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مقدمــه :در مطالعــات مربــوط بــه جــذب آالیندههــا بــرروی جاذبهــای مختلــف ،تعییــن دوز جــاذب مــورد
اســتفاده از مهمتریــن مشــخصههایی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد .هــدف ایــن مطالعــه اســتفاده از
مدلهــای دوز-پاســخ در تعییــن دوزهــای هــدف خاکســتر اســتخوان در حــذف فلورایــد از محلولهــای آبــی و
مقایســه مدلهــای ایزوتــرم جــذب بــا مدلهــای دوز-پاســخ از دیــدگاه رفتــار جــذب اســت.
روشکار :در ایــن مطالعــه تجربــی ،خاکســتر اســتخوان بــا اســتفاده از کــوره الکتریکــی در دمــای  450°Cو
زمــان  2ســاعت تهیــه شــد .دانــه بنــدی جــاذب بــا الکهــای اســتاندارد  ASTMدر محــدوده  18-35مــش
انجــام و مشــخصات آن بــا روشــهای متــداول تعییــن گردیــد .غلظــت فلورایــد نمونههــا بــا روش توصیــه شــده
شــرکت ( )HACHبــا دســتگاه  Dr-5000بــا ریجنــت فلورایــد اندازهگیــری شــد .مدلهــای دوز-پاســخ بــه
دادههــا بــرازش و پارامترهــای مــورد نظــر بــرآورد شــدند .بــر اســاس شــاخصهای نیکویــی بــرازش بــه مقایســه
مدلهــای ایزوتــرم جــذب بــا مدلهــای دوز-پاســخ پرداختــه شــد .کلیــه روشهــای ذکــر شــده بــا اســتفاده از
برنامــه نویســی در محیــط نــرم افــزار  Rو روی دادههــای میــزان حــذف و میــزان جــذب فلورایــد صــورت گرفــت
یافتههــا :محاســبه شــاخصهای  AICنشــان داد ،مناس ـبترین مــدل بــرای بــرازش بــه دادههــا در pH = 10
و غلظــت  pH = 7 ،10و غلظــت  ،20مــدل ایماکــس و در  pH = 7و غلظــت  pH = 7 ،10و غلظــت  ،15مــدل
درجــه دو میباشــد .بــر اســاس ایــن مدلهــا ،میانــه دوز مؤثــر خاکســتر اســتخوان در حــذف فلورایــد بــا غلظــت
 10میلــی گــرم بــر لیتــر  0/11گــرم در  pH = 10وحداکثــردوز مؤثــر بــا غلظــت  20میلــی گــرم بــر لیتــر 1/25
گــرم در  pH = 7تعییــن شــد .شــاخص  AICنشــان داد ،مــدل دوز-پاســخ درجــه دو نســبت بــه مدلهــای
ایزوتــرم جــذب بــرازش بهتــری بــه دادههــای جــذب دارنــد.
نتیجهگیــری :بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری ،میانــه و حداکثــر دوز مؤثــر خاکســتر اســتخوان در حــذف
فلورایــد بــا دقــت بیشــتری بــرآورد میشــوند .عــاوه بــر آن تعییــن دوزهــای هــدف بــا روش مدلبنــدی بجــای
آزمایشــهای مکــرر ،از لحــاظ اقتصــادی و زمــان بــر بــودن انجــام آزمایشــها مقــرون بــه صرفــه خواهــد .مــدل دوز-
پاســخ درجــه دو ،میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای مدلهــای ایزوتــرم جــذب در بررســی رفتــار جــذب باشــد.

مقدمه
مــواد آلــی و معدنــی بــرای بــدن انســان ضــروری هســتند و ایــن در
حالیســت کــه مقادیــر بــاالی ایــن مــواد ممکــن اســت بــرای بــدن
انســان بشــدت مضــر باشــد [.]1
یکــی از مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــدن انســان ،فلورایــد اســت کــه
در حــد اســتاندارد بــرای اســتحکام اســتخوانها و دندانهــا الزم اســت
امــا چنانچــه مقــدار آن بیــش از حدمجــاز باشــد موجــب پوســیدگی
دندانهــا و فلوئورزیــس و انــواع ســرطان میشــود [ .]2راه اصلــی ورود
ایــن مــاده معدنــی بــه بــدن انســان آب آشــامیدنی اســت [ .]1طبــق
گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی مقــدار مطلــوب فلورایــد در آب
آشــامیدنی بیــن  0/7تــا  1/2میلــی گــرم بــر لیتــر میباشــد .چنانچــه
مقــدار فلورایــد از ایــن حــد بیشــتر باشــد بایــد مقادیــر اضافــی آن

