
  مجله پژوهش آب ايران
 )۴۱-۳۳( ۱۳۹۶تابستان / ۲۵/ پياپي ۲/ شماره ۱۱جلد 

 

  
  
  
  

  يارياستفاده در آب يبرا )VI(  کرومحذف  يتوزان برايکاربرد ک
  

  ٤فانين شريحس و ٣ينيينا يرضا موحد ي، عل٢حسام ي، موس*١يفاطمه بازار
  
  

  يدهچک
  

 نياجمله  از ند،ک يمنابع را آلوده م نيند و اشو يم بآوارد منابع  يصنعت کارخانجاتفاضالب و  قياز طر ياديز نيسنگ فلزات
) از محلول VI( کروم يها ونين مقاله حذف يدر ا .استه يجاد سرطان رياز عوامل او  يسمکه  است) VI( کروم نيسنگ فلزات
 يبراجاذب  ييزمان تماس بر توانا و pHتوزان، يغلظت ک تأثيرن ي. همچنشد يتوزان بررسيک يستيبا استفاده از جاذب ز يآب

 ۱۰ست از غلظت يبا يمطلوب م يريگ جهينت يبران است که ياز ا يج حاکي) مورد نظر بوده است. نتاVI( کروم يها ونيحذف 
 يها جذب، داده يها زوترميا ي. با بررسقه استفاده شوديدق ۱۴۰زمان تماس  و در مدت ۴ برابر pHتوزان و در يتر کيل گرم بر
ک درجه دوم يتيسرعت ثابت کرده که مدل سن ن انطباق را داشته است. مطالعاتيبهتر شيفروندلبا مدل جذب  يشيآزما
  .است يتجرب يها ف دادهيتوص ين مدل برايبهتر

  
  ).VIون کروم (يايزوترم فروندليش، سنيتيک، کيتوزان، هاي کليدي:  واژه

  
براي استفاده در آبياري. مجله پژوهش آب  )VI(  . کاربرد کيتوزان براي حذف کروم۱۳۹۶بازاري ف. حسام م. موحدي ناييني ع. ر. و شريفان ح.  ارجاع:
 .۴۱-۳۳: ۲۵ايران. 

  
 
  
  
  

                                                             
  علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.دانشجوي کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي، دانشکده آب و خاک، دانشگاه  - ١
  استاديار گروه مهندسي آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. - ٢
  دانشيار گروه خاکشناسي، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. - ٣
  شگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.استاديارگروه مهندسي آب، دانشکده آب و خاک، دان - ٤
  h.bazarijamkhane@yahoo.comنويسنده مسئول:  *

  ٠٨/٠٧/١٣٩٣تاريخ پذيرش:                                      ١٢/١٢/١٣٩٢تاريخ دريافت: 

 

mailto:h.bazarijamkhane@yahoo.com


 براي استفاده در آبياري )VI(  کاربرد کيتوزان براي حذف کروم                                                                                                               ۳۴

 

  مقدمه
 اند شده يبند کالس يفلز در رده فلزات سم ستيبقل حدا
شوند  يه ميست تخليز طيمح درر باال ادر مقد و

ن فلزات، فلز يا جملهاز  ).١٩٩٦(کوردنکمپ و همکاران، 
 دارد. ياديد و مضر زي. کروم خواص مفاست ن کروم يسنگ

ون يداسيس) به صورت اکVI( ) و کرومIIIحاالت کروم (
و  يياي، پويماندکه خواص سم يم يط باقيدار در محيپا
 يک ماده ضروري) III( دارد. کروم يمتضاد يست فراهميز

است سم گلوکز يخصوص در متابولبه ه بشر يدر تغذ
شش  کروم باتيترک اغلب). ٢٠٠١(رنگاراج و همکاران، 

 دنشو  يه ميجاد سرطان ريهستند و سبب ا يسم يتيظرف
ع يباتش در صنايکروم و ترکاز . )٢٠٠١پارک و جانگ، (

ه شکل ب يساخت فوالد و کنسروسازمان، ي، سيآبکار
فاضالب  يير باالاع مقدين صنايد. اشو يع استفاده ميوس

). ١٩٩٧رودهام، يو آن يراج( کنند يد ميتول يآلوده و سم
 يو خاک يآب يها طيدر مح يآسان ) بهVI( کروم يها وني

