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ABSTRACT
Phosphorus is not only the main nutrient of living organisms and the basic materials of many industries, but
also it is one of the important parameters affecting the environment. In this study, the effect of different levels
of Hexa decyl tri methyl ammonium surfactant concentration on modification of clinoptilolite zeolite was
investigated in order to remove phosphate using column tests. For this purpose, the effect of modified zeolite
with 0, 10, 20 and 25 mg/L concentrations were investigated using columns with height of 30 cm, diameter of
32 mm and with upward flow. Three common models; Bohart-Adams, Thomas and modified dose-response,
with an artificial intelligence model of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) were investigated in
terms of modeling the breakthrough curve in the adsorption column,. The results of this study showed that the
amount of equilibrium absorption capacity increases from 0.08 to 0.23 mg/L with increasing surfactant
concentration. The concentration of 25 mg/L with a breakthrough and saturation time of 15 and 225 minutes
and an adsorption capacity of 0.23 mg/g was the best level for modification of zeolite in order to remove
phosphorus. The modified dose-response model versus the Thomas and Bohart-Adams models is the most
accurate adsorption math model to predict a column breakthrough curve for phosphorus removal. Also, the
results of this study indicate that ANFIS is more capable and accurate than the conventional kinetics models
in estimating the output concentration from phosphorus adsorption column which results a reduction of 44, 32
and 20% of the average relative error, root mean square error and chi-square, relative to the best mathematical
adsorption model.
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مطالعه ستونی اثر زئوليت اصالح شده با غلظتهای مختلف سورفکتانت بر حذف فسفر و شبيهسازی آن با
مدلهای سنتيکی و ANFIS
3

جمال عباس پلنگی ،1محمدعلی غالمی سفيدكوهی* ،2محمدعلی بهمنيار

 .1دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري .ساري ،ایران
 .2دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشكده مهندسي زراعي .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ایران
.3استاد گروه خاكشناسي دانشكده علوم زراعي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ایران
(تاریخ دریافت -1397 /3 /8 :تاریخ بازنگري -1397/5/29 :تاریخ تصویب)1397/6/22 :

چکيده
فسفر نه تنها مواد مغذي اصلي موجودات زنده و مواد اساسي بسياري از صنایع است بلكه یكي از پارامترهاي مهم و تأثير-
گذار بر محيط زیست است .در این تحقيق اثر سطوح مختلف غلظت سورفكتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيم بروماید بر
اصالح زئوليت كلينوپتيلوالیت ،به منظور حذف فسفات با استفاده از آزمایش هاي ستوني مورد بررسي قرار گرفت .براي
این منظور اثر زئوليت اصالحشده با غلظتهاي  20 ،10 ،0و  25ميليگرم در ليتر با ستونهایي با ارتفاع  30سانتيمتر،
قطر  32ميليمتر و جریان رو به باال ،آزمایش شد .بهمنظور مدلسازي منحني شكست ستون جذب ،سه مدل سنتيكي
متداول بوهارت-آدامز ،توماس و دوز-پاسخ اصالحشده بههمراه یک مدل هوش مصنوعي سيستم استنتاج عصبيفازي
تطبيقي بررسي شدند .نتایج نشا ن داد كه مقدار ظرفيت جذب تعادلي با افزایش غلظت اصالح كننده از  0/08به 0/23
ميليگرم در ليتر افزایش یافت .غلظت  25ميليگرم در ليتر با زمان شكست و اشباع  15و  225دقيقه و ظرفيت جذب
 0/23ميلي گرم در گرم ،بهترین حالت براي اصالح زئوليت و حذف فسفر نتيجه شد .یافتهها نشان داد مدل دوز-پاسخ
اصالح شده نسبت به مدل توماس و بوهارت-آدامز ،دقيقترین مدل ریاضي جذب براي پيشبيني منحني شكست ستون
براي حذف فسفر است .همچنين سيستم استنتاج عصبيفازي تطبيقي نسبت به مدلهاي سنتيكي متداول از قابليت و
دقت بيشتري در تخمين غلظت خروجي از ستون جذب فسفر برخوردار بوده و منجر به كاهش  32 ،44و  20درصدي
متوسط خطاي نسبي ،جذر ميانگين مربعات و خيدو نسبت به بهترین مدل ریاضي جذب شد.
واژههای كليدی :زئوليت ،ظرفيت جذب ،هوش مصنوعي ،منحني شكست ،مدلسازي

مقدمه

*

فسفر یكي از مهمترین مواد مغذي منابع غير قابل تجدید است
كه ميتواند در فاضالب یا آب سطحي وجود داشته باشد .حضور
آن در آب (به شكل اورتوفسفاتها ،پلي فسفاتها و فسفاتهاي
آلي) از منابع مختلف مانند كود كشاورزي ،خوراک دام (فاضالب
زراعي) ،مواد شوینده (فاضالب صنعتي) و فاضالب منشا ميگيرد
( .)Eljamal et al., 2017تخليه مقادیر باالیي از این مواد مغذي
داخل منابع آبهاي پذیرنده ،سبب افزایش رشد جلبکها و در
نتيجه پدیده اوتریفيكاسيون ميگردد و ميتواند باعث تخریب
توازن حضور ارگانيسم آب و تأثير بركيفيت آب شود
) .)Malekotian et al., 2010حذف فسفر از آب و فاضالب مي-
تواند با روشهاي مختلفي نظير غشاء فيلتراسيون ،اسمز
معكوس ،انعقاد ،رسوب ،كریستاليزاسيون ،جذب/تبادل یوني،
* نویسنده مسئولma.gholami@sanru.ac.ir :

