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دهیچک
به به جذب آن  ذرات خاک یلو عدم تما یتراتن یبار منف دلیل به. باشدمین نیتروژن برای گیاه میتانیترات یکی از منابع مهم 

. شودهای سطحی و زیرزمینی میو وارد آبخارج  نیمرخ خاکاز  یتراتن یادیز ادیرمق ی دارا بودن اغلب بارهای منفی،واسطه
قرار محققین و صنعت امروزه مورد توجه  ،برای حذف نیترات ارزان، سالم و قابل دسترس ها به عنوان یک منبع طبیعیاستفاده از رس

آلی ها آنها را به رسستوان با تغییر در سطح رمی گریزی بوده وخصوصیت آنیون ها در حالت طبیعی دارای گرفته است. اغلب رس
استفاده کرد. این تغییر با قرارگیری نوعی سورفکتانت کاتیونی در بین الیه  آبیهای در محیط هاجذب و پاالیش آنیونتبدیل و برای 

ف منظور حذ برای ساخت رس آلی به میکرون(2تا  2/0در اندازه میکرو ) در این تحقیق از کانی زئولیتگیرد. های رس صورت می
آمونیوم متیلتریسورفکتانت کاتیونی هگزادسیل ایجاد زئولیت آلی،های آبی استفاده شده است. ماده آلی جهت نیترات از محیط

(HDTMA) درصد 200و  100در دو سطح سورفکتانت باشد. رس آلی می CEC حذف نیترات در  کاراییزئولیت تهیه و  ظاهری
نتایج نشان داد همواره در سطح  .انجام شد EDXتجزیه عنصری زئولیت بوسیله دستگاه  .بررسی گردید نیتراتغلظت اولیه سطح  8

راندمان جذب و پاالیش ذرات میکروزئولیت باالترین میزان جذب نیترات وجود دارد.   ،درصد ظرفیت تبادل کاتیونی200سورفکتانت 
، 75موالر نیترات به ترتیب، میلی 40و  30، 20، 14 ،9، 6، 3های اولیه ، در غلظتظاهری CECدرصد  200در سطح سورفکتانت 

، به ترتیب، ظاهری CECدرصد  100راندمان در سطح سورفکتانت این در حالی که  ،باشددرصد می 32و  33، 41، 50، 54، 67
 باشد. درصد می 19و  20، 28، 35، 40، 46، 53

 .، سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیومآلی، رسآلی زئولیتمیکرو نیترات،  راندمان جذبکلمات کلیدی:

 

  مقدمه -1
 یعلوفه ها، محصوالت کشاورز یاهان،گ یدر آب، بافت ها یترات. نباشدیم یاهگ یبرا یتروژنن یناز منابع مهم تأم یکی نیترات

ر اثر مصرف انواع کود ب یدیمحصول متداول تول یتراتن یو خاک شود. به طور کل یاهوارد اندام گ تواندیوجود داشته و م یرهو غ
در  نیتراتی یتروژنغلظت مجاز ن (USEPA)یکا آمر یستز یط(. از نظر سازمان حفاظت مح1389، یو عبدالله ی)دزفول باشدیم

-یلیم 50اروپا  یهاتحاد یزو ن یسازمان بهداشت جهان یاWHO غلظت از نظر ین. اباشدیم یتردر ل گرمیلیم10 یدنیآب آشام
 (.1392همکاران، م واست )اعظ اتیترن یتردر ل گرم

 شودیاز دسترس خارج م یتراتن یادیذرات خاک به جذب آن مقدار ز یلو عدم تما یتراتن یبار منف دلیل به هادرخاک    
باشد. از وجود نیترات در منابع آبی باعث بروز مشکالت زیادی برای سالمتی موجودات زنده می (.1392و همکاران،  یان)ملک

کاهش ورود آن به  های آبی و نیزهای مختلفی برای حذف نیترات ازمحلولباشد روشمیآنها بیماری سرطان مترین جمله مه
ها به عنوان یک منبع طبیعی ، سالم و فراوان برای حذف نیترات امروزه بسیار گردد، اما استفاده از رسمنابع آبی استفاده می

