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چکیده
نیارات موجود در پساب از مهرترین آ یندههاست به در اثر اساداده از بودهای ازته بهوجود م آید .افزایش غلظت نیارات
م تواند منجربه بیماریهای مخالد در انسان و یوانات شود .رو های مخالد برای ذف نیارات از آب وجود دارد به
هربدام ازاینرو ها هزینه با ی دارند .ازاینرو در این تحقیق سع شده تا بارای ذف نیارات به وسیله ضایعات بشاورزی
ارزان قیمت مورد بررس قرار گیرد .این پژوهش در آزمایشگاه آبیاری دانشگاه علوم بشاورزی و مناب ابیع ساری انجام شد.
در این آزمایشات عوامل همچون زمان تعادل ،pH ،مقدار جاذب و مدلهای جذب نگمویر و فرندلیچ مورد مطالعه قرار گرفت.
زمان تعادل برای پوساه برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب برابر با 19 ،49و  49دقیقه بدست آمد و برای هر سه جاذب
باهش  pHمنجربه افزایش بارای ذف نیارات شد و pHبهینه برابر  1بهدست آمد .همچنین با افزایش مقدار جاذب ،مقدار
جذب ابادا افزایش و سپس باهش یافاه و مقدار جاذب بهینه برابر  2/1گرم بر لیار محاسبه شد .همچنین بررس ها نشان داد
برای هر  1جاذب پوساه برنج ،خا اره و باه گندم ،مدل نگمویر دادهها را بهار از مدل فرندلیچ براز م دهد و دابثر
مقدار جذب به ترتیب  19/01، 0/81و  4/12میل گرم بر گرم محاسبه شده است.
واژههای کلیدی :ایزوترم جذب ،پساب ،پوسته برنج ،خاك اره ،کاه گندم
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مقدمه
پسابهای بشاورزی از جمله مناب آلوده بننده
محیط زیست هساند .آلودگ مناب آبهای سطح و
زیرزمین توسط این پساب در اول دهه گذشاه به یک
تبدیل شده است
مشکل زیست محیط
) .(Fennesy et al., 1997به اوری به این پسابها
اوی مقادیر زیادی از عناصر آلوده بننده بوده به باعث
باهش بیدیت آب در پایین دست م شوند .یک از مهر-
ترین آ یندههای موجود در پساب یون نیارات است.
نیارات از ابسیداسیون نیارو ن عنصری اصل م شود و
یک آنیون معدن به ساب م آید به در اثر اساداده از
بودهای ازته بوجود م آیند؛ این بودها برای افزایش
اصلخیزی زمین وارد خا م شود .(Alighadri et al.,
) 2011بودهای ازته در اثر تجزیه شدن و انحالل در آب
باران و آبیاری در بشاورزی بر روی زمین جاریشده و
قسما از آن نیز وارد عمق زمین م شود ،بنابراین
م تواند باعث آلودگ آبهای سطح و زیرزمین شود و
(Khanik et al.,
اثرات مخرب را در پ داشاه باشد
) .2008افزایش غلظت نیارات م تواند منجربه
از قبیل ماهموگلوبینمیا ،تشکیل
بیماریهای
نیاروزآمینهای سراانزا در بزرگسا ن ،افزایش مرگومیر
در نوزادان ،ا امال بروز سقطجنین و بسیاری از بیماری-
های دیگر در انسان و یوانات شود(Aslan and .
) .Turkman., 2006نیارات م تواند باعث
یوتریدیکاسیون شده و مشکالت ناش از آن را در پ
داشاه باشد )(Chatterjee and Hanwoo., 2009
ازاینرو ذف نیارات از آب به دلیل جلوگیری از این
