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 Ibuprofen is one of the most widely used drugs in the world, which affects 

the health of living organisms by causing pollution in water sources. 

Therefore, this study was conducted with the aim of determining the 

effectiveness of modified carbon of straw and sesame stubble in removing 

ibuprofen from aqueous solutions. For this purpose, ammonium chloride, 

zinc chloride, and phosphoric acid were used to optimize the adsorbent. 

Also, the changes in the absorbent surface and its characteristics were 

studied using a scanning electron microscope (SEM) and infrared 

spectroscopy (FTIR) technique. After determining the optimal conditions of 

pH variables, contact time, temperature, and adsorbent dose, the surface 

adsorption process was investigated under three Langmuir, Freundlich, and 

Dubinin-Radoshkevich models. On the other hand, first-order and pseudo-

second-order kinetic models were used to process the adsorption data. The 

results showed that the surface adsorption process followed the Freundlich 

isotherm model pseudo-second-order kinetics. pH, contact time, initial 

concentration of ibuprofen, and optimal adsorbent dose were 3, 120 min, 50 

mg/l, and 0.10 g/l respectively at 25°C. The results of this study showed 

that agricultural residues such as straw and sesame stubble can be used as 

effective and cost-effective adsorbents to remove the remaining 

pharmaceutical compounds from aqueous solutions. 
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Introduction 
Nowadays, many aquatic ecosystems are 

threatened owning to growing anthropogenic 

pollutants. Among these pollutants, 

pharmaceutical compounds such as sedatives 

are toxic compounds even in small amounts 

can pose serious adverse effects on human 
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and environmental health. The existence and 

destiny of these compounds, as emerging 

micropollutants, and also their residues and 

their effects on treated wastewater and water 

resources including rivers, lakes, and seas 

have encouraged many studies in recent 

years. The main sources of pharmaceutical 

residues are domestic and hospital sewage 

treatment plants. Ibuprofen (IBU) is one of 

the most widely used drugs all over the 

world, due to its anti-fever and analgesic 

properties. This drug infiltrates the 

environmental cycle in various ways and 

impacts the health of living organisms by 

polluting water sources. Nowadays, the 

production of carbon materials from 

biomasses such as graphene, activated 

carbon, carbon nanotube, and carbon 

nanofiber as adsorbents is growing due to 

such features as large adsorption capacity, 

high surface area, porosity, ease of operation, 

and the simplicity of design. Meanwhile, 

natural organic adsorbents are among the 

alternatives for wastewater treatment due to 

their lower density and price, 

biodegradability, and renewability. 

Pharmaceutical compounds are very resistant 

to hydrolysis and biological and photolytic 

degradations. Besides, the conventional 

wastewater treatment process usually is not 

designed for the complete and efficient 

removal of these compounds. Therefore, this 

study was conducted to remove ibuprofen 

from aqueous solutions using modified 

carbon sesame straw (MCSS).  

Material and Methods 

In the current study, all reagents were 

purchased from Sigma-Aldrich (Spain) and 

Merck (Germany). Stock solutions of IBU 

were created by adding 1 g of IBU powder in 

methanol, and for further tests, IBU solutions 

were supplied daily by diluting the stock 

solution using double-distilled water. Sesame 

straw was used as an adsorbent and 

ammonium chloride, zinc chloride, and 

phosphoric acid were utilized for 

optimization and the adsorbent efficiency in 

removing ibuprofen from synthetic aqueous 

solutions was examined. Any changes in the 

adsorbent surface and its properties were 

analyzed using scanning electron microscopy 

(SEM) and Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FTIR). Test adsorption of IBU 

onto the synthesized adsorbent was 

conducted through batch tests at 25 °C. After 

determining the optimal conditions for pH, 

contact time, temperature, and adsorbent 

dose, the adsorption process was evaluated 

under three models including Langmuir (L), 

Freundlich (F), and Dubinin–Radushkevich 

(D-R). The kinetic tests of IBU adsorption 

onto MCSS were checked at various primary 

contents (5.0-150 mg/L). Also, two pseudo-

first-order (PFO) and pseudo-second-order 

(PSO) kinetic models were performed for 

processing the adsorption data. All the 

adsorption experiments were replicated 

thrice, and the mean values were considered 

the final results. 

Results 

The results indicated that the adsorption 

isotherm was fitting well with the Freundlich 

isotherm model, while the adsorption 

kinetics was well fitted by the PSO model 

(Tables 1).  

Table 1 Obtained parameters for adsorption of IBU 

onto synthesized adsorbent 

IBU Parameters 
Isotherm 

Model 

55.6 

0.028 

0.880 

 

1.23 

0.815 

2.26 

0.980 

 

29.8 

0.513 

0.800 

qm (mg/g) 

b(L/mg) 

R2 

 

1/n 

n 

Kf (mg/g) (L/mg)1/n 

R2 

 

qm (mg/g) 

E(kj/mol) 

R2 

 
L 

 

 

 

 

F 

 

 

 

D-R 

 
 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
779



 

 

 

 

 Environment and Water Engineering آب   یمهندس  و  ستیزطیمح

 Vol. 8, No. 4, 2022 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 

 
Fig. 1: a) Micrographs of FESEM, b) EDS spectrum, and c) elemental analysis map of activated carbon sample 

from sesame straw 

 

 
Fig. 2: a) Micrographs of the FESEM test, b) EDS spectrum and c) elemental analysis map of carbon sample 

modified with zinc chloride 

Moreover, it was found that the optimum pH, 

contact time, initial concentration of 

ibuprofen, and adsorbent dose values were 3, 

120 min, 50 mg/l, and 0.10 g/l at 25 °C, 
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respectively. It was also noted that the 

mechanism of adsorption was complex 

where several types of interaction between 

ions and the surface of the prepared 

adsorbent were involved.  

Micrographs of FESEM test; EDS spectrum 

and elemental analysis map of activated 

carbon sample from sesame straw are shown 

in Fig.1. Moreover, micrographs of the 

FESEM, EDS spectrum, and elemental 

analysis map of carbon sample modified 

with zinc chloride are illustrated in Fig. 2. 

FT-IR analysis confirmed the existence of 

the bands at around 768, 871, 1026, and 

1402 cm-1, which can be attributed to 

calcium carbonate. In addition, the band at 

around 3433 and 1613 cm-1 can be attributed 

to tensile and bending vibration of O-H 

groups in water, respectively. While the band 

at around 2926 cm-1 can be attributed to 

asymmetric tensile vibration of C-H. On the 

other hand, the band at around 2304 cm-1can 

be attributed to the tensile vibration of O-C-

O bonding. 

