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اندرکنش با ها در  نانورس يطيست محيک زيرفتار ژئوتکن

 ني فلز سنگيها ندهيآال
  ii يريمحمد ام; ٭ i يرضا اوحدديوح

  چكيده
-ستي زکي کاربرد ژئوتکننهيدر زمي، مختلف مهندسهای طرحدر ها با وجود تحقيقات مختلف در كاربرد نانو رس

 رایبها  امکان استفاده از نانورسپژوهش  نيدر ا. است صورت نگرفتهيتوجه قابلقاتيها، تحق  نانورسيطيمح

 ستي زکي ژئوتکنيها شيبا انجام آزما. استهقرار گرفت يشگاهي مورد مطالعه آزماني فلز سنگيها ندهيالجذب آ

 مطالعهسرب و مس  ی فلزيهاندهيآالت با يت و بنتونيني کائولي رسيها ي و کاننانورسچند  اندرکنش ،يطيمح

 که در داد نشان کسيج پراش اشعه اي، و نتا رس نانوتوسط ندهي آالي نگهدارزانيم، نگي بافرتيظرف يبررس. شد

 خاک نگي بافرتي از ظرفيتوجهو کربنات، بخش قابل، سطح مخصوص (CEC)يونيت تبادل کاتيظرف سهيمقا

ب در خاک، شدت  سرندهيآال با حضور. ن اندرکنش استين عامل در اي دومCEC و از حضور کربنات استيناش

 که کمترين مقدار جذب A۱۵در نانو رس کلوزايت .  کاهش نشان دادکسيپراش اشعه اها در يه نمونهلقله اصلی ک

 داد نشان جي نتانيهمچن. ديده شد) Cps٢٠٠(، کمترين کاهش شدت قله ندهيآال  را داشت بعد از اندرکنش باندهيآال

  :عبارتست ازنده يآال ي نگهدارتي قابلبي ترت،مورد مطالعه يهاکه در نمونه

Bentonite> Cloisite®Na+ > Kaolinite> Cloisite®30B > Cloisite®20A > Cloisite®15A   

  كلمات كليدي 

  .نگي بافرتيظرفپراش اشعه ايكس، ، ني فلز سنگندهيآالنانورس، بنتونيت، 

Geo-environmental Behaviour of Nanoclays in 
Interaction with Heavy Metal Contaminants 

V. R. Ouhadi; M. Amiri 
ABSTRACT 
In recent years, the use of nanoclays in different projects are reported. However, there has been very 

little attention on the application of nanoclays in geo-environmental projects. In this paper the possibility 
of application of nanoclays for retention of heavy metal (HM) contaminant were investigated. To achieve 
this objective a series of experiments were performed on bentonite, kaolinite and nanoclays samples. The 
buffering capacity, retention properties and XRD experiments show that among Cation Exchange 
Capacity (CEC), specific surface area, and carbonate, the main factor that controls the soil-HM 
interaction is carbonate phase. The CEC is the second important factor. Furthermore, after interaction of 
soil samples with HM the intensity of basal spacing of minerals in XRD decreased. In Cloisite 15A which 
had the minimum interaction with HM, the minimum reduction in peak intensity was observed (200 Cps). 
In addition, the contaminant retention of soil samples are in accordance to following order: 

 Bentonite> Cloisite®Na+ > Kaolinite> Cloisite®30B > Cloisite®20A > Cloisite®15A  

KEYWORDS 
Nanoclay; Bentonite; Heavy metal contaminant; XRD; Buffering Capacity. 

                                                            
  ۷/۶/۱۳۸۸:تاريخ دريافت مقاله

  ۱۰/۹/۱۳۸۸:تاريخ اصالحات مقاله
i استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلي سينا نويسنده مسئول و٭ :Email: vahidouhadi@yahoo.ca  

ii  ،دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلي سينادانشجوی کارشناسی ارشد عمران :Email: Eng.amirii.mohammad@gmail.com  



  ۱۳۸۹زمستان  / ۳ شماره/ چهل ودو  سال /عمران  يمهندس /ميركبيرا
 

٣٠ 

  مقدمه ‐١

-طرحهاي رسي به عنوان يكي از مصالح متداول در  كاني
ها مورد دفن زبالهمهندسی  و يطيست محيک زي ژئوتکنهای

