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دهیچک
 

آب و کود شده، به  منابعرویه از ده بیسبب استفاافزایش عملکرد ناشی از مصرف هر چه بیشتر آب و کود شیمیایی  تصور نادرست
های مالی و تشدید عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، خطرات جدی را در رابطه با آلودگی طوری که تداوم این امر عالوه بر خسارت

ها و فرد رس به رهای منحصهای جدید با استفاده از ویژگیاستفاده از روشامروزه  .به وجود آورده است ، مخصوصاً نیتراتخاک و آب
در این تحقیق پس از  ( جهت حذف آلودگی نیترات مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.organo-clayهای آلی )رس

  (HDTMA)آمونیم متیلتریسیلروش سانتریفیوژ، با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادیتفکیک نانوذرات زئولیت با استفاده 
ظاهری نانوزئولیت، نانوزئولیت آلی تهیه گردید. بررسی راندمان جذب و پاالیش نیترات توسط نانوزئولیت  CECدرصد  200با نسبت 

نتایج نشان داد که در نانو زئولیت آلی، راندمان موالر نیترات صورت گرفت. میلی 30و  20، 14، 6، 3، 0آلی در سطوح مختلف غلظت 
موالر نیترات به میلی 30و  20، 14، 6، 3های اولیه ، در غلظتCECدرصد  200انت جذب و پاالیش نیترات در سطح سورفکت

ی آلی عالوه بر دارا بودن راندمان بسیار باال در جذب و حذف نیترات از هاباشد نانو زئولیتدرصد می 56، و 67، 77، 88، 92ترتیب، 
-میلی 3اند. به طوری که درصد رهاسازی در غلظت نمایش گذاشتهمحیط، ثبات و پایداری خوبی نیز در نگهداشت نیترات از خود به 

. نتایج این تحقیق نشان داد باشددرصد می 2/12تا  9/8نیترات، بین  موالرمیلی 14درصد و در غلظت  7/5تا  6/2موالر نیترات، بین 
 ای آبی تاثیر بسیار زیادی دارد.هدر افزایش راندمان جذب و پاالیش نیترات از محیطکه تفکیک دقیق ذرات نانوزئولیت، 

 . آلی زئولیتنانو آلی،رهاسازی نیترات،رسپاالیش نیترات،  کلمات کلیدی:

 

  مقدمه -1
کشاورزی برای تولید بیشتر،  گیری از دانش روزور به جای بهرههای اخیر تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کشدر سال

افزایش عملکرد ناشی از  تصور نادرستاند. نه را در واحد سطح افزایش دادهمصرف کودهای شیمیایی از جمله کودهای نیتروژ
رویه از منابع آب و کود شده، به طوری مصرف هر چه بیشتر آب و کود شیمیایی در بعضی از مناطق کشور سبب استفاده بی

طرات جدی را در رابطه با آلودگی های مالی و تشدید عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، خکه تداوم این امر عالوه بر خسارت
، تقسیط و یا جایگزینی تا کنون روش های زیادی از قبیل استفاده از کودهای کند رهش .خاک و آب به وجود آورده است

با توجه به  به منظور حذف نیترات از محلول های آبی مورد توجه بشر قرار گرفته است. کودهای ازته آمونیاکی به جای نیتراتی
فرد  به های منحصرهای جدید با استفاده از ویژگیهای فوق، استفاده از روشبر و پیچیده بودن اغلب روشباال، زمانهزینه 

 ( مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. organo-clayهای آلی )ها و رسرس

( 2013)و همکاران  Seliemایزوترم توسط حذف نیترات بوسیله ترکیب ارگانوسیلیکات و رس آلی از نظر سینتیک و مطالعات 
میلی اکی واالن بر گرم را نشان  359/0رس تجاری باالترین ظرفیت جذب نیترات برابر نانو نتایج آنها نشان داد که .انجام شد

در  (.2013و همکاران،Seliem) دهدمیلی اکی واالن بر گرم را نشان می 287/0داده است در حالی که ارگانوسیلیکا ظرفیت 
های آبی متیل آمونیوم بروماید برای حذف یون نیترات از محلولتریاز بنتونیت اصالح شده با سورفکتانت آلی هگزادسیلایران 
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درصدی 89-82( استفاده شد. نتایج نشان داد بنتونیت اصالح شده با سورفکتانت دارای راندمان1392توسط اعظم و همکاران )
های مختلف زیست های آلی دارای کاربردهای وسیعی در حوزهرس. (1392, و همکاران )اعظم  باشددر حذف نیترات می
 باشند . محیطی و صنعت می

