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ABSTRACT
Fluoride is widely used in industries and release to the environment via their effluents. One method of fluoride
removal is adsorption using inexpensive adsorbents. The purpose of this sturdy was to compare the efficiency
of pistachio pulp biochar in fluoride removal from water.In this study, pistachio pulp biochar was produced
through pyrolysis at 600 °C for 3 hours with a heating rate of 25 °C min -1. To determine the adsorption
isotherms, 20 mL of fluoride solution with different concentrations (zero, 3, 6 and 9 mg L -1) of NaF salt was
added to 0.5 g biochar and then the samples were shaken for 24 hours and finally the adsorption data were fitted
to Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm models. In order to investigate the effect of time on fluoride
adsorption, 20 ml of fluoride solution with initial concentrations of 3, 6 and 9 mg L-1 was added to 0.5 g biochar
and samples were shaken for different times (15, 30 , 45, 60, 90,75, 105, 120, 135, 165, 180, 195, 210, 225 and
240 minutes). Then, the concentration of Fluoride was measured. The results showed with increasing the
retention time, the percentage of fluoride adsorption by biochar increased and after 240 minutes for
concentrations of 3, 6 and 9 mg L-1 were obtained 70.89, 63.05 and 54.66, respectively. The pseudo-first-order
and pseudo-second-order models were introduced as the best kinetic models of fluoride adsorption compared
to other models. The results of fitting data to the Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm models showed
that Langmuir model provides a better description of the fluoride adsorption process by biochar. The maximum
fluoride adsorption (306 mg kg-1) was obtained by biochar from the Langmuir model.
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چکيده
فلوراید و ترکیﺒات آن بﻪ شﮑﻞ گﺴﺘردهای در ﺻنایﻊ مورد اﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯽگیرد کﻪ از ﻃریﻖ ﭘﺴـاب بـﻪ مﺤیﻂ زیﺴت
منﺘشر مﯽشود .یﮑﯽ از روشهای حذف فلوراید ،جذب ﺳطﺤﯽ با اﺳﺘﻔاده از جاذبهای ارزان ﻗیمت اﺳت .هدف از ایﻦ
تﺤﻘیﻖ بررﺳﯽ کارایﯽ اﺳﺘﻔاده از بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ در حـذف فلورایـد از مﺤیﻂهای آبﯽ مﯽباشد .در ایﻦ ﭘژوهش بیوچار
تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ از ﻃریﻖ گرماکافت در دمای  600˚Cبﻪ مدت  3ﺳاعت با نرخ افزایش دمای  25درجﻪ ﺳانﺘﯽگراد بر دﻗیﻘﻪ تهیﻪ
شد .بﻪ منظور تعییﻦ هم دماهای جذب ﺳطﺤﯽ 20،میلﯽلیﺘر مﺤلول فلوراید با غلظتهای مخﺘلف (ﺻﻔر 6 ،3،و  9میلﯽگرم
بر لیﺘر) از نمک  NaFبﻪ  0/5گرم بیوچار اضافﻪ شد و ﺳپس نمونﻪها بﻪ مدت  24ﺳاعت تﮑان داده شدند و در نهایت مدل
های همدمای النگمیر ،فروندلیچ و تمﮑیﻦ بر دادهای جذب برازش داده شدند .بﻪ منظور بررﺳﯽ اثر زمان بر جذب ﺳطﺤﯽ
فلوراید 20،میلﯽلیﺘر مﺤلول فلوراید با غلظتهای اولیﻪ  6 ،3و  9میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ  0/5گرم از بیوچار اضافﻪ شد و نمونﻪها
در فاﺻلﻪ زمانﯽ ( 225، 210 ،195 ،180 ،165 ،135 ،120 ،105 ،90،75 ،60 ،45 ،30 ،15و  240دﻗیﻘﻪ) تﮑان داده
شدند .ﺳپس غلظت فلوراید اندازهگیری شد .نﺘایج نشان داد کﻪ با افزایش زمان تماس درﺻد جذب فلوراید بﻪ وﺳیلﻪ بیوچار
افزایش یافﺘﻪ اﺳت و ﭘس از گذشت  240دﻗیﻘﻪ برای غلظتهای  6 ،3و  9میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ ترتیب  63/05 ،70/89و
 54/66درﺻد بدﺳت آمد .مدلهای شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول و شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم نﺴﺒت بﻪ ﺳایر مدلها ،بعنوان بهﺘریﻦ رابطﻪ ﺳینﺘیک
جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید معرفﯽ شدند .نﺘایج برازش دادههای بﻪ دﺳت آمده با مدلهای هم دمای جذب ﺳطﺤﯽ النگمیر،
فروندلیچ و تمﮑیﻦ نشان داد کﻪ مدل النگمویر توﺻیف بهﺘری از فرآیند جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار ارائﻪ مﯽنماید .حداکثر
cal .
qmax
جذب فلوراید )

(  306 mg kg-1توﺳﻂ بیوچار از مدل النگمویر بدﺳت آمد.

واژههای کليدی :بیوچار ،جذب ﺳطﺤﯽ ،ﺳینﺘیک ،فلوراید ،همدما.

