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چکیده
ورود سموم آفتکش به منابع تأمین آب شرب اثرات زیانباری بر سالمتی انسان و محیط زیست دارد .در سالهای اخیر روشهای
مختلفی جهت حذف سموم ارگانوفسفره از منابع آبی استفاده شدهاند .هدف از این پژوهش تعیین کارایی نانوگرافن اکسید اصالحی
در حذف سم ماالتیون از محیطهای آبی بود .در این مطالعه بهینهسازی پارامترهای مؤثر در فرآیند جذب از جمله  pHو زمان
برخورد انجام شد .اندازهگیری میزان جذب سم ماالتیون بهوسیله دستگاه جذب اتمی انجام گرفت .نتایج آزمایشهای  pHنشان -
میدهد که  pHبهینه برای جذب سم ماالتیون برابر  7است .درصد حذف در این  pHبرابر  % 99.8بود .مطالعه زمان برخورد جاذب
با یون فلزی نشان میدهد که در کمتر از  2 minبیشترین میزان جذب حاصل میشود .جاذب سنتزشده از قابلیت جذب خوبی
برخوردار است.
واژههای کلیدی :سموم آفتکش ارگانوفسفره؛ سنتز گرافن اکساید؛ سم ماالتیون؛  Hummersاصالحی.
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 -1مقدمه
از سموم آفتکش مورد استفاده در کشاورزی میتوان انواع
گوناگونی از جمله آفتکشهای ارگانوکلره ،ارگانوفسفره،
کارباماتها و پیریتوئیدها را نام برد .سموم ارگانوکلره بهدلیل
ایجاد مقاومت در آفات گیاهی بهمیزان کمتری مورد استفاده
قرار میگیرند ولی سموم ارگانوفسفره و کارباماتها دارای
بیشترین میزان مصرف جهت مبارزه با آفات گیاهی هستند.
ترکیبات ارگانوفسفره بزرگترین و متنوعترین گروه آفت-
کشهای موجودند و در حدود  %4۰آفتکشهای ثبتشده
در جهان را تشکیل میدهند ) .(Saleh Zadeh 2006از
جمله سموم پرمصرف ارگانوفسفره میتوان به سم ماالتیون
اشاره نمود .آفتکشها در میان مواد آالینده آلی مقاوم در
برابر تجزیه ( 1)POPsجزو ترکیبات موجود در پساب ناشی
از صنایع تولیدکننده آفتکشها و زهکش فعالیتهای
کشاورزی محسوب میشوند ;(El Bakouri et al. 2008
) .Khodadadi et al. 2007بههمین لحاظ منابع آب از
راههای مختلف از جمله شستوشوی مستقیم و یا آبیاری از
محلهای مصرف میتواند به این سموم آلوده گردد .از آنجا
که اغلب آفتکشها طی فصل بهار مورد استفاده قرار
میگیرند ،با توجه به بارندگی زیاد در این فصل بهوسیله
باران شسته میشوند .عالوه بر آن آفتکشها میتوانند از
طریق نفوذ آب در الیههای خاک به سفرههای آب زیرزمینی
راه پیدا کنند ).(USEPA 2006
مطالعه ) (Khara et al. 2009در اندازهگیری سم دیازینون
در آب رودخانه اشمک نشاندهنده آلودگی آب آن به این
سم است .همچنین در مطالعهای که بهمنظور ارزیابی باقی-
مانده انواع سموم در سبزیها انجام شد ،مشخص شد که
باقیمانده سموم ارگانوفسفره نظیر کاربوماتها در خیار و
گوجهفرنگی دارای مقادیری باقیمانده میباشند (Hadeian
) .and Azizi 2005مطالعه انجام شده بر روی آب رودخانه
کارون نیز نشاندهنده آلودگی آب به سموم آلدرین ،دی-

