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 مقدمه:
 به عوارض توجه با فاضالب در رنگ حضور

است.  عمده نگرانی کی آن همچون سمیت جانبی

از  غیره، و کاغذ، پالستیک، چرم، نساجی، مانند صنایع

به منظور رنگ نمودن محصوالت خود استفاده  ها رنگ

توجهی فاضالب قابل که نتیجه آن تولید مقدار  نموده

(. تخمین زده شده است که بیش از 1) رنگی می باشد

میلیون تن  7/0نوع رنگ تجاری با بیش از  10000

یانه تولید می شود. در بین این رنگ ها، رنگ های سال

 باال پایداری پذیری، پایین، حاللیت قیمت آزو به دلیل

بیش از  نیتروژن -نیتروژن پیوند چند یا یک و دارا بودن

های مصرفی در صنایع غذا،  % از رنگ70تا  60%

(. با این حال وجود 2فارماکولوژی و نساجی می باشند )

از طریق کاهش  آب در پایین بسیار ایه غلظت ها با آن

می شوند. همچنین  نفوذ نور مانع از فتوسنتز فلور آبی

ایجاد مشکالت بهداشتی همچون سرطان زای، جهش زا 

و تراتوژن بودن و سمیت برای میکروارگانیسم های 

 چکیده:
 شیکه افزا روند یبه شمار م ینساج عیرنگ در صنا نیاز پر مصرف تر یکی 18رد  ديرنگ اس زمينه و هدف:

با  طيبه مح هيقبل از تخل ینساج عیالزم است که پساب صنا نیرا به دنبال دارند. بنابرا یطيمح ستیخطرات ز
از  18رد  دياس رنگحذف  یابیمطالعه، ارز نی. هدف از ارنديقرار گ هيتصفثر مورد وم یاستفاده از روش ها

 .باشد یشده از پوسته بادام م هيبا استفاده از خاکستر ته یآب یها محلول
های آزو استفاده شد. پوسته بادام به  به عنوان نماینده رنگ 18در این مطالعه تجربی از اسيد رد  :یبررس روش

کار گرفته ه تهيه خاکستر( و در یک سيستم منقطع برای حذف رنگ از محلول های آبی بروش حرارتی فعال شد )
گرم بر ليتر(،  2/0-2دقيقه(، مقدار جاذب ) 15-120(، زمان تماس )12-2) pHشد. عمليات آزمایشگاهی در شرایط: 

 .انجام شد( Cº 1±25)( و دمای آزمایشگاهی ميلی گرم بر ليتر 25-100) غلظت اوليه رنگ
وسيله خاکستر تهيه شده از پوسته بادام ه %( ب90) 18نتایج نشان داد که بيشترین ميزان حذف اسيد رد  ها: افتهی

  با تعادل های دست می آید. همچنين دادهه گرم بر ليتر ب 6/1دقيقه و دوز جاذب  60، زمان تماس pH=2در 
 مطالعه از حاصل های داده بهتر تطابق نشانگر امر حاصل که شد داده تطبيق فروندليچ و ایزوترم النگمویر های مدل

 .می باشد( R2=9579/0) فروندليچ جذب معادله به نسبت (R2=9782/0) جذب النگمير مدل با حاضر
روش ، حاضر نشان داد که فعال سازی حرارتی پوسته بادام و کاربرد آن در شرایط کنترل شده مطالعه :یريگ جهينت

 .و از پساب های نساجی می باشدموثری در حذف رنگ های آز
 
 .زوترمی، خاکستر پوسته بادام، ا18رد  ديجذب، اس های کليدی: اژهو
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ها در اکوسیستم های  طبیعی و ماهی از دیگر اثرات آن

از پساب ورودی  ها رو، حذف آن آبی می باشد. از این

 .(3به محیط زیست مهم می باشد )