Conclusions 

In this descriptive study, the MCSS was 

prepared and characterized for the removal 

of IBU from aqueous solutions. The 

equilibrium adsorption studies display that 

the equilibrium data follow the Freundlich 

model, which indicates that the surface of the 

MCSS is heterogonous and the mechanism 

of adsorption does not follow ideal 

monolayer adsorption. Also, the kinetics of 

IBU adsorption onto the synthesized 

adsorbent indicates that the rate of adsorption 

is fast. Accordingly, based on the results 

obtained, agricultural residues such as 

sesame straw could be used as an effective, 

cost-effective, and eco-friendly adsorbent to 

remove residual drug compounds from 

aqueous solutions. Finally, as the reusability 

of adsorbents is a great important factor in 

evaluating their potential applications, 

therefore, design of desorption and 

reusability experiments are recommended in 

future studies. 

Acknowledgment  

The authors are grateful to the Hamedan Branch, 

Islamic Azad University, and also experts in the 

water and wastewater chemistry laboratory of 

Ilam University of Medical Sciences for 

providing facilities to conduct and complete this 

study. 

Data Availability 

The data used in this research are presented in 

the paper.  

Conflicts of interest 

The authors declare no competing interests.
. 

  

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
781



 

 

 

 Environment and Water Engineering آب   یمهندس  و  ستیزطیمح

 Vol. 8, No. 4, 2022 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 DOI:  10.22034/JEWE.2021.310198.1648 795-778صفحات:  ،  4، شماره  8دوره  

 

 آب   یمهندس  و   ستیزطیمح

 
ISSN: 2476-3683 

 

Homepage: www.jewe.ir 

 

  پژوهشی   لهمقا

 

کربن اصالح  هوسیلبه آبی هایمحلول از حذف ایبوپروفن  مطالعه تعادلی و سینتیکی

 شده کاه و کلش کنجد 

اله  و حشمت  3، مهرداد چراغی 3لرستانی، بهاره *2سهیل سبحان اردکانی، 1بهروز سهرابیان

   4نورمرادی

 ایران  همدان،  اسالمی،  آزاد دانشگاه   همدان، واحد  پایه، علوم  دانشکده زیست،محیط مهندسی و  علوم روهدکتری، گدانشجوی 1
 ایران  همدان، اسالمی،  آزاد دانشگاه  همدان،  واحد پایه،   علوم دانشکده زیست،محیط مهندسی  و  علوم روه استاد، گ2
 ایران همدان،  اسالمی، آزاد دانشگاه همدان، واحد پایه، علوم  دانشکده زیست،محیط  مهندسی  و  علوم روه دانشیار، گ3

 ، ایالم، ایرانروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالمدانشیار، گ4

 چکیده   اطالعات مقاله 

  [31/06/1400]  ت:تاریخ دریاف

 [  12/12/1400]:  تاریخ بازنگری

 [ 14/21/1400]   تاریخ پذیرش: 

 

منابع آبی   یکی از داروهای پر مصرف در سطح جهان است که با ایجاد آلودگی در ایبوپروفن

زنده   اصالح    پژوهشاین    .گذاردمی  ریتأثبر سالمت موجودات  تعیین کارایی کربن  با هدف 

از محلول  ایبوپروفن  در حذف  و کلش کنجد  کاه  انجام شد.  شده  آبی  از  های  منظور،  بدین 

سازی جاذب استفاده شد. همچنین،  آمونیم کلرید، روی کلرید، و فسفریک اسید برای بهینه

ویژگی  و  جاذب  سطح  در  روبشی  تغییرات  الکترونی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  آن  های 

(SEM و تکنیک طیف )( سنجی مادون قرمزFTIR  مطالعه شد. بعد از تعیین شرایط بهینه )

، زمان تماس، دما و دوز جاذب، فرآیند جذب سطحی تحت سه مدل النگمویر،  pHمتغیرهای  

و   مدل   رادوشکویچ-دوبینینفروندلیچ  از  طرفی،  از  گرفت.  قرار  بررسی  جنبشی  مورد  های 

های جذب استفاده شد. نتایج نشان  سینتیک درجه اول و شبه درجه دوم برای پردازش داده 

ای از مدل  زوترمی فروندلیچ و سینتیک شبه درجه دو پیروی  داد که، فرآیند جذب سطحی 

ترتیب برابر با  ، زمان تماس، غلظت اولیه ایبوپروفن و دوز جاذب بهینه نیز بهpHکرده است.  

3، min 120  ،mg/l50    وg/l  10/0    در دمایC°  25  .نتایج این مطالعه  نشان داد که از   بود

صرفه  و مقرون به   مؤثرعنوان جاذب  توان بهبقایای کشاورزی از جمله کاه و کلش کنجد می 

 های آبی استفاده کرد. مانده ترکیبات دارویی از محلول برای حذف باقی 

 :  های کلیدیواژه 

 ایزوترم جذب 

 مانده داروییباقی

   کربن فعال

 های آبی محلول 

       نویسنده مسئول:*

s_sobhan@iauh.ac.ir 

 

 

 مقدمه -1
های جدید مانند  های اخیر همگام با شناسایی آالیندهدر سال

مانده ترکیبات دارویی ناشی از دفع نامناسب پسماندهای  باقی

بی مصرف  و  دارو  تولید  صنایع  از  که  حاصل  داروها  رویه 

بوم و   زنده  موجودات  برای سازگانسالمت  را  طبیعی  های 

حیط به این  دهد، آلودگی ممدت طوالنی مورد تهدید قرار می

 Ghoochian)ای قرار گرفته است  ترکیبات مورد توجه ویژه

et al. 2019; Zandipak et al. 2020)    که در این میان، به
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ضدالتهابی غیراستروئیدی  مختلف  ترکیبات  از  از   1بسیاری 

در   که  غیره  و  استامینوفن  و  کتوپروفن  ایبوپروفن،  جمله 

شدهمحیط شناسایی  آبی  میهای  کردتوااند،  اشاره   ن 

(Nourmoradi et al. 2018 .) 

به غیراستروئیدی ایبوپروفن  پرمصرف  داروی  سومین  عنوان 

جهان، برای درمان التهاب، دردهای مزمن، تب، درد عضالنی  

می قرار  استفاده  مورد  میگرن  در و  آن  غلظت  و  گیرد 

تصفیهپساب خروجی  حدود  های  در  شهری  فاضالب  خانه 

mg/l  25  گزارش شده است  (Guedidi et al. 2017).    این

همانن فعالیتدارو  طریق  از  مشابه،  ترکیبات  سایر  های  د 

بهانسانی و به ویژه  صورت مستقیم و غیرمستقیم به محیط و 

 (.  Hernando et al. 2006شود )منابع آب سطحی وارد می

اولتراسونیک   جمله  از  روش  چندین  -Méndez)تاکنون، 

Arriaga et al. 2008)( تخریب الکتروشیمیایی ،Ciríaco 

et al. 2009( پیشرفته  اکسیداسیون  فرآیند   ،)Lu et al. 