ها آنها را توان با تغییر در سطح رسباشند میحالت طبیعی دارای سطح آبگریز می ها درمورد توجه قرار گرفته است. اغلب رس
این تغییر با  استفاده کرد.های آبی از محیط هاحذف و پاالیش آنیونو برای تبدیل کرده  (Organo Clay) رس آلیبه 

 گیرد.قرارگیری نوعی سورفکتانت کاتیونی در بین الیه های رس صورت می
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هایی مانند پزشکی، حوزهاستفاده در تنظیم قوام جوهر،  بهحذف آنیونی، کمک ی آلی در حذف عناصر سنگین، هارس    
، همچنین ها برای گیاهانآفت کش ها وعلف کشو  عنوان حامل دارو برای انسان،ب، به آرایشی و بهداشتی و تصفیه فاضال

با سرعت باال، و در صنعت  هایریخته گری، آسیاب، نوار نقاله در برای استفاده ،هاو گریس مصرفیهای برای روانکاری روغن
 (. Aadhar،2014 وBhattacharya)کاربرد داردها نانوکامپوزیت و در الستیک و پالستیک

برای حذف و رهاسازی  (HDTMAکاتیونی هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید) از زئولیت اصالح شده با سورفکتانت    
بسیار باالئی برای  کارائیهای آلی ساخته شده ( استفاده گردید. نتایج نشان داد رس1392ملکیان و همکاران) نیترات توسط

است.  همچنین راندمان حذف  این فرآیندو غلظت اولیه نیترات عامل مهمی در باشند دارا میحذف نیترات در حضور یون کلر 
یک تبادل کننده  SMZدهد یابد. نتایج نشان میل کاتیونی افزایش میبا کوچک شدن اندازه و افزایش ظرفیت تباد SMZبرای

در  .باشدباشد و برای کاربرد به عنوان یک کود کند رهش و حذف و جابجائی نیترات مناسب میخوب برای یون نیترات می
لزات اذب برای حذف فآپاتیت به عنوان جآنتراسیت، کلینوپتیلولیت و هیدروکسی -، مخلوط رس آلیاز رس آلی 2004سال 

های به عنوان جاذب آالینده HDTMA-رس اسمکتیت نانواز . (2004و همکاران،  Tillmanگردید)سنگین از آب  استفاده 
تولوئن بیش از نفت  جذب بنزن و جذب تمام مواد آلی روی رس آلی بسیار زیاد وبنزن، تولوئن و نفت سفید استفاده شد. 

(. 1388 و همکاران، ماسوله شرفی) باشدمیبرابر وزن خود  10ح شده قادر به جذب این مواد تا نانو رس اصال .استبوده سفید 
های محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اسمکتیت برای جذب هیدروکربن -آمونیوممتیلآمونیوم و تریمتیلتوانایی تری

 و Jaynes)تجهیزات ذخیره سازی نفت مفید است نشان داد که رس آلی به طور بالقوه به عنوان یک ماده آستر برای

Boyd،1990 .) رس در ترکیب، الستیک و کائوچو  از نظر خواص  -های سیلیس و ارگانوپرکنندهبه عنوان   رس آلینقش
رس -رفتار جذب ازتوباکتر را روی ارگانو El–Nahhal (2003) .(2003و همکاران  (Schonمکانیکی مورد بررسی قرار گرفت 

و  (Pernyeszi  دی کلروفنل استفاده شد -4و  2های آلی برای بهبود خواص خاک، با جذب ز نانو رسا ی کرد. همچنینبررس
 (.2006همکاران 

میکرون( برای  2تا  2/0بررسی توانایی زئولیت تولیدی معادن داخل کشور در اندازه میکرو ) -1 :تحقیقانجام این هدف از     
به زئولیت بر  HDTMAتاثیر نسبت سورفکتانت کاتیونی -2آمونیم، متیلتریتیونی هگزادسیلآلی شدن با سورفکتانت کا

 باشد.راندمان جذب نیترات در سطوح مختلف می
 
 مواد و روش  – 2
 

ده آما به منظور تهیه گردید.  (Kittric and Hope،1963)با استفاده از روش سانتریفیوژ میکرون  2تا 2/0زئولیت در اندازه ذره 
 تعیین (Ming and Dixon،1963 ) استفاده از ترت بوتیل آمونیم بابادل کاتیونی خارجی زئولیت ابتدا ظرفیت ت لیآسازی رس 

 سانتی مول بار بر کیلوگرم 04/163داخلی آن  CECو  22/15زئولیت را  )ظاهری( خارجی CECنتایج آزمایشات،  گردید.

