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Synthesis of Amine functionalized graphene oxide modified 
resorcinol formaldehyde aerogel as adsorbent for removal of 

Minocycline antibiotics from aqueous solution
   

ABSTRACT

Background and purpose: In recent years, concerns about the presence 
of pharmaceutical compounds in the wastewater have been increasing. 
Various types of residues of the widely used tetracycline family of antibiotic 
compounds are found in environmental waters in relatively low and 
persistent concentrations that have adverse effects on human health and 
the environment. The aim of this study was to synthesize high specific level 
organic aerogels to remove Minocycline antibiotics.
Materials and methods: In this study, resorcinol formaldehyde aerogel was 
synthesized using sol-gel process and dried by ambient drying. The aerogel was 
then modified using graphene and finally the performance of the synthesized 
samples as adsorbent under various parameters such as solution pH (2 -12), 
the amount of adsorbent (4-10 mg) and the time of contact of the adsorbent 
with the antibiotic (3-24 h) were evaluated. Raman spectroscopy, electron 
microscopy (FE-SEM) and BET tests were used to characterize the samples and 
then the removal efficiency of Minocycline antibiotic was measured by the 
samples using UV-Vis analysis.
Results: The results of BET test showed that the specific surface area of the 
resorcinol formaldehyde aerogel sample containing 1wt.% graphene was 
increased compared to the neat aerogel. Also, according to the results, it was 
found that the removal percentage of minocycline antibiotic for pure and 
modified samples is 71.6% and 92.1% at optimal pH of 4 and 6, respectively.
Conclusion: Graphene-modified resorcinol formaldehyde aerogel is a suitable 
adsorbent for removal of Minocycline antibiotic from aqueous solution.
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سنتز ايروژل رزورسينول فرمالدهيد اصالح شده با گرافن به عنوان جاذب جهت 
حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين از محلول هاى آبى

    

چكيد          ه

است.  افزايش  حال  در  پساب  در  دارويى  تركيبات  حضور  از  نگرانى  اخير  سال هاى  در  هدف:  و  زمينه 
انواع مختلفى از باقى مانده  تركيبات آنتى بيوتيك هاى پركاربرد خانواده  تتراسايكلين در آب هاى محيطى 
در غلظت هاى نسبتاً  كم و به طور مداوم يافت مى شوند كه اثرات نامطلوبى بر سالمتى انسان و محيط 
آنتى بيوتيك  حذف  جهت  ويژه باال  سطح  با  آلى  ايروژل هاى  سنتز  هدف  با  حاضر  مطالعه  دارند.  زيست 

مينوسايكلين انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش، ايروژل رزورسينول فرمالدهيد با استفاده از روش سل-ژل سنتز و تحت 
عملكرد  نهايت  در  و  گرديد  اصالح  گرافن  از  استفاده  با  ادامه ايروژل  در  گرديد.  خشك  محيطى  شرايط 
نمونه هاى سنتز شده به عنوان جاذب تحت پارامترهاى مختلف از قبيل pH محلول (2-12)، مقدار جاذب 
ارزيابى قرار گرفت. جهت  (4-10 ميلى گرم) و زمان تماس جاذب با آنتى بيوتيك (3-24 ساعت) مورد 
 (FE-SEM) مشخصه يابى نمونه هاى ساخته شده از آزمون هاى طيف سنجى رامان، ميكروسكوپ الكترونى
و BET استفاده شد و سپس بازده حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين توسط نمونه ها با استفاده از آزمون 

اسپكتروسكپى UV-Vis سنجيده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج آزمون BET، سطح ويژه مربوط به نمونه ايروژل رزورسينول فرمالدهيد با يك درصد 
وزنى گرافن، نسبت به ايروژل خالص افزايش يافت. همچنين درصد حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين براى 

نمونه هاي خالص و اصالح شده به ترتيب برابر با 71/6٪ و 92/1٪ در pH هاى بهينه 4 و 6 بود.
نتيجه گيرى: ايروژل رزورسينول فرمالدهيد اصالح شده با گرافن، جاذبى مناسب جهت حذف آنتى بيوتيك 

مينوسايكلين از محلول هاى آبى مى باشد.

كليد واژه ها: آنتى بيوتيك، ايروژل، جاذب، محلول هاى آبى، مينوسايكلين
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مقدمه
اين  سطح  مى تواند  آشاميدنى  آب  در  آنتى بيوتيك ها  وجود 
به  مى توانند  آنتى بيوتيك ها  دهد.  افزايش  بدن  در  را  تركيبات 
ايجاد  آن ها  در  را  متفاوتى  واكنش هاى  و  رسيده  بدن  بافت هاى 
كنند. گرچه هنوز در مورد اثر احتمالى مقادير اندك يا غلظت كم 
آنتى بيوتيك ها بر روى بدن انسان اطالعات كاملى وجود ندارد، با 
براى  غلظت پايين آن ها مى تواند به عنوان پادتن  حتى  وجود  اين 
مورد  آنتى بيوتيك هاى  برابر  در  را  بدن  و  كرده  عمل  باكترى ها 
چالشى  كه  كند  مقاوم  باكتريايى  بيمارى هاى  درمان  در  استفاده 
مورد  مقدار  از  كمتر  غلظت  مى باشد.  بيماران  درمان  جهت  جدى 
نياز آنتى بيوتيك براى درمان بيمارى ها، نقش مهمى در مقاوم سازى 
منتقل  نيز  باكترى ها  ژنتيك  به  مى تواند  حتى  كه  دارد  باكترى ها 
آنتى بيوتيك ها  مزمن  اثرات  كه  است  داده  نشان  مطالعات  شود. 
بيشتر از اثرات حاد آن ها است (1-3). آنتى بيوتيك ها مى توانند 
تأثير  فاضالب  شبكه هاى  در  موجود  باكترى هاى  كلونى  بر 
سيستم هاى  در  آنتى بيوتيك ها  حضور  در  همچنين  بگذارند. 
مى تواند  كه  مى شود  مهار  باكترى ها  فعاليت  فاضالب،  تصفيه 
تصفيه  فرآيند  و  آلى  مواد  تجزيه  در  اخالل  باعث  جدى  به طور 
گردد (4، 5). آنتى بيوتيك هايى كه توسط سيستم هاى تصفيه از 
پساب حذف نشوند، مى توانند وارد منابع آب سطحى شوند و بر 
به  جلبك ها  بگذارند.  تأثير  غذايى  زنجيره  مختلف  ارگانيسم هاى 
جلبك ها  دارند.  فراوانى  حساسيت  آنتى بيوتيك ها  مختلف  انواع 
در  اندك  كاهش  حتى  بنابراين  هستند،  غذايى  زنجيره  اساس 
مقادير آن ها مى تواند بر تعادل زنجيره غذايى تأثير بگذارد. اگرچه 
غلظت آنتى بيوتيك هاى باقى مانده (تصفيه نشده) در آب بسيار 
پايين است (در حد نانوگرم يا ميكروگرم بر ليتر)، ولى تجمع آن ها 
در طيور، دام و گياهان مى تواند زمينه ساز بيمارى در انسان ها و 

