتهگیتتری از فاضتتالب بیمارستتتان امتتام ستتجاد(ع)

ميباشد.

ياسوج بته تعتداد  3نمونته در  3روز متتوالي شتد تتا

میتتتتزان معتتتتدني شتتتتدن دارو در فرآينتتتتد

راندمان حذف آنتيبیوتیتک تتراستايكلین در فاضتالب

فتوکاتالیستي دیاکسید تیتانیوم دو شده با نیتروژن

واقعتتي مشتتخص گتتردد .از آنجتتايي کتته آنتتتيبیوتیتتک

و سولفور تحت نور مرئي از یريق تعیتین کتربن آلتي

تتراستتايكلین در نمونتته واقعتتي فاضتتالب بتته وستتیله

کل بعد از واکنش فتو کاتالیست تعیین شد.

دستگاه  HPLCقابل رديابي و شناستايي نبتود ،لتذا بته

دادههتتای جمتتعآوری شتتده بتتا استتتفاده از

شكل دستي مقدار  15میليگرم بر لیتر از تتراستايكلین

نرمافزارهای

و آزمون آماری

به نمونه اضافه گرديد و سپس فرآيند تخريب بر روی

آنالیز واريانس تجزيه و تحلیل شدند.
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شكل :1شماتیک راکتور مورد استفاده درآزمايش

جذب
y = 4677.1x + 56080
R² = 0.997

6000000
5000000
4000000

Adsorption

سطح

3000000
2000000

)Linear (Adsorption

1000000
0
1200

1000

800

600

400

200

0

غلظت استاندارد(میكروگرم بر میلي لیتر)

شكل :7منحني استاندارد تتراسايكلین با استفاده از غلظتهای  4/43تا  1444میليگرم بر لیتر

و دمتتتتتای  75درجتتتتته ستتتتتانتيگتتتتتراد برابتتتتتر

يافتهها
در ايتتن مطالعتته روشهتتای متفتتاوتي شتتامل؛

 63،55،50،01،31،75مربتتتتوط بتتتته شتتتتاخصهتتتتای

میكروسكو الكتروني عبتوری ،پتراش اشتعه ايكتس،

1514،421،41،1162،421هست که به ترتیب مربوط به

میكروسكو الكتروني روبشي و ییف ستنجي پتراش

آناتتتاز و روتیتتل تیتانیتتا متتيباشتتد( .)77بتترای تعیتتین

بترای تشتخیص

حضتتتتور نیتتتتتروژن) (Nو گتتتتوگرد) (Sدر ستتتتاختار

مشخصات کاتالیست سنتز شده به کار گرفته شتد کته

نانوکاتالیست آنالیز ییف ستنجي پتراش انترژی پرتتو

نتتتتايج حاصتتتل از آنتتتالیز بیتتتانگر ايتتتن استتتت کتتته

ايكس انجام شد کته نشتان داد درصتد وزنتي عناصتر

نانوکاتالیستتت بتته ختتوبي ستتنتز شتتده استتت .بتته

موجتتود در کاتتتا لیستتت ،ستته تیتتتانیوم ،اکستتیژن،

منظورتعیین فازکريستالي نانوذره آنالیز پتراش اشتعه

نیتروژن ،گوگرد بته ترتیتب؛  0 ،03/6 ،06/0و  6بتوده

ايكس انجام شد که براساس ایالعات یبقهبنتدی شتده

است .تصوير میكروستكوب الكترونتي روبشتي بترای

حاصل از آن پیک های در محتدوده زاويته 7θ=14-14

مشخص نمودن شكل ظاهری نانوکاتالیست در شكل3

انرژی پرتو ايكتس و از تئتوری
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نشان داده است که سايز کاتالیست حتدود 54نتانومتر

پارامترهتتای متتورد بررستتي بتتر روی فرآينتتد خطتتي

مي باشد.