مشکالت م تواند ایز اهمیت قرار گیرد.
رو های فیزیک  ،شیمیای و بیولو یک مخالد
برای ذف نیارات از آب وجود دارد به ازجمله آن م -
توان به تبادل یون  ،دنیاریدیکاسیون بیولو یک  ،ا یای
شیمیای  ،اسمز معکوس و الکارودیالیز اشاره
برد ) .(Chabani et al., 2007هربدام ازاین رو ها
مشکالت خاد خود را دارند ،اما نکاه ایز اهمیت در
همه این رو ها ،هزینه با ی آنها م باشد .(Kesseru
) et al., 2003ازاینرو باید روش با راندمان مناسب و
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هزینه پایین اساداده شود .یک از رو های ذف نیارات
از آب ،جذب سطح م باشد به هزینه پایین ،ارا و
بهربرداری آسان از مزایای آن است (Islam et al.,
) .2010تاریخچه مطالعه و باربرد جاذبها در تصدیه آب
و فاضالب سابقه او ن دارد .فرآیند جذب سطح اولین
بار در وا دهای تصدیه در آمریکا در سال  1441مورد
اساداده قرار گرفت .در سال  1129در شیکاگو به منظور
بنارل بوی ناش از بلروفیل از جاذب بربن فعال به
صورت پودری اساداده م شد .از جاذبها م توان به رزین
بربن فعال ،رس ،زئولیت ،خابسار فعال و پوست درخاان
) .(Mishra et al., 2009جذب سطح
اشاره برد
با اساداده از ضایعات ارزان قیمت بشاورزی از جمله
رو های است به اخیراً مورد توجه قرارگرفاه و مطالعات
گساردهای روی محصو ت مخالف صورت پذیرفاه و نشان
داده به جاذبهای گیاه قابلیت با ی در ذف انواع
آ یندهها دارند).(Wang et al., 2007
) (Wang et al., 2007مطالعات خود را برای ذف
نیارات ،بر روی باه گندم معطوف بردند .دابثر ظرفیت
جذب برای باه گندم برابر 2/94میل مول بر گرم بوده
است .همچنین آزمایشها نشان داد در محلولهای قلیای
دود  ۴19از نیارات جذبشده توسط جاذب ،قابلیت دف
داشاهاند ،لذا م توان در فرآیند ا یاء از این محلولها
اساداده برد.این مطالعات توانای باه گندم را در جذب
نیارات تأیید بردند.
) (Xing et al., 2011ذف نیارات توسط باه
گندم را با اتصال آمین مورد بررس قرار دادند .ظرفیت
جذب نیارات توسط باه گندم با اتصال گروه آمین 40/20
میل گرم بر گرم برآورد گردید..
) (Keranen et al., 2014مطالعات درزمینه ذف
نیارات توسط خا اره اصالحشده درخت باج انجام دادند.
ناایج به این صورت بوده به .افزایش دما باعث باهش
ظرفیت جذب در جاذب شده و همچنین بیشارین
ظرفیت جذب برابر  12/4میل گرم برگرم به دست آمد.
آنها این جاذب را در ذف نیارات پساب مؤثر دانساه و
جایگزین مناسب برای دیگر رو های گران قیمت توصیه
بردند.
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در دقیقه صورت گرفت .سپس به منظور جداسازی جاذب
از محلول ،از باغذ واتمن  82اساداده گردید و نیارات باق
مانده در محلول به بمک دساگاه اسپکاوفوتومار در اول
موج  819و به رو رنگ سنج قرائت گردید .به منظور
تعیین مقدار جذب نیارات توسط جاذب از رابطه ( )1و
تعیین درصد ذف نیارات از رابطه( )2اساداده شد.

