
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  :موضوع

  كيتوزانباي متال كاهش رنگ آزو از فاضالب با استفاده از 
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  :چكيده 
را كه يك تركيب موفق و بكار رفته براي حذف رنگ   (BCP)باي متال  كيتوزانما يك جاذب جديد ذره ي 

و ارتباط زماني در ابتدا برپايه ي در صد  BCPو كميت  pHاثر. كنيم از فاضالب است را معرفي مي OIIنارنجي 

منيزيم باي متال / داده هاي آزمايشگاهي نشان داده است كه مس. از فاضالب بررسي كردند OIIحذف رنگ 

منيزيم باي /يك اثر تشديدكننده بر فرآيند جذب از ماده جاذب دارد و منبع رنگ سطحي  توسط مس كيتوزان

مدل لنگميور براي داده هاي . است% 99.5و  49و 10باي متال به ترتيب  كيتوزان تنها و كيتوزانمتال 

رفتار سنتيكي جذب . به دست مي آيد mg/g6/384آزمايشگاهي مناسب است كه ظرفيت جذب ماكزيمم از 

عالوه بر اين .كاذب و الويچ داشت  2بيشترين هم خواني با مدل هاي سنتيكي درجه  BCPبه  OIIرنگ 

شبيه سازي شده، خالي شده از رنگ ميتواند به طور موثر طرف معامله  يك كميت نسبتا پايين از فاضالب 

به طور كل،  .دقيقه اي مورد استفاده قرار بگيرد 20و در حدود يك زمان عكس العمل كوتاه  mg/L 1جاذب، 

آزو از فاضالب  بخش براي حذف موثر رنگ تواند يك روش اميدي م كيتوزاناستفاده ي ذره ي باي متال 

  .باشد

 مقدمه -1

براي انسان متمرد و آلودگي سمي وابسته به ارگانيسم ها و سرطان زا و جهش زا هستند به  اينكه رنگ هاي آزو

بنابر اين به منظور پرهيز از مسائل محيطي توسط اين آلوده كننده و اثرات خطرات . ] 1[خوبي شناخته شده است 

ا تكنولوژي هايي براي حذف رنگ هاي آزو از فاضالب منسوجات پيش از الزم است ت آن ها بر جانداران،

  .تخليه اين پساب در منابع آب پيدا شوند

محققين زيادي در حال ارزشيابي كردن چندين نوع از گونه هاي ارزان قيمت ماده زيستي از قبيل 

 2-)1→4(و پلي  كيتوزان. براي حذف رنگ هاي گوناگون هستند]4[و ريشه پايك اريز ]3[لز ،سلو]2[كيتوزان

گلوكان و معموال از فاضالب توده زنده در طول پردازش غذاي دريايي به دست آمده و   B-Dآمينودئوكسي

دارد و  كيتوزانمواد زيستي گوناگوني مبني بر  .اساسا شامل پوسته هاي كربن ، ميگو، و صيد ميگو و كريل است

آزمايش هايي كه مشاهده هاي خوبي براي جذب رنگ هاي گوناگوني از محلول هاي آبي داشت  پيش از اين

و  ) NH2(و يك گروه آمينو) OH( سه گروه اصلي دارد، براي مثال ، دو گروه هيدروكسيل كيتوزان.انجام شد 



خطرناك در اين حوزه چالش هاي   ] 6 [بر طبق نوشته هاي قبلي سريني و بادت . ] 5 [ سمين در ميان واحد گلو

درجه ي پايين باقيمانده است و شست و شوي ماده جذب شده ي سمي در محيط به علت پيچيدگي نقص 

بنابراين، مهم ترين نگراني رنگ هاي آزو توسعه بيشتر از اثرات جاذب با . مكانيسم ها در جذب سطحي است

اهند براي حذف مقادير زيادي از اين نوع از جاذب هاي سطحي ميخو. يك روش ساده و كم هزينه است

نشانه ي تعديل . كننده ها در كاهش هزينه هدايت كننده آلودگي در راكتور با افزودن نسبت گندزدايي از آلود

بنابراين كاهش نسبت مواد مصرف شده در مرتبه . مواد زيستي براي بهبود توانايي جذب سطحي آن هاست

تحقيقات مداوم به منظور پيدا كردن  .مقرون به صرفه است كاهش هزينه از فرآيند جذب سطحي ساخت آن

روش هاي جديد براي ظرفيت جاذب از اين موادها هنگامي كه استفاده ي مواد جاذب آن ها و براي توليد در 