معن تيدار بتتود( .)p<4/45در حالتتت بتتر همكتتنش ت تأثیر

مستتاحت ستتطح ويتتژه ،حجت و توزيتتع انتتدازه

متقابل بین پارامترها AC ،بتر روی فرآينتد معنتيدار و

حفتترات روی فتوکاتالیستتت دی اکستتید تیتتتانیوم دو

 BD ،AD ،ABو BCمعنيدار نبوده است .در حالت مربتع

شده با ازت و گتوگرد بتا استتفاده از تئتوری  BETبتر

يا درجه دوم نیتز همته پارامترهتا بته غیتراز  A2تتأثیر

اساس ايزوترمهای جذب و واجتذب گتاز نیتتروژن در

معنيداری داشتهاند.

.3

دمای  22درجه کلوين(نقطته جتوش گتاز  N2در فشتار

يكتتي از آزمتتونهتتای متتورد استتتفاده بتترای

اتمسفر) محاستبه شتد .در ايتن روش مستاحت ستطح

اعتبارسنجي مدل آزمتون رگرستیون خطتي استت .در

ويژه از یريق جتذب فیزيكتي گتاز روی ستطح جتاذب

اين آزمون ضريب تعیتین( ،4/2232 (R2ضتريب تعیتین

 51/217متر مربع بر گرم حاصل شد .ه چنین توزيتع

تعتتتديل شتتتده) ،4/2120(Adjusted.R2ضتتتريب تعیتتتین

اندازه منافذ در اين آنالیز به ترتیتب برابتر بتا  1تتا 64

پیشگويي) 4/2275(Predicted.R2برای پاسخهای کارايي

نانومترو میانگین قطتر منافتذ  00/02نتانومتر و حجت

تجزيه تتراسايكلین محاسبه شدR2 .های به دست آمده

کلي منافذ برابربا  4/52سانتيمتر مكعب بر گترم بتود.
در اين تحقیق ،تأثیر پارامترهای بهرهبرداری نظیر؛

PH

 ،زمان تماس ،غلظت آنتيبیوتیک تتراسايكلین و غلظتت
فتوکاتالیست با استفاده از نرمافزار یراحي آزمايشات
و در قالب متد یراحي مرکب مرکتزی متورد بررستي
قرار گرفتند ،که نتايج در جدول  1ارايه گرديده است.
نكته قابل توجه در جدول فتوق ايتن استت کته
اختالف و يا تفاوت قابتل مالحظتهای بتین پاستخهتای
پیشبیني شده به وسیله مدل و پاسخ واقعي حاصل از
آزمايشات مشاهده نميشود .نرمافزار مدل درجه دوم
کامل را به عنوان بهترين مدل کته بیشتترين انطبتاق را
با پاسخها داشت( .)p<4/45نترمافتزار بتر مبنتای متدل

نشان دهنده همبستگي خوب دادهها و نزديک بودن آن
به مقدار پیشبیني شده ،بیانگر خوب بودن مدل است.
ه چنین ضريب دقت( )1نسبت پاسخ پیشبیني شده بته
خطای آن و يا همان نسبت سیگنال بته نتويز برابتر بتا
 64/411به دست آمد که نشان دهنده توان باالی متدل
در پیشبینتي نتتايج متيباشتد .چتون اگتر میتزان ايتن
شاخص برابر يا بزرگتر از  0باشتد دقتت متدل متورد
قبول خواهد بود .در اين مطالعه پتس از انجتام آنتالیز
 ANOVAو تعیتین بهتترين متدل منطبتق بتر پاستخهتا،
ميتوان با استفاده از نرمافتزار معادلته متدل پیشتنهاد
شده را برای پیشبیني دادهها و نتايج در هر شترايطي

تعیین شده ،تأثیر هر يک از پارامترهای مورد بررستي

به دست آورد .معادله زير به شكل ستاده و کتد شتده

بر روی پاسخ را با استفاده از آنتالیز واريتانس متورد

کارايي حذف تتراسايكلین را با نانوذره  TiO2/N/Sتحتت

ارزيابي قرار ميدهد .اهمیت تأثیر هر يک از پارامترهتا

تابش نور مرئي بر حسب درصد بیان ميکند.

