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مقاله پژوهشی

بهینه سازی حذف سیپپروفلوکساسیین با فرآیند فوتوشبه فنتون به روش سطح
پاسخ و تعیین سنتیک واکنش
محسن اربابی ،1نازیال گلشنی ،*2مرتضی سدهی
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1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 3گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/20 :

تاریخ دریافت95/2/6 :

چکیده:
زمينه و هدف :ترکیبات دارویی در منابع آب آشامیدنی ،عالوه بر تهدید سالمت محیط زیست باعث گسترش
مقاومت باکتری ها در محیطهای آبی میشوند .در این پژوهش ،حذف سیپروفلوکساسین با فرآیند اکسیداسیون فتوشبه
فنتون و بهینهسازی شرایط حذف به روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی در  pHبهینه  ،3اثر غلظت اولیه سیپروفلوکساسین ( 50-250میلی گرم بر لیتر)،
زمان تماس ( 10-60دقیقه) ،مقدار نیترات آهن ( 0/1-0/5میلی مول) و مقدار  1-12( H2O2میلی مول) ،نسبت مولی
واکنشگرها بر راندمان حذف آنتی بیوتیک با روش طراحی مرکب مرکزی و با استفاده از نرم افزار  Design Expertمورد
ارزیابی قرار گرفت .برای تحلیل آماری نتایج از آزمایشات  ANOVAو  P-valueاستفاده شد .غلظت سیپروفلوکساسین
با استفاده از دستگاه  HPLCاندازهگیری گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که کارآیی فرآیند با افزایش غلظت سیپروفلوکساسین ،کاهش یافت و با افزایش مقدار نیترات آهن،
پراکسید هیدروژن و زمان تماس افزایش یافت .در طرح مرکب مرکزی ،حداکثر کارآیی حذف ( )%85/8در  ،pH=3غلظت
سیپروفلوکساسین  88/5میلی گرم در لیتر ،نیترات آهن  0/35میلی مول 11/54 ،میلی مول پراکسید هیدروژن و زمان تابش
 57دقیقه و نسبت مولی  H2O2به آهن ( )IIIبرابر  11/54  0/35به دست آمد .بررسی روابط سینتیک نشان داد که فرآیند
حدف سیپروفلوکساسین با ( )R2=0/953از واکنش درجه دوم تبعیت کرد.
نتيجهگيری :نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فرآیند فتوشبه فنتون ،روش موثری جهت حذف
سیپروفلوکساسین از پساب است و با بهینه سازی عوامل موثر میتوان از این فرآیند جهت تصفیه فاضالب دارای

آنتی بیوتیک استفاده نمود.

واژه های کليدی :فوتوشبه فنتون ،طرح مرکب مرکزی ،سيپروفلوکساسين ،آنتی بيوتيک.

مقدمه:
از منابعی که باعث آزاد شدن آنتیبیوتیک به محیط

بیوتیکها گروه بزرگی از مواد دارویی


آنتی
هستند که حدود  %15مصرف کل داروها مربوط به 

هایشهری،فاضالبهای


توانبهفاضالب

شوند،می

می

بیوتیکهادرمحیطزیست


.وجودآنتی
آن هااست ()1

صنعتی مرتبط با صنعت ساخت آنتیبیوتیک مانند

وازجملهآبوخاک،حتیدرغلظتهایکممنجر


داروسازی ،زائدات حیوانی و شیرابه مواد زائد جامد

به توسعه پاتوژن های مقاوم میشود که به طور بالقوه

اشاره نمود که در غلظتهای مختلف در محدوده

موسالمتانسانراتهدیدمینمایند.

عملکرداکوسیست

گرمیافتمیشوند( .)2


نانوگرمتامیلی

*

نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -گروه مهندسی بهداشت محیط -تلفنE-mail: nazi_golshani@yahoo.com ،09131864484 :
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

طبقهبندیهای مهم آنتیبیوتیکها 
یکی از  

درپساببیمارستانبیشاز150میکروگرمدرلیترودر

بر اساس وجود حلقه بتاالکتامی ( )Beta lactam

میلیگرم در لیتر شناسایی شده
کارخانه داروسازی   30

بیوتیکهای کینولون

در ساختمان آن ها است .آنتی

است ( .)8،7ساختار شیمیایی این آنتیبیوتیک با فرمول

( )Quinolone Antibioticsمانند سیپروفلوکساسین جزء

شیمیایی C17H16FN3O3وتغییراتایجادشدهدرساختار

هایغیربتاالکتامیمیباشند(.)4،3ازایندارو


بیوتیکی

آنتی

آندراثراشعهفرابنفشوپراکسیدهیدروژندرتصویر

بیوتیکهای بسیار مهم در پزشکی

به عنوان یکی از آنتی

شماره 1نشاندادهشدهاست 17.ترکیبجانبیدراثر

برای درمان عفونت های باکتریایی ناشی از باکتریهای

تجزیه سیپروفلوکساسین به وجود میآید که توسط

گرممثبتوگرممنفیاستفادهمیشود ( .)6،5غلظتآن


دستگاهکروماتوگرافیمایع -طیفسنججرمیمتفاوت

در فاضالب و آبهای سطحی  1میکروگرم در لیتر،

()LC-MS/MSمشخصگردیدند( .)9



تصویر شماره  :1الف) ساختار شيميایی سيپروفلوکساسين
ب) ترکيبات احتمالی آن در اثر فتوليز با اشعه فرابنفش و پراکسيد هيدروژن ()9
بیوتیک

حضور اتم فلوئور در ترکیب آنتی

محیطهایی کهبارآلیداروهاکماست،اینروشموثر


سیپروفلوکساسین باعث ایجاد ثبات و پایداری آن ها

میباشد .فرآیند جذب قابل استفاده برای آب های


میشودوبههمین دلیل بهعنوانیکآالیندهدرمحیط


دارایمقادیرزیادترکیباتآلیویاغلظتباالیآنتی

مطرح هستند ( .)10روشهای متداول حذف مانند

بیوتیک است ( .)12کاربرد غشاها مانند نانوفیلترها در

انعقاد/لختهسازی/تهنشینیبااستفادهازموادشیمیایی

صنایع داروسازی جهت بازیابی ترکیبات دارویی بسیار

باعث ارتقاء تهنشینی جامدات ،ترسیب جامدات و

وسیع است ( .)13فرآیندهای متداول تصفیه از قبیل

تشکیل کلوئیدها میشوند ( .)11فرآیندهای اکسیداسیون

جذب سطحی ،انعقاد و لختهسازی در تصفیه آب و

مانند کلرزنی آب حاوی آنتیبیوتیک قبل از تصفیه

فاضالب ،به دلیل عدم تجزیه کامل آالینده ،کارآیی

بیولوژیکیبهمنظوراکسیداسیونترکیباتآلیوتجزیه

پایین،هزینهباالیسرمایهگذاریوراهبریونگهداری


آن ها به ترکیبات سادهتر و کم سمیت است .در

بیوتیکهاراندارند(.)14


تواناییحذفیاتخریبآنتی
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در چند سال اخیر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به