بــا اســتفاده از روشهــای مناســب از آب حــذف شــود [ .]2تاکنــون
روشــهای مختلفــی جهــت فلوئورزدایــی وحــذف فلورایــد از محیطهای
آبــی مــورد مطالعــه و بررســی قرارگرفتــه کــه میتــوان بــه تــه نشــینی
شــیمیایی ،تعویــض یــون ،جــذب ،الکترولیــز و نانوفیلتراســیون اشــاره
کــرد .فراینــد تبــادل یــون و فرایندهــای غشــایی راندمــان باالیــی در
حــذف فلورایــد دارنــد و میتواننــد غلظــت فلورایــد را بــه حدمجــاز
برســانند ولــی از آنجایــی کــه ایــن فرایندهــا ،فرایندهایــی گرانقیمت و
پیچیــده هســتند نمیتــوان از آنهــا در مناطــق محــروم اســتفاده کــرد.
در بیــن فرایندهــای ذکــر شــده ،فراینــد جــذب ســطحی یــک فراینــد
مقــرون بصرفــه ،ســاده و کاربــردی در مناطــق محــروم میباشــد .ایــن
فراینــد روشــی مؤثــر در کاهــش غلظــت فلورایــد اســت [ .]2امــروزه
پژوهشــگران بدنبــال یافتــن جاذبهــای ارزان و در دســترس و دارای
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ظرفیــت جــذب بــاال جهــت حــذف یونهــای فلــزی و آنیونهــا
هســتند [ .]3در بیــن جاذبهــای گوناگــون ،خاکســتر اســتخوان بــه
علــت دسترســی آســان بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز و توانایــی جــذب و
حــذف انــواع آالیندههــا کاربــرد زیــادی دارد [ .]1در مطالعــات مربــوط
بــه جــذب آالیندههــا بــر روی جاذبهــای مختلــف تعییــن دوز
جــذب و ظرفیــت جــاذب از عمدهتریــن مشــخصههایی اســت کــه
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد [ .]3در جــذب فلورایــد ازمدلهــای
ایزتــرم جــذب ماننــد :فروندلیــخ والنگمیــر اســتفاده شــده اســت [.]4
مدلهــای ایزترمــی جــذب فروندلیــخ والنگمیــر ،مقــدار دوزهــدف
را بــدون در نظرگرفتــن خطــا بدســت میآورنــد ،از ایــن رو میــزان
دوزهــای تعییــن شــده بــا ایــن روش ،از دقــت باالیــی برخــودار
نمیباشــند .بنابرایــن تعییــن دوز جــاذب بــا کاربــرد مدلهــای دوز-
پاســخ میتوانــد بســیار مفیــد باشــد.
در بیشــتر مطالعــات صــورت گرفتــه در خصــوص جــذب فلورایــد بــه
ویــژه در ایــران ،از روش مطالعــه حــدس بهتریــن پاســخ (one factor
 ،)at a timeجهــت تعییــن دوز جــاذب اســتفاده شــده اســت .ایــن
روش دارای معایــب زیــادی اســت از جملــه :بــا فــرض اینکــه حــدس
اولیــه نتیجــه مطلوبــی داشــته باشــد هیــچ تضمینــی جهــت اثبــات
بهینــه بــودن پاســخ اولیــه وجــود نــدارد ،در ایــن صــورت آزمایشــگر
چگونــه میتوانــد آزمایشــها را متوقــف کنــد عــاوه بــر ایــن ،ایــن
روش بــه دلیــل اینکــه اثــر هریــک از پارامترهــا را بــه صــورت جداگانــه
روی خروجــی تحلیــل میکنــد ،اثــر متقابــل بیــن عوامــل را نادیــده
گرفتــه و جــواب بهینـهای کــه در ایــن روش بدســت میآیــد ،چنــدان
معتبــر نیســت [.]5
روش دیگــری بــرای تعییــن دوز بهینه ،روش مقایســات چندگانه اســت
در ایــن روش دوز بــه صــورت متغییــر کیفــی در نظرگرفتــه میشــود و
در حالتــی کــه اندازههــای دوز ،ماهیــت گسســته داشــته باشــد بیشــتر
بــکار م ـیرود .در ایــن روش بــرای یافتــن دوز مناســب آزمونهایــی
ماننــد :دانــت و شــفه مورداســتفاده قرارمــی گیرنــد ،بــا وجــود اینکــه
درایــن روش تفســیروکاربرد ســاده اســت ،امــا ســطوح دوز میبایســت
محــدود باشــد [ .]7 ,6هــدف اصلــی در مطالعــات دوز پاســخ انتخــاب
مــدل مناســب و بــرآورد دوزهــای هــدف اســت .در روش مدلبنــدی،
یــک مــدل پارامتــری بــه دادههــا بــرازش داده میشــود و دوز را بــه
عنــوان متغیــر کمــی در نظــر میگیرنــد [ .]8اهمیــت اســتفاده از
مدلهــای دوز پاســخ ایــن اســت کــه :دوزهــای هــدف و بــه عبارتــی
هــر دوز در دامنــه مشــاهده شــده را مشــخص میکنــد ،رابطــه دوز و
پاســخ در ایــن مدلهــا قابــل فهــم بــوده و بــرای طراحــی مطالعــات
آینــده وشــبیه ســازی مفیــد هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه مدلهــای
دوز پاســخ بــه نوعــی مــدل رگرســیون هســتند ،دارای خاصیــت نرمال
بــودن ،همگنــی واریانــس در نقــاط نهایــی اولیــه میباشــند [ .]9از
آنجائیکــه در بیشــتر مطالعــات زیســت محیطــی ،تعییــن دوز بهینــه
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جــاذب در حــذف آالیندههــا از محلولهــا مبتنــی بــر روشهــای
تقریبــی میباشــد .بنابرایــن ،بــا اســتفاده از مدلهــای دوز پاســخ،
میتــوان ایــن مشــکل را تــا حــدود زیــادی حــل کــرده و موجــب
بهبــود شــرایط در تعییــن دوز بهینــه شــد.
هــدف ایــن مطالعــه ،تعییــن دوزهــای مؤثــر بــا اســتفاده از مدلهــای
دوز پاســخ اســت .دوز مؤثــر در تعیین قــدرت جاذب نقــش مهمی دارد.
بــه طــوری کــه در یــک پاســخ معیــن در جاذبهــای مختلــف ،کــم
بــودن میانــه دوز مؤثــر دلیلــی بــر ایــن اســت کــه آن جــاذب قــدرت
بیشــتری دارد [ .]10الزم بــه ذکــر اســت کــه در مطالعــات دوز پاســخ
معمــوالً از طــرح مــوازی اســتفاده میشــود [ .]11بــرای تعییــن دوز
مؤثــر بــا اســتفاده از ایــن طــرح میتــوان بــه مشــاهدات مدلهایــی
از جملــه خطــی ،درجــه دو ،ایماکــس ،لــگ خطــی ،لجســتیک و  ...را
بــرازش داد .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مدلهــای دوز پاســخ،
بــرآورد میانــه دوز مؤثــر و حداکثــر دوز مؤثــر کــه بــه ترتیــب بیانگــر
دوزی اســت کــه در آن  %50و  %95از حداکثــر پاســخ جــاذب دیــده
میشــود ،تعییــن میگــردد .بــرای ایــن منظــور از دادههــای میــزان
حــذف فلورایــد توســط جــاذب خاکســتر اســتخوان جهــت بــرازش
مدلهــای دوز پاســخ اســتفاده شــده اســت .عــاوه بــر آن ،تأثیــر
پارامترهایــی ماننــد :غلظــت اولیــه فلورایــد و  pHمحیــط واکنــش
و دوز جــاذب ،بــر روی میانــه و حداکثــردوز مؤثــر جــاذب بررســی
شــده اســت .در ادامــه بــا محاســبه ظرفیــت جــذب جــاذب خاکســتر
اســتخوان بــه عنــوان متغیــر پاســخ و غلظــت باقــی مانــده فلورایــد در
محلــول بــه عنــوان متغیــر پیشــگو بــه مقایســه مدلهــای دوز-پاســخ
بــا مدلهــای ایزوتــرم جــذب ،از دیــدگاه بــرازش بهتــر بــه دادههــای
جــذب پرداختــه شــد.
روشکار

فرآیند جذب فلوراید
در مطالعــه تجربــی حاضــر ،حــذف فلورایــد بــا خاکســتر در شــرایط
منقطــع انجــام شــد .خاکســتر اســتخوان معمولــی بــا اســتفاده از کوره
الکتریکــی در دمــای  450°Cو زمــان  2ســاعت تهیــه شــد .دانــه
بنــدی جــاذب بــا الکهــای اســتاندارد  ASTMدر محــدوده 18-35
مــش انجــام و مشــخصات آن بــا روشــهای متــداول تعییــن گردیــد
[ .]12غلظــت فلورایــد نمونههــا بــا روش توصیــه شــدهٔ شــرکت
( )HACHبــا دســتگاه  5000-Drبــا ریجنــت فلورایــد اندازهگیــری
شــد [.]2
بــرای تعییــن راندمــان حــذف ،دوز جــاذب  0/1تــا  1/5گــرم بــا
دو  pHمتغیــر و ســه غلظــت متغیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت.
میــزان راندمــان حــذف ( )Rو میــزان ظرفیــت جــذب ( )qeدر شــرایط
 pHمتغیــر و غلظتهــای متغیــر بــه ترتیــب براســاس معادلــه ()1

زبرجدی و همکاران
و معادلــه ( )2محاســبه گردیــد و دادههــای موردنظــر بــا مدلهــای
دوز-پاســخ و مدلهــای ایزوتــرم جــذب بــرازش شــد.

