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 خالصه

ان به عنو ونینکتانت ساپفارشده توسط بیوسواصالح نانودیاتومیت با استفاده از از محلول آبیآزیترومایسین  بیوتیکآنتی حذفدر این پژوهش 

ترومایسین مورد بررسی دوز جاذب، زمان تماس و غلظت اولیّه آزی،pHجاذب مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای موثر بر فرآیند جذب شامل 

و زمان  20ppmومایسین برابر با لیّه آزیتر، غلظت اوگرم در لیتر 1، دوز جاذب برابر با pH=9. نتایج آزمایشات نشان داد که در شرایط گرفت قرار

افزایش حذف  ببس pHنتایج نشان داد که افزایش باشد. می %5/98دقیقه راندمان حذف آزیترومایسین از محلول آبی برابر با  30تماس 

 برابر یا دوز جاذب، pH=9 شرایطبیشینه ظرفیت جذب تجربی نانودیاتومیت نیز در گردد. آزیترومایسین از محلول آبی توسط جاذب مورد نظر می

به طور کلی نتایج نشان  شد. تعیین 91.68mg/gدقیقه، برابر با  60و زمان تماس  100ppmگرم در لیتر، غلظت اولیه آزیترومایسین برابر با  5/0

 باشد.های آبی میاز محلول ده با ساپونین، جاذب زیستی مناسب با بازده باال جهت حذف آزیترومایسینشدهد که نانودیاتومیت اصالحمی

 

 ، ساپونیننانودیاتومیت، اصالححذف، آزیترومایسین، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

 ه منظنورگردند. از اینن داروهنا بنه طنور گسنترده بنها و پروتوزاها میها، قارچهستند که مانع از رشد ریزموجودات نظیر باکتری داروهاییها بیوتیکآنتی

اسنتفاده ها انسنان درمان هایی که دربیوتیکشود. نخستین آنتیها و حیوانات و همینطور مصارف کشاورزی استفاده میعفونی در انسان هایدرمان بیماری

ننند ها از طرین  اصنالح شنیمیایی ترکیبنات بنا منشناء طبیعنی  مابیوتیکسیلین و استرپتومایسین. در حال حاضر، آنتیمنشاء طبیعی داشتند؛ مانند پنی شدند

هنا را براسناس تنوان آنها گروه وسیعی از مواد شیمیایی هستند که میبیوتیکآیند. آنتیسیلین( و یا سنتز شیمیایی  سولفامتوکسازول( بدست میآموکسی

تقسنی   آمینوگلیکوزیندها و ...کرولیندها، ها، ماهنا، تتراسنایکلینها، کینولونهنا، سنولفونامیدالکتام-های بتناساختار شیمیایی و نحوه عملکردشان به گروه

تواننند خنینی، ، میpHتحنت شنرایط مختلن   هنابیوتیکآنتی. ]1[ هسنتندهای عاملی مختلفنی گروه با های پیچیدهمولکولدارای  "غالبا این مواد. نمود

شنیمیایی و بیولنوکیکی -واص فیزیکنیهای عاملی متفاوت درون یک مولکول، ممکن اسنت خنکاتیونی و یا دوقطبی باشند. همچنین به دلیل وجود گروه

1ها از جمله آن
owK ها با تغییر پذیری نوری، رفتار جذبی، فعالیت ضدمیکروبی و سمیّت آن، واکنشpH 2[ تغییر یابد[. 

استفاده  متاسفانه .اندرا نجات دادههای فراوانی انسان جانو  شدهدر عل  پزشکی های مختل  سبب ایجاد تغییرات اساسی ها از جنبهبیوتیکنتیآ

هنا بیوتینک و اسنتفاده نابجنا از آن. افنزایش مصنرف آنتی]3[اسنت همنراه بوده هادر میکروارگانیس  سریع مقاومت ایجادانگیز با از این داروهای شگفت

هنای بنا دوز پنایین بنه مندت طنوالنی، کبیوتی. قرارگیری در معرض آنتی]4[ها باشد بیوتیکتواند دالیل اصلی شیوع سریع این مقاومت در برابر آنتیمی