( به عنوان کود حامل برای HDTMA Brمتیل آمونیوم بروماید )از زئولیت اصالح شده با سورفکتانت آلی هگزادسیل تری
نیترات دارای جذب باالیی بر سطح زئولیت اصالح  که نشان دادآنها ج . نتای(Li، 2003  استفاده شد ) کنترل رهاسازی نیترات

( برای جذب سرب از محلول های 1393)همکاران  ورس توسط رفیعی  جاذب نانوکامپوزیت پلیمر(.  Li،2003) باشدشده می
درواکسیامید نیز مورد موریلونیت و اسیدهای چرب هیمونتسنتز و خواص رس آلی تشکیل شده از سدیم آبی استفاده گردید.

  (.  2009 ،و همکاران Hoidy) بررسی قرار گرفت
برای جذب بنزین )زایلن(  BTEX)متیل ترشیو بوتیل اتر( و  MTBEهای از رس بنتونیت اصالح شده  و معمولی با سورفکتانت

های آلی تمایل به و رسته داشدوستی تمایل به آب بنتونیت اصالح نشده رس نتایج آنها نشان داد که .استفاده کردند
-به عنوان جاذب آالینده HDTMAآلی شده با  از نانو رس اسمکتیت .(1389, و همکاران )گیتی پور هیدروکربن دوستی دارند

جهت تحقیقاتی را  ، (2010)و همکاران  Xi .(1388, و همکاران )شرفی ماسولهگردیدهای بنزن، تولوئن و نفت سفید استفاده 
بنتونیت  -آمونیوممتیلتری، هگزادسیلگزارش کردندجذب نیترات انجام و  برایهای رسی خواص سورفکتانتتهیه و تغییر 

بنتونیت های اکسی آنیونی فاضالب ها بر سطح در حذف آلودگی   .باشددارای ظرفیت جذب بیشتری از سایر رس های آلی می
های حرارتی رس آلی و ( ویژگی2000)همکاران و  Lee .(2010و همکاران،  Aroke) مورد مطالعه قرار گرفت HDTMA-آلی

آلی  فرموالسیون رس .را مورد بررسی قرار دادند آلی رس هاینانوکامپوزیت) نانوکامپوزیت پروپیلینپلی)گیری شکلتأثیر آن بر 
 . گزارش گردید (2009)همکاران و Trigoمبتنی بر کاهش اثرات زیست محیطی علف کش دیورون در باغ های زیتون توسط 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نانو ذرات تفکیک شده به روش سانتریفیوژ  و آلی کردن آن با سورفکتانت کاتیونی 
های آبی متیل آمونیم روی جذب )پاالیش( و رهاسازی نیترات در سطوح مختلف غلظت نیترات در محیطتریسیلهگزادی

 است. 
 

 مواد و روش  – 2
انجام ( Hope1963, و Kittrickسانتریفیوژ ) ذرات به روشنانو . جدا سازی استفاده گردیدتحقیق از نانو ذرات زئولیت  ایندر 

خارجی )ظاهری( نانو تبادل کاتیونی ظرفیت  و EDXمجهز به  به وسیله میکروسکوپ الکترونیزئولیت گرفت. تجزیه عنصری 
( ECEC) زئولیتنانوخارجی CEC(. Dixon 1987, و Mingتعیین گردید ) ذرات زئولیت با استفاده از ترت بوتیل آمونیم

 ماده آلی استفاده شده جهت تغییر در سطح کانی. تعیین گردید سانتی مول بار بر کیلوگرم 04/163داخلی آن  CECو  09/26
به منظور باشد. می 46/364با وزن مولکولی ( HDTMAآمونیوم بروماید )متیلتریسورفکتانت کاتیونی هگزادسیل ،زئولیت

درصد  200)برابر ظرفیت تبادل کاتیونی خارجی  2سورفکتانت در نسبت ، نانو ذرات ECECتغییر سطح زئولیت با توجه به 
CEC  )لیتر از سورفکتانت کاتیونی میلی 180مقداربرای این کار تهیه و برای ساخت رس آلی استفاده گردید. ظاهری

دور در دقیقه تکان  150ساعت در شیکر با دور  24گرم از رس مورد نظر به مدت  60م بروماید با آمونیومتیلتریهگزادسیل
شستشو تا . وژ شدیدور بر دقیقه سانتریف 5000دقیقه با دور  20داده شد. پس از آن، مخلوط حاصله چندین مرتبه به مدت 

