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 چکیده
 نددر فرآیو متقابل پارامترهای مهم عملیاتی  تکیدر این پژوهش، از تحلیل آماری با استفاده از روش پاسخ سطح برای به دست آوردن اثرات 

 pHاولیه آلاینده و  غلظتمهم عملیاتی شامل غلظت کاتالیست،  های. پارامترشد استفاده ZnO ی متیل اورانژ توسط کاتالیستحذف آلاینده

های عملیاتی و جه دو بر اساس پارامتررباشد. در این روش از طراحی آزمایش مبتنی بر آمار و روش پاسخ سطح برای یافتن مدلی دمحلول می

بینی شده دل پیشی دقت بالای منشان دهنده 2R =3739/0مقدار بالای دهد که نتایج آماری نشان میحذف استفاده شده است.  مقدار بازده

دیگر تأثیرگذار بوده،  که دو پارامتر، با وجود آندهدهای آزمایشگاهی است. تحلیل واریانس بر اساس مدل به دست آمده نشان میداده بر اساس

pH  79/3گرم بر لیتر غلظت کاتالیست، میلی 93/759حذف آلاینده متیل اورانژ در شرایط بهینه ) در نهایت بازده باشد.میتأثیرگذارترین پارامتر  

  باشد.می 2/32محلول( برابر با % pHمقدار  02/3میلی گرم بر لیتر غلظت آلاینده و 

 
 های عملیاتی، اثر متقابل، متیل اورانژ های کلیدی: حذف فوتوکاتالیستی، روش پاسخ سطح، پارامترواژه

 

 مقدمه -1

 

ترین منابع آلودگی محیط زیستی ایی به عنوان یکی از اصلییهای شیمکارخانهمورد استفاده در صنایع و  های نساجیرنگ

وند شها بدون هیچ گونه تغییری وارد منابع آبی میهای جهان این گونه از آلایندهشورروند. امروزه در اکثر کبه شمار می

تیل . وجود م(Behnajady et al., 2007)آیدها بشمار میها در منابع آبی یک تهدید جدی برای سلامت انسانو وجود آن

های صنایع موجب جلوگیری از نفوذ نور خورشید به عمق رودخانه و کاهش ترین رنگبه عنوان یکی از اصلی (MO) اورانژ

ا همیایی یکی از اهداف اصلی کارخانهاین رو حذف این رنگ از پساب صنایع شیشود. از مقدار اکسیژن محلول در آب می

هایی که برای حذف مواد آلی مورد امروزه یکی از روش .(Borker et al., 2006; Ghaderi et al., 2015)رودبشمار می

اسیون پیشرفته اغلب های اکسیدروش. (Gaya et al., 2008)باشدمی 2اکسیداسیون پیشرفتهروش گیرد استفاده قرار می
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OHبه خصوص  9های اکسیژن واکنش پذیربا تولید گونه 

 ،2O 

2HOو   های آلی آب ، قادر به حذف اکثر آلاینده

 Augugliaro)کندبه فاز دیگر منتقل نمیاکتیو، آلاینده را از یک فاز های معمولی مانند کربنو برعکس روش باشندمی

et al., 2012; Rahimi et al., 2017) .ها، روش های اکسیداسیون پیشرفته انواع گوناگونی دارد که در میان آنروش

بیعی نور مصنوعی و یا تابش ط ، تحت تابشاکسید رویرسانا، مانند فتوکاتالیستی ناهمگن، در حضور اکسید فلزات نیمه

. خواص منحصر بفرد اکسید روی مانند توان اکسیداسیون بالا با (Toor et al., 2006)باشدخورشید، روش پرکاربردی می

، قابلیت جذب بخش بزرگتری از نور خورشید، حساسیت نوری بالا، پایداری زیاد، راندمان غیر سمی، ماهیت 2/9بندگپ 

 Behnajady et)آوردهای رنگی بوجود میی پایین آن شرایط مناسبی را برای حذف آلایندهتولید الکترون و هزینه بالا در

al., 2006; Pardeshi and Patil, 2009) . 