را ه به صورت مجزا و ه بته صتورت بتر همكتنش
نشتتان متتيدهتتد .مشتتاهده م تيشتتود کتته ت تأثیر همتته
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* Efficiency = + 64.00 - 8.93 * A -3.97 * B + 7.15

مداخله کنندهها منجر به اشغال سطح نانوکاتالیستت و

C+4.22* D -3.20 * A * C -14.42 * B2-8.70 * C2-5.88 * D2

تأثیر منفي در استفاده از راديكالهای هیدروکستیل يتا

بهینهسازی متدل و دستتیابي بته مقتدار بهینته

حفرات مثبت در نوار ظرفیت از ستطح نتانو کاتالیستت

متغییرها در فرآيند حذف تتراسايكلین بر استاس تتابع

شتتده و باعتتث کتتاهش رانتتدمان حتتذف تتراستتايكلین

مطلوبیت به وسیله نرمافتزار صتورت پتذيرفت .حتذف

ميگردند.

تتراستتايكلین بتتا استتتفاده از کاتالیستتت  TiO2/N/Sدر

نتايج حاکي از آن استت کته افتزايش زمتان در

حضور نور مرئي درشرايط بهینه( pHابتتدايي برابتر،6

معرض قرار گرفتن با تابش نور مرئي ابتتدا منجتر بته

تتراسايكلین 13میلتيگترم بتر لیتتر ،دوزکاتالیستت1/7

افزايش حتذف تتراستايكلین بتا استتفاده از کاتالیستت

گرم بر لیتر ،و زمان برابر  56دقیقه)  22درصتد بتود.

 TiO2/N/Sشتده استت و بیشتترين رانتدمان حتذف در

راندمان معدنيسازی تتراسايكلین در شرايط بهینه 02

زمان  56دقیقته و کمتترين مقتدار تتراستايكلین اتفتاق

درصد نشان داده شتد .ستینتیک حتذف فتوکاتتالیتیكي

افتاده است .اما بار ديگر با افزايش زمتان مانتد بته 61

تتراسايكلین در شرايط بهینته انجتام شتد .بتر استاس

دقیقتته رانتتدمان حتتذف کتتاهش پیتتدا کتترد .در شتتكل 5

نتايج مطالعه حاضر شكل  0ضريب همبستتگي) )R2در

مشتتاهده متتيشتتود کتته تتتأثیر  pHبیشتتتر از غلظتتت

مدل سینتیک شبه درجته اول  4/2121بتود کته نشتان

تتراستتايكلین در محتتدوده انتختتابي پارامترهتتا استتت و

ميدهد حذف تتراسايكلین از فرآيند سینتیک درجه اول

بیشترين راندمان حذف در کمترين غلظت تتراسايكلین

تبعیت ميکند.

و  pHبرابر با  6به دست آمده است.

کارايي نانوکاتالیست مورد استتفاده در حتذف

در شكل  6گراف سه بعدی مربتوط بته غلظتت

تتراسايكلین از بیمارستان امتام ستجاد(ع) ياستوج در

تتراستتايكلینت کاتالیستتت مالحظتته م تيگتتردد .افتتزايش

شرايط بهینه و حضور نور مرئي یي سه بار تكرار بتا

غلظتتت تتراستتايكلین باعتتث کتتاهش کتتارايي حتتذف و

میانگین راندمان حذف  27درصد به دستت آمتد .افتت

افزايش غلظت کاتالیست تا دوزمشخصي باعث افزايش

راندمان حذف در شرايط واقعي به اين دلیل استت کته

کارايي حذف و بعد سبب کاهش آن ميگردد.

