
 

  
  
  

  ت اصالح شدهيبا استفاده از زئول يآب کشاورز ترات از زهيحذف ن
  

  ٣يخ محمديش ييحيو  ٢اقتيد لي، عبدالمج*١مزده يمهدو يعل
  

  چکيده 
ر استفاده از ياخ يها در سال. ست شده استيز  طيمح يش آلودگيدار باعث افزا تروژنين ير، مصرف کودهايدر چند دهه اخ

ت سمنان يزئول ييق کاراين تحقيدر ا. ها مورد توجه قرار گرفته است ندهين آاليحذف ا يها برا تيند زئولمت، مانيارزان ق يها جاذب
ج ينتا. قرار گرفت يترات مورد بررسيد، در حذف نيوم برومايل آمونيمت يل تريو اصالح شده توسط هگزا دس يعيبه دو صورت طب
ش غلظت يدارد و با افزا يآب کشاورز و زه يشگاهيآزما يترات از محلولهايندر جذب  يخوب ييت اصالح شده کاراينشان داد که زئول

 يکينتيس يها شيآزما. افتيش يبرگرم افزا گرم ميلي ٤/١به  ٢/٠زان جذب از ي، م)N- NO3(تر يبر ل گرم ميلي ٢٠٠به  ١٠ترات از ين
از حالت  شيجذب در حالت متحرک ب زانيم عالوه به. باشد  يقه ميدق ١٥٠دن به تعادل يرس يه نشان داد که زمان الزم براياول

. ديبر گرم رس گرم ميلي ٣٧/٠به  ٠٥/٠دو حالت از  يتر، اختالف جذبيبر ل گرم ميلي ٢٠٠به  ١٠ش غلظت از يو با افزا بودهساکن 
ت يترات توسط زئوليان جذب نيب يبرا ير تطابق خوبيزوترم النگميزوترم جذب در دو حالت ثابت و متحرک نشان داد که ايا يبررس
  .ترات از خود نشان داديدر حذف ن يعملکرد خوب يآب کشاورز ترات از زهيدرصد ن ٥٦ ت اصالح شده با حذفيزئول .دارد

  
  .ت اصالح شده، سورفاکتانتيزئول، يآب کشاورز ترات، زهيحذف ن زوترم، جذب،يا :ي كليديها واژه

  
 ):٨(٥. مجله پژوهش آب ايران. آب کشاورزي با استفاده از زئوليت اصالح شده حذف نيترات از زه. ١٣٩٠. و شيخ محمدي ي. ا.لياقت ع. مهدوي ع :ارجاع
۱۱۷ - ۱۲۴. 
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  آب كشاورزي با استفاده از زئوليت اصالح شده هحذف نيترات از ز        ١١٨
  

 

  مقدمه 
از  يکيترات، يبه ن يو سطح ينيرزميمنابع آب ز يآلودگ
درحال حاضر  يو کشاورز يطيست محين مشکالت زيتر مهم
 يت نادرست کودهايرير، مصرف و مديدر چند دهه اخ. است

. ست شده استيز طيمح يش آلودگيدار، باعث افزا تروژنين
هاي  ونيصورت  سازي به دار پس از رها تروژنيكودهاي ن

NO3(ترات ين
NH4(وم يو آمون) NO2(ت يترين ،)-

در ) +
آنيون نيترات ). ١٣٨٠ ،يمهرداد(شود  محيط ظاهر مي

دهاي دليل تحرك زياد و عدم جذب روي سطوح كلوئي به
هاي سطحي و  سرعت قابل شستشو بوده و وارد آب خاك به

 .دشوزيرزميني مي
غيرسمي است، اما احياء آن  خود نسبتاً ينيترات به خود

معده، سالمتي انسان را  يها يت توسط باکتريتريصورت ن به
در بدن كودكان نيترات احياء شده به . اندازد مي خطربه 

