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تأثیر کربن فعال تولید شده از مخروطهاي درخت کاج در کاهش پارامترهاي شوري آب آبیاري
4

محسن قاسمي ،1جهانگیر عابدي کوپايي ،*2منوچهر حیدرپور 3و محمد ديناري

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .2استاد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .3استاد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .4استادیار ،دانشکده شیمي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(تاریخ دریافت -1395/10/6 :تاریخ بازنگری – 1395/12/25 :تاریخ تصویب)1396/1/15 :

چکیده
شوری آب آبیاری یکي از عوامل مهم در شور شدن خاک ،کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش محصوالت زراعي ميباشد و
یافتن روش های نوین با هزینه کم در کاهش شوری آب آبیاری اجتنابناپذیر است .هدف کلي این تحقیق تولید کربن
فعال از مخروطهای درخت کاج و ارزیابي کاربرد آن در جذب یونهای عامل شوری آب آبیاری بود .آزمایشهای جذب در
سیستم ناپیوسته انجام شد و تأثیر پارامترهای مؤثر بر جذب شامل زمان تماس ،غلظت اولیه یونهای شوری در آب،
ایزوترم و سینتیک جذب و همچنین تأثیر جذب بر پارامترهای کیفیت آب آبیاری شامل  TH ،TDS ،ECو  SARمورد
بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که جاذب کربن فعال تهیهشده از مخروطهای درختان کاج ميتواند  21/5درصد از
یونهای عامل شوری در هدایت الکتریکي  20/4دسي زیمنس بر متر را جذب کند و در هدایت الکتریکيهای  10/4و
 5/6دسي زیمنس بر متر ،درصد جذب یونهای عامل شوری به ترتیب به  14/3و  7درصد رسیده است .سینتیک و
ایزوترم جذب یون های شوری به ترتیب از مدل شبه مرتبه دوم و ایزوترم فروندلیچ پیروی کرد .همچنین بیشترین کاهش
 THو  SARآب آبیاری در شوری  20/4دسيزیمنس بر متر مشاهده گردید که به ترتیب  14/4و  14/8درصد کاهش
یافتند.
واژههاي کلیدي :جذب ،شوری ،کربن فعال ،سینتیک ،ایزوترم
*

مقدمه

آب اساسيترین مایع کره زمین است که در زندگي بشر نقش
بهسزایي دارد .اکنون که جمعیت جهان روز به روز در حال
افزایش است و ميبایست به هر نحو ممکن غذای این جمعیت
انبوه فراهم گردد ،توجه به مسئله کمبود آب و راهکارهای مقابله
با آن بهویژه استفاده از آبهای شور و لبشور اهمیت زیادی
یافته است و بنابراین یافتن روشهایي برای بهبود کیفیت این
آبها امری اجتنابناپذیر ميباشد .به علت عدم مدیریت مناسب
آب و خاک ،مشکل شوری روز به روز در سطح جهان حادتر مي-
شود .مدیریت نادرست آبهای شور عالوه بر شورتر کردن خاک
با افزایش بیش از حد مجاز شوری در خاک ،سبب ایجاد
تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در گیاه ،عدم تعادل اسمزی،
ایجاد سمیت از طریق برخي عناصر ،به هم ریختن ساختمان
خاک ،کاهش نفوذپذیری خاک ،به هم ریختن تغذیه گیاه،

* نویسنده مسئول koupai@cc.iut.ac.ir :

کاهش جذب آب و مواد غذایي مورد نیاز و در نهایت کاهش
عملکرد محصوالت زراعي ميشود ( Jampeetong and Brix,
 .)2009یونهای عامل شوری آب شامل کلر ،سولفات ،کربنات،
بيکربنات ،منیزیم ،سدیم ،کلسیم و بهندرت پتاسیم و نیترات
ميباشند که برای کاهش شوری آب ميبایست میزان این یونها
را کاهش داد .وجود بیش از حد یونهای کلر و سدیم مسمومیت
گیاه را به دنبال دارد .زیاد بودن مقدار یونهای کلسیم و منیزیم
در آب آبیاری موجب افزایش سختي آب و به دنبال آن مسائلي
نظیر گرفتگي قطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای اتفاق
ميافتد .وجود بیش از حد بيکربنات در آب آبیاری زمینه
کاهش عناصر ریزمغذی خصوصاً آهن و روی در محلول خاک را
فراهم ميکند و در این حالت کاهش جذب این عناصر اتفاق
ميافتد و در ادامه کاهش انتقال این عناصر از ریشه به ساقه و از
ساقه به برگها تغذیه گیاه را تحت تأثیر قرار ميدهد .بهطور
کلي ميتوان گفت کیفیت آب آبیاری از نظر شیمیایي با
خصوصیاتي مورد بررسي قرار ميگیرد که این خصوصیات شامل
موارد زیر ميباشند (:)Chemura et al. 2014
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 -1شوری یا غلظت کل نمکهای محلول در آب ()TDS
که از مجموع آنیونها و کاتیونهای آب حاصل ميشود.
 -2غلظت سدیم موجود در آب نسبت به سایر کاتیونها
که با نسبت جذب سدیم ( )SARنشان داده ميشود.
 -3سختي کل ( )THآب که وابسته به میزان کلسیم و
منیزیم آب است.
 -4ترکیبات آنیوني آب بهویژه غلظت کربناتها و
بيکربناتها.
روشهای مختلفي برای شوریزدایي از آبهای شور ابداع
شده که از آن جمله ميتوان به اسمز معکوس ،الکترودیالیز،
روش تبخیری و روش جذب سطحي با استفاده از جاذب اشاره
کرد .با توجه به هزینه نسبتاً زیاد این روشها استفاده از جاذب-
های ارزان قیمت در کاهش شوری آب امری اجتنابناپذیر است.
جاذبهای مختلفي وجود دارد که بهمنظور حذف آالیندهها از
محلولهای آبي مورد استفاده قرار ميگیرند که از آن جمله مي-
توان به زئولیت ،بقایای گیاهي ،رس ،کربن فعال و غیره اشاره
کرد ( .)Farasati et al. 2013, Divband et al. 2013کربن فعال
مواد کربني با سطح ویژه و تخلخل زیاد است که به علت ظرفیت
جذب زیاد به یکي از پرمصرفترین جاذبهای صنعتي تبدیل
شده است .کربن فعال امروزه بهصورت گسترده در سامانههای
تصفیه آب به کار ميرود .عمدهترین موادی که برای تولید کربن
فعال مورد استفاده قرار ميگیرند شامل زغالسنگ ،زغال چوب،
مخروطهای درختان کاج ،پوسته نارگیل ،پوسته بادام ،پوسته
فندق ،پوست پسته ،پوست گردو ،خاکاره ،باگاس نیشکر و
زائدات حاوی کربن حاصل از فاضالب ميباشند ( Das et al.
 .)2015فنّاوریهای حاضر طیف وسیعي از انواع مختلف کربن
فعال با مشخصههای ویژه را برای کاربردهای خاص تولید
ميکنند )2015( Rostamian et al. .جاذبهای کربني
ساختهشده از شلتوک برنج و ساقه کلزا را در شوریزدایي آب
مورد استفاده قرار دادند و دریافتند که افزایش دمای ساخت
جاذب کربني موجب افزایش ظرفیت شوریزدایي جاذب مي-
گردد )2009( Ahn et al. .حذف فلزات سنگین از آب را با
استفاده از کربن فعال اصالحشده با سورفکتنتهای کاتیوني
مورد بررسي قرار دادند .سورفکتنتهای مورد استفاده توسط آنها
شامل سدیم دو دسیل سولفات ،سدیم دو دسیل بنزن سولفات و
دی اکتیل سولفو ساکینات سدیم بود )2012( Aghakhani .برای
جذب یونهای عامل شوری آب جاذبهای زئولیت ،پیت و کربن
فعال صنعتي را مورد استفاده قرار داد و نتیجه گرفت گه در بین
این جاذبها پیت عملکرد بهتری در جذب یونهای عامل شوری
آب دارد )2008( Turan .میزان توانایي زئولیت طبیعي در

