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  چکیده

  )مقالۀ پژوهشی(
  با استفاده از پر شترمرغاز پساب صنایع نه در حذف فنل یبه ين پارامترهاییتع

  
  *3هستی دارائی، 2، احمدرضا یزدانبخش1محمد منشوري

 

 
  
ع بوده که به يموجود در پساب صنا يآل يهاندهيفنل از جمله آال :و هدف نهیزم

ن مطالعه کاربرد پر يهدف از ا. باشديم يست سميط زيانسان و مح يشدت برا
-حذف فنل از محلول يفعال برا يهانهيد آمياز اس يعيمنبع طب به عنوانشترمرغ 

  . است يآب يها
 يد برايک جاذب جدي به عنوانن مطالعه از پر شترمرغ يدر ا :یروش بررس

 ليتر میلی۱۰۰ درگرم  ۵/۱و  ۱، ۷/۰، ۵/۰، ۳/۰، ۲/۰ يهاحذف فنل در وزن
ند حذف و ين فراي، مقدارجاذب و دما در حpHرات اثر زمان، يياستفاده شد و تغ

قرار  يرمورد بررسيالنگمش و يند جذب از معادالت فروندليت فراين تبعيهمچن
  .ها استفاده شدل دادهيه و تحليتجز يبرا Excelافزار گرفت و از نرم

 g ۲/۰ش مقدار ماده جاذب از يآمده معلوم کرد که با افزا به دستج ينتا :هاافتهی
محلول  pHش مقدار يجذب فنل با افزا. ابدييش ميزان جذب افزايم g ۷/۰تا 

ر يش زمان تماس تأثيآمد که افزا به دستجه ين نتين ايهمچن. ابدييکاهش م
  .زان جذب از محلول دارديدر م) درصد۷۰( ياژهيو
-ه نمونهيتصف يبرا يزيموفق آم به صورتن جاذب ي، ايطور کله ب :يریگجهینت
  .رود به کارتواند يم يآب يهاو محلول يصنعت يآب يها
  

  .نه، پرشترمرغ، جاذب، فنليد آمياس :کلید واژگان
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  مقدمه 
امروزه حضور فنل و مشتقات آن در آب و فاضالب 

به ط دارد يسالمت انسان و مح يکه بر رو يل خطراتيبدل
 به صورتفنل . شوديعمده محسوب م يک نگراني عنوان

   ط ياهان وارد محيها و گآلگه يجه تجزيدر نت يعيطب
عمدتاً در  يسطح ين ماده در آبهايشود اما حضور ايم
). ۱(باشديم يصنعت يهااز فاضالب يناش يجه آلودگينت

 يهاندهيآال به عنوان يابات آن بطور گستردهيفنل و ترک
 يهاه فاضالبيتصف. شونديط منتشر ميدر مح يطيمح

ک مشکل عمده ي يفنلبات يآلوده شده با ترک يصنعت
گوناگون از  يهادر غلظت ينده آلين آاليا. باشديم يجد
ک، ين و پالستيد رزي، توليميع پتروشيق فاضالب صنايطر

-يافت ميکش شگاه نفت، صنعت فوالد و آفتيکاغذ، پاال
ک و از مشتقات يدروکربن آروماتيک هيفنل ). ۲( گردد
دارد و پس از  ييت بااليباشد که در آب حالليم نيبنز

با توجه . دهديم يديت اسيحل شدن در آب به آن خاص
بوده و کاهش و حذف  يک ماده سمينده ين آالينکه ايبه ا
سخت  يباشد، لذا استانداردهايآن مشکل م يکيولوژيب
ست در نظر يط زيه مواد فنل دار به محيتخل يبرا يارانهيگ

توانند با ين ميبات فنل همچنيترک). ۳(گرفته شده است 
کلردار  يبات فنلينه کردن آب، ترکيکلر حاصل از کلر

 يجاد طعم و بويات باعث اين عمليکه ا هدکننديتول
ن مشکالت يبا توجه به ا). ۳(دينامطلوب در آب نما