 ١هموگلوبين ب و توليد متنيتريت، با هموگلوبين خون تركي
را مختل  بدن يهاد كه انتقال اكسيژن به بافتينما يم
ن ارائه يبنابرا). ١٩٩٧ ،راراگوانيکاپور و و(کند  يم
از  يکيآلوده، که  يها ترات از آبيکاهش ن يبرا ييکارها راه

 .است يست است، الزم و ضروريط زينده محيعوامل مهم آال
در حذف  يمتداول يکيولوژيب و ييايمي، شيکيزيف يها روش

وجود  ينيرزميو ز يسطح يها ا کاهش آن در آبيترات و ين
 يها محدود، در سال يياد و کاراينه زيل هزيدل اما به. دارد

 يها و کاربرد جاذب يعيه طبيتصف يها ر استفاده از روشيخا
قرار  يها مورد مطالعه و بررستيمت مانند زئوليارزان ق

 ،و همکاران يل ؛١٣٨٧ ،و همکاران يمانيسل(گرفته است 
 ،ين و ناصرييک آين ؛٢٠٠١ ،ان و همکارانيهيفق ؛٢٠٠٣
  ). ١٣٨٩ ،و همکاران يمرتضو ؛١٣٨٥
هستند که  يآبدار بلور يها کاتيلينوسيآلومها،  تيزئول
. درنظر گرفت يمعدن يمرهايعنوان پل توان آنها را به يم

 يحدهاوا يدارا يع سه بعديک شبکه وسيت از يزئول

4TO يچهار وجه )AlايSiT . ل شده استيتشک) :
ک شبکه بار يت، يوم موجود در اسکلت زئولينيآلوم يها وني

که مانع از ) ١٩٩٤ ،وارک و همکاران(کنند يجاد ميا يمنف
و  ومنبا(شوند  يم يمنف يها ونيگر يترات و ديتبادل ن
نشان دادند  )b٢٠٠٣( وهمکاران ياما ل). ٢٠٠٣ ،همکاران

                                                
1- Methemoglobin  

به بار مثبت  ديبا هاتيبار سطح زئولها،  ونيجذب آن يبراکه 
مانند هگزا  يآل يهااز سورفاکتانت ن منظوريبد .ابدي رييتغ
و  ميآمونليتترامت اي، )HDTMA-B( ميآمونليمتيترليدس
 .کردنداستفاده  ميديپرليتيس اي

 يونيمبادله آن يبرا ييل بااليتما يونيکات يها رفکتانتسو
 يعيت طبيزئول ياصالح سطح خارج يتوانند برا يدارند و م
ل با يره بلند آلکيزنج يدارا ها معموالً سورفکتانت. بکار روند

ره خود، مانند يزنج يوم در انتهايآمون يگروه کواترنر کي
استفاده از . شندبا يد ميوم برومايل آمونيمت يل تريهگزا دس

 يبرا يونيکات يها شده با سورفاکتانت اصالح يها تيزئول
مطالعه شده  برخي محققينله يوس ها از آب به ندهيحذف آال

باومن و  ؛a٢٠٠٣ ،و همکاران يل ؛٢٠٠١ ،و باومن يل(است 
ر نشان داده يمطالعات اخ .)٢٠٠٣ ،و باومن ٢٠٠٠ ،همکاران

 يونيکات يها سورفاکتانت شده با اصالح يها تياست که زئول
 يبرا ياديل زيد، تمايبروما وميآمون ليمت يتر ليدسمانند هگزا

 ٢٠٠١ ،و باومن يل( كند يجاد ميا ير قطبيغ يجذب مواد آل
ل يمت يتر ليانتخاب هگزادس). ٢٠٠٣ ،و همکاران يو کار
ت يل حالليدل به يعيت طبياصالح زئول يد برايبروما وميآمون

ا و يورياول(باشد  يها م ونيال در جذب آنت بايدر آب و ظرف
 ٢)SMZ(شده با سورفکتانت  ت اصالحيزئول). ٢٠٠٧ ،ويروب
ن و ييباال و پا pH در يخوب ييايميو ش يکيولوژيب يداريپا