کاهش شوری شیرابه کمپوست را مورد بررسي قرار داد .نتایج
این تحقیق نشان داد که چنانچه زئولیت به میزان  5و  10درصد
حجمي به شیرابه کمپوست اضافه شود ،شوری آن بهترتیب
حدود  67و  89درصد کاهش ميیابد و از  15/7دسيزیمنس بر
متر به  5/24و  1/74دسيزیمنس بر متر ميرسدMirzaei et .
 )2013( al.از پوسته بادام و بنتونیت در حالتهای معمولي و
اصالحي با اسید و باز برای حذف یونهای کلر ،بيکربنات،
کلسیم و منیزیم استفاده کردند .نتایج نشان داد که بیشترین
جذب یون مربوط به پوسته بادام اصالحشده با اسید ميباشد که
توانسته  66/9درصد از بيکربنات آب شور را جذب کندAbedi .
 )2012( Kupai et al.بهمنظور کاهش میزان هدایت الکتریکي
( )ECزه آب کشاورزی ،از فیلترهای حاوی شن ،زئولیت و مواد
آلي استفاده کردند و نتیجه گرفتند که فیلتر حاوی ترکیب شن،
زئولیت و مخروط درخت کاج بیشترین راندمان را در حذف
شوری زهآب دارد )2009( Zhu et al. .با اصالح کربن فعال
توسط نانو ذرات آهن نتیجه گرفتند که نانو ذرات آهن نقش
مؤثری در جذب آرسنیک توسط کربن فعال دارند .اگر چه یون
فسفات میزان جذب آرسنیک را کاهش داد اما یونهای کلسیم
و منیزیم میزان جذب آرسنیک توسط کربن فعال اصالحشده با
ذرات نانو را افزایش دادند.
با توجه به مباحث مطرح شده ،کیفیت آب آبیاری یکي از
پارامترهای بسیار مهم است که نه تنها در افزایش محصول بسیار
مؤثر است ،بلکه مهمترین عاملي است که به نحوی بارز ميتواند
در بازگرداندن بسیاری از زمینهای شور و غیر قابل کشت به
عرصه کشاورزی بررسي شود و چنانچه سعي شود شوری آب
آبیاری به طریقي کاهش داده شود ،شوری خاک نیز کاهش
خواهد یافت .بنابراین در این تحقیق هدف اصلي بررسي تغییر
میزان یونهای مرتبط با شوری آب آبیاری با استفاده از جاذب
کربن فعال ساخته شده از مخروطهای درخت کاج و تأثیر آن بر
شاخصهای کیفي آب آبیاری ميباشد.

مواد و روشها
ساخت کربن فعال و تعیین خصوصیات آن

به منظور تولید کربن فعال ،مخروطهای درخت کاج (کاج تهران
با نام علمي  )Pinus eldaricaاز محدوده اراضي شمالي دانشگاه
صنعتي اصفهان جمعآوری گردیدند و سپس چندین بار با آب
مقطر شستشو داده شدند تا گرد و غبار و ناخالصيهای روی آنها
از بین برود و در نهایت در آون به مدت  24ساعت در دمای 80
درجه سانتيگراد خشک شدند .در مرحله بعد مخروطها توسط
یک آسیاب مکانیکي آسیاب شدند و با استفاده از الکهای
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استاندارد ذرات آسیاب شده بین  0/1تا  0/5میليمتر برای
ساخت کربن فعال جدا گردید .برای ساخت کربن فعال از یک
راکتور بستر ثابت با ابعاد  10×10×20cm3از جنس آهن که در
یک کوره الکتریکي (ساخت شرکت اکسایتن ایران) با قابلیت
برنامه ریزی تغییر دما ،مستقر شده بود ،استفاده گردید .بدین
صورت که مقدار  20گرم از مواد خام آماده شده درون راکتور
قرار گرفت و تحت گاز بياثر نیتروژن دمای راکتور از دمای
محیط تا دمای  400درجه سانتيگراد (دمای کربنسازی) با نرخ
 10درجه سانتيگراد بر دقیقه افزایش یافت و سپس به مدت
یک ساعت در این دما نگهداشته شد .سپس با نرخ  10درجه
سانتيگراد بر دقیقه دمای راکتور افزایش داده شد تا به دمای
 850درجه سانتيگراد (دمای فعالسازی) برسد .در این مرحله
بخار آب جایگزین گاز نیتروژن گردید و به مدت دو ساعت
فعالسازی در دمای  850درجه سانتيگراد تحت بخار آب ادامه
یافت و در نهایت تحت گاز نیتروژن اجازه داده شد تا دمای
راکتور به دمای محیط برسد .کربن فعال تولیدشده در مرحله
آخر چند مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد و در آون تحت
دمای  70درجه سانتيگراد به مدت  24ساعت خشک گردید.
 pHبار صفر جاذب (مقداری از  pHکه در آن مجموع بارهای
الکتریکي جاذب صفر است) بدین ترتیب تعیین شد که ابتدا
محلول نیترات پتاسیم  0/01نرمال درون شش ظرف 80
میليلیتری ریخته شد و  pHآنها با استفاده از هیدروکسید
سدیم و اسید کلریدریک بین  2تا  12تنظیم گردید .سپس 0/1
گرم جاذب به هر ظرف اضافه شد و نمونهها به مدت  24ساعت
بر روی شیکر با دور  150دور در دقیقه قرار داده شد .در مرحله
بعد جاذب از محلولها جدا گردید و  pHنهایي محلولها اندازه-
گیری شد .با ترسیم اختالف  pHاولیه و نهایي در مقابل pH
اولیه ،نقطهای که نمودار محور افقي را قطع ميکند به عنوان
 pHبار صفر تعیین گردید ( .)Deng et al. 2009ظرفیت تبادل
کا تیوني جاذب تولید شده با استفاده از روش استات آمونیوم
اندازهگیری شد و سطح ویژه کربن فعال ساختهشده با استفاده از
تئوری ( )BETمحاسبه گردید ( .)Olaremu, 2015به منظور
شناسایي کیفي و همچنین آگاهي از نوع گروههای عاملي دخیل
در جذب از آنالیز طیفسنجي مادونقرمز با تبدیل فوریه
( )FTIRاستفاده گردید .بدین منظور از دستگاه مدل تنسور 27
ساخت شرکت براکر آلمان در محدوده طول موج  400 cm-1تا
 4000و روش قرص  KBrاستفاده گردید
آزمايشهاي جذب