جداسازي مغناطيسي ،تصفيه بيولوژیكي و تاالبهاي مصنوعي
انجام گيرد ( .)Sabir et al., 2011از بين این روشها ،روش
جذب به دليل عمليات ساده ،كم هزینه ،حذف پایدار فسفر و
پتانسيل بازیابي فسفر ،به عنوان یک روش جذاب شناخته شده
است ( .)Zhang et al., 2014اگرچه زئوليتها بطور گسترده
براي جذب كاتيونها بهكار ميروند ولي بهدليل بارهاي منفي
دائمي در چارچوب ساختاري آنها ،زئوليتهاي طبيعي براي
جذب آنيونها تمایلي نداشته و یا تمایل كمي نشان ميدهند
) .)Faghihian and Bowman., 2005به همين دليل به ندرت
زئوليتها براي جذب فسفر بكار ميروند ( .)He et al., 2016از
طرفي با اصالح زئوليت توسط سورفكتانتهاي (SMZ) 1كاتيوني
مانند هگزا دسيل تري متيل آمونيوم بروماید ،بارمنفي سطح
زئوليت به بار مثبت تغيير ميیابد ( )Li et al., 2003كه این
منجر به افزایش ظرفيت جذب آنيونهاي غيرآلي ميشود
1- Surfactants Modified Zeolite
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(.)Naghash and Nezamzadeh., 2015
آزمایشهاي ناپيوسته )Malekotian et al. (2010
مشخص نمود كه اصالح زئوليت كلينوپتيلوالیت با سورفاكتانت
هگزا دسيل تري متيل آمونيوم بروماید ) (HDTMA – Brبا
ميزان ظرفيت جذب برابر  32/05ميليگرم فسفات به ازاي هر
گرم جاذب ،نسبت به سایر سورفاكتانتها مانند هگزا دسيل تري
متيل آمونيوم كلراید ) ، (HDTMA – Clسدیم دسيل سولفات
) (SDSو ستریماید ) ،(Cاز بيشترین ظرفيت جذب براي حذف
فسفات برخوردار ميباشد .بررسي حذف نيترات و فسفات با
استفاده از زئوليت اصالح شده با cetylpyridinium bromide
مشخص نمود كه با افزایش غلظت اصالح كننده ،ميزان حذف
نيترات و فسفات افزایش ميیابد ولي جذب آمونيم كاهش مي-
یابد ( .)Li et al., 2017بررسي اثر نانو زئوليت  Yاصالح شده با
غلظتهاي كمتر ،برابر و بيشتر از ( CMC 1به ترتيب  2 ،0/5و
 20ميلي مول در ليتر) توسط سورفكتانتهاي هگزا دسيل تري
متيل آمونيوم بروماید ،بصورت ناپيوسته مشخص نمود كه ميزان
حذف فسفر در حالت استفاده از سورفكتانت بيشتر (بزرگتر از
 )CMCكارایي باالتري دارد (Hrenovic .)Samadi et al., 2010
) et al. (2010نيز نشان دادند كه با افزایش غلظت – HDTMA
 Brاز  0/447تا  215( 5/187براي ظرفيت تبادل كاتيوني
خارجي) ميليمول بر ليتر ،ميزان ظرفيت جذب فسفر در زئوليت
اصالح شده از  80به  789/47ميليگرم در كيلوگرم و راندمان
حذف نيز در حالت عدم حضور باكتري از  3/5به  32/33درصد
افزایش یافت .آزمایشهاي ناپيوسته )Bansiwal et al. (2006
غلظت  200ميليگرم در ليتر نسبت به غلظتهاي  50 ،0و
 100ميليگرم در ليتر ،بطور قابل مالحظهاي جذب آنيون
فسفات را برروي زئوليت افزایش ميدهد.
روشهاي آزمایش جذب را ميتوان در دو حالت كاربردي،
پيمانهاي و پيوسته دستهبندي كرد ()Dichiara et al., 2015
.در حالت اول كه بيشتر پژوهشهاي انجام شده در خصوص
اثرات سورفكتانتها در این حالت انجام شده ،در یک سيستم
بسته انجام ميشود ،در صورتي كه حالت دوم ،آزمایشها در یک
سيستم باز كه عمدتاً شامل یک ستون با بستر ثابت ميباشد،
انجام ميگردد ( .)Xu et al., 2013دادههاي تعادلي و سنيتيک
جذب به دست آمده در طول جذب ناپيوسته ،براي طراحي
مناسب و بهينهسازي ستونهاي ثابت نامناسب هستند ( Kizito
 .)et al., 2016بنابراین ،براي كسب اطالعات عملي در شرایط
جریان ،انجام آزمایشهاي پيوسته در غالب منحنيهاي شكست