2016; De Luna et al. 2012  تصفیه زیستی ،)(Pajoum 

Shariati et al. 2010)  سطحی جذب   ،(Dubey et al. 

نانوکمپوزیت(2010 از  استفاده   .Cheraghi et al)  ها، 

2022( شیمیایی  ترسیب  و  فیلتراسیون   ،)Sharma et al. 

باق2017 حذف  برای  بهی(،  دارویی  ترکیبات  عنوان مانده 

های نوظهور مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به آالینده

های باال و تولید مواد خطرناک ثانویه توسط بسیاری از هزینه

اشاره  روش مورد  جذب  (Hu et al. 2018های  فرآیند   ،)

به و  سطحی  باال  کارایی  به مؤثردلیل  مقرون  بودن، ،  صرفه 

راحی و استفاده آسان، عدم تولید محصوالت جانبی  قابلیت ط

کم انرژی  به  نیاز  سالو  در  قرار تر،  توجه  مورد  اخیر  های 

( است   ;Dotto and McKay, 2020گرفته 

Sobhanardakani et al. 2020.) 

جاذب بروزترین  از  یکی  فعال  حذف  کربن  برای  ها 

باال  آالینده جذب  ظرفیت  و  تخلخل  ویژه،  سطح  که  هاست 

بهبا است  شده  مواد  عث  از  بسیاری  جذب  برای  طورگسترده 

 .Njoku et alآلی در آب و فاضالب مورد استفاده قرار گیرد )

2014; Nourmoradi et al. 2016   است حالی  در  این   .)

سرمایه هزینه  کنترل که،  به  مربوط  مشکالت  و  باال  گذاری 

محدودیت مصرفی  کربن  محسوب دمای  آن  از  استفاده  های 

این    (.Galhetas et al. 2014)  شودمی بر  غلبه  برای 

بهمحدودیت زیستی،  جاذب  از  استفاده  روش ها،  یک  عنوان 

 
1Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs 

و   آالینده  مؤثرجایگزین  حذف  بهبرای  و  ترکیبات  ها  ویژه 

از محلول  های آبی مورد استقبال محققان قرار گرفته دارویی 

از  (Ahmad 2017)  است استفاده  اصلی  مزایای  از   .

توان به  می   کینتتیسهای  های زیستی نسبت به جاذبجاذب

هزینه کم، به حداقل رساندن مصرف مواد شیمیایی و قابلیت  

ها اشاره کرد. در این میان، بقایای کشاورزی مواد بازسازی آن

می که  هستند  قیمتی  آن ارزان  از  کربن  توان  تولید  برای  ها 

به مقرون  کردفعال  استفاده   .Nourmoradi et al)  صرفه 

که، تاکنون در سایر مطالعات از انواع بقایای  طوری . به (2016

 Njoku et)کشاورزی در دسترس همچون ساقه نیلوفر آبی  

al. 2014)( کاج  چوب   ،Galhetas et al. 2014،)   ضایعات

-Quesada(، پوست نارگیل )Baccar et al. 2012زیتون )

Peñate et al. 2009( سبوس ذرت ،)Singh et al. 2006 ،)

 Dubey et(، آرتیمزیا )Zabihi et al. 2009پوست گردو )

al. 2010( ترش  لیمو  پوست   ،)Ahmad et al. 2017 ،)

 Cheraghi et(، برگ سبز چای )Üner et al. 2017بامیه )

5201 .al( شاهدانه  و  دارچین   ،)et al. 2019 Omidi) ، 

( چنار  برنج   (Akar et al. 2019پوست  سبوس  و 

(Sobhanardakani et al. 2013)به ارزان  ،  جاذب  عنوان 

 قیمت استفاده شده است.

حدود  برآورده که  است  داده  نشان  ایران   %40ا  مردم  از 

میبه دارو مصرف  با سرانه صورت خودسرانه  ایران  لذا،  کنند. 

کشور پرمصرف    20مصرف سه برابر استاندارد جهانی در زمره  

رود و در آسیا بعد از چین مقام دوم  شمار میدارو در جهان به 

به  این را  از  است.  داده  اختصاص  کا خود  هدف  با  هش  رو، 

باقی از  ترکیبات در محیط مخاطرات ناشی  این   زیست،مانده 

اولین این  در   برای  کارایی مطالعه  ایبو  بار  از   نروفپ حذف 

حاصل از کاه و    شده کربن اصالحبا استفاده از    های آبی محلول 

 شد.  کلش کنجد ارزیابی

 ها مواد و روش -2
 مواد مورداستفاده   -2-1

کنجد کلش  و  مزارع    کاه  ایالم  از  شهر  اطراف  کشاورزی 

)مادر(د.  شآوری  جمع  استوک    mg/l   1000  محلول 

فسفریک اسید،  و    آلدریچ اسپانیا -سیگما  شرکت  ازروفن  پ ایبو

کلریدریک   اسید،  سولفوریک  کلرید،  روی  کلراید،  آمونیم 

نیز   هیدروکسید   سدیم  و  آلمان اسید،  مرک  شرکت  از 

شد شیمیاندخریداری  ساختار  ایبوی.  )روفن  پ ی  شکل  ( 1در 

 .  آورده شده است
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 ساختار شیمیایی ایبوپروفن   -1شکل 

Fig. 1 Chemical structure of IBU 

 سازی کربن فعال آماده -2-2
فعالآمادهبرای   کربن  کنجد  ،  سازی  کلش  و  کاه  به  ابتدا 

فرآیند  از آن  برش داده شد و پس    cm1   تا   500/0قطعات  

کربن   خرد  طی  تولید  مرحله  شستشو،کردن  سه   و 

و   شد.سازی  فعالکربنیزاسیون  صورت  انجام  در که،  بدین 

داخل فور و  شده در  مرحله شستشو و خرد کردن، مواد خرد

شد.    h  24  مدتبه  C °  105  دمای در   داده  برای  قرار 

از  مواد    ،کربنیزاسیون بهتهیه شده  در    h1 مدت  مرحله قبل 

سازی  فعالمرحله    در نهایت،  شد.حرارت داده    C °  600  کوره

شد. انجام  حرارتی  شیمیایی  روش  از   با  پژوهش،  این  در 

کلراید کلراید    ،آمونیم  اسید    وروی  نسبت  دو  در  فسفریک 

بدین منظور، . سازی استفاده شدفعال برای  1:2و    1:1جرمی  

   طور جداگانه در لوله فالکونشیمیایی به  وادماین  از    g8 و    4

ml50  حاوی   ml20  سپس   .آب مقطر حل شد  ، g4      جاذب

محلول به  اضافه  کربن  و  ها  بعد شد  مرحله  به    در  نسبت 

کههاسازی سوسپانسیون فعال   ° C  در دمای  h  2مدت  به  یی 

 Nourmoradi et)  شد  اقدام  بودند،  داده شده  حرارت  900

al. 2018).    ،آن از  تولیدیپس  فعال  برای و  آسیاب    ،کربن 

ذرات   به  گام  مش  µm500   تا  200دستیابی  در  بندی شد. 