 ،همکاران ان ويگورک(دارد  يهواز يو ب يط هوازيتحت شرا
شده  ت اصالحيبا زئول يستون يهاشيج آزماينتا). ٢٠٠٢

شده با  حالت اصالحترات دريون نيه مقدار جذب نشان داد ک
است  يعيت طبيشتر از زئوليدرصد ب ٤٠سورفاکتانت حدود 

با ) ٢٠٠١( فقيهيان و همكاران). b٢٠٠٣ ،و همکاران يل(
وسيله زئوليت  هاي نيتريت و نيترات به مطالعه جذب يون

 مونيم وآكرمان به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از تترامتيل
ها توسط اين  آمونيم باعث افزايش جذب اين يوناتيل اتتر

 )١٣٨٧( سليماني و همكاران . دشو ميلوده آهاي  بآكاني از 
صورت عملي  از فيلترهاي زئوليت بهتوان  ميكه  ندنشان داد

هاي آبي  ت و كاتيون آمونيوم از محيطيدر حذف آنيون نيتر
هايي  نيونآبراي حذف و  با راندمان باالي جذب استفاده كرد

ها كتانتاها با استفاده از سورف اصالح اين كاني ،مثل نيترات
  . ضروري است

                                                
2- Surfactant modified Zeolite  
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 يعيطب يهاتيزئول ييتوانا يق، بررسين تحقياز ا يهدف کل
 و يکشاورز يها ترات از پسابيشده در جذب ن و اصالح
له يوس ترات بهياثر نوع حرکت در جذب ن يابين ارزيهمچن
  . است هاتيزئول

 
  ها روش مواد و

  ها تياصالح زئول
ت مورد استفاده از معادن جنوب يلوالينوپتيکل يهازئوليت

و  XRDج ينتا. سمنان تهيه و به آزمايشگاه انتقال داده شدند
ان و همکاران يت سمنان به نقل از ملکيزئول ييايميز شيآنال

  .نشان داده شده است ١و جدول  ١در شکل ) ٢٠١١(
  

  

nm 

mm 

 

دت
 ش

  
  ت سمنان يلزئو   XRDجينتا - ١شکل 

  )٢٠١١ ،ان و همکارانيملک(ت سمنان يموجود در زئول ييايميمواد ش -١جدول 
2

2 3

S iO
A l O  

LOI* 
MgO  Fe2O3  CaO  K2O  

Na2O  Al2O3  Sio2  

٩/٦٥  ٢/١١  ١/٢  ٣١/٢  ٢/٣  ٢٥/١  ٥٢/٠  ٨٩/١١  ٩/٥  
*Loss of ignition      

، )يصورت چشم هب(هاي موجود  ناخالصيپس از حذف 
 يها متر، توسط الکيليم ٨/٠تا  ٣/٠ن يهاي زئوليت ب دانه

ن يه شده در ايخالص ته يها تيزئول. دشاستاندارد جدا 
د يموالر کلر ١سطح، در محلول  يساز آماده يمرحله را برا

هم زده  ٢٥ْ C يساعت در دما ٤٨مدت  خته و بهيم ريسد
ک بار يبا آب  Cl−هاي ن رفتن يونياز ب برايسپس . شدند

 ١٢دت م به Cْ١٠٥تقطير چندين بار شسته شده و در دماي 
در . طور کامل خشك شوند ساعت قرار داده شدند تا به

مرحله بعد سطح زئوليت توسط سورفاكتانت 
اصالح  (HDTMA-Br)برمايد  آمونيوممتيل تري هگزادسيل

ت به زئولي( ٢٠به  ١ها به نسبت  تيبدين منظور زئول. دش
موالر از سورفکتانت مخلوط  ٠١/٠با محلول ) سورفكتانت
توسط  ٢٥ْ Cساعت در دماي  ٦مدت  ن مخلوط بهيشده و ا

خشك  برايساعت  ١٢مدت  سپس به. کر مخلوط شديش
ت يذرات زئول. قرار داده شدند Cْ١٠٥شدن در آون در دماي 