ضروري هستند ( .)Zuo et al., 2016تجزیه و تحليل این دادهها
براي محاسبه پارامترهاي طراحي ستونها و تعيين شرایط بهينه
اجرایي در ستون ثابت مفيد است ;Mondal et al., 2016
).)Ahmed and Hameed, 2018
از طرف دیگر ،به منظور طراحي بهينه یک فرایند جذب
سطحي در مقياس صنعتي الزم است تا مدلسازي و شبيهسازي
دقيقي از رفتار دیناميكي سيستم جذب سطحي بستر ثابت
صورت گيرد .الزمه طراحي صحيح و خالي از نقص فرایندهاي
ستوني جذب سطحي ،پيشبيني پروفيل غلظت-زمان یا همان
منحني شكست براي جریان خروجي از ستون است .حداكثر
ظرفيت جذب جاذب نيز یكي از پارامترهایي است كه در طراحي
باید در دسترس باشد (et al., 2011; Kiani et al., 2013
.)Hadi
پژوهشگران مختلف ضمن معرفي مدلهاي جذب پيوسته
و ستوني ،مبناي تئوري ،فرضيات بكار رفته ،موارد كاربرد و نقاط
ضعف و قوت آنها را تجزیه و تحليل نمودند ( ;Xu et al., 2013
 .)Tan and Hameed, 2017بهمنظور بررسي اثر نرخ جریان،
غلظت اوليه و ارتفاع ستون جذب نيترات با استفاده از تركيب
كيتوزان و آلومينا (اكسيد آلومينيم) مشخص شد كه مدلهاي
توماس و یان -نلسون به همراه مدل زمان عملكرد عمق بستر
( )BDST2از تناسب و دقت باالیي با دادههاي آزمایشگاهي
برخوردارند ( .)Golie and Upadhyayula., 2016به دليل اینكه
مدلهاي بوهارت-آدامز ،كالرک و دوز-پاسخ اصالح شده،
پارامترهاي طراحي مفيدي نظير ظرفيت جذب ستون را
مشخص ميكنند ،این مدلها نيز براي مدل كردن منحني
شكست ستونهاي با بستر ثابت ،پيشنهاد شدند ( Lee et al.,
 .)2014تحقيقات انجام شده در مورد كاربرد سيستم استنتاج
فازي -عصبي تطبيقي ( )ANFISدر مدلسازي منحني شكست
كمتر گزارش شده است Rezaei et al. (2017) .برتري مدل-
سازي سيستم استنتاج فازي -عصبي تطبيقي را در مقایسه با
رگرسيون چند متغيره در پيشبيني جذب متان با زئوليت ،اعالم
نمودند .مطالعه ) Baghban et al. (2017نيز نشان داد
درصورتي كه سيستم استنتاج فازي -عصبي تطبيقي با روش
الگوریتم ژنتيک آموزش داده شود ،نسبت به روش شبكه عصبي
مصنوعي ،نتایج قابل اطمينانتري در پيشبيني منحني شكست
خواهد داشت.
لذا با توجه به لزوم كاربرد جاذبهاي موثر براي حذف
فسفر اضافي از محلولهاي آبي و مدلسازي منحني شكست

1. Critical Micelle Concentration

2. Bed Depth Service Time
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ستون جذب ،این پژوهش با هدف انجام آزمایشهاي جریان
پيوسته در ستونهاي با بستر ثابت ،به منظور بررسي تأثير
غلظت سورفكتانت كاتيوني  HDTMABrبر ظرفيت جذب
زئوليت اصالح شده و ميزان جذب فسفر از محيط آبي ،انجام
گردید .عالوه بر این سه مدل سنتيک جذب بوهارت–آدامز،
توماس و دوز-پاسخ اصالح شده و روش هوش مصنوعي ،سيستم
عصب-فازي تطبيقي براي توصيف نتایج آزمایشها و پيشبيني
غلظت خروجي فسفر از ستون جذب ،تجزیه و تحليل شدند.

پریستالتيک  longer pump- BT 2Jبا دبي ثابت  15ميليليتر
در دقيقه استفاده شد.
سنجش غلظت فسفات با استفاده از روش رنگسنجي بر
مبناي كتاب استاندارد آزمایشهاي آب و فاضالب انجام
شد) (APHA , 2005با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر
spectrumبعد از ده دقيقه و كمتر از دوازده دقيقه ،ميزان جذب
نور در طول موج  690نانومتر در مقابل آب مقطر (شاهد) قرائت
شد و با استفاده از منحني استاندارد غلظت فسفات تعيين شد.
مدلهای پيشبينی

مواد و روشها
زئوليت كلينوپتيلوليت مورد استفاده در این پژوهش ،از معادن
سمنان تهيه شد .بعد از جداسازي زئوليتها به اندازه  0/5تا 1
ميليمتر (مش  18تا  ،)35براي حذف گرد و غبار و یونهاي
موجود در سطح زئوليت ،با استفاده از آب مقطر در چندین نوبت
شسته شدند و در دماي  105درجه سانتيگراد به مدت 24
ساعت خشک شدند .ماده آلي استفاده شده به منظور افزایش
جذب زئوليت ،سورفكتانت كاتيوني هگزا دسيل تري متيل
آمونيوم برماید )HDTMABr( 1محصول شركت مرک ،2با وزن
مولكولي  364/46گرم بر مول و با فرمول [CH3 (CH3) 15N
] (Br) (CH3)3ميباشد .براي تغيير ظرفيت جذب زئوليت ،ابتدا
سورفكتانت با سطوح غلظتهاي 40 ،13/5 ،0و  53/5ميليمول
بر ليتر (معادل  20 ،10 ،0و  25گرم در ليتر) ،تهيه شد .سپس
با نسبت  1به  3جرم جاذب به محلول و زمان اختالط  6ساعت
برروي شيكر با دور  1500در دقيقه ،اصالح سطح زئوليت انجام
شد .براي حذف سورفكتانت اضافي از سطح زئوليت ،پس از اتمام
زمان اصالح ،زئوليت حاصل با آب مقطر شسته و در هوا خشک
شد.
به منظور ارزیابي قابليت جاذب زئوليت در حذف فسفر،
آزمایشهاي ستوني یک بعدي در ستونهاي پلياتيلن به قطر
 32ميليمتر و ارتفاع  30سانتي متر به عنوان راكتورهایي با
جریان باالرونده و بستر ثابت مورد استفاده قرار گرفت .براي
اطمينان از توزیع یكنواخت محلول ،در ابتدا و انتهاي ستون از
پشم شيشه استفاده شد .محلول فسفات با غلظت  25ميليگرم
در ليتر بصورت مصنوعي با حل كردن نمک  KH2PO4در آب
مقطر تهيه شد .از آنجا كه ممكن است جاذبها منبع آلودگي
باشند ،در شروع هر آزمایش ،ستونهاي جاذب به مدت  30دقيقه
با آب مقطر شسته شدند .براي پمپاژ محلولها از پمپ
1. Hexadecyltrimethylammonium
2 .Merck