  . مرتبه ي توسعه ي عمومي آن ها همانند مواد زيستي صنعتي پيدا شود، در حال انجام است

پيشنهاد شده است يك فرصت براي به دام انداختن ذره هاي فلزدار و آب هاي  كيتوزان ساختار شيميايي كه از

حاوي مواد محلول باال پيشنهاد شده است كه آن را براي حذف موثر رنگ آزو بدون توجه مخلوط شده و 

ذره هاي فلزي واكنش پذيري آلودگي فلزي را  .باي متال مناسب مي سازد كيتوزانانرژي مصرفي توسط 

فزايش مي دهند و ممكن است توسط اليه ي رنگي يك مقدار كوچك كمتر از فلزهاي فعال از قبيل سرب، ا

نيكل، پالتين و مس، به فلزات تازه ظاهري فراهم كند، كه توسعه ي اكسيداسيون فلزات پتانسيل متفاوت 

منيزيم ذره هاي مركب از يك  در اين مطالعه، استفاده از يك روشي نو از قبيل استفاده از فلزات مس و. ميدهند

چندين تحقيق . گ هاي آزو از محلول بررسي كرديمبراي حذف رن) مس(و يك فلز دومين ) منيزيم(فلز اصلي 

و بي  كربناز آلودگي از قبيل ارگانيك هيدروموفقيت كاربردي ذره هاي فلزي براي درمان ناتوانايي آموزشي 

اگرچه تحقيقات قابل توجهي بر . دارد] 11[و رنگ هاي آزو ] 10[ فلزات سنگين] 9[نيتريت ] 8[فنيل چندكلري 

تكنولوژي  اجرا شد، Fe0رنگ هاي مستعمره ي آزو توسط آهن واالنس صفر و ذره هاي فلزي، هسته ي فلز

 هاي كم ذره براي استفاده آن ها تركيب طبيعي آن و بسياري چالش ها كه آن ها قرار مي دهند كاربردي دارد،

داخل شده آب تا   +Fe 2 و مناسب از ، مورد نياز براي يك دوز باالMg0فلزهاي ديگري از قبيل  هنگامي كه

بدان وسيله شامل يك رنگ قرمز در  مسدود شدن عكس العمل توسط رسوب آهن هيدروكسيد مقايسه ميكنيم،

يكي از فراوان ترين به عبارت ديگر منيزيم . نمايش داده مي شود] 11[محلول و يك پتانسيل كم استاندارد 

با يك هيدروكسيل حل شدني باال است؛ ) غير سمي(عنصر در پوسته ي زمين و آب دريا محيطي قابل قبول 

اين منيزيم واالنس بنابر]. 10[دهد  منيزيم سطحي، رسوب غير فعال از منيزيم هيدروكسيل در طول تصفيه نمي

  .صفر يك پتانسيل بهتري براي حذف رنگ آزو از آهن دارد



دو فلزي، همانند  كيتوزانبنابر اين، در اين مطالعه ما بر تهيه توصيف صفات و وسايل جذب سطحي از ذره هاي 

براي نمونه آلودگي OII  برنگ آزو فاضال

به داروهاي محدود كم  انتخاب شده بود زيرا آن ها خصوصيت آنيونيي دارند و در منسوجات صنعتي نسبت

براي حذف  كيتوزاناين گزارش حاضر اولين كاربرد از ذره ي باي متال 

 تاثيرهايي از مواد اصلي كه باعث ناپايداري بودند در آزمايش هايي بر جذب از 

ارزيابي ها . و غلظت آلودگي و زمان واكنش ارزيابي شدند

بر  OIIو مكانيزم از جذب  كيتوزانهم چنين براي روشن شدن رفتار جنبشي از مالحظه كردن ذره ي باي متال 

به دست آوردن در  كيتوزاندر آخر و كاربرد ذره هاي باي متال 

  .زير حالت بهينه شده بود

همه ي ماده ي شيميايي استفاده در اين آزمايش از نوع تجزيه و خريداري شده از مرك 

از  85%اين رنگ ها حجم . خريداري شده بود

  .موجود مي باشند] 12و 13[يك 

Parameter

Molecular structure

CAS number

Molecular formula

Molar mass

Solubility in water

Dissociation 

constant (pKa)

λmax (nm)

