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به عنوان منعقد کننده (Pistacia atlantica)بنهدانهکارایی عصاره بررسی میزان 
محلولهاي آبیاز198قرمزدر حذف رنگ راکتیو طبیعی 

4اسمعیل قهرمانی، 2، فردوس کرد مصطفی پور3امیرحسین محوي،2ادریس بذرافشان،1مصطفی علیزاده

ایران، کز پژوهشهاي علمی دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، مردانشجوي .1
، زاهدان، ایراندانشگاه علوم پزشکی زاهدانسالمت، دانشکده بهداشت،ءمرکز تحقیقات ارتقادانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط،.2

:ed_bazrafshan@yahoo.comEmail،0541-2427840تلفن ثابت:(مؤلف مسئول)

رانیاتهران،تهران،یدرمانیبهداشتخدماتویپزشکمعلودانشگاهست،یزطیمحقاتیتحقموسسهاستادیار گروه مهندسی بهداشت محیط،.3
مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.4

چکیده
رنگهاي نساجی و همچنین دیگر مواد رنگی مورد استفاده در صنایع مختلف یکی از بزرگترین ترکیبات آلی را تشکیل می : مقدمه

تصفیه اینگونه پسابها قبـل از تخلیـه بـه محـیط     . لذا شوندرات زیست محیطی و بهداشتی می ه به نوبه خود باعث افزایش خطند کده
يهـا محلولاز198قرمزویراکترنگ حذفيبراستهبستمیسکیدربنهدانهعصارهییتوانامطالعه،این درکامال ضروري است.

.گرفتقراریبررسموردیآب
دوزبهـره بـرداري شـامل   مهـم  يرهایمتغاثردر این مطالعه است.آزمایشگاهی-تجربیمطالعه حاضر، یک مطالعه وشها:مواد و ر

مـورد ) 2-12(محلـول pHو)لیتـر بـر گـرم یلـ یم200و50،100،150(رنگهیاولغلظت،)بر لیترتریلیلیم1-1/0(کنندهمنعقد
نـانومتر اسـتفاده گردیـد و    520نـده رنـگ از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر در طـول مـوج       براي سنجش غلظت باقیما. گرفتقراریبررس

استفاده شد.2010همچنین جهت توصیف و تحلیل نتایج از نرم افزار اکسل 
یتـر بر لتریلیلیم5/0دوزبا12معادلبنهدانهعصارهبا استفاده از منعقد کننده 198قرمزویراکتحذف يبرامطلوبpHیافته ها:

50،100،150رنگهیاولغلظتدربیترتبه٪49/88و 36/87، 20/84، 12/83تعیین شد که در این شرایط راندمان حذف معادل 
.شدحاصل بر لیتر گرمیلیم200و

بلکـه ،یمـت قارزانطبیعـی  کننـده منعقـد مـاده کیـ به عنوان تنهانهبنهدانهعصارهآمده،دستبهجینتابهتوجهبانتیجه گیري: 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد.یآبيهاطیمحاز198قرمزویراکتحذفدرموثراریبسعاملکبه عنوان ینیهمچن

بنهعصاره دانه،طبیعیمنعقد کننده،198قرمزرنگ راکتیو: واژه هاي کلیدي
7/7/92پذیرش:12/6/92اصالحیه نهایی:8/9/91وصول مقاله:
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همقدم
رنگـی فاضـالب دیتولدریاصلمنابعازیکیینساجعیصنا

صـنایع  ایـن استفاده شده ویراکتآزورنگغلظت. می باشند
وکیفیـت  بـه کـه  ،می باشـد 10000ppmتا10محدودهدر

اجرایـی بسـتگی دارد  اتیـ عملرونـد بهنیز ودرجه خلوص
مصرفی به پارچـه مـورد   رنگدرصد60-70حدود.)1و 2(

پارچهبارنگتیتثبنرخبهکه این مقدارشودمیلمتصنظر
30(ویراکتيهارنگازیمیعظبخشنیبنابرا. داردگیبست

ــدلبــهيرنگــرزنــدیآفرطــولدر) درصــد ــاالزانیــملی يب
صـورت پسـاب  بـه ورفتههدربهییایقلطیشرادرزیدرولیه