 گذارد و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجامعوامل متعددی بر روی فرایندهای فتوکاتالیستی تأثیر می

به بررسی  2S/PEG/TiO-Agبا حذف متیل اورانژ توسط  (Feilizadeh et al., 2017)گرفته است. فیلی زاده و همکاران

 pHدهد که پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می مرئیتحت نور های عملیاتی اثرات فردی و متقابل پارامتر

و  Romaoباشد. می %32زده حذف و در شرایط بهینه با استها داشته رین اثر را نسبت به باقی پارامتربیشت

ی کاتالیست و کورتیزان استات) به های مختلف غلظت بهینهبا بررسی فتوکاتالیست (Romão et al., 2015)همکاران

برای  pH یبه بررسی بهینه (Abbasi and Hasanpour, 2017)و همکاران Abbasi عنوان آلاینده( را محاسبه کردند. 

با  (2016Gholami et al ,.)و همکاران Gholamiپرداختند.  2SnO و ZnOهای حذف متیل اورانژ توسط فتوکاتالیست

ژوهش ها در این پی حذف دست پیدا کردند. آنبررسی شرایط عملیاتی حذف بنتازون توسط کامپوزیت به شرایط بهینه

 اند.در حالت اسیدی و بازی( مشاهده کرده ZnOخنثی ) به دلیل خورندگی  pHبیشترین حذف بنتازون را در 

سازی ک بهینهی روش کلاسیی، اکثر تحقیقات بر پایهستیفوتوکاتال بیتخر ندیبر فرآ یاتیعمل یپارامترها اثر یدر مطالعه

. روش شودها ثابت نگه داشته میشود و باقی پارامترسازی میاند. در این روش یک پارامتر عملیاتی بیهنهنانهاده شدهب

ها پارامتر گرفتن اثرات متقابل بینرا به دلیل نادیده  ی صحیح و دقیقیی بهینهکلایسک نه تنها زمانبر بوده بلکه نقطه

. برای حل این مشکل، (Ahmadian et al., 2012; Mahdinia et al., 2017; Vayghan et al., 2016)کندمشخص نمی

ها با استفاده از های فردی و اثرات متقابل آنپیشنهاد شده است. در این روش با بررسی اثر متغیر 2روش پاسخ سطح

 آید.ی واقعی به دست میی بهینهمحدود نقطههای آزمایش

غلظت کاتالیست، غلظت متیل اورانژ  که شامل ،پارامتر عملیاتی 9به تأثیر همزمان  بار،در این تحقیق، برای اولین

این کار توسط روش  پرداخته شد. ZnO، به منظور حذف آلاینده متیل اورانژ توسط کاتالیست باشداولیه محلول می pHو 

های عملیاتی و در نتیجه بیشترین مقدار حذف نیز گزارش ی پارامترهمچنین مقدار بهینه پاسخ سطح انجام شده است و 

 شده است.  

 

 هامواد و روش -2

 مواد 
 

برای  است.استفاده شده به عنوان فتوکاتالیست ZnO (Merck Darmstadt, Germany )در این مقاله از کاتالیست صنعتی 

به عنوان آلاینده رنگی استفاده  (Merck KgaA, Darmstadt, Germanyی )با مشخصه متیل اورانژها، از انجام آزمایش

 انجام شده است. NaOH (Merck, Germany)و  HClتوسط  pH. همچنین تنظیم شده است

 



 نب و فاضلاب ایراآ کنگره علوم و مهندسیدومین 

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22

 

 9

 روش انجام آزمايش

 
با غلظت لیتر محلول میلی 007لیتر )که حاوی میلی 250با حجم  هایی5بشرها، از یک سری انجام آزمایش به منظور

دقیقه در  70را به آن اضافه کرده و به مدت  ZnOسپس کاتالیست محتوی  است. بوده( استفاده شده مناسب متیل اورانژ