 ييايميع شياز فاضالب صنا يبات آلين نوع از ترکيحذف ا
   در  يالزم و ضرور ياز اجزا يکي، يميو پتروش

 روديع به شمار مين صنايه فاضالب ايتصف يهاستميس
در ارتباط با  ياديقات زير تحقيدو دهه اخ يدر ط). ۴(

ن صوت گرفته ييپا يريپذهيت تجزيبا قابل يجذب مواد آل
ک ماده يص يقات، تشخين تحقيا يهدف اصل. است

از  يآل يهاندهيمت جهت حذف آاليجاذب موثر و ارزان ق
ان يسال يکه در طيطوره ب). ۵(است يآب يهامحلول

خطرناک از آب و  يهاندهيگذشته جهت حذف آال
به  يو کشاورز يکاربرد زائدات صنعت يفاضالب بر رو

م ين راستا تصميدر ا. شدبالقوه تمرکز  يهاجاذب عنوان

به ان يهمچون پر ماک يگر مواد زائديگرفته شد تا از د
ان  يقت، پرماکيدر حق). ۵( شود ک جاذب استفادهي عنوان

 يتوانند برايهستند که م يعيطب يهااز جمله جاذب
 به عنوان يادير زيگرفته شوند و در مقاد به کاره آب يتصف

 شونديد ميها تولها و کشتارگاهيک ماده زائد در مرغداري
مت بوده يک ماده ارزان قيبر عکس کربن فعال، پر ). ۶(

در ت يموفق). ۷(باشديز در دسترس مين يکه به راحت
ن ياز فاضالب به ارزش ا ييزدا يکاربرد پر مرغ در آلودگ

 ين برايمرغ همچن يپرها. افزوده است يديماده زائد تول
همچون طال و  يارزش فلزات با يهاوني يستيجذب ز

با توجه به اطالعات ). ۸(گرفته شده است  به کاروم ينيپالت
امکان کاربرد پر  يق حاضر با هدف بررسيموجود تحق

 ينده آليحذف آال يک جاذب براي به عنوانشترمرغ 
  .همچون فنل انجام شد

  
  یروش بررس

 ه و يشترمرغ از مراکز پرورش شترمرغ ته يپرها
ن بار با آب و دترجنت يسپس آنها چند. شد يآورجمع

با آب مقطر شستشو  ت پرها مجدداًيشسته شده و در نها
اتاق خشک  يپرها در دما يدر مرحله بعد. داده شدند

-شيخشک پرها از آنها جدا و ر يهاسپس ساقه. شدند
 ۳/۰حدود  يهاده شده و سپس به اندازهينرم آنها بر يها

 يآمده سپس برا به دستماده . شدندمتر خرد يسانت
فنل مورد استفاده در . شد يق نگهدارين تحقيکاربرد در ا

در آب،  ياز آلودگ يد غلظت مشخصيتول يق براين تحقيا
جامد، با درجه خلوص  به صورتاز شرکت مرک آلمان و 

  .باشديم يشگاهيآزما يزهايآنال يدرصد برا ۱۰۰تا  ۹۹
 به دست ين منظور ابتدا طبق استاندارد متد، برايبه هم
 از فنل ياستاندارد يهازان جذب مناسب، غلظتيآوردن م

ه و يته )ترمیلی گرم در لی ۵/۰و  ۴/۰، ۳/۰، ۲/۰، ۱/۰(
 nmبه دستگاه اسپکتروفتومتر داده شده و در طول موج 

ک محلول استوک يدر مرحله بعد . شدقرائت  ۵۰۰
mg/L ۱۰۰ رنگ و در  ياقهوه ياشهيه و در ظرف شيته
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ش از يآزما يو در مراحل بعد شد يخچال نگهداري
آب آلوده به  يهاه نمونهيته يمحلول استوک مذکور برا