روش های متداول برای حذف رنگ ها از 

 محلول های آبی شامل تجزیه بیولوژیکی، انعقاد و 

(. 4) لخته سازی، اکسیداسیون الکتروشیمیایی می باشد

 از بین روش های متعدد حذف رنگ، جذب به عنوان 

می  ریک روش موثر و کم هزینه مورد مالحظه قرا

گیرد. بیشتر صنایع تجاری از کربن فعال به عنوان جاذب 

(. با 5) برای حذف رنگ از فاضالب استفاده می نمایند

حال اغلب استفاده از آن به دلیل هزینه باالی تولید و  این

احیا محدود شده است. در سال های اخیر مطالعات 

متعددی برای پیدا کردن جاذب های ارزان قیمت برای 

و   Kannan(.6) نگ ها انجام شده استحذف ر

Sundara  با بررسی جذب رنگ آبی به وسیله کربن

فعال های حاصله از زائدات کشاورزی به این نتیجه 

میلی  2/143-1/472رسیدند که حداکثر جذب رنگ )

 100-400( در غلظت های مورد بررسی )گرم بر گرم

اتفاق دقیقه  35-90( در زمان های بین میلی گرم بر لیتر

و همکاران از زائدات پنبه برای  Mckay(. 7) می افتد

جذب رنگ پایه قرمز استفاده نمودند. نتایج این مطالعه 

میلی گرم  875نشان داد که حداکثر میزان جذب رنگ )

در میلی گرم بر لیتر  10-1000( برای غلظت های بر گرم

و  Annadurai(. 8) ساعت اتفاق می افتد 6زمان تماس 

 ال به جذب قان با استفاده از پوست موز و پرتهمکار

از محیط های  10رنگ ویولت میلی گرم بر گرم  20-14

(. در بین این مطالعات تمرکز بیشتر 9آبی دست یافتند )

روی استفاده از زائدات کشاورزی جهت حذف انواع 

رنگ ها از محلول های آبی به دلیل فراوانی می باشد. 

ی ارزش اقتصادی کمی بوده و مواد زائد کشاورزی دارا

اغلب مشکل دفع دارند. بنابراین خاکستر تهیه شده از 

 این زائدات به حل مشکل دفع زائدات نیز کمک 

پوسته  پوست پسته، شامل کشاورزی می کند. ضایعات

 پوسته گندم، پوسته سویا، پوسته، پرتقال بادام، پوست

 وسعهت حال در کشور یک در (.5) غیره می باشد و برنج

کشاورزی یکی از متداول ترین  آن در که ایران مانند

 محصول کشاورزی ضایعات شغل ها محسوب می شود؛

 بدین ترتیب،. است دسترس در وفور به بادام پوسته مانند

 هزینه کم جاذب یک توسعه منظور به تواند می امر این

بادام برای حذف آالینده ها همچون رنگ از  پوسته از

ی ارزشمند باشد. در مطالعه حاضر، محلول های آب

خاکستر تهیه شده از پوسته بادام به عنوان جاذب برای 

 به عنوان ترکیبی مدل از  18حذف رنگ اسید رد 

رنگ های گروه آزو مورد استفاده قرار می گیرد. 

 رنگ غلظت قبیل از ثیر پارامترهای عملیاتیأهمچنین ت

مورد محلول و زمان تماس  pH جاذب، دوز اولیه،

 .بررسی قرار خواهد گرفت

 

 :یبررس روش
 آزمایشگاهی، ابتدا پوسته -در این مطالعه تجربی

 عنوان به در واقع که آزمایشات در استفاده مورد بادام

 مرحله فراوری از می شوند، شناخته کشاورزی زائدات

جهت  مقطر، آب با اولیه شستشوی از پس و تهیه آن

 گراد سانتی درجه 105دمای  در ییها ناخالص حذف

 مواد سپس شد؛ خشک ساعت1مدت زمان  برای

 ساعت 2درجه برای  700دمای  در شده،ک خش

 و شدند خرد آسیاب خانگی یک در و شده سوزانده

مش  20-100های  الک توسط شده، خرد پوسته های

 فیزیکی تصفیه یا و شیمیایی ترکیب شد. هیچ بندی دانه

 جذب فرایند جامان از قبل ها جاذب روی بر دیگری

برای تهیه میکروگراف جاذب از  .(10) نگرفت انجام

( ساخت SEMیک میکروسکوپ الکترونی روبشی )