Colour index 

number

Dye class

بنابر اين، در اين مطالعه ما بر تهيه توصيف صفات و وسايل جذب سطحي از ذره هاي 

رنگ آزو فاضال. يك جاذب جديد براي يك مدل آلودگي تمركز كرده ايم

انتخاب شده بود زيرا آن ها خصوصيت آنيونيي دارند و در منسوجات صنعتي نسبت

اين گزارش حاضر اولين كاربرد از ذره ي باي متال . كاربرد، گسترده تر استفاد مي شوند

تاثيرهايي از مواد اصلي كه باعث ناپايداري بودند در آزمايش هايي بر جذب از . رنگ آزو از فاضالب است

و غلظت آلودگي و زمان واكنش ارزيابي شدند نكيتوزامحلول و غلظت ذره ي باي متال 

هم چنين براي روشن شدن رفتار جنبشي از مالحظه كردن ذره ي باي متال 

در آخر و كاربرد ذره هاي باي متال . بر عهده گرفته بودند كيتوزان

زير حالت بهينه شده بود) همانند يك نمونه از فاضالب آزو قوي(رودخانه OII از آب ته 

  موادها و روش ها

همه ي ماده ي شيميايي استفاده در اين آزمايش از نوع تجزيه و خريداري شده از مرك  به استثناي رنگ ها،

خريداري شده بود) سويس-بوجس(از فلوك  OII رنگ. بودند) آلماني

يك جدول در  OIIوسايل اصلي از . محلول بودند و نتيجتا آماده شده بودند

 استفاده شده در اين مطالعه OII مو اصلي از 

Parameter Character/value 

Molecular structure 

 
CAS number 633-96-5 

Molecular formula C16H11N2NaO4S 

Molar mass 350.32 g/mol 

Solubility in water 116 g/L at 30 °C 

Dissociation 

constant (pKa) 
10.65 

max (nm) 485 

Colour index 

number 
15,510 

Dye class Azo (monoazo) 

بنابر اين، در اين مطالعه ما بر تهيه توصيف صفات و وسايل جذب سطحي از ذره هاي 

يك جاذب جديد براي يك مدل آلودگي تمركز كرده ايم

انتخاب شده بود زيرا آن ها خصوصيت آنيونيي دارند و در منسوجات صنعتي نسبت

كاربرد، گسترده تر استفاد مي شوند

رنگ آزو از فاضالب است

OII و pH محلول و غلظت ذره ي باي متال

هم چنين براي روشن شدن رفتار جنبشي از مالحظه كردن ذره ي باي متال 

كيتوزانذره يباي متال 

از آب ته تصفيه 

موادها و روش ها. 2

  مواد. 2.1

به استثناي رنگ ها، 

آلماني-درمستاد(

محلول بودند و نتيجتا آماده شده بودند

  

مو اصلي از :  1جدول 

  



 2در جدول  كيتوزانمهمترين خواص از ذره ي باي متال . يك مزو و ماده درشت منفذ بود كيتوزانتوليد 

  .محلول هاي تهيه شده استفاده شده است آب مقطر مضاعف شده براي همه ي. نمايش داده شده است

  

  

 استفاده شده در اين مطالعه كيتوزانمهم ترين خصوصيات جاذب باي متال : 2جدول 

Parameter Unit Value 

BET m
2
/g 12.69 

Total pore volume (P/P0 = 

0.990) 
cm

3
/g 0.198 

Mean pore diameter nm 49 

Pores structure - 

Meso and 

macro-

porous 

pHzpc - 6.6 

Particle size nm 42-57 

  

  از زائدات ميگو كيتوزاني عصاره . 1.2

در اين خصوص براي  .انتخاب شده بود) فليوكراس لويس( براي اين مطالعه زائدات اشتقاقي پوست ميگو .

سديم  10%اول ميگو تميز شدند، زير آب و سپس در رطوبت  .ميگو پوست گرفته شد700 كيتوزاناستخراج 

ساعت براي حذف  12به مدت  HClاز mol/L 1.8در )  w/v%20(هيدروكسيد براي تحريك حذف پروتئين 

) w/v%25(براي نيم ساعت با همزن براي حذف رنگدانه   NaClO 38%رطوبت  رد و) w/v %25(كلسيم معدني 

) C 110 )w/v %15∘ براي يك ساعت در NaOH%50محصول جم استخواني در پوشش در  .شستشو داده شد

در آزمايش انجام شده در يك دماي پايين اندكي و ارتباط 65%استيل زدايي باالتر از  .استيل زدايي شده بود