میلیگرمبرلیترنیزبهدست
محلولبهمقدارکمتراز 35

منظورکاهشآلودگیناشیازباقیماندهداروییدرآب

آمد ( Bobu.)19وهمکاراندربررسیخوددرمورد

استفاده شده است .به طور کلی فرآیندهای اکسایش

آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین با فرآیند فوتوفنتون در

پیشرفتهدربرگیرندهکلیهفرآیندهاییهستندکهدرآنها


حضورکاتالیست ناهمگن(کامپوزیتآهن -الپونیت)،

با روشهای مختلف ،رادیکالهای فعال هیدروکسیل

مقادیر مختلفی از  ،pHپراکسید هیدروژن و آهن را

( )OHتولید میشوند ( .)15اکسیداسیون فوتوشبهفنتون

مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که با افزایش

ترینروشهایموردمطالعهبودهکهدر


یکیازجالب

غلظت  H2O2به  60میلی گرم در لیتر ،افزایش مقدار

آن با حضور یک یون فلزی ،انتقال الکترون صورت

کاتالیستبه 1گرم درلیتروکاهش pHبه،3بیشاز

میگیرد .در این روش ،اشعه فرابنفش در عمل اکسید


 %57از میران کل کربن آلی پس از  30دقیقه تجزیه 

نمودن ترکیبات آلی ،نقش کاتالیستی دارد و ترکیبات

روشهای متعددی برای بهینهسازی پارامترهای
شد (  .)20

آلیرابرایاکسیداسیونشیمیاییآمادهمیکند(.)16از

موثر در فرآیندها وجود دارد ،یکی از این روشها،

مزایای این فرآیند میتوان به اقتصادی بودن ،کارآیی

روش سطح پاسخ ( )RSMاست .روش سطح پاسخ

آن ،روش حمل آسان ،سرمایهگذاری و مصرف کم

مجموعهای از روشهای ریاضی و آماری برای


انرژیوتولیدمحصوالتفرآیندیبیضررمانندآبو


مدلسازی و آنالیز مسئله است .از این روش زمانی


دیاکسیدکربناشارهنمود(.)17تاکنونمطالعاتمختلفی


استفاده میشود که پاسخ مسئله (هدف) تحت تأثیر

درارتباطبا کاربردفرآیندهایاکسیداسیونپیشرفتهدر

چندین متغیر مستقل (ورودی) قرار دارد و هدف

حذف باقیماندههای دارویی مختلف صورت گرفته

بهینهسازی این پاسخ است .در روش مذکور ،روابط 


است .نتایج به دست آمده توسط  Arslan-Alatonو

بینیکیاچندمتغیرپاسخبااستفادهازتأثیرمتغیرهای

 Dogruelدر مورد استفاده از روشهای مختلف

مستقل اندازهگیری میشود .یکی از پرکاربردترین

اکسیداسیونمانندازنزنی،فتولیزمستقیموغیرمستقیم،


روشهای سطح پاسخ ،طرح مرکب مرکزی 


فنتون ،شبهفنتون ،فوتوشبهفنتون و فوتوفنتون جهت

()Central Composite Design= CCDاستکهتعداد

پیشتصفیهفاضالبصنایعداروسازیتحقیقومشاهده


 5سطح را اعمال میکند ( .)22،21با توجه به اثرات

نمودند که فرآیندهای مختلف فنتون و شبهفنتون با

هادرمحیطزیست،آلودگیآبهای


بیوتیک

مضرآنتی

میلیمول
میلیمول پراکسید هیدروژن و   1
  20 ،pH=3

زیرزمینی و سطحی ،گسترش انواع مختلف بیماریها 

آهن(،)IIIبیشتریندرصدحذفمیزانحذفاکسیژن

بهدلیلافزایشمقاومتباکتریها ،عدموجودراندمان


مورد نیاز شیمیایی و کل کربن آلی به ترتیب  %46و

رضایتبخش در روشهای متداول تصفیه و امکان


هانسبتبهسایرروشها


آورد.اینروش
 %61بهدست

توسعه این روش در کاهش مواد دارویی ،استفاده از

موثرتربودند ( Sirtori.)18وهمکاراندرمطالعهخود

روشهای کاربردی حائز اهمیت است .مطالعات قبلی


بر روی آنتیبیوتیک نالیداکسیک اسید در پساب

نشان داده که فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه

کارخانهداروسازی،بهایننتیجهرسیدندکهفرآیندهای

اماتاکنونمطالعهایدرمورد

بیوتیکهاموثربوده،


آنتی

تلفیقی فتوفنتون -خورشیدی و تصفیه بیولوژیکی لجن

حذف سیپروفلوکساسین با استفاده از فرآیند فوتوشبه

فعال ،در محیط اسیدی ( )pH=2/8دارای  %95راندمان

فنتونانجامنشدهاست.همچنینگرچهاینپارامترهاقبالً

میلیمول
حذفاستومدتزمانالزم190دقیقهو 61

به عنوان متغیر مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما به طور

پراکسیدهیدروژنجهتتجزیهبیولوژیکیپسابتوسط

کلی در پژوهش حاضر ،طراحی فرآیند با متغیرهای

فرآیند فتوفنتون مورد نیاز است .کاهش کربن آلی

تعیین شده با سایر مقاالت متفاوت میباشد .طراحی
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

مرکبمرکزی( )CCDبااستفادهازروشسطحپاسخ

 Pکمتر از  0/05به عنوان معنیدار بودن نتایج در نظر

برایتعیینشرایطبهینه،بیانمیزانتأثیرهرمتغیرمستقل

گرفتهشد(.)25نمودارهایمربوطبهنتایجبهدستآمده

مورد استفاده گرفت و این امر یکی از مزایای کاربرد

بااستفادهازنرمافزارExcelرسمگردید .