)

معادله × 100 :1
)

معادله :2

(

=

 :qeظرفیت جذب ()mg/g
 :C0غلظت اولیه فلوراید در محلول ()mg/l
 :Ceغلظت تعادلی فلوراید ()mg/l
 :νحجم نمونه شیک شده ()l
 :mجرم جاذب ()g

روشهای آماری
ابتــدا براســاس دادههــای انــدازه گیــری شــده بــه رســم نمــودار
پراکنــش پرداختــه شــد تــا مدلهــای مناســب بــرای بــرازش بــه
دادههــا انتخــاب شــود .پــس از انتخــاب مدلهــای مناســب و بــرازش
آنهــا بــه دادههــا بــه محاســبه متداولتریــن شــاخصها ماننــد AIC
بــرای ســنجش نیکویــی بــرازش پرداختــه شــد [.]13
که به صورت زیر محاسبه میگردد:
AICp = n lnSSE p − nlnn 2 +p
2

) − yi

− y)2

i

i

∑

∑

=

کــه در آن مقــدار مشــاهده شــده ،مقــدار بــرازش شــده و میانگیــن
مقادیــر مشــاهده شــده و تعــداد مشــاهدات و تعــداد پارامترهــای
مــدل و مجمــوع مربعــات خطــا میباشــد.
ســپس براســاس شــاخصهای ذکــر شــده بهتریــن مدلــی کــه بــه
دادههــا بــرازش دارد ،انتخــاب و پارامترهــای مــورد نیــاز ماننــد میانــه
دوز مؤثــر و حداکثــر دوز مؤثــر بــرآورد شــدند .در ادامــه مدلهــای
دوز-پاســخ و مدلهــای ایزوتــرم جــذب ،از دیــدگاه بــرازش بهتــر بــه
دادههــا بــا هــم مقایســه شــدند .بــرای ایــن منظــور پــس از بــرازش
مدلهــای دوز-پاســخ و مدلهــای ایزوتــرم جــذب بــه دادههــا،
براســاس معیارهــای نیکویــی بــرازش ( )goodness of fitمــدل بــا
بــرازش بهتــر و خطــای کمتــر ،بــه عنــوان مــدل مناســب انتخــاب
میشــود .تجزیــه وتحلیــل دادههــا در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از
نــرم افــزار  Rنســخه  3.1.2و پکیــج  statsصــورت گرفتــه اســت.
مدلهــای دوز-پاســخ :در تمامیمدلهــای دوز-پاســخ d ،بیانگــر
متغیــر پیشــگو دوز جــاذب خاکســتر اســتخوان و نشــان دهنــدهٔ
متغیــر پاســخ ،میــزان حــذف فلورایــد ازمحلــول آب اســت.

2

مدل درجه دو:
که در آن  E0معرف اثر پایه است
 :β1نشان دهنده شیب منحنی است.
 :β2تعییــن کننــده شــکل منحنــی اســت .اگــر منفــی باشــد ،منحنــی
شــکل چتــر ماننــد پیــدا میکنــد و اگــر مثبــت باشــد ،شــکل
منحنــی چتــر برعکــس میشــود f (d, θ) .متغییــر پاســخ اســت کــه
نشــان دهنــده میــزان حــذف فلورایــد بــه ازای دوزهــا ( )dو بــردار
پارامترهــای مــدل ( )θاســت.
پارامترهــای ایــن مــدل بــه روش حداقــل مربعــات بــرآورد میشــوند.
برآوردحداقــل مربعــات ضرایــب رگرســیون  ,E0 β1 , β2بــه روش
ماتریســی بدســت میآیــد [.]14
روشکاربهاینصورتکــه :ابتــدا  d1رابرابــر  dو d2رابرابــر (دوزهــا) و
) f (d,θرا برابــر ( yiراندمــان حــذف) و  E0را برابــر ( β0پارامترمــدل)
در نظــر میگیریــم و بــر اســاس آن معادلــه درج ـهدو را بازنویســی
میکنیــم .بــه طــوری کــه در معادلــه فــوق  iεمعــرف خطایــی از
توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــس مشــخص اســت .ســپس
معادلــه را بــه فــرم ماتریســی تبدیــل کــرده و بــرآورد پارامترهــای
مــدل درجــه دو را مییابیــم.
2

)

1

,
)

)

(

(

(ماتریس)

مــدل ایماکــس :مــدل ایماکــس یــک مــدل غیرخطــی اســت و در
مطالعــات دوز-پاســخ کاربــرد فــراوان دارد .ایــن مــدل قــدرت باالیــی
در نمایــش ارتبــاط بیــن دوز و پاســخ دارد و بــه ایــن صــورت نمایــش
داده میشــود:
)d

50

E max d /( ED

E0

)

f (d,

که در آن
 :E0معرف اثر پایه
 :Emaxماکزیمم تغییرات نسبت به اثر پایه
 :ED50دوزی اســت کــه در آن  50درصــد از ماکزیمــم تغییــرات
اتفــاق میافتــد.
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روش بــرآورد پارامترهــای مــدل ایماکــس ،روش ماکســیمم
درســتنمایی ( )MLEاســت امــا از آنجــا کــه اســتفاده از ایــن روش
در بــرآورد پارامترهــا پیچیــده اســت ،لــذا از روشهــای عــددی ماننــد
نیوتــن رافســون اســتفاده میشــود [.]15
مدلهــای ایزوتــرم جــذب :در تمامیمدلهــای ایزوتــرم جــذب
نمایانگرمتغیــر پیشــگو غلظــت باقیمانــده فلورایــد موجــود در محلــول
آب و بیانگــر متغیــر پاســخ ،ظرفیــت جــذب جــاذب خاکســتر
اســتخوان میباشــد [.]16

مدل فروندلیخ:

1

) (

که در آن
 :KFثابت فروندلیخ مربوط به ظرفیت جذب ()mg/g
 :n/1توان فروندلیخ که شدت جذب را نشان میدهد.
مدل النگمیر:
)

که در آن
 :KLثابت ایزوترمیالنگمیر ()mg/L
 :qmحداکثرظرفیت جذب ()mg/g
یافتهها
بــه منظــور بررســی میــزان کارایــی جــاذب خاکســتر اســتخوان در
رابطــه بــا کنتــرل مقــدار فلورایــد محلــول در آبهــای آشــامیدنی ،از
دو شــاخص میــزان حــذف و میــزان جــذب فلورایــد اســتفاده شــد.
در مطالعــه حاضــر میــزان حــذف فلورایــد در دوزهــای  0/1-1/5گــرم
از خاکســتر اســتخوان در دو  pH = 10و  7تعییــن و شــاخصهای
توصیفــی حاصــل از آن در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود مینیمــم حــذف در pH = 7
و غلظــت  20میلــی گــرم بــر لیتــر بدســت آمــده اســت .همچنیــن
نتایــج نشــان میدهنــد کــه بیشــترین میــزان حــذف فلوریــد در 7
=  pHو غلظــت  10میلــی گــرم بــر لیتــر محاســبه گردیــده اســت.
جــدول  2میــزان جــذب فلورایــد توســط جــاذب خاکســتر اســتخوان
را از آبهــای آشــامیدنی در ســطح آزمایشــگاه در غلظتهــای
باقــی مانــده فلورایــد در محلــول آبــی در دو  pH = 10و  7نشــان

میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود کمتریــن میــزان جــذب
برابــر بــا صفــر بــود کــه در  pH = 7و غلظــت  20میلــی گــرم بــر
لیتــر بدســت آمــد .همچنیــن نتایــج بدســت آمــده نشــان میدهنــد
کــه بیشــترین میــزان جــذب فلوریــد  17/5بــود کــه در  pH = 7و
غلظــت  15میلــی گــرم بــر لیتــر محاســبه شــده اســت
نتایــج حاصــل از بررســی پراکنــش دوز در مقابــل پاســخ در تصویــر
 1ارائــه شــده اســت کــه مؤیــد آن اســت کــه :رابطــه دوز و پاســخ
بســیار شــبیه بــه مــدل درجــه دو و ایماکــس افزایشــی اســت.
بــا توجــه بــه مجموعــه منحنیهــای تصویــر  ،1میتــوان مشــاهده
نمــود کــه منحنــی همــوار شــده ( )smoothed plotدر شــکلهای
(ب) و (ج) تقریبـاً  -sشــکل هســتند ،امــا از آنجــا کــه مقــدار پاســخ
در دوز شــروع شــونده (دوز صفــر) خیلــی بزرگتــر از صفــر اســت ،لــذا
مــدل ایماکــس بــرازش مناســبی نداشــته اســت (براســاس مقادیــر
اندازهگیــری شــده) امــا در منحنیهــای (الــف) و (د) همانطــور کــه
مشــاهده میشــود ،مقــدار پاســخ در دوز صفــر ،تقریب ـاً برابــر صفــر
اســت و بــا توجــه بــه  -sشــکل بــودن نمودارهــا ،مــدل ایماکــس
بــرازش بهتــری نســبت بــه مــدل درجــه دوم داشــته اســت.
شــاخصهای  ،AICمعیــاری بــرای بررســی نیکویــی بــرازش مدلهــا
هســتند .بــر اســاس ایــن شــاخصها ،مدلــی کــه  AICکمتــر و
بیشــتری داشــته باشــد ،بــه عنــوان بهتریــن مــدل بــرای بــرازش بــه
دادههــا انتخــاب میشــود .نتایــج معیارهــای نیکویــی بــرازش ،در
جــدول  3نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در  pH = 10و غلظــت ،10
 pH = 7و غلظــت  ،20مــدل ایماکــس و در  pH = 7و غلظــت 7 ،10
=  pHو غلظــت  ،15مــدل درجــه دو بــرازش بهتــری بــه دادههــا دارد.
نتایــج حاصــل از بــرازش مــدل درجــه دو و ایماکــس بــه دادههــا و
بــرآورد پارامترهــای مدلهــای دوز پاســخ در جــدول  4ارائــه شــده
اســت .کــه مؤیــد اطالعــات جزئیتــر از رابطــه دوز و پاســخ اســت.
بــه طوریکــه در مــدل درجــه دو معــرف اثــر پایــه نشــان دهنــده
شــیب تعییــن کننــده شــکل رابطــه دوز و پاســخ اســت .در مــدل
ایماکــس معــرف اثــر پایــه ماکســیمم تغییــرات نســبت بــه اثــر
پایــه دوزی اســت کــه در آن دوز  %50از باالتریــن میــزان حــذف
فلورایــد دیــده میشــود و بیانگــر دوزی اســت کــه در آن دوز %95
از باالتریــن میــزان حــذف فلورایــد دیــده میشــود.

جدول  :1تعداد آزمایش ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار و مینیمم و ماکزیمم میزان حذف فلوراید درغلظتها و  pHهای متفاوت
pH
میانگین  ±انحراف معیار
میانه
ماکزیمم
مینیمم
تعدادآزمایش
غلظتmg/L،
10

10

12

10

60

55/5

7

10

12

40

98

92

17/31 ± 46/54

7

15

12

46/66

93/33

82/33

7

20

12

0

44

29

17/62 ± 76/86
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22/59 ± 78/45
15/24 ± 26/79

زبرجدی و همکاران
جدول  :2تعداد آزمایش ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار و مینیمم و ماکزیمم میزان جذب فلورایددرغلظتها و  pHهای متفاوت
pH

غلظتmg/L ،

تعدادآزمایش

مینیمم

ماکزیمم

میانه

میانگین  ±انحراف معیار

10

10

12

1

3/33

2/41

7

10

12

1/96

10

4/43

0/75 ± 2/28

7

15

12

2/25

17/5

5/63

2/60 ± 5/01

7

20

12

0

3/33

2/57

1/0 ± 2/11

4/12 ± 6/67

تصویر  :1نمودار پراکنش دوز خاکستر استخوان (گرم برلیتر) در مقابل میزان حذف فلوراید (درصد) از آب به تفکیک غلظت (میلی گرم بر لیتر) و pH

جدول  :3محاسبه معیارهای نیکویی برازش به تفکیک غلظت (میلی گرم بر لیتر) و pH
مدل

غلظت mg/L, pH= 7،20

غلظت mg/L, pH= 7،15

غلظت mg/L, pH= 7،10

غلظت mg/L, pH= 10،10

شاخص
AIC

درجه دو ایماکس

78/58

78/83

64/17

66/41

74/08

86/45

74/38

65/86

R2

درجه دو ایماکس

0/92

0/95

0/97

0/964

0/94

0/91

0/94

0/965
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جدول  :4برآورد پارامترهای مدل درجه دو و ایماکس به تفکیک غلظت فلوراید (میلی گرم بر لیتر) و  pHمحلول آبی
پارامتر

غلظت mg/L, pH= 7،10

غلظت mg/L, pH= 7،15

مدل درجه دو

23/98

34/60

β1

147/82

112/77

β2

-67/62

-50/36

ED50

0/21

0/13

ED95

0/80

0/78

مدل ایماکس
E0
Emax

-50/01

-22/85

123/29

83/67

ED50

0/11

0/32

ED95

1/06

1/25

تصویر  :2منحنیهای دوز در مقابل پاسخ برای مدلهای درجه دو و ایماکس به تفکیک غلظت (میلی گرم بر لیتر) و pH

بــه منظــور نمایــش هندســی میــزان حــذف فلورایــد در مقابــل
دوزهــای متفــاوت خاکســتر اســتخوان بــه تفکیــک  pHو غلظــت،
از منحنــی مدلهــای درجــه دو و ایماکــس اســتفاده شــد و همــان
طــوری کــه در تصویــر  2مشــاهده میشــود ،در منحنــی مــدل
درجــه دو وقتــی کــه  pHثابــت باشــد ،در صورتــی کــه غلظــت از
 10بــه  15افزایــش یابــد ،میــزان حــذف فلورایدتــا دوز  0/3افزایــش
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پیــدا میکنــد امــا ایــن تفــاوت از روی نمــودار چنــدان محســوس
نیســت و از دوز  0/3بــه بعــد میــزان حــذف فلورایــد کاهــش پیــدا
میکنــد و مجــددا ً از دوز  1بــه بعــد میــزان حــذف رونــد افزایشــی
دارد .درمنحنــی مــدل ایماکــس هنگامیکــه  pHاز  10بــه  7و
غلظــت از  10بــه  20تغییــر میکنــد ،میــزان حــذف فلورایدکاهــش
پیــدا میکنــد .در ایــن نمــودار ،بوضــوح مشــاهده میشــود وقتــی