حيوانات شود (6، 7).
تركيبات دارويى از طريق منابع مختلفى چون صنايع داروسازى، 
محيط  هاى  به  حيوانات  و  انسان ها  از  دفع  و  بيمارستانى  پساب 
باكترى هاى  گسترش  اخير  سال هاى  در  مى يابند.  انتقال  آبى 

مقاوم به آنتى بيوتيك افزايش يافته و بسيارى از محققين بر اين 
آنتى بيوتيك ها  از  بى رويه  استفاده  به  علت  افزايش  اين  كه  باورند 
آنتى بيوتيك ها  از  استفاده  عدم  كه  است  حالى  در  اين  مى باشد. 
از  است،  وابسته  آن  به  جامعه  سالمت  و  است  غيرممكن  تقريبًا 
اين رو تالش ها و مطالعات گوناگونى جهت يافتن روشى مناسب 
براى حذف آن ها از منابع آبى در حال انجام است (8، 9). در اين 
رده  از  كه  (MC)ا١  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  حذف  پژوهش، 
است،  تتراسايكلين  رايج  و  پركاربرد  بسيار  آنتى بيوتيك هاى 
توسط ايروژل رزورسينول فرمالدهيد اصالح شده با گرافن اكسيد 
گسترده  به طور  آنتي بيوتيك ها  اين  شد.  بررسى  شده  آمين دار 
در مراقبت هاى بهداشتى از انسان و حيوانات استفاده مى شوند و 
دستگاه  روده،  پوست،  باكتريايي  مختلف  عفونت هاي  درمان  براي 
ديگر  و  لنفى  گره هاى  تناسلى،  دستگاه  ادرارى،  دستگاه  تنفسى، 
آنتي بيوتيك هاي  به عنوان  و  دارند  كاربرد  بدن  سيستم هاى 
چهار حلقه  شامل  داروها  اين  ساختار  مي شوند.  شناخته  همه كاره٢ 
آروماتيك با سه استخالف مختلف مى باشد (10، 11). روش هاى 
تصفيه  تكنولوژى هاى  شامل  (TCs)ا٣عمدتًا  تتراسايكلينها  حذف 
عدم  به دليل  اين حال  با  است؛  شيميايى  فيزيكى-  و  بيولوژيكى 
تجربه در طراحى و بهره بردارى، اكثر روش هاى بيولوژيكى هنوز در 
مرحله آزمايشى براى تصفيه فاضالب TCها هستند. از سوى ديگر، 
فاضالب  تصفيه  براى  كنونى  شيميايى  فيزيكى-  رايج  روش هاى 
اكسيداسيون  فوتوكاتاليستى،  اكسيداسيون  انعقاد،  شامل  TCها 

ازن و جذب مى باشد. اگرچه، تكنولوژى انعقاد داراى مزايايى نظير 
عملكرد مؤثر در تصفيه، تجهيزات ساده، عمليات نگهدارى آسان و 
زمان عملياتى قابل تنظيم است، متأسفانه به دليل مشكل مديريت 
لجن شيميايى، تكنولوژى انعقاد محدود شده است. تكنولوژى ازن 
به دليل سرعت واكنش سريع و فعاليت اكسيداسيون قوى، به عنوان 
يك روش جايگزين در نظر گرفته شده است، اما مصرف زياد برق 
1.  Minocycline
2. All-purpose antibiotics
3.  Tetracyclines
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براى توليد ازن و توليد محصوالت سمى، كاربردهاى مهندسى آن 
را مختل كرده است. فرآيندهاى اكسيداسيون فوتوكاتاليستى داراى 
مزاياى سرعت واكنش سريع، كم هزينه بودن و عدم آلودگى ثانويه 
هستند، اما بيشتر آن ها به دليل مشكالت دامنه كاربرد كم، عدم 
قابليت استفاده مجدد، طراحى دشوار رآكتور، مصرف باالى انرژى 
و غيره، هنوز در مرحله تحقيقات و نظريه هستند. در مقايسه با 
كار،  سهولت  سادگى،  به دليل  جذب  تكنولوژى  فوق،  روش هاى 
محصوالت،  توسط  سّميت  عدم  و  كم  نسبتًا  هزينه  باال،  راندمان 

انتخاب بهترى براى از بين بردن TCها هستند.
ايروژل ها، مواد متخلخل سلول باز با دانسيته پايين هستند كه 
داراى فضاى خالى داخلى بزرگ مى باشند (باالى 98٪). ايروژل ها 
داراى خواص منحصر به فرد از قبيل سطح ويژه باال و هدايت حرارتى 
ويژه  كاربردهاى  براى  را  آن ها  خواص،  همين  كه  مى باشند  پايين 
مناسب ساخته است. پيش ماده هاى آلى كه مى توانند پليمرهاى 
آلى با پيوند كواالنسى قوى (C-C) توليد كنند، سنتز دسته جديدى 
از ايروژل هاى يكپارچه را ممكن ساخته است. ايروژل رزورسينول 
فرمالدهيد (١RF) ، يكي از معروف ترين ايروژل هاى آلى مى باشد 
با  فرمالدهيد  و  رزورسينول  مرحله اى  پليمريزاسيون  از  ابتدا  كه 
نسبت هاي مولي مناسب در يك محيط آبى در حضور كاتاليزور 
(معموالً بازى و در برخى موارد اسيدى) سنتز مي شود. ژل مرطوب 
به دست آمده از فرآيند سل- ژل از طريق روش هاى مختلف از قبيل 
در  كردن  خشك  و  انجمادي  كردن  خشك  بحرانى،  فوق  سيال 
 RF شرايط محيطى٢ خشك مى شود (12-17). ويژگى هاى ايروژل

در جدول 1 نشان داده شده است.