ق يها با رقشياز جهت آزمايمورد ن يهافنل با غلظت
-سپس نمونه. به کمک آب مقطر استفاده شده است يساز

ن يثر در اؤنه ميبه ين پارامترهاييتع يه شده برايته يها
، زمان و غلظت ماده جاذب مورد pH ش شامل دما، يآزما
ک يش با يآزمان منظور ابتدا يا يبرا. ز قرار گرفتنديآنال

ک يهر ياز فنل انجام شده و براغلظت ثابت و مشخص 
 شکلدر  .آمد به دستنه ير بهيمشخص مقاد ياز پارامترها

هاي آماده براي آناليز استانداردهاي ساخته شده و نمونه ۱
   .اندنشان داده شده

  
  هایافته
 pHن مطالعه در خصوص اثر يج حاصل از اينتا
در راندمان حذف فنل توسط پرشترمرغ، اثر  يط آبيمح

تاً اثر مقدار ينها ،ر دمايزان حذف فنل، تأثيزمان تماس در م
 ييزان کارايدر مه فنل ير غلظت اوليثأت تاًيو نهاپرشترمرغ 

 ۴ يال ۱ يب در نمودارهايستم در حذف فنل به ترتيس
  .ش داده شده استينما

خصوص در : حذف ييکارا يه بر روياول pHر يثأت
ه ياول يهاpHمورد نظر با  يهانه، محلوليبه pHن ييتع
- سپس نمونه. از محلول استوک ساخته شد) ۹ ،۷، ۳، ۲(

و مقدار mg/L ۱۵مورد نظر در غلظت ثابت فنل  يها
ت يساعت مخلوط شد و در نها ۸به مدت  g ۵/۰جاذب 

. شدن ييتع يمانده فنل به روش اسپکتروفتومتريغلظت باق
 ييکارا pHش يشود با افزايمشاهده م گونه کههمان

زان حذف يم pH= ۲که در يبطور. ابدييحذف کاهش م
زان حذف يم pH =۹بوده و در  درصد ۶۲فنل در حدود 

  . ابدييکاهش م درصد۵/۲۹به 
 ييکارا ير دما بررويتأث: زان حذف فنلير دما بر ميثأت 

،  pH= ۲(کسانيط يستم مورد مطالعه در شرايحذف در س
ساعت و غلظت  ۸تا  ۲، زمان mg/L ۱۵ه فنل يغلظت اول

ر دما را بر يتأث ۲نمودار . ديگرد يبررس) g ۵/۰جاذب 
 به دستج يمطابق نتا. دهديحذف فنل نشان م ييکارا

 C۳۰° ين درصد حذف فنل در دمايشتريآمده از نمودار ب
  .باشديم

در  :حذف ييکارا ير مقدار ماده جاذب بر رويتأث
، ۳/۰، ۲/۰(ر در دوز جاذب ييمورد مطالعه با تغستم يس
و  pH=۲و ) تريليليم ۱۰۰گرم بر  ۵/۱و  ۱، ۷/۰، ۵/۰

 يساعت بررس ۸در زمان  mg/L۱۵ ه فنل يغلظت اول
 ييکارا ير مقدار ماده جاذب را بر رويتأث ۳نمودار . شد

داست با يهمانطور که از نمودار پ. دهديحذف نشان م
زان جذب فنل يم ينياذب تا حد معش مقدار ماده جيافزا
  . روديباال م
ر زمان تماس يتاث: حذف فنل ير زمان تماس بر رويتأث
ر در ييستم مورد مطالعه با تغيحذف در س ييکارا يبر رو

، pH= ۲ساعت در  ۲۴ساعت تا  ۵/۰زمان تماس از 
و غلظت میلی لیتر ۱۰۰در   g۷/۰ماده جاذب  دارمق
ر زمان يتأث ۴نمودار . شد يبررس mg/L ۱۵ه فنل ياول

طور همان. دهديحذف را نشان م ييکارا يتماس بر رو
زان يش زمان تماس ميبا افزا شوديکه از نمودار مشاهده م

