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  يحذف کروم از محيط آب برايساقه برنج  استفاده از بررسي
  

  ٢شايان شامحمدي و *١فاطمه سلطاني
  
  

  چکيده
  

 برنج ساقه ذرات اندازه تغييرات اثر ، بررسيپژوهشن ياند. هدف اصلي از ا شده ياديمشکالت ز سببن در صنعت يفلزات سنگ
گرم جرم جاذب ساقه برنج و هر کدام در  ۳و  ۲، ۵/۱، ۱براي اين كار از چهار مقدار  .است آبي طيكروم از مح حذف مقدار بر

گرم بر  ميلي ۱۰هاي جذب  . غلظت محلول كروم در تمامي آزمايششداستفاده  مترميكرو ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵اندازه ذرات 
 يدست آمد. بررسه % ب۲۵/۹۸ي، ميكرومتر ۷۵گرم از جاذب  ۱و جرم  pH =۲ده است. حداكثر راندمان جذب در ليتر انتخاب ش

) ۹۹۹/۰) و هو و همکاران (ضريب همبستگي ۱الگرگرن (ضريب همبستگي  يتعادلريک جذب نشان داد که مدل غينتيس
لگاريتمي افزايش  صورت  بهکنند. همچنين، با افزايش اندازه ذرات جاذب، زمان تعادل  يف ميتوص يند جذب را به خوبيفرآ
ه دقيقه ب ۱۲۰و  ۹۰، ۹۰، ۳۰ترتيب   به مترميكرو ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵اي كه زمان تعادل در اندازه ذرات  يابد به گونه مي

هاي النگموير (ضريب همبستگي  مدل مترميكرو ۷۵ زوترم جذب نيز نشان داد که در ذرات با اندازهيا هاي بررسيدست آمد. 
) و سيپس (ضريب همبستگي ۹۹۳/۰پيترسون (ضريب همبستگي  -)، ردليچ۹۸۹/۰)، فروندليچ (ضريب همبستگي ۹۹۳/۰
ايزوترم جذب همچنين نشان داد كه حداكثر ظرفيت جذب  هاي بررسيكنند.  خوبي توصيف ميه هاي ايزوترم را ب ) داده۹۹۴/۰

 يمدل النگموير) برا بر اساساي كه ظرفيت جذب ( يابد، به گونه صورت خطي كاهش مي  ج با افزايش اندازه ذرات بهساقه برن
 آمد. به دستگرم بر گرم  ميلي ۴۵۶/۱و  ۸۲۰/۱، ۴۹۰/۲، ۰۹۶/۳ب يترت  به مترميكرو ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵اندازه ذرات 
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  بررسي استفاده از ساقه برنج براي حذف کروم از محيط آبي                                                                                                                ١٢٤

  مقدمه
هاي صنعتي مشكلي  حضور فلزات سنگين در فاضالب

آيد  هاي سطحي به حساب مي ها به آب عمده در تخليه آن
 يندهاين با فرآيفلزات سنگ). ١٣٨٧(نامني و همكاران، 

وارد  يصنعت يها ق پسابيد و از طريتول يمختلف صنعت
(احمدي اسبچين و همكاران،  شوند يست ميز طيمح

نبوده و اثرات  يستيه زيقابل تجز ). فلزات سنگين٢٠٠٨
(شاكال و  استها در بدن موجودات زنده مزمن  آن يسم

كه در  است. كروم از جمله فلزات سنگين )۲۰۰۵پائي، 
كاري، نساجي،  هاي صنعتي از قبيل صنايع آب پساب
و همكاران، گوپتا ( شود سازي يافت مي سازي و كود چرم

جاد سرطان يا مؤثرعامل  يتي). کروم شش ظرف٢٠٠١
 سببدهد و  ير مييرا تغ DNAند ثبت ياست که فرآ

د (داكيكي و همكاران، شو يم يمهم يانحرافات کروموزوم
مجاز توصيه شده براي كروم در آب مقدار حداكثر ). ٢٠٠٢

سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ؤم از سويآشاميدني 
مؤسسه استانداردها و ( است گرم در ليتر ميلي ٠٥/٠ايران، 
  . )١٣٧٠ران، يا يقات صنعتيتحق
ب يه پساب وجود دارد. ترسيتصف يبرا يمختلف يها روش

از  يبرخ يونيو تبادل  ييون غشايلتراسي، فييايميش
ن گونه يکه اجراء ا هستندمعمول در صنعت  يها روش
و همكاران،  (مدهاوارائودارد  ياديز يها نهيهزها  روش
 يکيط، ين شراي. تحت ا)٢٠٠٨آيدين و همكاران،  و ٢٠٠٦

(كيو،  استصرفه، روش جذب  باو  مؤثر يها از روش
٢٠٠٨( . 