 (19)RF  جدول 1. خواص ايروژل  
محدودهخواص

1-0/2دانسيته (  گرم بر سانتى متر مكعب)
800-200سطح ويژه ( متر مربع بر گرم)
20-10ميانگين اندازه حفرات (نانومتر)

1.  Resorcinol Formaldehyde
2. Ambient drying

در اين مطالعه از روش خشك كردن تحت شرايط محيطى در 
دما و فشار محيط استفاده شد. در اين روش خشك كردن، نيازى 
نيست،  استخراج گر  و  اتوكالو  باال،  فشار  باال،  انرژى  مصرف  به 
امكان پذير  ايروژل  انبوه  توليد  امكان  و  نيست  هزينه بر  همچنين 
براى  كربن  ايروژل  با  مقايسه  در   RF ايروژل  مى باشد (18، 20). 
در  آن را  مى توان  و  نداشته  پيروليز  به  نياز  آنتى بيوتيك ها  حذف 
همان حين سنتز اصالح نمود، همچنين سنتز آن در دماى پايين 

صورت مى گيرد و نيازى به دماى باال و مصرف انرژى چندانى ندارد.
ايروژل هاى تهيه شده توسط روش كاتاليزور بازى پكاال٣ به طور 
گسترده اى براى تأثير پارامترهاى فرآيند مانند غلظت مونومرها و 
كاتاليزور و همچنين pH محلول مورد مطالعه قرار گرفته است. 
ساختار و خواص از قبيل دانسيته، مساحت سطح و اندازه ذرات، 
شده  سنتز   RF ايروژل هاى  دارند.  قرار  متغيرها  اين  تأثير  تحت 
توسط اين روش دانسيته پايين، تخلخل باال (باالى 80٪)، مساحت 
سطح باال و اندازه حفره هاى مناسب (ميكرو، مزو و ماكرو بر اساس 

استاندارد IUPAC) را نشان مى دهند (21، 22).
نسبت رزورسينول به كاتاليزور در ساختار نهايى ايروژل  اثر 
به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در محيط آبى، اين 

نسبت به طور معمول از 50 تا 1000 متغير است (23).
فرآيندهاى  از  مؤثر  اما  كم هزينه  جديد  جاذب هاى  كشف  با 
جاذب هاى  جايگزين،  جاذب هاى  به  عالقه  كشاورزى،  يا  صنعتى 
افزايش  حال  در  غيره  و  باگاس  فعال،  كربن  مانند  گران قيمت 
است. بيوچار (BC)ا۴ ممكن است جايگزين ارزان ترى براى جاذب هاى 
گران قيمت براى حذف آنتى بيوتيك ها باشد. بيوچارها جايگزين هاى 
سريع تر و كم هزينه تر براى جاذب هاى گران قيمت مانند كربن فعال 
هستند. اصالح مواد زيست توده منجر به توليد محصوالت متخلخل 
با سطح ويژه وسيع مى شود. عالوه بر اين، گروه هاى عاملى بيوچارها 
روى سطح، آنها را به يك جاذب مؤثر براى استخراج آنتى بيوتيك ها 
از جريان هاى آب تبديل مى كند. بيوچارها به عنوان جاذب، داراى 
ساختار متخلخل، سطح ويژه بزرگ و آب گريز هستند كه آنها را به 
3. Pekala
4. Biochar
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يك جاذب عالى براى حذف آالينده هاى مختلف از آب و فاضالب 
سنگين  فلزات  و  تتراسايكلين  آنتى بيوتيك هاى  مى كند.  تبديل 
با استفاده از انواع بيوچارها حذف شده اند. بيوچارها از برگ درخت 
پوست  چوب،  خرده  جلبك،   ،B6 ويتامين  با  شده  اصالح  و  خرما 
درخت گردو و مواد ديگر ساخته شده و در حذف آالينده ها از جمله 
همچنين  هستند.  مؤثر  بسيار  تتراسايكلين  آنتى بيوتيك هاى 
و  كشاورزى  ضايعات  كود،  لجن،  جنگلى،  محصوالت  چوب، 
ضايعات آلى، همگى نمونه هايى از مواد خام زيست توده هستند. 
آالينده ها  مى تواند  كه  است  ارزان  و  طبيعى  جاذب  يك  كيتين، 
پوست  كند.  حذف  صنعتى  زباله هاى  از  را  سنگين  فلزات  به ويژه 
خرچنگ، ميگو و خرچنگ كه حاوى 50-20٪ كيتين هستند، از 

منابع توليد كيتين هستند (24).
در سال هاي اخير تحقيقات براى استفاده از ايروژل ها به منظور 
خاص  ويژگى هاى  و  مزايا  به دليل  پساب  از  آنتى بيوتيك ها  حذف 
مانند  روش هايى  برخالف  است.  كرده  پيدا  افزايش  ايروژل ها 
كه  بيولوژيكى  روش هاى  و  غشايى  فرآيندهاى  معكوس،  اسمز 
آنتى بيوتيك ها را از بين نمى برند، بلكه تنها از يك فاز به فاز ديگر 
تا  جذب١،  طريق  از  را  آنتى بيوتيك ها  ايروژل ها  مى كنند،  منتقل 
از  مى توان  ايروژل ها،  اصالح٢  در  مى كنند.  حذف  بااليى  درصدهاى 
موادى همچون گرافن با سطح ويژه بسيار باال جهت افزايش حداكثرى 
درصد حذف استفاده نمود. در اين پژوهش، از گرافن به عنوان مواد 
اصالح كننده ايروژل  RF استفاده شد. در اين مطالعه صفحات گرافن 
در كنار تخلخل هاى ايروژل ايجاد شده و ساختار متخلخل ايروژل 
تخريب نشد كه اين امر مى تواند براى جذب بيشتر آنتى بيوتيك 
مفيد باشد. همچنين جاذب سنتز شده داراى ظرفيت جذب و ميزان 

حذف بيشترى نسبت به ساير جاذب ها دارا مى باشد.

روش كار
مشخصه يابى

 Mira) در اين مطالعه بررسى مورفولوژى نمونه ها به كمك آزمون
1. Adsorption
2. Modification

 (FESEM) 3) ميكروسكوپ الكترونى روبشى نشر ميدانى-XMU

انجـام شـد. همچنيـن جهت بررسـى وضـعـيت هيبريداسيونى 
اتـم هـاى كـربنـى و تعيـيـن D باند و G باند و تعيين نسبت

 ID/IG از دستگاه Raman(Teksan)  و در طول موج 532 نانومتر 
آزمون از  حفرات  توزيع  اندازه و  ويژه،  سطح  اندازه گيرى  جهت  و 

 (٣BET(Belsorp mini ΙΙ, Japan  و ۴BJH استفاده شد. 
همچنين جهت اندازه گيرى ميزان جذب آنتى بيوتيك توسط 
نمونه هاى سنتز شده از دستگاه UV-Vis (GBC, Australia) در 

طول موج ماكزيمم 357 نانومتر استفاده شد.
مواد 

خلوص   ٪98 با   (2(OH)C6H4) رزورسينول  از  مطالعه  اين  در 
وزنى   ٪37 (CH2O)ا۵  فرمالدهيد  محلول  آلمان،  مرك  شركت 
ساخت  كننده  ممانعت  عامل  به عنوان  متانول  وزنى   ٪11 حاوى 
شركت  ساخت  حالل  به عنوان  دى يونيزه  آب  هند،   KBR شركت 
مجللى  دكتر  محصوالت   ٪99 خلوص  با  استون  و  سبالن  زالل 
(NaHCO3)ا۶  كربنات  هيدروژن  سديم  همچنين  شد.  استفاده 
به عنوان كاتاليزور، گرافن به عنوان عامل اصالح كننده و سولفوريك 
شد.  استفاده  سيگما-آلدريچ  ساخت  همگى  (H2SO4)ا٧  اسيد  
pH محلول ايروِل رزورسينول فرمالدهيد خالص و اصالح شده در 