شده و  يدر بسته نگهدار يها روش در ظرف نيه شده به ايته
  .ها مورد استفاده قرار گرفتند شيآزمادر 

  تراتين يريگها و اندازه ه محلولينحوه ته
 ١٠٠، ٥٠، ٢٠، ١٠غلظت ٥ترات در ين يها ه محلوليته يبرا
م استفاده يترات پتاسياز ن )N-NO3( تريبر ل گرم ميلي ٢٠٠و 
ترات با استفاده از دستگاه ين يريگ اندازه. شد

در  ٦٧٠٥مدل  Jenwayساخت شرکت  ياسپکتروفتومتر
  .نانومتر انجام شد ٤١٠طول موج 

  کينتيس يها شيآزما
ترات توسط يجذب ن يرات زمانيينحوه تغ يبررس براي
ن يدن به تعادل و همچنين زمان رسييشده، تع ت اصالحيزئول

جذب، مجموعه  يرات زمانيياثر نوع حرکت بر تغ
 ها ابتدا در اين آزمايش. صورت گرفتک ينتيس يها شيآزما

تهيه گرديده و نيترات  تريبر ل گرم ميلي ١٠محلولي با غلظت 
ليتر از محلول  ميلي ٢٥آنگاه . رسانده شد ٥/٦به  pHپارامتر 

ها براي  فالسك. تهيه شده در داخل هر فالسك ريخته شد
 شگاهيمدت نيم تا يك ساعت براي رسيدن به دماي آزما

)°cپس به س. شگاه قرار داده شدنديط آزمايدر مح) ٢٢±١
اضافه ) نشده ا اصالحيشده  اصالح(ت يک گرم زئوليآنها مقدار 

هر فالسك در زمان . کر قرار داده شدنديده و درداخل شش
کر خارج يقه از شيدق) ٠-١٥٠( يمربوط به خود در بازه زمان

قابل ذکر است که . عمل آمد گيري به گرديده و از آن نمونه
 يبرا. گرفت صورت ن مرحله با دو تکراريشات در ايآزما
م يدسديدروکسيک و هيدريکلرديته از اسيديم اسيتنظ

 زان جذب در هر لحظهيدست آوردن م هب يبرا. استفاده شد
  .اده شدر استفيه زاز معادل
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، )بر گرم گرم ميلي(ترات در فاز جامد يزان نيم qtکه در آن 
0C تريبر ل گرم ميلي(ترات در محلول يه نيغلظت اول( ،tC 

ع ي، حجم ماV ،)تريبر ل گرم ميلي( tترات در زمان يغلظت ن
  .است) گرم(ت ي، جرم زئولmو ) تريل(درداخل راکتور 

  يتعادل يها شيآزما
ت و يترات به زئوليبر جذب نزوترم حاکم يافتن ايمنظور  به
زوترم حاکم، يا ين اثر عوامل مختلف بر پارامترهاييتع

شات ين آزمايدر ا. اجرا شد يتعادل يها شيمجموعه آزما
، ٥٠، ٢٠، ١٠ يها ترات با غلظتيآب مقطر و ن يهامحلول
 ٥/٦ يته آن بررويديه و اسيتر تهيبر ل گرم ميلي ٢٠٠و  ١٠٠
ت را به يک گرم از زئوليها  شياانجام آزم يبرا. م شديتنظ
ترات افزوده و يتر محلول نيل يليم ٢٥ يحاو يها يبطر
قه در دو حالت متحرک و ثابت يدق ١٥٠ها به مدت نمونه

 يها در دما شيقابل ذکر است که آزما. قرار داده شد
 يبرا. تکرار انجام گرفت ٣و با ) ٢٢±c١°(شگاه يآزما

اما . استفاده شد ١ه معادلزان جذب از همان يمحاسبه م
استفاده ) eC(از غلظت محلول در زمان تعادل  ct يجا به
ر استفاده يه زاز معادل) RE(محاسبه درصد حذف  يبرا. دش
  .شد