شستشو داده  دوبار تقطیر  چندین بار با آب  ذرات حاصل  ،  آخر

 شدند. خشک  C ° 105 در دمای h 2مدت و سپس بهه شد

 جذب سطحی   یهاشیآزما  -2-3
مطالعه به  توصیفی،  این  و  آزمایشگاهی  مقیاس  صورت  در 

 منظور بهانجام شد.  C °  2 ± 25یعنی   ناپیوسته در دمای اتاق

سطحی  ی هاشیآزماانجام   محلول   از  ml100 ،  جذب 

ارلن    g100 /0 و     ایبوبروفن داخل  شده  تهیه  جاذب    mlاز 

 rpm200 شدت اختالط    باهمزن  توسط  ریخته شد و    250

  فیلتر از    ،فرآیند جذب، سوسپانسیون انجام  پس از    زده شد.هم

μm  02/0    شد داده  دستگا  و  عبور    اسپکتوفوتومتر   هتوسط 

   در طول موج  آمریکا  Hachساخت شرکت    5000DRمدل

nm220   شداندازه . (Nourmoradi et al. 2018)  گیری 

و  تکرار انجام شد    ها در سهه آزمایشذکر است که همالزم به

مقادیر   قرار گرفت. ها  دادهآنالیز  برای  میانگین  استفاده    مورد 

مطالعهدر   جذب   ،این  ظرفیت  )  هوسیلبهمقادیر    (1رابطه 

 .محاسبه شد

(1  )                     qe =
(C°−Ce)V

M
 

جذب گر  بیان  eqکه،   حسب    ظرفیت    mg/g  ،0Cبر 

 ، mg/Lماده جذب شونده بر حسب    غلظت اولیهدهنده  نشان

eC  ماده جذب شونده بر حسب    غلظت تعادلگر  بیانmg/l ،

V  حجم نمونهدهنده  نشان  (l  )  وM  جرم جاذب  گرنیز بیان  

(g )هستند (Nourmoradi et al. 2016.) 

 ، رفتار سیستم جذب جذب سطحی  یهاشیآزماپس از انجام  

که معادالت  قرار گرفت  ارزیابی  مورد  سه مدل ایزوترم    توسط

  (2)های  رابطهدر  (  Langmuir: L)  النگمویرمربوط به مدل  

 .  ند اآورده شده (3)و 

(2                                          ) 
𝐶ₑ

𝑞ₑ
=

1

𝑞𝑚𝐶ₑ
+

1

KLqm
 

(3                                            )𝑅𝐿 = [
1

(1+KLCₒ)
]        

ایبو  گربیانترتیب  به  eqو    tqکه،   جذب  فرپ میزان  به ن  شده 

تعادل  و    (mg/l)  جاذبسطح  روی    K ند.هست  Tزمان 

)دهنده  نشان اول  درجه  سرعت  و  min/1ثابت   )2k    نیز

درجه    دهندهنشان واکنش  سرعت   (g/mg.min)  2ثابت 

ایزوترم،    در  .است شده در  مقدار جذبدهنده  نشان   eqمعادله 

جاذب جسم  جرم  غلظت  دهنده  نشان  ec،  (mg/g)  واحد 

سطحی جذب  از  بعد  محلول  در  شدنی  جذب  ماده    تعادلی 

(mg/l  و )mq    وk  ثابت    و   ظرفیت جذبگر  بیان  ترتیببهز  نی

  LR(.  Talebzadeh et al. 2016( هستند )l/mg)  النگمویر

  0Cبدون بعد است.    یامؤلفه دهنده ضریب جداسازی و  نشان

ماده جذبگر  بیان اولیه    و(  mg/l)  شونده در محلـولغلظت 

LK    استنیز النگمیر  ایزوترم  یکبزرگ  LR  .ثابت  از    ،تر 

نامطلوب،    مفهومبه بیان  LRجذب  یک،  با  جذب مساوی    گر 

نشان  LRخطی،     LR  مطلوب و  دهنده جذببین صفر و یک 

نشان نیز  صفر  با  جذب  برابر  است    ناپذیربرگشتدهنده 

(Santaeufemia et al. 2018.)    ،جز مدل  بهدر این مطالعه

جذبالنگمویر،   سیستم  فروندلیچ    های مدل  توسط  رفتار 

(Freundlich: F  رابطه( دوبینین(  4(   رادوشکویچ -و 

(Dubinin–Radushkevich: D-R)  نیز  (  7تا    5های  )رابطه

 .  قرار گرفتارزیابی مورد شرح مندرج در ذیل به

(4                                 )lnqₑ =
1

𝑛
𝑙𝑛𝐶ₑ + lnKf       
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ظرفیت گر  بیان  eq(،  /lmg)  غلظت تعادلیدهنده  نشان  eCکه،  

گر بیانترتیـب  بـه نیز   n و fk(،  mg/gتعادل )  جذب در زمـان

برحسـبثابـت فرونـدلیچ  جذب   هـای  شدت  و  ظرفیت 

 .(Sobhanardakani et al. 2018) ندهست

(5)                          𝐿𝑛𝑞ₑ = 𝑙𝑛𝑞𝑚 + 𝛽𝜀2 

(6 )     𝜀 = 𝑅𝑇 [1 +
1

𝐶ₑ
] 

(7)                        𝐸 =
1

√2μ
 

قابلیتبیان  E  ،که جذب(پوالنی   گر  آزاد    R،  )انرژی 

 j/k/mol314/8،  T با    برابرو  ثابت عمومی گازها  دهنده  نشان

جذب  دهنده  نشان  mq  ،( k)  دماگر  بیان حسب  ظرفیت  بر 

mg/g    وβ  بیان جذبگر  نیز    هستند  (2m.l/2kj)  انرژی 

(Bello et al. 2019). 

 Pseudo-first)نتیکی درجه اول  سیدو مدل  عالوه بر آن، از  

Order: PFO  )  دوم شبه  و  Pseudo-second)  درجه 

Order: PSO)    سی9  و  8)روابط مطالعه  برای  نیز  نتیک  ( 

ایبو جذب  روی  پ واکنش  بر  شده  روفن  سنتز  استفاده جاذب 

 شد. 