کاتالیست میدهند. این کار موجب پراکنده شدن کامل قرار می  مقابل امواج مافوق صوت توسط دستگاه اولتراسونیک

بر روی سطح فتوکاتالیست تغییری در متیل اورانژ کند. برای اینکه جذب سطحی شود و از توده شدن آن جلوگیری می

به  دقیقه 90به مدت  ZnO، محلول محتوی UVنظر تحت نور نتایج نهایی ایجاد نکند؛ قبل از قرار دادن محلول مورد

 محلول بر اساس مقدار طراحی شده pH. سپس شدمیدرتاریکی قرار داده  6یهمراه متیل اورانژ بر روی استیرر مغناطیس

به طول  دقیقه 30که به مدت  ،در طول فرایند آزمایش و شدتنظیم می NaOHو  HClها توسط پیش از شروع آزمایش

 (39Wمجموعا ) UVلامپ  2تابش در معرض محلول آماده شده بعد از این مدت  .شودکنترل نمی pHمقدار  ،انجامدمی

گیرد. در طول انجام قرار می 300این مدت با استفاده از همزن مغناطیسی تحت اختلاط با دور گیرد و در قرار می

ی آزمایش بی های طراحی شده سعی شده است عوامل دیگری همچون دما ثابت نگه داشته شود و بر روی نتیجهتست

ذرات  7ی دستگاه سانتریفیوژشد و بوسیلهلیتر نمونه از محلول آزمایش گرفته میمیلی 70. بعد از هر آزمایش، تأثیر باشد

موج گیری میزان جذب آن در طول ی نهایی، با اندازهگردید. سرانجام میزان حذف متیل اورانژ در نمونهجامد آن جدا می

توسط دستگاه  ((Thomas and Burgess, 2017)اتفاق می افتد نور بیشترین جذبکه در این طول موج   (نانومتر 239

 .محاسبه شده است (7)گرفت. درصد حذف از فرمول، مورد ارزیابی قرار می9اسپکتروفتومتر

  

(7   ) 

و UVی مقدار جذب نوری نمونه قبل از قرار گرفتن تحت نور نشان دهنده0Cکه در آن،  

fCقرار گرفتن نمونه، به مدت یک ساعت، تحت نور  ی مقدار جذب نوری نمونه بعد ازنشان دهندهUV باشد.می 

 

 طراحی آزمايش و تحلیل آماری

(، غلظت اولیه متیل اورانژ A, mg/L) ZnOغلظت تخاب شده )پارامتر ان 9به منظور تأثیر  RSMدر این پژوهش، از روش 

(B, mg/L و )pH (C بر روی درصد حذف متیل اورانژ تحت نور ))UV  پارامتر  9استفاده شده است. لازم به ذکر است که

مستقل و درصد حذف متیل اورانژ به عنوان پاسخ خروجی در نظر گرفته شده  یها( به عنوان پارامترA,B,Cانتخاب شده)

 است.

نشان داده شده  7پارامتر مستقل این طراحی برای حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ در جدول  9حدود انتخابی 

 های اولیه به دست آمده است. است. لازم به ذکر است که حدود انتخابی بر اساس آزمایش

 
 های مستقل مورد نظر در طراحی آزمایش: مقادبر و حدود متغیر1جدول 

 متغیر ها حدود و سطوح

7+ 0 7- 

500 900 700  (A, mg/L غلظت)ZnO 

20 5/72 5  (B, mg/L غلظت)MO 

70 1 2 pH(C) 

0

0

100%
fC C

E
C
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های رایج برای بررسی ،که یکی از روش Box Behnken Design (BBD)در طراحی مدل پاسخ سطح از روش 

استفاده آزمایش  71ره شده با استفاده از متغیر مستقل اشا 9طراحی پاسخ سطح است، به منظور بررسی اثرات ترکیبی 

ای ی چند جملههمچنین با استفاده از این روش، معادله .(Hazime et al., 2013; Mohammadi et al., 2014)شده است