)۲(               
0 e

0

(C C )
Removal(%) 100
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= ×
  

 ٣ت از يسطح زئول يترات بررويرفتار جذب ن يبررس براي
 .چ استفاده شدير و فروندلي، النگميزوترم خطيمدل ا

زوترم با استفاده از روش يا يها ک از مدلي هر يپارامترها
ن مدل جذب با يتر ن شدند و مناسبيي، تعيون خطيرگرس

ن مجموع مربعات يو همچن) R2(ن ييب تبيمحاسبه آماره ضر
  . مشخص شد )SSE( خطا

)٣(                i,meas i,calSSE (q q )= −∑  
ر جذب محاسبه شده يب مقاديترت به qi,measو  qi,cal که در آن
معادالت مورد  ٢جدول . باشند يشده م يريگ و اندازه

ن معادالت و يک از ايهر  يساز ياستفاده و روش خط
نشان  يساز ين نحوه برآورد پارامترها را در روش خطيهمچن

غلظت محلول در زمان  ،Ce ٢جدول  در معادالت .دهد يم
، ميزان ماده جذب شونده در qe، )بر ليتر گرم ميلي(تعادل 

پس از رسيدن به ) بر گرم گرم ميلي(واحد جرم زئوليت 
 qmمقدار ثابت النگمير،  K، ثابت ايزوترم خطي، KDتعادل، 

 گرم ميلي(اي در مدل النگمير  مقدار ظرفيت جذب تک اليه
چ يفروندل ثابت ايزوترم Fتوان مربوط به جذب و n ، )بر گرم
  .است

  ارزيابي کارايي زئوليت توسط پساب کشاورزي
نشده  ت اصالحيشده و زئول ت اصالحيزئول ييکارا يبررس براي

واقع  يا آب مزرعه ، از نمونه زهيکشاورز يها ه پسابيدر تصف
آب  ت نمونه زهيفيز کيآنال. ن استفاده شديدر شهرستان قزو

  . است آمده ٣دول در ج
  

  )٢٠٠٦ ،هو(نحوه تعيين پارامترهاي آنها با استفاده از روش خطي  ستفاده وهاي مورد اايزوترم -٢جدول 
  نحوه برآورد پارامترها  شکل خطي معادله  معادله

e مدل خطي D eq K C=  e D eq K C=   با ترسيمqe  در مقابلCe 

n مدل فروندليچ
ee FCq =  e eln(q ) ln(F)+n ln(C  ln(Ce)در مقابل  ln (qe)با ترسيم   =(

m  مدل النگمير e
e

e

q kC
q

1 kC
=

+
  

١eشكل  e

e m m

C C 1
q q K q

= eبا ترسيم   +

e

C
q

 Ceدر مقابل  

٢شكل 
meme qCKqq

1111
+








=

با ترسيم  
e

1
q

در مقابل  
e

1
C

 

  

  آناليز نمونه پساب کشاورزي -٣جدول
−

3HCo ppm  NNO _3 ppm  
−

3Co 
Ppm  

Cl 
ppm  

K 
ppm  

Mg 
ppm  

Ca 
ppm  

Na 
ppm  PH  

EC 
1−dsm  

٨٩/٠  ٨/٧  ٩٦  ٢/٨٠  ١٨/٦٣  ٩١  ١٤/٦٩  ٠  ٥/٣٨  ٢٤٤  

  



    ١٢١                                                                                                ۱۳۹۰بهار و تابستان /تمشهشماره / مپنجسال /مجله پژوهش آب ايران

 

  نتايج و بحث
  مطالعه سينتيک 

 يک بازه زمانيشده در  ت اصالحيزئول يترات بررويجذب ن
 ٥/٦و با   تريل بر گرم ميلي ١٠ه يقه با غلظت اوليدق ٥-١٥٠
pH= يو در دما  °c٢٢±١ T= هر دو حالت متحرک و  يراب

صورت  گر بهيکر گذاشته شد و بار ديکبار درون شي(ثابت 
ترات يرات غلظت نييتغ ٢شکل . شد شيآزما) ثابت بود

. دهد ينسبت به زمان در دو حالت ثابت و متحرک را نشان م
ش يشود در هر دو حالت با افزا يطورکه مشاهده م همان