مقدمه
فلوئور یﮑﯽ از عمدهتریﻦ مواد معدنﯽ مﯽباشد کﻪ در غلظتهای
کم ضروری بوده و در غلظت زیاد زیان آور اﺳت ( Taghavi et
 .)al., 2010فلوئور عنصری از خانواده هالوژنها مﺤﺴوب مﯽشود
و در حالت آزاد گازی اﺳت خورنده بﻪ رنگ زرد مایﻞ بﻪ ﺳﺒز؛ ایﻦ
عنصر ،فعالتریﻦ ماده غیرفلزی شناخﺘﻪ شده اﺳت کﻪ تﻘریﺒاً با
تمام عناﺻر آلﯽ و همچنیﻦ غیرآلﯽ ترکیب شده و فلوراید تولید
مﯽکند ( .)Sandy and Richard, 1992حضور ایﻦ عنصر در
غلظتهای مجاز باعث اﺳﺘﺤﮑام اﺳﺘخوان و مینای دندان مخصوﺻا
کودکان مﯽشود ( .)Meenakshi, 2006; Jagtap et al., 2009اما
افزایش بیش از حد مجاز غلظت فلوراید باعث ایجاد عوارض
مخﺘلﻔﯽ مﯽشود کﻪ مﯽتوان بﻪ فلوئورزیس اشاره کرد کﻪ در دو
حالت دندانﯽ و اﺳﺘخوانﯽ بر حﺴب غلظت فلوراید موجود رخ مﯽ
دهد .همچنیﻦ درتماس ﻃوالنﯽ مدت غلظت باالی فلوراید مﯽ
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تواند باعث بیماری ﺳرﻃان ،اﺳﺘئواﺳلﮑر و اخﺘالالت عصﺒﯽ شود
(.)Wang et al., 2018
آلودگﯽ منابﻊ آب بﻪ فلوراید دارای دو منشأ اﺻلﯽ اﺳت.
منشأ ﻃﺒیعﯽ و منشأ انﺴانﯽ) فعالیﺘهای ﺻنعﺘﯽ انﺴانﯽ( .فلوراید
بﻪ مﻘدار زیادی در مواد معدنﯽ و جود دارد و مﯽتواند از ﻃریﻖ
فرﺳایش آبﯽ وارد منابﻊ آبﯽ شده و باعث آلودگﯽ منابﻊ ،مخصوﺻا
منابﻊ زیر زمینﯽ شود .همچنیﻦ با ﭘیشرفت انﺴان و افزایش
فعالیﺘهای ﺻنعﺘﯽ میزان فلوراید بیشﺘری وارد مﺤیﻂ زیﺴت مﯽ-
شود ( .)Tang et al., 2009ﺳازمان بهداشت عمومﯽ آمریﮑا حد
بهینﻪ غلظت فلوراید را در آب در مﺤدوده  0/7 -1/2میلﯽگرم بر
لیﺘر بیان کرده اﺳت .اما مطابﻖ آخریﻦ توﺻیﻪهای ﺳازمان جهانﯽ
بهداشت حداکثر ( 1 -1/2مناﻃﻖ ﺳردﺳیر) و حداﻗﻞ 0/5-0/7
میلﯽگرم بر لیﺘر (مناﻃﻖ گرمﺴیر) ﭘیشنهاد گردیده اﺳت.
تاکنون روشهای مخﺘلﻔﯽ جهت فلوئور زدایﯽ و حذف
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فلوراید از مﺤیﻂهای آبﯽ مورد مطالعﻪ و بررﺳﯽ ﻗرار گرفﺘﻪ اﺳت
کﻪ مﯽتوان بﻪ تﻪنشینﯽ شیمیایﯽ ( ،)Sartor et al., 2009تعویض
یون ( ،)Ho et al., 2004جذب ( ،)Gong et al., 2012الﮑﺘرولیز
( )Amor et al., 2001و نانوفیلﺘراﺳیون ()Pervov et al., 2000
اشاره کرد .فرایند تﺒادل یون و فرایندهای غشایﯽ راندمان باالیﯽ
در حذف فلوراید دارند و مﯽتوان غلظت فلوراید را بﻪ حد مجاز
برﺳانند ولﯽ از آنجایﯽ کﻪ ایﻦ فرایندها ،فرایندهایﯽ گرانﻘیمت و
ﭘیچیده هﺴﺘند نمﯽتوان در مناﻃﻖ مﺤروم اﺳﺘﻔاده کرد ( Ho et
 .)al., 2004در میان روشهای ذکر شده ،جذب ﺳطﺤﯽ یﮑﯽ از
کارآمدتریﻦ روشها برای حذف فلوراید از مﺤیﻂهای آبﯽ مﺤﺴوب
مﯽشود (.)Fan et al., 2003;Yu et al, 2015; Adak et al; 2017
هزینﻪ ﻃراحﯽ و بهره برداری جذب ﺳطﺤﯽ ﭘاییﻦ و کاربرد آن
آﺳان اﺳت ) .(Probhu et al, 2016معیار انﺘخاب یک جاذب
عمدتا ﻗابلیت آن در حذف فلوراید (ظرفیت جذب و ﺻرفﻪ
اﻗﺘصادی اﺳت ) .(Ayoob et al, 2008جاذبهای مخﺘلف نظیر
بوکﺴیت فعال ( ،)Nigussie et al., 2007آلومینای فعال ( Li et
 ،)al., 2003ﭘودر آجر ( ،)Yadav et al., 2006بوکﺴیت غنﯽ
تیﺘانیوم ( )Das et al., 2005و اکﺴید آهﻦ فریک ( Ayoob et al.,
 )2008در مطالعات مخﺘلف بﻪ منظور حذف فلوراید از مﺤلولهای
آبﯽ مورد مطالعﻪ ﻗرار گرفﺘﻪاند کﻪ بازدههای حذف مﺘغیری در
گﺴﺘره  95-50درﺻد در غلظتهای فلوراید آب بﻪ میزان  5تا 25
میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ دﺳت آمده اﺳت Tang .و همﮑاران ()2009
ﻗابلیت آلومینای فعال در حذف فلوراید با اﺳﺘﻔاده از فرایند جذب
را مورد مطالعﻪ ﻗرار دادند .نﺘایج نشان داد کﻪ فرایند جذب با
ایزوترم فروندلیچ هم خوانﯽ باالیﯽ داشﺘﻪ و  pHﻗلیایﯽ بازده فرایند
جذب را بهﺒود مﯽدهد .در مطالعﻪ دیگری توﺳﻂ Nigussie et al.
( )2007حذف فلوراید توﺳﻂ بﻘایای زاید کارخانجات ﺳاخت آلوم
مورد بررﺳﯽ ﻗرار گرفت ،بیشﺘریﻦ مﻘدار فلوراید حذف شده بﻪ
میزان  85درﺻد در دزاژ جاذب  16گرم بر لیﺘر ،غلظت اولیﻪ
فلوراید  10گرم بر لیﺘر و مﺤدوده  pHمعادل  8-3بﻪ دﺳت آمد.
امروزه کشاورزان بﻪ دنﺒال یافﺘﻦ جاذبهای ارزان ﻗیمت و
در دﺳﺘرس هﺴﺘند ) (Wendimu et al., 2017کﻪ یﮑﯽ از آنها
بﻘایای کشاورزی مﯽباشد .بنابرایﻦ با توجﻪ بﻪ مطالعات انجام شده
توﺳﻂ ﺳایر مﺤﻘﻘان و بررﺳﯽهای ﺻورت گرفﺘﻪ کارایﯽ بیوچار
بعنوان یک ماده جامد غنﯽ از کربﻦ اﺳت کﻪ در اثر تجزیﻪی
گرمایﯽ زیﺴت تودههای گیاهﯽ و ضایعات کشاورزی و جنگلﯽ
بدﺳت مﯽآید ،مورد بررﺳﯽ ﻗرار گرفت .بیوچار تولید شده در
شرایﻂ دمای باال دارای ﺳطح ویژه باال و تخلخﻞ مطلوبﯽ مﯽباشد
کﻪ در تﮑنولوژیهای اﺻالح بر ﭘایﻪ جذب ﺳطﺤﯽ ،دو عامﻞ مهم
مﯽباشد ( .)Ennis et al., 2012لذا ایﻦ مطالعﻪ با هدف ارزیابﯽ

ﭘﺘانﺴیﻞ کاربرد بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ در حذف فلوراید از مﺤلولهای
آبﯽ انجام شد  .در ایﻦ مطالعﻪ شرایﻂ بهینﻪ و عوامﻞ موثر بر بهره
برداری شامﻞ  ،pHزمان تماس و غلظت جاذب مورد بررﺳﯽ ﻗرار
گرفت.