 مستقل و وابسته استفاده شده است:مرتبه دو برای نشان دادن ارتباط بین متغیرهای 

    (2                        )2 2 2

1 2 3 12 13 23 11 22 33 0Y b A b B b C b AB b AC b BC b A b B b C b          

 b22,b11b,33ی اثرات خطی، ضرایب نشان دهنده 3,b2,b1b(، MOبینی شده )بازده حذف پاسخ پیش (%)Y(، 2) یرابطهدر 

نشان  Cو B,Aضریب ثابت و  0b، متقابل ی اثراتضرایب نشان دهنده b13,b12b,23ی اثرات مربعی، ضرایب نشان دهنده

 باشند.( میpHی ضرایب مستقل )به ترتیب غلظت کاتالیست، غلظت آلاینده و دهنده

دهد. نشان میرا   BBDی آلاینده متیل اورانژ بر اساس روش آزمایشگاهی و پیشبینی شدهدرصد حذف  2جدول

همچنین در تحلیل واریانس  استفاده شده است؛  (ANOVA) 3به منظور آنالیز نتایج به دست آمده از روش تحلیل واریانس

 دست آمده است. به  ®70Design Expertهای عملیاتی توسط نرم افزار ی پارامترمقادیر بهینه
 

 اورانژ لیمت یستیحاصل از حذف فتوکاتال جیشده و نتا یطراح یها شیآزما-2جدول 

 ترتیب هامتغیر (%Yدرصد حذف متیل اورانژ )

 MOغلظت  pH(C) واقعی بینی شدهپیش

(B, mg/L) 

 ZnOغلظت 

(A, mg/L) 

932/0 93/0 2 20 900 7 

135/0 73/2 2 5/72 500 2 

97/33 23/99 1 5/72 900 9 

32/79 03/70 2 5 900 2 

97/33 21/50 1 5/72 900 5 

23/23 70/59 70 20 900 3 

73/52 72/23 1 20 500 1 

35/33 22/35 70 5 900 9 

57/2 75/2 2 5/72 700 3 

95/92 39/30 1 5 700 70 

12/21 99/29 1 20 700 77 

19/37 3/35 1 5 500 72 

37/13 93/19 70 5/72 500 79 

12/53 29/52 70 5/72 700 72 

97/33 32/30 1 5/72 900 75 

97/33 07/32 1 5/72 900 73 

97/33 75/32 1 5/72 900 71 
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 نتايج و بحث -3

 مدل بدست آمده و تحلیل آماری

 
 به دست آمده است: ((9) )معادلهزیر 2ی درجه ، معادلهUVتحت نور  MOبر اساس نتایج به دست آمده از حذف 

)9( 

باشد.  مثبت می MOو درصد حذف  MO(mg/L ،)pH(، غلظت mg/L)ZnOبه ترتیب غلظت  Y,C,B,A( 9ی )در معادله

آلاینده است؛ درحالیکه منفی بودن  ی تأثیر مثبت در حذف بیشترنشان دهنده 2Bو  A,C,ACبودن ضرایب پارامترهای 

 یباشد. همچنین همانطور که در معادلهی تأثیر منفی در حذف آلاینده مینشان دهند 2Cو  B,AB,BCپارامترهای  بضرای

 باشد.ی بی تاثیری) حدودی( این پارامتر میصفر شده است که نشان  دهنده 2A ( مشخص است ضریب پارامتر 9)

 نانیقابل اطم یبررس یبرا یابزار قدرتمند انسیوار زیدهد. آنالیم شیمدل ارائه شده را نما انسیوار زیآنال 9جدول 

حائز  اریبس 9ارائه شده در جدول  F valueو  P value ریراستا مقاد نی. در هم(Bose et al., 2014)باشدیبودن مدل م

تر  نانیداشته باشد، مدل قابل اطم یشتریمقدار ب F valueمقدار کمتر و  P valueهرچه  ،یباشد. به طور کلیم تیاهم

