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 .1دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 .2استاد ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 .3استاد ،پژوهشکدة ژنتیک و زیستفناوری طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 .4استادیار ،گروه علوم پایه ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
(تاریخ دریافت -93/10/15 :تاریخ تصویب)93/12/16 :

چکیده
کمبود منابع آب در جهان و ایران همواره یکی از چالشهای مهم انسان بهحساب میآید .از طرفی وجود منابع آبی بزرگ نظیر
دریاها و اقیانوسها از جمله دریای مازندران در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران ممکن است یکی از راه حلهای مناسب
در این زمینه باشد .در این تحقیق به بررسی جذب نمک  NaClتوسط زئولیت طبیعی و پرلیتت پرداختته شتده استت .بته ایتن
منظور ،اثر پارامترهای مختلفی نظیر غلظت و اندازة ذرات بررسی شد .برای بهدست آوردن اندازههای مختلف (در پتنج انتدازه)
از التتکهتتای استتتاندارد  ASTMبتتا ق تتر منافتتذ  841( 20میکرومتتتر) 400( 40 ،میکرومتتتر)177( 80 ،میکرومتتتر)125( 120 ،
میکرومتر) و  74( 200میکرومتر) ،برای دانهبندی استفاده شد .محلولهای آب نمک بتا غلظتتهتای در گستترة ،100 ،50 ،25
 7000 ،5000 ،3000 ،1000 ،750،500،300،200و  10000میلیگرم بر لیتر تهیه شدند .بهمنظور تعیین مقتدار کلتر موجتود در
نمونهها از نیترات نقره با غلظت  0/02موالر و کرومات پتاسیم بهعنوان معرف برای تیتراسیون کلرستنجی محلتولهتا استتفاده
شد .نتایج آزمایشها حاکی از آن است که با کاهش اندازة ذرات ،درصد حذف نمک افزایش مییابد .همچنین با افزایش مقدار
جاذب بیشترین جذب صورت گرفته است .در ضمن از مدلهای فروندلیچ و النگمویر برای بهدست آوردن ایزوترمهای تعادلی
استفاده شد که نتایج نشان میدهد جذب نمک سدیم کلراید توسط جاذب معدنی زئولیت از مدل فرونتدلیچ بتا ضتریب تبیتین
 0/97و نمونۀ معدنی پرلیت با ایزوترم تعادلی النگمویر با ضریب تبیین  0/96ت ابق بهتری را نشان میدهند.
واژههای کلیدی :ایزوترمهای تعادلی ،جاذبهای معدنی ،زئولیت ،فروندلیچ ،النگمویر.