شكل : 3تصوير میكروسكوب الكتروني روبشي از فتوکاتالیست TiO2/N/S
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جدول :1یراحي آزمايش و نتايج کارايي حذف تتراسايكلین با کاتالیست  TiO2/N/Sتحت تابش نور مرئي
شماره

:Aغلظت تتراسايكلین

آزمايش

میليگرم بر لیتر

1

75/5

:Dغلظت کاتالیست

راندمان حذف

راندمان حذف پیشبیني شده

pH :B

:Cزمان (دقیقه)

گرم بر لیتر

واقعي(درصد)

(درصد)

6

06

7

02/11

01/20

7

75/5

6

06

1 /1

65/20

60

3

32/25

0

70

4/65

70/11

70/36

0

54

6

06

1 /1

05/1

05/20

5

75/5

6

06

1 /1

61/22

60

6

75/5

7

06

1 /1

13/71

10/75

2

13/75

1

61

1/55

55/42

52/40

1

13/75

1

70

4/65

70/56

75/01

2

75/5

6

06

1 /1

66/41

60

14

75/5

6

7

1 /1

16/31

10/12

11

75/5

6

06

1 /1

63/22

60

17

32/25

1

70

4/65

17/01

13/1

13

13/75

1

61

4/65

03/25

05/62

10

13/75

0

61

1/55

61/21

61/66

15

75/5

6

06

1 /1

67/0

60

16

75/5

6

06

1 /1

65/31

60

12

13/75

1

70

1/55

30/23

36/21

11

13/75

0

70

1/55

04/36

04/06

12

75/5

6

06

4 /7

33/20

37/40

74

32/25

0

61

4/65

30

37/27

71

75/5

6

06

1 /1

65/17

60

77

75/5

6

06

1 /1

61/2

60

73

32/25

1

61

1/55

72/31

71/33

70

13/75

0

70

4/65

72/10

31/31

75

75/5

6

06

1 /1

60/71

60

76

75/5

6

24

1 /1

00/20

03/01

72

32/25

1

70

1/55

12/41

74/16

71

1

6

06

1 /1

10/56

11/66

72

32/25

1

61

4/65

11/01

74/51

34

32/25

0

70

1/55

31/75

72/2

31

75/5

14

06

1 /1

7 /1

1/63

37

75/5

6

06

1 /1

63/5

60

33

13/75

0

61

4/65

57/1

57/57

30

32/25

0

61

1/55

32/43

31/31
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جدول : 7نتايج آنالیز  ANOVAبرای مدل درجه دوم تخريب فتوکاتالیستي تتراسايكلین با TiO2/N/Sتحت تابش نور مرئي
فاکتور

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

مقدار معنيداری

مدل

13554/54

10

262/12

771/27

4/4441

A-تتراسايكلین

1210/46

1

1210/46

031/06

4/4441

B-pH

321/30

1

321/30

16/62

4/4441

C-زمان

1772/66

1

1772/66

711/73

4/4441

D-کاتالیست

071/33

1

071/33

21/17

4/4441

AB

71/24

1

71/24

6/51

4/4124

AC

163/32

1

163/32

32/03

4/4441

AD

17/55

1

17/55

7/12

4/1463

BC

4/12

1

4/12

4/74

4/6524

BD

0/26

1

0/26

1/10

4/7222

CD

443E-3/246

1

443E-3/246

440E-1/201

4/2260

A^2

4/422

1

4/422

4/411

4/1256

B^2

6001/54

1

6001/54

1025/52

4/4441

C^2

7306/61

1

7306/61

532/55

4/4441

D^2

1462/34

1

1462/34

700/25

4/4441

باقیمانده ها

17/20

12

0/32

Lack of Fit

64/42

6/41

14

7/32

زمان(دقیقه)
140

120

100

0
-0.5 0
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5

Ln C/C0

y = -0.0339x
R² = 0.9871

80

60

40

20

4/1453

شكل : 0نمودار سینتیک اکسیداسیون آالينده تتراسايكلین در فرآيند فتوکاتالیستي به وسیله کاتالیست  TiO2/N/Sدر حضور نور مريي
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بهینهسازی و مدلسازی حذف آنتيبیوتیک تتراسايكلین با استفاده از نانوکاتالیست