هاي  هاي سطحي كاني يكي از واكنش. رنديگياستفاده قرار م

. ]٩ [هاي فلزي است  جذب سطحي و مبادله كاتيون،رسي

ت و يلونيمور  مونتيبه طور گسترده از کاني تي بنتونيها رس

ت يبنتون. ل شده استيگر تشکي دي رسيها ي از کانيمقدار کمتر

 جذب يها نهي است، در زميصنعتنمونه رس با کاربرد ک يکه 

ها، گل  زوري، کاتاليطيست محيک زيژئوتکنهای طرحنده در يآال

ک، يع پالستيک، ماده پرکننده در صناي، ماده خام سراميحفار

. ]١٥[رديگ ي مورد استفاده قرار مي پزشکيمي و شيداروساز

 يها اس نانو با رسي در مقيمري پليها تي، کامپوزچندی پيش

. است به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهيآل

کات در يلي سيها هيت به طور گسترده به عنوان اليلونيمور مونت

ل پتانسي. ]١٥[]٢[ استفاده شده استيمري پليها تينانوکامپوز

آوري نانومواد است كه نتايج نانومواد، فقط يك بخش از علم فن

عبارتند  از آنها يو پي آمدهاي مفيدي داشته كه برخ

) ۲. هاي مسائل زيست محيطي كمك به راه حل)۱ :]١٢[]١١[:از

هاي  آوري بهبود فن) ۳. د و محصوالت با خواص جديدتوليد موا

سازي شرايط اوليه  بهينه) ۴. موجود و توسعه مواد كاربردي

  .براي كاربردهاي عملي

از کاربرد عناصر برآمده  کاربرد فناوري نانو ،در حقيقت

توان به تجزيه و جذب  از جمله کاربردهاي نانوذرات مي. است

 نانومواد، پودرها و .]٥[]١٦[ کردهاي محيط زيست اشاره آالينده

 نانومتر در مقياس نانو ۱۰۰ تا ۱ نزديک به ۀموادي با انداز

تئوري کالسيک و مکانيک اعتبار اس نانو، يدر مق. هستند

يک تنوع بسيار زياد و  راستا نيا در. مورد بحث استکوانتوم 

ه در خواص مواد و ايجاد کاربردهاي جديدي براي غير منتظر

. ]١١[]١٦[شود ديده میمواد با فراهم کردن خواص جديد و مفيد 

 متفاوت ييايمي شيها ها با روش کروذرات در رسينانو و م

 يطيحست ميط زيتوانند تحت شرا يشوند، اما آنها م يد ميتول

هاي آلوده به فلزات  گر، خاکي دياز سو .]١٣[]٩ [رنديز شکل بگين

محيطي در  سنگين يکي از مشکالت متداول ژئوتکنيک زيست

 خاک اغلب ناشي از چند نوع فلز آلودگي. اندسراسر جهان بوده

ها شامل سرب،   در خاکهاي فلز سنگين معمول آالينده. است

بين فلزات . ]١٧[]١٠[مس، جيوه، آرسنيک، کروم و کادميم هستند

ترين  ترين و شايع عنوان خطرناکسنگين، سرب و مس به

 فلزات سنگين در .اندهاي محيط زيست شناخته شده آالينده

از قبيل ساز و کار رسي با چندين هاي  بسياري موارد در خاك

فاز تبادلي، كربنات، هيدروكسيدها و نيز مواد آلي نگهداشته 

 pHهاي فلزي سنگين در هر فاز به  نگهداشت يون. شوند مي