* نویسندۀ مسئول

Email: k.solaimani@sanru.ac.ir
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مقدمه
در وضعیت کمبود منابع آبی ،بهویژه در مناطق خشک و
نیمهخشکی مانند ایران ،اسکفااده از آبهکای شکور بکرای
آبیاری فضای سبز و کشاورزی و مصکار دیگکر ،یککی از
اهدا اصکیی در نظکر گرففکه مکیشکود رشکد روزافکزون
جمعیت و توسعۀ سریع صنایع از عوامیی است که افزایش
مصر آب در جوامع را سبب شدهاند با توجه به محدود
بودن منکابع آب در دسکفر ،،اسکفااده از آبهکای شکور
میتواند ضمن حااظت از منابع آبی ،بخشی از کمبود آب
را نیز جبران کند یکی از راههای مبکارزه بکا کمبکود آب،
تأمین بخشی از نیازهای آبی از طریق اسفااده از آبهکای
شکور اسکت ] [14آبهکای شکور ،همکواره و حفکی در
خشکسالیها ،در دریاها در دسفر،اند و مکیتکوان بکرای
مصار مخفیف از آنها اسفااده کرد بازیابی آب ،از طریکق
شیرینسازی در حدی ککه معیارهکای کیاکی آب تکأمین
شکود ،صکور مکیگیکرد مصکر آبهکای شکور بکرای
کاربریهای مخفیف از قبیک آبیکاری اراضکی کشکاورزی و
سیسفمهای خن کنندۀ صنایع ،اسفااده از آبهای شکور
نامیده میشود ایران سرزمین خشکی اسکت ککه بارنکدگی
آن از ی سوم مفوسط بارندگی جهان کمفر است براسا،
مطالعا سازمان هواشناسی ،ایران از کشورهایی است ککه
هماکنون در تنش آبی به سر میبرند و هرساله بکر شکد
این تنش افزوده میشود ][25
اسفااده از آبهای شور در کشکاورزی ،بکهخصکو در
کشورهای در حال توسعهای که به محکدودیت منکابع آب
پاک دچارند ،در حکال افکزایش اسکت ضکرور مکدیریت
یکپارچه وقفی بیشفر جیوهگکر مکیشکود ککه کیایکت آب
مصرفی در هر بخش با یکدیگر مفاکاو اسکت مکدیریت
یکپارچۀ منابع آبی ،در راسفای تضمین اسفاادۀ پایکدار از
منابع آبی است ] [9مدیریت یکپارچۀ منابع آب تنهکا راه
ح جامع برای اقداماتی نظیر کاهش مصار سکنفی آب،
اعمکال محکدودیتهکایی در مکورد کمیکت و کیایکت آب
مصرفی ،ایجاد تغییرا در الگوهکای جمعیفکی و تولیکدی
برای رسیدن به توسعۀ پایدار است .در ایران محدودیت آب
در دسفر ،،توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور و الگوی
نامناسب شهرنشینی و مراککز سککونفگاهی و نکو و شکیوۀ
تولید محصوال زراعی از منظر سازگاری با اقییم ،تأمین آب
مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشکور مشکک سکاخفه و
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بهتدریج بر ابعاد آن افزوده است از طرفی خشکسکالیهکای
پیدرپی در سالهای اخیر ،بحرانهای شکدیدتری را ایجکاد
کرده است ،بهطوری که تأمین آب در دسکفر ،و مطمکئن
برای مصار مخفیف یکی از چالشهکای مهکم بکرای دولکت
محسوب میشود برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینکی و
اضافه برداشت ساالنه  3میییارد مفر مکعب از ایکن منکابع و
کاهش تغذیه ،افت آبخوانها و نشست زمین از دیگر مسائ
و مشککت بخکش آب اسکت از طکر دیگکر ،افکزایش
پسابهای صنعفی ،شهری و کشاورزی و آلوده شدن منکابع
آب یکی دیگر از معضت بهوجودآمده در این بخکش اسکت
که برنامهریزی در این بخش را حسا،تر میکند
برنامهریزی بکرای اسکفاادۀ بهینکه از منکابع آب مفعکار و
نامفعار دارای جایگاه ویژهای است منبع اصیی تکأمین آب در
ایران بارندگی است که ساالنه حدود  413میییارد مفکر مکعکب
است از این مقدار حدود  72درصد ( 296میییارد مفر مکعکب
بهصور تبخیکر و تعکر از سکطح زمکین ،جنگک هکا ،مراتکع،
دیمزارها و  ...از دسفر ،خارج میشود ،حدود  22درصد (92
میییارد مفر مکعب بهصور جریان سطحی درمیآید و حدود
 6درصد آن ( 25میییارد مفر مکعب بکه منکابع آب زیرزمینکی
ناوذ میکند افزون بکر ریکز هکای جکوی ،سکاالنه حکدود 13