به نمودار تغييرات غلظت خروجي نرمالشده ( )Ct/C0بر حسب
زمان یا حجم خروجي از ستون منحني شكست ،منحني عبور و
یا منحني رخنه گفته ميشود .منحنيهاي شكست تابعي از
مشخصات جریان ،مقادیر تعادلي و سرعت انتقال جرم هستند.
كارایي یا عملكرد ستون بستر ثابت ،با ارزیابي منحني رخنه
انجام ميگردد .اینكار با استفاده از تجزیه و تحليل پارامترهاي
منحني انجام ميشود ( .)Nguyen et al., 2015اولين پارامتر
براي بررسي آزمایشهاي ستوني ،مقدار كل فسفر جذب شده در
ستون ( )qtotalاست كه بر اساس رابطه زیر محاسبه ميشود.
t  t total

 Ct 
1 
dt
(رابطه )1
C0 
0 
كه در آن  qtotalجرم فسفر جذب شده ( Q ،)mgنرخ



qtotal  QC0

جریان محلول ورودي به ستون ( C0 ،)mL/minغلظت ورودي
فسفر به ستون ( t ،)mg/Lزمان ( ttotal ،)minزمان اشباع كامل
ستون( )minاست.
براي محاسبه ظرفيت جذب فسفر در نقطه اشباع
( ،qe )mg/grاز معادله ( )2استفاده شد ،كه در آن  Mمقدار
جاذب در ستون ( )grگرم ميباشد.
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑞
= 𝑒𝑞
(رابطه )2
𝑀
مقدار كل فسفر تزریق شده به ستون ( )gr( )Wtotalو
همچنين راندمان كل حذف فسفر ( )R%بهترتيب به كمک
معادلههاي  3و 4محاسبه شد ( Golie and Upadhyayula.,
.)2016
𝑒𝑡 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝐶0
(رابطه )3
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑞
= )𝑅(%
(رابطه )4
𝑊
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

زماني كه غلظت فسفر در جریان خروجي از ستون به 10
درصد ميزان غلظت جریان ورودي به ستون برسد زمان
شكست )tb(3و زماني كه غلظت خروجي به  90درصد غلظت
3. Breakthrough time

عباس پلنگی و همکاران :مطالعه ستونی اثر زئوليت اصالح شده ...

ورودي برسد ،بستر جاذب را اشباع شده در نظر ميگيرند و
زمان اشباع )te( 1مينامند .اختالف زمان شكست و اشباع ،زمان
كل جذب ميباشد.
(رابطه )5
t  t e  tb
2
طول ناحيه انتقال جرم بستر ) )MTZكه طول ناحيه
جذب در ستون است ،نشان دهنده راندمان كاربرد جاذبها در
ستون ميباشند و از رابطه زیر بدست ميآید.
t
(رابطه )6
)) MTZ  H (1  ( b
te

 MTZطول ناحيه انتقال جرم بستر ( )cmو  ،Hارتفاع
ستون جذب ) (cmاست.
بهدليل اینكه معادلههاي استخراجشده براي مدلسازي
منحني شكست فرم دیفرانسيلي داشته و براي حل آنها نياز به
روشهاي عددي پيچيده ميباشد ،استخراج و توسعه مدلي كه
بتواند منحنيهاي شكست را توصيف نماید ،در اغلب موارد
بسيار دشوار است ( Keshtkar et al., 2013؛.)Xu et al., 2013
بنابراین براي پيشبيني منحني شكست ،طي سالهاي متمادي
و توسط محققين مختلف چندین مدل ریاضي ساده براي
توصيف و آناليز كردن ستونهاي جذب در مقياس آزمایشگاهي
توسعه یافتهاند (.)Tan and Hameed., 2017
مدل پيشنهادي بوهارت-آدامز معروفترین مدل بستر
ثابت ميباشد ( .)Bohart and Adams, 1920این مدل ساده در
اغلب موارد با دقت بسيار باال با منحنيهاي رخنه تطبيق داشته
و محققان را قادر ساخته است با استفاده از آن پارامترهاي مهم
و كليدي ،همچون ثابت نرخ جذب و ظرفيت جذب را تعيين
كنند.
(رابطه )7

Z
F

k AB N 0

Ct
 k AB C0t
C0

ln

در این رابطه  kBAضریب سينتيكي یا ثابت نرخ جذب
بوهارت-آدامز ) N0 ،(L/hr.mgظرفيت جذب یا حداكثر یون
جذبشده در واحد حجم ستون جاذب ) U0 ،(mg/L bedسرعت
ظاهري كه از تقسيم دبي جریان بر سطح مقطع ستون به دست
ميآید ) t ،(cm/hrنيز زمان از شروع فرایند ( )minاست.
مدل توماس یكي از اصليترین و پركاربردترین مدلهاي
استفاده شده براي تشریح عملكرد تئوري فرآیند جذب در ستون
بستر ثابت است ( .)Thomas., 1944شكل خطيشده این مدل را
ميتوان به وسيله رابطه زیر بيان كرد.