که  است يقو  کننده ديک عامل اکسيکنند و  يحرکت م
(پارک و جانگ، ق پوست جذب شود يقادر است از طر

 يکشاورز يها به آب ي) ورودVI( ). حد مجاز کروم٢٠٠١
، ي؛ محمد١٩٨٩، WHO( استتر يگرم بر ل يليم ٠.١

 ييايميش و يکيزيف يها شياز آزما يعي). گستره وس١٣٨٤
 ها  شين آزماي. ا) از فاضالب انجام شدVI( حذف کروم يبرا

ض يوون، تعيلتراسياولترا ف، ييايميشامل رسوب الکتروش
؛ ٢٠٠١(رنگاراج و همکاران، است و اسمز معکوس  يوني
). اشکال ٢٠٠٢ز، يتو و روي؛ بن٢٠٠٢ورلووا و همکاران، ي

ن مورد يد لجن است. در ايتول ،بيدر روش ترس ياصل
اگرچه  است؛ ينه بهتريگز يونيض يتعوروش  يريگکار هب

 ي(بال ستيبه صرفه ن ي، از لحاظ اقتصادمت بااليل قيبه دل
ل يبه دل يعيطب يمرهايست پليز. )١٩٩٩و همکاران، 

از  ppbبه حد غلظت آنها ت جذب فلزات و رساندن يقابل
که در  يعيبمواد ط قابل توجه هستند. يلحاظ صنعت

 يمواد زائد و پسماند کشاورز يا بعضي ند ر باال موجوديمقاد
استفاده ل استفاده شدن به عنوان منابع بدون يپتانس

ست و يز طيدر مح يعيبه شکل وس ،شوند يمحسوب م
باكيا ( ط وجود دارديعت در محيصورت دوستدار طب به

 يها جاذباز  ياريان بسيدر م .)٢٠١٢و سودها،  يالکشم
و  يبال؛ ١٩٩٦ن و همکاران، ياولمت شناخته شده (يکم ق

 يت را براين ظرفيتوزان باالتري) ک١٩٩٧همکاران، 
ن با يتي. ک)١٩٨٦(دشپانده،  مختلف دارد يلزف يها وني

-acetamido-2-deoxy-β-D-glucose-2 يفرمول ساختار

(N-acetylglucan) تنان،  نرم يب ساختارين ترکيتر ياصل
 ييايمهرگان در يپوستان، قارچ، جلبک و ب ، سختها هحشر

؛ چن، ١٩٨٦(دشپانده،  استگو يمانند خرچنگ و م
ک ي ريدر ز ه شدهيارا يساختارتوزان با فرمول يک ).١٩٩٩

ن يتيک لهيوس ن است که عموما بهيتيله ازکياست يمر ديپل
ه يته يقو يک محلول بازيدر  له شدنياست يبا د
  د.شو يم

2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucose-(N-
acetylglucosamine) 

تواند فلزات را  ين ميتيشتر از کيبرابر ب ٦تا  ٥توزان يک
ن ي) کند. ايفلز يها ونيب حاصل از فلز و ي(ترک ١التهيچ

در  يفلز يها ونيل در معرض قرار گرفتن يعامل به دل
انگ و زال، ي(است ن يتيشده از ک لهياست يتوزان ديبرابر ک
محلول است.  ن کمييپا يهاpHتوزان در يک). ١٩٨٤

ل يا تشکيش به متراکم شدن و يتوزان نرم است و گرايک
 ).٢٠٠٥د و همکاران، ي(سع را دارد يآب يها ژل در محلول

جذب  يتوزان به سهولت برايفعال اتصال ک يها تيسا
 يها به مکان ،يفلز يها کننده ستند. انتقال آلودهيموجود ن

ن يبه هم ؛دارد يند طراحيدر فرآ يار مهمياتصال نقش بس
 روداتصال را باال  يها است که مکان ي، ضرورسبب

  .)٢٠١٢، يو لطف ي(زوارموسو
 مقاديربر آن هست که با استفاده از  يدر مطالعه حاضر سع

مختلف  يها آب آلوده به غلظت يتوزان آلودگيمتفاوت ک
  .رسانده شود يبه حد استاندارد کشاورز )VI( کروم

  
  ها مواد و روش

م با يکرومات پتاس يش از محلول استاندارد دين آزمايدر ا
استفاده در شرکت مرک آلمان  K2Cr2O7 ييايميفرمول ش