(8)            ln(𝑞ₑ − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑛𝑞ₑ − 𝑘1 

(9)            𝑡

𝑞ₑ
=

1

𝑘2𝑞𝑒𝑞
2 +

1

𝑞𝑒𝑞
𝑡 

تعـادل  دهنده  نشان  eqکه،   حالت  در  جاذب  جذب  ظرفیت 

(mg/g  ،)tq  زمـانجـذب  ماده مقدار  گر  بیان در     tشـده 

به  2Kو    mg/g  ،1K  برحسـب نشان نیز    ثابـت   دهندهترتیب 

اول درجه  شبه  و  min/1)  سرعت  شبه ثابـت  (  سینیتیک 

( دوم  )g/mg/minمرتبه  هستند   )Talebzadeh et al. 

2017.) 

 جذب  ر کاراییثیر نوع جاذب ب أت -2-3-1

انواع    ، جذبر کارایی  نوع جاذب ب  یرتأثبرای بررسی   کربن از 

ه بکلرید آمونیم، کلرید روی، اسید سولفوریک،  اصالح شده با  

ستفاده  ا  C °  900  دمایدر  (  2:1و    1:1نسبت جرمی مختلف )

  طور جداگانه درجاذب به  g100/0   منظور، مقدار  بدین  شد.

ml  100  محلول ایبوبروفن با غلظت  mg/l  100  7  و  =  pH  

ارلنبه   شد  ml  250  یک  با  منتقل  شیکر  توسط  سرعت    و 

rpm  200  مدتبه  min  240  هم اتاق  دمای  شد. در    زده 

حاصل  سپس محلول  فیلتر،  از  و   μm  20/0  را  داده  عبور 

ایبوپروفن   نهایی  طول غلظت  در  اسپکتروفتومتر  دستگاه  با 

شد اندازه  nm  220  موج  .Nourmoradi et al)  گیری 

2018). 

 جذب فرآیند ثیر سایر پارامترها بر  أت -2-3-2

مطالعه،   این  از    یر تأثدر  تماس    =  7در    min  200-0زمان 

pH  ،جاذب برابر با    مقدارg/l  100/0    و غلظت ایبوپروفن برابر

دامنه    pH  یرتأث؛  mg/l  0/50با   در  در   3/ 00-00/9محلول 

با    مقدار،  min  120زمان   برابر  غلظت   g/l  100/0جاذب  و 

با   برابر  در    یرتأث؛  mg/l  0/50ایبوپروفن  ایبوپروفن  غلظت 

زمان    mg/l  150-00/5دامنه   و    min  120  ،3   =  pHدر 

با  مقدار   برابر  همچنین،    g/L  100/0جاذب   مقدار  یرتأثو 

  =  min  120  ،3در زمان    g/l  500/0-050 /0جاذب در دامنه  

pH    ماده جذب شونده برابر با    مقداروmg/l  0 /50    فرآیند بر

(  C °  25همگی در دمای اتاق )جذب ایبوبروفن توسط جاذب  

 .ندگرفت مورد بررسی قرار

 جاذب سنتز شده  مشخصات   -2-4

های  برای بررسی گروه  1(IR-FT)  سنجی مادون قرمزاز طیف 

-cm4000-1 )عاملی موجود روی سطح جاذب در محدوده  

ساخت شرکت  Two دستگاه اسپکتروم مدل    هوسیلبه(  400

rPerkinElme   تحلیل و  تجزیه  برای  و  آمریکا  کشور 

از  ریخت  جاذب  منافذ  اندازه  توزیع  و  ویژه  سطح  شناختی، 

روبشی دستگاه الکترونی  ساخت   2(SEM)  میکروسکوپ 

هلند استفاده شد. همچنین، غلظت محلول    Philipsشرکت  

توسط   nm220 در حداکثر طول موج جذب یعنی  ایبوبروفن  

آمریکا   Hachساخت شرکت    5000DRاسپکتروفتومتر مدل  

 (.Nourmoradi et al. 2018خوانده شد )

آ از  شده  اصالح  کربن  و  فعال  کربن  آنالیز  های نالیزبرای 

ایکس انرژی پراش سنجیطیف  آنالیز   3( EDS)  پرتو  نقشه  و 

از   پی مدل  عنصری  وی  ساخت    FESEM  دستگاه  سیگما 

 EDS ،Mappingآلمان مجهز به دتکتورهای  زایسشرکت  

،WDS   وEBSD  .استفاده شد 

 ها و بحث یافته  -3
 خصوصیات جاذب  -1-3

ــال تولید ــربن فعـ ــطح کـ ــراف سـ ــاه و میکروگـ ــده از کـ شـ

ــکل  ــد در شـ ــش کنجـ ــف-2)کلـ ــده الـ ــان داده شـ ( نشـ

اســـت. بـــا اســـتناد بـــه ایـــن شـــکل و همچنـــین نتـــایج 

 
1Fourier-Transform Infrared Spectroscopy 
2Scanning Electron Microscope 
3Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
785



 

 

 1401بیان و همکاران،  سهرا 

 

 Environment and Water Engineering زیست و مهندسی آب محیط

 Vol. 8, No. 4, 2022 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

ــه ــه دانـ ــد کـ ــخ  شـ ــری مشـ ــالیز عنصـ ــه آنـ های نقشـ

هایی حــاوی کلســیت یــا کلســیم کربنــات یعنــی دانــه

عناصـــر کلســـیم و اکســـیژن بـــر روی بســـتری از کـــربن 

ــه ا ــرار گرفت ــهق ــن دان ــدازه ای ــانگین ان ــت. می ــه در س ها ک

( نشــــان a-2نمــــایی شــــده در شــــکل )تصــــویر بزرگ

اســـت. مطـــابق  nm 6/67 داده شـــده اســـت برابـــر بـــا

ــود بیش ــز وجـ ــدکس نیـ ــون ایـ ــایج آزمـ ــر از نتـ  %62تـ

وزنـــی کـــربن در عناصــــر ســـازنده ایـــن کامپوزیــــت 

ــان ــت. بی ــه اس ــال در نمون ــربن فع ــاز ک ــودن ف ــب ب گر غال

وزنــــی کلســــیم و  %16تــــر از بیش از طرفــــی، وجــــود

ــدود  ــربن  %13حـ ــر کـ ــار عنصـ ــیژن در کنـ ــی اکسـ وزنـ

ــدمؤ ــود  یـ ــادیر وجـ ــابهمقـ ــیممتنـ ــات در  ی کلسـ کربنـ

ــون  ــایج آزمـ ــه در نتـ ــت کـ ــال اسـ ــربن فعـ ــاختار کـ سـ

طور کــــه شــــود و همــــانمیکروســــکوپی مشــــاهده می

ــد به ــوان ش ــربن عن ــطح ک ــر روی س ــانوذراتی ب ــورت ن ص

 فعال قرار گرفته است.