گرم از جاذب  ۷/۰دوز  يکه برايبطور. روديحذف باال م
و در ) درصد ۱۰(ساعت حداقل حذف فنل  ۵/۰در زمان 

مشاهده ) درصد ۷۰(زان حذف فنل يساعت حداکثر م ۲۴
  . گردديم

ر غلظت يثأت: زان حذف آنيه فنل بر مير غلظت اوليتاث
، ۱۵، ۵، ۱ه يغلظت اول ۵ه فنل در حذف آن با کاربرد ياول
ن يج اينتا. ديگرد يتر از فنل بررسيگرم در ليليم ۵۰و ۲۵

  .نشان داده شده است ۵در نمودار  يبررس
ن يدر ا): ريچ و النگميفروندل(جذب فنل  يهازوترميا

ان يب يبرا ريو النگم شيزوترم فروندليا يهامطالعه از مدل
آن در  ين مقدار فنل جذب شده و غلظت تعادليارتباط ب

 ۶ يج مربوطه در نمودارهاينتا. محلول استفاده شده است
  . نشان داده شده است ۷و 

ارائه  ۱زوترم در جدول ين دو ايا يهان ثابتيهمچن
شود که يج حاصله مشاهده مينتا با توجه به. شده است

زوترم ياز ا يپرشتر مرغ بخوب يجذب فنل بر رو
  کنديت ميتبع )<۹۸/۰( شيفروندل
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  ز در دستگاه انکوباتور یآنال يساخته شده برا

 

  

  mg/L 15ه فنلیدر حذف فنل توسط پر شترمرغ در غلظت اول

  

  اثر دما در حذف فنل توسط پر شترمرغ
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ساخته شده برا يهاذکر شده و نمونه يهاساخته شده در غلظت ياستانداردها 

  )راست به چپ(

  
در حذف فنل توسط پر شترمرغ در غلظت اول pHاثر  :1نمودار 

  
اثر دما در حذف فنل توسط پر شترمرغ :2نمودار 

2 4 6 8 10

بھینھ pH

5 10

)ساعت(زمان 

20 
C

460                                          

 

  

        
 :1شکل 
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  اثر مقدار ماده جاذب در حذف فنل

  

 15 ،2pH=   گرم ماده جاذب 1تا  2/0، مقدار(  

  

  توسط پر شترمرغ
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)میلی گرم در لیتر

                                                      محمد منشوري و همکاران
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اثر مقدار ماده جاذب در حذف فنل :3نمودار 

  

  
 mg/Lغلظت فنل ( اثر زمان تماس در حذف فنل توسط پر شتر مرغ 

  

  
توسط پر شترمرغ آندر حذف  غلظت اولیه فنلاثر  :5ار دنمو

0.5 1 1.5 2

 (gr)غلظت جاذب

10 20 30

)ساعت(زمان تماس 

0.2 gr

0.3 gr

0.5 gr

0.7 gr

1 gr

10 20 30

میلی گرم در لیتر(غلظت فنل 

1 mg/l

5 mg/l

15 mg/l

25 mg/l

50 mg/l

محمد منشوري و همکاران

 

 

اثر زمان تماس در حذف فنل توسط پر شتر مرغ  :4نمودار 
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  C 30° يفنل توسط پر شترمرغ در دما يش برایجذب فروندل یزوترم خطیا :6ار دنمو
 

  
  

  C 30° يجذب فنل توسط پر شترمرغ در دما ير برایجذب النگم یزوترم خطیا: 7نمودار 
    

  النگمیر و جذب فروندلیچ ایزوترم مدل پارامترهاي :1 جدول
  ريمدل النگم  شيمدل فروندل  زوترمينوع ا