هنای غینر هنای مقناوم بنه سنایر باکتریکنانتقنال  انتقال کن افقی یا همان پدیده باعثتواند های مقاوم شده که این موضوع میسبب تکییر انتخابی باکتری

مخنزن یک مانند ها زیاد است اک  جمعیت میکروبی در آنها که ترهای بیمارستانی و دامداریهایی مانند سیست  فاضالب، پساب. مکان]5[ گرددمرتبط 

                                                                                                                                                    
1 Octanol-water partition coefficient 
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شناسی زیستی نیز حائز اهمینت اسنت؛ س  های آبی از جنبهها در محیطبیوتیک. وقوع آنتی]6[کنند ها عمل میهای مقاوم آنو رشته هابیوتیکبرای آنتی

تنوان بنه کناهش تجزینه منواد آلنی  بنا از جمله این آثنار می. ]1[ ت تاثیر قرار دهندتحبوم را قابلیت را دارند که زیستاین به طور بالقوه  این داروها زیرا

های بومهای حیاتی زیستهای تصفیه فاضالب(، ایجاد اختالل در چرخهتحت تاثیر قرار دادن فرآیندهای اکسیداسیون بیولوکیکی مورد استفاده در سیست 

های تصنفیه توانند رشند ریزموجنودات را در سیسنت ها میبیوتیکآنتی .]7[صلخیزی خاک اشاره کرد حااختالل در دهی( و گیری/نیتروکنآبی  نیتروکن

 د. نفاضالب متوق  کرده و همچنین ساختار کلی جمعیت میکروبی در محیط محلی را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرار ده

 نهاینت از طرین  ادرار ودر گینرد و ی متابولیکی مختلفی قرار میهاجذب در معرض واکنش پس از و حیوانات بدن انساندر  یمصرف اروهاید

جنه بنه شنکل ترکینب فعنال گینرد و در نتیها، حذف به وسیله فرآیندهای متابولیکی به طور کامنل صنورت نمیبیوتیکشود. در مورد آنتیمدفوع دفع می

بیوتیک به شنکل داروی اولینه بنه مولکنول ها درصد دفع آنتی. در انسان]8[گردد دفع می از بدن موجود های متابولیکیاصلی تغییرنیافته به همراه فرآورده

در واقنع  اسنت؛شده تخمین زده %30 "مجموعا مصرفی هایبیوتیکتمام آنتی نرخ متوسط متابولیس . ]9[باشد متغیر می %60تا  %10آن بستگی داشته و از 

گذشنته و انی و حینوانی، دوررینز داروهنای تاری عنالوه بنر دفنع انسن .]10[شنود می عدفن نیافتنهتغییر بیوتینک مصنرفی بنه طنورآنتی %70 به طور متوسط

بینوتیکی ه از کود حیوانی و لجن حناوی پسنماندهای آنتیبه عالوه، با استفاد یابند.های فاضالب راه میخانهنشده نیز وارد فاضالب شده و به تصفیهاستفاده

های سنطحی و زیرزمیننی از آنجا که آب .]8[یابند می راههای زیرزمینی های سطحی نشت کرده و به آبها به آبیکبیوتهای کشاورزی، آنتیدر زمین

 .]11[ ]7[شوند های شرب مشاهده میها در آببیوتیکآنتی "باشند، غالبامنابع اصلی آب شرب می

ز جملنه ااریترومایسین  بیوتیکآنتی فائ  آمدن بر برخی از ایرادات آزیترومایسین یک ماکرولید جدید است که هدف از تولید آنبیوتیک نتیآ

فونتهنای ع ،هنای ناشنی از بناکتری ماننند برونشنیتجهنت منداوای عفونتآزیترومایسنین  اسنت.حساسیت دارویی و طی  ضدمیکروبی محدود آن بوده

گنردد. رین  مندفوع دفنع میاز ط "به صورت تغییر نیافته و عمندتا هشدبخش عمده آزیترومایسین مصرفشود. تجویز میپوستی، تنفسی، آمیزشی و غیره 

بیوتیک به صنورت تغیینر این آنتی . با توجه به دفع عمده]12[گیرد ( صورت می%7دفع داروی تغییرنیافته از طری  ادرار نیز به مقدار بسیار جزئی  کمتر از 