بـات یترکمـوالً از معینسـاج هـاي رنگ. )3و4(شودتخلیه می
ازیبرخـ امکـان دارد همچنـین  وشـده سـاخته معطـر ویآل

دهیـ چیپشکل . دنباشداشتهخودساختاردررانیسنگفلزات
آنهـا  تیسـم در ساختار آنهـا باعـث   نیسنگفلزاتحضورو

وتراتـوژن موتاژن،این امکان وجود دارد کهدر نتیجه،شده
یمـ ییهارنگنیچنگر،یديسواز. )5(باشندزاسرطانای
یسـت یزيهـا چرخـه رییـ تغگی وآلـود باعـث  آبدردنوانت
همچنینآنهان،یابرعالوه. دنشو)فتوسنتزيندهایآفرايبر(
نیـ ابـا مـدت یطـوالن تمـاس در راانسانسالمتدنتوانیم

بـه منجـر توانـد یمـ این امر د که نخطر بیاندازه بمحصوالت
و)تیــدرمات(یپوســتتیحساســماننــدیســميهــاواکـنش 

یمـ رنـگ . )6(شوندیتنفسدستگاهعملکردتهدید نینهمچ
راینیرزمیزيآبهایحتوابد،یتجمعخاكوآبدرتواند
کیمنزلهبهپسابازرنگحذفلیدلنیهمبه. کندآلوده

ویـ راکت. مطـرح مـی باشـد   ینساجعیصنايبرابزرگمشکل
دراسـتفاده مورديهارنگازیکی) RR-198(198قرمز
یک رنگ آنیـونی  198راکتیو قرمز .می باشدیاجنسعیصنا

و حـداکثر جـذب   g/mol21/968با وزن مولکولی معـادل  
عدم تصفیه صـحیح و تخلیـه در   ،در نتیجهنانومتر است. 530

يدیـ تهدمحیط زیست از جملـه جریـان هـاي سـطحی آب،     
يریپـذ جزیـه  تبـه که علـت آن می باشدانیآبزيبرابالقوه

.)7(بر می گرددمحیط زیستپایین این رنگ در 

این صنایعفاضالبازرنگحذفيبراياریبسيهاروش
عنوانبه(جذبفرآیند شاملاز جملهکهاستشدهپیشنهاد

،ســازيلختــهوانعقــاد،)فعــالکــربنيروبــرجــذبمثــال
تجزیـه نـوري  ،)رهیغوزنیازن کلر،(ییایمیشونیداسیاکس

)UV/H2O2،UV/TiO2مــی یمــیآنزصــفیهتو ) رهیــغو
ورنـگ صـرفه بـه مقـرون حذفحال،نیابا. )8-13باشند(

.می باشدی مهممسئلهیآلباقیمانده ترکیبات 
سـازي  لختـه وانعقـاد فاضـالب، وآبفرایندهاي تصفیه در
فلـزات ،یآلـ يهـا نـده یآاليبـاال غلظـت بردننیبازيبرا

اي بـر . )14(شـود یمـ اسـتفاده هـا ونیـ آنازیبرخـ ونیسنگ
وآهـن سـولفات آلـوم، دستیابی به این هدف ترکیباتی نظیر 

ه اسـت گرفتـ قراراستفادهموردمعمولطوربهکیفردیکلر
يهـا نـه یهزتوسـعه حـال دريکشورهاازياریبسدر. )15(

)PACl)Poly Aluminum Chloride،آلومواردات
یمعمـول آبهیتصـف يبـرا ازیـ نمـورد ییایمیشـ موادریساو

کـه داردوجـود احتمالنیانیهمچن. باشدباال،استممکن
موادحدازشیباستفادهعلتبههیثانویآلودگمشکلکی

منعقد کننده هـاي طبیعـی داراي منشـاء    . دیآبوجودییایمیش
طبیعی و یا معدنی بوده که قبل از ظهور و ورود نمـک هـاي   

امـا  شیمیایی در تصفیه آب مورد استفاده قرار می گرفته اند، 
بـا توجــه بــه حقیقــت فقـدان یــک درك و بیــنش علمــی در   
خصوص میزان اثربخشی و مکانیسم عمل شان قادر به رقابتی 

