Journal of Military Medicine
2017, Volume 19, Issue 2
Pages: 192-201

Detoxification of Organophosphorus Compound from Water with
Mesoporous Silica
Mohammad Ali Amani1, Kambiz Tahvildari1, Ramin Karimian2, Ali Mohammad
Latifi2*
1

2

Department of Chemistry, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Received: 14 February 2017 Accepted: 8 July 2017

Abstract
Background and Aim: Organophosphorus pesticides are a group of dangerous substances that were widely
used as warfare agents or agricultural pesticides. The aim of this experimental study was to investigate the
detoxification of diazinon pesticide (as a model of organophosphorus compounds) from water with mesoporous
silica.
Methods: The mesoporous silica was produced via sol-gel method and characterized its structure by using
XRD, FTIR, BET and SEM techniques. Adsorption tests were carried out in a batch system to study the effect of
various parameters (pH, contact time, adsorbent dose and initial concentration) on the detoxification. Also, the
kinetic and adsorption isotherms have been investigated in this study.
Results: The results showed that the maximum adsorption capacity (135 mg/g) based on Langmuir adsorption
isotherm is at pH=6, initial concentration 50 mg/L, 50 min and adsorbent dose 0.1 g/L, and also the maximum
removal percentage (72%) was obtained at adsorbent dose 10 g/L. The adsorption isotherm and kinetic model
were obtained to be conforming to Langmuir model and pseudo-second order, respectively.
Conclusion: Based on the high adsorption capacity of mesoporous silica for diazinon removal, it can be
concluded that the mesoporous silica is an effective adsorbent for detoxification of organophosphorus pesticides
from water.
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چکیده
زمینه و هدف :سموم ارگانوفسفره یک گروه از ترکیبات خطرناک هستند که به عنوان عوامل جنگی یا آفت کش های کشاورزی بطور
گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند .هدف این مطالعه آزمایشگاهی حذف سم دیازینون (به عنوان مدلی برای سموم ارگانوفسفره) از محیط
های آبی بوسیله سیلیکای مزوحفره می باشد.
روشها :سیلیکای مزوحفره با روش سل-ژل تهیه شده و تعیین خصوصیات ساختاری با آنالیزهای  BET ،XRD ،FTIRو