عات بلوط يهاي اخير مواد مختلفي از قبيل ضا در سال
)، پوسته بادام، پوست ٢٠٠٦(مالكوك و همكاران، 

و  ي، دانه تمبرهندينيل، پوست بادام زميخردشده نارگ
 يياي)، جلبک در٢٠٠٦پوست گردو (آگاروال و همكاران، 

) ٢٠٠٩)، خاک اره (گوپتا و بابو، ٢٠٠٦(پارك و همكاران، 
 عنوان  به) ٢٠١٠تون (اتيا و همكاران، يو هسته ز

. اند شدهاستفاده  هاي طبيعي براي حذف كروم اذبج
ها با  آن ينيگزيو جا يعيطب يها استفاده از جاذب

  است.مهم  يواردات يصنعت يها جاذب
 يط در که است يکشاورز مهم مانده پس کي برنج ساقه

. شود يم ديتول يجانب محصول کي عنوان  به برداشت برنج
 به که شود يم سوزانده محل در برنج ساقه از ياديز ريمقاد
. شود يم ديتول يآلودگ اشکال ريسا و CO2گاز  آن، سبب

كه  ) نشان داد٢٠١١قزي و همكاران ( هاي پژوهشنتايج 

سلولز  %)، همي١٥/٣٢سلولز ( ساقه برنج شامل تركيبات
%)، كربن ٣٣/١١%)، خاكستر (٦٤/١٩%)، ليگنين (٢٨(
  به ماده ني. بنابراين ااست%) ٤%) و ساير تركيبات (٨٨/٤(

 يمناسب تيظرف از تواند سلولز مي بودن كربن و دارا دليل
باشد. برخودار  كروم فلز ژهيو به ها ندهيآال جذب يبرا

م ويکادم) از ساقه برنج براي حذف ١٣٩١كليني و سرتاج (
  اند. استفاده كرده از محلول آبي کليو ن
 مورد آالينده هر حذف ،يسطح جذب مطالعات بيشتر در

 از استفاده با. شود مي يبررس ناپيوسته صورت  به ،بررسي
 يتواناي و جاذب عملکرد از يارزش با اطالعات ها بررسي اين
آمد (هادي و  خواهد به دست آالينده آن حذف در آن

  .)٢٠١١همكاران، 
 به برنج ساقه يي، بررسي کاراپژوهشن ياز ا يهدف اصل

 يط آبياز مح در حذف کروم يک جاذب محلي عنوان 
 برنج ساقه ذرات اندازه تغييرات اثر ن، بررسيي. همچناست
 پژوهشن يا يهدف فرع عنوان  به كروم جذب مقدار بر
  شود. يگرفته م نظر در
  

  ها مواد و روش
  ه محلوليته
 از ،يظرفيت شش کروم ذخيره محلول تهيه يبرا
 ساخت(درصد  ٩٥خلوص  درجه با پتاسيم  کرومات يد

 هاي محلول سپس. شد استفاده) آلمان مرک کارخانه
 رقيق از استفاده با ها، آزمايش براي شده تعيين استاندارد

 تمامي در نيهمچن. دش تهيه ذخيره محلول دنكر
 ديدروکسيه و کيسولفور دياس با محلولpH ها  شيآزما
) PTR79مدل(متر   pHدستگاه  با و ميتنظ ميسد

ها در حدود  شيه آزماياتاق در کل يدما .شد  يريگ اندازه
د (لوپز گارسيا و شم يتنظ سلسيوسدرجه  ٢١ ±١

  ).٢٠١٠همكاران، 
  
  جاذبه يته
 مزارع از برنج ساقه آوري جمع از پس پژوهش اين در

 خرد برنج يها ساقه ابتدا اصفهان، لنجان منطقه در موجود
، ۷۵هاي  اندازه ذرات با  الك از استفاده با سپس شدند، 