 رسد.های جدید کارآمد و اقتصادی برای حذف آن حیاتی به نظر میزیست، ابداع روشها در محیطبیوتیکنیافته از بدن و تاثیرات سوء وجود آنتی

 هناند. با این حال، پژوهشکنها ایفا میبیوتیکای در کاهش پایداری آنتینقش عمده ، تجزیه نوری و تجزیه زیستی، آبکافتجذبرآیندهای ف

هنا عملکنرد بیوتیکهای فاضنالب در زمیننه تجزینه و ینا حنذف کامنل آنتیخانهدر تصنفیهسازی مورد استفاده دهند که فرآیندهای مرسوم پاکنشان می

 ]15[ ]14[ ]13[شنوند های آبنی محلنی وارد میبه محیط های فاضالبخانهتصفیههای خروجی در نهایت به همراه پساباین داروها کارآمدی نداشته و 

ار بنرده هنا در فناز جامند بکنای حذف مواد مختل  از فازهای سیال  گاز و مایع( و نگهداشت آنجذب نوعی فرآیند تغییر فاز است که در عمل بر .]16[

ده از تنرین تعرین  ارائنه شنهای مختلن  محنیط زیسنت در نظنر گرفنت. کلیتوان این فرآیند را به عنوان فرآیندی طبیعی در بخششود. همچنین میمی

آب، فرآینند  د. در زمیننه تصنفیهیمیایی موجود در فاز سیال در سطح یک مایع یا جامد توصی  می نماینهای شجذب، این فرآیند را به عنوان تغلیظ گونه

ها از طری  جذب بر روی سنطوح ها و یونلاست. در این فرآیند، مولکوهای مختل  معرفی شدهجذب به عنوان یک فرآیند حذفی موثر برای حل شونده

ری کلیندی در کیفینت یک فرآینند سنطحی اسنت، خصوصنیات سنطح جناذب پنارامت "نجایی که جذب غالباگردند. از آجامد از محلول آبی حذف می

 .]17[شود جاذب محسوب می

سنلولی آبنی تشنکیل هنای تکاز میکروفسنیل جلبک "( یک سنگ رسوبی سفیدرنگ، نرم و سبک است که عمدتاO2.nH2SiOیاتومیت  د

ب ذب بناال و سنطح وینژه زیناد آن سنبجی ک ، هدایت حرارتی پایین، اندازه کوچک ذرات، ظرفیت متخلخل دیاتومیت، چگال "شود. ساختار شدیدامی

های مختل  و مواد شیمیایی آلی و غیرآلی و همچننین بنه عننوان جناذب در است تا کاربردهای صنعتی متعددی از جمله به عنوان فیلتر برای نوشیدنیشده

 ایزین مقنرون بنه صنرفهجنایگ تواند به طور بنالقوهمیتر از کربن فعال بوده و بنابراین برابر ارزان 500 "اوددیاتومیت حد .باشد های نفتی داشتهحذف لکه

 توانند بنه افنزایش سنطح وینژه ذرات انجامینده و خنواص وکناهش سنایز ذرات دیاتومینت در حند ننانو میبرای کربن فعال باشد. شایان ذکنر اسنت کنه 

هنای گو رن ، متنیلن بلنو]Pb(II) ]18ون یتاکنون از دیاتومیت به عنوان جاذب جاذب طبیعی در حذف  پدید آورد. دیاتومیتهای جدیدی را در قابلیت

 است.استفاده شده ]22[فلزات سنگین و  ]21[ MTBEو  BTEX، ]20[بیوتیک تتراسایکلین ، آنتی]19[ پذیر سیباکرون مشکی و زردواکنش

الزم است که بنه  گذارد. بدین منظوربی تاثیر منفی میهای آزیادی دارد که بر فرآیند جذب در محلولهای ا این حال دیاتومیت خام ناخالصیب

های سطحی آن را بهبود بخشیده و در قیاس بنا تواند ویژگیمنظور دستیابی به ظرفیت جذب باالتر، آن را اصالح نمود. اصالح مناسب سطح دیاتومیت می