 دستگاه استفاده از همچنین شناسایی زئولیت باانجام شد.  EDXده توسط دستگاه زئولیت استفاده ش تجزیه عنصرینشان داد. 
 صورت گرفت.   D8 ADVANCE X-Ray Diffractometer ( مدلXRDپراش اشعه ایکس)

لیتر از میلی 180، مقدارزئولیت )ظاهری( ظرفیت تبادل کاتیونی خارجیبا توجه به  زئولیتبه منظور تغییر سطح 
گرم از رس مورد نظر به مدت  60با  محاسبه شده الریته های وآمونیوم بروماید با ممتیلتریونی هگزادسیلسورفکتانت کاتی

دقیقه با  20دور در دقیقه تکان داده شد. پس از آن، مخلوط حاصله چندین مرتبه به مدت  150ساعت در شیکر با دور  24
 برای تایید عدم حضور یون (SSSA،1996 ) دن تست نیترات نقرهشستشو تا منفی ش .دور بر دقیقه سانتریفوژ شد 5000دور 

گراد قرار گرفت و پس از خشک درجه سانتی 80ساعت در آون با دمای  24بروماید ادامه یافت. در نهایت نمونه رس به مدت 
 (.Li،2003) شدن دوباره آسیاب شده و برای استفاده آماده گردید

سطح  8زئولیت و خارجی  CECدرصد  200و  100دو سطح سورفکتانت  ی درهای جذب نیترات توسط رس آلآزمایش
 5/2غلظت نیترات با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 
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میلی موالر در  40و  30، 20، 14، 9، 6، 3، 0های لیتر محلول نیترات پتاسیم در غلظتمیلی 25آلی تهیه شده با گرم از رس
 5دور به مدت  5000دور در دقیقه شیکر شد. پس از سانتریفیوژ با سرعت  150ساعت با سرعت  24به مدت  سه تکرار،

 PGدقیقه، محلول صاف رویی جدا و غلظت نیترات بر حسب نیتروژن نیتراتی با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتر مدل 

Instruments Ltd نانو متراندازه گیری ش 270و  220ر دو طول موج د(دArmstrong ،1963.) 
 
 نتایج و بحث  – 3

 نشان داده شده است. 1در جدول  EDXنتایج حاصل از تجزیه عنصری زئولیت استفاده شده، بوسیله دستگاه 
 

 تجزیه عنصری زئولیت استفاده شده- 1جدول
 

 Sio2 Al2o3 Fe2o3 Tio2 Cao Mgo Na2o K2o S Lio ترکیب

44/67 مقدار)درصد(  9/10  84/0  19/0  24/1  33/0  71/3  39/4  47/0  05/11  

 
 
 

باشد دهد که زئولیت کانی غالب ترکیب مورد استفاده میزئولیت نشان میهمچنین الگوی حاصل از پراش اشعه ایکس 
 (.1)شکل

  
 

-cهای غالب زئولیت با درصد. پیک 95با درصد خلوص بیشتر از زئولیت استفاده شده  نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس -1شکل

spacing  ،07/9 ،98/7  نشان داده شده است. مقادیر کمی کوارتز در نمونه زئولیت وجود دارد. 98/3و 
 
 
 

نشان  2ی میکرو ذرات زئولیت آلی در جدولنتایج تجزیه واریانس برا SPSSها به وسیله نرم افزار آماری پس از بررسی داده
 .داده شده است
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 زئولیت آلیمیکرونتایج تجزیه واریانس جذب در  -2لجدو
 میانگین مربعات