روشهایآماریاست.درواقعهدفاینمطالعهاستفاده


آزمااایشهااایمربااوطبااهفرآینااداکسیداساایون

از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوشبهفنتون برای حذف

پیشرفتهفتوشبهفنتوندریکراکتاورناپیوساتهشیشاهای

سیپروفلوکساسین با  pHبهینه  3و بررسی تأثیر عوامل

پیرکس250میلایلیتاریحااوی200میلایلیتارمحلاول

موثر مانند زمان تماس ،غلظت اولیه سیپروفلوکساسین،

واکنش،درمراحلمجزاودمایمحایطانجاامگرفات.

غلظت پراکسید هیدروژن و غلظت یون آهن ( )IIIبر

اینراکتوردارایالمپاشاعهفارابنفش،باارتباهاسامی 

راندمانحذفمیباشد .


6واتازنوعکمفشارباشدتتابش2200میکرووات
برسانتیمترمربعوبااطاولماو بایشاز254ناانومتر

روش بررسی:

ساااختشاارکت(امساارامایتالیااا)ودارایلولااهشیشااهای

در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی ناپیوسته از

کااوارتزبااود(.)26المااپمااذکوردروسااطراکتااور 

گرمبرلیترآنتیبیوتیکسیپروفلوکساسین

نمونهسنتتیک1

شیشهایقرارگرفت.کالسیساتمجهاتجلاوگیریاز

استفادهگردید.دراینمطالعهازاستانداردآنتیبیوتیک


تابش،داخالفویالآلاومینیمیپوشااندهشاد(.)28،27

سیپروفلوکساسین ساخت شرکت زیگما -آلدریچ،

جهتانجامهرآزمایش،ازمحلولاساتوک1گارمبار

متانول ( ،)CH4Oاستو نیتریل ( ،)CH3CNنیترات آهن

لیتراستانداردآنتیبیوتیکسیپروفلوکساسینغلظتهای

 ،Fe(NO3).9H2Oاسید فرمیک ( ،)CH2O2پراکسید

موردنظار250،200،150،100،50میلایگارمبارلیتار

هیدروژن(،)H2O2هیدروکسیدسدیم( Na(OHواسید

ساختهشد(.)30،29دراینپژوهش،مقادار،pHثاباتو

سولفوریک (( )H2SO4برایتنظیم)pHساختشرکت

برابر3درنظرگرفتهشد.علاتثاباتباودنpHدرایان

مرکآلماناستفادهشد .

پژوهشایناستکهدرpHکمترازFe(III)،3محلول

برای انجام آزمایشات ابتدا در  pHبهینه 3

ماایباشااد.درpHبااین3تااا5آهاانفریااکباهصااورت

پارامترهای زمانتماس ،غلظت اولیه سیپروفلوکساسین،

کلوئیداست.بهدلیلتشکیلرسوبهیدروکسیدفریک

غلظت مولی آهن و غلظت مولی پراکسید هیدروژن 

بااهدلیاالحضااوریااونهااایآهاانآزادکمتااروایجاااد

به عنوان متغیرهای مستقل در  4سطح و راندمان حذف

کااادورتوکااااهشانتقاااالتاااابشپرتاااوفااارابنفش،

سیپروفلوکساسینبهعنوانمتغیرپاسخبهنرمافزارطراحی

رادیکااالهااایهیدروکساایلکمتااریتولیاادماایشااوند.

آزمایشها( )Design Expert Softwareنسخه 7جهت


همچنااینباااافاازایش)pH<5(pHرسااوبFe2O3.H2O

طراحیسطوحآزمایشدادهشد .

ایجادمیگاردد(،)31بناابراینباهعناوانمتغیاردرنظار

بهدلیلزیادبودنتعدادنمونههایآزمایشبرای


گرفتهنشد.پاسازتنظایمpHمحلاولهاایسانتتیکباا

هاودرنتیجهصرفهجوییدر


کاهشتعدادوحجمنمونه

اسیدسولفوریکوهیدروکسیدسدیم1نرماالوانتقاال

هزینه و زمان از روش سطح پاسخ مدل  CCDبرای

محلولهابهظارفواکانش،مقاادیرمختلافازغلظات

طراحی دادهها استفاده شد و در مجموع  30آزمایش

یونآهن()IIIبااغلظاتهاای0/5،0/4،0/3،0/2،0/1

طراحی گردید ( .)24،23جهت جلوگیری از خطای

میلای ماولدرلیتارباهمحایطواکانشاضاافهومخلاوط

سیستمیک ،آزمایشات به صورت تصادفی انجام شد.

گردیاد(.)28سااپسپراکساایدهیاادروژنمااوردنیااازدر

برای تحلیل آماری نتایج از آزمون واریانس یک طرفه

غلظتهاای12،9/25،6/5،3/75،1میلایماولدرلیتار

( )ANOVAومقدار  )P-value( Pاستفادهگردید.مقدار

افزودهشد( .)32پراکسیدهیدروژنمادهاکسیدکننادهو
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(rc=dc/dt=K)1

نیتااراتآهاانبااهعنااوانکاتااالیزورمااورداسااتفادهقاارار

سرعتواکنشدرسنتیک درجهیک،مساتقیماً

گرفت.جهاتاخاتالطازهمازنمغناطیسایبااسارعت 
دوربردقیقهاستفادهشد.محلولهادرمعرضتابش

200

متناسبباغلظتیکیازمواداولیهاست(رابطه.)2

اشعهفارابنفشدرزماانهاایماوردنظار،35،22/5،10

(rc=dc/dt=KC)2

طبقرابطه،3سرعتواکنشدرسنتیکدرجاهدو

60،47/5دقیقهقارارگرفتناد(.)28پاسازطایمادت
زمانموردنظر،محلاولهااباااساتفادهازصاافیاساتات

یرود(.)36
متناسبباتواندوممادهاولیهپیشم 

سلولز0/45میکرونصافگردید.درمرحلهبعد،جهت

(rc=dc/dt=KC2)3

حذفعواملمزاحمواستخرا نمونهبهوسیلهکارتریج



دراینمعادالتrcسرعتواکانشC0،غلظات

ازروشفااااازجاماااادSPEاسااااتفادهگردیااااد.ابتاااادا 

درزمانصفروCtغلظتدرزماانtوkثاباتسارعت

آمادهسازیهر کارتریجباعباور3میلایلیتارمتاانولو

واکنشاست .