 هاي جاذب سپس. شد تهيه مترميكرو ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰
 ۷۰ يدما با آون در و شدند شسته مقطر آب با شده تهيه
 مرحله تا شدن خشك از بعد داده، قرار سلسيوس درجه
  شدند. نگهداري نايلون درون شيآزما
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 نه جذبيبه pHن ييتع
جاذب ساقه برنج، تعداد  ينه جذب برايبه pHن ييتع براي
و  ييع ظرفشويبرداشته، ابتدا با ما يتريل يليم ۲۵۰ارلن  ۵

ون (مقطر) يسپس با آب شهر و بعد از آن با آب بدون 
گرم از جاذب ساقه برنج با اندازه ذرات  ۱شسته شد. مقدار 

خته شد. يها ر ک از ارلنين، و داخل هر ي، توزميكرومتر ۷۵
 ١٠ کروم با غلظت يتر محلول فلزيل يليم ۱۰۰سپس 

آزمايش  .دشها اضافه  ک از ارلنيتر به هر يگرم بر ل يليم
 ۲۰۰۲بيات، به توصيه ) ۶تا  ۲بين  فمختل يها  pH در

 از بعد و شدند گذاشته کريش يرو ها . محلولانجام شد
 از بيترت به ها نمونه دقيقه ۳۰۰ زمان مدت شدن يسپر
و  يا شهيف شيبا استفاده از قو  شدند برداشته کريش يرو

و شد  ها جدا  ، جاذب از نمونه۴۰شماره  واتمن يکاغذ صاف
د. در ش يگير مانده در محلول اندازهيغلظت کروم باق

اي   pH) و )۱(د (معادله ش ت راندمان جذب محاسبه ينها
نه يبه pH عنوان  بهكه داراي حداكثر راندمان جذب بود 

نه يبه  pHها از شيآزما بقيهانجام  يد. براشانتخاب 
  استفاده شد.
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 Ceکروم و  يه محلول فلزيغلظت اول C0 باال در معادله
 گرم بر ليتر يليمحسب بر  کروم يه محلول فلزيغلظت ثانو

  .است
  

  يرتعادليو غ يتعادل يها مدل
 يمعادالت شامل جذب تعادلي) ک (غيرينتيس يها مدل
 ها آن در و روند يم کار به تعادل جاديا از قبل که است

 راتييتغ حالت نيا در. دارد يا عمده نقش زمان پارامتر
 در. شود يم داده نشان زمان با) qt(شده  جذب ماده غلظت

مدل  شامل کينتيس جذب يها مدل ،بررسي نيا
 پخش و) ۱۹۹۶( ٢همکاران و هو مدل ،)۱۸۹۸( ١الگرگرن

شده  داده برازش شيآزما از حاصل نتايج بر ٣يا ذره درون
، از معادالت جذب در يدن حالت تعادلكرمدل  يبرا. است

جذب استفاده شد.  يها زوترميا يعني هم دماحالت 
رابطه جذب با  ياضيح ريتوض يجذب نوع يها زوترميا

  ، در درجه حرارت ثابت است. بهيجذب شدن  غلظت ماده
ن مقدار ماده جذب شده در يب يگر رابطه تعادليعبارت د

                                                
1- Lagergren 
2- Ho et al.  
3- intermolecular distribution 

 )Ce(ل ماده محلو يو غلظت تعادل )qe( بواحد وزن جاذ
شود. با  يده ميزوترم جذب ناميدر درجه حرارت ثابت ا

ت جذب جاذب يتوان ظرف يزوترم مياستفاده از معادالت ا
 زوترميا جذب يها مدل ،بررسيکرد. در اين را مشخص 

و  ٦پيترسون -ردليچ ،٥چيفروندل ،٤ريالنگمو مدل شامل
. شده است  داده برازش شيآزما از حاصل نتايج بر ٧سيپس

 حاصل نتايج بر تعادلي تعادلي و غير يها مدل برازش يبرا
افزار  نرم از و معادالت غيرخطي شكل از آزمايش از

Matlab.7.8.0.347 (R2009a) در  .شده است استفاده
 يايزوترم معرف ک وينتيس جذب يها مدل ۱جدول 

  .اند شده
ميزان جذب عنصر روي سطح  qeها،  كه در اين معادله

حداکثر  qmax، گرم بر گرم) (ميلي جاذب در زمان تعادل
 qt، گرم بر گرم) (ميليميزان جذب عنصر توسط جاذب 