از این رو در این تحقیق سع شده با توجه به شرایط
منطقه و در دسارس بود ضایعات و جاذبهای ابیع
همچون پوساه برنج ،خا اره و باه گندم و با هدف
اساداده آسان و بر هزینه ی بشاورزان منطقه از این
جاذبها به منظور باهش و به داقل رسانیدن آلودگ -
های ناش از تخلیه پسابهای بشاورزی و باهش آسیب
به محیط زیست ،توانای جذب این جاذبهای گیاه به
صورت خام مورد بررس و مطالعه قرار گیرد.

( )1

مواد و روشها:

( )2

تهیه جاذب
این تحقیق در آزمایشگاه آبیاری دانشگاه علوم
بشاورزی و مناب ابیع ساری انجام شد .در این تحقیق
ابادا پوساه برنج از بارخانه شالیکوب  ،باه گندم از مزارع و
خا اره چوب نراد از نجاری منطقه تهیه شد و پس از
شست و شو با آب مقطر ،به مدت  0ساعت در آون با
دمای  09درجه سانا گراد قرار داده شد تا خشک گردد.
پس از خشک شدن جاذب در آسیاب خرد گردید و از الک
شماره  11با اندازه ذرات  199میکرون گذرانده شد.
تهیه محلول نیترات
برای تهیه محلول نیارات مورد اساداده در این
پژوهش از نمک نیارات پااسیر ( )KNO3شربت مر
آلمان با درجه خلود 11/1درصد و جرم مولکول
 191/11گرم بر مول و آب مقطر اساداده گردید .به این
صورت به  9/411گرم از نمک نیارات را در بالن 199
میل لیاری ریخنه و با آب مقطر به جر رسانده شد تا
محلول مادر  1999میل گرم بر لیار بدست آید ،سپس به
بمک رقیق سازی  ،غلظت های مورد نظر فراهر آمد

در روابطیک و دو qe ،مقدار جذب جاذب(میل گرم بر
گرم) C0 ،غلظت اولیه محلول نیارات (میل گرم بر لیار)،
 Ceغلظت ثانویه محلول نیارات (میل گرم بر لیار)m ،
جرم جاذب (گرم) V ،جر محلول نیارات (لیار) وR
بارای ذف (درصد) م باشد.
مطالعه جذب ایزوترمی
برای محاسبات ایزوترم جذب نیز  89میل لیار از
محلول نیارات با غلظت های مخالف ( 19-119میل گرم
بر لیار) تهیه شد .در شرایط بهینه  ،pHمقدار جاذب و در
زمان تعادل برای هر یک از جاذبها در ارلن و بر روی
شیکر با دور  219دور در دقیقه و در  1تکرار مورد
آزمایش قرار گرفت و به منظور براز دادهها از دو مدل
جذب فرندلیچ و نگمویر اساداده گردید .مدل خط
ایزوترم نگمویر در رابطه ( )1نشان داده شده است.
()1

آزمایشات سینتیک
در این آزمایشها پارامارهای زمان تعادل(1-129
دقیقه) pH ،بهینه ( )1-4و مقدار جاذب ( 21-1/21گرم
بر لیار) بررس شد .برای محاسبه زمان تعادل pH ،بهینه
و مقدار جاذب از  89میل لیار محلول با غلظت اولیه 19
میل گرم بر لیار اساداده شد و تنظیر  pHنیز به بمک
 NaOHو 1 HClنرمال انجام پذیرفت .تمام آزمایشات
در ارلنهای مجزا در 1تکرار و روی شیکر با دور 219دور

به در آن  qeظرفیت تعادل (میل گرم بر گرم) Ce،غلظت
تعادل ( میل گرم بر لیار) و  aو  bپارامارهای ثابت
تجرب مدل نگمویر م باشد a .و  bبه ترتیب دابثر
ظرفیت جذب و انر ی جذب است .دابثر ظرفیت جذب
( )aتوصیف بننده جذب تک یه ای ماده جذب شده
روی سطح جذب بننده و ثابت تعادل جذب ( )bنشان
دهنده میل تربیب جاذب با جذب شونده م باشد.
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مدل خط ایزوترم فرندلیچ در رابطه ( )8نشان داده شده
است.
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به در آن  Kfپاراماری است به با ظرفیت جذب سطح
یا تعداد یه های قابل جذب ماده جاذب ماناسب است و
 nپاراماری است به شدت جذب را نشان م دهد.