تماس با آنتى بيوتيك مينوسايكلين در محدوده 2-12 با استفاده 
از هيدروكلريك اسيد 0/1 موالر و سديم هيدروكسيد 0/1 موالر 

به عنوان محلول هاى استاندارد كنترل شد.
ساخت ايروژل RF (ايروژل خالص)

ابتدا   ،(R/W=2  ،R/C=400) خالص   RF ايروژل  تهيه  به منظور 
مقدار 6/25 گرم رزورسينول به 21/8 گرم آب دوبار تقطير اضافه 
ذرات  تا  شد  زده  هم  مغناطيسى  همزن  يك  توسط  سپس  و  شد 
جامد رزورسينول در آب كامًال حل گردد. سپس 8/3 ميلى ليتر 
فرمالدهيد به محلول RF و آب مقطر اضافه شد. در ادامه 1 گرم 
3. Brunauer-Emmet-Teller
4.  Barrett-Joyner-Halenda
5.  Formaldehyde solution
6.  Sodium Hydrogen Carbonate
7.  Sulphuric Acid
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سديم كربنات در 50 ميلى ليتر آب دوبار تقطير حل شد كه به دليل 
فعال سازى  انرژى  داراى  آنكه كاتاليزورها  به دليل  و  بهتر  اختالط 
بااليى هستند، بايد آن ها را به صورت محلول رقيق شده توسط آب 
مقطر وارد واكنش كرده (25) و سپس مقدار 0/015 گرم (0/755 
ميلى ليتر) به سيستم اضافه شد و در نهايت محلول حاصل به مدت 
بعدى،  گام  در  شد.  زده  هم  مغناطيسى  همزن  به وسيله  دقيقه   15
محلول درون يك ظرف پالستيكى از جنس پلى پروپيلن ريخته شده 
و در نهايت درون آون در دماى 80 درجه سانتى گراد قرار گرفت. 
پس از 48 ساعت از گذشت واكنش، على رغم ژل شدن محلول، 
مقدارى مونومر هاى واكنش نداده در سيستم وجود داشت. به منظور 
حالل  تعويض  همچنين  و  نداده  واكنش  مونومر هاى  كردن  خارج 
درون ژل و جهت كاهش فشار وارده به ديواره هاى متخلخل ايروژل ها 
وزنى   ٪4 محلول  محيطى،  شرايط  تحت  شدن  خشك  هنگام 
هيدروكلريك اسيد تهيه گرديد و سپس با سرنگ، مقدارى از آن 
روى نمونه پخش شد تا اليه اى از محلول مذكور بر روى ژل ايجاد 
شود، سپس مجدداً ظرف در آون با دماى 100 درجه سانتى گراد قرار 
گرفته و پس از 24 ساعت ژل تشكيل شده با محلول استون در 
شبانه روز)  يك  در  مرتبه  شبانه روز (3  يك  به مدت  ساعت  هر 8 
شستشو داده شد. پس از مرحله تعويض حالل، ژل خيس درون آون 
در دماى 100 درجه سانتى گراد قرار گرفت و پس از گذشت 24 
ساعت در اين دما، خشك شدن در شرايط اتمسفرى انجام شده و 

مونوليت ايروژل RF خالص به دست آمد (33).
ساخت ايروژل رزورسينول فرمالدهيد- 1 درصد وزنى گرافن 

(ايروژل اصالح شده)
وزنى  درصد   1 فرمالدهيد-  رزورسينول  ايروژل  سنتز  به منظور 
گرافن (RF-G1) (R/W=2 ،R/C=400)، ميزان 0/38 گرم، به 
50 ميلى ليتر آب دوبار تقطير شده اضافه گرديد. در گام نخست، 
محلول تهيه شده به مدت 10 دقيقه توسط همزن مغناطيسى همزده 
شدن  پخش  و  گرافيت  اليه هاى  شدن  باز  به منظور  سپس  شد. 
خوب ذرات، محلول درون فالكون 50 ميلى ليترى ريخته و سپس 
4 مرتبه و هر مرتبه به مدت 15 دقيقه، محلول حاصل در معرض 

مرحله التراسونيك،  انجام  از  پس  گرفت.  قرار  التراسونيك  امواج 
اكسيد گرافن از محلول جداسازى شد. در مرحله بعد، 6/25 گرم 
گرم   0/015 فرمالدهيد،  محلول  ميلى ليتر   8/3 رزورسينول، 
(0/755 ميلى ليتر) سديم كربنات و 20/7 ميلى ليتر آب مقطر 
به محلول آماده سازى شده قبل اضافه گرديد و به مدت 15 دقيقه 
توسط همزن مغناطيسى هم زده شد. در نهايت، به منظور ژل شدن 
تركيب، آن را درون آون با دماى 70 درجه سانتى گراد قرار داده و 
باقى مراحل مانند سنتز ايروژل رزورسينول فرمالدهيد خالص انجام 

گرفت. شكل 1، ايروژل سنتز شده را نمايش مى دهد.

شكل 1. ايروژل رزورسينول فرمالدهيد- 1٪ وزنى گرافن

آزمون هاى جذب
در  ناپيوسته  به صورت  آنتى بيوتيك ها  جذب  آزمون هاى  تمام 
ظرف 100 ميلى ليترى ارلن ماير (پوشيده شده با فويل آلومينيومى 
 25 دماى  در  آنتى بيوتيك ها)  نورى  تخريب  از  جلوگيرى  جهت 
درجه سانتى گراد با استفاده همزن مغناطيسى در سرعت 160 دور 
بر دقيقه انجام گرفت. ظروف نمونه ها حاوى 8 ميلى گرم جاذب 
ميلى گرم   40 همچنين  و  شده  اصالح  و  خالص  ايروژل  شامل 
نمونه ها   pH مقدار  بود.  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  ليتر  بر 
به وسيله 0/1  محدوده 12-2  در  pH سنج  از  استفاده  با  مى تواند 
NaOH موالر يا HCl 0/1 موالر تنظيم شود. محلول جاذب ها با 

آنتى بيوتيك به مدت يك شبانه روز در دماى 25 درجه سانتى گراد با 
يكديگر در تماس قرار گرفتند. در نهايت مواد سوپرناتان (معلق) از 
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فاز جامد جدا شده و به عنوان غلظت باقى مانده آنتى بيوتيك ها در 
UV-) نظر گرفته شد كه توسط اسپكتروسكوپى اشعه ماوراى بنفش

Vis) تعيين گرديد.