 .]١٨[ خاك و نوع فلز سنگين بستگي دارديمحلول خاك، اجزا

قابليت بافري  دهد کهنتايج تحقيقات انجام شده نشان مي

زيادي از سهم كربنات و مقدار اندازه ها تا  خاك) نگهداشت(

CECيابي ارزي براي متفاوتيارهايمع. ]٢٠[پذيرد  خاك تأثير مي 

 از يکي. در وجود داي آلودگيک خاک در جذب و نگهداريت يقابل

. اک استنگ خيت بافري ظرفيري اندازه گي، اساسيارهاين معيا

 خاک به اندازه يك واحد pHارائه غلظتي از اسيد كه براي تغيير 

  .]٢٠[ است، معرف ظرفيت بافرينگ خاك استمورد نياز 

ر در موضوع ي اخيها  که در ساليعيقات وسيرغم تحقيعل

ند ينه فراي صورت گرفته است در زمياندرکنش خاک و آلودگ

قات قابل يها تحق ن و نانورسي فلز سنگيها دهنياندرکنش آال

ق مطالعه ين تحقين اساس هدف ايبر ا.  انجام نشده استيتوجه

ت آن در ي نانورس از نظر قابليطيست محيک زيرفتار ژئوتکن

  .استن ي فلز سنگيها ندهيجذب آال

 ها روشمواد و  ‐٢

هاي رفتاري از نانوپولک  در اين پژوهش، در بخش آزمايش

هاي رسي بنتونيت و کائولينيت استفاده شده  هرسي و نمون

هدف از اين انتخاب تعيين خصوصيات ژئوتکنيک زيست . است

ها در انواع نانوذرات  محيطي و قابليت جذب و نگهداري آالينده

. هاي رسي مورد مطالعه بوده است رسي و مقايسه آن با نمونه

اين منظور از نانومواد رسي صنعتي با نام تجاري به

 B٣٠ و کلوزايتA٢٠، کلوزايتA١٥، کلوزايت+١Naوزايتکل

توليد رس جنوب “ها از شرکت  اين نانورس. استفاده شده است

نمونه بنتونيت مورد استفاده در اين .  تهيه شده است”آمريکا

 بوده و از شرکت ”بنتونيت فالت ايران“تحقيق با نام صنعتي 

نيز از منطقه نمونه کائولينيت .  تهيه شده است”ايران باريت“

زنوس تبريز تهيه شده و تحت عنوان کائولينيت سوپر زنوس 

انجام شده هاي  بخش اعظم آزمايش. تبريز شناخته شده است

 و ASTM ،EPA ستاندارددر اين تحقيق بر اساس ا

هاي ژئوتکنيک زيست محيطي  دستورالعمل انجام آزمايش

برای تعيين . ]٤[] ١ [دانشگاه مک گيل کانادا صورت گرفته است

. ]٨[درصد کربنات خاک، از روش تيتراسيون استفاده شده است

 نيز با استفاده از محلول ٢ سطح مخصوص خاک.گيري اندازه

EGMEتبادل کاتيوني خاک، برای تعيين ظرفيت ]. ٣[ انجام شد

 )٢(جدول و) ۱(جدول در .]٧[محلول کلرايد باريم استفاده شداز 

هاي برخي مشخصات ژئوتکنيک زيست محيطي و فيزيکي نمونه

گيري   اندازه.استمورد مطالعه در اين پژوهش ارائه شده
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هاي  گي توسط خاک با افزودن غلظتظرفيت نگهداري آلود