تاثیر زمان تماس بر میزان جذب نیترات از محلول
آبی
یک از ماغیرهای مهر در فرآیند جذب ،زمان تماس
م باشد .تاثیر زمان تماس بر مقدار جذب و بارای ذف
نیارات از محلول آب جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و
باه گندم به ترتیب در شکلهای  2 ،1و  1نشان داده شده
است.
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نتایج و بحث
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همان گونه به در شکلها نشان داده شده ،زمان
تماس با بارای ذف و مقدار جذب رابطه مساقیر دارد و
با افزایش مدت زمان تماس هر دو ماغیر افزایش م یابد تا
به روند تقریبا ثابت م رسد و پس از آن تغییر محسوس
مشاهده نم شود .علت این امر آن است به در ابادای
فرآیند جذب ،مکانهای جذب خال م باشد و با گذشت
زمان این مکانها به وسیله یون نیارات اشغال م شود و
این فعل و اندعا ت آنقدر ادامه پیدا م بند تا فرآیند به
تعادل برسد) .(Song et al., 2008با توجه به نمودار،
زمان تعادل برای جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه
گندم به ترتیب برابر 19 ،49و  49دقیقه بدست آمد .ابق
مشاهدات دابثر مقدار جذب در این آزمایشها به با
غلظت اولیه نیارات  19میل گرم بر لیار و مقدار اولیه 9/1
گرم از هر یک از جاذبها انجام پذیرفت ،در زمان تعادل
برای هر یک از جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه
گندم به ترتیب برابر  9/82 ،9/11و 9/11میل گرم بر گرم
به دست آمده است.
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( 9/1گرم جذب ،زمان  19دقیقه)
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9/44میل گرم برگرم بدست آمد .همانگونه به مشاهده
م شود با باهش میزان  pHاولیه محلول ،بارای ذف و
مقدار جذب برای هر یک از جاذبها افزایش م یابد .دلیل
ذف در pHهای پایینتر،افزایش H+در
افزایش بارای
محیط م باشد به باعث با رفان بار مثبت روی سطح
جاذب م شود و از آنجای به یون نیارات در محلول آب
دارای بار مند است ،لذا افزایش بار مثبت بر روی سطح
ذف
جاذب منجربه افزایش جذب و با رفان بارای
م شود).(Jano and Buchtová., 2003
) (Maleki and Eslami., 2011در مطالعات خود
ذف نیارات در
گزار بردند به علت باهش بارای
pHهای با تر ،یونیزاسیون جاذب و جذب شونده م باشد
به باعث ایجاد نیرو دافعه م شود .در تحقیق به
) (Gonduzoglu and Dmiral., 2010بر روی باگاس
نیشکر انجام دادند نیز دابثر میزان جذب را در  pHبرابر
 1بدست آورند به با ناایج این تحقیق مطابقت دارد .در
پژوهش به ) (Bhatnagar et al., 2010ذف نیارات
به وسیله نانو ذرات آلومینا را مورد مطالعه قرار دادند به
ذف نیارات در pHهای
این نایجه رسیدند به بارای
پایینتر بیشار بوده و دبثر آن در PH =8ر داده است.
تاثیر مقدار جاذب بر میزان جذب نیترات از محلول

40
کارایی حذف

111

0

شکل( )4تاثیر  pHبر جذب نیارات توسط باه گندم
( 9/1گرم جذب ،زمان  49دقیقه)

 pHبهینه جذب نیارات برای  89میل لیار از
محلول با غلظت اولیه  19میل گرم بر لیار و  9/1گرم از
هر یک از جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه گندم
برابر  1بدست آمد .با ترین درصد ذف و با ترین مقدار
جذب با توجه به شرایط اولیه ذبر شده ،برای پوساه برنج
برابر  ۴29و 9/4میل گرم برگرم ،برای خا اره برابر ۴14
و 1/81میل گرم برگرم و برای باه گندم برابر  ۴21و

یک از عوامل بسیار تاثیر گذار در میزان ذف
نیارات از محلول آب  ،میزان گرم در لیار جاذب م باشد.
مقدار جذب و بارای ذف جاذبها ،با غلظت اولیه 19
میل گرم بر لیار محلول نیارات ،در  pHبهینه ()pH= 1
و در زمان تعادل برای هر یک از جاذبها در شکلهای زیر
نشان داده شده است .همانطور به مشاهده م شود با
ذف افزایش م یابد به
افزایش مقدار جاذب ،بارای
علت این امر نیز آن است به با افزایش دوز جاذب ،مجموع
تعداد مکانهای جذب بر روی سطح جاذب افزایش م -
یابد ،به این ترتیب دابثر بارای ذف در با ترین مقدار
جاذب مورد مطالعه در این آزمایش( 21گرم در لیار) و
برای هر یک از جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه
گندم به ترتیب برابر  ۴81 ،۴20و  ۴11به دست آمده
است .همچنین مطالعات نشان داد برای هر یک از جاذبها
با افزایش دوز جاذب تا  2/1گرم بر لیار ،مقدار جذب
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منظور ذف نیارات به وسیله گل سر انجام دادند ،به
این نایجه رسیدند به با افزایش دوز جاذب میزان بارای
ذف نیارات نیز افزایش م یابد و همچنین این افزایش
دوز جاذب موجب باهش ظرفیت جذب جاذب م گردد.
تاثیر دوز جاذب بر بارای ذف و مقدار جذب نیارات از
محلول توسط جاذبها در شکلهای  4 ،0و  1نشان داده
شده است.
3.00

