
 

 
 

 الکتروفنتون  ندیبا استفاده از فرا یآب یاز محلول ها میسفیکس کیوتیب یحذف آنت

 3، فرشته چکين *2، شهال فتحی 1خدیجه اکبری ولشکالئی

 کارشناسی ارشد، گروه شيمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران 1

 استادیار شيمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران 2
 دانشيار شيمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران 3

Email: fathi_shahla@yahoo.com 

 کیدهچ

ورود آنتی بيوتيك ها از راه های مختلف به محيط های طبيعی مانند آب و خاك به عنوان یك تهدید برای انسان ها و محيط زیست 

 مطرح است. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی روش الکتروفنتون در حذف آنتی بيوتيك سفيکسيم از محلول های آبی می باشد.

سانتی متر مربع و در  10سفيکسيم در یك سلول الکتروليزی حاوی دو الکترود آهن به مساحت های برای حذف  روش الکتروفنتون

بل از الکتروليز و قجذب محلول دارو  همگن سازی محلول الکتروليت توسط یك همزن مغناطيسی انجام شد. .دمای اتاق انجام شد

فاکتورهای موثر بر حذف دارو مانند  اندازه گيری شد. UV-Visومتر کتروفتپزمان های مختلف در حين الکتروليز با استفاده از یك اس

حاصل مشخص نمود که کارایی فرایند تحت تاثير متغيرهای مورد  نتایج و دانسيته جریان بهينه سازی شدند.  2O2H،pHغلظت 

 15و دانسيته جریان 4 برابر با 2O2H ، pHر  ميلی موال12شرایط بهينه ) غلظت  بهترین راندمان حذف دارو در مطالعه قرار دارد.

2-mAcm بدست آمد. در %79( بعد از یك ساعت الکتروليزpH   .های قليایی راندمان حذف سفيکسيم به شدت کاهش می یابد 
 الکتروفنتون، الکتروليز، هيدروژن پراکسيد ، الکترود آهن ،حذف سفيکسيم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