، گرم بر گرم) (ميلي tمقدار يون ماده جذب شده در زمان 
Ce  غلظت ماده جذب شونده در حالت تعادل در فاز مايع

ثابت سرعت جذب در مدل  Kl )،گرم بر ليتر ميلي(
ثابت سرعت جذب در مدل هو و  Ks)، بر دقيقهالگرگرن (
ثابت سرعت  Kid، گرم در دقيقه) (گرم بر ميلي همکاران

 c ،)گرم بر گرم بر مجذور دقيقه (ميلي اي پخش درون ذره
 KL ،)گرم بر گرم ميليثابت مربوط به ضخامت اليه مرزي (

 KF، )گرم ليتر بر ميلي(ثابت تعادل جذب مدل النگموير 
گرم بر گرم در (ليتر بر  (ميلي ضريب مدل فروندليچ

قدرت و درجه جذب ماده جذب شونده  n( ،n/1گرم)  ميلي
تر بر يضريب مدل سيپس (ل ksفروندليچ)، (مدل 

ضريب مدل  Kr ،سيپس ضريب مدل ns، ns/1گرم) يليم
 هاي ضريب ar ،br) و گرم ليتر بر ميليپيترسون ( -ردليچ

  است. پيترسون -مدل ردليچ
  

                                                
4- Langmuir 
5- Ferundlich 
6- Redlich- Peterson 
7- Sips 
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  سينتيك و ايزوترم يها مدل -۱جدول 

  
  ج و بحث ينتا
  بر راندمان جذب كروم pHر يثأت

محلول بر راندمان جذب كروم را براي  pHتأثير  ۱شكل 
نشان  ميكرومتر ۷۵گرم از جاذب با اندازه ذرات  ۱جرم 
 pHشود با افزايش  گونه كه مشاهده مي دهد. همان مي

كه حداكثر  طوريه يابد ب ميزان جذب كروم كاهش مي
آمده  به دست% ۲۵/۹۸، به ميزان pH=۲ راندمان جذب در

العثمان و همكاران  هاي بررسيج يج با نتاين نتاياست. ا
  دارد.  هماهنگي) ۲۰۱۲) و چانگ و همكاران (۲۰۱۲(
  

  
  ساقه برنج بابر راندمان جذب كروم  pHر يثتأ -۱شکل 

 ۳۰۰گرم بر ليتر، زمان تماس:  ميلي ۱۰(غلظت اوليه محلول: 
  )سلسيوسدرجه  ۲۲، دما: قهيدق

  
جذب کروم  سميمکانو روند  ،))۲((معادله  ريواکنش ز

   :دهد را نشان ميمختلف  يها  pHدر  شش ظرفيتي

)۲(   
OHCrOHOCrOH

HCrOHHCrOH

23222
7222

422
422

+ →←
+−+

↔ →←
+−++  

  به) شکل غالب کروم شش ظرفيتي ۲و  ۱تر ( پايين pHدر 
HCrO4 صورت

بوده و اين در حالي است که سطح جاذب  -
  بههاي باال شکل غالب کروم pH، ولي در استآماده جذب 

که پايدارند و تمايلي براي  است CrO3و  H2CrO4 صورت
شود  مي شتر جذببي -OHانجام واکنش ندارند، در نتيجه 

بيشترين درصد جذب  pH= ۲بنابراين در  )،۲۰۰۲(بيات، 
  .دهد رخ ميکروم شش ظرفيتي 

  
  روي مقدار جذب كرومدازه ذرات ساقه برنج تأثير ان

ن يتر ژه جاذب، مهميجه سطح وينت  اندازه ذرات و در
 ه جاذب مورد استفاده است. به طور معمولت ماديخصوص

 هستنددر سطح خود  ياديخلل و فرج ز يمواد جاذب دارا
نامنظم  هاي شكلا يو  يز به شکل کرويها ن آن يها و دانه
جاذب   چه اندازه ذرات ماده ند. در هر حال هرهست

تر  کينزد يز به شکل کرويآن ن يها تر بوده، دانه کوچک
ال داشته و سرعت انجام يبا حالت س يشتري، تماس باست
ک جرم ي يشتر خواهد بود. سرعت جذب برايند بيفرآ
 متناسب با عکس قطر ذرات جاذب استن جاذب، يمع