شد. پس از تهیه کشور هلند استفاده  Philipsشرکت 

جاذب، آزمایشات جذب به صورت ناپیوسته با در نظر 

(، 12و  2،7،5،9) pHگرفتن متغیرهای همچون مقدار 

 گرم بر لیتر(، غلظت اولیه رنگ  2/0-2مقدار جاذب )

( و زمان تماس میلی گرم بر لیتر 100و  75،50،25)

 ( انجام شد. در این آزمایشات دقیقه 120-15)

)فرمول شیمیایی  18ناپیوسته محلول رنگ اسید رد 

C20H11N2Na3O10S3 گرم بر مول 47/604 جرم مولی و )
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م بر میلی گر 75و میلی گرم بر لیتر  25 با غلظت اولیه

میلی لیتر  100در حجم گرم  6/1و جاذب با غلظت لیتر 

(. محلول 11) میلی لیتری قرار گرفت 250 ارلن مایر در

میلی گرم در لیتر( با  1000) 18استوک رنگ اسید رد 

استفاده از حل کردن یک گرم از رنگ در آب بدون 

یون تهیه شده و سپس محلول استاندارد تعیین شده برای 

 .ز رقیق کردن محلول استوک تهیه گردیدآزمایشات ا

pH  بهینه محلول پیش از اضافه کردن جاذب

نرمال و سدیم هیدروکسید  1/0توسط اسید کلریدریک 

نرمال تنظیم گردید. سپس محلول ها روی شیکر با  1/0

دور بر دقیقه قرار داده شده و  120میزان اختالط ثابت 

اغذ صافی پس از طی مدت زمان بهینه کل نمونه از ک

میکرومتر( عبور داده شد. بعد از صاف  45/0واتمن )

توسط دستگاه  18کردن، محلول حاوی رنگ اسید رد 

 طول )ساخت آمریکا( در UV-Visاسپکتروفتومتری 

عیین میزان غلظت نانومتر قرائت شد. بعد از ت 506موج 

از محلول، میزان ظرفیت جذب جاذب  18رنگ اسید رد 

 .دست آمده زیر ب با استفاده معادله
 

(1)  
 

 

به ترتیب ظرفیت  Ceو  qe ،C0در این معادله 

، غلظت اولیه )میلی گرم بر گرم( جذب در حالت تعادل

 و غلظت در حال تعادل رنگ)میلی گرم بر لیتر( رنگ 

به ترتیب جرم جاذب  Vو  mبوده و  )میلی گرم بر لیتر(

 می باشد.)لیتر( حلول و حجم م)گرم( 

به منظور بررسی مکانیسم جذب و کنترل مراحل 

های  سرعت واکنش نظیر انتقال جرم و پیشرفت واکنش

های ایزوترم مختلفی همچون النگمیر و  ، مدل شیمیایی

فروندلیچ استفاده شد. در این بررسی، ایزوترم جذب 

میلی لیتری که  250 در ارلن مایر 18رنگ اسید رد 

خاکستر بادام با غلظت های مختلف گرم  6/1حاوی 

 ( بود، مورد بررسی میلی گرم بر لیتر 25-100رنگ )

 .قرار گرفت

 ایزوترم فروندلیچ (2)
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به ترتیب ظرفیت  qm و qe ،Ceدر این معادالت 

، غلظت ر گرم()میلی گرم بجذب در حالت تعادل 

  ، حداکثر ظرفیت جذب)میلی گرم بر لیتر( خروجی

 ثابت های ایزوترم جذب klو  n ،kf، )میلی گرم بر گرم(

 .(11) می باشد

 جهت تهیه منحنی استاندارد رنگ 

Acid Red 18 ی ها غلظتی رنگ با ها محلول

ر بگرم  یلیم 125و  10،15،25،40،50،60،75،100

ی مورد نظر ها محلولجذب  لیتر تهیه گردید و مقدار

 UV/Visه بر حسب درصد با استفاده از دستگا

( قرائت گردید. lambda 25,USA) سپکتروفتومترا

سپس با استفاده از نرم افزار اکسل اقدام به تهیه 

 که طی این بررسی  منحنی استاندارد گردید

با  x0182/0=y+1775/0معادله منحنی استاندارد 

9809/0=R
 .دست آمده ب 2

 