 (Qe, mg.g-1) و ميزان جذب آنتى بيوتيك ها (٪R) درصد حذف
با استفاده از روابط 1 و 2 محاسبه شد

(1)

(2)
(برحسب  آنتى بيوتيك  اوليه  غلظت   C0 رابطه  اين  در  كه 
(برحسب  آنتى بيوتيك  تعادلى  غلظت   Ce ليتر)،  بر  ميلى گرم 
ليتر) خوانده شده توسط UV-Vis، m مقدار جاذب  ميلى گرم بر 

(برحسب ميلى گرم) و V حجم محلول برحسب ليتر مى باشد.

يافته ها و  بحث 
مشخصه يابى نمونه ها

به منظور بررسى ايجاد صفحات و نقايص در ساختار در اثر تشكيل 
ايروژل رزورسينول فرمالدهيد خالص و اصالح شده از طيف رامان 
استفاده شد. طيف ها عمدتًا دو پيك شديد و گسترده را در 1343 
بر سانتى متر و 1583 بر سانتى متر نشان دادند كه به ترتيب به باند 
D و باند G كربن مطابقت دارند (26) (نمودار 1)، اما شدت نسبى 
 sp2 نشأت گرفته از هيبريداسيون G اين پيوندها متغير است. باند
كربنى يا ساختار گرافنى سيستم و باند  Dمربوط به هيبريداسيون 
sp3 كربنى است كه از گروه هاى عاملى اكسيدى و ديگر عيوب 

در ساختار كريستالى گرافن ناشى مى شوند. از نسبت شدت باند 
استفاده  بى نظمى  اين  از  معيارى  به عنوان   G (ID/IG) باند  به   D
ID/ مي شود (27). با ايجاد عوامل هيدروكسيل در سيستم، نسبت

IG افزايش پيدا كرده است كه اين مى تواند به دليل افزايش تعداد 
مناطق sp2 (28) و همچنين به دليل ايجاد عوامل هيدروكسيل و 
خارج شدن كربن موجود در سيستم از حالت گرافنى (هيبريداسيون 
همچنين  باشد.   (sp3 (هيبريداسيون  اكسيدى  حالت  به   (sp2

نسبت ID/IG درجه گرافيته شدن نمونه ها را نشان مى دهد كه با 

يكديگر متفاوت است. درجه باال گرافيته شدن، به وجود بالك كربن 
آمورف نسبت داده مى شود كه براى انتقال يون و عملكرد شيميايى 
خالص  فرمالدهيد  رزورسينول  ايروژل   ID/IG مى باشد.  عالى 
0/73 مى باشد. همچنين اين نسبت در نمونه ايروژل رزورسينول 
يافته  افزايش  به 0/97  گرافن  اكسيد  وزنى  درصد  فرمالدهيد-1 
است كه نشان دهنده اين است معايب ساختار و گرافيته شدن نمونه 

اصالح شده افزايش يافته است.

 

نمودار 1. طيف رامان نمونه هاى خالص و اصالح شده

 RF مربوط به نمونه ايروژل FESEM شكل 2- الف، تصوير
خالص و اصالح شده را در بزرگ نمايى K 100 نمايش مي دهد كه 
وجود ساختار متخلخل سه بُعدى و شبكه اى به هم پيوسته را كه از 
تعداد زيادى نانوذرات تشكيل شده اند، تأييد مي كند. ابعاد ذرات 
شده،  ايجاد  آن ها  بين  كه  تخلخل هايى  و  نمونه ها  شده  تشكيل 
نانومترى است. ساختار ايجاد شده مرتبط با نحوه سنتز نمونه هاى 
 R/F و R/C، R/W ايروژل است كه آن هم به پارامتر هايى از قبيل
كه  است  كوچك  كروى  ذرات  شامل  شبكه،   .(29) مى گردد  باز 
ايجاد  ساختار  شده اند.  متصل  به يكديگر  مرواريدى  رشته اى  مانند 
شده ايروژل  RF خالص خوشه اى است و از اتصال كره هاى ريز به 
يكديگر تشكيل شده است. ميكروكره هاى به هم پيوسته تقريبًا با 
توزيع يكنواخت بر روى ماتريس ايروژل توزيع شده اند. شكل 2-ب، 
صفحات  تشكيل  همچنين  و   RF-G1 نمونه   FESEM تصوير 

گرافن را در كنار ذرات كروى نشان مى دهد. 
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جهت تعيين اندازه ذرات از نرم افزار Image J مبتني بر مدل 
گوس استفاده شد. از هر ذره در 4 جهت مختلف اندازه گيرى به عمل 
سنتز  نمونه هاى  به  مربوط  ذرات  اندازه  توزيع  هيستوگرام  و  آمد 
 R/C  شده در نمودار 2 نشان داده شده است. اندازه ذرات ايروژل به

بستگى دارد. با توجه به انتخاب NaHCO3 به عنوان كاتاليزور و 
در  ذرات  اندازه  الف،   -2 مطابق   R/C=400 انتخاب  همچنين 
محدوده 30-100 نانومتر بوده و ميانگين اندازه ذرات 52/4 حاصل 

شد، همچنين انحراف معيار اين مقادير 7/4 محاسبه شد.

200 k در بزرگ نمايى RF-G1 (ب ،RF (مربوط به نمونه هاى الف FESEM شكل 2. تصاوير

 RF-G1 (ب ،RF (نمودار 2. توزيع اندازه ذره الف
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 مطابق نمودار 2- ب، ساختار RF-G1 به طور كلى از حالت 
خوشه اى خارج شده و محدوده ابعاد ذرات، ميانگين اندازه ذرات و 
 6/9 و  نانومتر   25/5 نانومتر،   95-5 به ترتيب  معيار  انحراف 
و  شده  فشرده تر  و  متراكم تر  شده  تشكيل  ساختار  آمد.  به دست 
ذرات كروى بزرگ تر شده و همچنين اندازه ذرات نسبت به ايروژل 
شده  كوچك تر  ذرات  اندازه  توزيع  هيستوگرام  اساس  بر  خالص 
داراي  شده  اصالح  نمونه  مى دهد  نشان  هيستوگرام  نتايج  است. 
هر  در  آن  ذرات  تعداد  مى شود  باعث  كه  بوده  كوچك ترى  ذرات 
گرم نمونه و متعاقبًا سطح ويژه آن افزايش يابد كه نتايج حاصل از 
آزمون BET كه در ادامه بررسي شده است را تأييد مي كند. با توجه به 
اندازه ذرات نانومترى آنتى بيوتيك ها، منافذ مزو و ماكرو براى حذف 

آنتى بيوتيك مينوسايكلين مناسب مى باشند.