میییارد مفر مکعب آب بهصور جریانهای رودخانههای مرزی
وارد کشور میشود بنابراین با پیوسفن ایکن مقکدار بکه مجمکو
آبهای سطحی و زیرزمینی (117میییارد مفر مکعکب  ،منکابع
آب تجدیدشوندۀ کشور به  130میییارد مفکر مکعکب مکیرسکد
] [5تحقیقا کشاورز و صاد زاده نشان میدهد که هماکنکون
از ک منابع آب تجدیدشوندۀ کشور ،در حکدود  88/5میییکارد
مفر مکعب برای مصار بخشهای کشاورزی ،صنعت و معکدن
و شرب برداشت میشود که حدود  82/5میییکارد مفکر مکعکب
( 93/5درصد به بخش کشاورزی 4/5 ،میییارد مفکر مکعکب (5
درصد بکه شکرب و بهداشکت و بکاقیمانکده یعنکی حکدود 1/5
میییارد مفر مکعب به صنایع و معادن و نیازهای مفارقکۀ دیگکر
اخفصا دارد ][1
محکدودیت منکابع آبکی در برخکی منکاطق ،لکزوم
برنامهریزی در جهت اسفااده از منابع غیرمفعکار ماننکد
منابع آبی شور و لب شور را ایجاب میکند که بایسفی از
این منابع بهطور بهینه اسفااده کرد برای حذ نمک از
این آبها و شیرینسازی برای مصار شرب از رو های
نم زدایی اسفااده میشکود محققکان زیکادی بکه بررسکی
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کاهش شوری آب پرداخفهاند که به برخی از این تحقیقا
اشاره میشود:
میکوتیان و همککاران در مدلسکازی ایزوتکرم و سکینفی
جذب فساا از محیولهای آبی از کیینوپفیولیت اصتحشده
اسفااده کردند و دریاففند که حداکثر جذب فساا بهترتیکب
در  pHبرابر  7و زمان تما 90 ،دقیقه بهدست آمد و ایزوترم
النگمیر نو  2بیشفرین تطابق را بکا دادههکای ایکن مطالعکه
نشان داد ][10
مهدوی و همکاران برای حذ نیفرا از زهاب کشکاورزی
از زئولیت اصتحشده اسفااده کردند و بیان داشفند که زئولیت
اصتحشده بکا حکذ  56درصکد نیفکرا از زهکاب کشکاورزی
عمیکرد خوبی در حذ نیفرا از خود نشان داد ][11
پورواعظی و همکاران ( 1391کاربرد زئولیت در فییفکر
شنی را برای کاهش یکونهکای کیسکیم ،منیکزیم و کیکر از
آبهای شور بررسی کردند آزمایشها نشان داد ککه فییفکر
شنی بهتنهایی تأثیر چندانی بر یون هکای آب آبیکاری (،Cl
 Caو  Mgندارد؛ ولی کاربرد زئولیت در فییفر شنی امکتح
آب را کاهش میدهد؛ بهطوری که مخیوط شکن و زئولیکت
در فییفککر ،سککبب کککاهش  19/13درصککدی کیککر و 39/12
درصدی کیسیم میشود ][2
لیند بهمنظکور نمک زدایکی از آب دریکا از زئولیکت در
غشای نانوکامپوزیت پیکیآمیکدی اسکفااده ککرد یاففکههکا
حاکی از آن بود که بکهککارگیری زئولیکت در ایکن سکاخفار
موجب افزایش ناوذپذیری میشود ][20
ون کیفی ،عمیککرد زئولیکت در شکوریزدایکی آب دریکا را
بررسی کرد یاففهها نشان داد که زئولیت نو  Xو  Yبیشفرین
دفع را در ارتباط با یونهای کیسیم ،منیزیم ،پفاسکیم و سکدیم
داشفند؛ بهطوری که آب بهدسکتآمکده قابک شکرب نیسکت و
برای کشاورزی میتوان از آن اسفااده کرد ][24
وجیما در تحقیقاتش به بررسی خصوصیا تبادل یونی
پنج نو زئولیت طبیعی به منظور نمک زدایکی از آب دریکا
پرداخت یاففهها حاکی از آن بود که موردنیکت در ککاهش
یون سدیم بهفر بوده اسکت موردنیکت بکا داشکفن ظرفیکت
تبادل یون کیسیم بیشفر ،به دفع سدیم بیشفری منجر شد
][26
لیو و همکاران به بررسی تکأثیر زئولیکت  4Aدر غشکای
اولفرافییفراسککیون پرداخفنککد و بیککان داشککفند کککه حضککور
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زئولیککت سککبب تبککادل مناککی در سککطح غشککا مککیشککود و
کانالهای جریان آب بیشفری را شک میدهد ][21
اگرچه نزدی بکه چهکارپنجم منکابع آبهکای جهکان را
دریاها و اقیانو،ها تشکی میدهند ،شور یکا قییکایی بکودن
آنها امکان اسفاادۀ مسکفقیم از آنهکا در بخکش کشکاورزی را
غیرممکن میسازد در عین حکال آبهکای برخکی از دریاهکا
خاصه دریای مازندران بهدلی شکور بکودن نسکبی مکیتوانکد