 

    
 

نقشه آنالیز عنصری مربوط به نمونه کربن فعال حاصل از    -ج  و  ،EDSطیف    -ب  ،FESEM  نالیزهای حاصل از آمیکروگراف   -الف  -2  شکل

 کاه و کلش کنجد
Fig. 2: a) Micrographs of FESEM, b) EDS spectrum, and c) elemental analysis map of activated carbon sample 

from sesame straw 

ــربن میکروگراف ــه کـ ــالیز عنصـــری نمونـ ــایج آنـ ــا و نتـ هـ

ــکل اصالح ــز در ش ــد روی نی ــا کلری ــده ب ــان داده  (3)ش نش

شـود، کـه در ایـن شـکل مشـاهده می  طورشده است. همـان

ــر روی  ــنظم ب ــامالر م ــوژی ک ــا مورفول ــلعی ب ــی چندض ذرات

بستری از کـربن قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج آزمـون ایـدکس 

گر آن اسـت کــه در کنــار و نقشـه آنــالیز عنصـری نیــز بیــان

ــا بیش ــر از کــربن کــه ب ــن  %64ت ــب در ای ــی عنصــر غال وزن

ــ ــا مق ــر و روی ب ــر کل ــت، عناص ــت اس ــی کامپوزی ادیر تقریب

تــرین عناصــر وزنــی بیش %14و  16ترتیب برابــر بــا بــه

ــکیل ــهتش ــده را ب ــالح ش ــربن اص ــاص دهنده ک خود اختص

ــابراین، میداده ــد. بنـ ــه ذرات انـ ــه گرفـــت کـ ــوان نتیجـ تـ

چندضــلعی مــنظم قابــل مشــاهده بــر روی ســطح، بــه 

ــه  ــد روی اســت ک ــای کریســتالی کلری ــاد بلوره احتمــال زی

ــه ــطحی  منظورب ــالح س ــتفاده اص ــی اس ــب کربن ــن ترکی ای

ــا شــده اســت. انــدازه ایــن ذرات همــان طور کــه در شــکل ب

ــاال نشــان داده شــده اســت حــدود بزرگ  nm 350نمــایی ب

های کربنــی بســتر ایــن کامپوزیــت کــه، دانــهاســت، در حالی

 بوده است.  nm  31دارای ابعاد متوسطی در حدود
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 کلرید    روینقشه آنالیز عنصری مربوط به نمونه کربن اصالح شده با    (جو    ، EDSطیف    -ب،  FESEMهای  میکروگراف   -الف  :3  شکل

Fig. 3: a) FESEM micrographs, b) EDS spectrum, and c) elemental analysis map of carbon sample modified 

with zinc chloride 

کلش   و  کاه  از  حاصل  فعال  کربن  نمونه  به  مربوط  طیف  در 

،  871،  768های  های قابل مشاهده در عدد موجکنجد، پیک

های  عنوان پیک در مطالعات مشابه به  cm   1402-1و     1026

( کربنات  یون  2-مشخصه 
3CaCO مولکولی ساختار  در   )

 .Shafiu Kamba et alکربنات کلسیم معرفی شده است )

2013  Linga Raju et al. 2002;های قابل مشاهده  (. پیک

ارتعاش کششی  به  cm 871-1و    1026در   به  مربوط  ترتیب 

صفحه    (ν1)متقارن   از  خارج  خمشی  ارتعاش   (ν2)و 

 ( است  کربنات  یون   .Shafiu Kamba et alپیوندهای 

  cm768-1و    1402های واقع شده در  (. همچنین، پیک2013

و ارتعاش خمشی    (ν3)ی نامتقارن  ترتیب به ارتعاش کششبه

 Shafiuهای کرینات مربوط است )یون  (ν4)ای درون صفحه 

2013 et al.Kamba   و    3433(. دو پیک واقع شده در-cm

ترتیب به ارتعاش کششی و خمشی پیوندهای  نیز به  1613  1

O-H    است مربوط  مواد،  به  شده  سطحی  جذب  آب  در 

(Javidparvar et al. 2019aبه .)وه، پیک واقع شده در  عال
1-cm  2926    پیوندهای نامتقارن  کششی  ارتعاش  به  مربوط 

C-H  ( استShahmoradi et al. 2021که به ) دلیل وجود

ساختار کربنی در بستر این ماده ایجاد شده است. پیک قرار 

در   کششی   cm  2304-1گرفته  ارتعاش  به  مربوط  نیز 

موجود در محفظه  اکسیدید در گاز کربن   O-C-Oپیوندهای 

)  FT-IRآزمون   پیک  Xin et al. 2012است  طرفی،  از   .)

موج   عدد  در  شده  ارتعاش   cm  505-1واقع  به  مربوط  نیز 

 Javidparvar etهای آروماتیک کربنی است )خمشی حلقه 

al. 2019bا کربنی  بستر  از  که  شده  (  حاصل  کامپوزیت  ین 

 است.

روی،   کلرید  با  شده  اصالح  کربن  نمونه  به  مربوط  طیف  در 

موجپیک عدد  در  واقع شده    cm  1608-1و    3443های  های 

  O-Hترتیب مربوط به ارتعاش کششی و خمشی پیوندهای  به

( شده  سطحی  جذب  آب  (، Javidparvar et al. 2020در 

ترتیب مربوط  به  cm  1385-1و    2926های واقع شده در  پیک

مربوط به بستر   C-Hبه ارتعاش کششی و خمشی پیوندهای  

 Nandiyanto et al. 2019 Jung etکربنی این کامپوزیت )

2018;al.   در واقع  پیک   ،)1-cm  2304    ارتعاش به  مربوط 

پیوندهای موجود در گاز کربن   موجود در    اکسیدیدکششی 

( و پیک واقع شده در عدد  Xin et al. 2012حفظه آزمون )م

حلقه  cm  605-1موج   خمشی  ارتعاش  به  مربوط  های  نیز 

( که از Javidparvar et al. 2019bآروماتیک کربنی است )
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در  همچنین،  است.  شده  حاصل  کامپوزیت  این  کربنی  بستر 

پیوند   کششی  ارتعاش  طیف  کلرید    Zn-Clاین  ساختار  در 

موج   عدد  در  و  cm  713   (2020 .Deubner et al-1روی   )

پیوندهای   کششی  کربنی    C-Oارتعاش  ساختار  به  مربوط 

پیک جذبی نشان    cm  1054-1اکسید شده نیز در عدد موج  

(. بنابراین، نتایج آزمون Farhadian et al. 2021داده است )