ها انجام شده  به نمونه) HNO3( مختلف اسيد نيتريک

 يها  نمونه همچنين به منظور بررسي اندرکنش.]١٩[]٤[است

ش ين، از آزماينده فلز سنگي با آالي رسيها ينانورس و کان

 يک سرين منظور يبه ا. تفاده شدتعادل مخلوط اشباع اس

ن، به روش تعادل ي فلز سنگي نگهداريها شيآزما

هاي مختلف آالينده به شرح سوسپانسيون اشباع خاک در غلظت

هاي شامل نيترات سرب  در ابتدا محلول: ]٤[ذيل انجام شد

)Pb(NO3)2 ( و نيترات مس)Cu(NO3)2.3H2O (هاي  در غلظت

يک گرم خاک خشک با دقت .  موالر تهيه شد٠٥/٠ تا ٠٠١/٠

تر يل يلي م٥٠وژ يفيسانترلوله   گرم وزن شده و داخل٠٠١/٠

ت مورد نظر به خاک يتر از الکتروليل يلي م٥٠سپس . خته شدير

 خاک به مدت سه ‐ تيون الکترولين سوسپانسيا. دياضافه گرد

اه پس از آنگ.  هم زده شديکيساعت توسط لرزاننده الکتر

ط يجاد شراي ساعت با هدف ا٢٤ها به مدت  نمونهينگهدار

به مدت سه ساعت توسط دوباره تعادل، اين سوسپانسيون 

 ساعت ١٢٠به اندازه ها  لرزاننده الکتريکي هم زده شده و نمونه

همگن شده و تبادل بطور کامل ديگر نگهداري شده تا سيستم 

مرحله، فاز مايع نمونه پس از اين . کاتيوني الزم، صورت گيرد

 rpmسانتريفيوژ با سرعت دستگاه از فاز جامد خاک به وسيله 

در آب  سرب و يون مس در فاز مايع غلظت يونو ،  جدا٣٠٠٠

مدل ) AAS(با استفاده از دستگاه جذب اتمي ای حفره

)GBC932 AB Plus (رياد، و مقتعيين گرديد pHوني سوسپانس 

  . شدگيرياندازه ها مونه نيبرانيز  تي الکترول‐خاک

 بحث و بررسي ‐۳

 مقايسه ميزان جذب آالينده فلزات )٢ (شکل  و)۱( شکلدر 

سنگين سرب و مس در چهار نمونه نانورس در مقايسه با 

بر اساس نتايج ارائه . نمونه بنتونيت مرجع نشان داده شده است

 در مقايسه با +Na  ، نمونه کلوزايت)٢ (شکل  و)۱( شکلدر شده 

هاي نانورس از قابليت نگهداري فلز سنگين بيشتري  ديگر نمونه

، A١٥هاي کلوزايت ضمن آنکه نمونه. برخوردار است

 داراي قابليت نگهداري آلودگي B٣٠ و کلوزايتA٢٠کلوزايت

مقايسه مقادير . اند بوده+Na  متري در مقايسه با نمونه کلوزايتک

   هاي نانورس با سطح مخصوصسطح مخصوص نمونه

  )٢(جدول و) ۱(جدول بنتونيت هاي رسي کائولينيت و نمونه

از هاي نانورس دهد که سطح مخصوص کليه نمونهنشان مي

  . بيشتر استبنتونيت سطح مخصوص کائولينيت و 

- بهB٣٠  و A٢٠ ، A١٥ هاي کلوزايت در واقع اگرچه نمونه
 داراي سطح مخصوص قابل توجهي هستند ،واسطه اندازه ابعاد

دليل اصالح آنان با مواد شيميائي و جلوگيري اين مواد ليکن به

 ميزان جذب هاي رسي با آالينده، داراي از تماس مستقيم پولک

در . اند بوده+Na  کمتري نسبت به بنتونيت مرجع و کلوزايت

 عامل کربنات، سطح مخصوص و سهها فرايند جذب اين نمونه

 اگرچه بر اساس نتايج . ظرفيت تبادل کاتيوني موثر بوده است

ح مخصوص و ظرفيت تبادل ، مقادير سط)٢(جدول و) ۱(جدول 

با يکديگر ای تا اندازه و بنتونيت +Na  هاي کلوزايتکاتيوني نمونه

کربنات در بنتونيت سبب شده است % ٨برابر است، ليکن وجود 

که اين نمونه داراي جذب آالينده بيشتري در مقايسه با بنتونيت 

هاي مختلف نانورس الگوي جذب آالينده در نمونهشتر يب .باشد

-به .شودها کنترل ميوسط ظرفيت تبادل کاتيوني اين نمونهت
 داشتن سطح مخصوص  برخالف +Na  طوريکه نمونه کلوزايت

، مقدار جذب B٣٠  نسبت به نمونه نانورس کلوزايتمترک

توان به علت اين موضوع را مي .را نشان داده استبيشتري 

در مقايسه با  +Na  بزرگتر بودن ظرفيت تبادل کاتيوني کلوزايت

      در بين .  نسبت دادB٣٠ ظرفيت تبادل کاتيوني کلوزايت

 کمترين جذب آلودگي را A١٥ هاي مورد آزمايش، کلوزايتنمونه

توان با مقايسه ظرفيت تبادل اين رفتار را نيز مي. استداشته

  .سير نمودها تفکاتيوني و سطح مخصوص نمونه

  

   

 چهار در    سرب ني فلز سنگ  ندهي جذب آال  زانيم بررسي :)۱ (شکل

  تينمونه بنتون  باسهينمونه نانورس در مقا
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  هاي رسي کائولينيت و بنتونيتمشخصات فيزيکي و ژئوتکنيک زيست محيطي نمونه): ١ (جدول