 ,Thermoکار برده شده مدل  به يدستگاه جذب اتم .شد

AA Spectrophotometer, S Series بود.  
توزان قابل انحالل در آب ياز پودر ک ،ن مطالعهيدر ا

، ١توزان يمختلف ک يها دوز ،شين آزمايدر ا .استفاده شد
 يها تر را با غلظتيگرم بر ل ٢٠ و ١٥، ١٠، ٥، ٤، ٣، ٢

مخلوط تر يل گرم بر يليم ٤٠، ٣٠، ٢٠، ٥/١٢م مختلف کرو
ساعت با  دوکر به مدت يکرده و با استفاده از دستگاه ش

محلول به ظرف  ييه رويهم زده شد. ال rpm٤٥٠  دور
زان يبار م کيقه يدق ستيبدا کرد و هر يانتقال پ يگريد

                                                             
1- Chelating 
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شد.  يريگ اندازه يکروم با دستگاه جذب اتم يون فلزي
ج در محاسبات ين نتايگانيبار تکرار و از م پنج ها شيآزما

انجام  آزمايشگاه يدر دما ها شيآزما ي. تماماستفاده شد
  شد.
 ) انجام شد.٨ ،٦ ،٤ه مختلف (ياول يهاpHدر  ها شيآزما
pH ه با افزودن چند قطره ياولNaOH 0.5% wt  وHCl 

mol/lit اصالح شد.  ١/٠pH  باpHمتر مدل pH310 
راندمان  و شد يريگ ساخت شرکت وگتک انگلستان اندازه

ر محاسبه ي) با استفاده از معادله زVI( کروم يها ونيحذف 
ه و يب غلظت اوليترت به Ceو  C0ن فرمول يشد. که در ا

  است.ع ي) در فاز ماVI( کروم يها وني يينها
)۱(  %Removal = C − C C ∗ 100 
  
  و بحث جينتا

  غلظت جاذب تأثير
، ٢، ١ يها توزان که شامل غلظتيمختلف ک رامقد تأثير 
در  ٨، ٦، ٤ يها pHتر در يگرم بر ل ٢٠، ١٥، ١٠، ٥، ٤، ٣

 ١٨٠) در زمان VI( کروم يها ونيمختلف  يها غلظت
 تأثيرزان جذب، ين مياست. که بعد از ا هشد يقه بررسيدق
جاد ي) اVI(  کروم يها ونيدر راندمان حذف  يدار يمعن

فعال در  يها مکان يپوشان ن به علت همينشده است. ا
ثر و أها مت ونياز  يرو مقدار ني. از ااستباالتر  يها غلظت

در صورت اضافه  يگر حتيد يملزم به جاذب و مقدار
مانند. در  يم يصورت آزاد در محلول باق کردن جاذب به

 يشتريب يونيض يتعو يها توزان، مکانيباالتر ک يها غلظت
در  شود، يمشاهده م ۱ طور که در شکل همان وجود دارد.

نه يشيب =۴pH) و VI(  تر کروميگرم بر ل يليم ٣٠غلظت 
توزان اتفاق يتر کيگرم بر ل ١٠راندمان حذف در غلظت 

توزان در ين کي، گروه آم٥کمتر از  يهاpHافتاده است. در 
؛ تولس و ١٩٩٧، ي(مصطف شود يدرجات مختلف پروتونه م

NH3). گروه ١٩٩٩همکاران، 
مسئول  توزان عمدتاًيک +

ن با يبنابرا سطوح است. يها و بار منف ونيبرهم کنش آن
تر به عنوان يگرم بر ل يليم ١٠توجه به متون باال مقدار 

  ن شده است.ييتوزان تعينه کيغلظت به

  

  
 )VI( بر درصد حذف کروم توزانيغلظت ک تأثير - ١ شکل

 
ن دارد. يبر جذب فلزات سنگ يدار يمعن تأثيرمحلول  pH  pH تأثير

pH غلظت يفلز يها ونيت يل که بر قابلين دليبه ا ،
جاذب و درجه  يعامل يها متضاد و در گروه يها وني
س و ي(دمب  گذارد يمن در طول واکنش جذب اثر ويزاسيوني

 يها ونيجذب  يامتر مهم برا پارک ي ).٢٠٠١همکاران، 
 يفلز يها ونيمحلول   pH.است يآب يها ر محلولد يفلز
اصالح شده  HCl و NaOH ر مختلف با افزودنيمقاد يبرا