پارامتر هاى  تأثير  و  نمونه ها  ويژه  سطح  اندازه گيرى  به منظور 
و   BET روش  از  تخلخل ها،  اندازه  و  ويژه  سطح  روى  بر  موجود 
 BJH روش  از  حفره ها  حجم  و  قطر  اندازه،  توزيع  براى  همچنين 
استفاده شد. حجم حفره ها در مقياس ميكرو و مزو با استفاده از 
روش T-PLOT محاسبه شد. جدول 2، اطالعات به دست آمده از اين 
آزمون ها را نشان مى دهد. به طور كلى اگر حجم كلى حفره ها بر 
اساس BET گزارش شده باشد، اين عدد مجموع حجم حفره هاى مزو 
 T-PLOT و ميكرو خواهد بود. حال حجم حفره هاى ميكرو از نمودار
محاسبه مى شود، بنابراين اگر حجم حفره اى در اين بخش گزارش 
شده باشد، همان حجم حفره هاى ميكرو است كه محدوده زير 2 

نانومتر را پوشش مى دهد. 

 RF-G1 و RF جدول 3. پارامترهاى سطح ويژه، حجم منافذ و اندازه حفرات براى ايروژل هاى

سطح ويژهنمونه
(متر مربع بر گرم)

اندازه
حفره ها (نانومتر)

Vmic

(سانتى متر مكعب 
بر گرم)

Vmes

(سانتى متر مكعب 
بر گرم)

Vtotal

(سانتى متر مكعب 
بر گرم)

Smes

(متر مربع بر گرم)
Sext

( متر مربع بر گرم)

RF96470/0150/950/9651581
RF-G1260550/080/280/36100160

با توجه به اين كه R/C و R/W، دو پارامتر تأثيرگذار در ساختار 
ايروژل است و با توجه به اين كه R/C بين 50 تا 1000 در نظر گرفته 
R/ در تمامى نمونه ها ثابت نگه داشته است، در R/W=2 مى شود و

C هاى مختلف، ايروژل RF خالص توليد شد و R/C اى كه نمونه 
سنتز شده در آن بيشترين سطح ويژه را داشت، به عنوان R/C بهينه 

در نظر گرفته شد و اصالح ايروژل ها در آن انجام شد.
مكانسيم هاى حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين

انباشته١   RF-G1 و  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  بين  برهم كنش 
π-π نيز مى باشد. اين نوع برهم كنش از نوع غيركواالنسى بوده 
و  بوده  الكترون  از  غنى   π سيستم  است.   π سيستم  شامل  كه 
مي تواند با يك مولكول يا حتى سيستم π ديگر بر هم كنش داشته 
باشد. در مورد برهم كنش هاى آروماتيك- آروماتيك كه به آن ها 

1. π-π stacking

انباشته π نيز گفته مى شود (30)، اين پديده از انباشته شدن دو 
گروه آروماتيك مانند گرافن و ساختار هاى حلقوى آنتى بيوتيك 
ضلعى   6 حلقه  مولكولى  ساختار  مى شود.  حاصل  مينوسايكلين 
حلقه هاى  تعداد  افزايش  با  كه  شده  تعريف   π حلقه هاى  به عنوان 

آنتى بيوتيك، جذب بر روى مواد كربنى تسريع شده است. 
آنتى بيوتيك مينوسايكلين داراى حلقه هاى بنزن كانجوگيت 
٢π- شده نيز مى باشد. برهم كنش انباشته دهنده-پذيرنده الكترون

π، برهم كنش الكترواستاتيك معموالً به عنوان نيروى محركه اصلى 
گرفته  نظر  در  گرافن  و  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  بين  جذب 

مى شود.
زيادى  تعداد  و  شده  كانجوگيت٣   π الكترون  داراى  گرافن 
اپوكسى  هيدروكسيل،  گروه هاى  به صورت  اكسيژن  اتم هاى 
2.  interaction π-π stacking donor-acceptor
3.  Conjugated
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سطح  و  مينوسايكلين  حلقه اى  ساختار  است.  كربوكسيل  و 
انباشته  بر هم كنش  مى توانند  به راحتى  شده  اصالح  ايروژل 
π-π را تسهيل كنند. ظرفيت جذب نمونه اصالح شده با تغيير 
گونه  كه  زمانى  همچنين  و  مى كند  تغيير  مينوسايكلين  بارهاى 
آنتى بيوتيك زويتريون١ باشد، بدون تغيير باقى مى ماند؛ اين بدان 
توجهى  قابل  تأثير  الكترواستاتيك  برهم كنش  اثر  كه  معناست 
 RF-G1 روى  بر  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  جذب  عملكرد  بر 
دارد. مكانيسم هاى برهم كنش جذب قوى بين مينوسايكلين ها و 
گرافن در نمونه اصالح شده شامل نيروهاى واندروالسى (نيروهاى 
الندن)،  پراكنش  نيروهاى  و  دائمى  القايى  دوقطبى  قطبى-  دو 
برهم كنش دهنده-پذيرنده الكترون π-π و پيوند π-كاتيون بين 

گروه هاى آمين پروتن داده شده و π الكترون هاى گرافن مى باشد.
شدت نيروهاى واندروالسى از يك مولكول جاذب متناسب با 
سطح تماس آن و همچنين شاخص ويژه واندروالسى براى سطح 
جاذب است. سطح گرافن از نوع جاذب هاى كربنى و داراى شاخص 
مينوسايكلين  مولكول هاى  و  است  بااليى  بسيار  واندروالسى 
داراى يك ساختار حلقه اى صفحه شكل هستند، لذا نيروهاى قوى 
واندروالسى احتماالً بين مولكول هاى مينوسايكلين و سطح گرافن 
بر هم كنش هاى  و   π-π انباشته هاى  مى دهد.  رخ  جاذب  به عنوان 
مي گردند.  تلقي  غيركواالنسى  فيزيكى  جذب  نوعي  واندروالسى، 
سطح  موازات  به  بايد  مينوسايكلين  شده  جذب  مولكول هاى 
گرافن جهت يابى شده و كمپلكس هاى سر به سر را تشكيل دهند 
دهنده-پذيرنده  برهم كنش هاى  هم  و  واندروالسى  نيروهاى  تا 
الكترون هاىπ-π  به حداكثر مقدار خود برسد. با اين حال از آن 
جا كه حلقه C(4) به صورت هيبريد sp3 است، گروه آمينى متصل 
شده هنوز هم مى تواند به طور مؤثر از طريق برهم كنش سطح گرافن 
از طريق پيوند π-كاتيون بدون دخالت زياد در هندسه دم  به  دم، 
ارتباط برقرار كند. در مقابل، پروتون هاى فنول، انول و گروه هاى 
رو  اين  از  و  هستند  صفحه  هم  مينوسايكلين  حلقه هاى  با  آميد 
تشكيل پيوند هاى π-H با سطح گرافن ممنوع مى باشد (پروتون 