 :ها یافته
یند جذب اساختار شیمیایی جاذب ها در درک فر

ثر أبسیار مهم بوده، به طوری که ظرفیت جذب جاذب مت

از این ساختار می باشد. ویژگی های مرفولوژی سطح 

وسیله میکروسکوب الکترونی ه )شکل و اندازه( جاذب ب

 SEMتعیین شد. نتایج حاصل از   (SEM)روبشی

ه بادام نشان می دهد که جاذب خاکستر حاصله از پوست

عی و دارای خلل لض 6تولید شده دارای ساختار مکعبی و 

 .(1ماره شتصویر ) و فرج می باشند
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 سازی سازی )ب( بعد از فعال از خاکستر حاصل از پوسته بادام )الف( قبل از فعال SEMتصویر  :1شماره  تصویر

 

pH  یکی از فاکتورهای موثر روی فعالیت

شمیایی یون های رنگ موجود در محلول و همچنین 

فعالیت گروه های پایه در سطح جاذب می باشد. نتایج 

نشان  1 ر شمارهداونمحاصل از بررسی این فاکتور در 

میزان بازدهی  12تا  2از  pHمی دهد که با افزایش 

کاهش می یابد. به طوری که  18حذف رنگ اسید رد 

 در  18نگ اسید رد بیشترین میزان بازدهی حذف ر

میلی گرم بر لیتر به وسیله  75و  25هر دو غلظت 

% 1/83خاکستر حاصل از پوسته بادام به ترتیب به میزان 

 اتفاق می افتد. 2برابر  pH% در 7/53و 

 

 

 قه(دقي 60زمان تماس  ،گرم بر ليتر 1 )مقدار جاذب pHدر مقابل  18تغييرات ميزان حذف اسيد رد  :1 شمارهر داونم

 

ثیر اثر دوز جاذب بر روی أدر خصوص ت

 گرم جاذب در  2/0-2یند حذف رنگ، مقدار افر

، غلظت اولیه pH=2سی سی در شرایط ثابت ) 100

 درجه  25، دمای 75و میلی گرم بر لیتر  25رنگ 

دقیقه( مورد استفاده قرار  60و زمان سانتی گراد 

 2ره ر شماداونمگرفت. نتایج حاصل از این بررسی در 

نشان دهنده ی افزایش بازدهی حذف رنگ اسید رد 

توسط جاذب از میلی گرم بر لیتر  25با غلظت اولیه  18

گرم  2/0% به ترتیب برای مقادیر جاذب 100% تا 6/20

می باشد، این در حالی است گرم بر لیتر  6/1تا بر لیتر 

، گرم بر لیتر 6/1که با افزایش مقدار جاذب به بیشتر از 

 .ثابت می ماند ی جذب تقریباًبازده
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 دقيقه( 60 ، زمان تماس=pH 2) در مقابل دوز جاذب 18تغييرات ميزان حذف اسيد رد  :2 شماره رداونم

 

 18افزایش بازدهی حذف رنگ اسید رد  همچنین

 توسط جاذب ازمیلی گرم بر لیتر  75با غلظت اولیه 

گرم  2/0-2به ترتیب برای مقادیر جاذب % 07/22-2/93%

ثیر زمان تماس برروی بازدهی حذف أتمی باشد.  بر لیتر

دقیقه در  120دقیقه به  15رنگ با تغییر در زمان تماس از 

2= pH دمایCº 52  گرم بر لیتر  6/1و مقدار جاذب

  رنمودا) بررسی گردید. نتایج حاصل از این بررسی

با  18جذب رنگ اسید رد  ( نشان داد که درصد3 شماره

بر روی جاذب خاکستر میلی گرم بر لیتر  25ه غلظت اولی

با افزایش زمان تماس افزایش می یابد. به طوری که با 

دقیقه، بازدهی جذب رنگ  15-60افزایش زمان تماس از 

ولی وقتی ، % افزایش یافت100% به 4/54از  18اسید رد 

دقیقه افزایش می یابد؛ تغییر  60زمان تماس به بیش از 

 .زدهی جذب مشاهده نمی شودقابل توجهی در با

 