تون با آب به عنوان پرونه يآم يها پروتونه شدن گروهاست. 
  .است )٢( ده مطابق با معادله

)۲(  Chitosan − NH + H O⇌ Chitosan − NH  + OH   
 VI ،(pH( کروم يها ونيبر جذب  pH تأثيرمشاهده  يبرا

به  ها شيجه آزماي. نتشد يبررس ٨تا  ٤محلول در گستره 
نه حذف يو کم pHنه حذف در يشين صورت بود که بيا
 اتفاق افتاد.چهار  pH در توزانيک با) VI( کروم يها وني

ک که به يگر مانند آرسني) و فلزات دVI( جذب کروم
 pH دارد. در يبستگ pHاند به  شناخته شدهون يعنوان آن
توزان در درجات مختلف پروتونه ين کيگروه آم ٤کمتر از 

 يرو NH3 ). گروه٢٠٠١ س و همکاران،ي(دمب دشو يم
) VI. کروم (است) VIمسئول حذف کروم ( توزان عمدتاًيک
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 )گرم بر ليتر( غلظت کيتوزان
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HCr2O7،مثل يداريپا يها ونيل آنيتشک
- ، CrO4

2-، 
HCrO4

-، CrO7
ها به  ن بخشيهر کدام از ا دهد. يرا م -2

و همکاران،  هسكار ديبدارد (آ يبستگ pHغلظت کروم و 
ژن سطح ياکس يعامل يها باالتر، گروه pH). در ١٩٩٠

ن جاذب و يرو ب نيکند و از ا يم يبار منف يجاذب را دارا

شود  يجاد ميک دافعه ايها برهم کنش الکتروستات ونيآن
). ٢٠٠٤همکاران، ا و ي؛ فر١٩٩٧ک و همکاران، ي(ردو
چهار  pH) را در VI( نه درصد حذف کروميشيب ۲ شکل

 pHبه عنوان چهار  pH سببن يبه هم ،دهد ينشان م
 شود. ين ميينه تعيبه

  

  
  تريگرم بر ل يليم ٥/١٢ه ي) با غلظت اولVIبر درصد حذف کروم ( pH تأثير - ٢ شکل

  
  زمان تماس تأثير
توزان يپودر ک با يفلز يها ونيزمان تماس بر حذف  تأثير

 يفلز يها ونيحذف  ٣ . شکلشد يمحلول در آب بررس
واضح است که دهد. پر يله زمان تماس را نشان ميبه وس

ن مقدار خود يشتريقه به بيدق ١٤٠بازده حذف بعد از 
در  يشتريحذف بقه يدق ١٥٠رسد و بعد از آن تا زمان  يم

ن خاطر باشد که در ابتدا ين ممکن است به ايآن رخ نداد. ا
ب غلظت کروم باال ياشغال شده و ش ،جذب يها تمام مکان

قه يدق ١٤٠ج زمان ين نتايه اي، بر پاليدل نيبه هم ،بود
) VIع کروم (يحذف سر زوترم انتخاب شد.يمطالعات ا يبرا
را يز ؛ابدي يش ميقه با گذشت زمان افزايدق ١٤٠تا  ٢٠از 

موجود  يها شتر مکانيه، به شکل بالقوه بياول يها در گام
ش ينکه زمان تماس افزايو فعال هستند. به محض ا يخال

جذب  يخال يها به مکان يفلز يها ونيشتر ي، بابدي يم
 يبرا يخال يها مانده مکان يافتن باقيرو،  نيشوند. از ا يم
ل در ين دليبه هم ؛مشکل است يفلز يها ونيافتن ي

د و يابد (سعي يسرعت جذب کاهش م يبعد يها گام
 يرو يعامل يها شتر گروهيت بي). موجود٢٠١٠همکاران، 
ها و  ونين آنيکنش ب از به برهميتوزان که نيسطح ک

ت اتصال بهبود يبا ظرف يدار يبه شکل معن ،ها دارد ونيکات
جه ين نتيند به سرعت ادامه دارد. اين فرآيابد و اي يم
ک ي ياست مهم، برا يت دارد که زمان تعادل پارامترياهم
ن يبنابرا ؛صرفه باشد که مقرون به يه پسابيستم تصفيس