FT-IR  روی    تشکیل  ید مؤ کلرید  و  کلسیم  کربنات  فازهای 

از کاه و کلش کنجد و  به ترتیب در نمونه کربن فعال حاصل 

 شده با کلرید روی است.نمونه کربن اصالح

 

 
 شده با کلرید روی مربوط به: لف( نمونه کربن فعال حاصل از کاه و کلش کنجد و ب( نمونه کربن اصالح   FT-IRهای آنالیز  طیف   -4شکل 

Fig. 4 FT-IR spectra of: a) activated carbon sample from sesame straw and b) carbon sample modified with zinc 

chloride 

 زمان تماس بر ظرفیت جذب ثیر  أت  -3-2

و جذب  فرآیند  در  تماس  که   زمان  زمانی  میزان  همچنین 

مولکول بین  تماس  ایجاد  برای  فعال  کربن  و  ایبوپروفن  های 

بهمی اهمیت  از  )شود،  است  برخوردار  -Mashayekhسزایی 

Salehi and Moussavi 2016یافته در  (.  پژوهش که  های 

-min200آن مقدار جذب ایبوپروفن توسط جاذب در زمان  

در    g/l 100/0 با  0 جاذب  دمای       pH  =  7از    C °  25و 

ایبوپروفن   جذب  که  داد  نشان  گرفت،  قرار  مطالعه  مورد 

-min40 دلیل فضاهای خالی در دسترس سطح جاذب در  به

به  30 میزان آغازین  زمان،  گذشت  با  و  یافت  افزایش  سرعت 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
788



 

 

   های آبیحذف ایبوپروفن از محلول 

 

 Environment and Water Engineering آب   یمهندس  و  ستیزطیمح

 Vol. 8, No. 4, 2022 1401زمستان  ،  4، شماره  8دوره  

به بهصورجذب  یافت.  افزایش  تدریجی  ازطوری ت   که، 

min200-  120   مقدار جذب تقریبار ثابت ماند و بیشینه زمان

برای ماده   mg/g  6 /31با ظرفیت جذب    min  120تعادل در  

)شکل   شد  نظرگرفته  در  شونده  با  5جذب  نتایج  این  که   )

پژوهش و  دستاورد  فرولیچ  موندال،  توسط  شده  انجام  های 

 Mondal et al. 2016; Frohlich etد )صداقت مطابقت دار

al. 2019; Sedaghat et al. 2020.) 

 
ایبوپروفن    کارایی حذف  زمان تماس بر  یرتأثنمودار    -5شکل  

 توسط جاذب 
Fig. 5 Effect of contact time on the removal of IBU by 

AC 

پارامترهای سینتیک جنبشی جذب ایبوپروفن توسط    -2جدول  

 جاذب 
Table 2 Kinetic parameters for adsorption of 

ibuprofen onto synthesized adsorbent 

Kinetic Model Parameters 0.100 CEC 

PFO 

 

 
PSO 

K 
qe 
R2 
K 
qe 
R2 

0.023 
5.56 

0.859 
0.001 
31.8 

0.999 

   

 سینتیک جذب    -3-3

پارامترهای سینتیکی برای جذب ایبوپروفن بر روی جاذب در  

شکل    (2)جدول   به    ( 6)و  استناد  با  است.  شده  داده  نشان 

می درجه  نتایج،  شبه  سینتیکی  مدل  که  داشت  اذعان  توان 

جذب   دوم، به   هوسیلبهفرآیند  را  از  جاذب  برخورداری  دلیل 

توصی بزرگ   یونرگرسمقدار   اول  درجه  مدل  از  بهتر  ف تر، 

کرده است. بنابراین، جذب سطحی از نوع شیمیایی با تبادل  

 Ghemit) الکترون بین جاذب و ترکیب جذب شونده است

et al. 2017که با هدف حذف ایبوبروفن    دیگر  (. در پژوهشی

از پوسته نارگیل انجام شد، گزارش   که حذف    شدبا استفاده 

از مدل سینتی از پوست نارگیل  ک شبه  ایبوپروفن با استفاده 

 (.Bello et al. 2020) درجه دو مطابقت کرده است

 

شبه  ب(  پارامترهای سینتیک درجه اول و    : الف(نمودار   -6شکل  

 درجه دوم 

Fig. 6 Kinetic parameters of: a) PFO and b) PSO  

 محلول بر کارایی جذب   pHتأثیر    -3-4

بر جذب ایبوپروفن توسط کربن فعال   pH  یرتأثنتایج بررسی  

شکل   همان  (7)در  است.  شده  نشان  آورده  نتایج  که  طور 

بامی یافته است. pHکاهش    دهد،  افزایش  ایبوپروفن  ، جذب 

 بیشینه ظرفیت جذب برابر با     = 3pHکه، در  بدین صورت

mg/g  5/35    افزایش با  و  شد  جذب    آهنگ،  pHحاصل 

ر رفتار  این  نتیجه  یافت.  میکاهش  اسیدی ا  ماهیت  با  توان 

با   که  جاذب  سطح  روی  بارهای  و  ایبوپروفن  حاوی  محلول 

 Iovinoیونیزاسیون جاذب همراه بوده است، مرتبط دانست )

et al. 2015  حذف استامینوفن با    منظوربه(. در پژوهشی که

گزارش   یافت،  انجام  چای  برگ  تفاله  از  که    شداستفاده 
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 Wongحاصل شده است )  pH  =  3حداکثر کارایی جذب در  

et al. 2018).  

 
ایبوپروفن    کارایی حذف  محلول بر pH یرتأثنمودار    -7شکل    

 توسط جاذب 
Fig. 7 Effect of solution pH on the adsorption of IBU 

by synthesized adsorbent 

 
  ایبوپروفن  کارایی حذفغلظت محلول بر    یرتأثنمودار    -8شکل    

 توسط جاذب 
Fig. 8 Effect of initial concentration on the adsorption 

of IBU by synthesized adsorbent 

 غلظت ایبوپروفن بر کارایی جذب   یرتأث  -3-5

،  50،  25،  5)  روفنپ وبیامختلف  های  غلظت  ریتأثنتایج بررسی  

 g 100 /0 ( بر کارایی جذب در حضورmg/l  150و    100،  75

بهینه در شکل   pHاز محلول در زمان و    ml  100جاذب در  

همان  8 است.  شده  داده  مشاهده  نشان  که  با  شودیم طور   ،

جذب ماده  غلظت  جذب  افزایش  ظرفیت  محلول،  در  شونده 

به است.  یافته  در  طوری افزایش  دارو  غلظت  افزایش  با  که، 

از   ایبوپروفن جذبmg  150تا    5محلول  شده توسط  ، مقدار 

افزایش یافت که دلیل آن را    mg/g2/58 تا    20/3جاذب از  

کششیمی نیروهای  افزایش  با  به   -توان  که  واندروالسی 

می غلبه  جاذب  به  ایبوپروفن  از  جرم  انتقال  کند،  مقاومت 

  دیی تأ در  (.Normoradi et al. 2016; 2018مرتبط دانست )

پ  در  حاصل،  بهنتایج  که  دو  ژوهشی  سرب  حذف  منظور 

محلول  از  چای ظرفیتی  برگ  زائدات  از  استفاده  با  آبی  های 

های سرب با کاهش  د که جذب یونگردیانجام شد، گزارش  

( است  یافته  کاهش  فلز  اولیه   .Cheraghi et alغلظت 

2015 .) 