نمونه آب شور مورد مطالعه از زهکشهای واقع در منطقه

رودشت اصفهان تهیه گردید .در این مطالعه آزمایشها به صورت
ناپیوسته انجام گردید و تأثیر پارامترهای زمان تماس ،غلظت
اولیه یونهای شوری در آب ،ایزوترم و سینتیک جذب و
شاخصهای کیفي آب آبیاری مورد بررسي قرار گرفت .آزمایش-
ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي
انجام گرفت و میانگین مقادیر تخمین زده شده با استفاده از
نرمافزار  SPSS17و با آزمون حداقل تفاوت معنيدار ( )LSDدر
سطح  5درصد مقایسه شدند و کلیه آزمایشها به منظور
جلوگیری از خطا در سه تکرار انجام گردید .به منظور انجام
آزمایش جذب یک گرم کربن فعال تولیدشده به  50میليلیتر
آب شور با غلظتهای معین اضافه گردید و درب ظرف بسته شد
و روی شیکر با دور  150دور دقیقه تا مدت زمان رسیدن فرایند
جذب به تعادل ،قرار داده شد .سپس جاذب به کمک کاغذ
صافي (واتمن  )42از محلول جدا گردید و یونهای شوری آب
شامل کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،بيکربنات ،کلر و سولفات با
استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری گردید .سدیم نمونهها
با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر بعد از رقیقسازی نمونهها
اندازهگیری شد .مجموع کلسیم و منیزیم نمونهها با استفاده از
روش تتراسیون با ورسین  0/01نرمال و معرف اریو کروم بلک
تي اندازهگیری شد .کلسیم نمونهها با استفاده از روش تتراسیون
با ورسین  0/01نرمال و معرف موراکسید اندازهگیری شد .میزان
منیزیم نمونهها از تفاضل مجموع کلسیم و منیزیم محاسبه شده
و میزان کلسیم ،به دست آمد ) .(Aghakhani, 2012اندازهگیری
کلر در این طرح توسط روش تیتراسیون با نیترات نقره و معرف
کرومات پتاسیم صورت گرفت .برای تعیین میزان بيکربنات از
معرف متیل اورانژ استفاده گردید و با اسید سولفوریک 0/025
نرمال تیتر صورت گرفت تا رنگ محلول از زرد به نارنجي تغییر
یابد ) .(Rostamian et al., 2015در این طرح برای تعیین
سولفات از روش کدورتسنجي استفاده شد ( Rezvanipoor and
.)Razavi Dinani, 2014
ظرفیت جذب ،کارایي حذف و نسبت جذب یونهای عامل
شوری آب توسط جاذب با استفاده از روابط زیر تعیین گردید
(:)Karthikeyan et al. 2005
× 100

) (C0 −Ce
C0
𝐸1

E2
(C0 −Ce )V
W

=E

= AR
= qe

که در این روابط  qeظرفیت جذب (میليگرم بر گرم)،
غلظت اولیه یون شوری (میليگرم بر لیتر) Ce ،غلظت نهایي یون
شوری (میليگرم بر لیتر) V ،حجم محلول (لیتر) E ،درصد
جذب W ،جرم جاذب (گرم) AR ،نسبت جذب یک یون در
C0
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جذب رقابتي یک یون با سایر یونها E1 ،نسبت یون جذب شده
به کل یونهای جذب شده و  E2نسبت یون موجود در آب به
کل یونهای موجود در آب ميباشند.
سینتیک جذب برای تعیین مکانیزم کنترل فرایندهای
جذب سطحي مانند جذب در سطح ،واکنش شیمیایي و یا
مکانیزمهای نفوذ استفاده ميگردد .برای بررسي وضعیت
سینتیک جذب آزمایشهای جذب در سیستم ناپیوسته و در
شوری  20/4دسيزیمنس بر متر با اندازهگیری میزان جذب کل
یونها در فواصل زماني معین ،انجام گردید و از مدلهای
سینتیک شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده گردید .فرم
خطي سینتیک شبه مرتبه اول و مرتبه دوم به صورت زیر نشان
داده ميشود (.)Wu and Yu, 2007
l n(qe − qt ) = lnqe − K1 . t
(رابطه )4
t
1
1
=
+ t
(رابطه )5
q
K q2
q
2 e