الدرین و د.د.ت است ).(Zandmoghaddam et al. 2009
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ورود این مواد آالینده به منابع تأمین آب شرب میتواند
اثرات زیانبار بر سالمتی انسان و محیطزیست داشته باشد
که میزان بروز خطرات آنها بستگی به نوع ماده شیمیایی،
مدت زمان استفاده ،زمان در معرض قرار گرفتن ،غلظت سم
ورودی و میزان سمیت سم موردنظر دارد ;(Kamel 2003
) .Fireston et al. 2005عوارض زیانبار بهداشتی ناشی از
این سموم در کل شامل عوارض کوتاهمدت مانند :درد در
ناحیه شکمی ،سرگیجه ،سردرد ،دوبینی ،حالت تهوع،
مشکالت چشمی و پوستی است و از عوارض دراز مدت آن
میتوان به افزایش احتمال بروز مشکالت تنفسی ،اختالالت
حافظه ،افسردگی ،نواقص عصبی ،سرطان و عقیمی اشاره
نمود ).(Alavanja et al. 2004; Arcury et al. 2003
مطالعات جدید در دانشگاه هاروارد بوستون آمریکا مشخص-
ساخته که خطر ابتال به بیماری پارکینسون در افراد در
مواجهه با آفتکشها حتی با مقادیر اندک میتواند تا %7۰
افزایش یابد ).(Khamsi 2009
بهترین روش پیشگیری از بروز خطرات بهداشتی و محیط-
زیستی ناشی از آفتکشها ،ممانعت از ورود آنها به منابع
آب است .در صورت عدم کنترل مؤثر و ورود آنها به منابع
آب ،روشهای متداول تصفیه تأثیر چندانی در حذف آنها
نخواهد داشت .برای مثال فرآیندهایی از قبیل تهنشینی،
صافسازی ،گندزدایی و جذب سطحی قادر به حذف مقادیر
بسیار جزئی از آفتکشها میباشند ).(USEPA 2009
استفاده از فرآیند جذب ،با توجه به هزینههای اولیه پایین،
سادگی در طراحی ،سهولت بهرهبرداری و عدم حساسیت به
مواد سمی یکی از فنهای مناسب میباشد.
در بین روشهای جذب سموم بر روی مواد جامد مانند
رزینهای تبادل یونی ،زئولیت و کیلیتکنندههای تثبیت-
شده بر مواد معدنی و کربن فعال ،به علت توانایی باز جذب و
تغلیظ یون فلزی و بازیافت جاذب کارآیی باال و صرفه
اقتصادی از معمولترین روشهای کاهش آلودگی فاضالبها
و پسابهای حاوی مواد شیمیایی نظیر سموم آفتکش
میباشد ( .)Shahbazi et al. 2011اخیراً پایه ترکیبات
گرافنی برای سموم آفتکش بهکار برده شدهاست (Gao
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) .2012یکی از جدیدترین آلوترپهای کربن ،گرافن
میباشد که بهعنوان یک ماده ترکیبی جدید ،ارزان قیمت
متشکل از ورقههای کربنی دو بعدی است که در آن اتمهای
کربن از طریق هیبریداسیون  Spپیوند خورده و به شکل
شبکه بلوری دو بعدی فشردهشده النه زنبوری است (2011
 ،)Liu et al.که دارای ساختار متخلخل با پایداری شیمیایی
باال میباشد ( .)Li 2008گرافن دارای خواص مکانیکی و
الکترونیکی منحصر به فرد مانند عملکرد با سطح ویژه باال
( ،)Sutter et al., 2009انعطافپذیری زیاد مقاومت
مکانیکی باال ( )Stankovich et al. 2006و هدایت
الکتریکی زیاد میباشد که با توجه به این ویژگیها بهعنوان
یک جاذب نانو ترکیب در بسیاری از موارد با وجود استفاده
از آن در مقدار کم در عین حال از قدرت جذب باالیی
برخوردار میباشد ) .(Travlou et al. 2013بنابراین ،هدف
از این پژوهش بررسی کارایی گرافن اکسید در حذف سم
ماالتیون ،یکی از سموم ارگانوفسفره از محیط آبی است.