بهصور بالقوه ،ظرفیت بسیار عظیمی محسوب شود دریای
مازندران را با دارا بودن شوری بسکیار کمفکر از آبهکای آزاد
(حدود  12گرم نم در لیفر و واقع شدن سه اسکفان مهکم
کشاورزی و پرجمعیت کشور در حاشیۀ آن مکیتکوان منبکع
شایان توجهی برای پاسخ بکه نیازهکای آبکی در بخکشهکای
کشاورزی ،شرب و صنعت در نظر گرفت؛ البفه اگر بفکوان بکا
کاهش شوری یا رفع کام شوری آب آن در این راسفا اقدام
کککرد تولیککد برخککی محصککوال راهبککردی نظیککر بککرنج در
اسفانهای شمالی بهویژه مازندران که در حکدود  42درصکد
سهم میی را به خود اخفصا داده است و نیز نیاز زیاد ایکن
محصول به آب ،مسفیزم یاففن راهکارهکای مناسکب و عیمکی
در اسفااده از این منبع عظیم آبکی در شکمال کشکور اسکت
اسفقرار شهرکهای صنعفی و صکنایعی بکا مصکر آب زیکاد
نظیر نیروگاهها ،بنادر و در این اسفانهکا ،بحکران آب را در
آیندهای نهچنکدان دور در پکی خواهکد داشکت ثقک مراککز
جمعیفی پرتراکم در اسفانهای شمالی کشور نیز بیانگر عدم
کاایت آبهای شکیرین موجکود در ایکن منطقکه بکرای رفکع
نیازهای جمعیفی است ازاین رو برای تصمیمگیری منطقی و
عیمی در زمینۀ این سه قیمرو ،میتکوان فنکاوری اسکفااده از
آبهای شور دریای مازندران را در نظکر داشکت هکد ایکن
تحقیق ،بررسی ظرفیت ترکیبا معدنی -زیسکفی در جکذب
یونهای نمکی و کاهش کیی بار نمکی آب دریاست
منطقة تحقیق
دریای مازندران با وسعفی معادل  392000کییکومفر مربکع
در عرض جغرافیایی' 37○-29تا ' 37○-36شکمالی و طکول
جغرافیایی تقریبی ' 49○-25تا ' 49○-44شرقی گسکفر
یاففه است طول آن از شمال به جنکوب  1200کییکومفر و
عرض مفوسط آن  300کییومفر است ] [23این پهنۀ آبکی
در میان پنج کشور ایران ،روسیه ،ترکمنسفان ،آذربایجان و
قزاقسفان قرارگرففه است بخش جنوبی این دریکا مرزهکای
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سواح شمالی ایران را تشکی میدهد سطح دریای خکزر
 26مفر پایینتر از سطح دریاهای آزاد ( 25تکا  29مفکر در
طول  150سال گذشفه است ] [13 ،19دریاچۀ مازندران
محیط آبی با شوری مفوسکط و دارای ترکیبکا شکیمیایی
مخصو به خود و مفااو با ترکیکب آب دیگکر دریاهکا و
دریاچههاست آب این دریا بهدلیک دارا بکودن نمک هکای
سولاا بهویکژه سکدیم سکولاا و منیکزیم سکولاا جکزو
آبهای تیخمزه بهشمار میرود همچنین امکتح کیریکد آن
کمفر ،و در عوض نم های سولااتی وکربناتی آن بیشفر از
مقادیر اقیانوسی گزار شده اسکت ] [6بیشکفرین مقکدار
کاتیونها بهترتیب مربکوط بکه سکدیم ،منیکزیم ،کیسکیم و
پفاسیم ،و بیشفرین مقدار آنیونها شام کیرید و سکولاا
است شوری دریای خزر اولین بکار در سکال  1897توسکط
لبیدنفسف بررسی شد ] [22او با اندازهگیکری نمک هکا در
نمونۀ خش شدۀ آب دریکا ضکریب کیکر (ضکریب محاسکبۀ
شوری از مقدار کیر را معادل  2/386بهدست آورد میکزان
شوری یا مقدار امتح محیکول آب در بخکشهکای مخفیکف
دریای مازندران مفااو است عی مفاکاو بکودن میکزان
شوری یا امکتح محیکول آب در بخکشهکای مخفیکف دریکا
عبار است از ورود بهمراتب بیشفر آب شیرین از رودها در
شمال و در سواح غربی ککه موجکب رقکت آب در بخکش
شمالی میشود؛ و ویژگیهای جریان آب در سکطح دریکا و
تبخیر زیاد آب در سواح شرقی و جنوبی ککه در افکزایش
مقدار امتح در این قسمتها مؤثر است ] [8میانگین نم
دریای خزر حدود  13میییگرم بر لیفر است ،حال آنککه در
دریاهای آزاد و اقیانو،ها حدود  35-45میییگرم بر لیفکر
است ][17؛ بنابراین اسفااده از آب دریای خزر برای مصار
کشاورزی بهعنوان گزینهای شایان تأم مطرح است.
جدول  .1مقایسة ترکیبات شیمیایی آب دریای خزر با آب
اقیانوس (ظریف معظم و مرادی)1390 ،
درصد در آب