e

t

که در آن  qtو ( qeمیليگرم بر گرم) مقدار یون شوری
جذب شده به ازای هر گرم جاذب در زمان  tو در حالت تعادل
است K1 .ثابت سینیتیک مرتبه اول ( )min-1و  K2ثابت
سینیتیک مرتبه دوم ( )g (mg.min)-1است .در روابط فوق با
فرض خطي بودن تغییرات K1 ،از شیب نمودار ) ln(qeq − qدر
مقابل  tتعیین ميشود و  K2از شیب و نقطه تقاطع نمودار
تعیین ميشوند.
ایزوترمهای جذب ،خواص جذبي و دادههای تعادلي هستند
که به توصیف چگونگي واکنش آالیندهها با مواد جاذب
ميپردازند و در بهینهسازی مصرف جاذب نقش اساسي دارند.
آزمایشهای ایزوترم جذب نیز در غلظتهای مختلف شوری بین
 5/58تا  20/4دسيزیمنس بر متر انجام شد .مدلهای ایزوترم
زیادی برای تحلیل دادههای تجربي و توصیف تعادل در جذب
وجود دارند که در این مطالعه از دو مدل ایزوترم النگمویر و
فروندلیچ استفاده گردید .ایزوترم فرندلیچ با فرض یک سطح
ناهمگن با توزیع غیر یکنواختي از گرمای جذب در روی سطح
بدست ميآید و النگمویر شامل فرضیاتي است که از آن جمله
جذب به صورت تک الیهای ،یکنواختي سطح و حذف اثرات
متقابل مولکولهای جذب شده را ميتوان نام برد .طبق مدلهای
فروندلیچ و النگمویر فرایند جذب توسط معادله زیر تعریف
ميشود (:)Jain et al. 2016
) log(Ce

1

n

log(qe ) = log K f +
1
𝑚q

+

1

.

1

𝑒𝐶 𝑚𝑞K𝑙 .

=

1
𝑒q

که در این روابط  Kfظرفیت جذب در غلظت واحد،
شدت جذب سطحي Ce ،غلظت تعادلي(میليگرم بر لیتر)qe ،
میزان یون جذب شده در حالت تعادل (میليگرم بر گرم) Kl ،و
1/n

 qmضرایب مدل النگمویر ميباشند .از نمودار خطي ) log(qeدر
مقابل ) Kf ،log(Ceو  1/nميتوانند تعیین شوند.
بررسي تطابق بین دادههای اندازهگیری شده و پیشبیني
شده توسط مدلها با استفاده از پارامتر آماری  R2انجام شد:
2

(رابطه )8

)

𝑛∑
𝑞̅̅̅𝑒̅)((𝑞𝑝 ) −
)̅̅̅̅
𝑝
𝑞𝑖=1((𝑞𝑒 )𝑖 −
0.5

𝑖

))̅̅̅̅
𝑛∑(
) 𝑝
𝑞𝑖=1(((𝑞𝑝 ) −
𝑖

0.5

)))̅𝑒̅̅̅
𝑛∑(
𝑞𝑖=1(((𝑞𝑒 )𝑖 −

( = 𝑅2

که در آن  qeمیزان جذب اندازهگیری شده ( )mg /gو
مقدار جذب پیشبیني شده توسط مدل ( 𝑞̅𝑒 ،)mg /gمیانگین
جذب اندازهگیری شده ( 𝑞̅𝑝 ،)mg /gمیانگین جذب پیشبیني
شده توسط مدل ( )mg /gو  nتعداد نمونهها ميباشند .بزرگ
بودن مقدار  R2نشاندهنده تطابق بهتر بین دادههای اندازهگیری
و پیشبیني شده ميباشد.
شاخص  TDSدر نمونهها از مجموع آنیونها و کاتیونها
بدست ميآید و رابطه آن با  ECبه صورت زیر است:
𝐶𝐸 × 𝐾 = 𝑆𝐷𝑇
(رابطه )9
که در رابطه فوق  TDSبر حسب میليگرم در لیتر EC ،بر
حسب دسيزیمنس بر متر و  Kضریبي است که باید تعیین شود
و در اغلب موارد  640در نظر گرفته ميشود.
میزان  SARو  THنمونههای آب نیز از روابط زیر محاسبه
ميگردد (:)Chemura et al. 2014
𝑎𝑁
)𝑔𝑀𝑆𝐴𝑅 = (𝐶𝑎+
(رابطه )10
qp

2

√

𝑔𝑀 × 𝑇𝐻 = 2.5 × 𝐶𝑎 + 4.17

(رابطه )11
که در رابطه اول میزان یونهای سدیم ،کلسیم و منیزیم
بر حسب میلي اکي واالن بر لیتر و واحد (1/2 SARمیلي اکي
واالن بر لیتر) و در رابطه دوم میزان یونهای کلسیم و منیزیم و
همچنین واحد  THبر حسب میليگرم بر لیتر ميباشند.

نتايج و بحث
آنالیز شیمیایي نمونههای آب مورد آزمایش در جدول ( )1ارائه
شده است .قابل ذکر است که از یون پتاسیم به علت مقدار ناچیز
آن در نمونههای آب صرفنظر شده است .با توجه به این آنالیز
در نمونههای آب یون کلر بیشترین مقدار را به خود اختصاص
داده و یونهای سدیم ،سولفات ،بيکربنات ،منیزیم و کلسیم به
ترتیب در ردههای بعد قرار گرفتهاند .در جدول ( )2خصوصیات
فیزیکي و شیمیایي کربن تولیدشده از مخروط درختان کاج ارائه
شده است .ظرفیت تبادل کاتیوني نسبتاً زیاد جاذب تولیدی
توانایي آن را در جذب کاتیونهای عامل شوری آب نشان مي-
دهد .میزان سطح ویژه کربن فعال تولیدشده از مخروط درختان
کاج با توجه به جدول ( 247/9 ،)2مترمربع بر گرم ميباشد که
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این میزان را ميتوان عامل مهمي در جذب یونهای عامل
شوری آب قلمداد کرد pH .بار صفر جاذب  7/39ميباشد که از
 pHنهایي محلول ( )7/9کمتر است و نشان ميدهد که بار
خالص سطح جاذب تولیدشده منفي ميباشد .بنابراین نیروی
الکترواستاتیک تمایل بیشتری به جذب کاتیونهای محلول آب
شور دارد .جذب کاتیونها روی سطح منفي جاذب ،نیروی دافعه
بین یونهای منفي (آنیونها) و بار منفي سطح جاذب را کاهش
ميدهد و بنابراین انتقال آنیونها را به درون حفرههای جاذب
کربن فعال تسهیل ميبخشد.
شکل ( )1طیف  FTIRکربن فعال را قبل و بعد از جذب
یونهای شوری نشان ميدهد .از اختالف طیف  FTIRقبل و بعد
از آزمایش جذب ميتوان گروههای عاملي فعال در فرایند جذب
را تشخیص داد .بر اساس شکل ( )1پیک مشاهدهشده در cm-
 34431مربوط به حضور یون هیدروژن آزاد یا  O-Hموجود در
الکلها ،فنولها و اسیدهای کربوکسیلیک ميباشد ( Rostamian
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 .)et al., 2015; Hu et al. 2017این پیک بعد از جذب به میزان
 11واحد تغییر داشته است و به  3454 cm-1رسیده است که
نشاندهنده تأثیر این گروه عاملي در جذب یونهای شوری مي-
باشد .پیک واقع شده در طول موج  2922 cm-1مربوط به
ارتعاش پیوند کششي آلدهید ميباشد (.)Altintig et al. 2016
این پیک نیز پس از جذب به اندازه  4واحد افزایش یافته و به
 2926 cm-1رسیده است که نشان از شرکت این گروه عاملي در
فرایند جذب یونهای شوری دارد .پیک مربوط به طول موج
 1630 cm-1مربوط به  C=Cارتعاشي ميباشد .پیک موجود در
طول موج  1437 cm-1را ميتوان منسوب به  –CH3خمشي
دانست که این پیک نیز پس از جذب به  1435 cm-1رسیده
است .با توجه به طیف  FTIRکربن فعال ميتوان دریافت که
گروههای کربوکسیل و هیدروکسیل در این جاذب نقش مؤثری
در فرایند جذب یونهای شوری آب دارند.