قابنل  بنه طنور. حنرارت دادن باشنندهای مرسوم اصالح شامل اصالح فیزیکی و شیمیایی میفرآیند جذب شود. روش دیاتومیت خام، باعث برتری آن در

های سنطحی مختلن  از جملنه جنذب و فتوکاتنالیز پذیر کلیدی برای واکنشهای واکنشو سایت های آبدارمحتوای سطح گونه توجهی بر نوع، توزیع و

گردد. اصالح شیمیایی با استفاده از اسیدها و ینا بازهنای مرسنوم و برخنی از ترکیبنات حذف مواد اضافه فرّار و آلی میباشد. همچنین باعث تاثیرگذار می
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لکنولوشنامل م ،ناریاسناپو یالجنادرخنت کو "بسیاری از گیاهان مخصوصا عصاره .]23[ ]18[اند تری مورد استفاده قرار گرفتهغیرآلی، به میزان گسترده

مولکنول ینزآبگر بخش. شودیم یافت یاهیگ یگونه 500است که در  یعیطب سورفاکتانت ساپونین، نام دارد. یناست که ساپون یعیطب کتانتاسورف های

بنه بخنش  یگلوکنوز یوننداست که توسط پ یدساکار هایماندهیو بخش آبدوست آن شامل باق تشکیل شده یدستون استروئ یا یترپنویداز تر ینساپون های

 ینهمچنن .صورت گرفته است یانرک و یشیآرا یی،دارو یی،غذا ی،صنعت هایدر بخشاز این ماده  یادیز یداتتول یراخ هایسال در ل است.متص یزآبگر

 یمناده کیعنوان و به ییغذا هاییدر افزودن ی،و مواد معدن هایتامینمحلول ماندن مواد در و ها،یدنیدر نوش امولسیفایر وک  زا  یعنوان مادهبه ینساپون

 زیسنتی فعنال مواد وها کتانتاسورف یاتاز خصوص یبیترک ینطور خالصه، ساپون. بهشودیاستفاده م ییدر کاهش کلسترول مواد غذا یدهنده اصل یلتشک

 .]24[مختل  است  هاییجذاب و موردتوجه در تکنولوک یماده یل یکدل ینو به هم باشندیرا دارا م یضرور

ول از محلن بیوتینک آزیترومایسنینحذف آنتی ه منظورببا استفاده از بیوسورفاکتانت ساپونین دیاتومیت نانوجاذب  صالحادف از این پژوهش، ه

ه آزیترومایسنین و ، غلظنت اولیّنpHتناثیر پارامترهنای دوز جناذب، . به نحوی است که بیشترین قابلیت حذف در کمترین مقدار جاذب حاصل شنود آبی

 است.مورد بررسی قرار گرفتهزمان تماس در این پژوهش 

 
 

 هامواد و روش .2
 

 مواد 2-1

ک اسننید، سننولفوری سنناپونین از شننرکت سننیگما آلنندری ، از شننرکت تهننران شننیمی، دیاتومیننت از معنندن زنجننان، %97پننودر آزیترومایسننین بننا خلننوص 

 ردید.ه از شرکت زالل طب شیمی تهیه گبار تقطیر دیونیز3هیدروکلریک اسید، سدی  هیدروکسید و متانول از شرکت مرک آلمان و آب 

 5دقیقنه و بنه مندت  دور در 250( در دور Fritsch Pulverisette 6ای  به منظور تهیّه نانودیاتومیت، دیاتومیت طبیعنی در آسنیاب مناهواره

 است.آورده شده 1نانودیاتومیت در جدول  XRF. نتایج آنالیز ]25[ساعت آسیاب شد 

 

 نانودیاتومیت XRFنتایج آنالیز  -1جدول 

 2SiO O2K 3O2Al O2Na 3O2Fe CaO 2ZrO MgO 3So 2TiO 2MnO دهندهجزء تشکیل

 0/0 80/0 57/0 34/0 06/0 24/3 03/3 30/0 36/21 42/4 88/65 درصد وزنی

 

 های مورد استفادهروش 2-2

 

 اصالح جاذب نانو دیاتومیت 2-2-1

پنس از رفنت. گبنر روی همنزن قنرار سناعت 24سناپونین بنه مندت  %1/0یاتومیت درون محلول آبی ه اصالح جاذب بدین صورت بود که پودر نانودنحو