ش و پس از حدود يزان جذب به شدت افزايزمان در ابتدا م
شود و از  يج کاسته ميقه، از شدت جذب به تدريدق ٢٠
ن يدر ا. گردد يثابت م باًيقه به بعد تقريدق ١٠٠ تا ٦٠ود حد
. قه درنظر گرفته شديدق ١٥٠دن به تعادل يق زمان رسيتحق
ت يم توسط زئوليدر حذف آمون) ٢٠١٠(ک و همکاران يچ

قه اول يدق ٣٠افتند که سرعت جذب در يشده در اصالح
. ديآ يوجود م هقه تعادل بيدق ٦٠باشد و در  يتر م عيسر
ز در حذف سرب توسط ين) ٢٠٠٤(اقت يو ل يطبائطبا
 ييقه ابتدايدق ٧٠حذف در  %٨٠ت نشان دادند که يزئول

  .افتد ياتفاق م

0.1

0.15

0.2

0.25

0 40 80 120 160
زمان  (دقیقه )

رم)
ر گ

م ب
گر
یلی

ب (م
جذ

ثابت متحرك

  
 يکينتينمودار جذب س -٢شکل

  
ت با سورفکتانت يلوالينوپتيکل يها تياثر اصالح زئول

  در مقدار جذب  يونيکات
ترات توسط يمختلف ن يها مقدار جذب در غلظت

 ٣کل شده در ش اصالح يها تينشده و زئول صالحا يها تيزئول
مشخص  شكلن يکه در اطور همان. نشان داده شده است

در  %١٦زان حذف ينشده با حداکثر م اصالح تياست، زئول
ندارد و با  يجذب قابل قبول تريبر ل گرم ميلي ١٠غلظت 

زان حذف يتر، ميبر ل گرم ميلي ٢٠٠ترات به يش غلظت نيافزا

شده با حداکثر  اصالح يهاتياما زئول. افتي کاهش %٤/٥به 
 ييتر، کارايبر ل گرم ميلي ١٠در غلظت% ٧/٧٩مقدار حذف 

ش يترات از خود نشان دادند و با افزايدر حذف ن يخوب
 %١/٢٨ن مقدار به يتر ايبر ل گرم ميلي ٢٠٠ترات به يغلظت ن

ش جذب در يب افزاين است که شين کاهش ايعلت ا. ديرس
 ييکارا. استش غلظت يب افزايغلظت کمتر از شش ياثر افزا

ر ييل تغيدل ترات بهيشده در جذب ن اصالح يها تيخوب زئول
- ليهگزا دس توسط سورفکتانت يکان يات بار سطحيخصوص

  . است، يونيک سورفکتانت کاتياست که  ميآمونليمتيتر
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هاي اوليه نيترات در مقابل درصد حذف آن  غلظت -٣لشک

  توسط زئوليت
  

 يها تياثر غلظت و حرکت در مقدار جذب توسط زئول
  شده اصالح
 يها تيترات توسط زئولير جذب و درصد حذف نيمقاد

در دو حالت ثابت و  تراتيمختلف ن يها شده در غلظت اصالح
. ب نشان داده شده است -٤الف و  -٤ متحرک در شکل

دهد که در هر دو  يب نشان م -٤الف و  - ٤ سه شکليمقا
زان جذب يترات ميش غلظت نيت و متحرک با افزاحالت ثاب

ن ين بديا. ابدي يابد اما درصد حذف آن کاهش مي يش ميافزا
زان يب ميزان جذب از شيش ميب افزاياست که ش يمعن
اگر غلظت دو برابر شود،  يعني. ش غلظت کمتر استيافزا
جه يدر نت. ابدي يش ميزان جذب کمتر از دو برابر افزايم

و  يج مهدويجه با نتاين نتيا. ابدي يش مدرصد حذف کاه
 ک وي، چ)٢٠٠٧(، شارما و همکاران )١٣٨٧(همکاران 
  .تطابق دارد) ٢٠١١(ان و همکاران يو ملک) ٢٠١٠(همکاران 
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مقدار ) الف( هاي اوليه نيترات درمقابل نمودارهاي غلظت -٤شکل