درصد در دریای

اقیانوس

خزر

78/3
6/40
9/44
0/21
1/69
3/93

62/2
23/6
4/54
1/24
1/21
6/92

نوع نمک
NaCl
MgSO4
MgCl2, MgBr2
CaCO3
KCl
CaSO4

مواد و روشها
تحقیق حاضر که تحقیقی تجربی در مقیا ،آزمایشگاهی
است ،در سال  1393در آزمایشگاه فیفوشیمی پژوهشککدۀ
ژنفی و زیستفناوری دانشکگاه عیکوم کشکاورزی و منکابع
طبیعی ساری انجام گرفت
تهیة جاذبها

نمونۀ معدنی زئولیت از معادن سمنان و پرلیکت از فیروزککوه
تهیه شد مواد قب از اسفااده بهعنوان جاذب ،چندین بار بکا
آب مقطر بهمنظور حذ گردوغبار آبکشی شده و در آون بکا
دمای  100درجۀ سانفیگراد بهمد  24ساعت خش شکد
نمونههای خش شکده توسکط دسکفگاه آسکیاب خکرد شکد
سپس بهمنظور بهدست آوردن اندازههکای مخفیکف (در پکنج
اندازه از ال های اسفاندارد  ASTMبا قطر منافکذ 841( 20
میکرومفر  400( 40 ،میکرومفر 177( 80 ،میکرومفر 120 ،
( 125میکرومفر و  74( 200میکرومفکر  ،بکرای دانکهبنکدی
اسفااده شد شایان ذکر است که جاذبهای دانهبندیشده تا
زمان اسفااده در ظرو بدون مناذ نگهداری شدند
تهیة نمونههای محلول نمک کلراید سدیم

در این تحقیق حذ نم سدیم کیرایکد ( NaClبکهعنکوان
ترکیب اصیی آب دریا با وزن مولککولی معکادل 58/5 g/mol
مطالعه شد برای اجرای این فرایند ،محیولهای آب نم با
غیظتهای در گسفرۀ ،750 ،200،300،500 ،100 ،50 ،25
 7000 ،5000 ،3000 ،1000و  10000میییگرم بکر لیفکر
تهیککه شککدند محیککول مککادر ( Stock solutionبککه غیظککت
 10000میییگرم بکر لیفکر بکا حک ککردن  10گکرم سکدیم
کیراید در  1لیفر آب مقطر تهیه شد و محیولهای با غیظکت
مورد نظر از طریق رقیق کردن محیول مادر بهدست آمدند
روش آزمایشگاهی ایستا ()Batch

بهمنظور مطالعۀ اثر پارامفرهای مورد بررسی در این پژوهش از
قبی اندازۀ ذرا جاذب ،مقدار جاذب ،زمان تمکا ،و سکرعت
بککههککم خککوردن محیککول بککر حککذ نم ک سککدیم کیرایککد،
آزمایشهای ایسفا در در دمای  25درجۀ سکانفیگکراد انجکام
گرفت در این رو  50 ،میییلیفر از محیول سدیم کیرایکد بکا
غیظت مشخص ( 50میییگرم بر لیفر و  pHخنثی بکا مقکادیر
مشخصی از جاذبهای مورد اسفااده مخیکوط و روی دسکفگاه
تکاننده با سرعت ثابت  200دور در دقیقه و در فواصک زمکانی
 120 ،60 ،45 ،35 ،25 ،15 ،10دقیقککه بککههککم زده شککدند
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سپس این نمونهها در دسفگاه سانفریایوژ بکا سکرعت 10000
دور در دقیقه بهمد  10دقیقه سکانفریایوژ شکدند و محیکول
باالیی برای تیفراسیون کیرسنجی بهکار گرففه شد