.)16و 17(کارآمد با ترکیبات شیمیایی نبوده اند 
با این وجود، طـی سـال هـاي اخیـر در خصـوص اسـتفاده از       
منعقد کننـده هـاي طبیعـی در تصـفیه آب در کشـورهاي در      

قه مندي خاصی پدیدار شـده اسـت کـه ایـن     حال توسعه عال
مهم ناشی از مزایایی از قبیل قابلیت تجزیه بیولوژیکی منعقـد  
کننده، تولیـد لجـن کمتـر و نیـز حـداقل مخـاطرات زیسـت        

وبلـوط شـاه عصاره.)18و 19(محیطی و بهداشتی می باشد 
،)22اولیفـرا ( مورینگـا دانـه ،)21(کـاکتوس ،)20(بلوطدانه 

یبرخ)25(داسیس پرمادانهعصارهو) 24(ایاقاق،)23(نیتان
حــذف يبــرااســتفادهمــوردیعــیطبکننــده هــايمنعقــداز

مـی  فاضـالب وآبازهـا نـده یآالگریدورنگکدورت،
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يهـا گونـه (جهـان پستهکنندهدیتولنیبزرگتررانیا.باشند
در . )26(استیجهاندیتولاز٪44ازشیببا،)پستهمختلف
ــاطق  ــته   من ــرس، پس ــاي زاگ ــه کوهه ــران از جمل ــف ای مختل

بــه،یوحشــپســتهوحشی(پیستاســیا آتالنتیکــا) وجــود دارد.
و ياقتصـاد يهـا گونـه و ازشدهشناختهرانیادربنهعنوان

ساکن در مناطق جنگلـی مـی   ییروستامردمبسیار مهم براي 
و صـورت مـی گیـرد    متعددمصارفيبراپستهکشتباشد.

وهیم. استقدمت داشتهرانیادرسال3000-4000بهدیشا
.)27و 28(می باشدییغذاموادازیمهممنبعیوحشپسته
به اینکه ایران داراي ذخـایر عظیمـی از بنـه مـی باشـد و      نظر

بـه مزایـایی از قبیـل سـهولت در دسترسـی،      همچنین با توجه
ــاهش    ــت ک ــودن آن (از جه ــی ب ــودن و طبیع ــت ب ارزان قیم

هـدف بـا حاضـر مطالعـه در محـیط) آلودگی هـاي زیسـتی  
بـا یآبـ هـاي محلولاز198قرمـز  رنگ راکتیو حذفبررسی 
کننـده منعقـد مـاده کیـ عنـوان بهبنهدانهعصارهازاستفاده

ماننـد مختلـف يپارامترهااثردر ادامه.پذیرفتانجامیعیطب
pH،مـورد رنـگ هیـ اولغلظـت وکننـده منعقددوزمحلول
.گرفتقراریبررس

کاروش ر
می باشد آزمایشگاهی-تجربیمطالعه مورد نظر یک مطالعه 

آهسـته اختالطع،یسراختالطشامل(که به صورت ناپیوسته
و در مقیـــاس آزمایشـــگاهی در آزمایشـــگاه تـــه نشـــینی)و

25در ایـن آزمـایش   .انجـام شـد  دانشکده بهداشت زاهـدان  
ل نمونه به عنوان حجم نمونه براساس مراحل آزمایش (جـدو 

) انتخاب گردید.1
. شـد يآورجمـع ،شهرستان زاهـدان اطرافازبنهپستهدانه

دانـه مغـز  وحـذف هادانهپوستهابتدا،آنيسازآمادهبراي 
محلـول mL100در ادامه. دشابیآس، ي استخراج شدهها
اضـافه  آسـیاب شـده،  بنـه ازگـرم 5بهموالر کلرید سدیم 1

هـم اتـاق يدمادرقهیقد30مدتحاصل بهمحلول. گردید
ياجـزا اسـتخراج بمنظـور این عمـل  .)C◦21±2(شدزده

عصــارهســپس،. گرفــتو فعــال کــردن آن انجــام يانعقــاد
عبـور داده  )ياشـه یشافیـ الμm45/0(زیرلتریفزحاصل ا