مواد و روشها
ساخت دستگاه پيروليز و تهيه بيوچار

برای تهیﻪ بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ با یک راکﺘور الﮑﺘریﮑﯽ در شرایﻂ
عدم حضور اکﺴیژن برای انجام فرآیند ﭘیرولیز ﺳاخﺘﻪ شد .بﻪ ایﻦ
منظور یک مﺤﻔظﻪ اﺳﺘوانﻪای شﮑﻞ بﻪ ارتﻔاع  40ﺳانﺘﯽمﺘر و
شعاع ﻗاعده  20ﺳانﺘﯽمﺘر با تراشﮑاریهای الزم و ﻗرار دادن 3
المنت گرمایﯽ در داخﻞ مﺤﻔظﻪ ﻃراحﯽ گردید (شﮑﻞ .)1برای
ایﻦ مﺤﻔظﻪ یک شیر ورودی گاز و نیز یک شیر خروجﯽ فاز گاز و
مایﻊ تولیدی تعﺒیﻪ شد .درب و دور مﺤﻔظﻪ دارای عایﻖ حرارتﯽ
اﺳت تا هدر رفت گرمایﯽ بﻪ حداﻗﻞ برﺳد و همچنیﻦ با ﻗرار دادن
ترموﺳﺘات و کنداکﺘور جهت تنظیم دمای مﺤﻔظﻪ در حیﻦ تولید
اﺳﺘﻔاده گردید .بﻘایای ﭘﺴﺘﻪ (از باغات ﭘﺴﺘﻪ در شهرﺳﺘان انار)
تهیﻪ شد .ایﻦ بﻘایا ابﺘدا در آون خشک شدند و ﭘس از آﺳیاب
شدن و عﺒور از الک  2میلﯽمﺘری داخﻞ مﺤﻔظﻪ ﻗرار داده شد.
ﭘیرولیز بﻘایای ﭘﺴﺘﻪ بر اﺳاس روش ﭘیشنهادی (Nigussie et al.,
) 2007در دمای  600درجﻪ ﺳیلﺴیوس با نرخ افزایش دمای 25
درجﻪ ﺳیلﺴیوس در هر دﻗیﻘﻪ با جریانات ﭘیوﺳﺘﻪ گاز نیﺘروژن با
خلوص ( )99/99درﺻد انجام شد .جریانات گاز نیﺘروژن هوای
موجود در مﺤﻔظﻪ را بﻪ منظور ایجاد شرایﻂ حداﻗﻞ اکﺴیژن و
انجام ﭘیرولیز خارج مﯽکند .نمونﻪها بﻪ مدت  180دﻗیﻘﻪ در دمای
مورد نظر نگﻪ داشﺘﻪ شد و ﺳپس کوره را بﻪ آرامﯽ با تﺒادل گرمایﯽ
مﺤیﻂ برای رﺳیدن بﻪ دمای  100درجﻪ ﺳیلﺴیوس یا کمﺘر ﺳرد
گردید.

شکل  -1محفظه توليد بيوچار
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تصويربرداری از تفاله پسته و بيوچار حاصل از آن
توﺳﻂ میﮑروﺳﮑوپ الﮑﺘرونﯽ روبشﯽ ( )SEMمدل ( JSM 810A,

 )JEOL, Japanانجام گردید .تعییﻦ گروههای عاملﯽ موجود در
بیوچار توﺳﻂ دﺳﺘگاه ﻃیف ﺳنجﯽ مادون ﻗرمز )(FTIR
مدل ) (Avatar, Thermo, USAانجام گردید .برخﯽ از
خصوﺻیات اندازهگیری شده بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ در جدول ()1
آمده اﺳت.
اندازهگيری ويژگیهای شيميايی بيوچار

اندازهگیری  pHبا دﺳﺘگاه  pHمﺘر مدل  EYELAانجام شد.
ﻗابلیت هدایت الﮑﺘریﮑﯽ نیز با هدایت ﺳنج JENWAY-4320
اندازهگیری شد و نﺘایج برحﺴب دﺳﯽ زیمنس بر مﺘر ( (ds/mدر
دمای  25درجﻪ ﺳانﺘﯽگراد گزارش شد ).(Singh et al., 2010
مﻘدار کربﻦ آلﯽ کﻞ ) (TOCبا اﺳﺘﻔاده از دﺳﺘگاه TOC Analyser

و نیﺘروژن کﻞ ) (TNبﻪ روش کجلدال اندازهگیری شد
( .(Bremner et al., 1996برای اندازهگیری فﺴﻔر بیوچار ابﺘدا
نمونﻪ بیوچار را در دمای  550درجﻪ ﺳیلﺴیوس خاکﺴﺘر شد.
ﺳپس مﻘدار فﺴﻔر کﻞ در مﺤلول با اﺳﺘﻔاده از روش رنگ ﺳنجﯽ
اﺳید آﺳﮑوربیک – آمونیوم – مولیﺒدات در ﻃول موج  880نانومﺘر
با دﺳﺘگاه اﺳپﮑﺘوفﺘومﺘر مدل ) )Jenway6505اندازهگیری شد
( .(black et al., 1965عصارهگیری فﺴﻔر ،آهﻦ ،روی ،مس ،منگنز
کﻞ با روش  3050Bﺳازمان حﻔاظت مﺤیﻂ زیﺴت آمریﮑا و
هضم بﻪ روش آب اکﺴیژنﻪ و اﺳید نیﺘریک غلیظ انجام شد (US
) .Environmental Protecion Agency, 1996غلظت عناﺻر در
عصارههای حاﺻﻞ ،توﺳﻂ دﺳﺘگاه ﻃیف ﺳنج جذب اتمﯽ مدل
) (220 Varian Spectva AAﻗرائت گردید & (Lindsay
).Norvell., 1978

جدول  -1برخی ويژگیهای بيوچار تفاله پسته

ﭘارامﺘر
pH
EC
O.C
N
P
Zn
Fe
Cu
Mn

واحد

مﻘادیر

روش اندازهگیری

دﺳﯽزیمنس بر مﺘر
درﺻد
درﺻد
درﺻد
میلﯽگرم بر کیلوگرم
میلﯽگرم بر کیلوگرم
میلﯽگرم بر کیلوگرم
میلﯽگرم بر کیلوگرم

11/3
7/76
36/32
2/03
0/086
11/35
364
1/26
93

Blakemore et al., 1987

آزمايش سينتيک جذب فلورايد

Singh et al., 2010
Bremner et al., 1996
Bremner et al., 1996
Black et al., 1965
Lindsay & Norvell, 1978
Lindsay & Norvell, 1978
Lindsay & Norvell, 1978
Lindsay & Norvell, 1978

) qt  qe (1  e  k t
1

آزمایشات ﺳینﺘیک در دمای 25 ±2درجﻪ ﺳانﺘﯽگراد و در فاﺻلﻪ
زمانﯽ (،180 ،165 ،135 ،120 ،105 ،90،75 ،60 ،45 ،30 ،15
225،210 ،195و  240دﻗیﻘﻪ) مورد بررﺳﯽ ﻗرار گرفت .برای
آزمایشات ﺳینﺘیک  0/5گرم از بیوچار با  20میلﯽلیﺘر مﺤلول
فلوراید با غلظتهای اولیﻪ  6 ،3و  9میلﯽگرم بر لیﺘر با اﺳﺘﻔاده از
دﺳﺘگاه شیﮑر با ﺳرعت ثابت  180دور بر دﻗیﻘﻪ مخلوط گردید.
ﭘس از ﺳپری شدن هر زمان ،ﺳوﺳپانﺴیونها در  2500دور بر
دﻗیﻘﻪ بﻪ مدت  10دﻗیﻘﻪ ﺳانﺘریﻔیوژ و غلظت فلوراید در مایﻊ
رویﯽ 1در زمانهای مخﺘلف با اﺳﺘﻔاده از دﺳﺘگاه WTW 523
اندازهگیری گردید و مدلهای ﺳینﺘیﮑﯽ شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول ،شﺒﻪ
مرتﺒﻪ دوم ،ﭘخشیدگﯽ درون ذرهای و الویچ بر دادههای جذب
فلوراید در غلظتهای مخﺘلف مﺤاﺳﺒﻪ شد.
معادلﻪ شﺒﻪ رده اول الگرجرن بﻪ ﺻورت زیر مﯽباشد:
1 Supernatant

(رابطﻪ )1
 = q tمﻘدار ماده جذبشونده در فاز

جامد در زمان (mg kg-1) t

 = q eمﻘدار ماده جذبشونده در فاز جامد در زمان تعادل

(mg

)kg-1
)(min-1

 = k 1ثابت ﺳرعت شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول
با مشﺘﻖگیری از معادلﻪ  1معادلﻪ  2حاﺻﻞ خواهد شد:
(رابطﻪ)2

dqt
)  k 1 (qe  qt
dt

معادلﻪ شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم بﻪ ﺻورت زیر توﺻیف مﯽگردد:
(رابطﻪ )3

dq t
 K 2 (q e  q t ) 2
dt

کﻪ با انﺘگرالگیری از معادلﻪ  3در شرایﻂ q t  0در  t  0و
 qt  qeمﯽتوان معادلﻪ را بﻪ ﺻورت زیر بازنویﺴﯽ کرد.