SEM

انجام شد .آزمایش های جذب در سیستم بسته برای بررسی اثر پارامترهای مختلف (مانند  ،pHزمان ،غلظت و دوز جاذب) بر سم زدایی انجام
شدند .همچنین مدل های سینینتیکی و ایزوترم های جذب در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافتهها :بر اساس نتایج بدست آمده باالترین ظرفیت جذب ( )135 mg/gبر اساس ایزوترم النگمویر در  ،pH=6غلظت ،50 mg/L
زمان  50دقیقه و دوز جاذب  0/1 g/Lو همچنین باالترین درصد حذف ( )%72در دوز جاذب  10 g/Lاز سیلیکای مزوحفره بدست آمده اند.
ایزوترم جذب و مدل سینیتیکی به ترتیب مطابق با مدل النگمویر و معادله شبه درجه دوم بدست آمده اند.
نتیجهگیری :با توجه به ظرفیت جذب باالی سیلیکای مزوحفره برای حذف دیازینون ،می توان نتیجه گرفت که این ترکیب می تواند
به عنوان جاذبی موثر برای سم زدایی سموم ارگانوفسفره از آب مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :سموم ارگانوفسفره ،سیلیکای مزوحفره ،مدل سازی جذب
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روشها
در این پژوهش سنتز سیلیکای  MCM-41با روش گزارش
شده توسط  Grünو همکارانش در سال  1997انجام شد ( .)13در
این سنتز  5گرم از ماده ستریمونیوم بروماید ( )CTABبه عنوان
قالب در  150گرم آب مقطر در دمای  50°Cحل شده و سپس
 120گرم اتانول و  27گرم محلول آمونیاک به محیط واکنش اضافه
گردید .مخلوط فوق به مدت  15دقیقه در دمای  25 °Cهمزده شد
و سپس  9/5گرم از ماده تترا اتیل ارتوسیلیکات ( )TEOSبه محیط
واکنش اضافه شد .واکنش به مدت  2ساعت در شرایط فوق انجام
شد .محصول واکنش به صورت جامد سفید رنگ بوسیله
فیلتراسیون جدا شده و با آب مقطر و متانول شستشو داده شد.
سپس جامد بدست آمده در آون با دمای  80°Cکامال خشک
گردید .حذف قالب  CTABاز سیلیکا با روش کلسینه کردن در
کوره با دمای 550°Cبه مدت  5ساعت انجام شد.
مشخصه یابي جاذب :در این پژوهش جهت شناسایی
ساختار و خواص فیزیکی و شیمیایی جاذب سنتز شده از روش های
 SEM ،XRD ،FTIRو  BETاستفاده شد .جهت تائید ساختار
شیمیایی سیلیکای سنتز شده و حذف قالب از سیلیکای مزوحفره
آنالیز  FTIRمورد استفاده قرار گرفت .جهت بررسی و اطمینان از
سنتز ساختار بلور سیلیکای مزوحفره  MCM-41از پراش اشعه
ایکس ( )XRDاستفاده شد .تعیین شکل و اندازه تقریبی ذرات
سیلیکای سنتز شده با ستفاده از میکروسکپ الکترونی ()SEM
انجام شد .مساحت سطح نمونه جاذب از طریق جذب و واجذب
گاز نیتروژن از روش  BETمحاسبه شد.
آزمایشهای جذب :همه آزمایش های جذب بصورت
ناپیوسته در فالکن های  15میلی لیتری شامل  10میلی لیتر از
محلول آبی دیازینون با غلظت های مختلف با دور همزن180 rpm
در دمای  25 °Cانجام شد .نمونه گیری در فواصل زمانی مشخص
انجام شده و جداسازی جاذب از محلول با سانتریفیوژ در دور rpm
 14000انجام گردید .غلظت باقیمانده دیازینون در محلول بوسیله
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  248 nmتعیین شد .اثر pH
در محدوده  3تا ،9دوز جاذب در محدوده  0/1تا  ،10 g/Lزمان
تماس از  30ثانیه تا  120دقیقه ،غلظت اولیه از  5تا 50 mg/L
مورد آزمایش قرار گرفتند .ظرفیت های جذب تعادلی بوسیله معادله
 1محاسبه شدند.
معادله 𝑞𝑒 = (𝐶0 − 𝐶𝑒 ) × 𝑉)/𝑊 :1
 qeمقدار دیازینون جذب شده به ازای واحد وزن جاذب
) C0 ،(mg/gغلظت اولیه دیازینون در محلول بر حسب ،mg/L
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سموم ارگانوفسفره مانند ماالتیون ،دیمتوات ،کلروپیروفوس،
دیازینون ،سارین و سومان دسته ای از آلودگی های زیست محیطی
هستند که به علت استفاده آن ها به عنوان عوامل جنگی یا سموم
کشاورزی در محیط زیست منتشر شده اند ( .)1سموم ارگانوفسفره
اثرات سمی خود را از طریق فسفوریالسیون برگشت ناپذیر آنزیم
استیل کولین استراز در بدن انجام می دهند که منجر به آسیب
جبران ناپذیر به سلول های عصبی شده و درنتیجه ممکن است
باعث عالئمی مانند کاهش فشار خون ،ضعف عضالنی ،نارسایی
تنفسی ،بیهوشی ،تشنج و مرگ گردند ( .)2از اینرو حذف این
ترکیبات از محیط زیست بخصوص آب آشامیدنی درارای اهمیت
ویژه ای می باشد .بطوریکه حداکثر میزان مجاز تعیین شده توسط
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ( )EPAبرای اکثر سموم
ارگانوفسفره در آب آشامیدنی کمتر از  30 µg/Lمی باشد (. )3
دیازینون یکی از سموم ارگانوفسفره است که به عنوان آفت
کش در کشاورزی و دامداری بطور گسترده مورد استفاده قرار می
گیرد ( .)4دیازینون به عنوان سمی با خطر متوسط و کالس  IIدر
سازمان بهداشت جهانی  WHOشناخته شده است .سمیت حاد
( )LD50دیازینون برای رت و موش به ترتیب  1250 mg/kgو
 80mg/kgتا  135می باشد .ازطرف دیگر اثرات مزمن دیازینون
برای دوزهای مختلف از  10 mg/kg/dayبرای خوک تا
 1000 mg/kg/dayبرای رت گزارش شده است ( .)5تاکنون روش
های مختلفی ازجمله الکتروشیمیایی ( ،)6جذب ( ،)7تجزیه آنزیمی
( )8و فتوکاتالیستی ( )9برای حذف سموم ارگانوفسفره مورد استفاده
قرار گرفته اند اما حذف این ترکیبات بوسیله جذب به دلیل ساده
بودن فرآیند و هزینه های پائین تر ترجیح داده می شود .توسعه
جاذب های جدید با ظرفیت جذب باال برای آالینده های
ارگانوفسفره دارای اهمیت زیادی می باشد .در سال های اخیر
سیلیکاهای مزوحفره مانند  SBA-15 ،MCM-41و SBA-16
به عنوان کالس جدیدی از نانو جاذب های مهندسی شده توسعه
یافته اند ( .)10این ترکیبات دارای سطح ویژه باال ،حجم حفرات
باال و ظرفیت جذب باال می باشند که این ویژگی ها می توانند
باعث بدست آمدن راندمان باال در حذف آلودگی های مختلف شود
( .)11تا کنون فرآیند جذب ترکیبات آلی مانند مشتقات فنول ،تری
نیتروتولوئین ،نیتروبنزن ،سیانوریک اسید ،انواع ترکیبات رنگی و
هیدروکربنهای آروماتیک و پلی آروماتیک بوسیله سیلیکاهای
مزوحفره مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند ( )12اما تاکنون
گزارشی از جذب ترکیبات ارگانوفسفره بوسیله آنها منتشر نشده
است .از اینرو در این پژوهش ،پتانسیل سیلیکای  MCM-41برای
جذب دیازینون (به عنوان مدلی برای سموم ارگانوفسفره) از آب در
غلظت های باالی سم که احتمال ایجاد سیمت حاد وجود دارد مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت .اثر پارامترهای مختلف مانند  ،pHدوز
جاذب ،زمان تماس ،غلظت اولیه و دمای جذب مورد بررسی قرار