 .]20[ درجه سانتیگراد در انکوباتور خشک گردید70مرتبه با آب مقطر شسته شد و پس از آن در دمای 3نشینی ته

 

 ساخت محلول آبی آزیترومایسین  2-2-2

ل شده و سنسس بنا آب حاز حج  کل محلول آبی  %10شخصی از پودر آزیترومایسین در متانول با مقدار برای ساخت محلول آبی آزیترومایسین، مقدار م

 موالرتنظی  شد. 1/0ها با استفاده از هیدروکلریک اسید و سدی  هیدروکسید با غلظت تمامی نمونه pHبار تقطیر دیونیزه به حج  رسانده شد. 3

 

 روش کلی فرآیند جذب  2-2-3

 و، زمنان تمناس pHها بنا مشخصنات مطلنوب  دوز جناذب، ، نموننهآزمنایشت در سیست  ناپیوسته صورت گرفت. متناسب با هر مرحله از کلیه آزمایشا

رزانننده لجذب بر روی  به منظور انجام فرآیند شدهاصالح غلظت اولیّه آزیترومایسین در محلول( در ظروف مخصوص قرار گرفته و پس از افزودن جاذب

نتریفوک دقیقه داخنل سنا20ها به مدت دور در دقیقه قرار داده شدند. پس از گذشت زمان تماس مورد نظر به منظور جداسازی جاذب، نمونه 500با سرعت 

ن ور محاسننبه میننزادور در دقیقننه قننرار گرفتننند. سننوپرناتانت از نمونننه جنندا گردینند و غلظننت آزیترومایسننین در محلننول نهننایی بننه منظنن 6000بننا سننرعت 

 انجام پذیرفت. %5بار تکرار و با خطای کمتر از 3گیری گردید. تمامی آزمایشات با حداقل یسین حذف شده، اندازهآزیتروما
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 گیری غلظت آزیترومایسیناندازهروش    2-2-4

 5ر را جندا کنرده و بنه آن لیتنمیلی 5گیری گردیند. در اینن روش از هنر نموننه مقندار غلظت آزیترومایسین با استفاده از روش اسنسکتروفوتومتری انندازه

گراد قرار گرفت. سسس اجنازه درجه سانتی 40ساعت در حمام آب در دمای  1ها به مدت نرمال افزوده گردید. سسس نمونه 27لیتر اسید سولفوریک میلی

( در طنول JENUS UV-1200تروفتومتر  از آن غلظت باقیمانده آزیترومایسین توسط دستگاه اسسک دما شده و پسها با محیط اتاق ه داده شد تا نمونه

 .]26[نانومتر قرائت گردید  482موج 

 

 باقیمانده محاسبه ظرفیت جذب و درصد آزیترومایسینروش   2-2-5

 بیوتیک آزیترومایسین از محلول آبی از رابطه زیر بدست آمد:ظرفیت جذب جاذب نانودیاتومیت برای جذب آنتی

         )1  

گنرم در لیتنر(، میلی غلظت اولیّه آزیترومایسنین در محلنول  iCحج  نمونه  لیتر(،  Vگرم بر گرم(، ظرفیت جذب جاذب  میلی qرابطه  در این

fC گرم در لیتر( پس از انجام فرآیند جذب و غلظت باقیمانده آزیترومایسین در محلول  میلیm باشد.ند جذب  گرم( میجرم جاذب بکار رفته در فرآی 

 صد آزیترومایسین باقیمانده در محلول آبی نیز از رابطه زیر محاسبه گردید:در

 

          )2  

غلظننت باقیمانننده  fCگننرم در لیتننر( و غلظننت اولیّننه آزیترومایسننین در محلننول  میلی iCدرصنند آزیترومایسننین باقیمانننده،  Rدر ایننن رابطننه 

 باشد.ر( پس از انجام فرآیند جذب میگرم در لیتآزیترومایسین در محلول  میلی
 

 

