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 خالصه

های زیرزمينی به نيترات است. غلظت زیاد یکی از مشکالت جوامع شهری آلودگی آب

نميا )کبودی بچه(، سرطان دستگاه گوارش، نيترات سبب بروز بيماری متهموگلوبي

ها نفر در دنيا گردد. اکنون ميليونسردرد، خواب آلودگی و اختالالت تنفسی می

نمایند که مقدار نيترات آن بيش از حد مجاز از آب آشاميدنی استفاده می

های اخير، غلظت نيترات در آبهای زیرزمينی باشد. در سالاستاندارد آب شرب می

ميلی گرم در ليتر افزایش داشته که علت این افزایش  50ش از استاندارد با بي

-باشد. استفاده از جاذبهای خانگی در داخل آبهای زیرزمينی مینيز نشت فاضالب
خطرسازی رواناب حاوی تواند راهکار مناسبی جهت حذف و بیها در این بين می

شرایط آزمایشگاهی نمونه  ترکيبات سمی همچون نيترات باشد. در این مطالعه در

آلوده به نيترات با غلظت و حجم معين در تماس با زئوليت و خاک اره قرار 

گيری مقدار جذب نيترات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، گرفت. با کمک اندازه

در  pHدرصد جذب نيترات از محيط مشخص گردید. در این بررسی مقادیر بهينه 

جاذب ثابت نيز برای هر دو جاذب مورد بررسی دما، زمان ماند و مقدار گرم 

قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که امکان جذب نيترات توسط زئوليت و 

تواند منجر به کاهش می pHخاک اره وجود دارد. همچنين مشخص گردید افزایش 

جهت جذب حداکثر نيترات در هر دو جاذب برابر  pHراندمان جذب گردد. بهترین 

توان در باشد. در این تحقيق مشخص شد که با کمک زئوليت و خاک اره مییم 7با 

شرایط بهينه با راندمان نسبتًا باالیی نيترات موجود در محيط را از سيالب 

 شهری حذف نمود.

 
 جذب، زئوليت، خاک اره، مواد جاذب، تصفيه سيالب شهری: هاي كلیديواژه
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هایی که نمود و تاثير آنی دارند مانند: طعم آالیندهخصوص  بسياری از مردم در

کدورت آب، ذرات معلق در آب، سختی و سنگينی آب،  و بوی نامطبوع آب، تيرگی و

هایی نظير نيترات دهند اما نسبت به آالیندهرسوب گذاری آب و ... توجه نشان می

توجه تر است، بیگردد و به مراتب خطرناکسال بعد آشکار می 15که تاثير آن حداقل 
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به بعد و توليد  1950(. افزایش همزمان جمعيت دنيا از دهه 1387هستند )روستا، 

دار با یكدیگر همبستگي دارد. افزایش عرضه نيتروژن جهاني كودهاي نيتروژن

كشاورزان را قادر ساخته تا براي جمعيت رو به تزاید جهان غذا توليد نمایند و 

ميليارد نفر جمعيت دنيا  6شود. با بيش از شدید ميبدون این افزایش گرسنگي ت

كنند، این نحوه توزیع همراه با حيوانات دیگر كه بر روي كره زمين تغذیه مي

 ترینشایع از یكي نيتروژن و نيترات براي سالمتي انسان مخاطره انگيز است. نيترات

-فعاليت آن توليد اصلي عمناب از یكي .است آبي منابع غيرمتمركز هايآالینده ترینعمده و