گرفته  درنظره يتصف ينه برايقه زمان بهيدق ١٤٠زمان 
  . دش

  
  تريگرم بر ل يليم ٥/١٢ه ي) با غلظت اولVI( زمان تماس بر درصد حذف کروم تأثير - ٣شکل 
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  ها زوترميساختار ا
) mg/gجذب با رسم نمودار فلز جذب شده ( يها زوترميا

) به دست آمده mg/litدر محلول ( يدر مقابل غلظت تعادل
ن مقاله يدر ا شير و فروندلين، النگمياست. سه مدل تمک

توزان يک با) VIحذف کروم ( يشگاهيآزما يها داده يبرا
  . شد يبررس

  
  ريزوترم النگميا

و مدل  است ٤ شکل ر، به صورتيمدل النگم يشکل خط
ثابت  k1 که در آن کند يت ميتبع )٣(معادله  ر ازيالنگم
ت جذب ينه ظرفيشيب qmجذب و  ير مربوط به انرژيالنگم
 يها شکل مشخص است، داده که درطور  همان باشد. يم

نداشته  يخوب ير همبستگيبا مدل النگم يتجرب يتعادل
  .است

)۳(      = 1    +      
  

  
گرم بر  يليم ٣٠و غلظت  pH =٤ ير برايزوترم النگميا - ٤ شکل

  تريل
  

  نيمدل تمک
وند يپ يکنواخت انرژيع يتوز  کننده انين بيزوترم تمکيا

ابد ي يکاهش م يجذب به شکل خط يگرماشه ياست. هم
شده و جاذب وجود دارد  ن ماده جذبيک برهم کنش بيو 

 )٤( ن به صورت معادلهي). مدل تمک١٩٤٠ژو، ين و پي(تمک
  شود. يان ميب

)٤(                                    q = B LnA + B LnC   
ثابت  bن، يزوترم تمکيثابت اB=RT/b،  Aکه در آن 
 مطلق بر يدما Tثابت گازها و  Rجذب،  يوابسته به گرما
 qeاز رسم نمودار  Bو  Aزوترم ين است. ثابت ايحسب کلو
 يتعادل يها با توجه به داده د.يآ يبه دست م Ceدر مقابل 

ها با  ، داده۵ش و مدل برازش داده شده در شکل يآزما
  نداشت. يخوب ين همبستگيمدل تمک

  

  
گرم بر  يليم ٣٠غلظت و  pH =٤براي ن يزوترم تمکيا - ٥ شکل

  تريل
  

  شيفروندلمدل 
افتن ي يرا برا يمعادله تجرب شيفروندل ١٩٠٦در سال 
 يدر جاذب در محلول تعادل يون فلزين غلظت يب ي رابطه
زوترم يا). ٢٠١١د کرد (مهاجان و همکاران، شنهايپ

 باشد يم ييايميه که جذب شيال جذب تک يش برايفروندل
ه فرض ياست بر پا يکيزيه که جذب فيو جذب چند ال

معادله شود.  يجذب جاذب بر سطح همگن انجام م
سهولت  يبرا و انيب يخطريعمدتا به شکل غ شيفروندل

  شود.  يآن استفاده م يحل از فرم خط
= q                          يرخطيفرم غ       )   ٥( k c    
ln             يفرم خط          )٦(   =      +         

 شود يرسم م Ln ceدر مقابل  Ln qeل نمودار ين دليبه هم
ب يترت که به nو توان  kfن ثابت يي) که قادر به تع٦ (شکل

 يغلظت تعادل ceشدت جذب و  ت جذب،يظرف مربوط به
  .)١٩٩٨، ي(تنگ و س استتر يبر ل گرم ميليحسب  بر
  

  
 گرم ميلي ٣٠غلظت و  pH =٤براي  شيفروندلزوترم يا - ٦ شکل

  تريبر ل
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 يها ونيک، شعاع يعت پارامگنتيمانند طب يعوامل مختلف
ثر ؤجذب م در راندمان و قدرت يويو الکترونگات يفلز

، ها شيج به دست آمده از آزمايبا توجه به نتا است.
ب يل داشتن ضريبه دل شيفروندلجذب با مدل  يها داده

 يگر برازش بهتريزوترم ديباالتر نسبت به دو ا يهمبستگ
 يها هياست که فلز به ال ين معنيدن بيداشته است و ا

کنواخت يز نفوذ کرده است و جذب به شکل ين نيريز

 يمدل مناسب شيفروندلمدل  نيبنابرا ؛رديگ يصورت م
ها  زوترميب ايج ضراي. نتااست ين رفتار جذبيف ايتوص يبرا

زوترم يب ايضرا داده شده است.نشان  ١در جدول 
ن ييزان جذب را تعيو م يعت منحنيطب kfو  n شيفروندل

کمتر از واحد  n/1و مقدار  kf يکند. مقدار باال يم
توزان ي) به کVI( کروم يها ونينه يجذب به ي دهنده نشان
  است.