پاسخ  یبر رو شتریب ریتاث یباشد دارا شتریب کمتر و بیبه ترت F valueو  P value یکه دارا یپارامتر نیباشد و همچنیم

 یدار یرابطه معن است لذا 0029/0 شده مدل درجه دوم انتخاب P - value از آنجا که مقدار .(Myers et al., 2009)است

 P value ریبا توجه به مقاد گر،یاز طرف د .دارد وجود 35% نانیاطم مستقل انتخاب شده در سطح یرهایپاسخ و متغ نیب

برهمکنش دو  ز،یبرهمنکش پارامترها ن انیو در م ندهیآلا حذف یبر رو ریتاث نیشتریب یدارا pH پارامترها، F valueو 

 .باشندیقدرت اثر م نیشتریب یدارا pH (BC)و  ندهیآلا هیپارامتر غلظت اول
 

 : آنالیز واریانس برای مدل ارائه شده حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ3جدول 

p-value F value 

 

Mean 

Square)MS) 

Degree of 

Freedom(df) 

Sum of 

Squares(SS) 

Source 

0029/0  32/9 92/7393 3 95/71297 Model 
9939/0 95/0 90/792 7 90/792 A-C-cat 
0013/0 50/79 73/2323 7 73/2323 B-C_MO 
0009/0 99/29 95/3275 7 95/3275 C-pH 
9919/0 025/0 92/3 7 93/3 AB 
9312/0 97/0 23/713 7 23/713 AC 
9703/0 73/7 27/253 7 27/253 BC 
5329/0 97/0 93/31 7 93/31 2A 
5333/0 93/0 29/11 7 29/11 2B 
0090/0 90/73 05/2239 7 05/2239 2C 
  05/271 1 92/7573 Residual 
1223/0 23/0 12/790 9 75/932 Lack of Fit 
  13/297 2 71/7721 Pure Error 

                  R-Squared = 3739/0 , Adj R-Squared = 9731/0 , Adequate Precision = 253/0  

2 2= -168.586 + 0.019A - 1.636B + 62.286C - 0.001AB + 0.011AC -0.357BC + 0.0761 - 3.549Y B C
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به دست  یر تجربیمقاد 7شده است. شکل  یبررس زین یآمار یبا استفاده از نمودارها نیمدل همچن یستگیشا

به خط با شیب یک تأیید  داده ها یکیکرده است. نزد سهیشده از مدل را با هم مقا ینیب شیپ ریو مقاد شیآمده از آزما

ا مشاهده ها تطابق دارد. این موضوع بارائه شده تا حد بسیار قابل قبولی با نتایج آزمایشبینی مدل کننده آن است که پیش

 باشد.مورد تأیید می  2adj R =9731/0و  2R =3739/0مقادیر بالای 
 

 
 اورانژ لیحذف مت یشهایحاصل از آزما ریشده و مقاد ینیب شیپ ریمقاد سهینمودار مقا -1شکل 

 

 آنالیز مدل سطح پاسخ

 
را به  MOهای عملیاتی و اثر متقابل این پارامترها در درصد حذف آلاینده ی تأثیر پارامتردهندهبه خوبی نشان  2 شکل

 دهد.بعدی نشان می 9های صورت گرافیکی توسط نمودار

نشان داده شده است،  2(a) در شکل pHو  ستیفتوکاتال یمقدار مصرف یاتیعمل یاثر متقابل پارامترها رینمودار تاث

شود. یم رشتیب ندهیحذف آلا زانیم ،یمصرف ستیمقدار فتوکاتال شیدهد در ابتدا با افزاینمودار نشان م نیهمان طور که ا

خصوص ب ندهیآلا بیمراکز فعال تخر شیباعث افزا ستیش مقدار فتوکاتالیافتد که افزایاتفاق م لیدل نیامر به ا نیا

 شتری. با اضافه کردن ب(Gupta et al., 2007)گرددیآلاینده م بیتخر شیو به واسطه آن افزا رادیکال هیدروکسیل شده