ها (. نيترات1390باشد )فاضلی و همکاران، مي ازته كودهاي از استفاده و هاي كشاورزي

هاي آمونيوم به ذرات خاك متصل هاي نيترات مانند یوندر آب محلول هستند. یون

توانند به آبهاي شوند. بنابراین همراه با حركت آب در خاك حركت كرده و مينمي

يني و سطحي وارد شوند. یكي از مهمترین عوارض زیادي نيترات در آب و غذاي زمزیر

انسان، عارضه متهموگلوبينميا )كبودي بچه( است. این عارضه كه متهموگلوبينمياي 

شود، اولين اي نيز ناميده ميناشي از نيتریت خارجي یا متهموگلوبينمياي تغذیه

يترات موجود در رژیم غذایي عامل نوع متهموگلوبينميا بود كه شناسایي شد. ن

باشد. محصول نيتروزآمين از نيترات سر چشمه اصلي این نوع متهموگلوبينميا مي

هاي سرطان دستگاه گوارش است. رسد كه یكي از عوامل و علتگيرد، كه به نظر ميمي

تواند اندازه غده تيروئيد را افزایش دهد، چون ثابت شده است كه نيترات مي

در شرایطي باعث بيماري گواتر  تواند با دخالت در سوخت و ساز ید،مينيترات 

ها، استانداردها، قوانين و مقررات متعددي مبني بر لزوم شود. بنابراین توصيه

ها و مقاالت و نویسندگان معتبر تدوین مقررات نيترات براي انسان از طریق گزارش

 متغير ليتر در گرم ميلي 10 . تا/1 در نيترات (. غلظت1387صورت گرفته است )روستا، 

 ليتر در گرم ميلي 6000 از بيش . در آب باران تا/3. تا /1حدود از آن مقدار ولي است،

 حداكثر باشد.مي متغير است، قرارگرفته نيتراته كودهاي تأثير تحت زیرزميني، كهآب در

 در گرم ميلي 10ليتر ) در گرم ميلي 45ترتيب  به مصرف شرب براي آب نيتریت و نيترات غلظت

نيتروژن(  حسب بر ليتر در گرم ميلي 10ليتر) در گرم ميلي 3/ 3نيتروژن( حسب بر ليتر

 (.1390است )فاضلی و همکاران،  گردیده توصيه

خطرسازی تواند راهکار مناسبی جهت حذف و بیها در این بين میاستفاده از جاذب

د. در طی فرایند جذب سطحی، مواد بر رواناب حاوی ترکيبات سمی همچون نيترات باش

یابند و به این ترتيب از محلول جدا روی سطح جامد بصورت فاز جذب شده تجمع می

 های عاملی موجودبين گروهنيروي جاذبه  جذب روي یك سطح جامد به علتگردند. می

بستگي به طبيعت  . بنابراین شدت جذباستهای ماده جذب شده و مولکول در سطح جامد

توان (. این فرایند را هم میMetcalf and Eddy, 1995) دارد جسم جاذب ماده جذب شده و

 در جداسازی از فاز گاز و هم از مایع بکار گرفت.

 های یک جاذب مناسب عبارتند از :ویژگی

 ميزان جذب باال در محيط. .1

توانایی در دفع مواد جذب شده در دمای بيش از دمای محيط )دمای دفع  .2

 بيش از حد زیاد باشد(.نباید 

درصورتی که جذب به همراه واکنش شيميایی باشد و باعث تغيير ماهيت  .3

شيميایی ماده جاذب گردد، خاصيت آالیندگی ماده توليد شده بسيار کمتر از 

خاصيت آالیندگی ماده جذب شونده باشد و سرعت واکنش نيز در دماهای 

 معمولی )محيط( مناسب باشد.