زبرجدی و همکاران
کــه  pH = 7ثابــت باشــد و غلظــت فلورایــد افزایــش یابــد ،مقــدار و
کاهــش پیــدا کــرده اســت .عــاوه بــر آن ،هنگامیکــه  pHآب ،از 7
بــه  10افزایــش و غلظــت فلورایــد در آب ،از  20بــه  10میلــی گــرم
بــر لیترکاهــش داشــته باشــد ،نیــز مقــدار و کاهــش پیــدا خواهــد
کــرد.
در بــرازش مدلهــای دوز-پاســخ بــه دادههــا و بــرآورد پارامترهــای
آنهــا ،بــا توجــه بــه اینکــه کمتریــن بــرآورد میانــه دوز مؤثــر (دوز
بهینــه) در مــدل ایماکــس بــا  pH = 10و غلظــت  10میلــی گــرم
بــر لیتــر بدســت آمــده اســت ،نشــان میدهــد کــه جــاذب خاکســتر
اســتخوان در ایــن غلظــت و  ،pHنســبت بــه ســایر غلظتهــا و pH
هــا قــدرت بیشــتری در حــذف فلورایــد از آب دارد .بنابرایــن مقایســه
بیــن مدلهــای ایزوتــرم جــذب و مدلهــای دوز-پاســخ ازدیــدگاه
میــزان جــذب فلورایــد توســط جــاذب خاکســتر اســتخوان (متغیــر
پاســخ) در مقابــل غلظــت باقــی مانــده فلورایــد محلــول در آب (متغیــر
پیشــگو) بــرای  pH = 10و غلظــت  10میلــی گــرم بــر لیتــر انجــام
شــد .هــدف از ایــن مقایســه ،تعییــن مدلــی اســت کــه در بــرازش بــه
دادههــای جــذب بهتریــن بــرازش و کمتریــن خطــا را دارا باشــد.

بــرازش بــه دادههــای  pH = 10و غلظــت  10میلــی گــرم بــر لیتــر
مناســب نیســت ،بنابرایــن تنهــا بــه مقایســه مــدل دوز-پاســخ درجــه
دو بــا مدلهــای ایزوتــرم جــذب پرداختــه شــد.
بــه منظــور مقایســه هندســی مدلهــای ایزوتــرم جــذب ماننــد:
النگمیــر و فروندلیــخ و مــدل دوز-پاســخ درجــه دو ،از منحنیهــای
میــزان جــذب فلورایــد توســط جــاذب خاکســتر اســتخوان در مقابــل
غلظــت باقــی مانــده فلورایــد محلــول درآب اســتفاده شــد و همــان
طــوری کــه در تصویــر  4مشــاهده میشــود ،بــه نظــر میرســدکه
مــدل دوز-پاســخ درجــه دو نســبت بــه مدلهــای ایزوتــرم جــذب
بــرازش بهتــری بــه دادههــا دارد.

نقص در برازش مدل ایماکس
بــه منظــور نمایــش هندســی میــزان جــذب فلورایــد در مقابــل
غلظــت باقــی مانــده فلورایــد در  pH = 10و غلظــت  10میلــی
گــرم بــر لیتــر از نمــودار پراکنــش اســتفاده شــد و همانطــور کــه
در تصویــر  3مشــاهده میشــود ،مقــدار پارامتــر مشــخص نیســت.
زیــرا هیچکــدام از دادههــا محــور ظرفیــت جــذب (پاســخ) را قطــع
نکردهانــد .ایــن اشــکال موجــب عــدم بــرآورد پارامترهــای مــدل
خواهــد شــد..

تصویر  :4منحنیهای غلظت باقیمانده فلوراید (میلی گرم بر لیتر) در مقابل
ظرفیت جذب (میلی گرم بر گرم)

بــرای مدلهــای ایزوتــرم جــذب ماننــد :فروندلیــخ و النگمیــر بــه
ترتیــب بــا رنگهــای ســیاه وســبز و بــرای مــدل دوز-پاســخ درجــه
دو بــا رنــگ آبــی نشــان داده شــده اســت.
نتایــج معیــار نیکویــی بــرازش در جــدول  5نشــان میدهنــد کــه
مــدل دوز -پاســخ درجــه دو ،بــا کوچکتریــن مقادیــر بــرای شــاخص
فــوق بــه عنــوان بهتریــن مــدل بــا کمتریــن خطــا ،بــرای بــرازش بــه
دادههــا انتخــاب میشــود.

جدول  :5محاسبه معیارنیکویی برازش مدلهای ایزوترم جذب و مدل
دوز-پاسخ درجه دو در غلظت (میلی گرم بر لیتر) 10و pH = 10
AIC
مدل

تصویر  :3نمودار پراکنش غلظت باقی مانده فلوراید (میلی گرم بر لیتر) در مقابل
ظرفیت جذب (میلی گرم بر گرم) جاذب خاکستر استخوان در غلظت  10و 10
= pH

از بحــث فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت :کــه مــدل ایماکــس بــرای

فروندلیخ

27/26

النگمیر

26/72

درجه دو

23/33

معرفی مدل بهینه
مــدل دوز-پاســخ درجــه دو ،براســاس پارامترهــای ایزوتــرم جــذب در
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معادلــه زیــر معرفــی شــده اســت.
مدل درجه دو:

q =K +β c +β C

 :qeظرفیت جذب ()mg/g
 :Ceغلظت تعادلی فلوراید ()mg/l
 :KQثابت مدل درجه دو
 :β1شدت جذب (شیب)
 :Β2شکل منحنی جذب