 

 (گرم بر ليتر 6/1 جاذب: مقدار، =2pH) در مقابل زمان تماس 18تغييرات ميزان حذف اسيد رد  :3شماره  نمودار
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 همچنین افزایش بازدهی حذف رنگ اسید 

 توسط میلی گرم بر لیتر  75با غلظت اولیه  18رد 

به ترتیب برای زمان تماس % 38-%9/93جاذب از 

دقیقه می باشد. نتایج بازده حذف رنگ  120-15

در شرایط بهینه در غلظت های مختلف  18اسید رد 

ارائه شده است. طبق این  4ر شماره داونمرنگ در 

میلی گرم بر لیتر  25، با افزایش غلظت اولیه از نمودار

میزان حذف رنگ به وسیله میلی گرم بر لیتر  100به 

% 6/82% به 100از خاکستر حاصله از پوسته بادام 

کاهش می یابد. به منظور آزمایش مکانیسم کنترل 

یند جذب همچون انتقال جرم و واکنش شیمیایی، افر

د مدل های ایزوترم برای داده های آزمایشگاهی مور

 آمده از این دست ه استفاده قرار گرفت. نتایج ب

R=9782/0) مدل ها نشان داد که مدل النگمیر
( در 2

R=9579/0ایزوترم فروندلیچ ) مقایسه با مدل
 ( تطابق 2

قوی تری با داده های آزمایشگاهی دارد. عالوه بر 

برای داده های  nو  Kf ،KLاین، ثابت های ایزوترم 

 .دست آمده ب 45/0و  59/5، 037/3جذب به ترتیب 

 

 
، =2pHجاذب خاکستر )بر ميزان جذب آن با استفاده از  18ثير غلظت اوليه رنگ اسيد رد أت :4شماره  نمودار

 دقيقه( 60، زمان تماس گرم بر ليتر 6/1مقدار جاذب 

 

 :بحث
توسط خاکستر حاصله  18جذب رنگ اسید رد 

 می باشد، چرا کهpH ثیر تغییرات أاز پوسته بادام تحت ت

pH  محلول یکی از متغیرهای مهم موثر روی شیمی

 (. نتایج مرحله12) مولکول های رنگ و جاذب می باشد

، افزایش میزان 1 نمودار شمارهبهینه جذب در  pHتعیین 

 محلول نشان  pHبازدهی حذف رنگ را با کاهش 

به دلیل داشتن  18جایی که رنگ اسید رد  از آنمی دهد. 

R-SO3گروه عاملی 
های آنیونیک قرار  در دسته رنگ -

توان  پایین را می pHدارد، دلیل افزایش حذف رنگ در 

Hبه افزایش یون 
–در محیط و کاهش یون  +

OH  و

افزایش یون های مثبت بر روی سطح جاذب توضیح داد 

این باعث افزایش نیروی جذب الکترواستاتیک بین که 
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در شود.  های رنگ و سطح ماده جاذب می مولکول

و همکاران بر روی حذف  Thinakaranتحقیقی که 

با استفاده از کربن فعال حاصله از  114رنگ اسید رد 

ته بذر انجام دادند، مشخص گردید که با استفاده از پوس

می توان  3برابر  pHدر  کربن فعال حاصله از پوسته بذر

(. 13) داشت 114% حذف رنگ اسید رد 80بیش از 

 و همکاران Hameedهمچنین نتایج حاصل از مطالعه 

کاهش  pHنشان داد که حذف رنگ اسیدی با افزایش 

کمترین بازدهی حذف رنگ دارای  12برابر  pHیافته و 

باال را به  pHها این کاهش حذف در  می باشد. آن

-فراوانی 
OH بین  یونی و افزایش دافعهOH

 مولکول و -

همچنین طبق ؛ (14) نسبت دادندآنیونی  رنگ های

و همکاران بر روی  Shokoohiمطالعات انجام شده توسط 

با استفاده از کربن فعال در  18حذف رنگ اسید رد 

اسیدی راندمان حذف رنگ دارای بیشترین  pHدوده مح

این راندمان حذف کاهش  pHمقدار خود بود و با افزایش 

 ترین پارامترهای مهم از دیگر یکی (.12) کرد پیدا می

 در .باشد جاذب می ماده مقدار جذب فرایند بر تأثیرگذار

جاذب درصد حذف  ماده مقدار افزایش با مطالعه این

افزایش یافته و میزان جذب آن کاهش  18رنگ اسید رد 

علت افزایش کارایی حذف رنگ، افزایش سطح  می یابد.