مخلوط . بود] 15[ )2004( و نويكو] 14[ )1995(وميرس   Noوتاه شبيه موقعيت گزارش شده توسطزماني ك

آماده شده سپس با چندين مرحله آب مقطر براي حذف رسوب سديم هيدروكسيد شست و شو داده شد تا به 

ساعت خشك شده و سرانجام براي اصالح با  8براي C50∘ در كيتوزاندر نتيجه . دست يافت 5/7از PHيك 

  .نددغربال مي ش كيتوزانذره ي باي متال 

  كيتوزاني باي متاليك تهيه . 3.2



اصالح ] 16[مس و منيزيم آماده شده با استفاده از يك روش اصالح كننده آب مستقرتوسط ذره هاي  كيتوزان 

علي الخصوص مقداري از ذره ي  .خال انجام شده بود وصل شده به خطmL 250تهيه در يك بالون . شده بود

دقيقه به منظور حذف  45تصفيه شده براي مدت  N2در آب مقطر مضاعف فرو بردند و سپس با  كيتوزان

 M يك ماده اوليه از محلول از در يك مخزن آماده شده، اول،. اكسيژن محلول پاكسازي كردند

MgCl2.6H2O 21/0 محلول با جاري شدن غلظت  كيتوزانو بطور صحيح قبل استفاده و سپس اضافه كردن به

Mgمطلوب از 
در يك شست وشوي فراوايي براي يك ساعت پاكسازي  N2مخلوط با  .آماده بود كيتوزانو  +2

بور هيدريد  دوم با اضافه كردن يك مقدار معيين از سديم .كامل كنند كيتوزانو  +Mg2شده تا ساختار تركيب 

)BH-4/Mg2+=2/0 ( قطره وار به باالي محلولMg2+ زير حالت بي اثر از ميان خال پيوسته كيتوزان Mg2+  ،

  .كاهش داده بودند  Mg0به

 كيتوزان–با ذره ي منيزيم ) مس(توسط مخلوط كردن يك محلول از دومين فلز  كيتوزانسپس ذره ي باي متال 

باي . در آب مقطر آماده شده بود كلرايد مس كردن حل توسط اوليه محلول مس فلز. بودند شده تركيب

وزني ظرفيت حجم مس با رقيق كردن مقدار مناسب مس اوليه محلول تا  1%آماده شده از  كيتوزانمتاليك 

بر طبق  كيتوزانگرم ذره هاي تازه منيزيم  10ميلي ليتر با آب مقطر و سپس با اضافه كردن اين محلول به 1000

  :اهش زير استفاده كردندعمل ك

Chitosan − Mg0+ Cu2+→ Mg2++ Chitosan − Cu0/Mg0 (1)  

  

مجاز به ايستادن بودند تا قادر به  C25◦ دقيقه در  5براي  دقيقه تكان داده مي شوند سپس آن ها 5نمونه ها 

براي . ميكرومتر استات كاغذ فيلتر ،فيلتر شده بود 2/0مخلوط حاصل با فيلتر خال . شود Cu0به  +Cu2كاهش 

پاك كردن مواد شيميايي اضافي ذره ها با آب مقطر اكسيژن گيري كرده شست و شو دادند و با اتانول و استون 

اصالح  كيتوزان، سرانجام. زير خال به مدت يك شبانه روز ، شست و شو دادند C50◦ قبل از خشك شدن در 

  .شده براي استفاده ي بيشتر در وضعيت خال ذخيره شده بود

  طراحي آزمايشگاهي. 4.2

انجام داده بودند به عنوان مثال يـك گـروه آزمـايش     كيتوزانآزمايش حذف آزو با تهيه كردن ذره ي باي متال  

  pH).پارس آزمايش كبالت، ايـران (ند ميلي ليتر در يك دستگاه انكباتور تكان دهنده به هم مي زد 100در بالون 

و زمـان  ) Mg/L200-50(غلظت آلـودگي  ) Mg/L 5/1 -25/0( كيتوزانو دوز ذره ي باي متال ) 3-10(محلول 

ميلـي ليتـر از محلـول     50هر آزمايش شامل آماده كردن . به عنوان متغيير انتخاب شده بودند) دقيقه 1-60(ارتباط 



سـديم هيدروكلرايـد و    1/0اوليه ي محلـول توسـط اضـافه كـردن محلـول       pHآزو با يك غلظت اوليه مطلوب؛ 