 کائولينيت بنتونيت  خواص فيزيكي و ژئوتكنيك زيست محيطي

pH ) ۸,۹۳  ۹,۹  )١٠:١خاك؛ :آب 

 ۴ ۸±۰,۵ درصد کربنات
 ۱,۳  ۱ درصد مواد آلي

  ‐  ‐  مواد آلي اصالح كننده

  ‐  ‐  ظت ماده اصالح كنندهغل

m2/ kg*10-3 (  ۰,۵±۴۱۶  ۰,۵±۶۳ (سطح مخصوص  

  cmol / kg-soil(  ۶۵,۲۳  ۱۵,۶۲(ظرفيت تبادل كاتيوني 

  Gs(  ۲,۷۹  ۲,۷۵(چگالي ويژه 

 CH ML - CL  طبقه بندي
موريلونيت، كلسيت، كوارتزمونت  هاي تشكيل دهنده نمونهكاني  كائولينيت، كلسيت، كوارتز 

  

  مشخصات فيزيکي و ژئوتکنيک زيست محيطي چهار نانورس مورد مطالعه ): ٢ (جدول

  +Na  کلوزايت  A١٥کلوزايت A٢٠کلوزايت B٣٠کلوزايت  خواص فيزيكي و ژئوتكنيك زيست محيطي

pH ) ١٠,٠٣  ۸,۸  ٩,٦٨  ٩,٩١  )١٠:١خاك؛ :آب  

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ درصد کربنات

  ۶  ٤٣  ٣٨  ٣٠ درصد مواد آلي

  -  MT2EtOH 2M2HT 2M2HT  مواد آلي اصالح كننده
  -  cmol / kg-soil (۹۰  )cmol / kg-soil (۹۵  )cmol / kg-soil (۱۲۵(  غلظت ماده اصالح كننده

  m2/ kg*10-3(  ۵±۷۵۴,۵  ۵± ۶۱۸,۵  ۵±۸۳۵  ۵±۵۲۴,۸(سطح مخصوص 

  cmol / kg-soil(  ۱۷,۴۶  ۱۹,۷۶  ۱۰,۹۵  ۵۱,۱۶ (ظرفيت تبادل كاتيوني 

  ٢,٨٦  ۱,۶۶  ١,٧٧  ١,٩٨  )Gs(چگالي ويژه 

  CH  CH CH  CH  طبقه بندي
  موريلونيتمونت  موريلونيتمونت  موريلونيتمونت  موريلونيتمونت  هاي تشكيل دهنده نمونهكاني
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آنکـه  بـا وجـود     , ) ٢(جـدول   بر اساس نتايج ارائـه شـده در         

 از ســطح +Na  ســطح مخــصوص نمونــه نــانورس کلوزايــت    

ظرفيت تبـادل   است اما   کمتر  هاي نانورس   مخصوص کليه نمونه  

هـاي  کاتيوني اين نمونه از ظرفيـت تبـادل کـاتيوني کليـه نمونـه             

به بيان ديگـر وجـود ظرفيـت تبـادل          . بوده است بيشتر  نانورس  

کاتيوني در مقايسه با سطح مخصوص تأثير بيشتري در جـذب           

 )٢ (شـکل   و )۱ (شـکل ج  ين حـال نتـا    يدر عـ  . آلودگي داشته است  

 در  يشتريـ  درصد جذب ب   يت دارا يدهد که نمونه بنتون    ينشان م 

ت يـ از آنجا کـه نمونـه بنتون      .  نانورس است  يها سه با نمونه  يمقا

ــدر مقا ــر  ي ــانورس از ســطح مخــصوص کمت ــه ن ــا نمون  يسه ب

% ٣١,٥سـرب و    % ٣٨( جـذب    ين درصد بـاال   يبرخوردار است، ا  

شتر ي ب CECکربنات و   % ٨به  ک  ينزد حضورتوان به    يرا م ) مس

ان يـ  م يدرصـد % ٧تفـاوت    .ت نـسبت داد   يـ  بنتون يسردر نمونه   

شتر کربنات موجود در    ير ب يتوان به تاث   يجذب سرب و مس را م     

نـده فلـز    ي آال يشتر نگهـدار  يـ ت ب يـ ت در جذب سرب و قابل     يبنتون

ين مـس  نده فلـز سـنگ  يها نسبت به آال ن سرب توسط نمونه  يسنگ

  ).ابیجذب انتخ(نسبت داد 

  