  
  نيو تمک شيفروندل ر،يالنگم يها زوترميا بيضرا -۱ جدول

  

  يکيتيمطالعات سن
له يع به وسي) از فاز ماVI( کروم يها ونيروند حذف 

زم يو آزمون مکان يکيتيسن يها جاذب با استفاده از مدل
، ييايميند جذب مثل واکنش شيکنترل سرعت از فرآ

ک يتيشود. سن يح داده ميکنترل پخش و انتقال جرم توض
نفوذ  يکيتيح با مدل سنيبه شکل صر يفلز يها ونيحذف 

ک درجه دوم در يتيک درجه اول و سنيتي، سنيا ن ذرهيب
  شود. يح داده ميمقاالت توض

  
  يا ن ذرهينفوذ ب يکيتيمدل سن

ن يزم نفوذ بيتوزان، مکانيک بازم جذب يمکان يبررس يبرا
که ن است يبر افرض  ن مدليا در .شدمطالعه  يا ذره
در منافذ  يشونده از سطح خارج ع ذرات جذبيتوز

از تابع  ).١٩٦٣س، ي(وبر و مور شود يم انجامت يکامپوز
افت يتوان در يم يبه لحاظ تجرب ٧ مطابق با شکل عملکرد
جذب به  يرهايمتغ جذب، يهانديشتر فرآيب يبرا که،

که وبر و  يتئور بر اساس متناسب است. tبا جذر  t يجا
   :شد شنهاد دادهيس پيمور

)٧(                                           q = k  t . + C   
، سرعت پارامتر mg.g-1.min-0.5حسب بر kpiکه در آن 

 t0.5در مقابل  qtم نمودار يب خط مستقيکه از ش iمرحله 

ه يضخامت العرض از مبدا نمودار که  Ciد و يآ يبه دست م
  دهد. يرا نشان م يمرز

  
  سنيتيک درجه اول

)۸(                                   (  −   ) =      −       
مقادير جذب شده به جاذب بر qt و  q1که در اين معادله 

 k1 و tهاي تعادل و زمان  به ترتيب در زمان mg/gحسب 
است.  min/1سرعت تماس جذب درجه اول بر حسب 

که براي تعيين  tدر مقابل  ln(qe-qt)نمودار خط مستقيم 
  رسم شده است. R2و ضريب همبستگي k1 ثابت سرعت 

  

    نيتمک     شيفروندل     ريالنگم      
pH ) غلظتmg/l( qm b R۲ 1/n Kf R۲ BT AT R۲ 
۴ ۵/۱۲ ۰۴۳/۰ ۴۸/۹ ۸۵/۰ ۲۵/۰ ۱۹/۳۱ ۹۵/۰ ۲۵/۰ ۷۳/۱ ۹۳/۰  