شكل :5گراف اثرات متقابل تتراسايكلین ت pHدر حذف تتراسايكلین با استفاده از کاتالیست  TiO2/N/Sدر حضور نور مريي

شكل : 6گراف اثرات متقابل تتراسايكلین ت کاتالیست در حذف تتراسايكلین با استفاده از کاتالیست  TiO2/N/Sدر حضور نور مرئي

نتايج حاصل از حذف آنتيبیوتیک تتراسايكلین

بحث
امتتروزه تولیتتد پستتابهتتای حتتاوی ترکیبتتات

از محلول های آبي با فرآيند فتوکاتالیستي  TiO2/N/Sدر

دارويي ،از جمله تتراسايكلینها يكي از تهديدات عمتده

حضور نور مرئي بته تفكیتک متغیرهتای متمثر متورد

محتتیط زيستتت و بتته خطتتر افتتتادن ستتالمتي انستتان

بحث قرار گرفته است .نتايج حاکي از آن استت کته بتا

ميباشند .بر اين اساس ،نیاز بته يتک سیستت کارآمتد

افزايش زمان تابش تتا حتد معینتي افتزايش کتارايي و

برای حذف اين ترکیبات از محتیطهتای آبتي احستاس

افزايش بیشتر از آن مقدار ،کاهش کارايي حتذف را در

ميشتود .لتذا هتدف از ايتن تحقیتق استتفاده از فراينتد

پيداشته است .با افزايش زمان تابش ذرات کاتالیستت

فتوکاتالیستي نانو ذره  TiO2/N/Sتحت تابش نور مرئتي

برانگیخته شده و موجب آزاد شتدن جفتت الكتترون تت

جهت حذف تتراسايكلین از محلولهای آبي با استتفاده

حفره ميشتود کته ايتن امتر منجتر بته افتزايش تعتداد

از یراحي آزمايشات به روش سطح پاسخ بود.
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و در نتیجتته رانتتدمان فرآينتتد اکسیداستتیون افتتزايش

حتتذف فتوکاتالیستتتي تتراستتايكلین پرداختنتتد ،کتتارايي

مييابد .دلیل باال بودن حذف در لحظات ابتدايي تعتداد

حذف در pHهای مختلف به اين ترتیب بته دستت آمتد.