 چهاردر  مس ني فلز سنگندهي جذب آالزاني م بررسي:)٢ (شکل

  تي با نمونه بنتونسهينمونه نانورس در مقا

 ي فلزهايت جذب آلودگير قابلي مقاد)٤ (کلش  و)٣ (کلشدر 

سه با نمونه ي نانورس در مقايهان سرب و مس در نمونهيسنگ

هاي  مقايسه درصد جذب نمونه. کائولينيت ارائه شده است

دهد که در دو مورد   نشان مي+Na  کائولينيت و نانورس کلوزايت

 قابليت نگهداري آلودگي در نمونه اد شده،يی آالينده فلز

نمونه کائولينيت . نانورس بيش از نمونه کائولينيت بوده است

آنکه سطح مخصوص و يل  دلکربنات به% ٤اشتن  دبرخالف

در نمونه گفته شده ظرفيت تبادل کاتيوني آن کوچکتر از مقادير 

 بوده است از اين نمونه جذب کمتري نشان داده +Na  کلوزايت

اما جذب آالينده در کائولينيت بيش از جذب آالينده در . است

 کربنات در% ٤وجود .  بوده استB٣٠نانورس کلوزايت 

 نيشيپ علت اصلي اين تفاوت جذب در دو نمونه ،کائولينيت

هاي فلزات  مجموع ترتيب قابليت نگهداري آاليندهدر . است

   :عبارتندهاي مورد آزمايش  سنگين توسط نمونه

Bentonite> Cloisite®Na+ > Kao.> Cloisite®30B > 
Cloisite®20A > Cloisite®15A 

   

بررسي ميزان جذب آالينده فلز سنگين سرب در  :)٣ (کلش

  B٣٠ و کلوزايت+Na  هاي کائولينيت، کلوزايت نمونه

   

هاي  نمونه در  مسني فلز سنگندهي جذب آالزانيم بررسي :)٤ (کلش

  B٣٠ و کلوزايت+Na  کائولينيت، کلوزايت

تا ) ٢ (شکلشده در به منظور امکان تفسير بهتر نتايج ارائه 

ها   نمونهو سطح مخصوص ،٣ظرفيت تبادل کاتيوني، )٤ (کلش

  . ارائه و مقايسه شده است)١ (جدول در دوباره

ل در اين جدول بر سه پارامتر درصد کربنات، ظرفيت تباد
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عنوان عوامل کنترل  به(SSA)و سطح ويژه ) CEC(کاتيوني 

 با .کننده در قابليت نگهداري آلودگي در خاک تأکيد شده است

توجه به تجزيه و تحليل ارائه شده قبلي در اين مقاله و به 

، وجود ظرفيت تبادل کاتيوني بزرگ، )١ (جدولاستناد مقادير 

کربنات و سطح مخصوص قابل توجه در نمونه % ٨ک به ينزد

بنتونيت سبب افزايش قابليت نگهداري آلودگي در آن نسبت به 

از سوي ديگر بر اساس نتايج ارائه . ها شده است ديگر نمونه

 سطح مخصوص +Na  ، نمونه کلوزايت)١ (جدولشده در 

واسطه  اين موضوع به.بيشتري نسبت به نمونه بنتونيت دارد

 در عملتأثير وجود ابعاد بسيار کوچک نمونه نانورس بوده که 

اي افزايش داده سطح قابل اندرکنش آن را به ميزان قابل توجه

زيادي نيز تا اندازه اين نمونه ظرفيت تبادل کاتيوني . است

بب شده است که نمونه اد شده سيدو مورد . داشته است

کربنات % ٤در مقايسه با کائولينيت حاوي  +Na  نانورس کلوزايت

از . از قابليت بيشتري در نگهداري آلودگي برخوردار باشد

سوي ديگر، از مقايسه مقادير ظرفيت تبادل کاتيوني و سطح 

توان   ميB٣٠مخصوص کائولينيت و نمونه نانورس کلوزايت

در کربنات در نمونه کائولينيت % ٤گيري نمود که وجود نتيجه

ب شده است که اين نمونه داراي قابليت نگهداري سبعمل 

اين در حالي .  باشدB٣٠آلودگي بيشتري از نانورس کلوزايت

اراي سطح مخصوص بيش گفته شده داست که نمونه نانورس 

% ١٢ برابر کائولينيت و ظرفيت تبادل کاتيوني آن نيز ١٢از 

  .بيشتر از کائولينيت بوده است

  

   نمونه هاي مورد مطالعهSSA و CECمقايسه مقادير ): ١ (جدول

 نمونه خاک
درصد 

 کربنات

SSA 

(m2/g) 