ه بر روی یک جاذب تابع عوامل متعددی است. این عوامل ميزان جذب یک ماد

های مهم عبارتند از ميزان و کيفيت سطح تماس، دما، غلظت و نوع جذب شونده. جاذب

باشند. به ازای هر گرم از ماده جاذب می m2 1000در صنعت دارای سطح تماس تا 

ساختمان متخلخل این ميزان سطح تماس تنها هنگامی ميسر خواهد شد که جاذب دارای 

ای باشد که دسترسی ماده جذب شونده به تمامی باشد. همچنين شبکه تخلخل بگونه

(. امروزه تحقيقات زیادی برای Metcalf and Eddy, 1995) نقاط درونی جاذب فراهم گردد

به کارگيری مواد مختلف طبيعی بخصوص ضایعات توليدی توسط فعاليت انسانها به 

توانند با تأثيری نزدیک به ام شده است. این گونه مواد میعنوان مواد جاذب انج

 توسط شده انجامی هایتر از آن باشند. بررسکربن فعال و بسيار ارزان قيمت

 ،یتيظرف3 کروم حذف در جاذب عنوان به مرغ تخم پوسته کاربرد نهيزم در چوجناکا

 ,Tsai et alکل)ين و بسر مس، حذف نهيزم در 2005 سال در همکارانشان و اراگاوانیجایو

 قرمز رکتیدا رنگ حذف نهيزم در 2006 سال در همکارانشان وی ن آرامي( و همچن2008

 ,Arami et alباشد )یم هاندهیآال نیا حذف در موثر جاذب مرغ تخم پوسته داد نشان 80

به طراحي و بررسي یک فيلتر خاکي بيولوژیک به منظور  1389قاسميان در سال  .(2006

هاي هاي آلي رواناب قبل از نفوذ به زمين پرداخت. در این سيستم، الیهآلودگيحذف 
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متناوب از فيلترهاي ژئوتکستایل غيربافته شده و مخلوط ماسه و مواد زاید 

قيمت )خاک اره( براي کاهش و حذف آلودگي به کار رفت. به منظور بررسي ارزان

هاي وسته انجام شد. در آزمایشهاي ستون و ناپيعملکرد فيلتر مورد نظر آزمایش

کاهش داده و  89را به ميزان % CODانجام شده، فيلتر قادر بود در محيط خود، 

گرم بر ليتر کاهش دهد. ميلي 15گرم بر ليتر به ميلي140ميزان نهایي آن را از 

نتایج حاصل از آزمایش فيلتر به وسيله سيالب با ميزان باالي مواد معلق، نشان 

( بود، اما به 99نمونه )حدود % TSSچند فيلتر قادر به حذف درصد باالي داد که هر

بایست ميزان مواد معلق سيالب قبل از ورود به آن منظور عملکرد مناسب فيلتر، مي

 (.1389کاهش داده شود )قاسميان، 

سمرقندی و همکارانش در مطالعه خود به بررسی استفاده از خاک اره درخت راجی 

، زمان pHز محيط پرداختند. آنها در مطالعه خود به بررسی تاثير جهت حذف کرم ا

 .(Samarghandi et al, 2008تماس، مقدار ماده جاذب و غلظت اوليه کرم پرداختند )

درویشی و همکاران نيز از لجن بيولوژیکی به عنوان یک ماده جاذب استفاده 

 .(Darvishi et al, 2008) نمودند و موفق به جذب کادميوم از فاضالب به کمک آن شدند

صمدی و همکارانش نيز از استخوان زغال شده در جذب فلوئور از آب آشاميدنی بهره 

جستند. آنها متوجه شدند ميزان حذف فلوئور در آب را بسته به پارامترهای زمان 

(. رحمانی و همکارانش Samadi et al, 2008محلول است ) pHماند، سایز ذرات استخوان و 

ه مقایسه کارایی سه نوع خاک اره به عنوان جاذب ارزان قيمت در حذف نيز ب

درصد  83ارسنيک و سيانيد از پساب پرداختند. آنها در مطالعه خود موفق به حذف 

درصد ارسنيک با کمک خاک اره درخت  96سيانيد با کمک خاک اره درخت صنوبر و 

خود با کمک کربن فعال شده که  (. ارمی نيز در تحقيقRahmani et al, 2008راجی شدند )

از الياف نارگيل توليد نموده بود موفق به جذب فلز سنگين نيکل شد. در تحقيق 

برابر  pHوابسته بوده و بيشترین جذب در  pHوی مشخص شد ميزان جذب به شدت به 

 .(Eramiavval et al, 2008گردد )ایجاد می 4با 
 

 

 تئوری جذب .2

 

از  کمتر 3روي سطح جسم جاذب 2كه غلظت آالینده افتدميوقتي اتفاق  1پدیده جذب

كه  توان نام بردمی كربن فعالفيلترهاياز غلظت آن درون سيال باشد. براي مثال 

این فيلترها  .براي جداكردن گازهاي سمي از هوا در صنایع كاربرد زیادي دارند

ام تجارتی روندکه با نبکار میگرفتن آلودگي آب  برایدر بعضي موارد نيز 

(Charcoal Filter) كاربرد  های آلوده،براي گرفتن بو از آبباشند و بویژه مشهور می

 دارند. 