واند باعث تیم ستیمقدار فتوکاتال شی. افزاابدییکاهش م ندهیشود، نرخ حذف آلایطور که مشاهده مهمان ست،یوکاتالتف

باعث کاهش مراکز فعال و به دنبال آن کاهش نرخ  جهیالکترون و حفره جداشده گردد و در نت بینرخ بازترک شیافزا

تواند باعث گلوخه شدن آن و در یم ستیاز اندازه فتوکاتال شیب شیافزا .(Sakkas et al., 2010)شود یستیحذف فتوکاتال

 . (Huang et al., 2008)گردد ندهیو آلا ستیکاهش سطح تماس کاتال جهینت

کل ش نیدهد. ایرا نشان م یمصرف ستیغلظت اولیه آلاینده و مقدار فتوکاتال یاثر متقابل پارامترها 2(b)شکل 

یم بیکاهش نرخ تخر نی. اابدییکاهش م ندهیآلا بیتخر زانیغلظت اولیه آلاینده، م شیکه با افزادهنده آن است نشان

باعث مسدود کردن مراکز  ندهیآلا یهاملکول اورانژ لیمت یبالا یدر غلظت ها نکهیداشته باشد. اول ا لیتواند چند دل

 یمحصولات جانب لیامکان تشک ندهیآلا یبالا یها. ثانیا در غلظت(Bahnemann et al., 2007)شوندیم یستیفعال فتوکاتال

بالا،  یها. ثالثا در غلظت(Selvam et al., 2007)شودیم شتریگردد، ب یم یستیکه باعث مسدود کردن مراکز فتوکاتال

عال مراکز ف دیجهت تول ستیون کمتر به فتوکاتالتشود تا ف یکند و باعث میرا جذب م یانرژ یهااورانژ فتون لیمت

  .(Damodar et al., 2007)برسد
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توان نتیجه گرفت که از این شکل می  نشان داده شده است. 2(c)و غلظت اولیه آلاینده در شکل pHاثر متقابل 

ط بازی در محی MOبیشترین مقدار است. همچنین حذف  =5/9pHبازده فعالیت فتوکاتالیست حذف آلاینده در حدود 

 ,.Khenniche et al)باشدمی ZnO 3-3/9 فتوکاتالیست 77باشد. نقطه بار صفر الکترونیکیبیشتر از محیط اسیدی می

2015; Qiang and Adams, 2004)  متیل اورانژ 72تفکیک اسیدیو با توجه به این ثابت (2/9pKa=)،  بهترین جذب

های زیادی انجام شده است که نشان دهد. همچنین پژوهشرخ می =5/9pHآلاینده بر روی کاتالیست در محدوده 

. (Pourata et al., 2009; Seck et al., 2012)باشدهای اسیدی و بازی ناپایادار میpHدر  ZnOدهد کاتالیست می

Dneshvar وهمکاران(Daneshvar et al., 2004) 2اند که در نشان داده  pH= کاتالیستZnO ( کاملا 2طبق واکنش )

های دهد. همچنین در محیطهای بازی این اتفاق روی نمیشود. اما در محیطکند و در محلول حل میخوردگی پیدا می

 ( بیشتر است. 5کسیل طبق واکنش )آنیون هیدروکسیل امکان تشکیل رادیکال هیدرو وجودبازی به دلیل 

 (2)    

(5)  

                                                                                                                                

 
اثر متقابل غلظت اولیه آلاینده و ( b) اورانژ لیدرصد حذف مت یبر رو pHمصرفی و  ستیاثر متقابل مقدار فتوکاتال( a) -2شکل 

درصد حذف منیل  یآلاینده بر رو هیو غلظت اول pHاثر متقابل ( c) اورانژ لیدرصد حذف مت یبر رو یمصرف ستیمقدار فتوکاتال

 اورانژ

 

 

   22 VBZnO h Zn O

  VBOH h OH
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 اورانژ لیحذف مت یاتیعمل طيشرا یساز نهیبه
 