سپس5میلیلیترآبدیونیزهصورتگرفت.درمرحله

در واکنش درجه صفر ،معادله خطی به وسیله

بعااد،نمونااهصااافشاادهوسااپس2میلاایلیتاارمخلااوط

ترسیممقادیر Ctغلظتدرزمان tبهدستمیآید.در

متانول/آببادرصدحجمای()50/50ازهارکاارتریج

واکنشدرجهیک،ازترسیم-Ln Ct/C0درزمانtودر

عباااوردادهشاااد.درپایاااان1میلااایلیتااارازمحلاااول

واکنشمرتبهدومازمقادیر1/Ctدرزمانtمعادلهخطی

اسااتونیتریل/متااانول/اساایدفرمیااکبااادرصاادحجماای

حاصل میشود .پس از ترسیم نمودارهای مرتبههای

()2/49/49ازکااارتریجتوسااطدسااتگاهمکااشعبااور 

مختلف ،شیب منحنی نمودار یا مقدار ثابت سرعت

دادهشادونموناهباهدساتآمادهدرلولاهجماعآوری

واکنش ( )kقابل محاسبه است .ابعاد ضریب سرعت به

گردید(.)33نمونهنهاییبهدستگاهکرمااتوگرافیماایع

مرتبهواکنشبستگیدارد.سرعتواکنشدارایآحاد
-1

باکاراییبااال()HPLCمجهازباهیاکساتون C18فااز

غلظت(  .زمان) است .در واکنش درجه صفر ثابت
mg

معکا اوسوآشکارساااازفلورساااانسدرطاااولماااو  

سرعت واکنش بر حسب

278نااانومترتزریااقشااد(.)34باااتوجااهبااهمعااادالت 

درجهیکودوبهترتیببر حسب

دستآمدهازنمودارکالیبراسیونغلظتآنتیبیوتیک

به

L. min

و در واکنشهای
1
min

و

L
mg . m in



بیانمیگردد (.)36دراینمطالعهبرایمطالعهسینتیک

اندازهگیریشد(.)27براسااسفرماولرانادمان،میازان

واکنش از  3مدل سینتیک درجه صفر ،درجه یک و

حذفمحاسبهگردید.دراینپژوهش،سنتیکواکانش

درجهدواستفادهشد .

نیزموردبررسیقرارگرفت.بررسیسینتیکواکنشهاا
اطالعاتیدرماوردسارعتواکانشومکانیسامتبادیل

یافته ها:

واکنشگرهابهمحصوالتدراختیارمامیگذارد.رابطاه


در فرآیند فتوفنتون اثر غلظت اولیه آالینده،

ریاضیبینسرعتواکنشوغلظتموادواکنشدهنده

مقدار  ،H2O2نیترات آهن  9آبه و زمان تابش مورد

رامعادلهسرعتمینامند.معادالتسارعترامایتاوان


بررسی قرار گرفت .برای پیش بینی شرایط بهینه از

بهصورتعبارتهااییکاهغلظاتراباهزماانارتبااط 

رابطه()4استفادهشد:

ماایدهنااددرآورد(.)35ساارعتواکاانشدرساانتیک

(Y= β 0 +Ʃβ j.X i+Ʃβ jj Xj2 +Ʃβ jk.X j.X k) 4

درجهصفر،مساتقلازغلظاتماادهاولیاهاساتوطباق



که در آن  :Yراندمان پاسخ پیش بینی شده :β0 ،نقطه

رابطهزیرتعیینمیگردد:

تقاطع :βj ،ظریب خطی :βjj ،مجذور ضریب:βjk ،
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

ضریب برهمکنش :Xk ،Xj ،Xj2 ،Xi ،سطح متغیرهای

آنالیزواریانسدرجدولشماره1آوردهشدهاست.میزان

مستقلمیباشد .

معنی دار بودن هر ضریب با استفاده از  P-valuesو 
 F-valuesدر جدولمذکور نشاندادهشدهاست.مقادیر

ضرایب با استفاده از آزمون آنالیز واریانس
) (ANOVAآنالیز  شد.قابلیت مدل نهاییبا استفاده

 Pکمتر از  0/05نشان میدهد که چه متغیرهایی ارتباط

از نرم افزار  Design expertمورد بررسی قرار

معنیداریبامدلدارندودرصورتیکهاینمقداربیشاز

گرفت ( .)37معادلهچندفرمولیدرجهدوم(رابطه)5

غیرمعنیداربودنجمالتمدلاست

باشد،نشاندهنده

0/1

برای پیش بینی راندمان بهعنوان یک عملکردی از

نشانمیدهدکهکمتراز

(.)37مقدار  Pمدل( )P0/001

متغیرهای گوناگون بهکارگرفتهشد .

%0/1احتمالوجودداردکهمعنیداربودنمتغیرهاناشیاز

( )5

اختالل ( )noiseو خطا باشد .مقادیر مربوط به آماره ،F

 Y= 69/39-3/38 Cipro + 1/81 Fe + 3/97 H2O2+

برایمقایسهواریانسمدلوجمالتآنباواریانسخطابه

3/39Time – 0/9 Cipro ×Fe-0/37Cipro × H2O2

کار می رود .در صورتی که واریانسها به هم نزدیک

-0/96Cipro × Time-0/41Fe× H2O2 –1/63Fe

باشند ،مقدار آن به سمت عدد یک میل میکند که

– × Time - 0/72 H2O2 × Time + 1/53 Cipro2

نشاندهندهغیرمعنیداربودن مدلویاجمالتآناست


2/74 Fe2 +8/12×10-3H2O22 + 0/72 Time2

( .)37ضریبتعیین ( )R2بامقدار%86/71وضریبتعیین

باتوجهبهاینکهضریبمربوطبهمقدارپراکسید

تعدیل شده ( )R2adjبرابر  %74/3به دست آمد .این بدان

هیدروژن در معادله بزرگ تر از سایر ضرایب است،

میتواند
معنیاستکهمدلطرحمرکبمرکزی( )CCD

بنابرایناینمتغیربیشترینتأثیررادرمقدارپاسخدارد.نتایج

راندمانحذفراپیشبینینماید.