این پدیده اختالف اساسي با . شوداشتباه مي Absorptionگاه با پدیده  جذب عمل

و عمدتا عبارت از تله افتادن ذرات آالینده یا ذرات یک  ما دارد جذب مورد نظر

حل شدن گازها در آب  ،مثالي براي این پدیده ات سيال دوم است.سيال در بين ذر

كند. از و قابليت حل شدن آنرا كنترل مي بوده Stripping است كه عكس عمل مذكور

دو فازي است )گاز یا مایع با بستر  Adsorptionاین است كه  ،تفاوتهاي دیگر

جسم جاذب  تعویضثابت(، جریان ناماندگار است و بعد از مدتي نياز به 

(Replacement)  یا احياء آن(Regeneration)  داریم. درحاليكهAbsorption  سه فازي است

 شود.اي ثابت( و در شرایط ماندگار این پدیده بررسي ميمحفظه -مایع -)گاز

 (Granular Filtration)اي با فيلتراسيون یك بستر شني یا ماسه (Adsorption)عمل جذب 

سایز ذرات و یکی از این تفاوتها آن است که اي دارد. هعمد هاینيز تفاوت

كه عمده آنها ، هاي جذب شده در حد آنگستروم ولي ذرات جداشده با فيلترمولكول

شكل ذرات  ،درهنگام عمل جذباز طرف دیگر ذرات معلق هستند، درحد ميكرون است. 

در  علت، همينبه یابد.میكند و فقط قدرت جذب كاهش بستر و تخلخل آن تغييري نمي

در زیرا دارد  تفاوت اساسي وجود نيزنظر به سمت منافذ داخلي  انتقال ذرات مورد

ار حاصل یابد و افت فشفيلتراسيون با پوشيده شدن سطح ذرات، تخلخل كاهش مي

که از  است همچنين در مكانيزم جذب و گيرافتادن ذرات تفاوت اساسي موجود .شودمي

 (.  1387نيا، گردد )پروینظر میبررسی جزئيات آن صرفن

 

                                                 
1 Adsorption 
2 Adsorbate 
3 Adsorbent 
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 مدلهای جذب .3

دارند كه از ميان آنها مدل  مدلهاي متنوعي براي توصيف عمل جذب وجود

Freundlich  وLangumir سال  90باشند. این مدلها براي نخستين بار در مي مشهورتر

ات در در تمامي تحقيق ،آمدند و كاربرد زیاد آنها در بيان پدیده جذب پيش بوجود

 این زمينه ذكرشده است. 

نوع خاك در منطقه  20هر دو مدل را براي  1987در سال و همکاران   Evansآقای 

جذب در  كه حداكثر . در این تحقيق مشخص شدندگرفت كشوركانادا بكار اونتاریو

تطابق زیادي با  Freundlichباشد و مدل خاك ميMm/kg  9/7تا  63/0بين  Langumirمدل 

  . آزمایشگاهي دارد نتایج

خواهد بود و پارامترهاي  Freundlichكيد عمده بر روي مدل أنيز ت پژوهشدر این 

Isotherm  شد. در یك محيط جاذب بررسي خواهد نيتراتمربوط به جذب 

 (1) .............................................................. n
eCKq

1

 

 eC : برحسب جرم بر حجم غلظت آالینده در محلول مورد استفاده است(;  mg/L ) 

 : q برحسب جرم بر  غلظت آالینده در قسمت جامداست(جرمmg/Kg ; و )k ,n   نيز ثابت

 مشهور هستند.  Isothermهستند كه به پارامترهاي 

 باشد:رابطه ریاضي این مدل بصورت زیر مي

(2) ......................................................... 
 