  درصد حذف در حالتهاي ثابت و متحرک) ب( جذب و
  

ترات، ير حرکت بر جذب نيثأت يبررس ين برايهمچن
ج ينتا. ها به دو صورت متحرک و ثابت انجام شد شيآزما

ش سطح تماس يعلت افزا نشان داد در حالت متحرک به
زان يترات نسبت به حالت ثابت، مين يها ونيها با  تيزئول

  .ابدي يش ميجذب افزا
 ١٥/٠زان جذب از يش غلظت محلول، ميحالت ثابت با افزادر
به  ٧/٦٠ش و درصد حذف از يبر گرم افزا گرم ميلي ٠٣/١ به
زان يش ميدرحالت متحرک با افزا. افتيدرصد کاهش  ٦/٢٠

بر گرم  گرم ميلي ٤٠/١به  ٢/٠زان جذب از يغلظت محلول، م
درصد  ١/٢٨به  ٧/٧٩ ز ازيدا کرد و درصد حذف نيش پيافزا
حالت متحرک و ثابت با زان اختالف جذب دريم. ديرس
به  ٠٥/٠تر، از يبر ل گرم ميلي ٢٠٠ به ١٠ش غلظت از يافزا
  . ديبر گرم خواهد رس گرم ميلي ٣٨/٠
 يها ، با توجه به روشيزوترم جذبين ايانتخاب بهتر براي
ون ي، و با استفاده از رگرس٢ ارائه شده در جدول يساز يخط
شد که در ها برآورد  زوترميک از ايهر ي، پارامترهايخط

از  يزوترم جذبين ايانتخاب بهتر يبرا. است آمده ٤جدول 
استفاده شد ) ٣معادله (ن و مجموع مربعات خطا ييب تبيضرا

دهد که معادله  ين نشان مييب تبيسه ضرايمقا). ٤جدول(
معادله  درحالت متحرک و=R² ٩٩/٠ر نوع اول با يالنگم
ب ين ضرايباالترحالت ثابت در =٩٨/٠R²ر نوع دوم يالنگم
 ير نوع اول هم برايگر النگمياما از طرف د. ندن را دارييتب

 SSEن يحالت ثابت کمتر يحالت متحرک و هم برا
 يها گر دادهيعبارت د به. را دارد) ٠٣٣/٠و  ٠٣١/٠ب يترت به(

ر يزوترم النگميدست آمده در هر دو حالت با ا به يتجرب
  .دارند يتطابق بهتر
معادله  يسازيدو شکل خط SSEو  R²سه يدرضمن مقا

ب يمدل بر ضرا يساز ير نشان داد که فرم خطينگمال
آنچه مسلم . گذاردير ميثهر معادله تأ يدست آمده برا هب

انجام  يها شيترات در آزماياست با توجه به دامنه غلظت ن
تر يبر ل گرم ميلي ٢٠٠تا  ١٠ج در محدوده ين نتايشده، ا

  .استترات صادق ين
  

يک از ايزوترمها در پارامترهاي برآورد شده براي هر - ٤جدول
  حالت ثابت و متحرک

ثابت  متحرك  پارامترها معادله
0/0079 0/0117 K
0/698 0/610 R2

0/190 1/04 SSE
0/081 0/152 F
0/516 0/471 n
0/981 0/983 R2

0/090 0/055 SSE
1/320 1/571 qm

0/237 0/0499 k
0/951 0/990 R2

0/033 0/031 SSE
0/926 1/081 qm

0/050 0/110 k
0/983 0/970 R2

0/084 0/210 SSE

خطی

فروندلیچ  

النگمیر 1

النگمیر 2

  
  

نيز ) ٢٠٠٣(و باومن و همکاران ) b٢٠٠٣(لي و همکاران 
ت يجذب زئول يهاايزوترم النگمير را مناسب توصيف ويژگي