جدول  .1آنالیز شیمیايي نمونههاي آب

هدایت الکتریکي

pH

(دسي زیمنس بر
متر)
8/2
20
/4
8/2
10/41
8/2
5/58

سدیم

کل امالح

کلسیم

منیزیم کلر

بيکربنات سولفات

میليگرم بر لیتر
671/1 5918/0 484/4 244/0 4066/9
366/1 2718/0 226/8 121/4 1860/6
207/4 1418/0 129/2 56/0 930/1

13854/3
6407/5
3249/6

2469/8
1114/6
508/9

جدول  .2خصوصیات فیزيکي و شیمیايي کربن فعال

بازده تولید
(درصد)
43/2

اندازه ذرات وزن مخصوص
()g/cm3
()mm
0/1-0/5

0/43

pH

EC
)(dS/m

pH

0/08

7/9

صفر
7/39

بار

CEC
)(meq/g

سطح ویژه
()m2/g

1/42

247/9

شکل  .1طیف  FTIRبراي جاذب کربن فعال ( :)aقبل از جذب يونهاي شوري و ( :)bبعد از جذب يونهاي شوري
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یونهای جذب شونده به علت وجود بیشتر این یونها در محلول
ميباشد )2015( Rostamian et al. .در بررسي کاربرد زغال
زیستي به منظور شوریزدایي آب دریافتند که بیشترین جذب را
یونهای کلر و سدیم داشتهاند .برای تعیین اولویت جذب یون-
های شوری آب به جاذب از پارامتر نسبت جذب (نسبت درصد
جذب یک یون نسبت به کل جذب صورت گرفته به درصد آن
یون در نمونه آب) در سطوح شوری مورد مطالعه محاسبه
گردید .در شکل ( )2نسبت جذب برای یونهای مختلف در
تیمارهای شوری مورد مطالعه ارائه شده است که بر اساس آن از
نظر جذب رقابتي یونهای عامل شوری مورد مطالعه در سطح
شوری  20/4دسي زیمنس بر متر اولویت جذب به ترتیب با
بيکربنات ،کلسیم ،سولفات ،سدیم ،کلر و منیزیم ميباشد.
همچنین در شوری  10/41دسي زیمنس بر متر اولویت جذب
به ترتیب با بيکربنات ،کلسیم ،سولفات ،سدیم ،منیزیم و کلر
ميباشد و در شوری  5/58دسي زیمنس بر متر ترتیب اولویت
جذب بيکربنات ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،سولفات و کلر مي-
باشد )2012( Aghakhani .با کاربرد جاذب کربن فعال صنعتي
در جذب یونهای عامل شوری آب نتایج مشابهي در بخش
اولویت جذب ارائه نمود )2013( Mirzaei et al. .نیز در حذف
یونهای عامل شوری آب با استفاده از پوسته بادام اصالحشده با
اسید نتیجه گرفتند که در بین یونهای عامل شوری اولویت
جذب با بيکربنات و کلسیم ميباشد.

میزان جذب یونهای شوری و درصد جذب آنها در
شوریهای مختلف با کاربرد یک گرم جاذب کربن فعال در 50
سيسي آب شور در جداول ( )3و ( )4نشان داده شده است .با
توجه به نتایج بدست آمده ،در شوری  20/4دسي زیمنس بر
متر بیشترین و کمترین مقدار یون جذبشده به ترتیب مربوط
به یونهای کلر و منیزیم با مقادیر  50/22و  2/03میليگرم بر
گرم و از نظر درصد جذب بیشترین و کمترین جذب به یونهای
بيکربنات و منیزیم با مقادیر  66/67و  8/36درصد اختصاص
دارد .در شوری  10/41دسيزیمنس بر متر یونهای سولفات و
منیزیم حداکثر و حداقل یونهای جذبشده به جاذب هستند و
یونهای بيکربنات و کلر نیز در این سطح شوری حداکثر و
حداقل درصد جذب را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس نتایج
ارائه شده در جدول ( )3بیشترین مقدار جذب مربوط به یون-
های کلر و سدیم ميباشد که دلیل آن غلظت زیاد این یونها
نسبت به یونهای دیگر عامل شوری در آب مورد آزمایش مي-
باشد .همچنین ظرفیت شوریزدایي جاذب تهیهشده در هدایت
الکتریکيهای  10/41 ،5/58و  20/4دسيزیمنس بر متر به
ترتیب  45/94 ،11/41و  148/85میليگرم بر گرم ميباشد که
با توجه به جدول ( )4این مقادیر جذب موجب کاهش مجموع
یونهای عامل شوری آب به میزان  14/32 ،6/99و 21/49
درصد شده است که با یکدیگر تفاوت معنيداری دارند .دلیل
افزایش جذب در شوریهای بیشتر ،دسترسي بیشتر جاذب به

جدول  .3میزان جذب يونهاي عامل شوري توسط جاذب

هدایت الکتریکي

کلسیم

سدیم

منیزیم

(دسيزیمنس بر متر)

کلر

بيکربنات

سولفات

مجموع

میليگرم بر گرم

20/4

43/02

4/20

2/03

50/22

22/37

27/01

148/85

10/41

11/18

1/80

1/05

8/86

9/15

13/89

45/94

5/58

2/44

0/53

0/51

2/46

4/27

1/20

11/41

جدول  .4درصد جذب يونهاي عامل شوري توسط جاذب

هدایت الکتریکي

سدیم

کلسیم

کلر

منیزیم

(دسيزیمنس بر متر)