 : kfثابت فروندلید ککه نشکاندهنکدۀ ظرفیکت جکذب
جاذب است

که در آن  qeمقکدار نمک جکذبشکده بکه ازای واحکد وزن
جاذب )(mg/g؛  C0غیظت اولیکۀ نمک در محیکول )(mg/l؛
 Ceغیظت تعادلی نم در محیول )(mg/l؛  Vحجم محیکول
( Lو  mمقدار جاذب ) (gاسکت .همچنکین درصکد حکذ
نم توسط معادلۀ ( 2بهدست میآید
(2

   c0  ce  / ce *100درصد حذ نم

بررسی ایزوترمهای جذب تعادلی

مدلهای ایزوترم بهمنظکور ارائکۀ دیکدگاهی دربکارۀ سکازوکار
جذب ،خوا سطحی ،تمایک جکاذب و توصکیف دادههکای
تجربی جذب بهکار میروند دو رابطهای ککه ککاربرد زیکادی
برای توصیف ایزوترمهای جذب در سیسفمهای جامکد-مکایع
دارنکد معککادال النگمککویر و فرونکدلید هسککفند کککه در ایککن
تحقیق بهکار گرففه شدند معادلۀ فرونکدلید مکدلی تجربکی
اسکت ککه براسکا ،جکذب سکطحی فیزیککی بکین عنصکر
جذبشونده و مادۀ جاذب بیان شده است در این مدل فرض
بر این است که جذب بهصور چندالیهای صور میپذیرد و
با اضافه شدن مقدار مادۀ محیول جذبشکده ،انکرژی جکذب
سطحی بهصور نمایی کاهش مییابد بهعبکارتی ایکن مکدل
برای جذب سطحی روی سطوح ناهمگن توأم بکا بکرهمکنش
بین مولکولهای جذب سطحیشده بهککار مکیرود و توسکط
معادلۀ زیر بیان میشود ][16 ،18
(3

qe  k f Ce1/n

 :qeغیظت تعادلی نم روی جاذب ()mg/g

در محیول)(mg/l

 :nشد جذب سطحی
با افزایش  ، kfظرفیت جذب جاذب برای جکذب مکادۀ
جذبشونده افزایش مییابد ،همچنین مقکدار  nبکین  1تکا
 10نشاندهندۀ فرایند جذب مناسب است ][12
با لگاریفم گرففن از دو طر معادلۀ  3رابطکۀ خطکی
زیر بهدست میآید:
log qe  log Kf  1 / n log Ce

(4

qe   C0  Ce  V / m

(1

(mg/g)(l/mg) 1/n

 :Ceغیظت تعادلی نم

تیتراسیون کلرسنجی

بهمنظور تعیین مقدار کیر موجود در نمونههکا از نیفکرا نقکره
( AgNO3سککاخت شککرکت  Merckبککا غیظککت  0/02مککوالر و
کرومککا پفاسککیم ( K2CrO4بککهعنککوان معککر بککهمنظککور
تیفراسیون کیرسنجی محیولها اسفااده شد شایان ذکر اسکت
که در تمامی آزمایشها از آب مقطر اسفااده شد
برای محاسبۀ مقدار نم جذبشده بهوسییۀ جاذب از
فرمول زیر اسفااده شد:
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با رسکم نمکودار ( log qeبکر روی محکور  Yنسکبت بکه
مقککادیر ( log Ceبککر روی محککور  ، Xخککط راسککفی حاصک
میشود که دارای شیب  1 nو عرض از مبدا  log Kfاست
مدل النگمیر برای جذب فیزیکی و ت الیکهای ککاربرد
دارد ][15
(5