   ).۱۳۸۶(شامحمدي حيدري، 
(الف، ب، ج و د) تأثير اندازه ذرات ساقه برنج  ۲ در شكل

گرم بر روي جذب  ۳و  ۲، ۵/۱، ۱هاي  به ترتيب در جرم
طور كه مشخص است با  كروم نشان داده شده است. همان

هاي  افزايش اندازه ذرات ساقه برنج ميزان جذب در جرم
هاي  يابد. حداكثر مقدار جذب در جرم مختلف كاهش مي

و در زمان  ميكرومتر ۷۵در اندازه ذرات  بررسيمورد 
 ۶۵۴/۰گرم)،   ۱گرم بر گرم ( ميلي ۹۶۰/۰دقيقه،  ۳۰تعادل
 ۲گرم بر گرم ( ميلي ۴۹۱/۰گرم)،  ۵/۱گرم بر گرم ( ميلي

  آمد. به دستگرم)  ۳گرم بر گرم ( ميلي ۳۳۱/۰گرم) و 
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  )pH=۲ميلي گرم بر ليتر،  ۱۰(غلظت محلول:  روي مقدار جذب كروم تأثير اندازه ذرات ساقه برنج -۲شكل 

  
  کينتيس بررسي

  ن زمان تعادل جذبييتع
(حداكثر  يت تعادلين ظرفييتع يزمان تعادل جذب برا

ن حداکثر ييجه تعيتوان جاذب در جذب ماده) و در نت
زمان تعادل عبارت است  .داردرا  يت جذب نقش اصليظرف

ل يت جاذب تکميکشد تا ظرف يکه طول م ياز مدت زمان
ن يشتر عنصر نباشد. در ايشده و جاذب قادر به جذب ب

حالت مقدار جذب با مقدار واجذب برابر است (شامحمدي، 
(الف، ب، ج و د)  ۲  گونه كه در شکل همان .)١٣٩١

ش زمان يک جرم ثابت، با افزاي يشود، برا يمشاهده م
که ي طوره ابد، بي يش ميز افزايتماس، مقدار جذب كروم ن

ش زمان از صفر تا يبا افزا ميكرومتر ۷۵براي اندازه ذرات 
 ۳۰اد است. بعد از زمان يار زيقه، سرعت جذب بسيدق ۱۰
ک مقدار ثابت يافته تا به يجذب کاهش قه، سرعت يدق
قه که به آن زمان يدق ۳۰رسد. سرعت ثابت در زمان  يم

. زمان تعادل در اندازه دهد رخ ميشود،  يتعادل گفته م
 ۹۰ ،۹۰ ترتيب  به ميكرومتر ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰ذرات 

آمد. زمان تعادل براي حذف كروم  به دستدقيقه  ۱۲۰و
دقيقه، در  ۱۲۰) ۱۳۸۷نامني و همكاران ( بررسيدر 

 بررسيدقيقه و در  ۳۰) ۲۰۰۷مالكوك و همكاران ( بررسي
  به دست آمده است.دقيقه  ۳۵) ۲۰۱۱گائو و همكاران (

  
  

 بررسي رابطه بين اندازه ذرات جاذب و زمان تعادل
دهد كه زمان تعادل با افزايش اندازه  نشان مي ٣شكل 

يابد. دليل  لگاريتمي افزايش مي صورت  بهذرات جاذب 
گونه  افزايش زمان تعادل با افزايش اندازه ذرات را اين

توان بيان كرد كه، با افزايش اندازه ذرات جاذب سطح  مي
رسد كه، با كاهش  ، به نظر ميشود كم ميويژه جاذب 

هاي  ت جذب و جذب يونيافتن سطح ويژه جاذب، سرع
يابد و با  مي هش هاي جاذب كا روي سايت فلزي كروم

كاهش يافتن سرعت، زمان تكميل شدن ظرفيت جاذب و 
  يابد. رسيدن به تعادل افزايش مي در نتيجه زمان

  

  
افزايش لگاريتمي زمان رسيدن به تعادل با افزايش  -۳ل شك

  اندازه ذرات جاذب
  

رابطه ايجاد شده بين اندازه ذرات جاذب و زمان تعادل به 
  :استشرح زير 
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)۳                          (
88302