گرفته و همچنین مطالعات سینیتیکی و ایزوترم های جذب شامل
النگمویر و فروندلیچ برای جذب دیازینون بوسیله سیلیکای
 MCM-41انجام خواهند شد.
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 Ceغلظت تعادلی یون های فلزی در محلول بر حسب V ،mg/L

حجم محلول برحسب لیتر و  Wوزن جاذب بر حسب گرم است.
مدل سازی ایزوترم های جذب :ایزوترم های جذب
روابطی ریاضی (تجربی یا تحلیلی) اند که مقدار تعادلی ماده جذب
شده بصورت شیمیایی یا فیزیکی بر روی سطح یک جامد معین را
با تغییرات فشار گاز در دمای ثابت بیان میکند .یا به عبارت دیگر
ایزوترم های جذب توزیع جاذب بین فاز مایع و جامد را در حالت
تعادل تشریح می کنند ( .)14در این پژوهش دو نوع ایزوترم جذب
النگمویر و فروندلیچ برای جذب دیازینون بوسیله جاذب MCM-
 41مورد مطالعه قرار گرفتند .مدل ایزوترمی النگمویر بر مبنای
جذب تک الیهای بر روی سطح جاذب ،پایه گذاری شده است .به
این ترتیب که فرآیند جذب بر روی سطح جاذب در تمامی جهات
به صورت همگن رخ میدهد و نقطه اشباع جایی است که دیگر
امکان رخ دادن هیچ گونه جذبی وجود نداشته باشد .شکل خطی
این مدل در معادله  2نشان داده شده است (.)15
معادله :2