بيکربنات

سولفات

مجموع

درصد

20/4

*21/16a

34/43a

8/36b

16/97a

66/67a

21/87b

21/49a

10/41

12/02b

29/67b

9/29a

6/50b

50/00b

24/93a

14/32b

c

c

c

c

5/58

c

5/24

*

19/05

7/84

3/47

41/18

c

4/71

c

6/99
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شکل  .2نسبت جذب يونهاي مختلف شوري در سطوح شوري مورد مطالعه
(در هر سطح شوري مقادير داراي حروف مشترک فاقد تفاوت معنيدار در سطح  5درصد ميباشند)

در شکل ( )3اثر زمان تماس جاذب بر میزان جذب
مجموع یونهای شوری آب در هدایت الکتریکي 20/4
دسي زیمنس بر متر نشان داده شده است .با توجه به این شکل
در  15دقیقه اول شیب منحني زیاد است و  93/4میليگرم بر
گرم معادل  62/7درصد کل جذب یونهای شوری در این زمان
اتفاق افتاده است .همچنین پس از  180دقیقه میزان جذب به
مقدار ثابتي که برابر با  148/8میليگرم بر گرم ميباشد ،رسیده
است .بنابراین زمان رسیدن به تعادل آزمایش جذب یونهای
شوری  180دقیقه ميباشد .در ابتدای فرایند جذب مکانهای
جذب فراواني بر روی سطح جاذب در دسترس است و یونهای
عامل شوری آب به آساني در این مکانها جذب ميشوند و به
همین دلیل است که سرعت جذب در دقایق اولیه آزمایش زیاد
است .رفته رفته با کاهش مکانهای جذب از سرعت جذب
کاسته شده است و سرعت جذب کاهش یافته است ( Moradi
Choi et al. .)Nasab et al. 2016; Kousha et al. 2015
( )2009نیز زمان رسیدن به تعادل در جذب کروم به کربن فعال
اصالحشده با سورفکتنت کاتیوني را حدود  180دقیقه بدست
آوردند.

برای بررسي بیشتر رفتار تابع زمان جذب یونهای شوری
به جاذب کربن فعال تولیدشده از مخروط درختان کاج ،نمودار
تغییرات جذب با مدلهای سینتیکي شبه مرتبه اول و شبه
مرتبه دوم مطابقت داده شد که نتایج آن در شکل ( )4و جدول
( )5ارائه شده است .با توجه به مقادیر ضریب همبستگي ()R2
در جدول ( )5ميتوان دریافت که مدل مرتبه دوم برای
سینتیک جذب یونهای شوری مدل موفقتری ميباشد.
همچنین با توجه به نتایج جدول ( )3برای یون شوری مقدار qe
واقعي  148/85میليگرم بر گرم ميباشد که با توجه به جدول
( )5مقدار محاسبه شده از مدل مرتبه دوم ( 151/75میليگرم
بر گرم) نسبت به مقدار محاسبه شده از مدل مرتبه اول (63/31
میليگرم بر گرم) به مقدار واقعي نزدیکتر ميباشد .مشاهدات
نشان ميدهد که مدل سینتیک مرتبه دوم ،بر اساس فرض
اشتراک یا تبادل الکترون بین جاذب و جذبشونده ،تطابق
خوبي با نتایج تجربي دارد (.)Mokhtari Shoorijeh et al. 2016
 )2009( Ahn et al.نیز طي تحقیقي نشان دادند که مدل
سینتیک مرتبه دوم نسبت به مدل سینتیک مرتبه اول در جذب
فلز سنگین کاتیوني توسط کربن فعال برتر است.

شکل  .3اثر زمان تماس جاذب بر میزان جذب يونهاي شوري در هدايت الکتريکي (20/4 )dS/m
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شکل  .4منحني سینتیک شبه رده اول ( )aو شبه رده دوم ( )bيونهاي در شوري (20/4 )dS/m
جدول  .5پارامترهاي مربوط به مدلهاي سینتیک جذب مرتبه اول و دوم در شوري (20/4 )dS/m

مرتبه اول
qe

R2

K2

qe

R2

63/31

0/993

0/00065

151/75

0/999

K1

0/018

مرتبه دوم

دسيزیمنس بر متر پس از جذب به ترتیب کاهش  14/3و 7
درصدی را داشتهاند .بنابراین در هر سه سطح شوری پس از
آزمایش جذب کاهش شوری اتفاق افتاده است .با توجه به
مقادیر شاخص  THدر شوری  20/4دسيزیمنس بر متر میزان
سختي کل پس از جذب از  2605/8میليگرم در لیتر به 2229
میليگرم در لیتر رسیده که معادل  14/4درصد کاهش ميباشد.
سختي کل در شوریهای  10/41و  5/58دسيزیمنس بر متر
نیز  14/2و  10/2درصد کاهش یافته است.

برای بدست آوردن منحنيهای ایزوترم جذب النگمویر و
فروندلیچ از نمونههای آب شور با غلظتهای متفاوت استفاده
گردید و در حضور جاذب عمل جذب صورت گرفت و نتایج با
مدلهای النگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شد که در شکل ()5
و جدول ( )6این نتایج ارائه شده است .نتایج پارامترهای
ایزوترمهای جذب النگمویر و فروندلیچ برای جذب یونهای
شوری مؤید آن است که ایزوترم فروندلیچ با ضریب همبستگي
 0/994نسبت به از ایزوترم النگمویر با ضریب همبستگي 0/947
تطابق بیشتری با دادهای جذب دارد که ميتوان نتیجه گرفت
که جذب به صورت تک الیهای صورت نگرفته است و به نظر
ميرسد فرض وجود سطح ناهمگن در جاذب به کار رفته با
مکانهای جذب غیر یکنواخت قابل قبول باشد ( Hamdaoui
.)and Naffrechoux, 2007
جدول ( )7میزان شاخصهای کیفیت آب آبیاری شامل
 SAR ،EC ،TDSو  THرا قبل و بعد از جذب یونهای شوری
توسط جاذب کربن فعال نشان ميدهد .نتایج نشان ميدهد که
در شوری  20/4دسي زیمنس بر متر میزان شوری کل پس از
جذب  21/5درصد کاهش یافته است و از  13854/3میليگرم
در لیتر به  10877/3میليگرم در لیتر رسیده است .همچنین
شوریهای کل در هدایت الکتریکيهای  10/41و 5/58