جايگاههتای فعتال جتاذب در دستترس بترای دريافتت

 pH 6 > pH 3 > pH 9 > pH 12کته ايتن نتیجته بتا نتتايج

فوتون نور مرئي بیشتر بوده ،اما با گذشت زمتان ايتن

مطالعتته هت ختتواني دارد( .)71هت چنتتین یبتتق مطالعتته

جايگاهها اشباع ميشود .به یوری که سترعت تجزيته

فضیلتي و همكاران بر روی کارايي حذف تتراسايكلین

به یور محسوسي کاهش يافته و در نهايت به شترايط

به وستیله  TiO2/ZnOاز محلتولهتای آبتي pH ،مناستب

تعادل ميرسد .مصتطفي پتور و همكتاران در مطالعته

محلول جهت حذف با راندمان باال ،برابر با  5به دستت

تجزيه فتوکاتالیستي آنتيبیوتیک سیپروفلوکساسین با

آمد( ،)76مالحظه ميگردد افزايش غلظت تتراستايكلین

استفاده از نانوذرات اکسید متس در محتیطهتای آبتي،

باعث کاهش کارايي حذف و افزايش غلظتت کاتالیستت

زمان تماس  64دقیقه را به عنوان زمتان تمتاس بهینته

تا دوز مشخصي باعث افزايش کارايي حذف و ستپس

تعیین کردند( .)73در مطالعهای صفری و همكتاران بتا

سبب کاهش آن ميگردد .کته دلیتل آنرا متيتتوان بته

عنوان تجزيه فتوکاتالیستي آنتيبیوتیک تتراسايكلین با

افزايش سطو فعال بتر روی کاتالیستت و بته تبتع آن

 UV/TiO2و  H2O2/UV/TiO2به اين نتیجه رستیدند کته بتا

افزايش تولید راديكالهای هیدورکسیل و سوپراکسايد

افزايش زمان تماس راندمان حذف افتزايش متييابتد و

مرتبط دانست .افزايش بیش از حد کاتالیستت

زمتتان تمتتاس  24دقیقتته را زمتتان تعتتادل در نظتتر

سبب افزايش کدورت محلول ،کاهش میزان نفتوذ نتور

گرفتند( .)70گراف سه بعتدی مربتوط بته  pHو غلظتت

مرئي ،افزايش مسیر یي شده بته وستیله فوتتونهتای

pH

نوری و کاهش سطح کل قابل تحريتک گرديتد و حتتي

بیشتتتر از غلظتتت تتراستتايكلین در محتتدوده انتختتابي

تتتأثیر منفتتي در رانتتدمان حتتذف ايجتتاد نمتتود(.)72

پارامترها است و بیشترين راندمان حتذف در کمتترين

غالمحستتین صتتفری و همكتتاران در مطالعتته "تجزيتته

غلظت تتراستايكلین و  pHبرابتر بتا  6بته دستت آمتده

فتوکاتالیستتتي تتراستتايكلین بتتا استتتفاده از  UV/TiO2و

است .در فرآيند اکسیداسیون پیشرفته ،تغییترات  pHاز

 ،UV/TiO2/H2O2به اين نتیجه دستت يافتنتد( .)70دستپینا

یريق تولید راديكالهای متنوع ،بر میزان اکسیداسیون

تجزيه و معدنيسازی آنتي بیوتیک آموکسي سیلین بتا

تأثیر ميگذارد pH .نقش مهمتي را در تجزيته و حتذف

استتتفاده از  UV-A/TiO2را متتورد بررستتي قتترارداده و

آنتيبیوتیکها دارد .به دلیل ايتن کته هت بتار ستطحي

مشاهده کرد که با افزايش غلظت فتوکاتالیستت از 144

تتراسايكلین و ه بارسطحي دی اکسید تیتانیوم تحتت

میليگرم بر لیتتر بته  754و بیشتتر بتازده آن کتاهش

تأثیر  pHمحلول قرار دارد( .)75یي مطالعهای که وانگ

يافته است( .)71با توجه به محدوديتهتای موجتود در

و همكاران به بررسي کارايي  C–N–S tridoped TiO2در

هزينه مواد و تجهیتزات چنانهته بتتوان ايتن

تتراسايكلین محلتول مشتاهده متيشتود کته تتأثیر

151

خصو

TiO2/N/S
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نانو ذرات را در مقیاس صنعتي تولید کترد ،ايتن روش

درصد نشان داده شد .نتايج مطالعه سینتیک نشان داد

ميتواند در حذف آاليندههای آلي و معدني مقترون بته

که دادههای حاصل از فرآينتد در معترض تتابش نتور

صرفه باشد و پیشنهاد ميگتردد از ايتن فرآينتد جهتت

مرئي از مدل سینتیک شبه درجه اول پیتروی متيکنتد.

حذف فتوکاتالیستي آالينتدههتای معتدني و آلتي ديگتر

عملكرد فرآيند در تصفیه فاضالب واقعي نشان داد که

استفاده کرد و ه چنین پیشنهاد ميشود از اين روش

راندمان حذف تتراسايكلین تحت تابش نتور مرئتي بته

برای حذف آنتيبیوتیکها در شترايط واقعتي استتفاده

وسیله کاتالیست  TiO2/N/Sدر شرايط بهینه  27درصتد

گردد.

بود.