1

1

𝐾=𝑄 +

𝑒𝐶 𝑒𝑄 𝐿

𝑒

1
𝑒𝑞

 qeظرفیت جذب دیازینون در حالت تعادل برحسب ،mg/g
 Ceغلظت دیازینون در حالت تعادل بر حسب  KL ،mg/Lثابت
النگمویر برحسب  L/gو  Q0بیشترین ظرفیت جذب برحسب
 mg/gمی باشد.
مهمترین خصوصیت معادله النگمویر فاکتور جداسازی ()RL
می باشد که یک فاکتور بدون بعد است که برای تشریح وضعیت
جذب مورد استفاده قرار می گیرد .بطوریکه در حالت  RL>1جذب
نامطلوب ،در  RL = 1جذب خطی ،در  RL<1جذب مطلوب و در
 RL = 0جذب برگشت ناپذیر خواهد بود .میزان  RLاز معادله 3
بدست میآید.
معادله :3

1

𝐾𝑅𝐿 = 1+

𝐿 𝐶0

1
log Ce
n

logqe = log K F +

معادله :4
بطوریکه  KFثابت فروندلیچ بوده و به ظرفیت جذب در واحد
زمان ارجاع داده میشود و  1/nشدت جذب آالیند روی جاذب می
باشد بطوریکه حالت  1/n < 0نشان دهنده برگشت ناپذیری
جذب ،حالت  0 < 1/n < 1مطلوب بودن جذب و حالت > 1/n
 1نشان دهنده نامطلوب بودن جذب می باشد.

نتایج
-1

برطبق طیف  ،FTIRپیک  3450 cmمربوط به گروه
 OHاست که بعد از هیدرولیز و پلیمریزاسیون تراکمی  TEOSبا
Si-