2868746828

.R

.(d)ln.t

=

−=
   

 dزمان رسيدن به تعادل (دقيقه) و  tكه در اين رابطه، 
  ) است.ميكرومتراندازه ذرات جاذب (

% و ۵)، در سطح اعتماد n=۴ها ( با توجه به تعداد داده
ديده است.  ۸۷۸۳/۰، ضريب رگرسيون برابر ۳درجه آزادي 

) ۳ه (معادلكه ضريب رگرسيون به دست آمده در  شود مي
توان به ضريب رگرسيون  . پس مياستاز اين مقدار بيشتر 

) در سطح ۳ه (معادلايجاد شده اطمينان كرد و گفت 
  .استدار  % معني۵اعتماد 

  
  ي جذب سينتيكها واسنجي مدل

الگرگرن  يرتعادليغ يها (الف، ب، ج و د) مدل ۴در شکل 
بر  يا ذره ) و پخش درون ۱۹۹۶، هو و همکاران ()۱۸۹۸(

گرم از جاذب در  ۱ک در جرم ينتينتايج حاصل از جذب س
، ۷۵ترتيب در اندازه ذرات   ليتر محلول و به ميلي ۱۰۰
  برازش داده شده است. ميكرومتر ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰

  

       

       
گرم بر ليتر،  ميلي ۱۰گرم، غلظت اوليه محلول:  ۱(جرم جاذب:  ون كروم بر نتايج آزمايشگاهييک جذب ينتيس يها برازش مدل -۴شکل 

۲=pH(  
  

کار رفته در اين پژوهش با  هاي سينتيك به ارزيابي مدل
نتايج  ۲شد. جدول  انجام  R2معيار ارزيابي  استفاده از

گرم از  ۱هاي سينتيک براي جرم  حاصل از برازش مدل
شود،  طور که مشاهده مي دهد. همان ساقه برنج را نشان مي

هر دو مدل الگرگرن، هو و همكاران فرايند جذب را به 
اي  کنند ولي مدل پخش درون ذره خوبي توصيف مي

  همبستگي كمتري را نشان داده است.ضريب 

  
  )pH= ۲گرم بر ليتر،  ميلي ۱۰گرم، غلظت محلول:  ۱جاذب: (جرم  هاي سينتيك بر نتايج آزمايشگاهي نتايج حاصل از برازش مدل -۲ل جدو

  مدل  الگرگرن  هو و همكاران  اي پخش درون ذره
R2  c  Kid R2  Ks qe R2  Kl qe ) ميكرومتراندازه ذرات( 

۵۵۶/۰  ۴۱۳/۰ ۰۴۸/۰ ۹۹۹/۰  ۴۲۳/۰ ۰۰۴/۱ ۰۰۰/۱ ۱۷۰/۰ ۹۸۰/۰ ۷۵  
۶۹۳/۰  ۳۰۵/۰ ۰۵۰/۰ ۹۹۹/۰  ۱۸۰/۰ ۹۵۰/۰ ۹۹۷/۰  ۱۰۰/۰ ۹۰۲/۰ ۳۰۰  
۶۸۹/۰  ۱۷۴/۰ ۰۲۷/۰ ۹۹۶/۰  ۴۳۵/۰ ۵۱۳/۰ ۹۷۹/۰  ۱۲۸/۰ ۴۸۹/۰ ۸۵۰  
۸۰۵/۰  ۰۹۷/۰ ۰۲۱/۰ ۹۹۳/۰  ۲۸۹/۰ ۳۸۱/۰ ۹۶۸/۰  ۰۷۲/۰ ۳۵۴/۰ ۱۲۰۰  
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  زوترميا هاي بررسي
  هاي جذب ايزوترم واسنجي مدل

النگموير،  يتعادل يها دلم(الف، ب، ج و د)  ۵ شكل در 
پترسون و سيپس به ترتيب در چهار  -فروندليچ، ردليچ

بر نتايج  ميكرومتر ١٢٠٠و  ٨٥٠، ٣٠٠، ٧٥اندازه ذرات 
ج برازش ينتا حاصل از آزمايش برازش داده شده است.