درمان  یهستند که برا یقو یاز داروها یگروه هاكيوتيبیآنت

شده و حدود  استفاده واناتيها و حانسان یعفون یها یماريب

را به خود اختصاص  ايدن یمصرف یدرصد از کل داروها 15

در بدن  یپس از مصرف به مقدار اندک هاكيوتيبی. آنتدهندیم

از  باتيترک نیاز ا یاخش عمدهب جهينت شده و در زهيمتابول

. تاکنون مطالعات شوندیم ستیزطيبدن دفع شده و وارد مح

 یهاطيدر مح هاكيوتيبیاند که آنتنشان داده یمختلف

خاك و  ،ینيرزمیز یهاآب ،یسطح یهاآب لياز قب یعيطب

[. 1]ندحضور دار یدنيها و آب آشامفاضالب نيهمچن

 ستیزطيحبر م یاثرات منف یکل قیطردو  از  هاكيوتيبیآنت

 جادیا یگریهدف و د ريبر جانوران غ ريتأث یکی گذارند؛یم

 ستیزطي. استاندارد سازمان حفاظت محهایمقاومت در باکتر

 1 شدههيدر پساب تصف باتيترک نیحضور ا یبرا کایآمر

 .باشدیم تريدر ل گرمیليم

روش های مختلفی برای حذف انواع آنتی بيوتيك ها از محيط 

، پرتو [3و2]شده اند، نظير جذب سطحیهای آبی پيشنهاد 

، انعقاد و انواع روش های اکسيداسيون [4]فرابنفش

. این روش ها با وجود [7-8]و نانوفيلتراسيون  [5-6]پيشرفته

داشتن مزایا، معایبی نيز دارند که استفاده از آن ها را محدود 

 یندیفرا شرفتهيپ ونيداسياکس ندیفرا از این بين .می سازد

 یهاکالیراد ديلکه با تو یرانتخابيو غ ییايمياست ش

 باتيبه ترک هاکالیراد نیدر محل، و حمله ا ليدروکسيه

و  ونيداسيمنجر به اکس عاًیسر ،موجود در پساب ییايميش

بوده  دکنندهياکس اريبس هاکالیراد نی. اگرددیها مآن هیتجز

  . [9] گردندیم ديدارند و لذا در محل تول یو طول عمر کم

 یندهایاز فرا یکیعنوان به یی،ايميالکتروش یهاروش

در  یمواد آل هیتجز یبرا یطور مؤثربه ،شرفتهيپ ونيداسياکس

فرایند اکسيداسيون اند.  شده استفاده یآب یهامحلول

الکتروشيميایی یك تکنيك نسبتا جدید و موثر، انتخابی، 

اقتصادی و یك جایگزین پاك، برای کاهش و حذف ترکيبات 

آلی بخصوص آالینده های آلی مقاوم به تصفيه بيولوژیکی 

توسعه یافت و به صورت موفقيت آميزی  90است که در دهه 

ستفاده شده برای تصفيه فاضالب های صنعتی مختلف ا

از دیگر مزیت های این فرایندها، زمان کوتاه  .[10و 11]است

انجام واکنش، توليد لجن بسيار کم، عدم مصرف مواد 

شيميایی یا مصرف کم آنها و توانایی تخریب آالینده های 

مقاوم مانند ترکيبات آلی پلی آروماتيك است. این فرایندها 

دوست دار محيط در سالهای اخير به عنوان تکنولوژیهای 

زیست و فرایندهای پاك در تصفيه انواع فاضالبها مورد 

 استفاده قرار گرفته اند.

ها ترین اکسيدکنندهیکی از قوی لرادیکال هيدروکسي

در  .باشدولت می 78/2اکسایش آن  پتانسيلباشد که می

به دو صورت  لرادیکال هيدروکسي ،فرایند الکتروشيميایی

شود. در روش اول که به روش مستقيم معروف است توليد می

رادیکال  ،دهدهایی که در سطح آند رخ میاز طریق واکنش

ها از طریق شود. در این روش، رادیکالتوليد میل هيدروکسي

 (.1گيرند )معادله های اکسيداسيون آب شکل میواکنش

H2O                OH⁰ +  H+  +  e                   )1( 

 واکنشاز  ،در روش دوم که به روش غير مستقيم معروف است

شود. در استفاده می لفنتون برای توليد رادیکال هيدروکسي

( و هيدروژن پراکسيد 2Fe+این روش، از یون آهن دو ظرفيتی )

 (.2شود )معادله استفاده می لجهت توليد رادیکال هيدروکسي

Fe2+  +  H2O2            Fe3+ + OH- + OH⁰                )2(                    

 ،اگر در فرایند فنتون به جای استفاده از یون آهن دو ظرفيتی

از جریان الکتریسته و الکترودهای آهن جهت توليد یون دو 

این فرایند الکتروفنتون ناميده  ،ظرفيتی آهن استفاده شود

هایی مانند هزینه این فرایند به دليل ویژگی .[12]شودمی

راندمان باال مورد  و اندازی و راهبری سادهنسبی کمتر، راه

 توجه محققين قرار دارد.

این تکنيك  ،در طی دهه گذشتهکه نشان داده است  مطالعات

کشهای سمی و  در جهت تصفيه فاضالبهای آلوده به آفت

، محصوالت مراقبت های فردی زیمقاوم، رنگ های آلی سنت

های صنعتی بسيار موثر  و دارویی و طيف وسيعی از آالینده
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انجام شد، از فرآیند  2007است. در تحقيقی که در سال 