حذف آلاینده  ینه پارامترهاینقاط به افتنی یبرا RSMشد، استفاده از یبخش دنبال م نیکه از ابتدا در ا یاز اهداف یکی

  ZnOتسیبا استفاده از کاتال ندهیمقدار حذف آلا نیشتریدهد که بیروش نشان م نیبا ا یساز نهیاورانژ بود. به لیتم

غلظت کاتالیست و آلاینده به ترتیب  دهد کهباشد. این مقدار حذف در شرایطی رخ میمی 2/32برابر با % UVتحت نور 

 شیشده، سه آزما ینیبشیپ نهینقطه به دییتا یبرا باشد.می=pH  02/3میلی گرم بر لیتر  و  79/3و 93/759برابر با 

کاملا با مقدار  جهنتی در بود، 1/30ی %ستیفتوکاتال تیفعال رخن نیانگیانجام شد که م نهینقطه به طیحذف مشابه در شرا

 .شودیم دییتا ممینقطه ماکز ینیب شیاست و لذا اعتبار مدل در پ کیشده نزد ینیب شیپ
 

 گیرینتیجه -4
  

عملیاتی) غلظت کاتالیست، غلظت آلاینده و  متغیر 9در این پژوهش، با استفاده از مدل پاسخ سطح اثر فردی و متقابل 

pH برای حذف آلاینده رنگی متیل اورانژ توسط کاتالیست )ZnO  تحت نورUV .2مقدار بالای  مورد بررسی قرار گرفتR 

تحلیل  .های آزمایشگاهی دارددقت خوبی نسبت به دادهی این است که مدل به دست آمده نشان دهنده 2Adj Rو 

های دیگر داشته است. همچنین با استفاده از سبت به متغیرنمحلول بیشترین تأثیر را  pHدهد که واریانس نشان می

 79/3گرم بر لیتر غلظت کاتالیست، میلی93/759ی حذف آلاینده متیل اورانژ برابر است با ه دست آمده نقطه بهینهمدل ب

 2/32، مقدار حذف آلاینده %بهینهباشد. در این نقطه محلول می pHمقدار  02/3میلی گرم بر لیتر غلظت آلاینده و 

دهد که باشد. در نتیجه، این پژوهش نشان میمی 1/30% بینی شده است و مقدار حذف آزمایشگاهی آن برابرپیش

 تواند مفید باشد. استفاده از طراحی آزمایش به روش پاسخ سطح تا چه اندازه می
 

 

 

  هاپی نوشت-5

 
1 Methylene Orange(MO) 

2 Advance Oxidation Process(AOP) 

3 Reactive Oxygen Species)ROS) 

4 Response Surface Methodology (RSM) 

5 Pyrex® glass Beakers 

6 Magnetic stirrer 

7 Laboratory centrifuge 

8 UV−vis spectrometer (Termo Genesys 10UV) 

9 The analysis of variance 

10 Trial version 7.0.3 Stat-Ease, Inc., Minneapolis, USA 

11 Point of zero charge (pHpzc) 

12 acid dissociation constant(pKa) 
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Abstract 
In this study, for the first time a statistical analysis based on the response surface methodology(RSM) was 

employed to investigate individual and interaction effects of key operating parameters of the photocatalytic 

degradation of methylene orange (MO) under UV irradiation using ZnO. The studied operating parameters 

included the photocatalyst loading, initial concentration of the pollutant, and pH of the solution. In this way, 

the statistics-based experimental design and RSM was utilized to find a quadratic model as a functional 

relationship between the degradation efficiency and the operating parameters. The regression analysis with 

R2
 value of 0.9198 showed a close fit between the model prediction and experimental data of the degradation 

efficiency. The analysis of variance based on the model indicated that the pH of the solution was the most 

influential factor, while the two other operating parameters were also significant. Eventually, the efficiency 

of MO degradation reached 92.2 % under the optimum conditions (i.e. photocatalyst loading of 153.36 

mg/L, MO concentration of 6.18 mg/L, and pH of 9.04). 
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