زوترم مذكور بر نتايج حاصل از آزمايش در يا يها مدل
  نشان داده شده است.  ۳جدول 

شد.  انجام  R2معيار  بر اساسهم هاي ايزوترم  ارزيابي مدل
، هر چهار مدل شود مشاهده مي ۳طور كه در جدول  همان

پترسون و سيپس نتايج  -النگموير، فروندليچ، ردليچ
از آنجايي كه کنند، ولي  يمي توصيف به خوبآزمايش را 

دهد و  هاي آبي بهتر پاسخ مي مدل النگموير در محيط
توان به طور مستقيم از اين  حداكثر ظرفيت جذب را مي

گذشته نيز از  هاي بررسي بيشترمدل به دست آورد و در 
ترين و معتبرترين مدل جذب ايزوترم،  معروف عنوان  بهآن 

ل نيز مد بررسياستفاده بيشتري شده است، در اين 
ارزيابي  برايبهترين مدل ايزوترم جذب  عنوان  بهالنگموير 

  شده است.حداكثر ظرفيت جاذب انتخاب 

       

       
  )pH=٢ميلي گرم بر ليتر،  ١٠(غلظت اوليه محلول:  هاي ايزوترم جذب بر نتايج آزمايشگاهي برازش مدل -٥شكل 

  
  هاي جذب ايزوترم برازش داده شده بر نتايج آزمايشگاهي ل ضرايب مد -٣ جدول

    سيپس   فروندليچ    پيترسون -ردليچ    النگموير  مدل

اندازه ذرات 
  qmax  KL  Kr  R2  ar  br  R2  KF  nF  R2  qmax  Ks  ns  R2  (ميكرومتر)

٩٩٤/٠  ٨٦٠/٠  ٢٠٧/٢  ٩٨١/١  ٩٨٩/٠  ٧٨٣/١  ٢٣٠/١  ٩٩٣/٠  ٤٦٤/١  ٠٧٩/١  ٩٩٣/٠  ٧٤٣/٢  ٩٤٨/٠  ٠٩٦/٣  ٧٥  
٩٩٣/٠  ٨١١/٠  ٠٦٣/٣  ٦١٢/١  ٩٨٣/٠  ٥٥٠/١  ٣١٢/١  ٩٩٤/٠ ٥١٧/٢  ٩٠٣/١  ٩٩١/٠  ٤٥٨/٢  ١٥٦/١  ٤٩٠/٢  ٣٠٠  

٩٨٨/٠  ٨٠٠/٠  ٠٤٥/١  ٢٨٥/١  ٩٧٣/٠  ٦١٨/٠  ٤٣٢/١  ٩٩٠/٠  ٢٤٤/٢  ١٩١/٠  ٩٨٥/٠  ٨٠٩/٠  ٥٤٢/٠  ٨٢٠/١  ٨٥٠  

٩٨٤/٠  ٧٦٩/٠  ٨٢٤/٠  ٠٥٦/١  ٩٦١/٠  ٤٤٤/٠  ٥٤٦/١  ٩٨٨/٠  ١٧٥/٢  ١٠٣/٠  ٩٧٩/٠  ٥٣٣/٠  ٤٦٦/٠  ٤٥٦/١  ١٢٠٠  

  
  حداكثر ظرفيت جذب ساقه برنج

جاذب در واحد جرم جاذب را حداكثر ماده جذب شده با 
مدل  بر اساس ).١٣٩١ند (شامحمدي، يت جذب گويظرف

آمده در ذرات با  به دستالنگموير حداكثر ظرفيت جذب 
به ترتيب  ميكرومتر ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵هاي  اندازه
. استگرم بر گرم  ميلي ۴۵۶/۱و  ۸۲۰/۱، ۴۹۰/۲، ۰۹۶/۳
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آمده براي ساقه برنج از  به دستحداكثر ظرفيت جذب 
آمده براي زائدات چاي  به دستحداكثر ظرفيت جذب 

گرم بر  ميلي ۳۳/۱گرم بر گرم)، پوست گردو ( ميلي ۵۵/۱(
گرم بر گرم) و پوست ميوه  ميلي ۶۳/۱(گرم)، قهوه تركي 

ارهان و بويوك گانگور  بررسيگرم بر گرم) در  ميلي ۴۷/۱(
گرم بر گرم) در  ميلي ۷۹/۰)، پوسته شلتوك (۱۹۹۳(

 ۳/۲)، پوسته گردو (۲۰۰۴بيشنوي و همكاران ( بررسي
گرم بر گرم) در  ميلي ۴/۲گرم بر گرم) و پوسته بادام ( ميلي