 نتایج و بحث .3
 

هنای مایسنین در زماندوز جناذب و غلظنت اولیّنه آزیترو، pH حذف آزیترومایسین، پارامترهای منوثر در فرآینند جنذب شنامل ارزیابی فرآیندبه منظور 

 است.ده شدهان دانش 3و  2، 1های   در محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات در شکلمختل

 

 
شده. الف( درصد آزیترومایسین باقیمانده، ب( ظرفیت جذب بر حذف آزیترومایسین توسط نانودیاتومیت اصالح pHتاثیر  - 1 شکل

 (1g/Lبرابر با و دوز جاذب  100ppmشده )غلظت اولیه آزیترومایسین نانودیاتومیت اصالح

(ب) )الف(  
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شده. الف( درصد آزیترومایسین باقیمانده، ب( ظرفیت جذب اثیر دوز جاذب بر حذف آزیترومایسین توسط نانودیاتومیت اصالحت  - 2شکل 

  (pH=9و  100ppmشده )غلظت اولیه آزیترومایسین نانودیاتومیت اصالح

 

 
یت جذب شده. الف( درصد آزیترومایسین باقیمانده، ب( ظرفتاثیر غلظت اولیه بر حذف آزیترومایسین توسط نانودیاتومیت اصالح - 3شکل 

 (1g/Lو دوز جاذب برابر با  pH=9نانودیاتومیت )

 

 زیترومایسینبر میزان جذب آ pHتاثیر  3-1

هنای زمانو  100ppmرابر با ب، غلظت اولیّه آزیترومایسین 1g/L، دوز جاذب برابر با 11و  9، 7، 5، 3های pHبر جذب آزیترومایسین در  pHاثر پارامتر 

 است.ه شدهدادنشان  1 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این آزمایشات در شکلدقیقه  60، و 45، 30، 20، 10، 5، 4، 3، 2، 5/1، 1، 5/0

بسنتگی دارد؛ بنه  pHشده با ساپونین بنه مشاهده گردید که عملکرد حذف آزیترومایسین توسط نانودیاتومیت اصالح  ال ( 1با توجه به شکل 

و زمان  11و  9های  pH در آزیترومایسین یابد. درصد حذفبازی، درصد حذف آزیترومایسین افزایش می pHو در محدوده  pHبا افزایش  طوری که

تنوان بندین صنورت توجینه نمنود کنه محلول را می pHافزایش درصد حذف آزیترومایسین با افزایش  بود. %92 و %79 برابر با به ترتیبدقیقه  60تماس 

1چننون 
PZCpH تر از دیاتومیننت کوچننکpKa های در محنندودهباشنند، و از آنجننا کننه بیوسننورفاکتانت سنناپونین فاقنند بننار می آزیترومایسننین اسننتpH 

بیشنینه جنذب در اینن  "گردد کنه معمنوالها جاذبه الکترواستاتیکی برقرار میشونده مخال  یکدیگر شده و بین آنمشخصی، بار سطحی جاذب و جذب

                                                                                                                                                    
1 Point of zero charge 

(ب) )الف(  

(ب) )الف(  
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pHدهد. ها رخ میPZCpH  23[ 53/2و  ]17[ 2دیاتومیت برابر با[  وpKa  74/8آزیترومایسین برابر با ]کنه بنا رسند است. بنه نظنر میگزارش شده ]27

های آزیترومایسین بیشتر شده و به ه  بنه دلینل افنزایش درصند حنذف و مولکول شدهاصالح دیاتومیتنانوشدّت جاذبه الکترواستاتیکی بین  pHافزایش 

 گردد.مشاهده می

ذب آن را جنفینت سبب افزایش میزان جذب آزیترومایسین بر جاذب شنده و ظر pHگردد که افزایش  ب( نیز این نتیجه حاصل می 1از شکل 

 .استهگرم بر گرم بودمیلی 92و  79قلیایی( به ترتیب  "های کامال pH  11و  9های  pH در جاذب دهد. ظرفیت جذبافزایش می

 

 تاثیر دوز جاذب بر میزان جذب آزیترومایسین 3-2

 غلظننت اولیّننه ،pH=9گننرم در لیتننر از جنناذب،  5/2و  2، 5/1، 1، 5/0رومایسننین از محلننول آبننی در دوزهننای اثننر پننارامتر دوز جنناذب بننر جننذب آزیت