بحث
یکــی از اهرمهــای مهــم تولیــد ،بــه کارگیــری تکنیکهــای جدیــد
بــرای تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت و قیمــت مناســب اســت .لــذا
در مطالعــات مربــوط بــه حــذف آالیندههــا و تصفیــه آب و فاضــاب،
نیــز بایــد همــواره از روشهــای جدیــد مبتنــی و نــوآوری اســتفاده
نمــود تــا فرایندهــای بــکار بــرده شــده ،مقــرون بــه صرفــه وکارائــی
باالیــی داشــته باشــند .فراینــد جــذب ســطحی یکــی از فرایندهــای
مقــرون بصرفــه ،ســاده و کاربــردی در مناطــق محــروم میباشــد .ایــن
فراینــد ،روشــی مؤثــر در کاهــش غلظــت فلورایــد و دیگــر آالیندههــا
اســت [ .]17امــروزه پژوهشــگران بــه دنبــال یافتــن جاذبهــای
ارزان قیمــت و در دســترس هســتند [ .]2بنابرایــن ،در فراینــد
جــذب ،تعییــن دوز جــذب و ظرفیــت جــاذب مــورد اســتفاده از
مهمتریــن مشــخصههایی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
از آنجایــی کــه جــذب یکــی از فرآیندهــای گســترد ٔه مــورد اســتفاده
در برنامههــای زیســت محیطــی اســت لــذا مقایســه مدلهــای
ایزوتــرم جــذب بــا مدلهــای ریاضــی بــرای توصیــف و پیــش بینــی
رفتــار جــذب از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
در مطالعـهای کــه در ســال  89توســط اکبــرزاده باغبــان وهمــکاران،
در بــرآورد دوزهــای هــدف بــا اســتفاده از روش ترکیــب مقایســات
چندگانــه و مدلبنــدی در مطالعــات دوز پاســخ انجــام شــده اســت.
در تعریــف دوزهــای هــدف از جملــه میانــه دوز مؤثــر و ماکســیمم
دوز مؤثــر ،بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهانــد کــه میانــه دوز مؤثــر در
تعییــن قــدرت جــاذب نقــش مهمــی دارد .بــه طــوری کــه در یــک
پاســخ معیــن در جاذبهــای مختلــف ،کــم بــودن میانــه دوز مؤثــر،
دلیلــی بــر ایــن اســت کــه آن جــاذب قــدرت بیشــتری دارد [ .]8در
مطالعــه حاضــر ،کمتریــن مقــدار میانــه دوز مؤثــر 0/11 ،در = 10
 pHو غلظــت  10رخ داده اســت .کــه بیانگــر ایــن اســت کــه جــاذب
خاکســتر اســتخوان در  pH = 10و غلظــت  ،10دارای باالتریــن
قــدرت در جــذب یــون فلورایــد از محلولهــای آبــی اســت.
در مطالعــهای کــه در ســال  2007توســط ناهــام کاســتیلو و
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همــکاران ،در زمینــه جــذب فلورایــد از محلــول آبــی توســط جــاذب
خاکســتر اســتخوان انجــام شــده اســت .بــرای تعییــن ظرفیــت جذب
خاکســتر اســتخوان در جــذب فلورایــد در دمــا و  pHهــای متغیــر
از مدلهــای ایزوتــرم جــذب ماننــد :فروندلیــخ و النگمیــر ،کــه
میــزان جــذب را بــر اســاس غلظــت باقیمانــده از فلورایــد محاســبه
میکننــد ،اســتفاده کردنــد .در ایــن روش بــر اســاس رســم نمــودار
ایزوتــرم جــذب ،غلظتــی از فلورایــد ،کــه بیشــترین مقــدار جــذب
فلورایــد ،در آن غلظــت اتفــاق مــی افتــد را بدســت میآورنــد .در
ایــن مطالعــه مقــدار دوز هــای  0/25و  0/5و  1و  1/04گــرم از
خاکســتر اســتخوان بــرای حــذف فلورایــد از آب مــورد آزمایــش قــرار
گرفتنــد و مقــدار حــذف فلورایــد در آنهــا بــه ترتیــب  23/6و  41/2و
 65/6و  96/3درصــد گــزارش شــد .بیشــترین درصــد حــذف فلورایــد
در دوز  1/04گــرم از خاکســتر اســتخوان در  pH = 8/04و غلظــت
 0/14گــزارش شــده اســت [ .]4در مطالعــه حاضــر ،مقــدار حــذف
فلورایــد بــر اســاس راندمــان حــذف صــورت گرفتــه اســت .بــرای این
مهــم ،از مدلهــای دوز پاســخ اســتفاده شــده اســت .ایــن مدلهــا
توانایــی ایــن را دارنــد کــه مقــدار دوزی از خاکســتر اســتخوان ،کــه
 %95از حــذف فلورایــد در آن دوز اتفــاق مــی افتــد را ،بــا دقــت بــاال
بــرآورد کنــد .در ایــن مطالعــه دوزهــای  0/1تــا  1/5گــرم از خاکســتر
اســتخوان مــورد بررســی قرارگرفــت .بیشــترین دوز مؤثــر در = 7
 pHو غلظــت  20بــا مقــدار  1/25بدســت آمــده اســت .مدلهــای
ایزترمــی جــذب فروندلیــخ والنگمیــر ،مقــدار دوزهــدف را بــدون در
نظرگرفتــن خطــا بدســت میآورنــد ،از ایــن رو میــزان دوزهــای
تعییــن شــده بــا ایــن روش ،از دقــت باالیــی برخــودار نمیباشــند.
مزیــت بــزرگ اســتفاده از مدلهــای دوز پاســخ ایــن اســت کــه:
مقــدار خطــا در بــرآورد دوزهــای هــدف را لحــاظ میکننــد.
در مطالعـهای که در ســال  1393توســط اســماعیلصالحیوهمکاران،
در مــورد حــذف یــون فلورایــد ازمحلولهــای آبــی بــا اســتفاده از
هیدروکســی آپاتیــت نانــو ســاختار انجــام شــد .از روش جــذب بــرای
حــذف یــون فلورایــد از محلــول آبــی اســتفاده کردنــد .آنهــا نشــان
دادنــد کــه جــذب فلورایــد بــر روی هیدروکســی آپاتیــت از مــدل
درجــه دوم پیــروی میکنــد .در ایــن مطالعــه ،آنهــا غلظتهــای
 0/5و  0/6و  0/15گــرم جــاذب ،را مــورد آزمایــش قراردادنــد و
نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش مقــدار جــاذب ،مقــدار حــذف فلورایــد
افزایــش مییابــد .امــا مقــدار دقیــق جــذب فلورایــد ،در ازای مقــدار
جــاذب هیدروکســی آپاتیــت را گــزارش نکردنــد و صرف ـاً براســاس
نمودارمقــدار فلورایــد جــذب شــده در مقابــل جــاذب هیدروکســی
آپاتیــت را بررســی کردنــد [ .]18در مطالعــه حاضــر ،میــزان حــذف
فلورایــد از محلــول آبــی ،بوســیله جــاذب خاکســتر اســتخوان
انجــام شــده اســت .دوزهــای  0/1تــا  1/5گــرم از جــاذب خاکســتر
اســتخوان در حــذف فلورایــد مــورد بررســی قرارگرفتنــد .در ایــن