تماس ذرات جاذب می باشد، چرا که با افزایش مقدار 

جاذب تعداد سطح تماس جاذب خاکستر نیز افزایش یافته 

و مولکول های رنگ بیشتری امکان نشستن بر سطح 

کاهش میزان جاذب ها را خواهند داشت. اما در مورد 

جذب رنگ این طور می توان توضیح داد که با افزایش 

میزان جاذب، تعداد مکان های غیر اشباع جذب افزایش 

و  Shokoohiمی یابد. مطالعات انجام شده توسط 

نشان داد که با افزایش میزان جاذب، میزان  همکاران

افزایش یافته و میزان  18درصد حذف رنگ اسید رد 

(. همچنین در مطالعه 12) یابد جذب آن کاهش می

انجام شد، مشخص همکاران و  Tunaliدیگری که توسط 

، گرم 2به گرم  4/0گردید که با افزایش مقدار جاذب از 

میلی گرم بر  05/47از  57میزان جذب رنگ اسید رد 

 (.15) کاهش می یابدمیلی گرم بر گرم  5/28به گرم 

ی میزان به منظور بررسی تأثیر زمان واکنش بر رو

 ، آزمایشات ناپیوسته در 18حذف رنگ اسید رد 

با میلی گرم بر لیتر  75و میلی گرم بر لیتر  25 دو غلظت

کارایی حذف  .استفاده از جاذب خاکستر انجام گرفت

  ،یابد رنگ برای جاذب با گذشت زمان افزایش می

یلی گرم بر لیتر م 75طوری که برای غلظت اولیه  به

دقیقه اول  60با کمک جاذب در ماکزیمم حذف رنگ 

 .دقیقه به تعادل رسید 90و در زمان تماس  مشاهده شد

یلی گرم بر لیتر م 25ماکزیمم حذف رنگ با غلظت اولیه 

دقیقه اول اتفاق افتاد و در همین زمان  60برای جاذب در 

میزان حذف رنگ در مراحل  .تماس به تعادل رسید

اطر تماس بیشتر جاذب باشد که این به خ ابتدایی بیشتر می

های خالی بر روی  باشد و تعداد محل با محلول رنگی می

باشد که با گذشت زمان تعداد این  سطح جاذب بیشتر می

ها  یابد و با اشغال تدریجی این محل ها کاهش می محل

های ماده  توسط ماده رنگی نیروی دافعه بین مولکول

ن جذب شود و میزان حذف یا هما جذب شونده بیشتر می

و  Aramiیابد. در تحقیقی که توسط  رنگ کاهش می

همکاران روی جذب رنگ های مستقیم با استفاده از 

جاذب پوسته سویا انجام گرفت نشان داده شد که میزان 

دقیقه به تعادل رسید و  60جذب این رنگ پس از 

بیشترین میزان جذب در یک ساعت اولیه صورت گرفته 

و  Gomezری که توسط (. در مطالعه دیگ16است )

کربن با استفاده از اسید رد همکاران برای حذف رنگ 

انجام شد با افزایش زمان میزان حذف رنگ افزایش  فعال

 Gongو  Pang (.17) دقیقه به تعادل رسید 90یافت و در 

دقیقه را به عنوان زمان تعادل  400در مطالعه خود زمان 

انتخاب فیت به وسیله گرا 3Bبرای حذف رنگ اسید رد 

(. تفاوت در نتایج این پژوهش با یافته های سایر 18) کردند

محققین احتماال به دلیل ویژگی های هر جاذب همچون 

 ساختار، گروه های عملکردی و مساحت سطح باشد.