تقسيم كننـده هـا بـراي    . بودrmp100سرعت تكان دادن براي همه ي نمونه ها . سديم هيدروكسيد تنظيم شده بود

قابـل رويـت در   UVبرداشتن از محلول در فاصله زمـان هـاي گونـاگون دقيـق بودنـد و محلـول جـاذب در رنـج         

  PuXi UV-visتعيين شده بود، يك اسپكتوفتومتري  �)= nm483( حداكثر جذب

(TU-1900 , China) سانتريفيوژ به چندين نمونه كه ذره هاي آزاد تقسيم شده بودند انجام . استفاده شده بود

برحسب درصدي از حذف رنگ و . ژ بودوشد و بنابراين تقسيم كردن آن ها بدون نياز به انجام دادن سانتريفي

  .با استفاده از معادله ي زير منعقد شده بودند كيتوزانبا ذره ي باي متال  qe (mg/g)ظرفيت جذب ثابت 

OIIremoval (%)= 
�� � ��        

��
× 100 

 

                                                        (2) 

qe= 
�

�
(�� − ��  

  

 (mg/L)غلظت رنگ اوليه در وضعيت پايدار  Ceو  OII (mg/L)تفكيك كردن غلظت اوليه رنگ C0در اينجا 

جنبش و حرارت  .است) Mg(جرم جاذب استفاده شده  Mو ) L (استفاده شده OII حجم از محلول رنگ Vو

انجام شده بود  )Mg/L200-50(در غلظت طراحي  كيتوزانداخل ذره ي باي متال  OIIآزمايش از جاذب رنگ 

دن در همز از ه شده بود و سوسپانسيون حاصلاضاف كيتوزاناز ذره ي باي متال mg/L1 بعد از تنظيم، . pHو 

rmp100  در ) براي آزمايش پذيرفته شده(دقيقه  1-60براي◦C24  در يك دماي كنترل شده ي انكباتور تكان

نتيجه هاي آناليز . پي پت شده بود OIIاليزهاي رنگ به محض اتمام، مايع زالل رويي مازاد بر آن. دهنده بود

ثابت جريان در تكرار براي مطمئن  جنبشي  و گرما براي سازگاري با روش ها به منظور تعيين نظم و ميزان

  . ساختن تكرار پذيري از نتيجه ها و ميانگين ارزش ها از ضريب حذف گزارش شده بودند

براي تصفيه ي فاضالب شامل رنگ آزو، يك گروه  كيتوزانبه منظور آزمايش كاربردي از ذره ي باي متال 

مقدار  .از فاضالب امتحان شده بودmg/L100 از  OIIجاذب و نمونه جريان آب كف يك رودخانه با رنگ 

TOC  با استفاده از آناليزور شيمادزوTOC-5000  (Shimadzu Co,Japan)ي شده بوداندازه گير.  

  نوع جذب. 5.2

) TEM(مهم بودند و يك ميكروسكوپ الكتروني  كيتوزانشكل شناسايي و اندازه از ذره هاي باي متال  

(FEITecnai G2 20S-TWIN, USA) استفاده كردند .pH  در نقطه ي صفر شارژ شد)PhZPC  .( همچنين



. تعيين شده بود] 17) [2012(كري و ديگران بر طبق روش تعيين شده توسط عس كيتوزانبراي ذره ي باي متال 

 HPCL-MS  )PerkinElmer Flexar SQ 300ه با استفاده ي يك جدا كنندOII تحريك احتمالي 

MS,USA ( آناليز از تصفيه محلول رنگOII شناخته شده بود.  

  انتيجه و بحث ه. 3

تصويرهايي از تركيب شدن ) TEM(معرف انتقال ميكروسكوپ الكتروني  .باي متال توصيفي از ذره ي. 1.3

در يك بزرگنمايي كم ))  a(1تصوير (يك تصوير كلي . نمايش داده شده است] 1[نمونه هستند، در تصوير 

منيزيم با يك سايز نسبتا زياد در سايز يكنواخت / مصور كردند كه نمونه كامال حاوي از ذره هاي متعلق به مس

  . نانومتر است 57تا  42از  كيتوزاندامنه ي قطر و ذره ي باي متال  به طور نمونه. و شكل بيشتر كروي هستند

  .نتيجه و بحث ها. 3

  باي متال توصيفي از ذره ي. 1.3

نمايش ] 1[تصويرهايي از تركيب شدن نمونه هستند، در تصوير ) TEM(معرف انتقال ميكروسكوپ الكتروني  