 ۲۰ ۰۷/۰ ۳۴/۳ ۷۶/۰ ۲۶/۰ ۰۸/۲۵ ۹۲/۰ ۱۷/۰ ۴۷/۱ ۹/۰ 

 ۳۰ ۱/۰ ۱/۱ ۸/۰ ۳۷/۰ ۲۵ ۹۳/۰ ۴۹/۰ ۳۱/۱ ۹۱/۰ 

 
۴۰ ۱۱/۰ ۵۲/۰ ۶۳/۰ ۴۹/۰ ۱۵/۲۸ ۹۴/۰ ۳۲/۰ ۵۴/۱ ۸۵/۰ 

۶ ۵/۱۲ ۰۵/۰ ۶۲/۴ ۹/۰ ۲۹/۰ ۷/۳۵ ۹۵/۰ ۵۷/۰ ۶۲/۱ ۹۳/۰ 

 
۲۰ ۰۶/۰ ۵/۲ ۷۴/۰ ۳۱/۰ ۶۸/۲۹ ۹۵/۰ ۲۹/۰ ۵۲/۱ ۹۲/۰ 

 ۳۰ ۰۹/۰ ۰۳/۱ ۷۲/۰ ۳۵/۰ ۰۳/۲۶ ۹۴/۰ ۱۶/۰ ۷۹/۱ ۹۴/۰ 

 ۴۰ ۱۲/۰ ۳۸/۰ ۵۸/۰ ۵/۰ ۳۹/۳۱ ۹۳/۰ ۳۷/۰ ۱۵/۲ ۸۷/۰ 

۸ ۵/۱۲ ۰۳۳/۰ ۸۵/۰ ۶۵/۰ ۳۷/۰ ۲۳/۳۴ ۹۳/۰ ۱۸/۰ ۶۷/۱ ۸۷/۰ 

 
۲۰ ۰۶۵/۰ ۳۶/۰ ۵۵/۰ ۳۷/۰ ۵۴/۳۱ ۹۴/۰ ۲۷/۰ ۳۷/۱ ۹۳/۰ 

 ۳۰ ۱۴/۰ ۰۴۱/۰ ۶۳/۰ ۹/۰ ۷۸/۲۱ ۹۷/۰ ۳۹/۰ ۵۳/۱ ۸۷/۰ 

  ۴۰ ۰۷۱/۰ ۰۵۵/۰ ۶۹/۰ ۹۵/۰ ۹۸/۳۴ ۹۴/۰ ۱۵/۰ ۱۷/۱ ۸۵/۰ 
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  تريبر ل گرم ميلي ٣٠غلظت و  pH =٤براي  يا ن ذرهيک نفوذ بيتيسن - ٧ شکل

  

  
  تريبر ل گرم ميلي ٣٠غلظت و  pH =٤براي ک درجه اول يتيسن -٨ شکل

  
  ک درجه دوميتيسن
 يها مربع تعداد مکان ين مدل سرعت جذب را بر مبنايا

ک يتيکند. معادله سن يف ميجاذب توص ياشغال نشده رو
  ر است:يز )٩( درجه دوم به صورت معادله

)٩                                              (   =       +    t  
    ،g.mg-1.min-1ثابت سرعت جذب بر حسب    که 
شده در زمان  زان جذبيم  qشده در تعادل و  زان جذبيم
t است .K2  و q2ب و عرض از مبدا نمودار يش ي لهيبه وس

t/qt  در مقابلt د.يآ يبه دست م  
 ١و  ٩٩/٠، R2ر اآورده شد. مقد ٢ها در جدول  ر ثابتامقد

شود  يمشاهده م ٩ طور که در شکل همان به دست آمد.
ب يضرمقدار ک قبل يتيسه با دو سنيک در مقايتينين سيا

ن سرعت جذب از معادله يبنابرا ؛دارد يباالتر يهمبستگ
ب ير ضرايکند. مقاد يت ميک درجه دوم تبعيتيسن
آورده شد.  ٢مربوط به هر مدل در جدول  يکينتيس

ک ينتيبا مدل س يشگاهيآزما يها داده ين همبستگيبهتر

شدت  است که ين معنين مطلب به اي. ااستمرتبه دوم 
  است.نده وابسته يبه غلظت آال جذب

 
  گيري نتيجه

در اين پژوهش که براي بررسي امکان استفاده از جاذب 
زيستي کيتوزان در تصفيه آب و حذف فلز سنگين کروم 

)VI(  انجام شده است، اين نتيجه کلي حاصل شد که اين
گيري مطلوب  پذير است و براي نتيجه روش امکان

 pHگرم بر ليتر کيتوزان و در  ميلي ١٠بايست از غلظت  مي
دقيقه استفاده شود؛  ١٤٠و در مدت زمان تماس  ٤برابر 

وليکن براي استفاده عملي در پروسه تصفيه آب و پساب 
کارگيري در آبياري، الزم است ارزيابي فني و  براي به

ها  اقتصادي انجام شود و مقايسه اين روش با ساير روش
  صورت گيرد.
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  تريبر ل گرم ميلي ٣٠غلظت و  pH =٤براي درجه دوم  کيتيسن - ٩ شکل

  
  دوم درجه کيتيسن و اول درجه کيتيسن ،يا ذره نيب نفوذ کيتيسن بيضرا -۲ جدول
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pH ) غلظتmg/l( Kpi 
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