بروماید ادامه یافت. در نهایت نمونه رس به مدت  برای تایید عدم حضور یون( SSSA ،1996)منفی شدن تست نیترات نقره 
باره آسیاب و برای استفاده آماده  گراد قرار گرفت و پس از خشک شدن دودرجه سانتی 50-45ساعت در آون با دمای  24

اده استف همچنین شناسایی زئولیت باانجام شد.  EDXتجزیه عنصری زئولیت استفاده شده توسط دستگاه  (. Li،2003) گردید
 صورت گرفت.   D8 ADVANCE X-Ray Diffractometer ( مدلXRDپراش اشعه ایکس) دستگاه از

سطح غلظت نیترات مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور  6در  زئولیت آلی سنتز شدهجذب نیترات توسط بررسی راندمان 
میلی موالر  30و  20، 14، 6، 3، 0های اسیم در غلظتلیتر محلول نیترات پتمیلی 25با  ،تهیه شده نانوزئولیت آلیگرم از  5/2
دقیقه، محلول  5دور به مدت  5000دور در دقیقه شیکر شد. پس از سانتریفیوژ با سرعت  150ساعت با سرعت  24به مدت  



 روهای پیشزیست و بحرانسومین همایش و نمایشگاه محیط
 95اردیبهشت 

3
rd Conferences and Exhibition of Future Environmental Crisis 

(May 2016) 

 

      

3 
 

در دو  PG Instruments Ltdصاف رویی جدا و غلظت نیترات بر حسب نیتروژن نیتراتی با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتر
دقیقه  45و  15زمانِ  4های رهاسازی، نیترات درآزمایش .(Armstrong،1963)نانو متراندازه گیری شد 270و  220طول موج 

میلی موالر مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نیتروژن نیتراتی با استفاده از  14و  3ساعت و در دو سطح غلظت نیترات  8و 2و 
 . مورد اندازه گیری قرار گرفت نانومتر، 270و220در دو طول موج PG Instruments Ltdمدل  دستگاه اسپکتروفوتومتر

 

 نتایج و بحث – 3
 تجزیه و تحلیل دستگاهی زئولیت استفاده شده  -1 – 3

 .باشدقابل مشاهده می 1در جدول EDXنتایج تجزیه و تحلیل عنصری با استفاده از میکروسکوپ الکرونی 
 

 مورد استفادهو تحلیل عنصری زئولیت  نتایج تجزیه -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 95نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس زئولیت استفاده شده با درصد خلوص بیشتر از  -1شکل

spacing  ،07/9 ،96/7  در نمونه زئولیت وجود دارد.و فلدسپار نشان داده شده است. مقادیر کمی کوارتز  97/3و 
 

نشان داد که میانگین ذرات زئولیت  AFMو همچنین دستگاه  (SEM)یکروسکوپ الکترونی نتایج بدست آمده از تصاویر م
 باشد.نانومتر می 74نانومتر با میانگین  100تفکیک شده به روش سانتریفیوژ کمتر از 
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 جذب در نانوذرات زئولیت آلی -3-2
موالر نیترات اولیه و میلی 3ب نیترات در غلظت باالترین میزان جذدهد که نشان می 2ایج جذب با توجه به شکل تن بررسی

 باشد.میدرصد  92برابر 
 
 

 
 جذب نیترات در نانو زئولیت آلیراندمان  -2شکل 

 
 
داری میلی موالر تفاوت معنی 14و  6های به نظر میرسدمقدار جذب در غلظت سه میلی موالر با میزان جذب در غلظت 

موالر میلی 30انو زئولیت به صورت کاهشی بوده و کمترین میزان جذب مربوط به غلظت نداشته باشد. روند جذب در نانو ارگ
 باشد.می

 20، 14، 6، 3های اولیه در غلظتغلظت اولیه نیترات اثر مستقیمی بر میزان جذب آن دارد. جذب نیترات دهد نتایج نشان می
هرچه غلظت اولیه نیترات افزایش پیدا کند جذب باشد. میدرصد  56، و67، 77، 88، 92موالر نیترات به ترتیب، میلی 30و 

های گوناگون در خواص فاز جامد و همچنین تقابل علت این تفاوت در تحقیق یابد.افزایش پیدا کرده و راندمان آن کاهش می
بنتونیت آلی برای  های تبادلی موجود بر سطحهای کم نیترات اولیه، مکاندر غلظت بین فاز جامد و محلول عنوان شده است.