در  .[13]ن در حذف متيل پاراتيون استفاده شدالکتروفنتو

این تکنيك در تصفيه علف کش پيکلورام بکار  2008سال 

ساعته  8گرفته شد و طی آن علفکش پيکلورام طی الکتروليز 

با استفاده  2011در سال  .[14]درصد حذف شد 95به مقدار 

از فرآیند الکتروفنتون اسيد کوماریك موجود در فاضالب 

در سال  .[15]ن سازی مورد تصفيه قرار گرفتصنایع روغ

از فرآیند الکتروفنتون جهت حذف رنگ و آمونياك از  2012

شيرابه محل دفن بهداشتی مواد زائد استفاده شد. راندمان 

 2/55و  6/98حذف رنگ و آمونياك طی این مطالعه به ترتيب 

  .[16] درصد بدست آمد

کارآمدی فرایند  تاثير مواد آندی بر 2016همچنين در سال 

الکتروفنتون در حذف آنتی بيوتيك سولفامتازین مورد بررسی 

طی فرایند  1391باقری و همکاران در سال  .[17]قرار گرفت

در سال  .[18] الکتروفنتون به حذف فرمالدهيد دست یافتند

حيدری و همکاران با استفاده از روش الکتروفنتون  2015

 .[19] محلول های آبی شدندموفق به حذف پنتاکلروفنول از 

سفالوسپورینی است.  بيوتيكآنتییك  (1شماتيك ) سفيکسيم

های بيماریها در درمان طيف وسيعی از بيوتيكاین آنتی

و  های پوستعفونت، های تنفسیعفونتمثل  عفونی باکتریایی

 های ادراریعفونتیا مفاصل، و  های استخوانعفونتبافت نرم و 

يك همچنين ممکن است برای بيوتباشند. این آنتیمؤثر می

 عمل جراحیپيشگيری از ایجاد عفونت در افرادی که تحت 

که به هر علتی مستعد عفونت  اند یا در افرادیقرار گرفته

تا به حال حذف سفيکسيم به  .[20]دهستند، استفاده شو

روش الکتروشيميایی گزارش نشده است، تعداد محدودی از 

های آبی پرداختند که  مقاالت به حذف سفيکسيم از محلول

بيشتر از روش جذب سطحی یا اکسایش شيميایی استفاده 

شده است. در این کار تحقيقاتی حذف سفيکسيم از محلولهای 

 آبی توسط روش الکتروفنتون مورد بررسی قرار می گيرد.

 
 ساختار شيميایی سفيکسيم -1شماتيك 

 

 مواد و روش ها

 مواد شیمیایی و دستگاهها -1

ساخت شرکت  %99و سولفات سدیم %30هيدروژن پراکسيداز 

مرك آلمان استفاده گردید. سلول الکتروشيميایی استوانه ای، 

که به آهن بوده  و دارای دو الکترود ml100دارای حجم 

جهت انجام  MEGATEK MP-3003Dدستگاه مبدل جریان 

ند. هر الکترود از برش دادن ورق فوالد متصل گردیدالکتروليز 

آن  %99که   37stساختمانی یا فوالد کم کربن با نام تجاری 

سانتی  5/2و طول  2آهن است به صورت صفحه ای با عرض 

ميليمتر تهيه شد که مجموع مساحت دو  1متر و ضخامت 

 سانتيمتر مربع بوده است.  10روی آن در هر الکترود

روشيميایی به کار رفته را نشان می طرح سلول الکت 1شکل 

جهت کنترل شدت  CD770از آمپرسنج دیجيتال سانوا  دهد.

    -UV جریان الکتروليز استفاده شد. از دستگاه اسپکتروفتومتر 

تایوان، جهت بررسی جذب محلول طی فرایند الکتروليز  2100

متروهم ساخت  8027متر  pHاستفاده گردید. از دستگاه 

 محلول ها استفاده شد. pH نظيمسوئد برای ت

 
طرح سلول الکتروشيميایی به کار رفته برای فرایند  -1شکل 

دستگاه  -3همزن مغناطيسی،-2سلول الکتروشيميایی، -1الکتروفنتون.

 مگنت -5الکترودهای آهن،  -4مبدل جریان،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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 روش انجام الکترولیز -2

سولفات سدیم و  ppm 20 دارو شامل ppm45 محلول

تنظيم شده برای فرایند  pHبا  2O2Hهای متفاوت غلظت

های آهن الکتروفنتون به کار رفت. الزم به ذکر است که یون

الزم برای الکتروفنتون از اکسيد شدن الکتروشيميایی الکترود 

متر سانتی 2الکترودها به فاصلة  گردد.آهن در آند فراهم می

اوی دارو قرار گرفتند و به وسيله سيم از همدیگر در محلول ح

های رابط به قطب مثبت و منفی دستگاه مبدل جریان متصل 

گردیدند. آمپرسنج به صورت سری در مدار قرار گرفت و شدت 

جریان مورد نظر با تغيير ولتاژ به سيستم اعمال شد. جذب 

های مختلف الکتروليز ها قبل از الکتروليز و در زمانمحلول

نانومتر  285تگاه اسپکتروفتومتر در طول موج توسط دس

گيری شد. همچنين در طی الکتروليز، محلول توسط یك اندازه

 همزن مغناطيسی مخلوط گردید.