V
S

CC
q e 


 0

 

 چون ندبيني كتواند پيشهاي این مدل این است كه حداكثرجذب را نمياز محدودیت

بنابراین توصيه شده است كه این مدل براي  .شودزیاد مي eCبا افزایش  qپارامتر 

همين علت در این پژوهش مورد كه به بگيرد استفاده قرار هاي كم موردغلظت

 گيرد.استفاده قرار مي

 كرد. بصورت زیر:روش ساده این است كه معادله را خطي (1)براي بررسي معادله 

(3) ..................................................      eC
n

kq log
1

loglog  

تواند خطاي زیادي وارد رسيون تبدیل فوق ميرگاتوجه به تئوري ب

 eCخطاي مطلق را با زیادشدن  ،محاسبات مربوطه بنماید تبدیل لگاریتمي

 .(3871نيا، )پروین ماندثابت مي )ee/ C(برد ولي خطاي نسبي باال مي

 

 

  (Batch Testsهای ناپيوسته )آزمایش .4

 

بر روی بسياری از واکنشهای شيميایی و بيولوژیکی تاثير گذار  pHتغييرات 

برای  Batch(. تعداد بسيار زیادی آزمایش Metcalf and Eddy, 1995( )Jonidi et al, 2009است )

مشخص شدن جذب نيترات در مواد موردنظر )زئوليت، خاک اره( بصورت مجزا بررسی 

یک مقدار ماده  Batchشود. برای انجام آزمایشهای مشخص می pHگردیده و تاثير 

گردد. سپس مقدار مشخصي از محلول اضافه می Vبه آب مقطر به حجم  Sجاذب به وزن 

استاندارد نيترات که تهيه آن در ادامه ذکرشده، به مخلوط آب مقطر و ماده جاذب 

بدون ماده شود و یک نمونه شاهد نيز محاسبه می 0Cشود. غلظت اوليه اضافه می

 شود تا با نمونه اول مقایسه شود. جاذب ساخته می

قرارداده و پس از گذشت زمان  Shakerمخلوط فوق را بمدت دلخواه درون دستگاه 

آن اندازه گيری  eCمشخص، مقداری از نمونه را با فيلترصاف کرده و غلظت نيترات 

کنيم و ساعت بقيه مخلوط را نگهداری می 24شود. برای اطمينان از جذب کامل می

 گردد.مقایسه مي eCغلظت نهایي با 

 pH شود برای این و دمای مخلوط نيز پس از تهيه اندازه گيری و تنظيم می

منظور از اسيدکلریدریک رقيق و محلول سود رقيق بایستی استفاده شود. محلول 

  pHپایين در تماس با موادجاذب که بطورمعمول در آب،  pHداشتن استاندارد بعلت 

باالیي دارند، در زمانی طوالنی به یک تعادل نامشخص خواهند رسيد. بنابراین 

محلول اندازه گيری شود یک مرحله در زمان ساخت نمونه  pHحداقل دومرتبه بایستی 

عت انجام شده است. علت سا 24و مرحله بعدی پس از گذشت حداقل  pHو پس از تنظيم 

کاری تجربي و احتياج به زمان زیادی دارد. در این پژوهش،  pHاین است که تنظيم 
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گيری شده است. در این تحقيق جهت اندازه اسپكتروفتومترجذب نيترات توسط دستگاه 

 متر دیجيتال استفاده گردید.  pHاز  pHتعيين ميزان 
 

 

 (1راسپكتروفتومتدستگاه جذب مولکولی) .5

 