خادمی جلگهنژاد و همکاران :تأثير بيوچار تفاله پسته بر جذب سطحی 829 ...

  4 
1/2
   1/2  R D t  C
  

1
1

 K 2t
(q e  q t ) q e

(رابطﻪ )4
با تغییر آرایش معادلﻪ  ،4شﮑﻞ خطﯽ معادلﻪ شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم بﻪ
ﺻورت معادلﻪ  5تعریف مﯽشود:

t
1
t


2
qt K 2qe qe

(رابطﻪ )5
بنابرایﻦ ،ﺳرعت اولیﻪ جذب ( ،)hوﻗﺘﯽ کﻪ  ،t →0را مﯽتوان از
معادلﻪ زیر بدﺳت آورد:

(رابطﻪ )10

کﻪ در آن  q tو  q eمﻘدار ماده جذب شد در زمان  tو در
q
حالت تعادل R D ،ضریب ﭘخشیدگ  tی کﻞ 1و  Cثابت مدل
qe
مﯽباشند .در عمﻞ چنانچﻪ تغییرات در برابر جذر زمان خطﯽ
باشد ،ﺳینﺘیک واکنش از مدل ﭘخشیدگﯽ درون ذرّهای تﺒعیت
مﯽکند .ﻗانون ﺳرعت درون ذرّهای بﻪ ﺻورت زیر بیان شده اﺳت:

h  k2 qe2

(رابطﻪ )6
= hﺳرعت اولیﻪ جذب ()mg kg-1 min-1
شﮑﻞ غیر خطﯽ معادلﻪ رده دوم بﻪ ﺻورت معادلﻪ  7تعریف مﯽ-
شود:

k 2q e2t
qt 
1  k 2q et

dqt
 Kt 1/2
dt

(رابطﻪ )11
در نهایت وبر و موریس شﮑﻞ ﺳادهتر ایﻦ مدل را بﻪ ﺻورت
معادلﻪ زیر بیان کردند ).(Mrris and Weber, 1963

qt  k i t 0.5  I

(رابطﻪ )12

(رابطﻪ )7
 = q tمﻘدار ماده جذب شونده در فاز جامد در زمان (mg kg ) t
 = q eمﻘدار ماده جذب شونده در فاز جامد در زمان تعادل (mg

 = k iضریب ﺳرعت
=عرض از مﺒداء )(mg kg-1

 = k 2ثابت ﺳرعت شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم ( )kg mg min
معادلﻪ الوویچ بﻪ ﺻورت زیر تعریف مﯽشود (:)Ozcan, 2009

آزمايش همدمای جذب فلورايد

-1

)kg-1
-1

-1

dqt
)   exp(  qt
dt

(رابطﻪ)8

 = ثابت واجذب
 = ﺳرعت جذب اولیﻪ )(mg kg-1 min-1
)(kg mg-1

کﻪ با انﺘگرالگیری از معادلﻪ  8در شرایﻂ q t  0در  t  0و
 q t  q eمﯽتوان معادلﻪ را بﻪ ﺻورت زیر بازنویﺴﯽ کرد:

ln t

1



ln   

1



qt 

(رابطﻪ )9
در ﺻورت مناﺳب بودن معادلﻪ الوویچ برای جذب ،نمودار
1
و عرض از
 q tدر برابر  ، lntبﻪ ﺻورت یک خﻂ با شیب



مﺒداء  1 ln  خواهد بود .برخﯽ ﭘژوهشگران از ثابتهای 


و  برای تخمیﻦ ﺳرعت واکنش اﺳﺘﻔاده مﯽکنند ،بﻪ ﻃوری کﻪ

بر اﺳاس معادلﻪ  8با افزایش در مﻘدار  و کاهش مﻘدار ، 
ﺳرعت واکنش افزایش مﯽیابد.
شﮑﻞ کلﯽ معادلﻪ ﭘخشیدگﯽ درون ذرّهای بﻪ ﺻورت زیر
مﯽباشد ).(Cooney, 1999
Overall diffusion coefficient

1.

 qt

 qe

)(mg kg-1 min-0.5

جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچارتﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ با اﺳﺘﻔاده از روش
ناﭘیوﺳﺘﻪ انجام شد .برای آزمایشهای همدما0/5 ،گرم جاذب در
لولﻪهای مخروﻃﯽ از جنس ﭘلﯽاتیلﻦ توزیﻦ گردید و ﺳپس بﻪ هر
کدام  20میلﯽلیﺘر مﺤلول فلوراید با غلظتهای مخﺘلف (ﺻﻔر،3،
 6و  9میلﯽگرم بر لیﺘر) از نمک  NaFاضافﻪ گردید .با اﺳﺘﻔاده از
دﺳﺘگاه شیﮑر ،نمونﻪها بﻪ مدت  24ﺳاعت در دمای˚  25±2 Cو
ﺳرعت ثابت  180دور بر دﻗیﻘﻪ همزده شدند .ﭘس از گذشت ایﻦ
زمان ،نمونﻪها بﻪ مدت  10دﻗیﻘﻪ با ﺳرعت  2500دور بر دﻗیﻘﻪ
ﺳانﺘریﻔیوژ و بخش جامد از مﺤلول جدا گردید .غلظت فلوراید
باﻗﯽمانده در مﺤلولهای رویﯽ با اﺳﺘﻔاده از دﺳﺘگاه فلوراید مﺘر
مدل  WTW523تعییﻦ گردید .دادههای همدمای جذب ﺳطﺤﯽ
با اﺳﺘﻔاده از معادالت النگمویر ،فروندلیچ و تمﮑیﻦ برازش داده
شدند.
مﻘدار جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید از معادلﻪ زیر بدﺳت آمد.
(رابطﻪ )13
 C  Ce V
qe  i
m
C  Ce
(رابطﻪ )14
Sorption(%)  i
 100
Ci
مﻘدار فلوراید جذب شده ) (qeبر حﺴب mg kg-1و درﺻد
جذب فلوراید بوﺳیلﻪ جاذب بﻪ ترتیب با اﺳﺘﻔاده از معادلﻪهای

830

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،3خرداد 1400

C
13و 14مﺤاﺳﺒﻪ گردید.کﻪ در آنها  iو  Ceبﻪ ترتیب غلظتهای
اولیﻪ و تعادلﯽ فلوراید در مﺤلول ) V ،(mg L-1حجم مﺤلول
فلوراید ) (lو  mجرم جاذب ) (gمورد اﺳﺘﻔاده مﯽباشد.
شﮑﻞ غیر خطﯽ (معادلﻪ  )15و شﮑﻞ خطﯽ (معادلﻪ )16
مدل النگمویر بﻪ ﺻورت زیر تعریف مﯽشوند ( Ozdes et al.,
.)2009