 

 نتایج و بحث

 2O2Hسازی غلظت بهینه  -1

یك عامل تأثيرگذار در فرایند  2O2Hاز آنجایی که غلظت 

های مختلفی با غلظت ثابت دارو باشد، محلولالکتروفنتون می

تهيه گردید و پس از تنظيم  2O2Hهای مختلف و حاوی غلظت

pH  محلول درpH  طبق مقاالت( محلول تحت  3برابر با(

الکتروليز با الکترودهای آهن قرار گرفت. نتایج بدست آمده در 

 ،دارو هيبه علت باال بودن غلظت اول شده است.ارائه  1جدول

 جیبه تدر زيپس از انجام الکترول یباالست ول هيمقدار جذب اول

: درصد حذف دارو از فرمول زیر ابدی یجذب کاهش م زانيم

 محاسبه گردید.

درصد حذف دارو =
جذب اوليه − جذب ثانویه

جذب اوليه
× 100 

( 2)شکل  2O2Hنمودار تغييرات درصد حذف دارو با غلظت 

درصد حذف بيشتر ، 2O2Hدهد که با افزایش غلظت نشان می

موالر به بعد تأثير چندانی ندارد. ميلی12شده، اما از غلظت 

های خيلی باال خود منجر به آلودگی آب عالوه بر این، غلظت

به عنوان غلظت بهينه برای  mM12 شود. بنابراین غلظت می

 نتون در ادامه مطالعات انتخاب شد.انجام فرایند الکتروف

 
 2O2Hهای مختلف در غلظت نتایج مربوط به فرایند الکتروفنتون-1جدول

 دقيقه 60. مدت زمان الکتروليز  2mA/cm5دانسيته جریان  

  2O2Hغلظت 

(mM ) 

درصد حذف  جذب ثانویه جذب اوليه

 دارو

3 3450/3 7183/1 63/48 

6 2056/3 5348/1 12/52 

9 1380/3 4629/1 38/53 

12 0976/3 7524/0 71/75 

15 0932/3 5994/0 62/80 

 

 

در  2O2Hنمودار تغييرات درصد حذف دارو برحسب غلظت اوليه -2شکل

 فرایند الکتروفنتون.

 

 در فرایند الکتروفنتون pHسازی بهینه  -2

محلول  pHیکی دیگر از عوامل تأثيرگذار در فرایند الکتروفنتون 

و  2O2Hمی باشد. از اینرو محلول های مختلفی با غلظت ثابت 

 10و  7، 5، 4، 3آن در مقادیر متفاوت  pHدارو تهيه شد و 

های مختلف  pHتنظيم گردیدند. نتایج مربوط به الکتروليز در 

و  2نشان داده شده است. همانطور که از جدول 2در جدول 

در این آزمایش  pHبهترین  4برابر با  pHمشخص است  3شکل 
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یابد. در قليایی، سرعت حذف دارو کاهش می pHمی باشد. در 

های آهن ایجاد شده از اکسایش یون  ̜ییايقل pHدر واقع 

می کنند و بنابراین   الکترود، به صورت هيدروکسيد آهن رسوب

(( و توليد رادیکال 2نمی توانند در فرایند فنتون) معادله )

الزم به ذکر است که در محيط  هيدروکسيل شرکت کنند.

پس از شروع الکتروليز به تدریج رسوبات تيره رنگی در  ̜قليایی

می آهن   ديدروکسيهمحلول رویت می شود که مربوط به  

  باشد.