CEC 

(cmol/kg-soil) 

 ١٥,٦٢ ٦٣  ٤ کائولينيت

 ٦٥,٢٣  ٤١٦,٥ ٨ بنتونيت

 ٥١,١٦ ٥٢٤,٨ ٠  +Na  کلوزايت

 ١٠,٩٥ ٨٣٥ ٠ A١٥کلوزايت

 ١٩,٧٦ ٦١٨,٥ ٠ A٢٠کلوزايت

 ١٧,٤٦ ٧٥٤,٥ ٠ B٣٠کلوزايت

بر اين اساس ترتيب تأثير عوامل حضور کربنات، ظرفيت 

تبادل کاتيوني و سطح مخصوص در قابليت نگهداري آلودگي 

  :توان به شرح ذيل نتيجه گيري نمود خاک را مي

  سطح مخصوص> يونيت تبادل کاتيظرف> کربنات

 تا )۱( شکلاطمينان از نتايج اخذ شده از به منظور حصول 

 مقابل هاي مورد مطالعه در خاک نمونهpH، تغييرات )٤ (کلش

گيري و گزارش ها اندازهتغيير غلظت اسيد اضافه شده به نمونه

دهد که ارزيابي اين نتايج تحقيقات محققين قبلي نشان مي. شد

 يک معيار اساسي در ارزيابي قابليت  به عنوانpHتغييرات 

 شکل. ]١٩[جذب و نگهداري آلودگي در خاک شناخته شده است 

بر اساس . دهدها را نشان مي نتايج اخذ شده از اين آزمايش)٥(

ه بنتونيت در مقايسه با ديگر ، نمون)٥ (شکلنتايج ارائه شده در 

 pHها از قابليت بسيار مناسبي در مقاومت در مقابل تغيير  نمونه

به استثناي نتايج . ناشي از اسيد ورودي برخوردار بوده است

ها به طور مناسبي با  مربوط به کائولينيت، نتايج ديگر نمونه

. انطباق دارد )٤ (کلش الي )۱( شکلدر نتايج ارائه شده 

طوريکه به استثناي نمونه کائولينيت، ترتيب مقاومت در مقابل  به

  .کند ميروی يپ از ترتيب ارائه شده قبلي pHکاهش 

کربنات % ٤ ي حاوتينينمونه کائول pH شتري کاهش بعلت

 توان به کمتر بودن ي مزي را ن+Na  وزايتکل با نمونه سهيدر مقا

pH  باسهي در مقاتيني نمونه کائولهياول  pH نمونه هياول 

  و مقدار کمتر ظرفيت تبادل کاتيوني اين کاني رسي+Na  کلوزايت

 جي نمود که نتايري گجهتوان نتي ي اساس منيبرا. نسبت داد

ذب و  جهاي شي آزماجيا با نتيمناسباد شده برابری ي شيآزما

  . داشته استينگهدار

-به منظور بررسي تأثير آالينده سرب بر ريز ساختار نمونه
ها تهيه هاي مورد مطالعه، طيف اشعه ايکس تعدادي از نمونه

 نتايج آزمايش پراش اشعه ايکس را براي نمونه )٦ (شکل .شد

نانورس حاوي  قبل از اندرکنش با آلودگي و نمونه +Naکلوزايت

. دهد آالينده نيترات سرب را نشان ميcmol/kg-soil١٠٠غلظت 

بر اساس نتايج ارائه شده در اين شکل با افزايش غلظت آالينده 

 به Cps١٩٠٠از ) موريلونيتمونت( اصلي قلهسرب، شدت 

Cpsموريلونيت  دوم مونتقلههمچنين . كاهش يافته است١١٥٠

 اين موضوع تاييد كننده اين .شده استداری عنیدچار كاهش م

نكته است كه افزايش غلظت نمك سيال منفذي موجب تشكيل 

قله ها شده که در نتيجه آن شدت ساختار مجتمع در نمونه

توجه است که قابل.  دوم كاني كاهش يافته استقلهاصلي و 

ها قلهافزايش غلظت نمك سيال منفذي موجب تغيير موقعيت 

  .نشده است
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 در جهار نمونه نانورس و نگي بافرتي ظرفزاني مسهيمقا: )٥ (شکل