(رابطﻪ )15
(رابطﻪ )16

Ce
از رﺳم خطﯽ
qe

q m K LC e
1  K LC e
Ce Ce
1


qe q m K L q m

qe 

در برابر  C eمﯽ توان  q mو  K Lرا بﻪ

ترتیب از شیب و عرض از مﺒداء آن بدﺳت آورد.
  qeمﻘدار گونﻪ جذب شده روی جاذب ()mg kg-1

  q mحداکثر مﻘدار جذب شونده بر روی جاذب ()mg kg-1
  K Lثابت جذب النگمویر و مربوط بﻪ میﻞ ترکیﺒﯽ ﺳایتهای
جذبﯽ و انرژی جذب ( )L mg-1اﺳت و هر چﻪ بزرگﺘر باشد ،ایﻦ
تمایﻞ بیشﺘر اﺳت.
-1
 Ceغلظت تعادلﯽ یون های جذب شونده در مﺤلول ( )mg L
ماهیت مناﺳب جذب و خصوﺻیات ویژه معادلﻪ النگمویر را
مﯽ توان بﻪ کمک یک ثابت بدون واحد بﻪ نام فاکﺘور جداﺳازی یا
ﭘارامﺘر تعادلﯽ )  ( R Lکﻪ در ﺳال  1966توﺳﻂ هال و همﮑاران
معرفﯽ شد ،تشریح نمود (:)Ozcan, 2009
(رابطﻪ )17
1
RL 
1  K LC 0
جهت ﭘیش بینﯽ اینﮑﻪ ﺳیﺴﺘم جذب مطلوبﺴت یا
نامطلوب ،چهار احﺘمال برای ایﻦ ﭘارامﺘر وجود دارد :اگر مﻘدار RL
برابر ﺻﻔر باشد ،نشان دهنده جذب غیرﻗابﻞ برگشت ،چنانچﻪ
 RL=1بیانگر جذب خطﯽ ،در ﺻورتﯽ کﻪ  RL<1 <0بیانگر جذب
مطلوب و اگر  RL>1بیانگر جذب نامطلوب اﺳت (.)Ozcan, 2009
مدل فروندلیچ جذب حداکثری را ﭘیشبینﯽ نمﯽکند و بﻪ
ﺻورت زیر بیان مﯽگردد ( Humelnicu et al., 2011; Dinu and
.)Dragan, 2010
N
(رابطﻪ )18
qe  K FC e
 = q eمﻘدار جذب شونده در واحد وزن جاذب ()mg kg-1
 = K Fثابت فروندلیچ کﻪ ظرفیت نﺴﺒﯽ جذب را مشخص
مﯽکند (mg/kg)(L/mg)1/n
= C eغلظت تعادلﯽ ماده جذب شونده ()mg L-1

1. Surface density

 = Nثابت تجربﯽ مربوط بﻪ شدت جذب و درجﻪ ناهمگنﯽ
ﺳطح جاذب
شﮑﻞ خطﯽ معادلﻪ فروندلیچ بﻪ ﺻورت زیر بیان مﯽشود:

log qe  log K F  N logC e

(رابطﻪ )19
معادلﻪ فروندلیچ دارای ﭘایﻪ نظری نﺒوده و ثابتهای آن
معموالً دارای مﻔهوم فیزیﮑﯽ نیﺴﺘند .با ایﻦ حال ،ثابت  KFرا
مﯽتوان یک شاخص کمیت یا ظرفیت جذب دانﺴت کﻪ میزان
جذب یون فلزی جذبشده در گرم جاذب را در غلظت تعادلﯽ
ﭘیشبینﯽ مﯽکند ،زیرا بر اﺳاس معادلﻪ فروندلیچ هنگامﯽ کﻪ
غلظت تعادلﯽ ماده جذبشونده واحد باشد (، C e  (1 mg L-1
 K F  qeخواهد بود ،N .ﺳنجشﯽ برای ﻃﺒیعت و ﻗدرت
فرآیند جذب و توزیﻊ مﮑانهای فعال جذب مﯽباشد .اگر N<1
باشد ،انرژی ﭘیوند با تراکم ﺳطﺤﯽ 1افزایش مﯽیابد؛ در ﺻورتﯽ
کﻪ  N>1باشد ،انرژی ﭘیوند با تراکم ﺳطﺤﯽ کاهش مﯽیابد و
چنانچﻪ  N=1باشد ،همﻪ مﮑانهای جذب برابر هﺴﺘند
(.)Humelnicu et al., 2011; Dinu and Dragan, 2010
همدمای تمﮑیﻦ بﻪ ﺻورت معادلﻪ زیر بیان مﯽشود:
RT
ln K TeC e
b

qe 

(رابطﻪ )20
کﻪ  ،(J mol ) bثابت تمﮑیﻦ وابﺴﺘﻪ بﻪ گرمای جذبKTe ،
) ،(L g-1ثابت تعادل ﭘیوند معادل با حداکثر انرژی ﭘیوند،
( ،R )8/314 J mol-1 K-1ثابت جهانﯽ گازها و  Tدمای مطلﻖ بر
حﺴب کلویﻦ مﯽباشد.
-1

تجزيه و تحليل آماری دادهها
تجزیﻪ و تﺤلیﻞ آماری دادهها با اﺳﺘﻔاده از نرم افزار آماری SPSS

نﺴخﻪ  16انجام شد و مﻘایﺴﻪ میانگیﻦ با اﺳﺘﻔاده از آزمون دانﮑﻦ
و در ﺳطح احﺘمال ﭘنج درﺻد انجام شد .همچنیﻦ نمودارهای
مورد نیاز با اﺳﺘﻔاده از نرم افزارهای  Excelو  Prismرﺳم شد.

نتايج و بحث
مﻘایﺴﻪ میﮑروگرافهای  SEMتﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ و بیوچار حاﺻﻞ از آن
نشان مﯽدهد کﻪ فرایند ﭘیرولیز باعث شده اﺳت کﻪ بیوچار حاﺻلﻪ
نﺴﺒت بﻪ تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ دارای منافذ و در نﺘیجﻪ ﺳطح بیشﺘری باشد
(شﮑﻞ  .)2تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ دارای یک ﺳطح ﺻاف اما بیوچار دارای
شﮑﻞ نامنظم با ﺳاخﺘار مﺘخلخﻞ اﺳت کﻪ مﯽتواند مﮑانهای
جذب بیشتری را برای فلوراید فراهم کند)2017( Deng et al. .
نشان دادند کﻪ یک جاذب با میزان تخلخﻞ باالتر در جذب فلزات
ﺳنگیﻦ مؤثرتر اﺳت.
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b

a

شکل  -2تصاوير  SEMتفاله پسته ) (aو بيوچار تفاله پسته )(b

نتايج طيف بينی زير قرمز ( )FT-IRتفاله پسته و بيوچار حاصل
از آن

نﺘایج ﻃیف  FT-IRنشان مﯽدهد کﻪ شمار زیادی از گروههای
عاملﯽ روی ﺳطح بیوچار وجود دارد کﻪ مﯽتواند برای جذب مﻔید
باشد (شﮑﻞ .)3بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ در دمای  600درجﻪ ﺳانﺘﯽگراد
نﺴﺒت بﻪ تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ از یک الگوی مشابﻪ روی ﻃیف FT-IR
داشﺘند و فﻘﻂ مﮑانهای ﭘیکها تغییر کرده اﺳت .ﭘیکهایﯽ کﻪ
در فرکانس 1118 cm-1و  1384cm-1بﻪ ترتیب گروه های عاملﯽ
 C=Cو C-O-Cمربوط مﯽباشد .و ﭘیک با فرکانس 1051 cm-1
مربوط بﻪ گروه عاملﯽ  Cمﯽباشد و ﭘیکهای در فرکانس 2858
و  2916نمایانگر گروههای عاملﯽ  –CH2و -OHمﯽباشد .از
آنجایﯽ کﻪ گروههای عاملﯽ اکﺴیژن دار در جذب فلزات بیشﺘریﻦ
تأثیر را دارند ،ﭘیکهای مربوط بﻪ گروههای عاملﯽ هیدروکﺴیﻞ
در بیوچار بﻪ ﻃور آشﮑاری در مﻘایﺴﻪ با تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ (منﺒﻊ اولیﻪ)