Ce / qe  1 / q max  1 / K Lq max  Ce 

 : Ceغیظت تعادلی (میییگرم بر لیفر
 : qeمقدار مادۀ جذبشده (میییگرم بر گرم
 : qmaxبیشفرین مقکدار ظرفیکت جکذب ککه مطکابق بکا
پوشش ت الیۀ کام سطح جکاذب اسکت (مییکیگکرم بکر
گرم
 : KLثابت النگمویر یا ثابت تعادلی (لیفر بر میییگکرم
است که به انرژی جذب سطحی مربوط است
با رسکم نمکودار ( Ce/qeبکر روی محکور  Yنسکبت بکه
غیظت در نقطۀ تعادل یعنکی ( Ceبکر روی محکور ، Xخکط
راسفی حاص میشود که دارای شیب  1/nو عرض از مبدأ
 1/qmKاست
نتایج
-تأثیر اندازۀ ذرات جاذب

به منظور بررسی اثر انکدازۀ ذرا جکاذب بکر میکزان نمک
جذبشده ،از ذراتی با اندازههای مخفیکف ،177 ،841،400
 125و  74میکرومفر اسفااده شد همانطور ککه در شکک
 1دیده میشکود افکزایش جکذب در نفیجکۀ ککاهش انکدازه
ذرا به زیاد بودن مساحت سکطح نسکبت داده مکیشکود

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3زمستان 1393

228
 -تأثیر مقدار جاذب

شک  ،2درصد حذ نم را برای جاذبها نشان میدهکد
و نفایج حکاکی از آن اسکت ککه در مقکدار  1گکرم جکاذب،
بیشفرین جذب صور میگیرد و به تعادل میرسد
 -ایزوترمهای جذب نمک بهوسیلة زئولیت و پرلیت

بهمنظور پی بردن بکه سکازوکارهای جکذب سکطحی نمک
توسط زئولیت و پرلیت ،دادههای جذب بهوسکییۀ دو مکدل
رایج النگمویر و فروندلید آنالیز شدند این دو معادله بهطور

گسفرده برای توصیف جذب سطحی در محکیطهکای آبکی
کاربرد دارنکد از ایزوتکرم جکذب مکیتکوان بکرای توصکیف
چگونگی واکنش مادۀ جذبشکونده بکا جکاذب و همچنکین
بهینهسازی مقدار جاذب اسفااده کرد
برای بهدست آوردن منحنیهای ایزوترم جذب (شک هکای
 3تا  6محیولهایی با غیظکتهکای مفغیکر سکاخفه شکد و در
حضور جاذب عم جذب صور گرفت و نفایج بکا مکدلهکای
النگمویر و فریندلید تطبیق داده شد (جدولهای  2تا 5

شکل  .1تأثیر اندازۀ ذرات جاذب مختلف بر مقدار حذف نمک

شکل  .2تأثیر مقدار جاذب بر مقدار حذف نمک
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جدول  .2دادههای جذب تعادلی نمک سدیم کلراید توسط زئولیت
lnqe

lnCe

Ce/qe

) qe ( mg/g

)Ce (mg/l

0/72
1/33
2/12
2/85
3/32
3/77
4/05
4/17
5/32
5/77
6/21
6/63

3/02
3/27
3/52
3/63
3/68
4/78
5/26
5/93
7/06
7/69
8/12
8/39

10/02
6/98
4/05
2/18
1/44
2/75
3/36
5/81
5/7
6/84
6/72
5/84

2/048
3/77
8/33
17/24
27/63
43/53
57/33
64/7
204/8
319/5
500/5
757/1

20/52
26/3
33/7
37/6
39/7
119/65
192/7
376
1169
2187
3362
4421

ثابتهای ایزوترم فروندلید  Kfو  nfاز شیب و عرض از مبدأ معادلۀ فروندلید محاسبه میشوند

جدول  .3پارامترهای النگمویر و فروندلیچ برای جذب سطحی نمک سدیم کلراید بر روی زئولیت
R2

qmax

KL

0/64

1000

3/29

پارامفرهای فروندلید
R2

1/nf

Kf

0/97

1/46

1/63

شکل  .3ایزوترم جذب سطحی النگمویر برای جاذب زئولیت

شکل  .4ایزوترم جذب سطحی فروندلیچ برای جاذب زئولیت

( )mg/lغلظت
25
50
100
200
300
500
750
1000
3000
5000
7000
10000
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جدول  .4دادههای جذب تعادلی نمک سدیم کلراید توسط پرلیت
lnqe