غلظت اولیه رنگ یک نیروی محرکه قوی برای 

غلبه بر نیروی های مقاوم در انتقال جرم بین فاز جامد و 

از بررسی این فاکتور باشد. نتایج حاصل  محلول می

 غلظت افزایش با 18رنگ اسید رد  نشان داد که حذف
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 رنگ کاهش یافته و میزان جذب آن افزایش  اولیه

 طور  می یابد. این افزایش میزان جذب رنگ را این

می توان توضیح داد که با افزایش غلظت اولیه رنگ 

ده و رقابت تعداد مولکول های رنگ در محلول زیاد ش

برای دسترسی به محل های اتصال در سطح تماس 

افزایش یافته و تمام محل ها در معرض برخورد با یون ها 

 قرار گرفته و فعال می شوند، با پر شدن محل ها در 

غلظت های باالتر، سطح جاذب اشباع شده و میزان جذب 

دیگر افزایش قابل مالحظه ای ندارد. در مطالعه ای که 

با  رنگ اسید رد و همکاران بر روی Hameed توسط

استفاده از خاکستر فعال انجام گرفت؛ مشخص گردید 

که درصد حذف رنگ با افزایش غلظت اولیه رنگ 

(. در 14) کاهش یافته و میزان جذب افزایش می یابد

و همکاران انجام  Cheungمطالعه ای دیگری که توسط 

گردید؛ نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت اولیه 

میزان جذب رنگ به دلیل افزایش نیروی رانش  رنگ

 (.19) افزایش می یابد

ایزوترم جذب یک جاذب خاص، نشان دهنده ی 

یندهای طراحی جذب بسیار اویژگی های جذب و در فر

 مهم می باشد. پتانسیل جذب رنگ بر روی جاذب

وسیله معادالت هم دمای النگمویر و فروندلیخ ه خاکستر ب

پیش بینی شد، زیرا این دو مدل جذب، اغلب برای 

جامد  -یندهای جذب در سیستم های مایعاتوصیف فر

مطالعات  برای جذب رنگ در کاربرد دارند و مخصوصاً

مختلف بررسی شده اند. در مدل النگمویر فرض بر این 

 ک الیه ای بوده و بین به صورت ت است که جذب

گونه های جذب شده تعامل وجود دارد. وقتی داده های 

آزمایش از مدل ایزوترم النگمویر پیروی کند، نشان 

دهنده ی توزیع یکنواخت سایت های فعال بر روی سطح 

 جاذب می باشد و تک الیه ای بودن جذب را نشان 

 می دهد. در مدل فروندلیچ جذب بر روی سطوح چند

ای و ناهمگن انجام می شود، در مدل فروندلیچ  الیه

جذب برگشت پذیر می باشد و به یک الیه جذب 

دست آمده ه (. براساس نتایج ب20،21) محدود نمی گردد

بررسی موازنه جذب، مدل ایزوترم النگمیر در مقایسه با 

R=9782/0ایزوترم فروندلیچ در این مطالعه با )
( تطابق 2

 زمایشگاهی دارد که نشان قوی تری با داده های آ

دهنده ی توزیع یکنواخت سایت های فعال بر روی سطح 

 جاذب و توانایی توصیف تک الیه ای بودن بین 

مولکول های جذب شده می باشد. البته ایزوترم فروندلیچ 

Rنیز با میزان 
تطابق خوبی با داده ها نشان  95/0باالتراز  2

نزدیک به یک  (45/0مدل فروندلیچ ) nمی دهند. ثابت 

وده که این نشان دهنده شرایط مناسب جذب رنگ ب

 Mishra (. مطالعه20توسط جاذب مورد مطالعه می باشد )

های آزو با استفاده  و همکاران نشان داد که حذف رنگ

( از f-MWNTsاز نانو تیوب کربنی فانکشن شده )