محلـول بنـه بـه    . بودي رنگریشعیمایک ،آنجهینتکهشد 
می گردیـد ه تهیه صورت روزانه و در همان روز مورد مطالع

.)18و29(
(شامل اسید مطالعهنیادراستفادهموردییایمیشموادتمامی 

شــرکتاز)نرمــال، رنــگ، کــائولین1ســولفوریک و ســود
ازیبرخــوییایمیشــســاختار. تهیــه گردیـد ) آلمــان(مـرك 

آورده2جـدول درمطالعـه موردرنگمهمیکیزیفخواص
مورددر روند آزمایشات مورد استفاده محلولهاي .استشده
بـه یمتـوال يهارقتبا) 100mg/Lو5،10،20،50(نظر

.آمددست

: محدوده پارامترهاي آزمایش1جدول 
pHدوز منعقد کننده

)ml/L(
غلظت رنگ

)mg/L(
اختالط سریع و آرام

و زمان ته نشینی
کدورت

)NTU(
)،120rpmدقیقه(2002و 150، 100، 150و 7/0، 5/0، 3/0، 12-21/0

دقیقه30) و 40rpmدقیقه(20
60و 50، 40، 30، 20
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198راکتیو قرمز رنگيهایژگیوازیبرخ. 2جدول
Reactive Red-198مشخصات (RR-198)

ساختار

C27H18ClN7Na4O15S5فرمول مولکولی

Reactive Red-198نام تجاري رنگ

g/mol21/968وزن مولکولی
75(g/L)اللیت در آبح

λmaxnm520

و)TLT6(مدل جارتستدستگاهازشاتیآزماتمامدر
،شدهپررنگمحلولبالیتر که2به حجمياشهیشظروف
ظروف با غلظتهاي مختلف رنگ به ،ادامهدرشد. استفاده
دوزع،یسراختالططی مرحلهدر. لیتر پر گردید1مقدار 
. شداضافهمیکروپیپتازاستفادهبابشرهربهکنندهمنعقد

هاختالط آرام قرار دادنمونه ها تحت،عیسراختالطازپس
دستگاه جار ازدقتباظروف،آراماختالطازپس. ندشد

دادهقراررسوبيبراامنمکانکیدروگردیدهخارج 
اختالطدوهردر مدتطولوشدتمطالعه،نیادر. ندشد
بهقهیدقدردور120±2بیترتبهآهستهاختالطوعیسر

درقهیدق20مدتبهقهیدقدردور40±2وقهیدق2مدت
و همچنینشدثابتسازي لختهيبراآهستهاختالطمورد
انیپادر. شدداشتهنگهثابتقهیدق30دررسوبزمانمدت
وشد،گرفتهییروعیماازآبنمونه،رسوب گذاريدوره

عبور داده شد.45/0mµاز فیلتري با اندازه منافذبالفاصله 
. گردیداجرا) º C2±21(اتاقيدمادرشاتیآزماتمام
کدورتاثررنگ،حذفيبرانهیبهطیشرانییتعازپس

کنندهمنعقددوزوpH(رنگحذفراندمانيروهیاول

و50،100،150ازهیاولرنگغلظتدر) بنهدانهعصاره 
200mg/Lگرفتهکاربهمحدوده. گرفتقرارمطالعهوردم
. استشدهداده1شمارهجدولدرپارامترهانیايبراشده

-RR(رنگحذفمنعقد کننده درکاراییتینهادر

:شدمحاسبهیق فرمول زیر از طر،)198
)1(

رنگلظتغCfو) mg/L(هیاولغلظتCiآندرکه
بامحلولدررنگباقیماندهغلظت.است) mg/L(یینها

1601مدل(UV-VISاسپکتروفتومتردستگاهازاستفاده
SHIMADZU،520در)ژاپنو،یتوک =λmaxنانومتر

2010سپس با استفاده از نرم افزار اکسل اندازه گیري و
pH. و نمودارهاي الزم رسم گردیدلیتحلوهیتجزمورد