جدول شماره  :1نتایج آناليز واریانس دادههای مورد آزمایش جهت حذف آنتی بيوتيک سيپروفلوکساسين
مجموع مربعات ترتيبی

درجه آزادی

ميانگين مربعات

مقدار F

مقدار P

مدل

1006/84

4

251/7

9/97

0/001

( Ciproميلی گرم بر ليتر)

273/92

1

273/92

10/85

0/003

( Fe3+ميلی موالر)

78/55

1

78/55

11/3

0/09

( H2O2ميلی موالر)

378/42

1

378/42

98/14

0/034

( Timeدقيقه)

275/95

1

275/95

93/10

0/0029

( Ciproميلی گرم بر ليتر) × ( Fe3+ميلی موالر)

12/89

1

12/89

0/89

0/361

( Ciproميلی گرم بر ليتر) × ( H2O2ميلی موالر)

2/24

1

2/24

0/15

0/7

( Ciproميلی گرم بر ليتر) × ( Timeدقيقه)

14/86

1

14/86

1/02

0/32

( Fe3+ميلی موالر) × ( H2O2ميلی موالر)

2/72

1

2/72

0/19

0/67

( Fe3+ميلی موالر) × ( Timeدقيقه)

42/64

1

42/64

2/94

0/11

( H2O2ميلی موالر) × ( Timeدقيقه)

8/21

1

8/21

0/57

0/46

64/16

1

64/16

4/42

0/053

205/27

1

205/27

14/14

0/73

1/81 × 10-3

1

1/81 × 10-3

1/24 × 10-4

0/99

14/15

1

14/15

0/97

0/33

متغيرها

( Cipro2ميلی گرم بر ليتر)
( (Fe3+)2ميلی موالر)

2

( (H2O2)2ميلی موالر)
( Time2دقيقه)

2

2

2
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زمانتماسوپراکسیدهیدروژننیزباعثافزایشراندمان

در بررسی تأثیر متغیرهای مستقل غلظت اولیه
آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین ،زمان تماس ،غلظت

گردید .مقدار آهن نیز بر کارآیی فرآیند تأثیرگذار بود ،

پراکسید هیدروژن و آهن ( )IIIبر متغیر راندمان حذف

بهطوریکهتامقدارمعینیراندمانحذفافزایشوسپس

مشخص شد که افزایش غلظت اولیه سیپروفلوکساسین

کاهش یافت .در نمودار شماره  1تأثیر متغیرهای مورد

باعثکاهشراندمانحذفسیپروفلوکساسینشد.افزایش

مطالعهبررویکارآییفرآیندنشاندادهشدهاست .


نمودار شماره  :1الف)تأثير غلظت اوليه سيپروفلوکساسين بر راندمان حذف سيپروفلوکساسين؛ ب) اثر زمان تابش
راندمان حذف سيپروفلوکساسين؛ ج) تأثير مقدار پراکسيد هيدروژن بر راندمان حذف سيپروفلوکساسين؛ د) تأثير
مقدار آهن ( )IIIبر راندمان حذف سيپروفلوکساسين
در کلیه فرآیندها جهت اطالع از نحوه انجام

مقیاس کاربردی کمک به سزایی می نماید .پس از

واکنش حذفآالینده،مطالعهسنتیکواکنشانجام

بررسیمرتبه هایمختلفسنتیکواکنش،نتایجذیل

می شود.اینامربهمدل سازیواجرایبهترفرآینددر

بهدستآمد.
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

جدول شماره  :1نتایج مطالعات سنتيک واکنش ها 
مرتبـه

ضریب تعيين ()R2

معادله خطی
Y= -0/1548 x +

صفر

9/6

اول

0/1264 x - 3/244

ثابت سرعت ()K
mg

0/863

0/1548 L. min

دوم

0/0264

=Y

Y= 0/0114 x -

1

0/77

min

0/1264

L

0/953

0/0114 mg . min


همان طور که در جدول شماره  2مشاهده 

ضریب سرعت واکنش نیز 



L
mg . min

 0/0114تعیین

میگردد ،اینفرآیندازواکنشدرجهدوبابیشترین 

گردید .مدل خطی سنتیک واکنش درجه دو نیز

ضریب تعیین (  )R2= 0/953تبعیت می نماید .مقدار 

ترسیمشد .







نمودار شماره  :2سينتيک درجه دوم حذف سيپروفلوکساسين با فرآیند فتوشبه فنتون



بحث:
بنابراینمیتوانگفتمدلخطیجهت

معنیداراست؛ 

پارامترهای مورد مطالعه برای

در این مطالعه
فرآیندفتوفنتون،غلظتسیپروفلوکساسین،مقدارپراکسید

حذف آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین معنیدار میباشد.

هیدروژن ،نیترات آهن و زمان تابش در نظر گرفته 

نیزبیانگرمعنیداربودنمدلموردمطالعه

مقدارآماره F

شد .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس درصد حذف

است .این پارامتر در مطالعه کنونی برابر با  9/97است.

سیپروفلوکساسین مطابق جدول شماره  ،1نشان می دهد

مقدار میزان دقت ( )Adeq Precisionطبق فرمول ذیل

کهمدلبرازششدهسطحپاسخازنظرآماری()P0/05

محاسبهگردید(.)37
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اگرایننسبتبیشاز4باشد،مناسببودنمدل

(آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین) ،شاید رقابت ترکیبات

دهدکهدریافتههایحاصلمقدارآن12/23


رانشانمی

جانبی ناشی از تجزیهآنتیبیوتیکباترکیباتاولیهدر

است.آذریوهمکاراندربررسیجذبرنگبازیک

مصرف این رادیکالها افزایش یابد .بنابراین نیاز به

بنفش 16ازمحلولآبیتوسطنانوکامپوزیتمغناطیسی

مقدار بیشتری از پراکسید هیدروژن و آهن است.