زبرجدی و همکاران
مطالعــه جــذب فلورایــد بــرروی خاکستراســتخوان در  pH = 10و
غلظــت  pH = 7 ،10و غلظــت  ،20از مــدل ایماکــس و در pH = 7
و غلظــت  pH = 7 ،10و غلظــت  ،15از مــدل درجــه دو پیــروی
میکنــد .مقــدار حــذف فلورایــد در مدلهــای درجــه دو بــرازش
شــده ،وقتــی کــه  pHثابــت باشــد ،در صورتــی کــه غلظــت از 10
بــه  15افزایــش یابــد ،میــزان حــذف فلورایدتــا دوز  0/3افزایــش پیدا
میکنــد امــا ایــن تفــاوت از روی نمــودار چنــدان محســوس نیســت
و از دوز  0/3بــه بعــد میــزان حــذف فلورایــد کاهــش پیــدا میکنــد
و مجــددا ً از دوز  1بــه بعــد میــزان حــذف رونــد افزایشــی دارد .مقــدار
حــذف فلورایــد در مدلهــای ایماکــس بــرازش شــده ،زمانــی کــه
 pHاز  10بــه  7و غلظــت از  10بــه  20تغییــر میکنــد ،کاهــش
پیــدا میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن مطالعــه توانایــی ایــن را دارد
کــه ،مقــدار دقیــق حــذف فلورایــد از محلــول آبــی را ،در دوزهــای
مختلــف جــاذب خاکســتر اســتخوان بــا دقــت بــاال بــرآورد کنــد.
در بررســی اهمیــت تعییــن دوز ،میتــوان بــه مطالعــهای کــه در
ســال  91توســط عســگری و همــکاران انجــام شــده اســت اشــاره
کــرد .مطالعــه آنهــا ،ایــن نکتــه را بیــان میکنــد کــه تعییــن دوز
بهینــه جــاذب ،بــه دلیــل صرفــه جویــی در منابــع مالــی و اقتصــادی
سیســتمهای بــزرگ تجــاری -صنعتــی ،از مهمتریــن مســائل مــورد
توجــه میباشــد .همچنیــن افزایــش دوز جــاذب و تجمــع آنهــا،
باعــث افزایــش مســیر انتشــار در طــی مرحلــه انتشــار آالینــده در
ســطوح قابــل جــذب جــاذب شــده کــه نتیجــه آن کاهــش میــزان
جــذب خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل تعییــن دوز بهینــه ،بــرای
جلوگیــری از هــدر رفتــن ناخواســته جــاذب ،از اهمیــت ویــژهای
برخورداراســت [.]2
تاکنــون مطالعــات بســیاری در ایــران در زمینــه جــذب فلورایــد
انجــام شــده اســت کــه اکثــر آنهــا از روش مطالعــه حــدس بهتریــن
پاســخ ،دوز جــاذب را تعییــن کردهانــد [ .]21-19امــا اســتفاده از
ایــن روش در تعییــن شــرایط بهینــه ،از جملــه دوزجــاذب معایــب
بســیاری داردکــه از آن جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
مســئله اول ایــن اســت کــه بــا فــرض اینکــه حــدس اولیــه نتیجــه
مطلوبــی داشــته باشــد ،هیــچ تضمینــی جهــت اثبــات بهینــه بــودن
پاســخ اولیــه وجــود نــدارد ،در ایــن صــورت آزمایشــگر در توقــف
آزمایــش دچــار مشــکل میشــود .مســئله دوم ایــن اســت کــه:
ایــن روش بــه دلیــل اینکــه اثــر هریــک از پارامترهــا را بــه صــورت
جداگانــه روی خروجــی تحلیــل میکنــد ،اثرمتقابــل بیــن عوامــل
را نادیــده میگیــرد و جــواب بهینــهای کــه در ایــن روش بدســت
میآیــد ،چنــدان معتبــر نیســت [ .]5در صورتــی کــه بــا اســتفاده از
مدلهــای دوز پاســخ ،میتــوان دوز بهینــه را بــا در نظــر گرفتــن
تمــام شــرایط تاثیرگــذار در حیــن انجــام آزمایــش ،بــرآورد کــرد وبــا
اطمینــان بــاال ،دوز بهینــهای کــه بــا اســتفاده از روش مدلبنــدی

بــرآورد میشــود ،از اعتبــار باالیــی برخــوردار خواهــد بــود.
در بررســی اهمیــت اســتفاده از مدلهــای دوز پاســخ ،میتــوان
بــه مطالعــات بســیاری اشــاره کــرد کــه بــرای حــذف آالیندههــا
از جملــه فلورایــد از محلولهــای آبــی ،فقــط بــه بررســی جــذب
فلورایــد بــا اســتفاده از جاذبهــای مختلــف ،بــرای بررســی ارزان
بــودن جــاذب وراندمــان حــذف آن پرداختنــد و هرگــز بــه بررســی
دوزی از جــاذب ،کــه بهتریــن مقــدار حــذف آالینــده در آن دوز
اتفــاق بیفتــد ،پرداختــه نشــده اســت [ .]2در مطالعــه حاضــر ،بــا
اســتفاده از مدلهــای دوز پاســخ ،بــه تعییــن دوزی از جــاذب
خاکســتر اســتخوان کــه  %50و  %95حــذف فلورایــد از محلــول آب
آشــامیدنی را میدهــد ،پرداختــه شــده اســت .میانــه دوز مؤثــردر
تعییــن قــدرت جــاذب نقــش مهمــی دارد .در یــک پاســخ معیــن،
کــم بــودن میانــه دوز مؤثــر نشــان دهنــدهٔ قــدرت بیشــتر آن جــاذب
در حــذف آالینــده از محلــول اســت [ .]10در ایــن مطالعــه ،از روش
مدلبنــدی دوز پاســخ اســتفاده شــده اســت .ایــن روش برخــاف
روشهــای آزمایشــگاهی و تقریبــی ،قــادر اســت کمتریــن دوز مؤثــر
و دوزهــای هــدف و بــه عبارتــی هــر دوز در دامنــه مشــاهده شــده
را بــا دقــت بــاال بــرآورد کنــد ،رابطــه دوز و پاســخ را بخوبــی بفهمــد
و بــرای طراحــی مطالعــات آینــده وشــبیه ســازی مفیــد باشــد [.]9
در ایــن مطالعــه ،اگرچــه شــرایط آزمایــش متفــاوت اســت امــا رونــد
مطالعــه بــا مطالعــات دیگــر همخوانــی دارد ولــی همانطــور کــه بیــان
شــد در اســتفاده از روشهــای قبلــی در تعییــن دوز ،مقــدار دوزهدف
را بــدون در نظرگرفتــن خطــا بدســت میآورنــد ،از ایــن رو میــزان
دوزهــای تعییــن شــده بــا روشهــای فــوق ،از دقــت باالیــی برخــودار
نمیباشــند.
ژو و همــکاران در ســال  2013مــدل ســازی ریاضــی ظرفیــت جــذب
در سیســتمهای آبــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا بــا اشــاره
بــه اینکــه جــذب یکــی از فرایندهــای گســتردهٔ مــورد اســتفاده در
برنامههــای زیســت محیطــی اســت بــه مقایســه مدلهــای ریاضــی
ازنظــر توصیــف و پیــش بینــی رفتــار ایزوتــرم جــذب پرداختنــد.
آنهــا از مدلهــای ریاضــی ماننــد :مدلهــای نــرخ عمومــی ،مــدل
 ،LDFمــدل تئــوری انتشــار امــواج ،مــدل الگــوی ثابــت ،مــدل
کالرک ،مــدل تومــاس ،مــدل یــون نلســون و مــدل دوز-پاســخ
اصــاح شــده اســتفاده کردنــد و از ویژگیهــای اساســی و مزایــا
و کمبودهــای آنهــا بحــث کردنــد .آنهــا اشــاره کردنــد کــه بــا
توجــه بــه پیچیدگیهــای سیســتم جــذب و فقــدان تئــوری جامــد،
مــدل ســازی ریاضــی بــه وضــوح مشــکلتر از جــذب ســتونی یــا
دســتهای اســت .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مــدل نــرخ
عموم ـیو  LDFبــه طــور کلــی مناســبت خوبــی بــا دادههــا دارنــد
امــا در اکثــر مــوارد اســتفاده از آنهــا نســبتاً وقــت گیــر اســت.
مدلهــای دوز-پاســخ اصــاح شــده ،بــرای توصیــف ظرفیــت جــذب
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بــکار میرونــد و بــدون اطالعــات ایزوتــرم جــذب هــم قابــل اجــرا
هســتند امــا محدودیتهایــی دارنــد .مــدل کالرک بــرای توصیــف
رفتــار جــذب در ایزوتــرم فروندلیــخ نســبت بــه مدلهــای دیگــر
دقــت بیشــتری دارد [ .]22در مطالعــه حاضــر ،مدلهــای ایزوتــرم
جــذب بــا مدلهــای دوز-پاســخ از نظــر توصیــف و پیــش بینــی
رفتــار جــذب مقایســه شــدهاند .نتایــج نشــان داد کــه مدلهــای
دوز-پاســخ توانایــی بیشــتری در توصیــف و پیــش بینــی رفتــار
جــذب نســبت بــه مدلهــای ایزوتــرم جــذب دارنــد و عــاوه بــر
آن بــرآورد پارامترهــای جــذب بــا اســتفاده از مدلهــای دوز-پاســخ
از دقــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود .بنابرایــن ،میتواننــد
جایگزینهــای مناســبی بــرای مدلهــای ایزوتــرم جــذب باشــند.
کومــار و همــکاران در ســال  2008بــه مقایســه کارکــرد خطاهــای
مختلــف در پیــش بینــی ایزوتــرم جــذب بهینــه بــا روش تجزیــه
و تحلیــل رگرســیون خطــی و غیــر خطــی بــرای جــذب اشــعه
قرمــز توســط کربــن فعــال پرداختنــد [ .]23در ایــن مطالعــه بــه
مقایســه روش رگرســیون خطــی و غیــر خطــی در انتخــاب ایزوتــرم
مطلــوب بــرای دادههــای تجربــی مربــوط بــه اشــعه قرمــز کــه
توســط کربــن فعــال جــذب میشــود ،پرداختــه شــد .آنهــا از
شــاخص ضریــب تعییــن ،مجمــوع مربعــات خطــا ( ،)ERRSQتابــع
خطــای کســری ترکیبــی ( ،)HYBRIDمتوســط خطــای نســبی
( ،)AREدرصــد انحــراف اســتاندارد مارکــوارت ( ،)MPSDمجمــوع
قــدر مطلــق خطاهــا ( )EABSهنگامیکــه مــدل رگرســیون بــه
صــورت غیرخطــی بــا دو یــا ســه پارامتــر باشــد ،اســتفاده کردنــد
و بــه پیــش بینــی ایزوتــرم مطلــوب پرداختنــد .آنهــا رگرســیون
خطــی را بــه عنــوان روشــی بهتــر بــرای بدســت آوردن پارامترهــای
ایزوتــرم جــذب و ایزوتــرم بهینــه معرفــی کردنــد .بــرای مدلهــای
ایزوترمــیدو پارامتــری تابــع خطــای  MPSDبــه عنــوان بهتریــن
تابــع خطــا در بــه حداقــل رســاندن خطــا بیــن دادههــای تجربــی
و تعــادل ایزوتــرم بیــان شــد و در مــورد مدلهــای ایزوترمیســه
پارامتــری را بــه عنــوان بهتریــن تابــع خطــا در نظــر گرفتنــد .در