-2مواد و روشها
 -1-2سنتز گرافناکسید
برای سنتز گرافن اکسید از روش اصالحشده هامر استفاده
شده است ( .)Guo et al. 2019در ابتدا  3 gاز پودر
گرافیت وزن شد ،سپس  15۰ mlاز محلول سولفوریک
اسید ،بدان اضافهشده و به مدت  3۰ minدر دمای 5 ˚C
همزده شد .سپس  18 gاز پتاسیم پرمنگنات در عرض 1 h
و بهآرامی به محلول اضافه شد و بهمدت  24 hدر دمای
اشاره شده ،هم زده شد .پس از گذشت این مدت زمان ،به
دمای محیط برگردانده شد و  45۰ mlآب دیونیزه به محلول
اضافه شد و  15 minهمزده شد .در ادامه 15۰ ml ،محلول
 %37وزنی آب اکسیژنه به یکباره به محلول اضافهشد و به-
مدت  15 minهمزده شد .محلول بالفاصله توسط دستگاه
سانتریفیوژ آبگیری شده و رسوب حاصل توسط محلول %5
وزنی طی  5مرحله شستشو دادهشد و پس از آن برای
خنثیسازی  pHمحلول ،شستشو با آب دیونیزه انجامگرفت
در نهایت هر  1 gگرافناکسید بهدست آمده در  1 lآب
دیونیزه حلشده و در داخل دستگاه سونیکاتور قرارگرفت.