شکل  .5منحني ايزوترمهاي النگموير ( )aو فروندلیچ ()b

جدول  .6پارامترهاي مربوط به مدلهاي ايزوترم جذب النگموير و فروندلیچ

فروندلیچ

النگمویر
2

Kl

qm

R

9/32×10-5

31/64

0/947

Kf
-6

1/38×10

n

0/501

2

R

0/994
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با توجه به نتایج جدول ( )7کاهش  SARپس از جذب در
شوریهای  20/4و  10/41دسيزیمنس بر متر اتفاق افتاده
است ولي در شوری  5/58دسيزیمنس بر متر میزان شاخص
 SARکاهش نیافته است .این نتیجه مؤید آن است که در
شوریهای زیاد میزان جذب سدیم نسبت به جذب مجموع
کلسیم و منیزیم بیشتر است و منجر به کاهش  SARآب مي-
شود که از نظر کیفیت آب آبیاری مطلوب است ولي در شوری-
های پایین میزان جذب سدیم نسبت به جذب مجموع کلسیم و
منیزیم کاهش یافته و کاهش  SARآب را به دنبال نداشته
است )2015( Rezvantalab and Bahadori. .در تحقیقي کاهش
 SARو  TDSآب را با کاربرد زئولیت نشان دادند.
میزان بيکربنات آب آبیاری از دیگر پارامترهای مهم
کیفیت آب آبیاری است که مقادیر زیاد آن موجب رسوب
کلسیم و منیزیم ،افزایش  SARآب آبیاری ،اختالل در جذب،
انتقال و اعمال فیزیولوژی تعدادی از عناصر در گیاه و کاهش
رشد ریشه گیاهان ،ميگردد .در تحقیقي بر روی  550نمونه آب

آبیاری از استانهای مختلف کشور مشخص گردید که تنها 14
درصد نمونهها مقدار کم بيکربنات دارند و  84درصد آنها
مشکل کم تا متوسط و  2درصد هم محدودیت شدید از نظر
بيکربنات دارند ( .)Malakuti et al. 1999بر اساس نتایج جدول
( )4پس از جذب میزان بيکربنات آب در شوریهای مختلف
بین  41/18تا  66/67درصد کاهش یافته است و با توجه به
شکل ( )2در همه سطوح شوری مورد مطالعه یون بيکربنات
بین همه یونها در اولویت اول جذب قرا دارد .جذب زیاد یون
بيکربنات ممکن است به دلیل وجود گروه عاملي یون هیدروژن
آزاد در ساختار جاذب باشد که ترکیب یونهای بيکربنات
محلول و هیدروژن آزاد جاذب سبب آزاد شدن مولکولهای آب
و دی اکسید کربن ميگردد ) .(Aghakhani, 2012بنابراین مي-
توان گفت جاذب کربن فعال ساخته شده از مخروطهای
درختان کاج در جذب یون بيکربنات از آب موفق عمل کرده
است.

جدول  .7شاخصهاي کیفیت آب آبیاري قبل و بعد از آزمايشهاي جذب

پس از جذب

قبل از جذب
1/2

)SAR(meq/l

1/2

)EC(dS/m

)TDS(mg/l

)TH(mg/l

)EC(dS/m

)TDS(mg/l

)TH(mg/l

20/40

13854/3

2630/0

34/67

16/55

10877/3

2251/1

29/56

10/41

6407/4

1249/4

23/01

8/35

5488/6

1071/6

21/87

5/58

3249/6

678/6

15/61

4/60

3021/4

609/7

15/61

نتیجهگیري
با توجه به بحران کمبود آب در کشور ،حفظ و نگهداری منابع
آب ضروری است .یکي از راههای مقرون به صرفه و استفاده
بهینه از منابع آب ،شوریزدایي از منابع عظیم آب شور با
استفاده از جاذبها ميباشد .از نوآوریهای این تحقیق تولید
یک جاذب ارزان قیمت به منظور کاهش شوری آب آبیاری مي-
باشد به طوریکه مطالعات گذشته بیشتر بر روی استفاده از
جاذبها برای جذب فلزات سنگین در محیطهای آبي تمرکز
داشتهاند .همچنین بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه
شوریزدایي آب بر روی روشهایي مانند اسمز معکوس،
الکترودیالیز و روشهای تبخیری صورت گرفته است که روش-
های نسبتاً پر هزینهای ميباشند حال آنکه نتایج این تحقیق
نشان ميدهد که ميتوان از جاذبهای کم هزینه نیز در کاهش
شوری آب استفاده نمود .در این پژوهش حذف یونهای عامل
شوری آب آبیاری توسط کربن فعال تولیدشده از مخروط

)SAR(meq/l

درختان کاج مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتایج جاذب
کربن فعال تهیهشده از مخروطهای درختان کاج ميتواند 21/5
درصد از یونهای عامل شوری در هدایت الکتریکي  20/4دسي
زیمنس بر متر را جذب کند و در هدایت الکتریکيهای  10/41و
 5/58دسيزیمنس بر متر ،درصد جذب یونهای عامل شوری
به  14/3و  6/99درصد رسیده است .در بین یونهای عامل
شوری آب یون بيکربنات بیشترین و یونهای کلر و سدیم
کمترین اولویت در جذب را دارند .مدلهای سینتیک شبه درجه
دوم و ایزوترم فروندلیچ تطابق بیشتری با نتایج این مطالعه نشان
دادند .همچنین ارزیابي تأثیر جذب یونهای شوری توسط
جاذب مورد مطالعه بر شاخصهای کیفي آب آبیاری نشان داد
که فرایند جذب توسط جاذب مورد مطالعه اثر مطلوبي بر کاهش
 SAR ،EC ،TDSو  THو همچنین کاهش قابل توجه یون
بيکربنات ،دارد.
REFERENCES

of irrigation water. 3th Conerence on Water
Resources Management, 10-11 Sep., University
of Sari, Iran. (In Farsi).