1
1

-

 965مربوط به ارتعاشات کششی گروه  Si-OHو پیک های cm
-1

 807و  460 cmمربوط به ارتعاشات خمشی اتم اکسیژن در
گروه  Si-O-Siسیلیکا می باشند (شکل -1الف) .الگوی XRD
ترکیب  MCM-41یک پیک قوی در ناحیه  2و دوپیک ضعیف تر
در  4/3و  4/8بر محور  2ϴنشان می دهد که به ترتیب با عداد
 110 ، 100و  200نشان داده می شوند و تائید کننده ساختار
کریستالی سیلیکای  MCM-41می باشد )شکل -1ب) .آنالیز
 BETتک نقطه ای نشان می دهد که میزان سطح ویژه ()SBET
برای سیلیکای MCM-41معادل  489 m2/gمی باشد .همچنین
میکروگراف  SEMنشان دهنده کروی بودن ذرات بوده و اندازه
ذرات برای  MCM-41تقریبا بین  250نانومتر تا  900میکرون
بدست آمده است)شکل -1ج(.
اثر  pHاولیه محلول در محدوده  3تا  9بر روی جذب دیازینون
در غلظت اولیه  ،50 mg/Lدوز جاذب  5 g/Lو زمان  60دقیقه
بوسیله جاذب  MCM-41مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در
شکل-2الف نشان داده شده است .براساس نتایج بدست آمده
ظرفیت جذب دیازینون در محدوده  pHاسیدی (از  3تا  )5خیلی
پایین می باشد که دلیل آن می تواند پروتونه شدن گروه های
عاملی جاذب باشد .همچنین با افزایش  pHاز  7به  9مشاهده می
شود که ظرفیت جذب به میزان نسبتا ناﭼیزی افزایش یافته است.
از اینرو  pHاولیه محلول ها در آزمایشات بعدی روی  6تنظیم
شدند .اثر زمان تماس از  30ثانیه تا  120دقیقه بر روی جذب
دیازینون در در غلظت اولیه  pH= 6 ،50 mg/Lو دوز جاذب g/L
 5بوسیله جاذب  MCM-41مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن
در شکل-2ب نشان داده شده است .نتایج نشان می دهند که زمان
مورد نیاز برای رسیدن به ظرفیت جذب تعادلی  50دقیقه می باشد
و پس از آن میزان افزایش محسوسی در ظرفیت جذب مشاهده
نمی شود .دوز جاذب در محلول یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر
میزان حذف آالینده می باشد .در این قسمت اثر دوز جاذب در
محدوده  0/1تا  10 g/Lبر روی ظرفیت جذب و درصد حذف
دیازینون در غلظت  pH= 6 ،50mg/Lو زمان  50دقیقه مورد
مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در شکل-2ج نشان داده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده کاهش دوز جاذب از  10به 0/1 g/L
به ترتیب باعث افزایش ظرفیت جذب از  3/6به  135 mg/gمی
شود .بنابراین دوز جاذب  0/1 g/Lدر آزمایشات بعدی مورد استفاده
قرار گرفت .از طرف دیگر اثر دوز جاذب بر درصد حذف در شکل-2
د نشان دهنده افزایش درصد حذف به  72درصد با افزایش دوز
جاذب به  10 g/Lمی باشد .غلظت اولیه دیازینون در محلول های
آبی از  5تا  50 mg/Lدر  pH=6و زمان  50دقیقه برای دوز جاذب
 0/1 g/Lمورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در شکل-2ه نشان
داده شده است .نتایج نشان می دهد که با کاهش غلظت اولیه
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مدل فروندلیچ بر خالف مدل النگمیر که فرض جذب یک
الیه است ،جذب به صورت ﭼند الیه صورت می گیرد .همچنین
مدل فروندلیچ برخالف النگمویر ناهمگنی جذب بر روی سطح
جاذب در فرآیند جذب را بیان میکند .شکل خطی این مدل از
معادله  4بدست می آید (.)16

آب بر روی سیلیکا تشکیل شده اند ،پیک های  1080 cm-1و cm-
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دیازینون از  50به  5 mg/Lظرفیت جذب از  135به 1/3 mg/g
کاهش یافته است.
نتایج بررسی دو مدل سینیتیکی شبه درجه اول و شبه درجه
دوم بر اساس روابط ارائه شده در بخش مواد و روشها در جدول-
 1و شکل 3-ارائه شده اند.
بر اساس نتایج بدست آمده میزان ضریب همبستگی برای
جذب دیازینون در مدل های شبه درجه اول و شبه درجه دوم نشان
می دهد که فرآیند جذب دیازینون بوسیله سیلیکای مزوحفره از
مدل سینیتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند .همچنین اختالف
بین ظرفیت جذب محاسباتی در مدل شبه درجه اول ()qe.ca1
اختالف زیادی با ظرفیت جذب تجربی ( )7/6دارد درصورتیکه
ظرفیت جذب محاسباتی در مدل شبه درجه دوم ( )qe.ca1بسیار
نزدیک به مقدار تجربی می باشد .همچنین مقدار سرعت اولیه