افزایش و تغییر یافﺘﻪ اﺳت و بارزتریﻦ گروههای عاملﯽ در بیوچار
تولید شده گروه عاملﯽ  -OHاﺳت کﻪ ایﻦ گروههای عاملﯽ مﯽ-
توانند باعث افزایش ظرفیت جذب توﺳﻂ بیوچار نﺴﺒت بﻪ ماده
اولیﻪ شود کﻪ دلیﻞ آن تﺒادل لیگاندی بیﻦ ﺳایت های جذب
هیدروکﺴیلﯽ مﯽباشد .افزایش ﭘﯽ اچ در بیوچار بﻪ دلیﻞ آزاد شدن
گروههای عاملﯽ هیدروکﺴیلﯽ مﯽباشد .گروههای عاملﯽ اکﺴیژن-
دار از ﻗﺒیﻞ  –R-OH ،-OH ،COOHاز ﻃریﻖ تﺒادل یونﯽ بﻪ
عنوان یک مﮑانیﺴم عمده برای جذب فلزات بﻪ وﺳیلﻪ بیوچار
دانﺴت ( .)Wan et al., 2014نﺘایج بﻪ دﺳت آمده از گراف بیوچار
با نﺘایج حاﺻﻞ از یافﺘﻪهای ) (Wan et al., 2014کﻪ بیان کردند
کﻪ گروههای عاملﯽ اکﺴیژندار بﻪ خصوص گروه عاملﯽ
هیدروکﺴیلﯽ د ر بیوچار کﻪ بیشﺘریﻦ ظرﻗیت جذب را دارا مﯽ-
باشند ،مطابﻘت دارد.
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سينتيک جذب فلورايد
تأثير زمان تماس بر جذب فلورايد

تأثیر زمان تماس بر مﻘدار جذب شﮑﻞ ( )4و راندمان حذف فلوراید
شﮑﻞ ( )5بوﺳیلﻪ بیوچار در غلظتهای اولیﻪ  6 ،3و  9میلﯽگرم
بر لیﺘر در  16بازه  15دﻗیﻘﻪای نشان داده شده اﺳت .همانطور
کﻪ مالحظﻪ مﯽشود ،با افزایش زمان تماس مﻘدار جذب و درﺻد
حذف فلوراید بﻪ وﺳیلﻪ بیوچار در هر ﺳﻪ غلظت افزایش یافﺘﻪ
اﺳت و راندمان حذف فلوراید ﭘس از گذشت  240دﻗیﻘﻪ برای
غلظتهای  6 ،3و  9میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ ترتیب 63/05 ،70/89
و  54/66درﺻد بدﺳت آمد (شﮑﻞ .)5ﺳرعت حذف فلوراید در
ابﺘدا ﺳریﻊ بوده کﻪ ایﻦ حالت احﺘماال بﻪ دلیﻞ وجود تعداد زیاد
ﺳایتهای فعال و اشﺒاع نشده جذب باشد اما ﭘس از آن کند شده
و بﻪ تدریج کاهش مﯽیابد تا بﻪ تعادل برﺳد کﻪ ایﻦ ثابت شدن
ظرفیت جذب مﯽتواند ناشﯽ از ﭘر شدن مﮑانهای فعال روی
ﺳطح جاذب و یا کامﻞ شدن ظرفیت جذب باشد (Gupta et al.,
) .2007; Yazdanbakhsh et al, 2011با افزایش غلظت اولیﻪ
فلوراید ،درﺻد جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار کاهش یافﺘﻪ اﺳت .در

غلظتهای باالتر فلوراید ،بدلیﻞ اشﺒاع شدن مﮑانهای جذب،
فلوراید بیشﺘری در مﺤلول تعادلﯽ باﻗﯽ مﯽماند و درﺻد جذب
فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچارکاهش مﯽیابد .همچنیﻦ ،در غلظتهای
اولیﻪ کم ،مﮑانهای جذب ﻗابﻞ دﺳﺘرس برای یونهای فلوراید
نﺴﺒﺘاً زیاد بوده و فلوراید بﻪ راحﺘﯽ جذب مﯽشود .امّا در غلظت
های اولیﻪ باال ،مﮑانهای جذب در دﺳﺘرس مﺤدود اﺳت و ایﻦ
منجر بﻪ کاهش درﺻد جذب فلوراید مﯽشود .در ﺳالهای اخیر،
بیوچار بﻪ عنوان یک عامﻞ بالﻘوه برای جذب آلودگﯽ درآب و خاک
در نظر گرفﺘﻪ شده اﺳت ( Ahmad et al., 2015; Cao et al.,
 .)2009; Xu et al., 2012مطالعات گﺴﺘردهای در ارتﺒاط با
بیوچارهای تهیﻪ شده از مواد زیﺴت توده معمولﯽ مانند کاه ذرت
،بامﺒو و چوپ ﭘنﺒﻪ با توجﻪ بﻪ کاربرد آنها در اﺻالح آب و خاک
انجام شده اﺳت (.)Xu et al., 2012; Zhang and Gao, 2013
همچنیﻦ نﺘایج بدﺳت آمده در ایﻦ تﺤﻘیﻖ با نﺘایج ( Mohan et
 )al., 2014در مورد جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید توﺳﻂ بیوچار مطابﻘت
دارد.

شکل  -4تأثير زمان تماس بر جذب فلورايد بوسيله بيوچار در غلظتهای اوليه مختلف
(حروف غيرمشترک نشان دهنده اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح احتمال  0/01میباشد)

شکل  -5تأثير زمان تماس بر راندمان حذف فلورايد بوسيله بيوچار در غلظتهای اوليه مختلف
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تأثير  pHبر جذب فلورايد

نﺘایج بﻪ دﺳت آمده برای جذب فلوراید با  pHمخﺘلف در شﮑﻞ
( )6نشان داده شده اﺳت .نﺘایج نشان داد کﻪ با افزایش  pHاز 2
بﻪ  ،7راندمان حذف فلوراید بﻪ ترتیب از 12/45بﻪ ٪31/62
افزایش یافﺘﻪ و ﭘس از  7 pHبﻪ ﺳرعت کاهش مﯽیابد .جذب در
 pHﭘاییﻦ بﻪ دلیﻞ تولید اﺳیدهای هیدروفلوئوریک در شرایﻂ

اﺳیدی مناﺳب نیﺴت ) .(Tor, 2006عالوه بر ایﻦ ،جذب فلوراید
در  pHباال بﻪ دلیﻞ رﻗابت بیﻦ یونهای هیدروکﺴید و یونهای
فلوراید کاهش یافﺘﻪ اﺳت .ایﻦ نﺘایج با یافﺘﻪهای بدﺳت آمده
توﺳﻂ ﺳایر مﺤﻘﻘیﻦ مطابﻘت دارد ;(Gupta et al., 2007
).Raichur and Basu, 2001