کربن فعال -آهن صفر به روش سطح پاسخ ،مقدار

بنابراینبهدلیلتولیدکمتررادیکالهایهیدروکسیلو

آمارهFومقدارمیزاندقترابهترتیب27/12و20/64

عدم تجزیه کامل آالینده ،راندمان حذف آنتیبیوتیک

بهدستآوردند( .)38

کاهش یافت .رحمانی و همکاران در بررسی کارآیی

به منظور کنترل برازش مدل و اطمینان از

فرآیند ازن /پرسولفات در حذف آنتیبیوتیک

فراهمسازی تقریب مناسب دادهها در سیستم واقعی،


سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی مشاهده

ارزیابی مدل یا مقبولیت آن ضروری است .معیارهای

نمودندکهباافزایشغلظتآالیندهاز 10میلیگرمبر

نیکویی برازش به صورت عددی به عنوان یک ابزار

لیتربه 100میلیگرمبرلیتر،کارآییفرآینداز%96/36

اولیهبرایارزیابیمدلدرراستایتعمیممقبولیتآنبه

به%38/78کاهشیافت( .)40

سیستمهای واقعی ،استفاده میشود ( .)39مقدار عدم


 Elmollaو  Chaudhuriدر مورد تأثیر فرآیند

برازش  0/4291به دست آمد .بر اساس نتایج آنالیز

بیوتیکهایآموکسی

فتوفنتونبررویراندمانحذفآنتی

واریانس با اطمینان  %95غلظت اولیه سیپروفلوکساسین

سیلین،آمپیسیلینوکلوآکسیسیلینمطالعهنمودند.نتیجه

یکی از فاکتورهای معنی دار بر بازده حذف

یبیوتیک
تحقیقات نشاندادکهباافزایش غلظتاولیه آنت 

بنابرایننتایجنشانمیدهندکهبا

سیپروفلوکساسیناست؛

درصدحذفاکسیژنموردنیازشیمیایینیزکاهشیافتو

افزایش غلظت سیپروفلوکساسین ،کارآیی فرآیند کاهش

یلیگرم بر لیتر) بیشترین درصد
در غلظت حداقل ( 100م 

یافت .بر اساس نمودار شماره  -1الف ،حداکثر درصد

آمپیسیلین و
بیوتیکهای آموکسی سیلین  ،

حذف  
آنتی

حذف%86/98درحداقلغلظتاولیه50میلیگرمبرلیتر

کلوآکسی سیلین به ترتیب  %74/9 ،%80/8و  %72/3

بهدست آمدواینغلظتبهعنوانمقداربهینهانتخاب

بود ( .)26دهقانی و همکاران در مطالعه فرآیند فنتون 

گردید .غلظت اولیه آنتیبیوتیک بر انتخاب مقدار

بررویآنتیبیوتیکسولفونامیدمشاهدهنمودندکهافزایش


پراکسید هیدروژن و آهن تأثیر مستقیم دارد .کارآیی

غلظتآنتیبیوتیکتأثیرمنفیبرراندمانحذفداردودر


فرآیند فوتوشبه فنتون به تشکیل رادیکالهای

حداقل غلظت ( 0/079میلی مول) حداکثر درصد حذف

هیدروکسیلبستگیدارد.درغلظتهایپایینباافزایش


معادل%99بهدستآمد( .)27

مقدار فتولیز پراکسید هیدروژن ،مقدار رادیکالهای

یکیازفاکتورهاییکهدراینمطالعهموردبررسی

هیدروکسیلنیزافزایشیافت؛ اماباافزایشغلظتاولیه

قرار گرفت ،زمان تماس بود .بازه زمانی  10-60دقیقه

آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین ،مقدار مصرف پراکسید

برای بررسی تأثیر پارامترهای موثر در فرآیند حذف

هیدروژنوآهن( )IIIنیزافزایشومقداررادیکالهای

سیپروفلوکساسیندرنظرگرفتهشد.اینفاکتوربراساس

هیدروکسیل اسکاونجر ( )Scavengerکمتر میشود.

نتایجآنالیزواریانسرابطهمعنیداریباراندمانحذف

همچنین در حضور مقادیر بیشتر ترکیبات آلی 

نتایجآزمایشهانشاندادکهافزایش

دارد(.)P=0/0029
25
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

زمانتماساثرمثبتیبرراندمانحذفدارد.در نمودار

( )%75/45درغلظت 12میلیمولدرلیتربهدست آمد.

شماره  -1ب نیز مشاهده می شود که با افزایش زمان

 Gonzalezوهمکاراندرمطالعهخوددرموردحذف

تماس از  10به  60دقیقه ،راندمان حذف نیز افزایش

آنتیبیوتیک سولفامتاکسازول با فرآیند فتوفنتون بر آن

یافت(.)%78/66زمانتماسبهینه60دقیقهبیانشد.این

به این نتیجه رسیدند که با افزایش میزان پراکسید

امر میتواند به این دلیل باشد که با افزایش زمان

میلیگرمبرلیتر)درصدحذف
هیدروژن(بیشاز  400

واکنش ،مقدار بیشتری از پراکسید هیدروژن در اثر

کل کربن آلیاز  %2/4به %80افزایش یافت .این امر

تابشاشعهفرابنفشموردتجزیهقرارمیگیردوبنابراین

میتواند به دلیل تشکیل ترکیبات مختلف و جانبی در


مقدار بیشتری رادیکال هیدروکسیل تولید شده و

هنگام واکنش باشد .مقادیر زیاد پراکسید هیدروژن با

ترکیبهای آلی مقاوم در مدت زمان تماس بیشتر 

تولیدرادیکالهایهیدروکسیلبیشتر،ترکیباتهدفو

توسط این رادیکالها تجزیه میگردند و مقدار حذف 

میانیراحذفمیکنند.بههمینکارآییفرآیندافزایش

آنتیبیوتیک نیز افزایش یافت .مطالعه انجام شده 

یافت( .)29
 Bobuو همکاران کارآیی فرآیند فتوفنتون را

توسط Arslan-Alatonو  Gursesبررویاکسیداسیون 
آنتیبیوتیک پنی سیلین جی توسط فرآیند فوتوشبه