 درصد جذب

 منابع تغییر  درجه آزادی 

     

/2252  250** 
 سطح سورفکتانت  1 

/1062  686** 
 غلظت نیترات  7 

910/17  
** 

غلظت نیترات ×سطح سورفکتانت  7   

486/3  ضریب تغییرات  -  

4/583  خطا  21  

 جمع کل  35  

 : غیر معنی دار           ns %1معنی داری در سطح احتمال **:            

% بین دو عامل غلظت اولیه نیترات و سطوح 1داری در سطح احتمال دهد اثر متقابل معنینتایج تجزیه واریانس نشان می
% و با توجه به شکل 1گانه بوسیله آزمون دانکن در سطح احتمال متفاوت سورفکتانت آلی وجود دارد. بررسی اثر متقابل دو

موالر و کمترین جذب در نسبت میلی3% سورفکتانت کاتیونی و در غلظت 200دهد بیشترین جذب در نسبت نشان می2
موالر میلی 30تا  3های  دهد از غلظتباشد. نتایج نشان میموالر میمیلی 40و 30%سورفکتانت کاتیونی و غلظت های 100

موالر به حد ثابتی رسیده است. راندمان جذب میلی 40و  30نیترات، روند راندمان جذب نیترات کاهشی بوده و در غلظت 
موالر نیترات میلی 9و  6، 3های داری در غلظتآلی علیرغم دارا بودن روند کاهشی، دارای اختالف معنیزئولیتنیترات توسط 

 .باشدمیدرصد، ن 1در سطح احتمال 
  

 
 

 زئولیت آلیمیکرو درنیترات جذب راندمان   مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت نیترات و سطح سورفکتانت بر -2شکل 

 
دهد افزایش غلظت اولیه سورفکتانت سبب آلی نشان میزئولیتمیکرونتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل جذب نیترات بر 

ای سورفکتانت آلی بر سطح خارجی علت  این اختالف  به خاطر تشکیل آرایش دو الیه شود.افزایش راندمان جذب نیترات می
د آرایش تک الیه بر سطح رس باشد. در حالی که مقدارکم  سورفکتانت، باعث ایجاهای باالتر سورفکتانت میرس در غلظت

ای سورفکتانت آلی باعث . شکل دو الیهای دارد، که راندمان کمتری در حذف نیترات نسبت به آرایش دو الیهگرددمی
های با بار توانند نیتراتهای آلی میشود. بنابراین رسبارگذاری معکوس در سطح خارجی سیلیکات از منفی به مثبت  می
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و  Bhardwaja) شودمینتیجه اثر بخشی بیشتر جذب منفی را جذب کنند. افزایش سورفکتانت سبب تشکیل الیه دوگانه و در 
 (.Bowman ،1998و Li )( ،1391)نبی زاده و همکاران , (،2012ران ،همکا

باشد. هماطور که در آلی موثر میهایعالوه بر غلظت سورفکتانت، غلظت اولیه نیترات نیز در راندمان جذب در زئولیت    
-ش راندمان جذب میگردد افزایش غلظت اولیه سورفکتانت، سبب افزایش میزان جذب و در نتیجه کاهمشاهده می 2شکل

آلی گزارش کردند که راندمان حذف های( با تحقیق بر فرآیند حذف نیترات بوسیله زئولیت1392گردد. ملکیان و همکاران )
 ( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. 2011)و همکاران  Schickیابد .نیترات با افزایش غلظت اولیه کاهش می

 

 نتیجه گیری  -4
باالترین نیترات، های کم و غلظتظاهری درصد ظرفیت تبادل کاتیونی 200داد همواره در سطح سورفکتانت این تحقیق نشان 

، ظاهری CECدرصد  200جذب و پاالیش ذرات میکروزئولیت در سطح سورفکتانت راندمان میزان جذب نیترات وجود دارد. 
باشد. درصد می 32و  33، 41، 50، 54، 67، 75به ترتیب،  موالر نیتراتمیلی 40و  30، 20، 14، 9، 6، 3های اولیه در غلظت
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