  K  1/n  R2  Q0 b  R2  پارامترجذب

  ۹۱۹/۰  ۶۶/۱  ۰.۰۴  ۹۸/۰  ۸/۰  ۰۱/۰  پرشترمرغ
                                                             

  بحث 
با ثابت نگه داشتن  ۱ق طبق نمودار يتحقن يدر ا 

همچون مقدار ماده جاذب، دما و غلظت فنل  ييپارامترها
طبق . شد يحذف فنل بررس ييکارا ير اثر فنل بر رويتأث
-ق انجام شده مشخص شد که جذب فنل از محلوليتحق

محلول  pHبه   ياديز يدر درجه اول وابستگ يآب يها

سطح جاذب اثر  يکيلکترشارژ ا يبر رو  pHرا يدارد، ز
طبق ). ۹(دهدير مييون فنل را تغيزاسيونيگذاشته و درجه 

کاهش  pHش يج حاصل شده مقدار جذب فنل با افزاينتا
در  pHل نقش ين امر ممکن است به دليا .ابدييم
توسط  (φions) فنل يونيبخش  .ون فنل باشديزاسيوني

R² = 0.98
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 φions=[ 1/ 1+1 ):۱۰(شودير محاسبه ميرابطه ز

(PKa –pH)] )۱(.                                                                                          

ش يبا افزا φionsکه  شوديمطابق فرمول باال مشاهده م
pH ک ين نکته که فنل يابد و با توجه به اييش مي، افزا
باال  pHز در يجه به مقدار ناچيباشد در نتيف ميد ضعياس

ن سطح ييپا يهاpHن در يهمچن). ۱۱(شود يتفكيك م
ک کشش يجه در يبار مثبت شده و در نت يجاذب دارا

همچنين با  .رديگيفنل قرار م يبا بار منف يهاونيبا  يقو
به سمت خنثي و قليايي ميزان كدورت نمونه  pHافزايش 

يابد كه اين ممكن است بدليل تجزيه برخي از افزايش مي
ن يدر ا يج مشابهينتا .آلي پر در نمونه باشد اجزاي

 کربن فعال توسط يجذب فنل بر رو يخصوص برا
 بنات ت توسطيبنتون ي، بر روHalouli)( يهالل

(Banat)ماليو شکر توسطيخاکستر ن ي، بر رو 
)Vimal(  و بر کربن پوست گردو و پوست بادام توسط

  ).۱۳-۱۱(ارائه شده است يديسع
که  شوديمشاهده م ۲ج ارائه شده در نمودار يمطابق نتا 

زان حذف فنل يجاذب باال رفته و م ييش دما کارايبا افزا
به  C ۲۰°ش دما از يکه با افزا يبه  طور. ابدييش ميافزا
°C ۳۰ در جذب فنل توسط پر  ياش قابل مالحظهيافزا

 C°ش دما تا يو بعد از آن با افزا شوديشترمرغ مشاهده م
 ييش کارايافزا. ابدييپر در جذب کاهش م ييکارا ۴۰

ل انبساط جاذب و يش دما ممکن است بدليجذب با افزا
 يحذف فنل يشتر برايفعال ب يهاش محليجه افزايدر نت

ن کاهش راندمان يهمچن. که در تماس با آن است باشد
ل يگراد بدليدرجه سانت ۴۰شتر دما تا يش بيستم با افزايس
ف شدن يجه ضعينت فنل و درش حرکت و جنبش يافزا
-قات مشابهيدر تحق. ن جاذب و فنل شوديجذب ب يروين

ن يها انجام شده اندهيآال يان بر رويکه با پر ماک يا
توان به ينه مين زميدر ا. ده استيموضوع به اثبات رس

 يفاز فنل با استفاده از پر مرغ توسط يستيجذب ز
(Fawzi)ان يماکن با پر يگو کارميندي، جذب رنگ ا

 و جذب سرب با پر مرغ توسط )Mittal( تاليم توسط
   ).۱۴، ۸، ۶(اشاره نمود  De la Rosa)( ال رزا يد

  يریگجهینت
ش ير افزايدر ارتباط با تأث آمده به دستج ينتااساس  بر

 .)۳نمودار (حذف فنل  ييجاذب بر کارا ةمقدار ماد
حداقل مقدار حذف را  g ۲/۰که در غلظت  شدمشخص 