شکل( )4تاثیر دوز جاذب بر جذب نیارات توسط خا
( ،pH=1زمان  19دقیقه)
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افزایش و با اضافه بردن دوز جاذب ،مقدار جذب باهش
م یابد ،از این رو دوز جاذب بهینه برای هر 1جاذب ،برابر
 2/1گرم در لیار در نظر گرفاه شده است .علت این روند
افزایش و سپس باهش مقدار جذب آن است به با
افزایش دوز جاذب در مقدار مشخص از محلول نیارات،
جاذبها به هر م چسبند و الت بلوخهای پیدا میکنند،
لذا مکانهای غیراشباع بر روی سطح جاذب افزایش یافاه،
بنابراین میزان ذف بر وا د جرم جاذب باهش م یابد.
دابثر مقدار جذب در دوز جاذب بهینه برای هر یک از
جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب
برابر  1/81 ،1/41و  1/14میل گرم بر گرم بدست آمده
است (Cengeluglu et al., 2006 ( .ا مطالعات به به
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شکل( )1تاثیر دوز جاذب بر جذب نیارات توسط باه گندم
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ایزوترمهای جذب نیترات توسط جاذبها
با توجه ناایج به دست آمده از ایزوترمهای جذب
نیارات با غلظتهای اولیه ماداوت و در شرایط دوز جاذب
و  pHبهینه و در زمان تعادل ،ایزوترمهای جذب نگمویر
و فرندلیچ مورد بررس قرار گرفت به در شکلهای ( 19تا
 )11نشان داده شده است.
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شکل( )19ایزوترم جذب فرندلیچ برای جاذب پوساه برنج
1.4

4.00
3.50
3.00

y = 8.5798x + 0.138
R² = 0.9915

50
کارایی حذف

1.2

45
1.0

40

مقدار جذب

35

1.50

20
15

1.00

کارایی حذف
(درصد)

مقدار جذب2.00
)(mg/g

25

0.6
0.4
0.2

10
0.50

0.0

5
0

0.00
1.2

1

0.6
0.8
جرم جاذب (گرم)

0.4

0.2

0

0.14

0.12

0.10

0.06

0.08

0.04

0.02

0.00

1/Ce

شکل( )11ایزوترم جذب نگمویر برای جاذب پوساه برنج

1/qe

2.50

30

0.8

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال هشتم • شماره بیست و نهم• پاییز 1396