1.Exhausting time
2.Mass transfer zone
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C0
k qm
 1)  Th 0  kTh C0t
(رابطه )8
Ct
Q
كه در این رابطه  KThثابت توماس بر حسب L mg-1 min-
 q0 ،1مقدار فسفر جذبشده به ازاي واحد جرم جاذب )،(mg/g
 mجرم زئوليت اصالحشده در ستون) Q ،(gدبي حجمي
) Ct ،(ml/minغلظت خروجي فسفر ) (mg/lو  tزمان ()min
است.
3
مدل دوز-پاسخ اصالحشده كه ابتدا در زمينه علم
داروسازي توسعه داده شد ،اخيرا براي حذف فلزات و جذب
زیستي مورد استفاده قرار ميگيرد .این مدل قادر است خطاي
مدل توماس در دورههاي زماني باالتر و پایينتر در منحني رخنه
را كاهش دهد (.)Yan et al., 2001; Shanmugam et al., 2016
شكل توسعه یافته آن ،با فرم زیر ارائه شده است ( Yan et al.,
.)2001
(رابطه )9
C
1
(ln

)  1

a

 C0Qt 
1 
 q m 

 0

 aثابت مدل C0 ،و C

C0

(

غلظت ورودي و
كه در این رابطه
خروجي فسفر از ستون ) m ،(mg/lجرم زئوليت اصالحشده در
ستون ) q0 ،(gمقدار فسفر جذبشده به ازاي واحد جرم جاذب
) Q ،(mg/gدبي حجمي ) ،(l/minو  tزمان ) (minاست .این مدل
اخيرا توسط محققان مختلف بكار گرفته شده است ( Tan and
.)Hameed., 2017
سيستم استنتاج عصبی  -فازی تطبيقی

4

استفاده تركيبي از سيستم استنتاج فازي و شبكههاي عصبي
مصنوعي ميتواند ابزار قدرتمندي با عنوان سيستم استنتاج
فازي -عصبي تطبيقي بهوجود آورد ( .)Jang., 1993در این
روش تركيبي ،بخش فازي رابطه به بين متغيرهاي ورودي و
خروجي را ایجاد كرده و پارامترهاي مربوط به توابع عضویت
بخش فازي بهوسيله شبكه عصبي بهينه ميشود .سيستم
استنتاج فازي-عصبي تطبيقي غالباً با استفاده از یک سيستم
فازي تاكاجي-سوگنو بهصورت یک ساختار شبكهاي پيشرو از
پنج الیه تشكيل ميشود .در الیه اول (ورودي) ميزان تعلق هر
ورودي به بازههاي مختلف فازي توسط كاربر مشخص ميشود.
با ضرب مقادیر ورودي هر گره در یكدیگر ،وزن قوانين در الیه
دوم بدست ميآید .در الیه سوم عمل محاسبه وزن نسبي قوانين
انجام ميشود .الیه چهارم ،الیه قوانين است كه از انجام عمليات
)3. Modified Dose Response (MDR
)4. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS
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بر روي سيگنالهاي ورودي به این الیه حاصل مي شود .الیه
آخر ،الیه خروجي شبكه ميباشد كه هدف آن حداقل نمودن
اختالف خروجي به دست آمده از شبكه و خروجي واقعي است.
در این تحقيق ،زمان از شروع جریان ،سطح سورفكتانت و
حجم زهآب خروجي ستون بعنوان ورودي مدل  ANFISو غلظت
جریان خروجي از ستون ،خروجي مدل در نظر گرفته شد .از
مجموع  80سري دادههاي موجود 75 ،درصد آنها كه
دربرگيرنده تمامي خصوصيات دادهها شامل كمينه و بيشينه
باشند ،انتخاب شده و در مرحله آموزش (با كمينه كردن ميزان
خطا) پارامترهاي مدل به مقادیر واقعي نزدیک ميشوند .پس از
آموزش سيستم و انتخاب پارامترهاي مناسب ،نياز به صحت
سنجي مدل است .از این رو  25درصد مابقي دادهها كه در
مرحله آموزش بهكار نرفته است ،بهعنوان ورودي در این مرحله
مورد استفاده قرار ميگيرند تا از دقت و اعتبار مدل اطمينان
حاصل شود.
ارزیابي كارایي مدلها با متغيرهاي آماري ضریب
تبيين ،)R2(1جذر ميانگين مربعات ،)RMSE(2ميانگين خطاي
نسبي (ARE)3و خيدو ،4مطابق روابط زیر انجام گردید.
 qp 

2

(رابطه )10



2

q

1/ 2

(رابطه )11
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n
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i 1
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e

R2  1 
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(رابطه )12

ARE 

n  q  q 2 
p
e
 2  

q
i 1 

p


(رابطه )13

كه  qeمقادیر مشاهده شده و  qpمقادیر پيشبيني شده
توسط مدل و  Nتعداد دادهها ميباشد.

نتايج و بحث
5

با توجه به نتایج آناليز  ،EDSنمونه زئوليت مورد مطالعه با
1. Correlation coefficient
2. Root mean square error
3. Average relative error
4. chi-square
5. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy

داشتن  Si/Alبزرگتر از  4از نوع كلينوپتيلوالیت ميباشد
( .)Torabian et al., 2010این دادهها ،نتایج آناليز  XRDرا نيز
تایيد ميكند كه بخش عمده از فاز كریستالي زئوليت مورد
مطالعه از كلينوپتيلوالیت تشكيل شده است .سطح ویژه و
ميانگين قطر خلل و فرج براي زئوليت مورد استفاده با توجه به
آناليز  BETبه ترتيب  11/984متر مربع بر گرم و 15/295
نانومتر و همچنين ظرفيت تبادل كاتيوني براي زئوليت طبيعي و
اصالحشده به ترتيب  86/95و  130سانتيمول بركيلوگرم تعيين
شد.
اثر سطوح غلظت سورفکتانت بر جذب فسفات