جاذب راندمان حذف  ةش مقدار ماديدارد اما با افزا
که با مقدار  يدهد به طوريرا نشان م يريگش چشميافزا

ابد و پس از آن ييش ميزان حذف افزايم g ۷/۰جاذب 
ش يبا افزا يشود و به عبارتيراندمان حدف دچار کاهش م

ط يفنل به محجذب  g ۷/۰ش از يمقدار ماده جاذب به ب
تواند بعلت کمبود ين کاهش جدب ميا .افتدياتفاق م

. باشد) گرم۲تا  ۷/۰از (ر باالتر جاذب يغلظت فنل در مقاد
که با  شدهنه حذف فنل مشاهده يقات مشابه در زميدر تحق

ت اصالح شده يمانند بنتون ييهاش مقدار جاذبيافزا
پر ، ي، سبوس برنج و کربن آن توسط ملکيانتيتوسط د

 زيواز ، پوست بلوط توسط)Fawzi(يفاز مرغ توسط
(Vazquez) ناگدا و توسطيو برگ تند )Nagda( 

ق يک تحقين در يهمچن. ابدييش ميدرصد حذف فنل افزا
حذف فنل بر  يبرا)Mishra( شرايم مشابه که توسط

ش مقدار يکربن برگ انجام داد مشاهده شد که با افزا يرو
 -۱۵، ۹، ۸، ۵(ابدييکاهش مزان حذف فنل يماده جاذب م

۱۷.(  
راندمان حذف  شودمشاهده مي ۴طور كه در نمودار همان

فنل و مقادير متفاوت  mg/L ۱۵فنل در غلظت اوليه 
دقيقه در حداقل  ۳۰در زمان تماس ) g ۱-۲/۰(جاذب 

باشد اما با افزايش زمان، راندمان حذف مقدار خود مي
طوري كه در زمان دهد به افزايش چشمگيري را نشان مي

ساعت راندمان حذف فنل توسط پر شترمرغ در  ۲۴تماس 
. رسدغلظت ماده جاذب به حداكثر مقدار خود مي ۵هر 

در اين زمينه نتايج مشابهي براي جذب فنل بر روي پرمرغ 
، بر روي بنتونيت اصالح شده Fawzi)( يفاز توسط

توسط ديانتي و بر روي خاكستر زغال سنگ آفريقاي 
، ۸، ۵(است  شدهارائه  )Potgieter( تريپتگ ي توسطجنوب
۱۸ .(  
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ه فنل در نمودار ير غلظت اوليثأج مربوط به تيبر اساس نتا
 ييزان کارايش غلظت فنل ميکه با افزا شدمشاهده  ۵
ش يرسد که با افزاين به نظر ميا. ابدييب کاهش مذج

ن امر يرود که ايت جذب جاذب باال ميغلظت فنل ظرف
انتقال جرم و در  يرويش نيجه افزاياست در نتممکن 

ن ين ايهمچن). ۲۶، ۵(ت جذب باشديش ظرفيجه افزاينت
ش غلظت فنل درصد حذف يافزا رسد که بايبه نظر م
  .ابدييکاهش م

حاصل از  يهاف دادهيتوص يبرا يمختلف يهامدل 
 يهازوترمين آنها ايشات جذب وجود دارد که مهمتريآزما

به  يابيزوترم جذب به منظور دستيل ايتحل. جذب است
-ستميس يج و  طراحيق نتايش دقيک معادله جهت نماي

  ).۹(باشد يار مهم ميجذب بس يها
- ير ميش به صورت رابطه زيزوترم فروندليا يشکل خط

  :)۹،۱۰،۱۹،۲۰(باشد
      =      +   :نجا يکه در ا) ۲(         

qe= جرم جاذب است  يمقدار جسم جذب شده به ازا
(mg/mg)   

