
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID


	 ���ان �ب ا                                                                                 ���  20-22                                  و��� ����ا�� � ا��  دا*� زا)' -1387ا"! �
 

 

 1

 

 

 

 

 

  بررسي كارايي حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از رزين آنيوني قوي
  

  

  يمنصوره دهقان

  دانشكده بهداشت شيراز استاد يار و عضو هيأت علمي

 زهرا خاشي

  دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط

 محمد رضا طباطبايي

 عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت شيراز

  

  

   :چكيده 

ي از اركان از آنجايي كه آب يك .كه سالمت آب را زير سوال مي برد، نيترات و به طور كلي تركيبات ازته استيكي از مواردي 

با توجه مسئله كمبود نزوالت آسماني و بحران شديد آب در استان فارس و پائين آمدن كيفيت آب . است مهم زيست محيطي

شديم كه مطالعه اي در ارتباط با آالينده نيترات به عنوان يكي از عواملي  لذا بر آن از نظر افزايش ميزان نيترات در منابع آب  ،

رو به رشد در  يك مشكل مهم و و زيرزميني آلودگي نيترات در آبهاي سطحي. ا به خطر مي اندازد انجام دهيمكه سالمت آب ر

غلظت بيش از حد آن در آبهاي  يكنل وجود دارد، به مقدار كمنيترات  غلظت اگرچه در اغلب آبهاي طبيعي. همه جهان است

لذا  . همچنين در نتيجه استفاده بيش از حد از كودهاي شيميايي است و انساني در نتيجه فضوالت حيواني و اًزير زميني اساس

جهت بررسي كارايي رزين آنيوني به منظور ارائه  حاضر تحقيق ،، خصوصاً با توجه به بحران آب به دليل اهميت بهداشت آب

 همطالعيك تحقيق به صورت اين . مي باشد در منابع آب آشاميدني افزايش غلظت نيترات،راهكار مناسب براي حل مشكل يك 

دانشكده بهداشت شيراز و با هدف تعيين ميزان ين آنيوني قوي در مقياس كوچك، در با استفاده از ستون حاوي رز آزمايشگاهي

اسپكتروفتومتري  روش اندازه گيري نيترات به .انجام شد  Amberjet 4200 Clجذب نيترات از نمونه هاي آب به وسيله رزين

، زمان ماند بهينه پس از اندازه گيري ارتفاع ومطالعه در اين .)1(گرديداستاندارد متد انجام  روشنانومتر، با  220در طول موج 

ل از آناليز نمونه هاي آب خروجي از ستون داده هاي حاص :يافته ها. تعيين گرديدميزان جذب نيترات از ستون تبادل يون 

ثيري در روند حذف نيترات ندارد و راندمان أميلي گرم بر ليتر ت 125به  25نشان داد كه افزايش غلظت نيترات ورودي از 

به در آزمايشات، نزديك نيترات غلظت هاي به با توجه به اين كه : استنتاج. است% 100حذف نيترات در كليه غلظت ها برابر 

بسيار آشاميدني آلوده آب  منابع غلظت آب چاه هاي آلوده شيراز انتخاب شده، لذا كارايي اين رزين براي استفاده در تصفيه

  . مطلوب است
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  . نيترات، آب آشاميدني، رزين آنيوني قوي: واژه هاي كليدي

  

  :مقدمه

با توجه به بحران . ايران مي باشد خصوصاً ورو به رشد در همه جهان  آلودگي نيترات در آبهاي سطحي يك مشكل مهم و

ممكن  اگرچه در اغلب آبهاي طبيعي .بهاي زيرزميني به شدت افزايش يافته استآغلظت نيترات در منابع شديد و كمبود آب، 

در نتيجه فضوالت  اًغلظت بيش از حد آن در آبهاي زير زميني اساسليكن ، داشته باشدوجود  به مقدار كمنيترات  است

از داليل ديگر افزايش غلظت نيترات، پسابهاي خانگي، . است ازتهكودهاي  همچنين استفاده بيش از حد انساني و ،انيحيو

  ). 2(است شهري و صنعتي مي باشد كه غلظت نيترات در پساب خروجي باالتر از حد استاندارد 

العه قشرهاي معدني ناحيه اي كه آب درآن جاري آلودگي پي مي بريم  بلكه با مط ءبا اندازه گيري نيترات نه تنها به منشا

    ).3(دتدابير الزم براي سالم سازي آب اتخاذ كر است، مي توان به دوره اصلي آلودگي پي برد و

، غلظت نيوزيلند و آمريكا، كانادا، اروپا، آفريقا، خاورميانه، استراليا، خصوصاً آبهاي زيرزميني كشورهاي در بسياري از منابع آبي