Abedi Koupai, J., Moosavi, F., and Nazemi, M. (2012).
Application filters containing sand, zeolite and
organic materials to reduce electrical conductivity

1396  بهمن و اسفند،5  شمارة،48  دورة، تحقیقات آب و خاک ايران1106

Aghakhani, A. (2012). Desalination of irrigation water
by resins, clays, peats and activated carbon in
normal and nano modes. Ph. D. dissertation,
Isfahan University of Technology. (In Farsi).
Ahn, C. K., Park, D., Woo, S. H., and Park, J. M.
(2009). Removal of cationic heavy metal from
aqueous
solution
by
activated
carbon
impregnated with anionic surfactants. Journal of
Hazardous Materials, 164(2), 1130-1136.
Altintig , E., Arabaci, G., and Altundag, H. (2016).
Preparation and characterization of the
antibacterial efficiency of silver loaded activated
carbon from corncobs. Surface and Coatings
Technology, 304, 63–67.
Chemura, A., Kutywayo, D., Chagwesha, T. M., and
Chidoko, P. (2014). An Assessment of Irrigation
Water Quality and Selected Soil Parameters at
Mutema Irrigation Scheme, Zimbabwe. Journal
of Water Resource and Protection, 6(2), 132.
Choi, H. D., Cho, J. M., Baek, K., Yang, J. S., and Lee,
J. Y. (2009). Influence of cationic surfactant on
adsorption of Cr (VI) onto activated carbon.
Journal of Hazardous Materials, 161(2), 15651568.
Das, D., Samal, D. P., and Meikap, B. C. (2015).
Preparation of activated carbon from green
coconut shell and its characterization. Journal of
Chemical Engineering and Process Technology,
6(5), 1-7.
Deng, H., Yang, L., Tao, G., and Dai, J. (2009).
Preparation and characterization of activated
carbon from cotton stalk by microwave assisted
chemical activation—application in methylene
blue adsorption from aqueous solution. Journal of
Hazardous Materials, 166(2), 1514-1521.
Divband, L., Boroomand Nasab, S., Behzad, M., and
Abedi Koupai, J. (2013). Efficiency of Cedar
(Zizyphus spinachristi) Leaf and its Fly Ash in
Removing Cadmium (II) from Water by Batch
Adsorption. Journal of Water and Soil Science
(Science and Technology of Agriculture and
Natural Resources). 17(65), 125-137. (In Farsi).
Farasati, M., Jafarzadeh, N., Boroomand, S., Moazed,
H., Abedi Koupai, J., and Seyedian, M. (2013).
Use of Agricultural Nano Adsorbents for Nitrate
Removal from Aqueous Solutions. Iran Water
Resources Research. 8(3), 28-38. (In Farsi).
Hamdaoui, O., and Naffrechoux, E. (2007). Modeling
of adsorption isotherms of phenol and
chlorophenols onto granular activated carbon:
Part I. Two-parameter models and equations
allowing determination of thermodynamic
parameters. Journal of Hazardous Materials,
147(1), 381-394.
Hu, X., Zhang, H., and Sun, Z. (2017). Adsorption of
low concentration ceftazidime from aqueous
solutions using impregnated activated carbon
promoted by Iron, Copper and Aluminum.
Applied Surface Science, 392, 332-341.
Jampeetong, A., and Brix, H. (2009). Effects of NaCl
salinity on growth, morphology, photosynthesis
and proline accumulation of Salvinia natans.

Aquatic Botany, 91(3), 181-186.
Jain, N., M.K. Dwivedi., and A. Waste. (2016).
Adsorption of Methylene Blue dye from
Industrial effluents using coal fly ash.
International Journal of Advanced Engineering
Research and Science. 3(4), 9-16.
Karthikeyan, T., Rajgopal, S., and Miranda, L. R.
(2005). Chromium (VI) adsorption from aqueous
solution by Hevea Brasilinesis sawdust activated
carbon. Journal of Hazardous Materials, 124(1),
192-199.
Kousha, M,. Farhadian, O,. Dorafshan, S, and
Mahboobi, Soofiani N. (2015). Investigation of
the Kinetics and Nature of Malachite Green
Biosorption by Green Microalgae. Journal of
Water and Wasterwater, 3, 37-50. (In Farsi).
Malakuti, M.J,. Ehyaei, M,. and Khoshkhabar, Zh.
(1999). Bicarbonate of irrigation water, An
obstacle to increasing agricultural production in
iran. Publish of agricultural education, TAT
organization, Technical Bulletin No. 67, Karaj,
Iran. (In Farsi).
Mirzaei, S. M. J., Ghorbani, B., Moazed, H., Abedi
Koupai, J., Salahi, E., and Poorvaezi Rookard,
R.(2013).Removal of calcium, magnesium,
bicarbonate and chlorine from Saline Water by
using modified adsorbents. Iran Water Research
Journal, 12, 63-69. (In Farsi).
Mokhtari Shoorijeh, Z., Rafi Zadeh, M., and
Mohammadi, M. (2016). Preparation of
Diethylenetriamine Modified Polyacrylonitrile
Nanofibers for Cadmium Ion Adsorption. Journal
of Water and Wasterwater, 3, 12-19. (In Farsi).
Moradi Nasab, SH., Baliani, S., Behzad, M., and
Tamadon, F. (2016). Removal of Reactive-dyes
from Textile Plant Effluents Using Polyvinyl
Alcohol-coated Active Carbon obtained from
Sesame Seeds. Journal of Water and
Wasterwater, 4, 84-92. (In Farsi).
Olaremu,
A.
G.
(2015).
Physico-Chemical
Characterization of Akoko Mined Kaolin Clay.
Journal
of
Minerals
and
Materials
Characterization and Engineering, 3(5), 353-361.
Rezvanipoor, H, and Razavi Dinani., Z. (2014).
Chemical analysis of water and soil in terms of
environmental and health. Jahad Daneshgahi
Isfahan University of Technology, Iran. (In
Farsi).
Rostamian, R., Heidarpoor, M., Moosavi, F., and
Afyuni, M. (2015). Application of biochar
produced from rice paddy in irrigation water
desalination. Journal of Water and Soil Science
(Science and Technology of Agriculture and
Natural Resources), 71, 21-29. (In Farsi).
Rezvantalab, S., and Bahadori, F. (2015). Application
of Natural Zeolites on Wastewater Treatment.
Asian Journal of Agricultural Research, 9, 343349.
Turan, N. G. (2008). The effects of natural zeolite on
salinity level of poultry litter compost.
Bioresource Technology, 99, 2097–2101.
Wu, J., and Yu, H. Q. (2007). Biosorption of 2, 4-

1107 ...  تاثیر کربن فعال تولید شده از مخروط هاي درخت:قاسمي و همکاران

dichlorophenol by immobilized white-rot fungus
Phanerochaete chrysosporium from aqueous
solutions. Bioresource Technology, 98(2), 253259.

Zhu, H., Jia, Y., Wu, X., and Wang, H. (2009).
Removal of arsenic from water by supported
nano zero-valent iron on activated carbon.
Journal of Hazardous Materials, 172(2), 15911596.