Ce= جسم جذب شونده  يغلظت تعادل(mg/L)   
K  1و/n= ش هستند که به يزوترم فروندليا يهاثابت
. باشنديت جذب و شدت جاذب ميب مربوط به ظرفيترت

ش را بر يجذب فروندل يهازوترميا ۶و  ۵ ينمودارها

-يثابت درجه سانت ۳۰ يستم جاذب پر شترمرغ در دمايس
  .دندهيگراد نشان م
-ير محاسبه ميز از رابطه زير نيزوترم النگميا يشکل خط

=    :)۲۰ - ۱۹، ۹،۱۰( شود   ° +    °      )٣                                                                                                         (
  : نجايکه در ا

Q0  وb = ر بر حسب يالنگم يهازوترميا يهاثابت
mg/g  وL/mg ب مربوط به حداکثر يهستند که به ترت
ش به يمدل فروندل .جذب هستند يت جذب و انرژيظرف

جهت جذب  يف قابل اعتمادتريتوص يکيزيصورت ف
ن موضوع يکند که ايارائه م يمواد آل يها بر روندهيآال
 يمختلف بر رو يجذب يباندهال حضور يتواند بدليم

-ينشان م ۶و  ۵ يهانمودار يهاداده). ۱۹(باشد يمواد آل
 يباال يب همبستگيش به علت ضريد که رابطه فروندلنده

زوترم ينسبت به ا باشنديم ۹۸/۰آمده که برابر  به دست
شترمرغ را  پر يجذب فنل بر رو )R 2=۹۱۹/۰(ر يالنگم

  . دنکنيف ميتوص هترب
  

  یقدردان
 يدانند تا از همکاريسندگان بر خود الزم مينو

البرز،  يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت محترم پژوهش
بهداشت و کارشناسان  ةن محترم دانشکدوالمسؤ
ن يآب و فاضالب که ما را در انجام ا يميشگاه شيآزما
  . ندينما يتشکر و قدردان ،اندداده ياريق يتحق

 منابع
1-Yapar S, Ozbudak V, Dias A, Lopes A. Effect of adsorbent concentration to the adsorption of phenol on 

hexadecyl trimethyl ammonium-bentonite. J Hazard Mater 2005 ;121(1-3):135-9. 
2-Bayramoglu G, Arica MY. Enzymatic removal of phenol and p-chlorophenol in enzyme reactor: horseradish 

peroxidase immobilized on magnetice beads. J Hazard Mater 2008; 156(1-3):148-55 
3-Joyce TW. Design criteria for phenol treatment by plastic media tricking filter, ALCHE. Symposium Series 

1997;39(17):123-31 
4-Lin SH, Cheng MJ. Adsorption of phenol and m-cholorophenol on organobentonites and repeated thermal 

regeneration. Waste Manage 2002;22(6):595-603 
5-Mittal A. Removal of the dye amaranth from wastewater using hen feathers as potential adsorbent. Elect J 

Environ Agri Food Chem 2006;5(2):129-35. 
6-De la Rosa G, Reynel-Avila HE, Bonilla A, Martinez AL. Word Academy of Science. Eng Technol 

2008;47:394-402. 
7-Mittal A. Use of hen feathers as potential adsorbent for the removal of a hazardous dye, Brilliant Blue FCF, 

from wastewater. J Hazard Mater 2006; 128(2-3):233-9. 
8-Banat FA, Al-Asheh S. Biosorption of phenol by chicken feathers. Environ Eng Policy 2000;2(2):85-90. 
9-Mahvi AH, Maleki A, Eslami A. Potential of rice husk and rice husk ash for phenol removal in aqueous 

systems. Am J Appl Sci 2004;1(4):321-6. 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  465                                                                                    و همکارانمحمد منشوري 

 
13913911  ،،55ة ة ، شمار، شمار1111  ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجندي  علمی پزشکیعلمی پزشکی  ۀۀمجلمجل  

 

10-Banat FA, Al-Bashir B, Al-Asheh S, Hayajneh O.  Adsorption of phenol by bentonite. Env Pollut 2000; 
107(3):391-8. 