در ايران نيز روند رو به در سال هاي اخير  .بدون تصفيه، براي آشاميدن مناسب نيستند رات روند رو به افزايش داشته ونيت

اراك،  از قبيل تهران، مشهد، اصفهان و شهرهاييافزايش غلظت نيترات در بخشي از منابع با ارزش آب هاي زير زميني 

 به دليل آلودگي شديد عمالً شهرهاتعدادي از چاه هاي آب شرب اين . استبرو كرده  معضل جدي رو امتوليان آب شرب را ب

آلوده نيز تا كنون، از طريق اختالط آن با آب هاي با غلظت كم  اًچاه هاي نسبت استفاده از .از مدار بهره برداري خارج شده اند

  .)4(كاري مناسب نمي باشد نبوده و راههميشه قابل اجرا  اين موضوعالبته  نيترات امكان پذير شده است كه

، مشكل آلودگي نيترات يكي از مسائل اساسي آبهاي ، كمبود شديد آب و عميق تر نمودن چاه آباخير با توجه به خشكسالي

مرگ زودرس  مانند مرگ آبزيان و ميزان باالي نيترات در آب ها باعث ايجاد مشكالت زيست محيطي ..آشاميدني مي باشد

  . )5(را به همراه آورد 1)سيوناتريفيكا(بي آ منابع

    ثير نيترات أت .)6(د حتي مرگ به دنبال داشته باش انسان مي تواند مشكالت جدي و جانوران و مسموميت در نوزادان و

 آن باعث درد هاي شكمي، اسهال، استفراغ، فشار خون، افزايش مرگ و كه مقدار زياد مي تواند به سميت نوع اول تعبير شود

تغيير در  دان، نقص مادرزادي سيستم عصبي مركزي، ديابت، سقط خودبخودي جنين، عفونت دستگاه تنفس، ومير نوزا

 ppm غلظت هاي باالتر از   .نيترات به دليل اثرات غير سمي براي بزرگساالن حائز اهميت است .شود سيستم ايمني بدن مي

سوم در محيط  آمين نوع دوم و اكنش بين نيترات وو. ودش ماه 6در كودكان زير  2مي تواند باعث متهمو گلوبينميا 50

 ،سرطانزا اين تركيباتكه  د،گرد )نيتروزآميدها و نيتروز آمين ها(3نيتروزN- مي تواند باعث تشكيل تركيبات اسيدي متوسط

  ).7( مي شوند كودكان ناقص الخلقه يا تولد جهش زا و

 بانيترات يك يون پايدار با حساسيت بسيار باال  .تفاده مي شوداس حذف نيترات ازآب آشاميدني مختلفي جهت روش هاي

 زير زميني و    سرعت حركت باالي اين يون در سفره هاي آب به دليل. پتانسيل پايين براي رسوب گذاري يا جذب است

سختي گيري با آهك حذف اين يون با استفاده از روش هاي تصفيه معمولي آب مانند  ،نيتروژن قابليت احياي آن به نيتريت و

                                         
1- 

Eutrophication 
2 -Methmoglobinemia 
3
 -N-Nitros 
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، اسمز 5، تبادل يوني4كاهش شيميايي در تصفيه آب نظيرتكنولوژي هاي پيشرفته استفاده از  .يا فيلتراسيون مشكل است

آب آشاميدني  مي تواند براي حذف نيترات از 9دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي و 8، كاتاليتيك هيدروژني7، الكترودياليز6معكوس

  ).8( استفاده شود

جايي كه كه با كاهش نزوالت آسماني و بحران شديد آب روبرو مي باشيم، بنابراين غلظت نيترات در بسياري از منابع آب از آن

براي استفاده از اين منابع جهت آب شرب، بايد روشي مناسب براي كاهش غلظت نيترات پيدا لذا . افزايش پيدا كرده است

  . جهت حذف نيترات از آب مي باشد  Amberjet 4200 Clآنيوني قوي  رزين هدف از اين مطالعه بررسي كارايي. نمود

  

  :مواد وروشها

  . در دانشكده بهداشت شيراز انجام شد 1386در سال پايلوت و پيوسته به صورت آزمايش 

 Amberjetاستفاده شده از نوع  رزين .آلمان بود  (Merk)استفاده شده از نوع صد در صد خالص مرك مواد شيمياييكليه 

4200 Cl   ساخت شركتRohm & Hass  براي ساختن تمام نمونه ها از آب مقطر دوبار تقطير استفاده شده است .مي باشد .

  .استفاده گرديد (B 4500)جهت اندازه گيري نيترات به روش استاندارد متد )  Unikam 8625مدل(از دستگاه اسپكتروفتومتر 

مطالعه اي    با توجه به  )ميلي گرم برليتر نيترات 125و  100، 75، 50، 25(العه غلظت هاي استفاده شده نيترات در اين مط

به صورت روزانه و با  تهيه نمونه هاي نيترات .كه بر ميزان غلظت نيترات آب چاههاي آلوده شيراز انجام شد، تعيين گرديد

  . رقيق كردن محلول هاي غليظ نيترات انجام مي گرديد

متد  استاندارد اسپكتروفتومتر براي غلظت هاي مورد مطالعه با روشنيترات جهت كاليبراسيون دستگاه  تهيه محلول استاندارد

(4500B) تهيه گرديد.  