مطالعــه حاضــر ،از معیــار نیکویــی بــرازش آکائیــک ( ،)AICبــرای
انتخــاب بهتریــن مــدل رگرســیون غیــر خطــی بــا هــدف پیــش
بینــی ایزوتــرم مطلــوب اســتفاده شــده اســت .در ایــن مطالعــه
بــه مقایســه مدلهــای دوز-پاســخ بــا مدلهــای ایزوتــرم جــذب
فروندلیــخ و النگمیــر پرداختــه شــد .نتایــج نشــان داد کــه مــدل دوز-
پاســخ درجــه دو براســاس شــاخص  AICبهتریــن مــدل در بــرازش
بــه دادههــای تجربــی اســت .ایــن مــدل توانایــی باالیــی در توصیــف
و پیشــگویی رفتــار جــذب دارد.
نتیجه گیری
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر و ســایر مطالعاتــی کــه بــرای یافتــن
دوز هــای هــدف از مدلهــای دوز پاســخ اســتفاده کردنــد ،توصیــه
میشــود کــه :متخصصــان بهداشــت محیــط ،بــرای یافتــن دوز
هــای هــدف در حــذف آالیندههــا از محیــط از روشهــای آمــاری
و مدلبنــدی اســتفاده کننــد کــه مقــدار ایــن دوزهــا را بــا دقــت
بیشــتری بــرآورد میکنــد و عــاوه بــر آن تعییــن دوزهــای هــدف
بــا روش مــدل بنــدی بجــای آزمایشــهای مکــرر ،از لحــاظ اقتصــادی
و زمــان بــر بــودن انجــام آزمایشهــا مقــرون بــه صرفــه خواهــد
بــود .مــدل دوز-پاســخ درجــه دو بــرازش بهتــر بــا خطــای کمتــر
بــه دادههــای ظرفیــت جــذب دارد و میتواننــد جایگزیــن مناســبی
بــرای مدلهــای ایزوتــرم جــذب در بررســی رفتــار جــذب باشــد.
سپاسگزاری
مراتــب قــدر دانــی خــود را از کارکنــان آزمایشــگاه کــه زحمــت جمع
آوری دادههــا را بــه عهــده گرفتنــد اعــام میکنیــم .مطالعــه حاضــر
بــا تصویــب و حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی
همــدان انجــام شــد و نتایــج آن بــا منافــع نویســندگان در تضــاد
نمــی باشــد .مقالــه حاضــر قســمتی از نتایــج پایــان نامــه کارشناســی
ارشــد آمارزیســتی مــی باشــد.
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Abstract
Introduction: In studies of the adsorption of pollutants onto different adsorbents,
determining the adsorbent dose of the most important characteristics must be considered.
The aim of the study was the determination and modeling of dose-response bone char
fluoride removal from aqueous solutions and comparison of the adsorption isotherm
models with dose-response models from the perspective of adsorption.
Methods: In this experimental study, bone char was prepared by using an electric furnace
at 450˚C in two hours. Sorting the adsorbent was conducted by standard sieve ASTM
in the range of 35-18 meshes and its characteristics were determined with conventional
methods. The concentration of fluoride was measured according to the recommendation
of manufacturer (HACH) with Dr5000- of regent fluoride. Dose-response models were
fit to the data and parameters were estimated. Based on the quality of fitness indicators,
the adsorption isotherm models were compared with dose-response models. Analysis of
the data in this study was performed using the R software version 3.1.2 and stats package.
Results: Fit indexes (AIC and R2) showed that the most appropriate model for the data
in pH= 10, concentration = 10 and pH = 7, concentration = 20 was the Emax model
and in pH = 7, concentration = 10 and pH = 7, concentration = 15 the quadratic model.
According to these models, the median of effective dose on bone char at removal of fluoride
was determined 0.11 g in concentration of 10 mg/L and pH = 10. The maximum effective
dose was determined 1.25 g in concentration of 20 mg/L and pH = 7. The index (AIC)
showed that quadratic dose-response models better fit to adsorption data than adsorption
isotherm models.
Conclusions: The median and maximum effective doses of bone char at removal of
fluoride were estimated by statistical models more accurately. In addition, determining
the goal dose was performed using modeling method, which was more economic than
repeated testing, and the performance time was also more cost-effective. Quadratic doseresponse model can be a good alternative for adsorption isotherm models in the adsorption
behavior.