در اکسیداسیون سیپروفلوکساسیندر حضور کاتالیست

فنتون نشان داد که در شرایط بهینه مقدار زمان 

هایناهمگونراموردبررسیقراردادندو دریافتندکه

الزم جهت حذف  30دقیقه است ( Elmolla .)16و

میزانتجزیهدرمحیطاسیدیبا افزایشغلظتپراکسید

 Chaudhuriدر بررسی کارآیی مطالعه خود بر روی

هیدروژن وکاتالیست ،افزایش یافت .مقدار بهینه

آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین ،آمپی سیلین و

میلیمولتعیینشدومیزانتجزیه
پراکسیدهیدروژن 60

کلواکسیسیلینبافرآیندفتوفنتونمدتزمانموردنیاز

 %57بود ( Fan .)20و همکاران تجزیه آنتی بیوتیک

جهت حذف COD %80/8و  %58/4کربن آلی محلول

سولفاساالزین با فرآیند شبه فنتون مورد بررسی و تأثیر

دقیقهبیانکردند.البتهتجزیهکاملآنتیبیوتیک

را 50

فاکتورهایی مانند غلظت آهن و پراکسید هیدروژن را

در شرایط بهینه در مدت  2دقیقه اتفاق افتاد ( .)26در

مطالعه نمودند .آن ها دریافتند که با افزایش غلظت

مطالعهای که توسط  Homemو همکاران در مورد

پراکسیدهیدروژناز1میلیمولبه16میلیمولدرصد

حذف آموکسی سیلین با فرآیند فنتون صورت گرفت

حذف آنتیبیوتیک به  %99/5افزایش یافت ( .)32بر

مدتزمانبهینهنیز30دقیقهبیانگردید( .)41

اساسنتایجبهدست آمده،مشخصگردیدکهافزایش

در این مطالعه ،با افزایش غلظتاولیه پراکسید

غلظتآهن ()IIIاز 0/1تا 0/3میلیمولدرلیترباعث

هیدروژن ،مقدار رادیکالهای هیدروکسیل تولیدی

افزایشکارآییحذفازاز %55/16به %64/7شد ،اما

همراه با جذب بیشتر پرتو فرابنفش نیز افزایش یافت

پسازآنباافزایشمقدارآهنراندمانحذفکاهش

(نمودارشماره .) -1پراکسیدهیدروژننقشموثری

یافت و در غلظت  0/5میلیمول در لیتر راندمان به

در این فرآیند به عنوان منبع تولید رادیکالهای

 %62/28کاهش یافت (نمودار شماره  -1د) .بنابراین

هیدروکسیل ( HO2و  )OHدارد .این پارامتر رابطه 

غلظت بهینه  0/3میلیمول در لیتر بود .در فرآیند

معنی داری با راندمان حذف دارد ( .)P0/05افزایش

فوتوشبه فنتون ،یونهای آهن در مقادیر کم نقش


غلظتاولیهپراکسیدهیدروژندرفرآیندباعثمیشود

کاتالیزور را در فرآیند دارند .مقادیر زیاد آهن ()III

که سرعت تولید انواع اکسیژن فعال و رادیکالهای

منجربهتولیدسریعتررادیکالهایهیدروکسیل OHو·

هیدروکسیل نیز سیر صعودی داشته باشد و در نتیجه

 HO2و تولید مجدد یونهای فروس در طی واکنش 

کارآیی فرآیند افزایش یافت .حداکثر کارآیی حذف

میشود و در نتیجه کارآیی فرآیند بیشتر میگردد.
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مقبولیتومناسباست .

افزایشبیشازاندازهمقادیریونفریکوترکیباین
یون با رادیکال هیدروکسیل ،مانع افزایش راندمان

سنتیک واکنش ها بیان کننده سرعت واکنش

حذف سیپروفلوکساسین میشود .بنابراین کارآیی

هستند.از نظرتئوری،سرعتواکنش،سرعتکاهش

فرآیند کاهش یافت ( Fan .)32و همکاران در مطالعه

واکنشگرها یا سرعت افزایش م حصوالت را بیان 

خودبرکارآییفرآیندشبهفنتونبرحذفسولفاساالزین،

می کندوباغلظتموادواکنشدهندهکهبهتوانهای

مشاهده نمودند که با افزایش مقدار آهن ( )IIIتا 0/2

گوناگونی رسیده باشد تناسب مستقیم دارد .سرعت

میلیمولراندمانافزایشوسپسدرمقادیرباالترآهن،

واکنشاصوالًبااندازه گیریغلظتمادهیاولیهویا

مقدارسولفاساالزینکاهشیافت( .)32

یک محصول در مدت زمان تکمیل فرآیند تعیین 



وهمکارانتأثیرروشهایفتولیزمستقیم

Shemer

می شود.درجهواکنش هایمختلفیدرفرآیندتصفیه

و غیرمستقیم ،فنتون و فتوفنتون را بر روی آنتیبیوتیک

فاضالبوج وددارد.درواکنش مرتبه صفر ،سرعت

مترونیدازول بررسی نمودند .مشاهده شد که در فرآیند

واکنش مستقلازغلظت مادهواکنش دهندهاست .در

فنتونغلظتآهنبسیارتأثیرگذاراستودرغلظتهای


اینحالتباگذشتزمانوکاهشغلظتمادهاولیه،

زیاد باعث افزایش بازده حذف آنتیبیوتیک میگردد

سرعت واکنش تغییر نمی نماید و واکنش تا پایان

( Perez-Moya .)42و همکاران در بررسی خود در

زمان واکنش با مقدار ثابتی پیش می رود .بنابراین

مورد تأثیر فرآیند فتوفنتون بر حذف آنتیبیوتیک

تغییر غلظت واکنش دهنده در بازه های زمانی مساوی

سولفامتازین مشاهده نمودند که حداکثر درصد حذف

بایکدیگرمساویاست .

کلکربنآلی( %60 )TOCوتجزیهکاملسولفامتازین

واکنش هایدرجهیکبهواکنش هاییگویند

میلیگرمبرلیتریونآهن( (IIبهدست
بااستفادهاز  50

که سرعت واکنش فقط تابع غلظت یک ماده است.