در يك بزرگنمايي كم مصور كردند كه نمونه كامال حاوي از ))  a(1تصوير (يك تصوير كلي . داده شده است

به طور . منيزيم با يك سايز نسبتا زياد در سايز يكنواخت و شكل بيشتر كروي هستند/ ذره هاي متعلق به مس

 تصويرهايي از يك ذره ي ايزوله شده. نانومتر است 57تا  42از  كيتوزاننمونه دامنه ي قطر و ذره ي باي متال 

مركزي و پوسته سبك نمايش داده شده  به طور واضح هسته ي)) b(1اضافه شده به تصوير(نمايي باال گر بزرد

اطالعات ) b(1تصوير. هستند كيتوزانمنيزيم پيچيده شده با / است، عالوه بر آن داليل اضافي كه ذره هاي مس

تصوير منتقله از ميكروسكوپ آماري از سايز ذره ي باي متال كه توسط اندازه گيري همه ذرات در يك 

 48ديده شود كه ارتفاع ستون از  1اين مي تواند از تصوير . نشان مي دهند شابه به دست آمده بود،مالكتروني 

نانومتر به ترتيب  53و  48با قطر  كيتوزاندرصدي از ذره هاي باي متال .نانومتر است  53نانومتر و دومين ارتفاع 

  .نانومتر دارند 48-53قطري از  77%اين داللت دارد كه اين ذره ها تقريبا . بودند 36%و  %41

  باي متال؛ تصوير كيتوزانتصويرهاي منتقله از ميكروسكوپ الكتروني از محلول تازه آماده شده ي ذره ي ) a: (1تصوير 

TEMمنيزيم بر /معرفي مسBCP است) .b( اندازه ي قطرBCP.  

  



  
)                                                                                         (a    ( 

براي اين منظور تهيه كردن مكملي پيشرفته براي 

توسط ذره ي باي متال پيشنهاد كردند و يك آزمايش براي 

به طوريكه مي توان از  .انجام شده بود

 3/49و 10به  pH=3در كيتوزان الو ذره ي باي مت

همانند گزارش قبلي با  كيتوزانحذف طبيعي رنگ ها با استفاده از جاذب 

كاربردي بودند؛  ] 7و20[كلرزدايي از آالينده ها

 ،بنابر اين براي اين منظور. اگرچه حذف رنگ هاي با آزو با ذره هاي باي متاليك داده اي گزارش نشده است

و بعضي از نمونه هاي شناور شده با  كيتوزان

، زمان عكس العمل  OII، mg/L 200 ظتغل

1.( 

             
b)                     )                                                                                         (

براي اين منظور تهيه كردن مكملي پيشرفته براي . كيتوزانو پتانسيل جذب از ذره ي باي متال 

توسط ذره ي باي متال پيشنهاد كردند و يك آزمايش براي  OIIمكانيسم هاي طبيعي دست اندر كار در حذف 

انجام شده بود كيتوزانباي متال  و ذره ي كيتوزانمنيزيم، / با استفاده از مس

و ذره ي باي مت كيتوزان منيزيم و/ مس با OIIحذف از مشاهده كرد 

حذف طبيعي رنگ ها با استفاده از جاذب  .درصد دست يافته شده بود

كلرزدايي از آالينده ها فقط ذره هاي باي متال برا ي. بود] 18و  19[تحقيق هاي ديگر 

اگرچه حذف رنگ هاي با آزو با ذره هاي باي متاليك داده اي گزارش نشده است

كيتوزانبا ذره ي باي متال  OIIتوليدات احتمالي مياني از تخريب رنگ 

  .تعيين كرديم HPLC-MSاستفاده از آناليز كننده  

غل(BCP با OII در طي جذب  كيتوزانمنيزيم و / اثر تشديدكنندگي از مس

mg/L 1 كيتوزانو  BCPدقيقه و دوز 10

    
b)                        

و پتانسيل جذب از ذره ي باي متال  pHاثر . 2.3 

مكانيسم هاي طبيعي دست اندر كار در حذف 

OII با استفاده از مس

مشاهده كرد  2تصوير

درصد دست يافته شده بود 5/99و 

تحقيق هاي ديگر 

اگرچه حذف رنگ هاي با آزو با ذره هاي باي متاليك داده اي گزارش نشده است

توليدات احتمالي مياني از تخريب رنگ 

استفاده از آناليز كننده  

اثر تشديدكنندگي از مس: 2تصوير