سپس محلول پایدار باالیی از رسوب جدا شد و توسط
دستگاه روتاری آبگیری شده و در دمای اتاق خشک
گردید .برای پیوندزدن پلیمری 2سطح گرافناکسید از
لیگاند کیلیتکننده آلیل استواستات استفاده شده است.
برای این منظور ،ابتدا به  3 gاز گرافناکسید سنتز شده ml
 15از دیوینیلسولفون ،طی  15 minاضافه گردید و اجازه
داده شد بهمدت  3 hدر دمای اتاق هم بخورد سپس محلول
صاف و رسوب روی صافی با  15 mlاتانول شستشو داده
شد.
 -2-2تعیین ویژگی جاذب سنتزشده
صحت و درستی سنتز صورت گرفته بهوسیله آنالیزهای
طیفسنجی مادونقرمز ( )FT-IR, Alpha-Bruckerو
دستگاه پراش اشعه ایکس ( XRD, D8 Advance,
 )Bruker, AXSمورد بررسی و تأیید قرارگرفت .برای
بررسی الیهها و ریختشناسی سطح ،از آنالیزهای دستگاه
میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM, Zeiss-EM10c-
 ،)100kVدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-
) SEM Zeiss-Sigma - 300 kWاستفاده شد.
 -2-3آزمایشهای جذب ماالتیون
بهمنظور دستیابی به بهترین راندمان جذب سم ماالتیون از
محیطهای آبی بهوسیلۀ جاذب سنتزی در شرایط
آزمایشگاهی ،میزان بهینه پارامترهای تأثیرگذار در میزان
جذب از جمله  ،pHدما و زمان مورد بررسی قرارگرفت.
سپس در شرایط بهینه جذب یون فلزی بهوسیلۀ جاذب
سنتزی ،نمونههای آب واقعی موردمطالعه قرارگرفت .برای
بهینهسازی  pHبا هدف بررسی میزان جذب فلز توسط
جاذب به بافرهایی نیاز است که در محدوده pH= 3 /5 -8
باشند .بههمین منظور بافرهایی از محلولهای استیکاسید و
سدیم استات  ۰/۰1 Mهمچنین محلولهای دیسدیم
هیدروژن فسفات و دیهیدروژن سدیم فسفات تهیه شدند.
 1۰۰ mlمحلول  1۰ppmسم ماالتیون که حاوی  1۰ mlاز
هر کدام از بافرها بود ،تهیه شد .با استفاده از دستگاه pH
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متر ( Metroln model 7 (744محلول با  pHهای ،4 ،3/5
 7 ۶ ،5و  8آماده شد که به هریک از این محلولها از جاذب
سنتزی اضافه نموده و به مدت  1 hدر دمای اتاق مخلوط
شد .در ادامه محلولها صاف شده و بهوسیله دستگاه جذب
اتمی شعله ( ،)AAS-MHSمیزان یون موجود اندازهگیری
شد .در تعیین زمان بهینه 1۰۰ ml ،از محلولهایی به
غلظت  1۰ppmاز یون سم ماالتیون حاوی  1۰ mlاز بافر
بهینه  ،7تهیه شد .به هر کدام از محلولها  ۰/۰5 gاز جاذب
اضافهشد .سپس هر کدام از محلولها در مدت زمانهای ،2
 ۶۰ ،3۰ ،1۰ ،5و  9۰ minدر محیط اتاق هم زده و سپس
صاف شدند .برای تعیین بهینه دما 1۰۰ml ،از محلول ppm
 1۰سم ماالتیون که حاوی  1۰ mlبافر بهینه تهیه شد و
 ۰/۰5gجاذب سنتزی به آنها اضافه و هر کدام ،در دماهای
 25 ،2۰ ،15و  35 °Cو در زمان بهینه  2 minهمزده
شدند .برای بررسی قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از جاذب
به  1۰۰ mlاز محلول  1۰ppmسم ماالتیون حاوی بافر
بهینه ،مقدار  ۰/۰5 gاز جاذب اضافه نموده و بهمدت min
 1۰هم زده و محلول صاف شد .محلول زیر صافی به نام
محلول شماره  1در نظر گرفته شد .مجدداً رسوب روی
صافی با  5۰ mlمحلول  1موالر HNO3 ،شستشو و min
 3۰مخلوط شد .پس از آن محلول صاف و رسوب روی صافی
با آب دیونیزه مکرر شستشو شد تا  pHآن از حالت اسیدی
به سمت خنثی تغییر یابد .بعد از این مرحله دوباره از جاذب
شسته شده مطابق مراحل شرح دادهشده ،استفاده شد و
محلول زیر صافی شمارهگذاری و نگهداری شد و در نهایت
جاذب شستشو دادهشد .این فرآیند  1۰بار تکرار شد .در
نهایت از نانو جاذب سنتز شده با اعمال شرایط بهینه در
حذف سم ماالتیون از نمونههای واقعی استفاده شد .برای
این کار ،از مناطق کشاورزی استان اصفهان که از این سم در
زمینهای خود استفاده میکنند و آب چاه واقع در زمین
مورد مطالعه نمونهبرداری شد .سپس محلول  1۰۰ mlکه
حاوی  9۰ mlاز آب هر کدام از نمونههای اشارهشده بود و
 pHآن بهوسیله  1۰ mlاز بافر بهینه ( )7تثبیت شده بود،
تهیه گردید .میزان یون کادمیوم در هر کدام بهوسیله
دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .سپس غلظت سم
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ماالتیون در هر کدام از نمونههای واقعی به  5 ppmرسانده
شد .مقدار  ۰/۰5 gاز جاذب سنتزی به هر کدام اضافه نموده
و در زمان بهینه  2 minو در دمای اتاق هم زده شد..
درصد حذف یون جیوه و میزان جذب پس از آنالیز با
دستگاه  AASبهترتیب از رابطههای ( )1و ( )2محاسبه شد.
() 1
() 2

Removed=((C0-Ct)/(C0))×100
Q=(C0-Ct) ×V/m

که q ،میزان جذب بر اساس  Ct, C0, mg/gسم ماالتیون
در بازهی زمانی  tو صفر برحسب  V ،µg/gحجم محلول
برحسب  lو  mمقدار جاذب بر حسب  gمیباشد.