1.  Zwitterion

نيز بايد به صورت عمود بر روى سطح حلقه براى تشكيل كمپلكس 
π- Hباشد). يك اتم نيتروژن داراى يك جفت الكترون منفرد بوده 
آنتى بيوتيك  مختلف  گونه هاى  به  اتصال  به وسيله  مى تواند  كه 
به وسيله اشتراك گذاشتن جفت الكترون و تشكيل كمپلكس با 

آنتى بيوتيك مينوسايكلين مؤثر باشد. 
اثر pH، غلظت اوليه آنتى بيوتيك، زمان تماس جاذب و جذب 
شونده و مقدار جاذب بر روى حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين

pH اثر
كه  است  آب  كيفيت  ضرورى  شاخص هاى  از  يكى  محلول،   pH

درصد  ارزيابى  بنابراين،  بگذارد.  تأثير  حذف  عملكرد  بر  مى تواند 
حذف ايروژل هاى اصالح شده در برابر مينوسايكلين تحت شرايط 
pH مختلف يك شرط الزم است. توزيع گونه هاى مينوسايكلين با 

 UV-vis، محيط واكنش تغيير مى كند. با استفاده از آزمون pH تغيير
pH بهينه به دست آمد. pH بهينه مقدارى است كه باالترين ميزان 

مقدار  به  آنتى بيوتيك مينوسايكلين  بارهاى  مى دهد.  رخ  جذب 
pH بستگى دارد و مى تواند به عنوان گونه كاتيونى، زويتريونى و 

آنيونى در شرايط اسيدى، خنثى و قليايى وجود داشته باشد (31). 
آنتى بيوتيك مينوسايكلين در pH  هاى باالتر از 7/85 به صورت 
هاى   pH  در كلى  به طور   .(32) مى شود  ظاهر  نيز  آنيونى  گونه 
منفي  باِر  با  آنتى بيوتيك مينوسايكلين  گونه هاى  محلول  در  باال 
پديدار مى شود كه منجر به دافعه الكترواستاتيك بين بارهاى منفى 
سطح ايروژل خالص يا اصالح شده و گونع آنيونى آنتى بيوتيك 
همچنين  مى شود.  جذب  ميزان  كاهش  به  منجر  و  مينوسايكلين 
و  شده  كانجوگيت  ساختارهاى  نشده)،  (اشباع  دوگانه  پيوندهاى 
جهت  در  نيز   RF-G1 نمونه ساختار  در  هيدروكسيل  گروه هاى 

فرآيند جذب آنتى بيوتيك هاى مينوسايكلين مناسب مى باشند.
با افزايش pH گونه هاى كاتيونى كاهش و گونه هاى آنيونى 
به طور  مى يابد.  افزايش  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  زويتريونى  و 
كلى بر اساس جدول 3، ميزان حذف آنتى بيوتيك توسط ايروژل 
RF خالص و اصالح شده در محيط اسيدى با افزايش pH بيشتر شده 

و در محيط بازى به دليل دافعه الكترواستاتيك، كاهش يافته است. 
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غلظت اوليه آنتى بيوتيك
كاهش  جذب  ميزان  آنتى بيوتيك ها،  اوليه  غلظت  افزايش  با 
آنتى بيوتيك  بيشتر  اوليه  غلظت  اينكه  به دليل  مى كند.  پيدا 
بيشترى  آنتى بيوتيك  مولكول هاى  با  دارد  احتمال  مينوسايكلين 
براى مكان هاى جذب در ايروژل هاى سنتز شده به رقابت بپردازد كه 
اين امر خود به وجود آورنده نيروى محركه اى در جهت حذف بيشتر 
تعداد  ديگر  سمت  از  ولى  مى باشد،  مينوسايكلين  آنتى بيوتيك 
مكان هاى فعال با افزايش غلظت اوليه آنتى بيوتيك اشباع شده و 
با توجه به اينكه غيرقابل برگشت بوده، در نتيجه ميزان جذب و 

متعاقبل ظرفيت جذب كاهش مى يابد.
مقدار جاذب

با افزايش مقدار جاذب ايروژل RF خالص و اصالح شده، درصد حذف 
آنتى بيوتيك مينوسايكلين به دليل افزايش مكان هاى فعال و نانو 

حفرات خالى در شبكه سه بُعدى جاذب نيز  افزايش مى باشد

زمان تماس جاذب و جذب شونده
با افزايش زمان تماس جاذب و جذب شونده، ميزان حذف افزايش 
پيدا مى كند. در زمان هاى اوليه، تعداد مكان هاى فعال موجود بر روى 
جاذب زياد بوده و قابليت رقابت و شركت در حذف آنتى بيوتيك 
مينوسايكلين را بيشتر داشته و باعث مى شود حذف آنتى بيوتيك 
به ميزان بيشترى رخ دهد. همچنين حذف در زمان هاى اوليه پس از 
سپرى كردن 8 ساعت تماس جاذب و جذب شونده با سرعت زيادى 
رخ مى دهد. پس از گذشت 8 ساعت، به دليل برگشت ناپذير بودن 
مكان هاى فعال اشباع شده و جذب آنتى بيوتيك توسط جاذب، ميزان 
افزايش جذب با شدت كمترى صورت پذيرفت و تقريبًا ميزان حذف 

آنتى بيوتيك مينوسايكلين ثابت شد.
اوليه  غلظت   ،pH پارامتر هاى  اثر   4 و   3 نمودار  در 
شونده  جذب  و  جاذب  تماس  زمان  و  جاذب  مقدار  آنتى بيوتيك، 

براى نمونه هاى RF و RF-G1 بررسى شد.

نمودار 3. اثر pH، غلظت اوليه، مقدار جاذب و زمان تماس براى ايروژل خالص رزورسينول فرمالدهيد
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 سينتيك و ايزوترم جذب
براى بررسى سينتيك جذب مينوسايكلين توسط RF-G1، از مدل 

سينتيك شبه مرتبه دوم به شرح زير استفاده شد.
(3)

مقدار  به ترتيب   (mg.g-1) q2ا  و   qt (mg.g-1) كه  جايى 
آنتى بيوتيك هاى جذب شده روى سطح جاذب در هر زمان، مقدار 
 (g.(mg.h)-1) ا   K2 و  تعادل  حالت  در  شده  جذب  آنتى بيوتيك 
ثابت سرعت جذب در مدل شبه مرتبه دوم مى باشد. مدل به خوبى 
برازش  شده  اصالح  و  خالص  ايروژل هاى  براى  جذب  داده هاى  با 
شده و R2 براى RF-PmPDA1 به ترتيب 0/99 و 0/99 بود. اين 
نتايج نشان داد كه جذب شيميايى در جذب سريع مينوسايكلين 
روى ايروژل هاى اصالح شده وجود دارد. عالوه بر اين، مقادير ظرفيت 
جذب محاسبه شده (qe) برآورد شده توسط مدل به ترتيب 450/5 
كه  بود  مينوسايكلين  حذف  براى   RF-G1 و   RF براى   500 و 

نشان دهنده سازگارى عالى با مقادير شناسايى شده در آزمايشات 
و   0/002 برابر   RF-G1 و   RF براى  جذب  سرعت  ثابت  است. 