lnCe

Ce/qe

)qe (mg/g

)Ce (mg/l

0/37
1/05
1/89
2/55
2/96
3/29
3/51
3/54
5/11
5/58
5/78
6/31

3/28
3/57
3/92
4/41
4/82
5/66
6/06
6/52
7/35
7/91
8/54
8/68

18/31
12/38
7/59
6/41
6/41
10/67
12/93
19/65
9/45
10/26
15/79
11/73

1/45
2/86
6/65
128
19/25
26/86
33/4
34/5
165/4
265/6
324/4
551/76

26/52
35/4
50/5
82/02
123/45
286/4
432
678
1563
2726
5123
6474/4

جدول  .5پارامترهای النگمویر و فروندلیچ برای جذب سطحی نمک سدیم کلراید بر روی پرلیت
R2

qmax

KL

0/96

200

1/03

پارامفرهای فروندلید
R2

1/nf

Kf

0/86

1/08

0/13

شکل .5ایزوترم جذب سطحی النگمویر برای جاذب پرلیت

شکل  .6ایزوترم جذب سطحی فروندلیچ برای جاذب پرلیت

( )mg/lغلظت
25
50
100
200
300
500
750
1000
3000
5000
7000
10000
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بحث

منابع

نفککایج بککهدسککتآمککده از تککأثیر انککدازۀ ذرا جککاذب بککرای
نمونههای معدنی زئولیت و پرلیت حکاکی از آن اسکت ککه
ذرا ریزتر ،سریعتر از ذرا درشتتر عم جذب را انجکام
میدهند ،اما بهتدریج بهعیت عوام مخفیای همچون طول
مسیر ناوذ ،یکا مقاومکت در انفقکال جکرم و مسکدود شکدن
برخی از مسیرهای ناکوذ ،احفمکاال از اکثکر سکطوح درونکی
ذرا برای جذب سطحی اسفااده نمیشود ککه در نفیجکه
ممکن است از ککارایی جکذب سکطحی کاسکفه شکود ][3؛
بنابراین از جاذبهای با اندازۀ ذرا  74میکرومفر بهدلیک
درصد بیشفر حذ نم اسفااده شد
همچنین در مکورد مقکدار جکاذب بکرای حکذ نمک
میتوان گات یکی از دالی افزایش جذب با افزایش مقکدار
جاذب ،افزایش سطح جاذب و در دسفر ،بودن مکانهکای
جذبی بیشفر است
نفککایج بررسککی پارامفرهککای ایزوتککرمهککای النگمککویر و
فروندلید برای جاذبهای زئولیت و پرلیت مؤیکد آن اسکت
که جذب نم سدیم کیراید توسط جاذب معدنی پرلیت از
مدل النگمویر با ضریب تبیکین  0/96و زئولیکت بکا ضکریب
تبیککین  0/97از مککدل فرونککدلید پیککروی مککیکنککد مککدل
النگمویر بیان میدارد که سطح ماده از مکانهایی با قکدر
جذبی مشخص تشکی شده است که گونکههکای عنصکری
موجکود در محیکول از طریکق پیونکدهکای کوواالنسکی یکا
واندروالس به آن مفص میشوند در مدل النگمویر حداکثر
جذب هنگامی رخ میدهد ککه سکطح جکاذب از یک الیکه
عنصر محیول پوشیده شکود حکداکثر مقکدار جکذب (qmax
زئولیت پنجبرابر پرلیکت اسکت همچنکین در مکورد جکاذب
زئولیت مقادیر  n>1نمایانگر تمای به فرایند جذب سطحی
ت الیهای است ککه بکهعیکت همکوژن بکودن ذرا و ابعکاد
کوچ آنها تمای به سمت جذب ت الیه مشاهده میشود

[ ]1ایمانشعار ،فرهاد؛ جوکار ،معصومه ،1387،نگرشی بکر
چشمانداز مطیکوب صکنعت آب و فاضکتب در افکق 20
سالۀ آینده با تأکید بر چالشهکا و مشککت پکیش رو،
دومککین همککایش میککی آب و فاضککتب بککا رویکککرد
بهرهبرداری ،مهر ماه ،تهران ،ایران

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایتهای مالی و عیمکی دبیرخانکۀ طکرح
کتن میی فناوری اسفااده از آب شور در کشاورزی ،شکرب
و صنعت در دانشگاه عیوم کشاورزی و منابع طبیعی سکاری
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