 های جذبنتایج مطالعه ایزوترم  -3-6

النگمویر،  از سه مدل   محاسبه ظرفیت جذب کنجد  منظوربه

دوبینین و  مطالعه  -فروندلیچ  نتایج  شد.  استفاده  رادوشکویچ 

)شکل  ایزوترم  جذب  کربن  9های  از  استفاده  که  داد  نشان   )

اصالح شده منجر به افزایش نرخ حذف ایبوپروفن شده است.  

ثابت تحلیل،  ایزوترمتجزیه  معادالت  تخمینی  های  های 

دوبینینالنگمو و  فروندلیچ  ضرایب -یر،  و  رادوشکویچ 

 نشان داده شده است. ( 3)همبستگی در جدول 

 
  ب(  النگمویر،  مدل الف(   نمودار ایزوترم جذب ایبوپروفن؛  -9شکل  

  رادوشکویچ -دوبینینج(  فروندلیچ و  
Fig. 9 Adsorption study of IBU onto synthesized 

adsorbent; a) Langmuir, b) Freundlich and c) 

Dubinin–Radushkevich 
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 جذب سطحی ایبوپروفن    های ایزوترمپارامترهای مدل   -3جدول  

Table 3 Obtained parameters for adsorption of IBU 

onto synthesized adsorbent 

Isotherm 

Model 
Parameters 298 K 

 
L 

 

 

 

 

F 

 

 

 

D-R 

 
 

qm (mg/g) 

b(L/mg) 

R2 

 

1/n 

n 

Kf (mg/g) (L/mg)1/n 

R2 

 

qm (mg/g) 

E(kj/mol) 

R2 

55.6 

0.028 

0.880 

 

1.23 

0.815 

2.26 

0.980 

 

29.8 

0.513 

0.800 

 g 1/0 =دوز جاذب  *

-بهترتیب  نتایج این مطالعه نشان داد که جذب ایبوپروفن به

)  هایایزوترم   هوسیل النگمویر 2R  =  980/0فروندلیچ   ،)

(880/0  =  2R  و به (  2R  =  800/0)رادوشکویچ    -دوبینین( 

توان اذعان  بنابراین، میاند.  بهترین شکل ممکن توصیف شده

داشت که سطح جاذب اصالح شده یکنواخت نبوده و ماهیت  

-یافته  .(Gulnaz et al. 2011جذب متفاوتی داشته است )

ه با هدف حذف  ک  ییاههای مطالعهبا یافته  های این پژوهش

فعال   کربن  از  استفاده  با  استامینوفن  و  ایبوپروفن  داروهای 

(  Normoradi et al. 2018از میوه بلوط انجام شد )حاصل  

نتایج   و همچنین استامینوفن با  هدف حذف  با  که  پژوهشی 

شده  سنتز  فعال  کربن  یافت    توسط  انجام  چای  برگ  تفاله  از 

(Wong et al. 2018)   .مطابقت دارد 

 ایبوپروفن  اثر دوز جاذب بر کارایی جذب  -3-7

در   ایبوپروفن  جذب  کارایی  بر  جاذب  دوز  اثر  بررسی  نتایج 

مشخ  شد  نشان داده شده است. بر این اساس،  (10)شکل  

افزایش دوز جاذب، افزایش یافته   که با  ایبوپروفن  نرخ جذب 

مولاست   تعداد  با  است  ممکن  موضوع  این  فعکه  و  های  ال 

ثابت  هامکانافزایش   مقدار  به  نسبت  سطح  در  جذب  ی 

دام انداختن ایبوپروفن( در هر  شونده )برای بههای حلمولکول 

 .Ghemit et al. 2017; Mouni et alمرحله مرتبط باشد )

مطالعه (.2018 دستاورد  با  پژوهش  این    (2019)  نتایج 

Ghemit et al.   به نسبت  و    که  دیکلوفناک  داروهای  حذف 

محلول  از  بهایبوپروفن  آبی  ارگانوبنتونیت های  از وسیله  و  ها 

مطالعه نتایج  به    .Streit et al  ( 2021)  طرفی،  نسبت  که 

پساب   از  پاراستامول  و  کتوپروفن  ایبوپروفن،  داروهای  حذف 

کردند،  تصفیه  اقدام  فعال  کربن  از  استفاده  با  فاضالب  خانه 

   .ابقت داردمط

 
  ایبوپروفندوز جاذب بر کارایی حذف    یرتأثنمودار    -10شکل    

 توسط جاذب 
Fig. 10 Effect of adsorbent dose on the adsorption of 

IBU by synthesized adsorbent  

 گیری نتیجه -4
، غلظت آالینده   pHمقادیر بهینه پارامترهای زمان تماس،  -1

ایبوپروفن   داروی  حذف  برای  جاذب  دوز  جاذب    هوسیلبهو 

در    g/l  100/0و    mg/l  50، سه،  min  120ترتیب برابر با  به

 بوده است.  C 25°دمای  

فرآیند جذب سطحی از مدل شبه درجه دوم تبعیت کرده   -2

 است. 

برابر    -3 با ضریب همبستگی  ایبوپروفن  فرآیند حذف داروی 

این  980/0با   از  و  است  کرده  تبعیت  فروندلیچ  مدل  رو،  از 

اذعان داشت که سطح جاذب اصالح شده یکنواخت  می توان 

 نبوده و از ماهیت جذب متفاوتی برخوردار بوده است.

آن  نشاناز  مطالعه  این  نتایج  که  کارایی  جا    قبولقابلدهنده 

به کنجد  کلش  و  و  کاه  کارآمد  جاذب  یک    ینههزکمعنوان 

حذ باقیبرای  نمونهف  از  ایبوپروفن  داروی  لذا،  مانده  بود،  ها 

باقی حذف  برای  کشاورزی  بقایای  از  ترکیبات  استفاده  مانده 

 شود. دارویی از محیط پیشنهاد می

 سپاسگزاری 
محیط  تخصصی  دکتری  رساله  از  برگرفته  مقاله  زیست  این 

کد   با  همدان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مصوب 
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