ت. نتنایج اینن آزمایشنات در مورد بررسنی قنرار گرفندقیقه  60، و 45، 30، 20، 10، 5، 4، 3، 2، 5/1، 1، 5/0های و زمان 100ppmآزیترومایسین برابر با 

 است.نشان داده شده 2 شکل

بنود. بنر  %8/99ابنر بنا گرم در لیتنر رخ داد و مقندار آن بر 5/2 جاذب ف در دوزبیشینه میزان حذ  ال (، 2بر اساس نتایج بدست آمده از شکل 

رد. در تقی  وجنود داد که میان افزایش دوز جاذب و مینزان حنذف آزیترومایسنین از محلنول رابطنه مسنیطب  نتایج بدست آمده از آزمایشات معلوم گرد

بنه  هنای جنذب در دسنترسه سطح در دسترس برای جذب زیاد بوده و بنابراین مکاندوزهای ک  جاذب، نسبت مقدار آزیترومایسین موجود در محلول ب

ابطنه مسنتقی  مینان ردر واقنع . ]17[ های آزیترومایسین اشغال گردیده و دیگر قادر به حذف آزیترومایسین بیشنتری نخواهنند بنودسرعت توسط مولکول

هنای در دسنترس بنرای توان اینگونه توجیه نمود کنه بنا افنزایش دوز جناذب، مکنانمی افزایش دوز جاذب و میزان حذف آزیترومایسین از محلول را نیز

 گردند.های آزیترومایسین جذب سطح جاذب میجذب افزایش یافته و در نتیجه تعداد بیشتری از مولکول

هنای ولرای جنذب بنه مولکباط نمنود کنه بنا افنزایش دوز جناذب، نسنبت مکنان در دسنترس بننتوان بدین صورت اسنت ب( نیز می 2از شکل 

ینانگر پاینان دقیقه، ب 60ها در پایان یابد. همچنین افقی شدن منحنیکاهش میجاذب در هر گرم  یافته و به همین دلیل ظرفیت جذب افزایشآزیترومایسین 

رفینت گینرد. بیشنینه ظدیگنر صنورت نمیباشد؛ به عبارت دیگر از این زمان به بعد، فرآیند جذب به زمان تماس وابسنته نبنوده و جنذب میفرآیند جذب 

 باشد.گرم بر گرم میمیلی 68/91است که برابر با دقیقه حاصل شده 60گرم در لیتر و زمان تماس  5/0جذب در دوز جاذب 

 

 بر میزان جذب آزیترومایسین غلظت اولیّهتاثیر  3-3

، دوز جناذب برابنر بنا 9بنا  برابنر pHگنرم بنر لیتنر در شنرایط میلی 100و  80، 60 ،40، 20های اولیّه آزیترومایسین در این مرحله از آزمایش تاثیر غلظت

1g/L  ارائه شده است. 3 بر فرآیند جذب بررسی شد و نتایج حاصل در شکل دقیقه 60، و 45، 30، 20، 10، 5، 4، 3، 2، 5/1، 1، 5/0های زمان و 

قیقنه حاصنل د 30و مدت زمنان  20ppmذف در غلظت اولیّه آزیترومایسین شود، بیشترین درصد ح ال ( مشاهده می 3همانطور که در شکل 

بر اساس  گردید.نطب  بر یکدیگر م "تقریبا 40ppmو  20ppmدقیقه، نمودارهای مربوط به غلظت  2پس از همچنین  باشد.می %5/98گردید که برابر با 

-غلظنت ل با میزان کاهش آن از محلول رابطه عکس وجنود دارد. درد در محلوشود که بین افزایش غلظت آزیترومایسین موجونتایج حاصل، مشاهده می

ه آالیننده ز غلظنت اولیّنااین فرآینند جنذب مسنتقل های پایین آزیترومایسین، نسبت مقدار آزیترومایسین به سطح در دسترس برای جذب ک  بوده و بنابر

جنذب  جود ک  بنوده و در نتیجنه درصندس برای جذب نسبت به مقدار آزیترومایسین موهای در دسترهای اولیّه باالتر، مکانگیرد. در غلظتصورت می