شوند. اما با افزایش غلظت، جذب زیاد هستند و در نتیجه بیشترِ نیترات موجود در محیط بر سطح بنتونیت آلی جذب می
)اعظم و همکاران  کندشوند و راندمان جذب نیترات کاهش پیدا میتر اشغال میهای تبادلی برای جذب نیترات سریعمکان

( در جذب سرب بر 2007و همکاران ) Gunay ،ها بر جذب نیترات روی زئولیت( 1390کاران)نتایج مهدوی و هم. (1392،
از کیفیت باالیی در حذف آلودگی  تولید شده  نانوزئولیت آلیدهد نشان می های فوقدادههای ما تطابق دارند. با یافته زئولیت

 برخوردار است.های آبی نیترات از محیط
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 نانوزئولیت آلیرهاسازی در  -3-3
موالر نیترات، درصد میلی 14دهد که در غلظت نشان می 3بررسی فرآیند رهاسازی در نانو ذرات زئولیت با توجه به شکل 

رسد اختالف بین آنها با توجه به درصد افزایش یافته است. به نظر می 2/12به  9/8ساعت، از  8دقیقه تا  15رهاسازی از 
ساعت، نزدیکی بسیار  2های تا دار نباشد، هر چند درصد رهاسازی در زمانر رهاسازی، معنیدرصدی مقدا 2/10میانگین 

 45و  15های موالر نیترات، درصد رهاسازی در زمانمیلی 3ساعت دارند. اما در غلظت  8بیشتری به همدیگر نسبت به زمان 
رسد معنی ها به نظر میبین زمان اول با سایر زمان درصد است. اختالف 7/5و  5/5، 4/5، 6/2ساعت به ترتیب  8و  2دقیقه، 

 45ساعت مشاهده شد، اما از  8دقیقه تا  15موالر، روند صعودی درصد رهاسازی نیترات از میلی 14دار باشد. همانند غلظت 
 .رسددقیقه به مقدار ثابتی می

 

 
 

 ئولیت آلیتاثیر زمان و غلظت اولیه نیترات بر درصد رهاسازی در نانو ز -3شکل 
 

ی آلی عالوه بر دارا بودن راندمان بسیار باال در جذب و حذف نیترات از محیط، ثبات و پایداری خوبی نیز در هانانو زئولیت
 7/5تا  6/2موالر نیترات، بین میلی 3اند. به طوری که درصد رهاسازی در غلظت نگهداشت نیترات از خود به نمایش گذاشته

 باشد که کیفیت مطلوبی برخوردارند. درصد می 2/12تا  9/8نیترات، بین  موالریلیم 14درصد و در غلظت 
-یافته. شود)کاهش نیترات جذب شده(، سبب کاهش رهاسازی می افزایش غلظت اولیه نیترات در فرآیند جذباین تحقیق در 

ظت اولیه نیترات، زمان نیز بر رهاسازی عالوه بر غل نیز مطابقت دارد.  (2010و همکاران،  Cho) ایجتبا ن های این تحقیق
 کند.میزمان میزان رهاسازی افزایش پیدا  دارد. به طوری که با افزایشاثر نیترات 
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 نتیجه گیری  – 4
، در ظاهری CEC درصد 200نتایج نشان داد که در نانو زئولیت آلی، راندمان جذب و پاالیش نیترات در سطح سورفکتانت 

میزان جذب باشد. درصد می 56، و 67، 77، 88، 92موالر نیترات به ترتیب، میلی 30و  20، 14، 6، 3یه های اولغلظت
در حذف آلودگی  از کیفیت بسیار باالییهای آلی نانو زئولیتباشد. نتایج نشان داد مستقیما تحت تاثیر غلظت اولیه نیترات می

راندمان جذب و پاالیش ذرات است، به طوری که  برخوردارت آلی نسبت به ذرات میکروزئولیهای آبی نیترات از محیط
موالر نیترات به میلی 30و  20، 14،  6، 3های اولیه ، در غلظتظاهری CECدرصد  200میکروزئولیت در سطح سورفکتانت 

 باشد.ره نیز اندک می. عالوه بر جذب بسیار باال میزان رهاسازی در این نوع ذبوده استدرصد  33و  41، 50، 67، 75ترتیب، 
 2/12تا  9/8نیترات، بین  موالرمیلی 14درصد و در غلظت  7/5تا  6/2موالر نیترات، بین میلی 3درصد رهاسازی در غلظت 

 گزارد.باشد که کیفیت مطلوبی در نگهداشت نیترات را به نمایش میدرصد می
های آبی آلوده یش راندمان جذب و پایداری جذب نیترات در محیطبنابراین تفکیک نانو ذرات زئولیت، گامی بسیار موثر در افزا

 .باشدبه نیترات می
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