E520،Metrohmمدل(مترpHازاستفادهبالمحلو

Herisau،شديریگاندازه) سیسوئ.
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یافته ها
را بر 2-12محدودهدرهیاولpHریمقاداثر1نمودار

بابنهدانهعصارهتوسط،198راکتیو قرمز کارایی حذف
یممشاهدهکههمانطور.دهدیمنشانml/L3/0هیاولدوز
تمامیيبرا12هیاولpHدرذفدرصد ححداکثرشود

گر،یديسواز. استحاصل شدهرنگهیاولهايغلظت
محلولpHشیافزابا198راکتیو قرمز رنگحذفراندمان

، 20/84، 12/83معادلحذفنیباالتر. استافتهیشیافزا
و50،100،150رنگهیاولغلظتدر٪49/88و 36/87

محلول pHن،یبنابرا. میلی گرم در لیتر حاصل گردید200

اثرتنظیم شد.12سایر آزمایشات معادل يبرارنگاولیه 
1تا 1/0در گستره ) بنهدانهعصاره(کنندهمنعقدماده دوز

دوزنمایش داده شده است.2نموداردرمیلی لیتر بر لیتر
محلول حاوي غلظتهاي دوهريبرابنهدانهعصارهنهیبه

میلی لیتر بر لیتر 5/0و3/0تیب معادلبه ترنییپاوباالرنگ
74/86، 24/81، 88/75حذفنیباالترگر،یدطرفاز. بود
200و150، 50،100رنگ،هیاولغلظتدر٪23/88و 

mg/lمیلی لیتر بر لیتر حاصل شد5/0منعقد کنندهدوزدر .

)3/0ml/Lمنعقد کنندهرنگ (دوز هاي مختلفتیک و در غلظتتاز محلول سنRR-198بر حذف رنگ pH: تاثیر 1نمودار

12برابرpHتیک در تاز محلول سنRR-198(بنه) در حذف رنگ منعقد کننده: تاثیر دوز 2نمودار

درهیاولکدورتمتفاوت ریمقاداثر6تا3نمودارهاي
راکتیو کارایی حذف رنگرا بر 20NTU-60محدوده

نشان ml/l3/0دوزدربنهمنعقد کنندهتوسط ،198قرمز 
راکتیو رنگحذفبرهیاولکدورتاثرمطالعه. می دهند

3هاينمودار(رنگهیاولمختلفيهاغلظتدر،198قرمز 

دهنده افزایش راندمان حذف رنگ با افزایش نشان) 6تا
حذف رنگ از ییکارانیبهترکدورت محلول است.

میلی 200و50،100،150رنگهیاولغلظتيبرامحلول
40و20،30،40هیاولکدورتدربه ترتیب گرم بر لیتر 

NTU)12درهاشیآزماتماميبرا=pH(،آمددستبه.
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تیکتاز محلول سن198راکتیو قرمز : تاثیر کدورت در کارایی حذف رنگ3نمودار
)3/0ml/L، دوز منعقد کننده =pH=12، میلی گرم در لیتر50(غلظت رنگ=

تیکتاز محلول سن198راکتیو قرمز : تاثیر کدورت در کارایی حذف رنگ4نمودار
)3/0ml/L، دوز منعقد کننده =pH=12، میلی گرم در لیتر100(غلظت رنگ=

تیکتاز محلول سن198راکتیو قرمز : تاثیر کدورت در کارایی حذف رنگ5نمودار
)3/0ml/Lننده =، دوز منعقد کpH=12میلی گرم در لیتر، 150(غلظت رنگ=
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تیکتاز محلول سنRR-198: تاثیر کدورت در کارایی حذف رنگ6نمودار
)3/0ml/L، دوز منعقد کننده =pH=12میلی گرم در لیتر، 200(غلظت رنگ=

بحث
pHوانعقادندیآفردرپارامترهانیترمهمازیکی،محلول

pH. )30و31(استیآبمحلولهايازهاندهیآالحذف

محلول، شیمی محیط آبی و پیوندهاي سطح جاذب را تحت 
محلول یک پارامتر مهم در pHتاثیر قرار می دهد. بنابراین 

طی فرایند جذب رنگ می باشد.
میزان انعقاد و pHنتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش 