میآید و افزایش میزان آهن مصرفی نقش مثبتی در


درواکنشمرتبهدو،سرعتواکنشباتواندومیک

فرآینددارد( .)43

ماده اولیه پیش میرود ( .)36در این مطالعه سنتیک
واکنش در مرتبه های مختلف صفر ،یک و دو مورد

پس از ثبت نتایج دادههای آزمایشگاهی در 

بررسی قرارگرفت.بر اساس ضرایبتعیینبه دست

نرم افزار طراحی دادهها ،به منظور تعیین شرایط بهینه

آمده از جدول شماره  ، 2مشخص گردید که فرآیند

فنتونوحداکثردرصدحذفآنتیبیوتیک

فرآیندفتوشبه


2

حذف آنتی بیوتیک با ضریب تعیین  R =0/953از

سیپروفلوکساسین از محلول آبی ،راندمان حذف (متغیر

نوع درجه دو ،دارای ضریب ثابت واکنش سرعت

پاسخ) حداکثر ( )maximizeو متغیرهای مستقل در

L
mg . min

محدوده ( )in rangeدرنرمافزارتعریفشدندوشرایط

  0/0114است .نمودار شماره  2تأیید کننده

اینامراست .

بهینه برای دستیابی به حداکثر درصد به دست آمد .
شرایط بهینه پیشبینی شده حداکثر کارآیی حذف

رحمانی و همکاران در بررسی کارآیی

سیپروفلوکساسین %85/8باغلظتاولیهسیپروفلوکساسین

فرآیند ازن  /پرسولفات در حذف آنتیبیوتیک

 88/5میلیگرم بر لیتر ،غلظت آهن  0/35میلیمول در

سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی مشاهده

لیتر ،زمان تابش  57دقیقه و غلظت پراکسید هیدروژن

نمودند که سنتیکواکنش مورد نظربا  R2=0/99از

11/54میلیمولدرلیتربهدستآمدکهبهنتایجبهدست

نوع درجهدواست ( Shemer  .)40وهمکاران تأثیر

آمدهازنمونههایشرایطآزمایشگاهیبسیارنزدیکبود.

اشعه فرابنفش ، UV/H2O2 ،فنتون و فتوفنتون را بر

بنابراین مدل مورد استفاده طرح مرکب مرکزی دارای

روی آنتی بیوتیک مترونیدازول بررسی نمودند.
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حذف سیپروفلوکساسین با فتوشبه فنتون

مشا هده شد که اشعه فرابنفش و  UV/H2O2از

سیپروفلوکساسین از نوع درجه دو با ()R2=0/953

سینتیکدرجهیکوفرآیندهایفنتونوفتوفنتوناز

است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرعت

سینتیکدرجهدوپیرویمیکنند( .)42

واکنشدراینفرآیندمتناسبباتواندوممادهاولیه
پیش میرود  .ضریب ثابت سرعت واکنش
L

نتیجه گیری:

mg . min

در این پژوهش جهت حذف آنتی بیوتیک

  0/0114تعیین گردید .با توجه به نتایج

حاصل از این پژوهش و کارآیی موثر فرآیند 

سیپروفلوکساسین از محلول های آبی از فرآیند

فتوشبه  فنتون در کاهش مقدار آنتیبیوتیک

ف وتوشبه فنتون استفاده گردید .نتایج آزمایش نشان

سیپروفلوکساسین،می توانازتلفیقاینروشهمراهبا

داد که سرعت حذف به  وسیله این فرآیند به عوامل

فرآیندتصفیهبیولوژیکیبهمنظورحذفویاافزایش

زیادی مانند غلظت پراکسید هیدروژن ،غلظت آهن

تجزیهپذیری آنتی بیوتیک های مقاوم به تجزیه

( ، )IIIمدت زمان تابش و هچنین غلظت اولیه

بیولوژیکیدرمقیاسواقعیاستفادهنمود.

سیپروفلوکساسین بستگی دارد .افزایش مقدار

تشکر و قدردانی:

پراکسیدهیدروژن،مقدارنیتراتآهنوزمانتابشو
کاهش غلظت اولیه سیپروفلوکساسین راندمان حذف

اینمقالهبخشیازطرحمصوبدانشگاهباشماره

را افزایش داد .در طرح مرکب مرکزی ()CCD

میباشد که نویسندگان مراتب
  1393-01-73-2273

حداکثر کارآیی (  )%85/8با غلظت  88/5میلی گرم

تقدیرخودراازمعاونتتحقیقاتوفناوریدانشگاهعلوم

بر لیتر  سیپروفلوکساسین 0/35 ،میلی موالر  نیترات

پزشکی شهرکرد و همکاری کارشناسان محترم

آهن 11/54 ،میلی موالر  پراکسید هیدروژن و زمان

آزمایشگاهآبوفاضالبگروهمهندسیبهداشتمحیط

تابش   57دقیقه و نسبت مولی  H2O2به آهن ()III

دانشکده بهداشت و آقای رمضانی (مدیریت محترم

برابر  11/54  0/35به دست آمد .مطالعه

بیمارستان هاجر) ،به خاطر ارسال نمونههای پساب

سینتیک واکنش ها نشان داد که فرآیند حدف

بیمارستانقدردانیوامتنانخودرااعالممیکند.
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Background and aims: Pharmaceutical compounds in drinking water resources, in addition to
the threat for environmental health, spread of bacterial resistance in aqueous environments. In
this study, ciprofloxacin removal by photo Fenton oxidation process and optimization of the
removal conditions was evaluated using response surface methodology.
Methods: In this experimental study, in optimum pH=3, the effect of initial concentration of
ciprofloxacin (50-250 mg/L), contact time (10-60 min), the amount of iron nitrate (0.1-0.5 mM)
and the amount of H2O2 (1-12 mM), mole ratio of reactants of the antibiotic removal per central
composite design by Design Expert software was evaluated. For statistical analysis of data,
ANOVA test and P-value was used. Ciprofloxacin concentrations were measured using HPLC.
Results: The results showed that removal efficiency by increasing concentrations of ciprofloxacin
decreased and with increasing the amount of ferric nitrate, hydrogen peroxide and exposure time
increased. In central composite design method, maximum removal efficiency (85.8%) in pH= 3,
was obtained with concentration 88.5 mg/l ciprofloxacin, 0.35 mM iron nitrate, 11.54 mM H2O2
and exposure time of 57 min and molar ratio of H2O2 to Fe (III) were [11.54 [0.35. Investigation
revealed kinetics terms showed that the removal of ciprofloxacin with (R2= 0.953) was followed
second order rate.
Conclusions: The results obtained from this research indicated that photo Fenton- like process is
effective way to remove ciprofloxacin from wastewater and with optimization affecting factors;
this method can be used for wastewater treatment with antibiotic.
Keywords: Photo Fenton-like, Central composite design, Ciprofloxacin, Antibiotic.
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