شکل -6تأثير  pHبر راندمان حذف فلورايد بوسيله بيوچار

مدلهای ﺳینﺘیک شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول ،شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم ،ﭘخشیدگﯽ درون ذرهای و الوویچ برازش داده شده بر دادههای جذب فلوراید
بوﺳیلﻪ بیوچار در شﮑﻞ ( )7نشان داده شده اﺳت .ﭘارامﺘرهای ﺳینﺘیک مﺤاﺳﺒﻪ شده بوﺳیلﻪ برازش شﮑﻞ غیرخطﯽ ایﻦ مدلها نیز در
(جدول )2خالﺻﻪ گردیده اﺳت .همانطور کﻪ در (جدول )2مشاهده مﯽشود ،مدلهای شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول و شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم با داشﺘﻦ مﻘادیر
ضریب تﺒییﻦ ) (R2باالتر نﺴﺒت بﻪ ﺳایر مدلها ،جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار را بهﺘر توﺻیف نمودند کﻪ داللت بر جذب فیزیﮑوشیمیایﯽ
فلوراید دارد .با توجﻪ بﻪ شﮑﻞ ( ،)7شیب نمودارهای ﺳینﺘیک برای جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار با افزایش غلظت اولیﻪ فلوراید افزایش
یافﺘﻪ اﺳت کﻪ نشان دهنده افزایش ﺳرعت جذب اولیﻪ با افزایش غلظت مﯽباشد .همچنیﻦ ﺳرعت اولیﻪ جذب ( )hحاﺻﻞ از مدل شﺒﻪ
مرتﺒﻪ دوم کﻪ نشان دهنده ﺳرعت جذب اولیﻪ اﺳت بﻪ خوبﯽ مشخص اﺳت و با افزایش غلظت از  3میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ  9میلﯽگرم بر
لیﺘر مﻘدار ﭘارامﺘر  hاز  0/51بﻪ  1افزایش یافﺘﻪ اﺳت .مدلهای ﺳینﺘیﮑﯽ شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول و دوم بهﺘریﻦ برازش را بر روی دادههای جذب
فلوراید بﻪ وﺳیلﻪ بیوچار در غلظتهای مخﺘلف را داشﺘند .در ﭘژوهشﯽ مدلهای شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول و شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم برازش بهﺘری در جذب
داشﺘﻪ اند کﻪ ایﻦ داللت بر جذب فیزیﮑو شیمیایﯽ دارد ( .)Boroumand et al., 2014در غلظتهای باالی فلوراید ،بدلیﻞ اشﺒاع شدن
مﮑانهای جذب ،فلوراید بیشﺘر در مﺤلول تعادلﯽ باﻗﯽ مﯽ ماند ،در نﺘیجﻪ درﺻد جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار کاهش مﯽیابد کﻪ با
یافﺘﻪهای ) Ozdes et al., (2011و ) Humelnicu et al., (2011مطابﻘت دارد.
همدماهای جذب فلورايد

همدماهای جذب جهت بهینﻪﺳازی اﺳﺘﻔاده از جاذبها مهم هﺴﺘند ،زیرا چگونگﯽ برهمﮑنش یونهای فلوراید با جاذب را توﺻیف
مﯽکنند .شﮑﻞ ( )8همدماهای النگمویر ،فروندلیچ و تمﮑیﻦ برازش داده شده بر دادههای آزمایشﯽ جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار را نشان
مﯽدهد .ﭘارامﺘرهای همدما و ضرایب تﺒییﻦ حاﺻﻞ از شﮑﻞ غیرخطﯽ ایﻦ مدلها در جدول ( )3خالﺻﻪ گردیده اﺳت .با توجﻪ بﻪ ضرایب
تﺒییﻦ ( )R2و خطا اﺳﺘاندارد ( )SEارائﻪ شده در جدول ( ،)3مدل النگمویر توﺻیف بهﺘری از فرآیند جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار ارائﻪ
exp .

مﯽنماید .حداکثر جذب فلوراید )  197 mg kg-1 ( qmaxتوﺳﻂ بیوچار در
cal .

شرایﻂ آزمایش بدﺳت آمد .همچنیﻦ ،حداکثر جذب فلوراید (

)  306 mg kg-1 qmaxتوﺳﻂ بیوچار از مدل النگمویر بدﺳت آمد .مﻘدار  KLمدل النگمویر 0/439 ،بدﺳت آمد .مﻘدار ثابت  nمدل فروندلیچ
نیز کمﺘر از واحد ( )0/541بدﺳت آمد کﻪ نشاندهنده جذب مطلوب فلوراید توﺳﻂ بیوچار اﺳت.
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جدول  -2پارامترهای سينتيک جذب فلورايد بوسيله بيوچار در غلظتهای اوليه مختلف

غلظت اولیﻪ فلوراید (میلﯽگرم بر لیﺘر)
مدل ﺳینﺘیک
exp

(mg kg-1) q e

3

6

9

85/06

151/33

196/8

شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول
(mg kg-1) qe

178/2
0/0028

232/3
0/0047

1078
0/00094

R2

0/984
3/56

0/982
6/73

0/951
15/64

(min-1) K1

SE

شﺒﻪ مرتﺒﻪ دوم
(mg kg-1) qe
(×10-6 kg mg −1 min −1) K2
(mg kg-1 min-1) h
R2
SE

315/4
5/17
0/514
0/983
3/59

386/8
7/53
1/127
0/981
7/03

2163
0/21
1/004
0/951
15/65

الوویچ

−1
−1
(mg kg min ) α
(kg mg-1) β

1/592
0/031
0/907
7/91

R2
SE

3/084
0/017
0/931
12/21

3/451
0/012
0/832
27/55

ﭘخشیدگﯽ درون ذرّهای
(mg kg-1 min-1/2) ki

6/428
-16/34
0/943
6/67

I
R2
SE

11/67
-26/19
0/951
11/22

P se u d o -se co n d -o rd e r

15/77
-48/77
0/887
23/85
P se u d o -first-o rd e r

250

250

9 m g /L

200

9 m g /L

) q t (m g /k g

3 m g /L

100

6 m g /L
3 m g /L

150
100

50

50

0
300

200

100

0

0

300

) T im e (m in

200

100

0

) T im e (m in

In tra p a rticle d iffu sio n

E lo v ich
250

3 m g /L

100
50

300

100

200

9 m g /L

) q t (m g /k g

6 m g /L

150

250

6 m g /L

150

3 m g /L

100
50

0

0

-5 0

-5 0

0

300

) T im e (m in

200

100

) q t (m g /k g

9 m g /L

200

200

) q t (m g /k g

6 m g /L

150

200

0

) T im e (m in
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های اوليه مختلف
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2

250

R2 = 0.994

250

R = 0 .9 9 9

200

200

) q e (m g /k g

100

100
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50

F r e u n d lic h

50
0

0
5

4

2

3

0

1

2

3

4

5

0

1

) q e (m g /k g

150

150

) C e (m g /L

) C e (m g /L

250

R2 = 0.972

200

100
50
T e m k in

) q e (m g /k g

150

0
-50

4

5

2

3

1

0
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شکل  -8مدلهای همدمای جذب فروندليچ ،تمکين و النگموير برازش دادهشده بر دادههای جذب فلورايد توسط بيوچار (زمان تماس 24ساعت ،دما  25درجه
سلسيوس ،غلظت جاذب  6ميلیگرم بر ليتر)
جدول  -3پارامترهای مدلهای همدمای النگموير ،فروندليچ و تمکين برای جذب فلورايد بوسيله بيوچار (غلظت جاذب  6ميلیگرم بر ليتر و زمان تماس24
ساعت)
exp
qmax