 ۰۷۴/۲)، ضايعات چاي (٢٠٠٦موهان و همكاران ( بررسي
 ۸۵۳/۱و ضايعات درخت خرما (بر گرم)  گرم ميلي
)، ٢٠١٣البادارين و همكاران ( بررسيدر گرم بر گرم)  ميلي

 بررسيگرم بر گرم) در  ميلي ۰۳۱/۳چوب درخت بلوط (
. نتايج حاكي از آن است) بيشتر ٢٠١١موهان و همكاران (

هاي مورد  است كه جاذب ساقه برنج نسبت به ساير جاذب
ب و خوبي براي حذف كروم از ظرفيت جذب مناس بررسي
  .داردها  پساب

  
حداكثر بررسي رابطه بين اندازه ذرات جاذب و 

  ظرفيت جذب 
دهد كه با افزايش اندازه ذرات جاذب،  نشان مي ۶شكل 

مبستگي خطي (ضريب ه صورت  بهميزان ظرفيت جذب 
به اين دليل است كه با افزايش  يابد و ) كاهش مي۹۶۸/۰

اندازه ذرات در عين درشت بودن حفرات، تعداد اين 
حفرات نسبت به ذرات ريزتر (اما با تعداد حفرات بيشتر)، 

كاهش سطح ويژه ذرات كه  سببكمتر است و اين 
  شود. ، مياستترين عامل در موضوع جذب  مهم

  

  
 

اندازه ذرات جاذب و حداكثر ظرفيت جذب  رابطه بين -٦ شكل
  به دست آمده از مدل تعادلي النگموير

  

ه خطي ايجاد شده بين اندازه ذرات جاذب و حداكثر معادل
 صورت  بهمدل النگموير)  بر اساسظرفيت جذب جاذب (
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حداكثر ظرفيت جذب جاذب  qmax كه در اين رابطه،
) ميكرومتراندازه ذرات جاذب ( d) و گرم بر گرم يليم(

  .است
) ۴( معادلهجاد شده در يون ايب رگرسيبا توجه به ضر

ن رابطه هم در سطح اعتماد يجه گرفت که ايتوان نت يم
  دار است. ي% معن۵
  
  يريگ جهينت
ت خوبي در يظرفپژوهش نشان داد که ساقه برنج ج ينتا

 يها ن در بين مدلي. همچندارد يآب يطحذف كروم از مح
ک، مدل الگرگرن و هو و همكاران و در بين ينتيس

 -زوترم، مدل النگموير، فروندليچ، ردليچيهاي ا مدل
ساقه برنج را به  باجذب كروم  يها پس دادهيپيترسون و س

سينتيك جذب نشان  هاي بررسيکنند.  يف ميتوص يخوب
 صورت  بهداد كه با افزايش اندازه ذرات جاذب، زمان تعادل 

اي كه زمان تعادل در  يابد به گونه افزايش مي لگاريتمي
به ترتيب  ميكرومتر ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵اندازه ذرات 

 هاي بررسي آمد. به دستدقيقه  ۱۲۰و  ۹۰، ۹۰، ۳۰
حداكثر ظرفيت جذب ساقه نشان داد كه  نيزايزوترم جذب 

يابد،  خطي كاهش مي صورت  بهبرنج با افزايش اندازه ذرات 
مدل النگموير)  بر اساساي كه ظرفيت جذب ( به گونه

  به ميكرومتر ۱۲۰۰و  ۸۵۰، ۳۰۰، ۷۵اندازه ذرات  يبرا
گرم بر گرم  ميلي ۴۵۶/۱و  ۸۲۰/۱، ۴۹۰/۲، ۰۹۶/۳ ترتيب

 آمد. به دست
  

  منابع
ند حذف يفرآ ي. بررس١٣٨٦ز.  يدريح يشامحمد .١

کم توسط  يها در غلظت يط آبيوم از محيکادم
، دانشگاه ينامه دکتر انيپوسته شلتوک اصالح شده. پا

 ص.١٩٦ .د چمران اهوازيشه
 ند جذب دريفرا ي. بررس١٣٩١شامحمدي ش.  .۲

 .کينتيه جذب سيفرض بر ينقد ،کم يها غلظت
به توسعه  يابيدست يراهکارها ين کنفرانس ملياول
 .وزارت کشور ،تهران ،داريپا
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