0/005 براى حذف مينوساسكلين بود (نمودار 5). 
بين  رابطه  كه  هستند  رياضى  معادالت  جذب،  ايزوترم هاى   
مقدار تعادلى جذب در فاز جامد (q2ا) و غلظت تعادلى جذب در 
فاز مايع (Ceا) در دماى ثابت را توضيح مى دهند و نقش مهمى در 
طراحى فرآيند جذب دارند. داده هاى تجربى به دست آمده با استفاده 
6و5).  (شكل  شدند  برازش  فروندليچ  و  النگموير  مدل هاى  از 
به عنوان دو مدل كالسيك جذب، مدل هاى النگموير و فروندليچ 
براى توضيح تعادل جذب استفاده شد. معادالت مدل هاى النگموير 

و فروندليچ به صورت زير آورده شده است:
(4)
(5)

RF-G1 غلظت اوليه، مقدار جاذب و زمان تماس براى ايروژل ،pH نمودار 4. اثر          
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حداكثر  به ترتيب   ،kF و   kL  ،  ،qm (mg.g-1) جايى كه 
بودن  خطى  شاخص  جاذب،  وزن  واحد  بر  تئورى  جذب  ظرفيت 
فروندليچ، ثابت هاى جذب مدل هاى النگموير و فروندليچ هستند. 
النگموير  مدل   ،RF-G1 RFو  توسط   مينوسايكلين  جذب  براى 
بود.  مناسب  مقدار  يك  داراى   (R2=0/95 و   0/99 (به ترتيب 
فروندليچ (به ترتيب  همچنين برازش قابل قبول با داده ها و مدل 
سطوح  در  بنابراين،  بودند.  مناسب  تقريبًا   (R2=0/92 و   0/96

غلظت معين به جاى سطوح باال، مدل النگموير به طور كلى به خوبى 
برازش داده شد كه محدوديت فرضيه جذب تك اليه را نشان مى دهد.

عالوه بر اين، مدل فروندليچ در غلظت باال برازش بهترى داشت 
مدل  از  همزمان،  به طور  است.  شيميايى  جذب  نشان  دهنده  كه 
 312/5 و   100  (qm) ايده آل  جذب  ظرفيت  حداكثر  النگموير، 

ميلى گرم بر گرم تعيين شد.

RF-G1وRF  نمودار 5. سينتيك شبه مرتبه دوم

نمودار 6. نتايج برازش شده داده هاى تجربى براى مدل هاى مختلف ايزوترم الف و ج) مدل النگموير RF و RF-G1، ب و د) مدل فروندليچ  
RF-G1  وRF
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نتيجه گيرى 
در اين پژوهش ايروژل RF داراى ساختار متخلخل سه بُعدى به هم 
پيوسته سنتز گرديد كه قادر به جذب آنتى بيوتيك مينوسايكلين 
و  شد  اصالح  گرافن  توسط  مؤثرى  به صورت   RF ايروژل  بود. 
صفحات گرافنى تشكيل شده و ساختار متخلخل ايروژل تخريب 
گرديد.  سبب  را  آنتى بيوتيك  جذب  افزايش  امر  اين  كه  نشد 
مرطوب  ژل هاى  و  شده  سنتز  ژل  سل-  فرآيند  به وسيله  ايروژل ها 
حاصله تحت شرايط محيطى خشك شدند. همچنين وجود مواد 
اصالح كننده باعث افزايش سطح ويژه ايروژل RF خالص شد كه 
به جذب بهتر آنتى بيوتيك توسط نمونه ها كمك كرد. بيشترين 
RF- و RF درصد حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين توسط ايروژل

G1 به ترتيب در pH بهينه 4 و 6 با درصد حذف 71/6٪ و ٪92/1 

مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  حذف  احتمالى  مكانيزم هاى  بود. 
كردن  پر  هيدروژنى،  پيوند  شامل  شده  اصالح  نمونه هاى  توسط 
هم كنش  بر   ،π-π الكترون  دهنده-پذيرنده  انباشته  حفرات، 
الكترواستاتيك و تشكيل كمپلكس مى باشند. همچنين با افزايش 
مدت زمان تماس جاذب و جذب شونده، مقدار جاذب و غلظت اوليه 
مينوسايكلين  آنتى بيوتيك  حذف  ميزان  و  درصد  آنتى بيوتيك، 
با  سينتيكى  لحاظ  از   RF-G1 و   RF ايروژل هاى  يافت.  افزايش 
ميان  از  همچنين  داشته،  خوبى  برازش  دوم  مرتبه  شبه  سينتيك 
مدل  با  آمده  به دست  داده هاى  به  توجه  با  شده  برازش  ايزوترم هاى 
النگموير برازش بهترى داشته است كه نشان از محدوديت فرضيه 

جذب تك اليه در اين مطالعه است.

مالحظات اخالقى
انتشار  ادبى،  سرقت  عدم  شامل  اخالقى  نكات  تمام  نويسندگان 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.
تشكر و قدردانى

 اين مطالعه، حاصل نتايج بدست آمده از مطالعات انجام شده و هم 
راستا با مقطع ارشد تخصصى مهندسى پليمر گرايش فرآورش است 
كه دردانشگاه تهران به انجام رسيده است. نويسندگان مقاله كمال 
تشكر و قدردانى را از اين دانشگاه و همچنين استاد گران بها دكتر 

قدرت اله هاشمى مطلق دارند .

جدول 4. ظرفيت جذب و شرايط جذب صورت گرفته براى جاذب هاى مختلف براى حذف آنتى بيوتيك مينوسايكلين در مقاالت مختلف 
جدول4. مقايسه حداكثر ظرفيت جذب جاذب هاى مختلف براى 

آنتى بيوتيك مينوسايكلين جاذب مرجع
ظرفيت جذب

(mg.g-1) 
شرايط جذب

بيوچار آمين دار شده (34) 44/3 pH=7 ،298 كلوين، 3/3 ساعت
كيتين (35) 12/0 pH=7 ،298 كلوين، 2 ساعت

نانوكامپوزيت مغناطيسى (36) 486/9 pH=6 ،298 كلوين، 12 ساعت
 (37)ZIF-8 530/9 pH=4 ،298 كلوين، 12 ساعت

 (38)Fe3O4-OMC-1.5 206/5 pH=6 ،298 كلوين، 24 ساعت
RF-G1 در اين مطالعه 460/5 pH=6 ،298 كلوين، 24 ساعت
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