دررنگحذفحذف رنگ از محیط افزایش می یابد. 
هايیونواکنش باعلتبهاحتماالًییایقلpHمحدوده

که تشکیل فلوکهاي هیدروکسید را می دهند،دیدروکسیه
دانهعصارهکهدادنشانجینتانیابرعالوه.)25(می باشد

جهینتنیا. استهانمونهpHيروبراثرحداقليدارابنه
همکارانوياراحمدیتوسطآمدهدستبهجینتاراستاي در
یممورینگا اولیفرا دانهرهعصاتوسطکدورتحذفدر

این واقعیت حاکی ازآنهانتایج گزارش شده ،همچنین. باشد
کنندهمنعقدعنوانبهمورینگا اولیفرا ي ازوربهرهبود که 

، 2009در سال اما.)32(استنداشته pHمقدارتاثیري در
Jeon و همکاران در مطالعه اي با عنوان کاربرد عصاره دانه

انگور در حذف رنگهاي کاتیونی نشان دادند که با افزایش 
که این نتیجه را کارایی حذف رنگ کاهش می یابدpHدر 

تار رنگ و منعقد کننده ـبه دلیل خواص بنیادي در ساخ
ت داده ـنسب

انی فر و در نتایج مطالعه دیگري که گلست). 33(است
همکاران براي حذف نیترات از محلولهاي آبی توسط پودر 

pHد حذف نیترات به یآلومینیوم انجام دادند، مشخص گرد

میزان 12تا 4از pHمحلول بستگی دارد و با افزایش در 
کارایی حذف بصورت چشمگیري افزایش می یابد و در 

pH ین همچن). 34(به حداکثر مقدار خود می رسد10برابر
توسط 19در مطالعه اي که بر روي حذف رنگ راکتیو آبی 

یند انعقاد توسط ناطقی و همکاران انجام شد، نتایج نشان آفر
موجب افزایش کارایی حذف pHدادند که افزایش در 

و از طرفی دیگر نشان دادند که افزایش در رنگ می گردد
غلظت اولیه رنگ موجب افزایش در درصد حذف رنگ 

مطالعه می نکه در راستاي یافته هاي حاصل از ایمی شود،
).35(باشد
نظردريپارامترهانیترمهمازیکیعنوانبهيانعقاددوز

منعقد عملکرديبرانهیبهطیشرانییتعمنظوربهشدهگرفته
دوز،اساساً. انجام می گیردسازيلختهوانعقاددرکننده

عملکردبهمنجرنده منعقد کندوز بیش از حد ایویکافنا
براينهیبهدوزنییتعن،یبنابرا. شودمی لختهتشکیلفیضع

ولجني ریگشکلونهیهزمقداررساندنحداقلبه
حائز تصفیه، درمطلوبعملکرددستیابی بهيبرانیهمچن

افزایش در بیانگرنتایج پژوهش .)34(اهمیت می باشد 
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براي ml/L3/0کارایی حذف رنگ در دوز منعقد کننده
با افزایش دوز از طرفیرنگ بود واولیه هاي تمامی غلظت

شیافزابه عبارتی . یافتمنعقد کننده میزان انعقاد کاهش 
. تاثیري نداشترنگحذفبهبوددرکنندهمنعقددوزشتریب

شدهدادهریمقادباموازاتدرمشابهیجینتادر این خصوص 
و همکاران Heredia.)36(ه منتشر شده استمطالعایندر

2009در سال 3Rتاثیر مورینگا را در حذف رنگ بنفش 
مورد آزمون قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که با افزایش 

کارایی میلی گرم در لیتر300تا 50دوز منعقد کننده از 
مشخص کهدرصد افزایش می یابد95تا 28حذف از 

منعقد کنندهر دوز کننده این واقعیت می باشد که افزایش د
یند حذف رنگ از محلول می آفرکاراییموجب افزایش 

افزایش بیشتر غلظت منعقد کننده گر،یديسواز).37(شود 
مصرفی سبب تثبیت مجدد ذرات یا پایداري مجدد ذرات 

نتایج مشابهی .)35(کلوئیدي و برگشت بار ذرات می شود 
یک حد مشخص، نشان دادند که با افزایش دوز آلومینیوم تا 

کارایی حذف نیترات افزایش و سپس بعد از آن کاهش می 
يدوزهادر نمود که جهینتتوانیم،یکلطوربه).30(یابد

ي در حذف بهترکارایی یعیطبهاي منعقد کننده،ترنییپا
این نکته نه آالینده ها در مقایسه با دوزهاي باال تر دارند.