نتیجهگیری

تقدير و تشكر

نتتتتتايج نشتتتتان داد کتتتته کتتتتارايي فرآينتتتتد

اين مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری رشته

فوتوکاتالیستي  TiO2/N/Sدر معرض تتابش نتور مرئتي

مهندستتي محتتیط زيستتت بتتا کتتد 15254541267445

در حذف آنتيبیوتیک تتراسايكلین به دلیل عتدم تولیتد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال متيباشتد کته

محصوالت جانبي و ه چنین محصوالت نهايي معتدني

با حمايت مالي و معنوی اين دانشگاه انجام شتد ،بتدين

(دی اکسید کربن و آب) به عنوان يتک فرآينتد مطلتوب

وستتیله نويستتندگان برختتود الزم متتيداننتتد از همتته

ميباشد .نرمافزار مدل درجه دوم کامتل را بته عنتوان

عزيزاني که در اين یر آنها را ياری کردنتد ،تقتدير و

بهترين مدل که بیشترين انطباق را با پاسخ هتا داشتته،

تشكر نمايند.

برای فرآيندهای حذف تتراسايكلین به وسیله نانو ذره
 TiO2/N/Sتحتتت تتتابش نتتور مرئتتي بتتر مبنتتای آنتتالیز
واريانس  ANOVAپیشنهاد نموده است .مطالعته نشتان
داد که تمامي متغیرهای ممثر مانند  ،pHزمان واکتنش،
غلظتتتت تتراستتتايكلین و دوز فوتوکاتالیستتتت تتتتأثیر
معنيداری بر حذف آنتيبیوتیک تتراستايكلین داشتتند.
حداکثر راندمان حذف تتراستايكلین تحتت تتابش نتور
مرئي به وسیله کاتالیستت  TiO2/N/Sدر شترايط بهینته
 22درصتتد و رانتتدمان معتتدني شتتدن آنتتتيبیوتیتتک
تتراسايكلین در شرايط بهینه تحت تابش نور مرئتي02
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Abstract
Background & aim: Today, the production of effluents containing medicinal compounds, including
tetracyclines, is one of the major threats to the environment and endanger human health.
Accordingly, the need for an efficient system to remove these compounds from aquatic
environments is felt. Therefore, the aim of this study was to optimize and model the removal of
tetracycline antibiotics using TiO2 / N / S nanocatalyst in the presence of visible light in aqueous
solutions.
Methods: In this experimental study conducted in 3922, nanocatalyst was synthesized by sol-gel
method and then its characteristics were analyzed using SEM, XRD, EDS and BET analyzes.
Secondly, by changing the reaction conditions such as changing the synthesized photocatalyst
dose (0.1-2) g/l, antibiotic concentration (1-50) mg/l, reaction time (2-90) minutes and solution pH
(2-10) and by visible light irradiation to remove tetracycline from synthetic effluent and the effect of
these variables on process performance by response surface method and CCD method and
determination of optimal conditions, investigation of reaction kinetics, tetracycline mineralization
and photocatalyst performance in real wastewater treatment Was evaluated. Tetracycline was
determined by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). The collected data
were analyzed using analysis of variance.
Results: The software has proposed a complete quadratic model as the best model, based on
ANOVA analysis of variance. The maximum removal efficiency of tetracycline with this process in
optimal conditions with a pH of 6 and a time of 56 minutes and a concentration of tetracycline of 13
mg/l was the catalyst value of 1.2 g/l was 77%. The mineralization efficiency of tetracycline
antibiotics under optimal conditions was 47% and the kinetic study presented that the data followed
the quasi-first-order model well and eliminate the tetracycline process in the wastewater of Imam
Sajjad Hospital of Yasuj by 72%.
Conclusion: The results indicated that the efficiency of TiO 2/N/S photocatalytic process exposed to
visible light radiation in the removal of tetracycline due to lack of by-products as well as mineral end
products (carbon dioxide and water) as a desirable process.
Keywords: Tetracycline removal, Kinetics study, Photocatalytic process, Visible light
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