 
های مختلف.  pHدر  مربوط به فرایند الکتروفنتوننتایج  -2جدول

 . 2mA/cm 5موالر. دانسيته جریان ميلی 12غلظت

pH  جذب

 اوليه

مدت زمان 

 الکتروليز

جذب 

 ثانویه

درصد حذف 

 دارو

 38/74 7737/0 دقيقه 30 0201/3 3

 56/74 7683/0 دقيقه 60

 75/86 4103/0 دقيقه 30 0970/3 4

 79/92 2232/0 دقيقه 60

 77/59 2430/1 دقيقه 30 0894/3 5

 09/88 3679/0 دقيقه 60

 3/8 8417/2 دقيقه 30 0990/3 7

 45/49 5665/1 دقيقه 60

 50/2 9437/2 دقيقه 30 0192/3 10

 06/36 9304/1 دقيقه 60

 

البته همانطور که از داده های جدول مشخص است در مدت 

درصد دارو  36نيز  10برابر با  pHزمان طوالنی تر، حتی در 

دارو  1حذف می شود که می تواند به علت انعقاد الکتروشيميایی

 روی رسوبات هيدروکسيد آهن باشد.

 

                                                           
1Electrocoagolation 

 
محلول در فرایند  pHنمودار تغييرات درصد حذف دارو بر حسب  -3شکل

 الکتروفنتون

 

بررسی تاثیر دانسیته جریان در فرایند  -3

 الکتروفنتون

محلول در شرایط بهينه تهيه شد و با دانسيته جریان های 

ارائه شده  3مختلف مورد الکتروليز قرار گرفت. نتایج در جدول

است. همانطور که مشاهده می شود با افزایش دانسيته جریان 

یك ساعت راندمان حذف به مقدار کمی افزایش در مدت زمان 

داشته است البته شدت جریان باالتر منجر به هزینه بيشتر 

 الکتریسيته نيز می شود.

 

 تاثير دانسيته جریان بر درصد حذف دارو در فرایند الکتروفنتون -3جدول

 درصد حذف دانسيته جریان

5 92% 

10 95% 

15 97% 

 

 فرایند الکتروفنتونبررسی تاثیر زمان در   -4

به منظور بررسی تأثير مدت زمان الکتروليز، محلولی با شرایط 

تهيه شد و جذب اوليه آن ثبت گردید سپس در فواصل  بهينه

زمانی مشخص پس از شروع الکتروليز )الکتروفنتون( از محلول 



69الی  63صفحات  1399پایيز و زمستان  4شماره  -های پایدارشيمی سبز و فناوریمجله علمی   
 

68 

 

نمونه برداری شد و پس از صاف کردن محلول توسط 

سانتریفوژ، طيف جذبی آنها ثبت گردید. همانطور که در 

شود با گذشت زمان پيك جذبی به تدریج  مشاهده می 4شکل

 بد. کاهش می یا

 

 

های  سفيکسيم، در زمان ppm45طيف جذبی محلول حاوی   -4شکل

 دقيقهe)60و  a)0 ،b)5 ،c)15 ،d)30مختلف الکتروليز:

 

مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روش های  -5

 گزارش شده در مقاالت

دهد که تاکنون روش های الکتروشيميایی  مطالعات نشان می

نشده و معموالً از روش برای حذف داروی سفيکسيم گزارش 

 4جذب سطحی استفاده شده است. همانطور که در جدول 

مشاهده می شود با استفاده از روش پيشنهادی در این کار 

تحقيقاتی در مدت زمان کوتاهتر غلظت های باالتری از 

 سفيکسيم از محلول حذف می شود.

 نتیجه گیری 

کتروفنتون با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ، روش ال 

را داراست و در غلظت  آنتی بيوتيك سفيکسيمتوانایی حذف 

  دارو درصدی 97های مورد آزمایش و در شرایط بهينه ، حذف 

آنتی مهمترین عامل در حذف  بر اساس این نتایج،. بدست آمد

اوليه  pHوسيله فرایند الکتروفنتون، ه ببيوتيك سفيکسيم 

 داروحداکثر حذف  ،4برابر با  pH است به طوری که درمحلول 

های اسيدی  pHدر  داروبدست می آید همچنين ميزان حذف 

 .های قليایی بيشتر است pHنسبت به 

 

ی گزارش شده در اه مقایسه کارایی روش پيشنهادی با روش -4جدول 

 مقاالت

غلظت  روش کار منبع

 سفيکسيم

 

ماکزیمم 

درصد 

حذف 

 دارو

مدت 

 زمان الزم

 

]20 [ 

 پيشرفته اکسایش

+  فرابنفش ) نور 

 ن پروکساید(ژهيدرو

 ساعت 3  100 9

18 25 

27 20 

 اکسایش پيشرفته ] 21[

)نور فرابنفش+ 

پروکسی دی 

2-سولفات
8O2S  

 دقيقه 30 8/91 10

کار 

 حاضر

 ساعت1 97 45 الکتروفنتون

 

 منابع
[1] Nasseh, N., Barikbin, B., Nasseri, M.A., J. 