-3یافتهها و بحث
پیوند زدن پلیمرها بر روی گرافناکسید یکی از روشهای
مؤثر برای تهیه ترکیبات پلیمری با گرافناکساید میباشد (
 .)Fang et al. 2010تاکنون با هدف سموم ارگانوفسفره،
روشهای مختلفی موردمطالعه قرار گرفتهاست که هر کدام
بهدلیل وجود گروههای عاملی عملکردی بهعنوان سایتهای
جاذب برای سموم ارگانوفسفره کاربرد داشتهاست .در
پژوهش حاضر ،برای اولین بار از طریق گرافن اکسید پیوند
دادهشده با پلیمرهای حاوی لیگاندهای کیلیتکننده طی
یک روش دو مرحلهای برای سنتز جاذب جدید (گرافن-
اکسید -آیل استو استات) با توان جذب باال در حذف سم
ماالتیون از نمونههای محیطزیستی بهکار برده شد .نتایج به
دستآمده از جمله سنتز گرافناکسید ،آنالیزهای شناسایی
ساختار آن ،اصالح گرافن اکسید از طریق گرافت آلیل
استواستات بر روی بدنه آن و شناسایی و تأیید آن ،همچنین
بررسی اثربخشی  ،pHزمان و دما بر روی میزان جذب فلز
سم ماالتیون توسط جاذب سنتزی داللت دارد،
آزمون پراش اشعه ایکس ( ،)XRDبرای مطالعه ساختار مواد
بلوری استفاده میشود .الگوی  XRDگرافن اکسید ( )GOو
گرافن اکساید عاملدار شده ) (GAA– GOنشان میدهد.
 GOدر زاویه  2θ = 25/12متناظر با نقطه  ،۰/۰2الگوی
پراش واضحی را نشان میدهد (شکل  .)1همچنین طیف
مربوط به گرافناکساید عاملدار ( ،)GO-GAAپیک پهن
نسبتاً کوچک در ناحیه  2θ = 29/2۰قابلمشاهدهاست که
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این پیک شدت بسیار کمتری نسبت به گرافناکسید خالص
دارد و مربوط به صفحات با تعداد الیه محدود در حالت
آمورف (غیربلوری) میباشد که بیانگر درجه اکسیداسیون
باالی گرافناکساید میباشد و بهخوبی نشان میدهد که
نمونه عاملدار شده ( )GO-GAAبهتر از نمونه خالص
( )GOمتورق شده است(Shen et al. 2013; Garcia-
) Valdez et al. 2014مطابق شکل (-1الف) GO ،در زاویه
 2θ = 25/12متناظر با نقطه  ،۰/۰2الگوی پراش واضحی را

نشانمیدهد که در آن فاصله بین صفحات حدود  ۰/78 Aو
تعداد الیهها حدود  1۰الیه میباشد ( 2014
 )Khodabakhshi and Karaniدر نمونه بعد از پیوندزدن
پلیمری ( ،)GO-GAAمطابق شکل (-1ب) ،پیک به ناحیه
 2θ = 25/9۰انتقال یافت که در این حالت فاصله بین الیهها
به  ۰/83 Aافزایش یافت ،و تعداد الیهها به  5الیه کاهش
یافت.

شکل  -1الگوی پراش  XRDمربوط به گرافن اکسید خالص و گرافن اکسید اصالحی
Fig. 1 XRD pattern of a) GO and b) GAA-GO

شناسایی گروههای عاملی در گرافناکسید خالص و گرافن-
اکساید اصالحی بهوسیلۀ طیف  FT-IRصورت گرفت.
همانطور که مشاهده میشود پیکهای اضافه شده در طیف
مربوط به نمونه اصالح شده بیانگر اضافه شده گروههای
عاملی روی گرافن اکسید پس از عاملدار شدن است .در
طیف  FT-IRمربوط به  ،GOمطابق شکل (-2الف) قله
ضعیف در  35۰۰cm-1مربوط به جذب رطوبت و حضور
مولکولهای آب میباشد .قله جذبی قوی و پهنی در ناحیه
 3394cm-1ناشی از ارتعاش کششی پیوند C-OH, ( O-H