اهمیت است بلکه سبب ایجاد تنها از نقطه نظر اقتصادي حائز 
غلظت هاي مواد آلی کمتري در نمونه آب مورد پردازش 
شده می شود که خود احتمال رشد مجدد میکروارگانیسم ها 

نتایج حال،نیابا. )20(در آب را به حداقل می رساند 
حاصله تنها براي شرایط واقعی معتبر می باشد.

آالینده ف کدورت موجود در محیط بر میزان کارایی حذ
واقعی شرایط تاثیر بسزایی دارد. براي نزدیک شدن به ها

این پارامتر به محلول رنگ مورد بررسی اضافه یمحیط
گردید تا تاثیر همزمان کدورت و رنگ در زمان اضافه 
کردن منعقد کننده سنجیده شود. نتایج حاصله بیانگر این 

کننده به اضافه کردن دوز منعقد دنبالواقعیت هستند که به 
افزایش در محیط در غلظت رنگ و کدورتهاي مختلف،

شاید بتوان .اتفاق می افتدکارایی حذف رنگ از محیط آبی

تاثیر کدورت را در حذف رنگ اینگونه بیان نمود که با 
دوز منعقد کننده واکنشهاي انعقادي صورت می ناضافه شد

مقداري ازي،فلوکهاي تولیدهنگام ترسیب د که در گیر
و دادهرنگ موجود در محلول را نیز همراه خود رسوب 

انعقاد جاروبی کاهش آالینده در محلول بدنبال وقوع
و Suleymanمطالعهنتایج ). 33(می شودحاصل 

همکاران در کاربرد مورینگا اولیفرا براي حذف کدورت از 
آبهاي سطحی نشاندهنده افزایش کارایی حذف کدورت در 

یاراحمدي و که با نتایجمطالعه باشد کدورتهاي باال می 
تحقیق در).32و38(مطابقت دارد همکارانش در این راستا 

مقایسه کارایی در خصوصو همکاران Diazمشابهی که 
انجام دادند دو منعقد کننده طبیعی در حذف کدورت 

مشاهده گردید که هر دو منعقد کننده کارایی باالیی در 
میلی گرم در 10ا افزدون بطوري که بداشتهحذف کدورت 

کاهش 20NTUبه 100کدورت از ،منعقد کنندهلیتر 
با یافته هاي این نیز مطالعات مشابه دیگري ).39(یافت

نتایج حاصل از با این وجود).40(همخوانی دارد تحقیق 
مطالعه پیرصاحب و همکاران بر روي حذف مقادیر کم 

نده هاي مختلف کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقد کن
نشان داد که با افزودن منعقد کننده به آب کدورت و رنگ 

مطابقت آب کاهش می یابد که با نتایج پژوهش انجام شده 
).41(ندارد

نتیجه گیري
حذفبیشترین راندمانکهدادنشانآمدهدستبهجینتا

برابرpHدرمیلی لیتر بر لیتر5/0کنندهمنعقددوزبارنگ
غلظتدر٪23/88و 74/86، 24/81، 88/75دلمعاو12
حاصل بر لیتر گرمیلیم200و150، 50،100رنگهیاول

غلظتبايهانمونهدرکدورتافزودن ن،یهمچن. گردید
را در پی رنگحذفراندمانبهبود،رنگمختلفيها

. داشت
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تشکر و قدردانی
ت تحقیقات معاونتوسطیمالتیحماحاصلپژوهشاین

یبهداشتخدماتویپزشکعلومدانشگاهو فن آوري
محترممسئولینازوسیلهبدین؛ لذا استبودهزاهدانیدرمان

محترمکارشناسانوزاهدانپزشکیدانشگاه علومپژوهشی
آید.یمعملبهقدردانی،بهداشتآزمایشگاه دانشکده
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