Nurse and Physician within War. 2016, 4, 50-62. 

[In Persian]. 
[2] Gao, Y., Li, Y., Zhang, L., et al. J. Colloid 

Interf. Sci., 2012, 368, 540-46. 

[3] Wan-RU, C., Ching-Hua, H., Chemospher 

2010, 79, 779-785. 
[4] Dantas, R.F., Rossiter, O., Teixira, A.K.R., et 

al, Chem. Engin. J., 2010,158, 143-147. 

[5] Yazdanbakhsh, A.R., Sheykhmohammadi, 

A., Manshori, M., et al. J. Water Wastwater, 

2012, 23, 22-29. [In Persian]. 

[6] Jianming, X.Z.C.Z.L., Chin. J. Environ. 

Engin., 2009, 3, 109-119. 

[7] Zazouli, M.A., Ulbricht, M., Nasseri, S., et al. 

J. Environ. Heal. Sci. Engin., 2010, 7, 15-24. 
[8] Zazouli, M.A., Susanto, H., Nasseri S, 

Ulbricht, M., Water res., 2009, 43, 3270-3280. 

[9] Homem, V., Santos, L., J. Environ. Manag., 

2011, 92, 2304-2347. 

[10] Ventura, A., Jacquet, G., Bermond, A., et al. 

Water res., 2002, 36, 3517-3522 . 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=4044
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=4044
https://scholar.google.com/citations?user=RsfIyxcAAAAJ&hl=en&oi=sra


69الی  63صفحات  1399پایيز و زمستان  4شماره  -های پایدارشيمی سبز و فناوریمجله علمی   
 

69 

 

[11] Hammami, S., Oturan, N., Bellakhal, N., J. 

Electroanal. Chem., 2007, 610, 75-84. 

[12] Malakootian, M., Asadi, M., MahvI, A.H., J. 

Inviromen. Sci. technol., 2015, 16, 177-187. [In 

Persian]. 

[13] Diagne, M., Oturan, N., Oturan, M.A., 

Chemosphere, 2007, 66, 841-848. 

[14] Ozcan, A., Şahin, Koparal, A.S., Oturan, 

M.A., J. Hazard. Mater., 2008, 153, 718-727. 

[15] Elaoud, S.C., Panizza, M., Cerisola, G., et al. 

J. Electroanal. Chem., 2011, 667, 19-23. 

[16] Shi, Y., Yu, H.C., Xu, D.Y., et al. Adv. 

Mater. Res., 2012, 347, 440-443. 

[17] Sopaj, F., Oturan, N., Pinson, J., et al. Appl. 

Catal. B. Environ., 2016, 199, 331-341. 

[18] Bagheri, A., Moussavi, G., Khavanin, A., 

Scient. J. Kurdistan. Uni. Med. Sci., 2012, 17, 72-

81. [In Persian]. 

[19] Heidari, Z., Motevasel, M., Jaafarzadeh, 

N.A., Iran. J. Oil. Gas. Sci. Technol., 2015, 4,76-

87. 

[20] Belghadr, I., Shams Khorramabadi, G., 

Godini, H., et al. Desalin water treat., 2015, 55, 

1068-1075.  

[21] Rasoulifard, M.H., Ghalamchi, L., Azizi, M., 

et al. J. Appl. Chem. Res., 2015, 9, 61-72. 

 

https://scholar.google.com/citations?user=2P2WVnUAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=4M3EnwUAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=30456&_au=Mehdi++Asadi
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=23472&_au=Amir+hossein++Mahvi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506007673#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506007673#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506007673#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535/66/5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389407013027#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389407013027#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389407013027#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389407013027#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304738#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304738#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304738#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/199/supp/C