همدمای النگمویر

)(mg. kg-1

cal .
qmax

197

306

KL

0/439

همدمای تمﮑیﻦ

همدمای فروندلیچ

SE

R2

KF

SE

N

R2

B

SE

KTe

R2

0/878

0/999

93/71

8

0/541

0/994

43/94

17/48

8/674

0/972

مﻘادیر فاکﺘور جداﺳازی ( )RLبدﺳت آمده ،برای جذب
فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار بیﻦ  0/2-0/43مﯽباشد کﻪ نشان دهنده
جذب مطلوب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار مﯽباشد (شﮑﻞ  .)9چندیﻦ
تﮑنولوژی برای حذف فلزات ﺳمﯽ از آب ،از ﻗﺒیﻞ تﺒادل یونﯽ،
رﺳوب شیمیایﯽ ،جداﺳازی غشایﯽ و جذب ﺳطﺤﯽ در نظر گرفﺘﻪ
شده اﺳت ( Fang et al., 2008; Shirvani et al., 2014; Ge et
 .)al., 2012; Pan et al.,2010در مﻘایﺴﻪ ،جذب ﺳطﺤﯽ روی
جاذب بﻪ عنوان یک روش بﻪﺻرفﻪ برای اﺻالح آلودگﯽهای آب
در نظر گرفﺘﻪ شده اﺳت .شماری از مواد جاذب مورد مطالعﻪ ﻗرار
گرفﺘﻪ کﻪ بﻪ حذف فلزات از آب و خاک کمک مﯽکند شامﻞ کربﻦ
فعال ،مواد آلﯽ ،زیﺴت توده میﮑروبﯽ و مواد زائد کشاورزی اﺳت.
اما بﺴیاری از مواد جاذب داری مﺤدودیت مثﻞ هزینﻪ باال و بهره-
برداری ﭘاییﻦ اﺳت ( ;Kumar et al., 2014; Sun et al., 2014
 .)Ok et al., 2007با توجﻪ بﻪ اینﮑﻪ فرآیند جذب ﺳطﺤﯽ یک
فرآیند مﻘرون بﻪ ﺻرفﻪ ،ﺳاده و عملﯽ اﺳت .ایﻦ فرآیند در کاهش
غلظت فلوراید مؤثر اﺳت ( .)Fan et al., 2003همچنیﻦ نﺘایج

نشان داد کﻪ مدل النگمویر برازش بهﺘری بر جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید
از مﺤلولهای آبﯽ داشﺘﻪ کﻪ با نﺘایج ایﻦ ﭘژوهش مطابﻘت دارد
(.)Mjengera and Mkongo, 2003

شکل  -9تغييرات فاکتور جداسازی با غلظت اوليه فلورايد

با توجﻪ بﻪ آنﮑﻪ در کشورمان ﭘﺴﺘﻪ یﮑﯽ از مﺤصوالت
اﺳﺘراتژیک مهم اﻗﺘصادی مﺤﺴوب مﯽشود ،شهرﺳﺘان انار در
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اﺳﺘان کرمان نیز یﮑﯽ از ﻗطبهای مهم تولید ﭘﺴﺘﻪ در کشور اﺳت
کﻪ ﺳالیانﻪ حدود  300-400کیلوگرم بر هﮑﺘار بﻘایای حاﺻﻞ از
برداشت مﺤصول ﭘﺴﺘﻪ را تولید مﯽکند .ایﻦ بﻘایا بﺴیار ارزان
(حﺘﯽ بدون ﭘرداخت هزینﻪ) و ﻗابﻞ دﺳﺘرس اﺳت .با توجﻪ بﻪ
بررﺳﯽهای انجام شده مﯽتوان فرآیند ﭘیرولیز را یﮑﯽ از
راهﮑارهای مهم مدیریت بﻘایای ﭘﺴﺘﻪ دانﺴت .بنابرایﻦ با فرآیند

ﭘیرولیزمﯽتوان بﻘایای ﭘﺴﺘﻪ را بﻪ جاذبﯽ ارزان ﻗیمت تﺒدیﻞ نمود.
حﺘﯽ نﺘایج بدﺳت آمده از ایﻦ مطالعﻪ نیز حداکثر ﻗابلیت جذب
فلوراید توﺳﻂ بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ را  0/306میلﯽگرم بر گرم نشان
داد .با توجﻪ بﻪ نﺘایج ﭘژوهشهای دیگر کﻪ در جدول ( )4آورده
شده ،بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ جاذب نﺴﺒﺘاً مناﺳﺒﯽ برای جذب فلوراید
از مﺤلولهای آبﯽ اﺳت.

جدول  -4مقايسه جاذبهای مختلف با قابليت جذب فلورايد
نوع جاذب

ﻗابلیت حداکثر جذب (برحﺴب (mg/g

رفرنس

تﻔالﻪ چای
زیﺴت توده ﭘودر شده اﻗاﻗیا
خاکﺴﺘر ﭘوﺳﺘﻪ برنج
کربﻦ باگاس فعال شده
بخار فعال شده بایوچار
بیوچار اﺳﺘخوان
خاک اره
بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ

0/51
0/04
2/91
1/15
0/91
1/33
1/73
0/306

Bhaumik et al., 2012

نتيجهگيری
اﺳﺘﻔاده از جاذبهای ارزان ﻗیمت و یا موادی کﻪ بعنوان ضایعات
کشاورزی تولید مﯽشوند مﯽتوانند بﻪ عنوان یک راهﮑار مناﺳب
برای مﻔید واﻗﻊ شدن ایﻦ ضایعات و همچنیﻦ حذف آلودگﯽهای
مﺤیطﯽ باشند .با توجﻪ بﻪ نﺘایج بﻪ دﺳت آمده از بیﻦ مدلهای
ﺳینﺘیک جذب ﺳطﺤﯽ ،مدلهای شﺒﻪ مرتﺒﻪ اول و شﺒﻪ مرتﺒﻪ
دوم با داشﺘﻦ مﻘادیر ضریب تﺒییﻦ باالتر نﺴﺒت بﻪ ﺳایر مدلها،
جذب فلوراید بوﺳیلﻪ بیوچار را بهﺘر توﺻیف نمودند کﻪ داللت بر
جذب فیزیک و شیمیایﯽ فلوراید دارد .نﺘایج برازش مدلهای هم
دمای جذب ﺳطﺤﯽ بر دادههای آزمایش جذب فلوراید بوﺳیلﻪ
بیوچار بیانگر ایﻦ بود کﻪ مدل النگمویر بﻪ عنوان بهﺘریﻦ مدل

Jamode et al., 2004
Bibi et al., 2017
Yadav et al., 2013
Haljer et al.,2016
Medellin-Castillo et al., 2007
Yadav et al., 2013

ایﻦ مطالعﻪ

انﺘخاب گردید .نﺘایج نشان داد کﻪ با افزایش  pHاز  2بﻪ  ،7راندمان
حذف فلوراید بﻪ ترتیب از 12/45بﻪ  ٪31/62افزایش و ﭘس از pH
 7بﻪ ﺳرعت کاهش یافت .همچنیﻦ با افزایش زمان تماس درﺻد
جذب فلوراید بﻪ وﺳیلﻪ بیوچار افزایش یافت و ﭘس از گذشت 240
دﻗیﻘﻪ برای غلظتهای  6 ،3و  9میلﯽگرم بر لیﺘر بﻪ ترتیب
 63/05 ،70/89و  54/66درﺻد بدﺳت آمد .با توجﻪ بﻪ نﺘایج
بدﺳت آمده مﯽتوان اظهار نمود کﻪ بیوچار تﻔالﻪ ﭘﺴﺘﻪ بﻪ دلیﻞ
افزایش جذب ﺳطﺤﯽ فلوراید در مﺤلولهای آبﯽ مﯽتواند جاذب
ارزان و مناﺳﺒﯽ برای اﺻالح آلودگﯽهای آب باشد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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