جذب ( )hدر مدل شبه درجه دوم  1/18 mg g-1min-1بدست آمده
که حاکی از سرعت باالی جذب دیازینون بوسیله سیلیکای
مزوحفره می باشد.
نتایج مدل سازی ایزوترم های النگمویر و فروندلیچ بر اساس
روابط ارائه شده در بخش مواد و روش ها در جدول 2و شکل 4ارائه
شده اند .بر اساس نتایج بدست آمده میزان ضریب همبستگی برای
جذب دیازینون در دوز  0/1 g/Lو در محدوده غلظتی  5تا
 50mg/Lدر مدل های النگمویر و فروندلیچ نشان می دهد که
فرآیند جذب دیازینون از مدل النگمویر تبعیت میکند .بیشترین
ظرفیت جذب در مدل النگمویر ( )Q0معادل  87/71 mg/gبدست
آمده است .فاکتور جداسازی در مدل النگمویر ( )RLنیز بین صفر
و یک ) (1>RL>0بدست آمده ،بنابراین شرایط جذب در وضعیت
مطلوب می باشد.
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شکل .1-الف -طیف  ، FTIRب -لگوی  XRDو ج -میکروگراف  SEMاز ترکیب سیلیکای MCM-41
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شکل .2-روند تغییرات ظرفیت جذب در اثر تغییر  pHاولیه محلول (الف) ،اثر زمان بر ظرفیت جذب (ب) ،اثر دوز جاذب بر ظرفیت جذب(ج) ،اثر دوز جاذب بر درصد
حذف (د) و اثر غلظت اولیه سم بر ظرفیت جذب (ه)
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شکل .3-مدل های سینیتیکی شبه درجه اول (الف) و شبه درجه دوم (ب)
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شکل .4-نمودار مدل های جذب النگمویر (الف) و فروندلیچ (ب)
جدول .1-پارامتر های سینیتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم
مدل سینیتیکي

مدل شبه درجه اول

پارامترها
K1
𝑅12
qe.ca1

مدل شبه درجه دوم

h

0/025
0/931
1/47
0/16
0/980
7/42
1/18

جدول .2-مقادیر پارامتر های جذب در مدل های النگمویر و فروندلیچ
ایزوترم ها

مدل النگمویر

پارامترها
KL
𝑅12
Q0
RL

مدل فروندلیچ
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مقادیر

0/013
0/9974
87/710
0/598
0/685
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K2
𝑅22
qe.ca2

مقادیر
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1/n

1/332

جدول .3-شرایط و ظرفیت جذب برای جاذب های مختلف سموم ارگانوفسفره
جاذب
سیلیکای MCM-41

نانو لوله های کربنی
کربن فعال صنعتی
کربن فعال عامل دار
رزین آمبرلیست15-
پوسته پالم
الیاف کربن
الیاف کربن

سم

غلظت سم

pH

دوز جاذب

ارگانوفسفره

()mg/L

محلول

ظرفیت جذب

مدل

نوع ایزوترم

()g/L

)(mg/g

سینینیکي

جذب

دیازینون
دیازینون
ماالتیون
دیازینون
ماالتیون
کلروپریفوس
ماالتیون
دیمتوات

50
40
50
20
3
100
40
40

6
6
6
7
6
5/5
6/5
6/5

0/1
0/1
2
1
0/2
0/5
0/5

135
116
21/74
250
12/12
52/63
36
40

شبه درجه دوم
شبه درجه دوم
شبه درجه دوم
شبه درجه دوم
شبه درجه اول
شبه درجه دوم

النگمویر
فروندلیچ
النگمویر
النگمویر
فروندلیچ
النگمویر
-

بحث

این پژوهش
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()26

جاذب تنها حدود  7درصد میزان حذف سم افزایش پایدا کرده است.
سینیتیک جذب سم ارگانوفسفره در این پژوهش و اکثر پژوهش
های انجام شده (جدول )3-از معادله شبه درجه دوم پیروی میکنند
و تنها در مطالعه ای که توسط  Senthilkumaarو همکارانش در
سال  2010انجام شده جذب سم دیمتوات روی الیاف کربن از شبه
درجه اول تبعیت کرده است.
از مقایسه ایزوترمهای جذب بدست آمده در این پژوهش با
سایر پژوهشهای انجام شده (جدول )3می توان نتیجه گرفت که
مکانیسم جذب در اکثر موارد از مدل جذب تک الیه النگمویر
تبعیت میکند .همچنین از مقایسه حداکثر ظرفیت جذب بدست
آمده از مدل النگمویر مشاهده می شود که سیلیکای مزوحفره
ظرفیت جذب باالیی نسبت به اکثر جاذب های تجاری (کربن فعال
و رزین آمبرلیست )15-و همچنین برخی جاذب های تحقیقاتی
(الیاف کربنی و پوسته پالم) داشته است و می تواند به عنوان جاذب
جدیدی برای رفع آلودگی این نوع از آالینده ها مورد استفاده قرار
گیرد.

نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که جاذب
سیلیکای مزوحفره در حذف سموم ارگانوفسفره از محیط های آبی
دارای ظرفیت جذب باال و سرعت جذب مناسبی می باشد .باالترین
ظرفیت جذب بدست آمده تجربی به میزان  135 mg/gدر ،pH=6
غلظت  50 mg/Lو دوز جاذب  0/1 g/Lحاصل شده و باالترین
میزان درصد حذف بدست آمده به میزان  72درصد در ،pH=6
غلظت  50 mg/Lو دوز جاذب  10 g/Lمی باشد .نتایج بدست
آمده از مدل سازی سینتیکی حاکی از پیروی فرآیند جذب از مدل
سینتیکی شبه درجه دوم می باشد .همچنین مدل سازی ایزوترم
های جذب نشان دهنده مطابقت فرآیند جذب با مدل جذب تک
الیه النگمویر است .بنابراین نتایج بدست آمده نشان دهنده
پتانسیل باالی سیلیکای مزوحفره به عنوان جاذبی جدید در حذف
سموم ارگانوفسفره از آب می باشد.
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با توجه به نتایج  FTIRهمه گروه های عاملی و پیوندهای
موجود در ساختار شیمیایی سیلیکا تائید کننده سنتز آن بوده و از
مقایسه آن با مطالعات گذشته می توان نتیجه گرفت که الگوی
 FTIRترکیب سنتز شده کامال منطبق بر الگوهای ارائه برای
سیلیکا در منابع مختلف می باشد (.)17 ,11
از طرف دیگر الگوی  XRDبدست آمده از ترکیب سنتز شده
کامال منطبق بر الگوهای ارائه شده در گزارشات قبلی( )18 ,13می
باشد که این مسئله تائید کننده ساختار کریستالی هگزاگونالی
سیلیکای  MCM-41است.
نتیجه بدست آمده از آنالیز  BETنشان دهنده سطح ویژه باالی
این جاذب نسبت به جاذب های مرسوم می باشد اما در مقایسه با
سطح ویژه بدست آمده توسط  Grünو همکارانش در سال 1997
که سطح ویژه سیلیکای  MCM-41را در  1079 m2/gگزارش
کرده اند این مقدار حدود  50درصد کمتر می باشد که دلیل آن
میتواند تفاوت شرایط دمایی کوره یا سرعت حرارت دهی در فرآیند
کلسینه کردن باشد( .)19 ,13نتایج بدست آمده از میکروگراف
 SEMشامل شکل ذرات و اندازه آنها نیز با نتایج بدست آمده
توسط  Grünو همکارانش در سال  1997و  Vetrivelو
همکارانش در سال  2010مطابقت دارد (.)20
جهت بررسی و مقایسه شرایط و عملکرد دقیقتر جاذب
 ،MCM-41در جدول 3پارامترها و مکانیسم های مختلف عملکرد
جاذب های های مختلف برای سموم ارگانوفسفره ارائه شده است.
از مقایسه پارامترهای موثر بر جذب سموم ارگانوفسفره در پژوهش
های منتشر شده (جدول )3میتوان نتیجه گرفت که  pHبهینه
جذب برای همه سموم ارگانوفسفره در محدوده بین  5/5تا  7می
باشد و نتیجه بدست آمده در این پژوهش نیز با پژوهش های فوق
مطابقت دارد .بررسی اثر دوز جاذب نشان دهنده ظرفیت باالی
جذب سیلیکای مزوحفره در دوزهای کم است .همچنین شیب
افزایشی درصد حذف سم با افزایش دوز جاذب کاهش پیدا می کند
بطوریکه از دوز  6تا  10 g/Lعلیرغم افزایش 40درصدی دوز
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