 )OC-OHاست .باندهای جذبی کششی شاخصه گروه
کربونیل ( )C=۰موجود در واحدهای  COOHکه در
لبههای گرافناکسید قرارگرفتهاند ،در محدوده 171۰ cm-1
نمایان شده است .اتصال  C-Oدر گروههای اپوکسی یا الکل
( )COC/COHدر محدوده  1۰55و  1232 cm-1ظاهر
شده است (  )Vukovi et al. 2010مطابق شکل (-2ب)
پس از پیوند زدن پلیمری روی گرافن اکسید ،ارتعاشات
کششی مربوط به پیوند  C = Oاستری در ناحیه cm -1
 1731ظاهر شد که بیانگر حضور آلیل استو استات
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میباشد .همچنین پیک ظاهر شده در ناحیه 1۶37 cm -1
مربوط به  C = Oمتصل به گروه آمیدی در ساختار دی-
متیلآکریل آمید و پیک  14۰4cm-1مربوط به پیوند C-N

میباشد ( .)Jos et al.. 2009پیک ظاهر شده در ناحیه
 1127و  13۶1 cm-1نشانگر حضور پیوند  S=Oدر
ساختار دیوینیلسولفون میباشد.

شکل -2طیف  FT-IRمربوط به الف) گرافن اکسید خالص و ب) گرافن اکسید اصالحی
Fig. 2 FTIR spectra of a) GO and b) GAA-GO

میکروسکوپ رویش الکترونی یکی از ابزار مشاهده سطوح با
بزرگ نمایی برای نمونههای ضخیم است .تصاویر – SEM
 FEاصوالً برای مطالعه ساختار نمونههای حجیم در سطح یا
نزدیک سطح استفاده میشود .بر اساس شکل ( ،)3طول
صفحات بین  1۰۰تا  7۰۰ nmمیباشند .همچنین الیهها به

شکل کاغذ مچاله شده و دارای خلل و فرج بسیار میباشند
که به جذب باال کمک خواهندکرد .الزم بهذکر است که در
شکل ( )3کلوخگی بهصورت ماکرو در طول دیده میشود.
میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMبرای تصویر گرفتن از
ریزساختار در بزرگنمایی  1۰۰۰تا  1۰۰۰۰۰۰برابر به کار
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میرود و جزئیات ساختاری با قدرت تفکیک کمتر از 1 nm
نمایش داده میشوند .همچنین برای تعیین ساختار و جهت
کریستالی ،اجزایی به کوچکی  3۰ nmو تهیه تصویر
صفحات کریستالی با فاصله بیشتر از  ۰/12 nmاز یکدیگر
از  TEMاستفاده میشود .طبق شکل ( )4و همچنین بر
اساس آنالیز  XRDتعداد الیهها در ساختار ،زیر  1۰الیه و
سایز ذرات در حد نانو میباشد.

محلول است که اثر الکترواستاتیک اتصال یونها به متناظر
گروههای عاملی میباشد .حضور گروههای عاملی جایگاه
ویژهای در واکنشهای جذب فلزات سنگین دارد
) .)Abdel Salam et al.2010در حذف آالیندهها به روش
جذب سطحی ،صرف زمان کمتر ،اهمیت زیادی دارد .به-
خصوص اگر به بهینهکردن شرایط روش روی ستون و
سیستم پیوسته نیاز باشد ،سینتیک سریع جزء گزینههای
ضروری است.
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

110
105
100
95
85
80
75
70
65
60
55

شکل  -3تصویر  FE-SEMگرافناکساید عاملدار )(GO-GAA
Fig. 3 FESEM of GAA-GO
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شکل  -5درصد حذف سم ماالتیون در  pHها و دزاژهای مختلف
گرافن اکسید
Fig. 5 Removal percentage of malathion at different
pH and adsorbent dosages