110

1.20

y = 0.6595x - 0.4313
R² = 0.9656

1.00

0.80

log qe

0.60

0.40

0.20

0.00
2.00

2.50

1.00

1.50

0.00

0.50

log Ce

اره

شکل( )12ایزوترم جذب فرندلیچ برای جاذب خا

0.90
0.80

y = 4.9915x + 0.0932
R² = 0.9892

0.70
0.60
0.40

1/qe

0.50
0.30
0.20
0.10
0.00
0.20

0.10

0.15

0.00

0.05

1/Ce

اره

شکل( )11ایزوترم جذب نگمویر برای جاذب خا

0.80

y = 0.6474x - 0.6762
R² = 0.983

0.70
0.60
0.50
0.30
0.20

log qe

0.40

0.10
0.00
-0.10
-0.20
2.00

2.50

1.50

0.50

1.00

0.00

log Ce

شکل( )18ایزوترم جذب فرندلیچ برای جاذب باه گندم

همانگونه به در شکلها نشان داده شده است ضریب
همبساگ ایزوترم فرندلیچ و نگمویر برای پوساه برنج
9/1014و ،9/1111خا اره  9/1414و  9/1412و باه
گندم  9/1419و  9/1111بدست آمده است .ناایج نشان
داده با توجه به ضریب همبساگ مدلهای فرندلیچ و
نگمویر ،برای هر  1جاذب مورد مطالعه ،مدل نگمویر
دادهها را بهار از مدل فرندلیچ براز داده است و این
نشان از توزی یکنواخت یا تک یه ای بودن مکانهای
فعال رو سطح جاذب و همچنین جذب تبادل یون م -
باشد و دابثر ظرفیت جذب برای هر یک از جاذبهای
پوساه برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب برابر 0/81
 19/01،و  4/12میل گرم بر گرم محاسبه شده است .در
تحقیق به ) )Xing et al., 2011برروی باه گندم
اصالح شده انجام دادند ،دابثر میزان جذب نیارات را
 40/20میل گرم بر گرم محاسبه بردند(Wang et al., .
) 2007بارای ذف نیارات به وسیله باه گندم اصالح
شده را مورد مطالعه قرار دادند و ضمن آنکه مدل ایزوترم
فرندلیچ را مناسبتر از مدل نگمویر دانساند ،دابثر
مقدار جذب را نیز  2/94میل مول بر گرم برآورد بردند،
این در ال است به دابثر مقدار جذب دراین تحقیق
برای باه گندم برابر  4/12میل گرم بر گرم به دست آمده.
و این اخاالف در میزان جذب ناش از اصالح جاذب م -
باشد .همچنین ) ،)Keranen et al., 2014توانای ذف
نیارات به وسیله خا اره اصالح شده را مورد پژوهش قرار
دادند و دابثر جذب برای این جاذب را  12/4میل گر بر
گرم بدست آوردند و همچنین گزار بردند به مدل
ایزوترم نگمویر دادهها را بهار مدل ایزوترم فرندلیچ
براز م بند به با ناایج این پژوهش مطابقت دارد.
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1/qe

0.80

با توجه به ناایج بدست آمده از آزمایشات ناپیوساه،
برای هر  1جاذب مورد مطالعه ،با باهش میزان pH
ذف برای جاذبهای پوساه
محلول از  4به  ،1بارای
برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب  ۴11 ،۴11و ۴10
افزایش یافت و دابثر جذب در  pHبرابر  1بدست آمد.
با افزایش میزان جاذب مقدار جذب ابادا افزایش و سپس
باهش یافت و مقدار بهینه برای هر  1جاذب ،مقدار 2/1
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گرم بر لیار محاسبه گردید .همچنین زمان تعادل برای
جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب
برابر  19 ،49و  49دقیقه بدست آمد .مطالعه ایزوترمهای
جذب نیز نشان داد به برای هر  1جاذب ،مدل جذب
نگمویر نسبت به مدل جذب فرندلیچ ،دادهها را بهار
براز داده است و دابثر ظرفیت جذب برای هر یک از
جاذبهای پوساه برنج ،خا اره و باه گندم به ترتیب
برابر  19/01 ،0/81و  4/12میل گرم بر گرم محاسبه شده
است.
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Investigation on Potential of Nitrate Removal in the Aqueous Solution by
using plant adsorbants(Rice husk, sawdust and wheat straw)in laboratory
condition
s.Ashkan Hashemi1, Ali shahnazari2, Fardin sadeghzadeh3, Kaveh khanlari4

Abstract
Agricultural waste water are one of the most significant environmental pollutant sources. Nitrate ion
in the wastewater is the most important pollutants that arise from using of nitrogen fertilizers.
Increasing concentration of Nitrate can lead to various diseases in humans and animals. Lots of
methods use for removing nitrate from water that are expensive. Hence, this study aimed at evaluating
of nitrate removal by using low-cost agricultural waste. Also this survey is done with a discontinuing
system in irrigation laboratory at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. In this
experiment some factors, such as balance time, optimum pH, optimum mass of adsorbent and
Langmuier and Freundlich models were investigated. The results showed that the equilibrium time for
rice husk, sawdust and wheat straw are 60, 30 and 60 minutes respectively and for each 3 absorbents
decreasing PH lead to increase of nitrate removal efficiency and optimum value for pH occurred at 3.
Also, by increasing mass of adsorbent, initial adsorption increased and then decreased and for two
optimized absorbents calculated 2.5mg/lit. Finally investigations showed that for each three
absorbents include; rice husk, sawdust and wheat straw, adsorption amount is matched with Langmuir
model rather than Freundlich model and maximum absorption calculated 7.43, 10.73 and 6.52mg/lit
respectively.

Keywords:Adsorption isotherms, Waste water, Rice husk, Sawdust, Wheat straw
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