در شكل ( ) 1منحني شكست ستون جذب براي حذف فسفات
در دبي  15ميليليتر در دقيقه و غلظت ورودي  25گرم در ليتر
و بستر جذب به ارتفاع  30سانتيمتر و قطر  32ميليمتر نشان
داده شد .زمان شكست براي سطوح سورفكتانت  20 ،10 ،0و
 25ميليگرم در ليتر به ترتيب 13 ،12 ،13 ،و  15دقيقه به-
دست آمد.
مطابق شكل ( )1مشاهده ميشود تفاوت قابل مالحظهاي
در زمان شكست منحني وجود نداشته و افزایش سطوح غلظت
اثر قابل مالحظهاي در زمان شكست از خود نشان نداده است .با
افزایش غلظت ،شيب منحني شكست كاهش یافته و منحني
كشيدهتر ميشود كه نشاندهنده آنست كه فرایند جذب فسفات
آهستهتر انجام گرفته و در ادامه نقاط شكست منحنيها در زمان
طوالني اتفاق ميافتد .بررسي پارامترهاي منحني شكست ستون
جذب فسفات روي سطوح مختلف سورفكتانت نشان ميدهد كه
با افزایش غلظت ظرفيت جذب تعادلي براي غلظتهاي ،10 ،0
 20و  25ميليگرم در ليتر و با روند افزایشي به ترتيب برابر
 0/19 ،0/17 ،0/08و  0/23ميليگرم در گرم ميباشد .مطابق
جدول ( )1روند مشابهي براي پارامترهاي كل فسفات جذبشده
و تزریقشده مشاهده ميگردد .در واقع افزایش ظرفيت جذب
تعادلي منجر به افزایش زمان اشباع و كشيدهتر شدن منحني
شكست ميگردد .بهطوريكه زمان شكست براي غلظتهاي ،0
 20 ،10و  25به ترتيب  195 ،150 ،60و  225دقيقه نتيجه
گردید Li et al. (2017) .و ) Mahadevaiah et al. (2007نيز
گزارش كردند كه با افزایش غلظت اصالح كننده ظرفيت جذب
آالیندههایي نظير نيترات ،فسفات و موليبدات افزایش ميیابدet .
) Bansiwal al. (2006نيز براي حذف فسفات با زئوليت اصالح-
شده با  HDTMABrبه نتایج مشابه دست یافتند.
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شکل  .1منحنی شکست ستون جذب فسفر تحت سطوح مختلف سورفکتانت
جدول  .1پارامترهای منحنی شکست برای جذب فسفر از ستون با بستر ثابت ،تحت سطوح مختلف غلظت سورفکتانت

غلظت
()mg/l

tb
)(min

te
)(min

qe
)(mg/g

qtotal
)(mg

Wtotal
)(mg

R%

∆t
)(min

MTZ
)(cm

0
10
20
25

13
13
12
15

60
150
195
225

0/08
0/17
0/19
0/23

11/28
24/96
27/61
33/48

20/31
55/43
70/79
83/14

55/51
45/02
39/01
40/27

47
137
183
210

23/50
27/40
28/15
28/00

مدلسازی ستونهای جذب
مدل بوهارت -آدامز

از ترسيم ) (Ct/C0در برابر  tو تحليل همبستگي خطي
پارامترهاي ثابت معادله ( ،)7مقدار ضریب سينماتيكي یا ثابت
نرخ جذب ( )kBAو مقدار ظرفيت جذب در ستون ( )N0بدست
آمد .این پارامترها در جدول ( )2آمده است .مطابق این جدول،
تغييرات مقدار ظرفيت جذب (در واحد حجم جاذب) در ستون
نسبت به تغييرات غلظت اصالح كننده از روند افزایشي پيروي
ميكنند و با افزایش غلظت ،ظرفيت جذب زئوليت اصالح شده
نيز افزایش ميیابد .براساس جدول ( ،)1نتایج آزمایشگاهي نيز
این روند را تایيد ميكند .مقادیر  R2بين  0/5733تا 0/8167
(متوسط  )0/7362نشان ميدهد كه بين مقادیر غلظت فسفر
خروجي شبيهسازيشده و دادههاي آزمایشگاهي تناسب باالیي
برقرار نميباشد.
مدل توماس

مقادیر ثابت توماس ( )Kthو ظرفيت جذب ( )q0در رابطه ( )8از
شيب و عرض از مبدأ نمودار خطي  tدر مقابل ) ln (C0/Ct-1به
دست آمد .مطابق جدول ( )2با افزایش غلظت سورفكتانت،

ظرفيت جذب زئوليت اصالح شده افزایش یافته و ثابت توماس
نيز كاهش یافت است .مقایسه مقادیر ظرفيت جذب مدل
توماس (جدول  )2با مقادیر بدستآمده از نتایج آزمایشگاهي
(جدول  )1بيان ميدارد كه مدل توماس با دقت باالیي مقادیر
ظرفيت جذب را شبيهسازي مينماید .مقدار ضریب تعيين
 ،0/998ميانگين خطاي نسبي  12/22درصد و یا جذر ميانگين
مربعات  0/023ميليگرم در گرم ،بين مقادیر واقعي و پيش-
بينيشده ظرفيت جذب نيز كارایي قابل قبول این مدل را در
شبيهسازي پارامترهاي منحني شكست نشان ميدهد .نتایج
پژوهش ) Keshtkar et al. (2013نيز نشان ميدهد كه ظرفيت
جذب بدستآمده از مدلسازي توماس و دوز-پاسخ نزدیک به
مقادیر آزمایشگاهي این پارامتر ميباشد .در پژوهش آنها مقدار
 R2براي مدل توماس  0/958بدست آمد .متوسط مقدار  R2برابر
 0/932نيز نشان ميدهد كه تناسب باالیي بين مقادیر منحني
شكست در مدل توماس و نتایج آزمایشگاهي وجود دارد.
مدل دوز-پاسخ اصالحشده

مقدار ثابت مدل دوز-پاسخ ( )aو مقدار فسفر جذبشده به ازاي
واحد جرم جاذب ( )q0بر اساس معادله ( )9از رسم نمودار خطي
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گرم نسبت به مدل توماس ،قابليت كمتري در پيشبيني مقدار
ظرفيت جذب زئوليت تحت سطوح مختلف اصالحكننده داشته
است .مقدار  R2در پژوهش ) Keshtkar et al. (2013براي مدل
دوز -پاسخ  0/995بدست آمد .بنابراین بر خالف نتایج این
تحقيق در پژوهش آنها مدل دوز-پاسخ از دقت بيشتري نسبت
به مدل توماس ،در تخمين مقدار ظرفيت جذب نتایج
آزمایشگاهي برخوردار بوده است.