80

شکل  -4تصویر  TEMاز گرافن اکسید عامل دار شده (GO-

60

)GAA
Fig. 4 TEM of GAA-GO

در این پژوهش کارایی جاذب سنتز شده جهت حذف محلول
سم ماالتیون در  pHهای مختلف ( )3/8-5مورد بررسی قرار
گرفت .همانطور که در نمودار شکل ( )5مشاهده میشود ،در
 pHهای خنثی و بهویژه  pHبرابر  ،7بیشترین جذب سم
ماالتیون بهدست آمد .مطالعات زیادی نشان دادهاند که
مهمترین پارامتر در حذف سموم توسط جاذب pH ،محلول
میباشند .مکانیسم جذب با فعل و انفعاالت فیزیکوشیمیایی
در محلول ارتباط دارد .جذب یونهای فلزی وابسته به pH
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20
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شکل  -۶اثر زمان تماس بر حذف سم با استفاده از گرافن اکسید
اصالحشده
Fig. 6 Effect of contact time on the toxin removal
using GAA-GO

مجله محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1398

COD Removal, %

90

رشیدیفرد و امیری

 برتری شایان توجه جاذب از جمله توانایی باال در جذب-1
 قابلیت بازیابی و استفاده مجدد از جاذب در،سم ماالتیون
 که میتواند در کاهش هزینهها مثمرثمر واقع،دفعات متوالی
.شود
 یکی از، حفظ پایداری و دوام در برابر تغییرات شیمیایی-2
خصوصیات منحصربهفرد این جاذب حهت جذب سریع
.سموم شیمیایی میباشد
 جذب در مدت زمان کوتاه نسبت به سایر جاذبهای پایه-3
. از ویژگیهای جاذب میباشد،کربنی
 تهیه و اصالح جاذب به روش نوین نشانگر مناسب بودن-4
جاذب سنتزی در حذف سم ماالتیون از محیطهای آبی
.میباشد
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) نتایج تأثیر زمان تماس در فرآیند جذب نشان۶( در شکل
 همانطور که مشاهده میشود جذب ماالتیون.داده شده است
بهوسیله جاذب با سرعت باال صورت گرفته طوریکه در
 طبق. تمام سم ماالتیون را جذب نموده است2 min زمان
 بیشترین جذب از ماالتیون2 min  در زمان،)۶( شکل
توسط جاذب سنتزی صورتگرفته که این سرعت باال در
جذب بیانگر دسترسی مطلوب سایتهای کیلیتکننده
 در این مرحله سینتیک وابسته به سرعت انتقال.میباشد
(Ho and McKay, یون فلزی به سایتهای جذبی میباشد
.1999)

 نتیجهگیری-4
 جهت افزایش کارایی گرافناکساید در،در پژوهش حاضر
- عمل پیوند زدن پلیمری لیگاند کیلیت،جذب سم ماالتیون
کننده آلیل استو استات بر روی بدنه گرافناکساید صورت
: نتایج این تحقیق به صورت زیر قابل بیان است.گرفت
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Abstract
The introduction of pesticides into drinking water sources has harmful effects on human health
and the environment. In recent years, several methods for the removal of organophosphate
pesticide water sources have emerged. Fenton, photo Fentone, coagulation and flocculation
methods and the use of nano -based adsorbents can be found from methods for removing toxins.
In the present study, to remove the malathion from the adsorbent, which is done by the synthesis
of nano-graphene oxide by Modified Hummers. In this study, optimization of effective
parameters in the adsorption process including pH and collision time was performed. Measuring
the absorbance of malathion spraying was carried out by atomic absorption. The results of pH
experiments showed that the optimal pH for malathion trapping was 7. The removal percentage
at this pH was 99.8. The study of the time of absorption by metal ion showed that in 2 minutes,
the highest adsorption rate was obtained.
Keywords: Organophosphate Pneumatic Toxins; Graphene Oxide Synthesis; Malathion Poison;
Modified Hummers.
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