اسپكتروفتومتر یا طيف سنج یك دستگاه آزمایشگاهي اوليه است كه جهت خواندن 

این دستگاه  .رودمي هستند بكار End pointهاي كه واكنش آنها از نوع نتایج آزمایش

هاي مشخصي از انرژي تابشي )نور( از یك محلول را ميزان جذب یا عبور طول موج

 اربرد آن در آزمایشگاه در بخش بيوشيمي است. بيشترین ك ،نمایداندازه گيري مي

اندازه  هاي آزمایشگاهي، براساس كار اسپكتروفتومتر همانند بسيار از دستگاه

 2المبرت-طبق قانون بير هك، گيري ميزان نور جذب شده توسط یك محلول رنگي است

-قانون بير ( متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است.ODميزان جذب نور)

 المبرت زماني صادق است كه :

 نور منتشر شده بر روي ماده مورد نظر تك رنگ باشد . .1

 غلظت ماده حل شده باید در محدوده خطي باشد. .2

 

 

 هامواد و روش .6

 

 های مورد استفادهمشخصات جاذب      .6-1

 

الف( خاک اره: براي پایين آمدن هزینه فيلتر و همچنين استفاده از موادي که 

شوند، از خاک اره بعنوان شوند یا سوزانده ميضایعات در طبيعت رها ميبعنوان 

هاي چوب بري در شهر یاسوج جمع آوري شد که جاذب استفاده شد. خاک اره از کارگاه

شامل خاک اره درختان سپيدار بود. خاک اره بطور معمول یک زباله در کارگاه چوب 

ها است و با مراجعه به این گارگاهگردد و درحال حاضر بدون قيمت بري محسوب مي

گيرد. در این تحقيق اندازه ذرات به هر ميزان که موجود باشد در اختيار قرار مي

 1.18با چشمه  16هاي مختلف، کوچکتر از الک شماره خاک اره مصرفي در آزمایش

 ميليمتر بوده است.

 را آنها توانکه مي هستند بلوري آبدار هايآلومينوسيليکات ها،ب( زئوليت: زئوليت

 داراي بعدي سه وسيع شبکه یک از زئوليت .گرفت درنظر معدني پليمرهاي عنوان به

ظرفيت زیاد  .(Wark et al, 1994است ) شده تشکيل )T:Siیا  Al(وجهي  چهار 4TO واحدهاي

هاي كاتيوني زمينه استفاده از آنها را در فرآیندهاي ها در جذب آالیندهزئوليت

خطر بودن براي خاك و محيط و فاضالب گسترش داده است. ارزان بودن، بيتصفيه آب 

تواند از جمله موارد با اهميت در ها ميزیست و راندمان باال در حذف آالینده

انتخاب این كاني طبيعي بعنوان اصالح كننده خاك و نيز تصفيه كننده آبهاي آلوده 

 و طبيعي هايشيميایي زئوليت تركيب و ساختمان و فاضالبها در ایران به شمار آید.

 و كاربردي هايزمينه در مهمي بالقوه منابع را آنها مختلف، هايشده گونه اصالح هايفرم
 عنوان به نيز استفاده و گازها واجذب و جذب یون، تبادل جمله از مختلفي تحقيقاتي

مهدوی مزده و (. در تحقيقی که 1389زاده، است )اسماعيليان و نظام نموده كاتاليست

بر روی حذف نيترات از زه آب کشاورزی با استفاده از  1390همکاران در سال 

زئوليت استخراج شده از معدن سمنان انجام دادند، نشان دادند که زئوليت اصالح 

ميلی گرم بر ليتر کارای خوبی در  10% در غلظت 7/79شده با حداکثر مقدار حذف 

(. با توجه به 1390ست )مهدوی مزده و همکاران، حذف نيترات از خود نشان داده ا

تحقيقات پيشين، زئوليت معدن سمنان کارایی خوبی در حذف آالینده از محيط آبی 

داشته است، بنابراین در این پژوهش از این زئوليت به عنوان جاذب استفاده 

 است. 200اینچ و مانده روی الک  4/1گردید. زئوليت مصرفی، ردشده از الک 

 

 روش انجام آزمایش      .6-2

 

 روش انجام آزمایش برای دو جاذب به شرح زیر است:

گرم ميلی 100ليتر محلول ميلی 100روش انجام آزمایش برای جاذب زئوليت: الف( 

ساعت درون  24گرم جاذب زئوليت به مدت  5های مشخص با pHبر ليتر نيترات با 

                                                 
1 Spectrophotometr 
2 Lambert Bear 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

اذب( قرار گرفت. بعد از صاف کردن شيکر )برای بيشينه کردن جذب نيترات توسط ج

توسط کاغذ صافی و سانتریفوژ کردن محلول غير شفاف زیر کاغذ صافی، طيف جذبی 

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  190تا  420محلول اصلی در محدوده 

برابر رقيق کردن با آب مقطر گرفته شد. طيف جذبی محلول استاندارد  50با لحاظ 

برابر رقيق شدن در همان محدوده  50يلی گرم بر ليتر نيترات نيز پس از م 100

گرفته شد. از مقایسه جذب محلول اصلی و محلول استاندارد در طول موج ماکزیمم 

( 4) نانومتر(، مقدار جذب نيترات توسط جاذب با بکار گرفتن رابطه 200نيترات )

سيالب  pH) 11و  10، 9، 8، 7های pHهای مشخص محاسبه گردید. این کار برای pHبرای 

های مورد آزمایش در محدوده بازی در pH( بنابراین 1387است )پروین نيا،  8حدود 

 نظر گرفته شده است( انجام شد.

(4) ...................................................... 100








 


s

xs

A

AA
Q 

 (:4در رابطه)

 sA : مقدار جذب نمونه استاندارد  

 xA : مقدار جذب نمونه اصلی  

 : Q ترات توسط جاذبمقدار جذب ني 

ب( روش انجام آزمایش برای جاذب خاک اره: روش انجام این آزمایش، بدليل رنگ 

دادن خاک اره به آب، با روش دیگر متفاوت است. برای تصحيح اثر بافت و بدست 

ميلی گرم بر ليتر نيترات با آب خاک اره  100های جذبی صحيح، محلول آوردن طيف

ساعت با خاک اره شسته شده درون شيکر قرار  24مدت های مشخص که به pH)آبی با 

 100ميلی ليتر محلول  100گرفته بود( تهيه شد و محلول اصلی، مشابه جاذب دیگر، 

ساعت با جاذب خاک  24های مشخص بود که به مدت pHميلی گرم بر ليتر نيترات با 

حلول اصلی هر های جذبی محلول استاندارد و ماره درون شيکر قرار گرفته بود. طيف

pH  نانومتر،  190تا  420ها در محدوده برابر رقيق شدن کليه محلول 50مشخص پس از

گرفته شد. از مقایسه مقدار جذب دو محلول  pHنسبت به آب خاک اره با همان 

( مقدار جذب 4نانومتر و بکار بردن رابطه ) 200استاندارد و اصلی در طول موج 

 10، 9، 8، 7های pHشخص محاسبه گردید. این کار برای نيترات توسط جاذب برای هر م

 انجام شد.  11و 

 

 نتایج      .6-3

 

نتایج حاصل از آزمایشات ناپيوسته و بررسی توانایی مواد جاذب از جمله خاک 

( جمع بندی و 2( و )1های )( و شکل1اره و زئوليت در حذف نيترات، به صورت جدول)

 خالصه شده است.

 
 و درصد جذب مواد جاذب pHوده تغییرات محد  -1جدول

 ماده جاذب

 خاک اره زئوليت

محدوده تغييرات 

pH 

درصد جذب 

 (Qشده)

محدوده تغييرات 

pH 

درصد جذب 

 (Qشده)

7 69.333 7 29.032 

8 60.526 8 23.076 

9 57.534 9 18.750 

10 57.320 10 18.105 

11 57.142 11 17.241 

 

در حضور مواد جاذب از جمله خاک اره و زئوليت در این پژوهش حذف نيترات 

باشد. می  pH=7( مربوط به زئوليت طبيعی در %69بررسی شده است که حداکثر حذف )