ند جذب ين مطلوب بودن فرآييمنظور تعبه. گزارش دادند
، از ثابت بدون يجداساز از جاذب با استفاده يترات برروين

و  يسالتال(شود ياستفاده م )٤معادله (ل تعادل ا عاميبعد 
  ).٢٠٠٧ ،همکاران
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)١(                             01
1
bC

RL +
=

  
زوترم النگمير و ثابت ايb عامل تعادل،  RLه ک

0C  غلظت
 LRاگر مقدار . استبر ليتر  گرم ميليحسب اوليه نيترات بر

در . استدهنده مطلوب بودن جذب  باشد، نشان ١ و ٠بين 
دهنده  دست آمد که نشان هب ٩/٠تحقيق حاضر عامل تعادل 

  .استرات شده در جذب نيت مطلوبيت زئوليت اصالح
  آب کشاورزي توسط زئوليت بررسي جذب نيترات زه

، يآب کشاورز ه زهيت در تصفيزئول ييکارا يابيارز درخصوص
 ٥طورکه از شکل  همان. شد يبررس  يآب واقع نمونه زه

را در  يخوب ييشده توانا اصالح يهاتيمشخص است، زئول
غلظت . از خود نشان دادند يآب کشاورز ترات از زهيجذب ن

آمده است در  ٣که در جدول  يترات نمونه پساب کشاورزين
)_(تريبر ل گرم ميلي ٥/٣٨حدود  3 NNO باشديم .

در  يول. نداشتند يچ جذبيه باًينشده تقر اصالح يها تيزئول
ت نسبت به يش غلظت زئوليشده با افزا اصالح يها تيزئول

بر گرم کاهش  گرم ميلي ٥٤/٠به  ٨/٠ پساب مقدار جذب از 
  .ابدييش ميدرصد افزا ٣٦/٥٦تا  ٣٣/٢٢و درصد حذف از  
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در ) ب(و درصد حذف ) الف(رات مقدار جذب ييتغ - ٥شکل 

)ت به حجم پسابيجرم زئول(ت يمقابل غلظت زئول  
  

  يريگ جهينت
قط ترات را ندارند و فيت جذب نينشده قابل اصالح يهاتيزئول
توان يم يونيکات يها صورت اصالح توسط سورفکتانتدر
 .ش داديها افزا ونيجذب آن يها را برا ت آنيظرف

، مقدار جذب يشگاهيآزما يها ش غلظت محلوليبا افزا
شده در هر دو حالت  اصالح يهاتيترات توسط زئولين

به  ١٠ش غلظت از يبا افزا. افتيش يمتحرک و ثابت افزا
 ٢/٠حالت متحرک از زان جذب دريتر، ميبر ل گرم ميلي ٢٠٠
 ٠٤/١به  ١٥/٠حالت ثابت از رو دبرگرم  گرم ميلي ٤/١به 

 .افتيش يبر گرم افزا گرم ميلي
ها تيسه جذب درحالت متحرک با حالت ثابت زئوليمقا

ل سطح تماس و برخورد يدل نشان داد که حالت متحرک به
را نسبت  يشتريترات، جذب بين يها ونيها با تيزئول
ش غلظت محلول، يا افزاو ب شود ميحالت ثابت موجب  به

ن اختالف جذب با يا. شودياد ميز يمقدار اختالف جذب
به  ٠٥/٠تر، از يبر ل گرم ميلي ٢٠٠به  ١٠ش غلظت از يافزا
  .ديبر گرم خواهد رس گرم ميلي ٣٧/٠
ترات نشان داد که جذب ين يبرا يجذب يهازوترميسه ايمقا
ر يگمزوترم النيشده از ا اصالح يها تيزئول يترات براين
ر يالنگم يشاخص جداساز نيين تعيکند و همچنيم يرويپ
)LR (٠ن يشده نشان داد که مقدار آن ب ت اصالحيزئول يبرا 

شده  ت اصالحيزئول يترات بررويجه، جذب نينتبوده و در ١و 
 .مطلوب است
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