) ln (C/C0-Cدر مقابل ) ln (C0.Q.tو محاسبه عرض از مبدأ و
شيب منحني نتيجه گردید و نتایج آن در جدول ( )2نشان داده
شد .همانطور كه این جدول نشان ميدهد با افزایش غلظت
سورفكتانت ،ظرفيت جذب زئوليت روند كلي افزایشي و ثابت
مدل نيز روند نسبتا كاهشي نشان دادهاند .عالوه بر این مدل
دوز-پاسخ با ضریب تعيين  ،0/953ميانگين خطاي نسبي
 54/26درصد و یا جذر ميانگين مربعات  0/064ميليگرم در
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Adams–Bohart model

غلظت
()mg/l

No
)(mg/L

)(L/mg min

0
10
20
25

197/13
305/55
313/90
321/87

0/6247
0/3653
0/3388
0/3938

Thomas model
2

3

R

kAB*10

)(-

0/5733
/7480
0/8066
0/8167

3

kTh*10

R

)(L/min mg

qo
)(mg/g

)(-

1/7546
0/7956
0/8678
0/8322

0/093
0/190
0/214
0/262

0/9203
0/9347
0/9444
/9280

سيستم استنتاج عصبی  -فازی تطبيقی

بهمنظور دستيابي به مناسبترین نتيجه ،ساختارهاي مختلف
سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي اجرا و تنظيم چهار
پارامتر عمده شامل ،نوع توابع عضویت ورودي و خروجي ،تعداد
توابع عضویت ورودي و خروجي ،الگوریتم یادگيري و تعداد دوره
( )epochدر هر اجرا مورد ارزیابي قرار گرفت .در این پژوهش ،از
الگوریتم یادگيري تركيبي ( )hybridبراي تعيين رابطه بين
متغير ورودي و خروجي استفاده شد .یكي از تنظيمات بسيار
مهم ،مربوط به تعداد توابع عضویت ميباشد بهطوريكه تعداد
توابع عضویت ،تعداد كل پارامترها در ساختار شبكه را مشخص
ميكند و باید كمتر از تعداد دادههاي جفتشده آموزش باشد.
شكل ( )2ساختار سيستم استنتاج فازي -عصبي تطبيقي
( )ANFISنوع ساجينو مورد استفاده را نشان ميدهد.

شکل  -2ساختار مدل  ANFISبا ساختار نوع ساجينو (پنج اليه ،سه ورودی
و چهار تابع عضويت برای هر ورودی)

2

Modified dose-response model
2
R
a
qo
)(-
)(-
)(mg/g

0/060
0/100
0/116
0/153

0/9875 0/41
0/9695 1/862
0/9782 1/5358
0/9910 1/5534

از بين این ساختارها ،بهترین عملكرد در جدول (،)3
نشان داده شد .در این ساختار توابع ( gbellmfزنگولهاي شكل)
و ( constantثابت) به ترتيب به عنوان دو تابع عضویت ورودي و
خروجي و الگوریتم یادگيري تركيبي ،انتخاب شدند .تعداد توابع
عضویت براي این ساختار با سه ورودي  4( 4 ،4 ،4تابع عضویت
براي هر ورودي) ،انتخاب شد .با توجه به تعداد سه ورودي و
چهار تابع عضویت براي هر ورودي ،مدل پيشنهادي از )34( 81
قوانين فازي براي محاسبه خروجي استفاده نمود (شكل .)2
نتایج این تحقيق نشان داد كه با افزایش تعداد تابع عضویت
ضمن كم شدن دقت مدل ،بدليل افزایش قوانين فازي زمان
اجراي مدل نيز طوالنيتر ميشود.
انتخاب مدل مناسب

به منظور ارزیابي كارائي مدلها ،ميانگين خطاي نسبي ،جذر
ميانگين مربعات و خيدو بين دادههاي غلظت خروجي از
ستونهاي آزمایشگاهي و دادههاي پيشبينيشده توسط مدلها،
محاسبه گردید .نتایج تجزیه تحليل مدلها و مقادیر خطا در
جدول ( )3آمده است .از بين مدلهاي ریاضي جذب ،مدل
بوهارت-آدامز از كمترین دقت برخوردار ميباشد بطوریكه درصد
ميانگين خطاي نسبي  46/6و یا جذر ميانگين مربعات 9/1
ميليگرم در ليتر (در برابر مقدار غلظت ورودي به ستون برابر
 25ميليگرم در ليتر) مقادیر خطاي قابل قبول نميباشد و دقت
پایيني محسوب ميشود .مقدار متوسط ضریب تعيين و خيدو
در مدل بوهارت-آدامز نيز  0/756و  46/6ميليگرم در ليتر
بدست آمد .تجزیه و تحليل آمارههاي خطا در مدل توماس نشان
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 al.,2018؛  Lee et al., 2014؛.)Keshtkar et al., 2013
تحليل آمارههاي خطا براي مدل  ANFISدر برابر مدل
دوز-پاسخ اصالحشده بهخوبي نشان ميدهد مدل  ANFISبا
مقدار متوسط خطاي نسبي  4/9درصد ،جذر ميانگين مربعات و
خيدو  0/4و  0/1ميليگرم در ليتر ،دقت باالتري نسبت به مدل
دوز-پاسخ اصالحشده و در مجموع نسبت به مدلهاي جذب
ریاضي از خود نشان داده است .بهطوريكه منجر به بهبود ،44
 32و  20درصدي متوسط خطاي نسبي ،جذر ميانگين مربعات و
خيدو ،نسبت به مدل دوز-پاسخ اصالحشده ،گردیده است.
مدلسازي فرآیند جذب توسط محققان دیگر نيز نشان ميدهد
كه مدلهاي هوش مصنوعي نظير شبكههاي عصبي مصنوعي و
سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي از دقت بيشتري نسبت به
مدلهاي سينتيكي برخوردار هستند (.)Banerjee et al., 2017
بنابراین سيستم  ANFISنسبت به مدلهاي جذب متداول مي-
تواند اطالعات مفيد و دقيقتري در مورد پيشبيني منحني
شكست ستون زئوليت اصالحشده براي جذب فسفر در اختيار
قرار دهد.