ضرایب همبستگی  کند و ایزوترم النگمویر پیروی می

(R
 های النگمویر و فروندلیخ برای رنگ ( ایزوترم2

بود و در  93006/0و  9895/0 ه ترتیب برابر باب راکتیو سبز

Rهمین مطالعه ضرایب همبستگی )
( ایزوترم های 2

النگمویر و فروندلیخ برای رنگ زرد طالیی به ترتیب 

(. در مطالعه دیگری 22بود ) 8983/0و  9948/0برابر با 

های  روی حذف رنگو همکاران بر  Xue که توسط

راکتیو با استفاده از خاکستر اصالح شده کوره انجام 

مطالعات ایزوترمی از ایزوترم النگمویر تبعیت  .گرفت

Rنمود که مقدار ضریب همبستگی )
های  ( برای رنگ2

(. عالوه بر این مطالعات 23بود ) 99/0مختلف بیش از 

Saratale  و همکاران وHeibati  که و همکاران نشان داد

از ایزوترم النگمیر  18داده های جذب رنگ اسید رد 

 .(24،25) تبعیت می کند

 

 :گیری  نتیجه

 رنگ حذف آزمایشگاهی روش از استفاده با

خاکستر حاصله از  توسط آبی از محیط18رد  اسید

نتایج حاصل از این مطالعه  .گرفت پوسته بادام انجام

% 18 نشان داد که بیشترین میزان حذف رنگ اسید رد

 ، زمان تماس pH=2 % بود که در شرایط90تا 

 دست آمد؛ه ب گرم بر لیتر 6/1یقه و دوز جاذب دق 60

 از  pHبا افزایش  18راندمان حذف رنگ اسید رد 
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میلی گرم  100به  25و غلظت اولیه رنگ از  12به  2

اس جاذب با در لیتر کاهش و با افزایش زمان تم

قیقه و میزان د 120به  10محلول حاوی رنگ از 

گرم در لیتر افزایش  2به  2/0کار رفته از ه جاذب ب

  18ایزوترم جذب رنگ اسید رد داده های  یافت؛

بر روی جاذب تهیه شده از پوسته بادام تظابق بیشتری 

9782/0Rبا مدل النگمیر )
2
 ( دارد.=

نتایج حاصل از بررسی کلیه متغیرها نشان داد 

وسته بادام بسیار باال که کارایی جاذب تهیه شده از پ

رو به دلیل فروانی این زائدات، سطح  بوده است. از این

ویژه باال، هزینه پایین، غیر سمی و ظرفیت جذب این 

جاذب می تواند به عنوان یک گزینه موثر برای حذف 

 رنگ از محلول های آبی مورد مالحظه گردد.

 

 :قدردانی و تشکر
 حمایتکه با  پروژه دانشجویی از بخشی مقاله این

گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی 

 خود بر مقاله این نویسندگان. است شده شهرکرد اجرا

محترم مهندسی بهداشت  مدیر گروه از دانند، می الزم

 و همکاری دلیل به پزشکی شهرکرد، علوم دانشگاه محیط

 در را ما که همکارانی و همچنین معنوی و مادی حمایت

 .نمایند قدردانی مساعدت نمودند، تحقیق ینا انجام
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Background and aims: Acid Red 18 dye is one of the most consuming dyes used in textile 

industries causing increased environmental problems. Therefore, it is necessary to treat the 

wastewater of textile industries before discharging to the environment using effective methods. 

The aim of this study was to evaluate the removal of Acid Red 18 dye from aqueous solutions 

using ash prepared from almond shell. 

Methods: In this experimental study, Acid Red 18 Dye was used as the candidate of Azo dyes. 

Almond shell was activated using thermal method (ash preparation) and utilized in a batch 

system in order to remove the dye from the aqueous solutions. Experimental operation was 

conducted in the following conditions: pH (2-12), contact time (15-20 min), rate of adsorbent 

(0.2-2 g/l), the initial concentration of dye (25-100 mg/L), and experiment temperature 25±1 °C. 

Results: The results showed that the highest rate of removing Acid Red 18 (90%) is obtained 

from the ash prepared from almond shell at PH 2, contact time 60 min and adsorbent dose 1.6 g/l. 

In addition, the balance data was fixed to Langmuir & Freundlich isotherm models indicating a 

better correspondence of the data resulted from the present study with Langmuir adsorption 

model (R
2
= 0.9782) than Freundlich adsorption model (R

2
= 0.9579). 

Conclusion: The results of the present study showed that thermal activation of almond shell and 

its usage in controlled conditions is an effective method for removing Azo dyes from textile 

wastewaters. 
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