11-Khalid N, Ahmad S, Toheed A, Ahmad J. Potential of rice husks for antimony removal. Appl Radiat Isot 
2000;52(1):31-8.   

12-Halhouli KA, Drawish NA, Al-Dhoon Naser M. .  Effects of pH and inorganic salt on the adsorption of 
phenol from aqueous systems on activated decolorizing charcoal. Separ Sci Technol 1995;30(17):181-90. 

13-Vimal C, Srivastava S, Mahadeva M, Indra D, Basheswar Prasadm Indra M, Mishra S. Adsorptive removal of 
phenol by bagasse fly ash and activated carbon: Equilibrium, kinetics and thermodynamics. J Coll Surf 
2006;5(2):89–104.   

14-Mittal A, Mittal J, Kurup L. Utilization of hen feathers for the adsorption of Indigo Carmine from simulated 
effluents. J Environ Prot Sci 2007;146:92-100. 

15-Vazquez G, Gonzalez J, Freire M, Calvo M, Antorrena G. Determination of the optimal conditions for the 
adsorption of cadmium ions and phenol on chestnut (castanea sativa) shell. Globa NEST J  2009;11(2):196-
204.  

16-Nagda GK, Diwan AM, Ghole VS. Potential of tendu leaf refuse for phenol removal in aqueous systems Appl 
Ecol Environ Res 2007;5(2):1-19.  

17-Mishra S, Bhattacharya J. Batch studies on phenol removal using leaf activated carbin. Malaysian J Chem 
2007;9(1):1-15.  

18-Potgieter JH, Bada SO. Potgieter SS. Adsorptive removal of various phenols from water by South African 
coal fly ash. Water SA 2009;35 (1):89-96. 

19-Aksu A, Açikel U, Kabasakal E, Tezer S. Equilibrium modeling of individual and simultaneous biosorption 
of chromium (VI) and nickel (II) onto dried activated sludge.  Water Res 2002;36(12):3063-73. 

20-Rengaraj S, Moon SH, Sivabalan R, Arabindoo B, Murugesan V. Agricultural solid waste for the removal of 
organics: adsorption of phenol from water and wastewater by palm seed coat activated carbon. Waste 
Manage 2002;22 (5):543-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... تعیین پارامترهاي بهینه در حذف فنل                                                                                                                    466

13913911  ،،55  ةة، شمار، شمار1111  ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجندي  علمی پزشکیعلمی پزشکی  ۀۀمجلمجل  

 

Abstract 

Determining the Optimum Parameters of Phenol Removal from 
Industrial Effluents by Using Ostrich Feathers 

Mohammad Manshouri 1, Ahmad Reza Yazdanbakhsh2, Hasti Daraei 3* 
 

 
 

Backgrounds and Objectives: Phenol is one of the organic 
pollutants that is found in industrial effluents and is very toxic 
for human and environment. This study proposes the use of 
ostrich feathers as a natural source of active amino acids to 
remove phenol from aqueous solution.  
Materials and Methods: For this study, ostrich feather has 
been used as a synthetic adsorbent in removal of phenol in 
different doses 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5 g/100 ml. Besides, the 
effects of changing contact time, pH, adsorbent dose and 
temperature has been determined. Description of adsorption 
Freundlich isotherm has also been accomplished and Excel 
software for analyzing the data was used.  
Results: The result obtained revealed that by increasing the 
dosage of the sorbent from 0.2 g to 0.7 g the adsorption 
increases. The adsorption of phenol decreases by the increase of 
the pH value of the solution. In addition, it is observed that the 
contact time significantly affect the rate of phenol adsorption 
(70%) from solution.  
Conclusion: Generally, the adsorbent was applied successfully 
for treating industrial water samples and aqueous solution. 
 
Keyword: amino acids, ostrich feather, adsorbent, phenol.  
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