ميدهد كه این مدل با متوسط خطاي نسبي  25/4درصد و
جذر ميانگين مربعات  2/4و خيدو  2/9ميليگرم در ليتر از
دقت بيشتري نسبت به مدل بوهارت-آدامز برخوردار است.
مدل دوز-پاسخ اصالحشده با مقدار متوسط خطاي نسبي
 11/2درصد ،جذر ميانگين مربعات و خيدو به ترتيب  1/2و
 0/7ميليگرم در ليتر كمترین مقدار خطا در محاسبه غلظت
فس فات خروجي از ستون را در بين مدلهاي ریاضي جذب نشان
ميدهد و بنابراین دقيقترین مدل در بين مدلهاي ریاضي مورد
استفاده براي شبيهسازي سنتيک جذب فسفات با زئوليت
اصالحشده با سورفكتانت ميباشد.
بر اساس پژوهشهاي ()Golie and Upadhyayula (2016
و ) ،Nguyen et al. (2015مدل توماس به همراه مدل یون-
نلسون (كه داري ساختار مشابه هم هستند) بعد از مدلهاي
BDSTو بوهارت-آدامز جزء مدلهاي با دقت مناسب محسوب
ميشوند .ولي در پژوهشهاي دیگر ،مدل دوز-پاسخ اصالحشده
در مقایسه با سایر مدلهاي جذب ،از قابليت بيشتري در شبيه-
سازي منحني شكست برخوردار بوده است ( Recepoğlu et

جدول  .3ارزيابی شاخصهای خطا برای مقايسه مدلهای بوهارت-آدامز ،توماس و دوز-پاسخ اصالح شد با مدل ANFIS

غلظت
()mg/l
0
10
20
25

Adams–Bohart model
2

R

ARE

RMSE

10/4 46/6 0/6622
9/5 48/2 0/7457
8/4 45/2 0/8039
7/9 46/5 0/8122

متوسط

0/7560

46/6

9/1

χ2

Thomas model
2

R

0/8967 60/3
0/9391 49/4
0/9479 38/6
0/9233 38/2
46/6

Modified
doseresponse model

0/9267

ARE

RMSE

χ2

2

R

ARE

38/2
28/1
15/5
19/7

2/9
2/4
1/9
2/4

3/4
2/8
1/8
3/5

2/4 25/4

نتيجهگيری

در این تحقيق اثر سطوح مختلف غلظت سورفكتانت
 HDTMABrبر اصالح زئوليت طبيعي كلينوپتيلوالیت با هدف
جذب فسفر مورد ارزیابي قرار گرفت .بهمنظور كسب اطالعات
كاربردي و تحليل منحني شكست ،آزمایشهایي بصورت ستون
با بستر ثابت و جریان باال رونده انجام گردید .با توجه به اهميت
منحني شكست در تحليل آزمایشهاي ستوني ،به منظور پيش-
بيني منحني شكست ،مدل پایه و اوليه بوهارت-آدمز به همراه
مدل پركاربرد توماس و مدل نسبتاً جدیدتر دوز-پاسخ اصالح-
شده در مقایسه با مدل هوش مصنوعي (سيستم استنتاج فازي-
عصبي تطبيقي) مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج این
تحقيق نشان داد كه با افزایش غلظت اصالحكننده ،زمان
شكست تغيير نميكند درحاليكه زمان اشباع افزایش ميیابد.
مقدار ظرفيت جذب تعادلي نيز با افزایش غلظت اصالحكننده،

ANFIS
ARE

RMSE

χ2

0/9992
0/9633
0/9821
0/9922

1/1 21/1
1/9 11/1
1/2 8/0
0/7 4/5

1/0
1/1
0/5
0/2

0/9980
0/9984
0/9999
0/9998

6/7
3/5
4/2
5/3

0/5
0/5
0/3
0/3

0/1
0/1
0/1
0/2

0/9842 2/9

1/2 11/2

0/9990 0/7

4/9

0/4

0/1

RMSE

χ2

2

R

افزایش ميیابد و در نتيجه آن منحني شكست كشيدهتر شده و
زمان جذب ستون افزایش ميیابد .بنابراین غلظت  25ميليگرم
در ليتر ،بهترین حالت براي اصالح زئوليت و حذف فسفر مي-
باشد .از بين مدلهاي جذب ستون ،مدل توماس از كارایي
بهتري در تخمين ظرفيت جذب برخوردار است .مدل دوز پاسخ
اصالح شده نيز نسبت به مدل توماس و بوهارت آدامز ،دقيق-
ترین مدل ریاضي جذب براي پيشبيني منحني شكست ستون
براي حذف فسفر ميباشد .نتایج این پژوهش حاكي از آنست كه
سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي در برابر مدلهاي
سينتيكي متداول از قابليت و دقت بيشتري در تخمين غلظت
خروجي از ستون جذب فسفر برخوردار بوده و منجر به كاهش
 32 ،44و  20درصدي متوسط خطاي نسبي ،جذر ميانگين
مربعات و خيدو نسبت به بهترین مدل ریاضي جذب گردید.
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