ذف آن از  حنسنین و مینزان کند. در مورد نسبت معکوس بین افنزایش غلظنت اولیّنه آزیترومایآزیترومایسین به غلظت اولیّه آن در محلول بستگی پیدا می

ذب در هنای آزیترومایسنین مسنتعد جنتنر باشند تعنداد مولکولظت آزیترومایسین در محلول بیشگونه بیان کرد که هر چه غلتوان علّت را اینمحلول می

. در نتیجه هنر ]17[باشد محدود می شونده بر روی سطح جاذبهای جذبهای جذب بر روی جاذب و تعداد مولکولتر است؛ همچنین مکانمحلول بیش

 دقیقنه 60ن ارها در پایامودافقی شدن ن یابد.کاهش می های جذب، درصد حذفد بودن محله محدوچه غلظت اولیّه آزیترومایسین افزایش یابد با توجه ب

میکروگنرم در لیتنر  336تنا  2/22های فاضنالب بنین خانهتوجه بنه اینکنه غلظنت آزیترومایسنین در ورودی تصنفیهبا  دهد.را نشان می اتمام فرآیند جذب

ب جناذشده با سناپونین را توان نانودیاتومیت اصالحباشد، لذا میاز غلظت مورد آزمایش در این تحقی  میو این غلظت بسیار کمتر  [] استگزارش شده

 مناسبی در حذف آزیترومایسین محسوب نمود.

 ب(  3با توجه به نمودار شنکل  است. ب( نشان داده شده 3همچنین ظرفیت جذب جاذب نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در شکل 

ظرفیت جنذب  40ppmو  20ppmاولیّه  هاییابد. در غلظتشود که با افزایش غلظت اولیّه آزیترومایسین، ظرفیت جذب جاذب افزایش میشاهده میم

های جذب فعال بر روی سطح جاذب نسنبت بنه غلظنت آزیترومایسنین اسنت کنه موجنب دلیل این امر وجود تعداد زیاد مکانماند. جاذب ثابت باقی می
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بر اساس نتایج بدست آمده، بیشنترین ظرفینت جنذب در غلظنت های آزیترومایسین به جاذب در همان ایتدای فرآیند می شود. سان تمام مولکولجذب آ

 باشد.می mg/g 79دقیقه بوده که برابر با  60و مدت زمان  100ppmاولیّه آالینده 
 

 

 گیرينتیجه .4
 

 منورد انت سناپونینبه وسنیله بیوسنورفاکت شدهاصالح جاذب زیستی دیاتومیتنانو توسط از محلول آبیحذف آزیترومایسین  سنجیدر این پژوهش امکان

با توجه به نتنایج بدسنت . ، زمان تماس و غلظت اولیّه آزیترومایسین بر فرآیند جذب بررسی گردیدpHبررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای دوز جاذب، 

، 1g/Lب برابنر بنا دوز جناذ آزیترومایسین از محلول آبی در شنرایط از %5/98معادل هده شد که مقدار حذف آمده از مراحل مختل  فرآیند جذب مشا

pH=9 20، غلظت اولیّه آزیترومایسین برابر باppm های انجام شده روی ظرفینت جنذب نتایج حاصل از بررسیدقیقه حاصل گردید.  30، و زمان تماس

در لیتنر، غلظنت  گنرم 5/0، دوز جناذب pH=9در جاذب نانودیاتومیت در حذف آزیترومایسین از محلول آبی جاذب نشان داد که بیشینه ظرفیت جذب 

بنابراین با توجه به سهولت، اقتصنادی  باشد.گرم بر گرم میمیلی 7/91دقیقه حاصل شد که برابر با  60و زمان تماس  100ppmاولیّه آزیترومایسین برابر با 

تنوان از آن بنه منظنور بیوتینک آزیترومایسنین توسنط فرآینند جنذب، میدر حنذف آنتیشنده اصالحی جاذب نانودیاتومینت بودن و راندمان حذف باال

 بیوتیک در مراحل نهایی و پیش از رها شدن در طبیعت استفاده نمود.های حاوی آنتیپاکسازی فاضالب
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