پايلوت مورد  .)9(انتخاب گرديد ) 105(توجه به شكل پيشنهادي كتاب استاندارد متد ابعاد آن با و پايلوتشكل  :پايلوتتهيه 

در . لوله ورودي آب را از باال به سمت ستون هدايت مي كند. مي گيرد در آن قرار شامل ستون عمودي است كه رزين نظر

سر ديگر اين لوله پالستيكي به لوله . لوله پالستيكي با قطر داخلي معادل قطر داخلي لوله ورودي قرار دارد ،انتهاي ستون

پايين بردن اين لوله خروجي سطح آب در  اال وبا ب. بعد از آن يك لوله به عنوان لوله خروجي قرار دارد. خروجي متصل است

قبل از انجام . جهت جلوگيري از خشك شدن رزين، بايستي هميشه سطح آب باالتر از رزين قرار گيرد. رزين قابل كنترل است

   ). 10(شسته شد% 4سي سي سود  25به كمك آزمايشات رزين موجود در داخل ستون 

كه در نهايت با در نظر گرفتن خروجي براي عمل بك واش به شكل زير . رد متداستشكل پيشنهادي كتاب استاندا زيرشكل 

  . ساخته شد

 

 

  

                                         
4
 -Chemical reduction 

5
 -Ion- exchange 

6
 -Revers osmosis 

7 -Electrodialysis 
8
 -Catalytic hydrogenation 

9
 -Biological denitrification  
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  ستون تبادل يوني با نصب يك خروجي براي عمل بك واش -1-2شكل

  

 ميلي متر، لوله خروجي با13قطر داخلي ميلي متر و 18قطر خارجي  ميلي متر، 350ستون با ارتفاعپايلوت مورد نظر يك 

 20الستيكي بلندي لوله پ، ميلي متر25 بلندي لوله خروجي .مي باشد رميلي مت 6قطر خروجي ميلي متر و 3 قطرداخلي

شستشوي معكوس با آب مقطر، جهت خروج حباب هاي هوا و منظم قرار گرفتن  .ميلي متر بود 3قطر داخلي آن  ميلي متر و

به دليل منبسط شدن رزين، براي ثابت از شستشوي معكوس  پس. صورت گرفتدانه هاي رزين و از بين بردن فضاهاي 

  . ليتر آب مقطر از بستر رزين عبور داده شد 3نمودن بستر رزين و حذف عوامل مزاحم، 

ر از ست به دليل اين كه دبي در راكتور مورد نظر تحت تأثير ارتفاع رزين و زمان ماند مي باشد، لذا براي تنظيم دبي راكتو

  . همچنين با تعيين حجم خروجي از راكتور در زمان معين، دبي سيستم محاسبه گرديد . اده گرديدسرم پزشكي استف

بهينـه سـتون    رزين و زمان ماند ارتفاع و با سه بار تكرار صورت گرفت در فاز اول  كليه آزمايشات .م شدانجافاز  2آزمايشات در 

نيز در سيستم مـورد بررسـي و   ) دقيقه 10و  5(و دو زمان ماند ) نتي مترسا 21، و19، 16، 13، 10( ارتفاع پنج. تعيين گرديد

ميلـي گـرم بـر ليتـر       100برابـر  نمونه هاي ورودي به پايلوت در كليه ارتفاع هاي رزين و زمـان هـاي مانـد     .قرار گرفت پايش

   .تگاه اسپكتروفتومتر آناليز گرديدپس از عبور نمونه از رزين، نمونه هاي جمع آوري شده در خروجي با دس. حسب نيترات بودبر

  :فاز دوم

بود، لذا با توجه به اهميت اقتصادي طرح % 100با توجه به اين كه راندمان حذف در كليه نمونه هاي عبوري در فاز اول برابر 

در كليه ) سانتي متر 10( ارتفاع ستون و )دقيقه 5( ، كمترين زمان ماند)به عنوان يك طرح پيشنهادي در مقياس بزرگ( 

ميلي گرم  125، 100، 75، 50، 25 مختلف  حاوي غلظت هاي نيترات محلول هاي آبي. آزمايشات مورد استفاده قرار گرفت

نمونه هاي  .تكرار صورت گرفت بار 9در آزمايشات در اين فاز. بر ليتر بر حسب نيترات از ستون رزين آنيوني عبور داده شد