  تيني و کائولتي بنتوني رسهاي يکان

به منظور مقايسه تأثير حضور آالينده فلز سنگين بر 

هاي نانورس، پراش اشعه ايکس ديگر ريزساختار ديگر نمونه

ودگي تهيه هاي نانورس نيز قبل و بعد از اندرکنش با آلنمونه

نتايج آزمايش تعيين پراش اشعه ايکس  به عنوان نمونه . شد

نتايج ين ابر اساس . ارائه شده است) ٦ (شکل درA٢٠کلوزايت

 كه با افزايش غلظت آالينده در سيال منفذي، شدت شوديميده د

به . يت كاهش يافته استی کلوزاهاپيك اصلي در كليه نمونه

بود  A١٥ين كاهش پيك اصلي در مورد کلوزايتوری که کمترط

)Cpsكه كمترين ميزان جذب فلز سنگين نيز در اين نمونه ) ٢٠٠

هاي نانورس با بررسي  پراش اشعه ايكس نمونه.  شده بوددهيد

شدت پيك اصلي که شد يده د، B٣٠ و کلوزايتA٢٠کلوزايت

ا داشته  كاهش بيشتري رA٢٠ نسبت به کلوزايتB٣٠کلوزايت

اين در حالي است كه ميزان جذب فلز سنگين سرب در  .است

هاي  بيش از ميزان جذب نمونهB٣٠نمونه کلوزايت

رو ميزان شدت از اين.  بوده استA٢٠، و کلوزايتA١٥کلوزايت

ها با نتايج ارائه شده در خصوص ميزان جذب و قلهكاهش 

اله مورد ها که در بخش قبلي مقنگهداري آالينده توسط نمونه

  .شته است مناسبي دابرابریبحث قرار گرفت 

در کس، ايشات اشعه يج آزمايبر اساس نتاقابل ذكر است 

چهار نمونه نانورس صنعتي افزايش غلظت نمك سيال منفذي 

 قلهها نشده است و تنها بر روي شدت  قلهموجب تغيير موقعيت 

  .گذاشته استتأثير 

   
   ناشي از افزايش غلظت آالينده سرب+Na تغييرات شدت و موقعيت پيك در نانورس کلوزايت:)٦ (شکل

  
   ناشي از افزايش غلظت آالينده سربA٢٠ تغييرات شدت و موقعيت پيك در نانورس کلوزايت :)٧ (شکل
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  گيري نتيجه ‐٤

اله، ن مقي انجام شده در ايشگاهيبر اساس مطالعات آزما

  : عبارتند ازج قابل استخراج ينتا

شتن سطح  دا علتهاي نانورس به  اگرچه نمونه‐ الف

، قابليت نگهداري آلودگي بيشتري دارند ليکن مخصوص بيشتر

تواند مقدار نگهداري آلودگي  مي% ٤هاي کربنات تا  وجود درصد

کائولينيت با . توسط خاک را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد

 و A٢٠، کلوزايتB٣٠هاي کلوزايت کربنات از نمونه% ٤داشتن 

  . قابليت نگهداري آلودگي بيشتري داشته استA١٥کلوزايت

 ایگونه در تهيه نانورس اگر بتوان اين هدف را به ‐ب 

انجام داد که ظرفيت تبادل کاتيوني کاهش نيابد آنگاه زياد شدن 

تواند قابليت  سطح مخصوص خاک در نمونه تهيه شده مي

 استفاده ازنياين موضوع . نگهداري آلودگي خاک را افزايش دهد

  . کندهاي فيزيکي براي تهيه نانورس را ايجاب مياز روش

 مورد   و چهار نانورستيني کائولت،ي بنتونهايمونهدر ن ‐ ج

به آالينده فلز سنگين سرب و مس  ي نگهداربي ترت،مطالعه

  : بوده استليصورت ذ

Bentonite> Cloisite®Na+ > Kaolinite> Cloisite®30B 
> Cloisite®20A > Cloisite®15A  

   و تشکرتقدير ‐۵
 يدانند از حوزه پژوهش ين مقاله بر خود الزم مين ايمولف

ن يل اي از مواد و وسايه بخشي تهينا براي سيدانشگاه بوعل

ستاد “ت ين مقاله از حماين اين مولفيهمچن. نديق تشکر نمايتحق

 امکان انجام يت ماليبا حما که” نانويژه توسعه فناوريو

  .ندينما يق را فراهم آورد تشکر مين تحقيتر ا قيتر و عم مناسب
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