 است.   pH=7درصد نيترات توسط خاک اره در  29همچنين نتایج حاکی از حداکثر حذف 

مختلف و های pHنتایج حاصل از آزمایش جذب نيترات توسط زئوليت و خاک اره در 

( نمایش 2( و )1گرم( در شکل شماره )5ساعت و 24زمان ماند و گرم جاذب ثابت )

 داده شده است. 
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در 

بر تغيير جذب نيترات بخوبی قابل مشاهده است. همان طور  pHنمودارها، تاثيرات 

خنثی بهترین پاسخ را در ميزان جذب نيترات بر روی زئوليت و  pHکه مشخص است 

 نماید.یخاک اره ایجاد م

 pHدر جذب نيترات، حداکثر جذب در هر دو جاذب در  pHدر بررسی اثر تغيير  -

یابد. قدرت جذب هر دو جاذب افزایش می pHاست و با پایين آمدن  7حدود 

 باشد.می pH=7بهينه برای حداکثر جذب نيترات  pHبنابراین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط زئولیت بر جذب سطحی نیترات pHتأثیر  -1شکل
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 بر جذب سطحی نیترات توسط خاک اره pHتأثیر  -2شکل

 

 نتيجه گيری .7

 

های مختلف در سيالب شهری مورد امروزه جاذبهای مختلفی جهت کاهش آلودگی

گيرند. در این مطالعه به بررسی دو جاذب طبيعی و ارزان قيمت استفاده قرار می

در حذف نيترات از سيالب شهری پرداخته شد. کاهش  به نام خاک اره و زئوليت

دهد که استفاده از مواد جاذب ارزان های مورد آزمایش نشان مینيترات در نمونه

مانند  قيمت 

اره و  خاک 

زئوليت در شرایط بهينه، باعث ارتقا کيفيت آب آلوده به نيترات تا ميزان زیادی 

نيترات موجود در محيط را از سيالب  توان با راندمان نسبتًا باالییشود و میمی

سازی اوليه و اصالح توانند بدون نياز به آمادهشهری حذف نمود. این دو جاذب می

های شيميایی، جهت جذب نيترات به کار گرفته شود. خاک اره و زئوليت از جاذب

باشند که به مقدار فراوان در نقاط مختلف کشور وجود دارد. طبيعی ارزان قيمت می

های تصفيه سيالب شهری حاوی تواند منجر به کاهش هزینهذا استفاده از آنها میل

درصد  69نيترات گردد. همچنين نتایج این مطالعه نشان داد که امکان حذف حداکثر 

نيترات محلول در آب توسط زئوليت طبيعی وجود دارد که راندمان نسبتًا قابل 

 دهد.قبولی را ارائه می

ر در جذب نيترات، شستشوی مواد جاذب و رفع آلودگی از از عوامل مهم دیگ

شود و بنابراین قدرت جذب باال منافذ است که افزایش سطح مخصوص جاذب را باعث می

 رود.می
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دهد که در جذب نيترات توسط خاک اره و زئوليت در مقياس پایلوت نشان می

ب و در نظر گرفتن )قليایی بودن سيال pHشرایطی نزدیک به واقعيت از نظر دما و 

pH توان حداکثر جذب را انتظار داشت. در محدوده بازی( می 

بر روی بسياری از واکنشهای شيميایی و بيولوژیکی تاثير گذار  pHتغييرات 

است. این تاثير در فرآیند جذب نيز ممکن است روی دهد. با این فرضيه، بررسی 

خاک اره مورد بررسی قرار  بر ميزان جذب نيترات با کمک زئوليت و pHتاثير 

خنثی  pHگرفت. در این آزمایشها مشخص گردید که مقدار جذب در هر دو جاذب در 

 باشد.های قليایی میpHبيشتر از 

در جذب نيترات است که در این پژوهش،  pHاز مهمترین عوامل جذب اثر تغيير 

 شود.ک اره میمنجر به کاهش راندمان جذب نيترات بر روی زئوليت و خا pHافزایش 
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