( با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر  )1(نانومتر 220در طول موج  تاندارد متداس 4500B ) (روش باخروجي از ستون 

Unikam 8625  (در كليه آزمايشات مقدار . اندازه گيري شدpH   درجه  20±1ودماي نمونه آب در محدوده   5/5ورودي

  .سانتي گراد بود

  

  :نتايج

 زمان ماند، راندمان حذف نيترات ثابت و رتفاع ستون رزين وبا افزايش ادر نمونه هاي آب خروجي كه  مي دهدنشان  نتايج

  .است%100برابر 

نيز آمده است، در كليه زمان هاي ماند و ارتفاع هاي اعمال شده براي رزين آمبرجت كلره ، راندمان  1همانطور كه در جدول 

  .حذف نيترات صد در صد مي باشد

غلظت نيترات خروجي از ستون تبادل يوني در كليه نمونه هابا غلظت يافته هاي به دست آمده در فاز دوم نشان داد كه 

  .مختلف نيترات برابر با صفر است
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  ستون مختلفهاي  ارتفاع ماند و هاي زماندر ppm100و غلظت ورودي نيترات  pH= 5/5 مقايسه غلظت هاي خروجي نيترات در -1جدول 

ارتفاع ستون 

 (cm)رزين 

زمان 

 (min)ماند

ت نيترا

 (ppm)خروجي

راندمان 

 (%)حذف 

10  
10  
13  
13  
16  
16  
19  
19  
21  
21  

5  
10  
5  

10  
5  

10  
5  

10  
5  

10  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

  

  

  مقايسه غلظت خروجي نيترات در مقادير مختلف نيترات ورودي -2جدول

غلظت نيترات 

  ورودي

(ppm) 

ميانگين غلظت 

جي نيترات خرو

(ppm) 

  %راندمان حذف 

25  0  100  

50  0  100  

75  0  100  

100  0  100  

125  0  100  

  

و انحراف از معيار كليه    داده ها  است%  100  راندمان حذف نيترات در همه ي غلظت هاي اعمال شده 2جدولبا توجه به 

  .برابر صفر مي باشد
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  :بحث ونتيجه گيري

صد در برابر   Amberjet 4200 Cl در حضور رزين اي عبوري از ستون تبادل يونيراندمان حذف نيترات در كليه غلظت ه

  .مي باشد صد

 توسط آهن نظير نيترات و حذف آالينده هاي آب جهت 1377سال  كه انوشيروان محسني و ذبيح اهللا يوسفي در تحقيقيدر 

تا  90 در حدود لي گرم بر ليتر نيترات وروديمي 20ميزان حذف نيترات در غلظت  گرديد آنيوني انجام رزين هاي كاتيوني و

در ) 1383(توحيد رحمان زاده صوفياني كه توسط رمضانعلي ديانتي تيلكي و مطالعه ديگريدر. )11( است بودهدرصد  100

، تغييرات محسوسي در ميزان جذب توسط رزين آنيوني قوي انجام گرديد دقيقه 20تا  5 و زمان هاي تماس Batch سيستم

 500به  100از (افزايش غلظت نيترات  اب و اما با افزايش وزن رزين ميزان جذب نيترات افزايش يافت. نشد ت مشاهدهنيترا

نشان مي  )2006(همكاران  ه توسط ساميتا ومطالعات صورت گرفتهمچنين  .)5(درصد حذف كاهش يافت )ميلي گرم بر ليتر

    .)7(مي يابد افزايش نيترات با افزايش ميزان دوز رزين حذف  Purolite A 520 Eدهد كه با استفاده از رزين 

نشان مي دهد كه درصد حذف نيترات در يك  4200صورت گرفته در اين مطالعه با استفاده از رزين آمبرجت كلره آزمايشات 

ماند متعدد،  و زمان هايسيستم مداوم در پايلوت تهيه شده مي تواند با راندمان صد در صد در ارتفاع هاي مختلف رزين 

همچنين نتايج نشان مي دهد كه افزايش غلظت نيترات ورودي تأثيري بر راندمان حذف نداشته و . نيترات را حذف نمايد

در مطالعات انجام شده قبلي سيستم بسته جهت حذف نيترات استفاده شده است، در  .قابليت حذف صد در صد نيترات را دارد

از آنجايي كه  .تم مداوم استفاده شده است كه قادر به حذف كامل نيترات بوده استحاليكه در تحقيق حاضر از يك سيس

ابراين مي نغلظت نيترات آب چاههاي آلوده شيراز تقريباً با نمونه هاي استفاده شده در آزمايشات پايلوت برابر بوده است، ب

  . استفاده نمودده آلوآب آشاميدني  منابع توان از رزين مورد نظر جهت كاهش غلظت نيترات از
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