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  چکیده
متعله  بهه  فرشههیرآ بهها سههنگهاآ شفشاشههانی و شارشوارآ  شهما  رههری بیرجنههد و در  اشهی  شههرلی بلههو   ههو  لهرار دارد منطقه  مههورد مطا عهه  در 

فشههکی    نشههان ددنههده XRDمطا عهها  صههیراقی، پتروگرا ههی و نههانی شناسههی بهه  رون گسههترن نسههوتا وسههیعی در اقههن منطقهه  ر.نمههون دارد  

 رسهد عملکهرد گسه ظهر مهی  به  نمونهت مورقونیهت مهی باشهدبنتونیت در منطق  مورد مطا عه  اسهت  نهانی اصهلی فشهکی  ددنهده اقهن بنتونیتهها 

شارشوارآ و فشههکی   -وا ههدداآ شفشاشههانی  دگرسههانیدههداقت میلو هههاآ دیههدروفرما  و .ههرد شههدگی، باعهه  دههاآ شن شههما  بیرجنههد و سرشهها. 

 Methylene blue (MB)زقسههت مییطههی نظیههر  دههاآلابلیههت رنگاداقههی بنتونیههت مههورد نظههر جهههت  هه   ش قنههده بنتونیههت شههده اسههت 

Orange G (OG) ,Methyl Orange (MO)  نتههاقب بدسههت شمههده بنتونیههت بههر اسهها    در مجههاور  نههور .ورشههید بررسههی گردقههد

 ددد نشان می Methylene blue (MB) براآ رنگدان .اصیت رنگورآ بهترآ را 
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Abstract  
The study area is located in north west of Birjand and eastern margine of Lut block. Tertiary 

volcanic and pyroclastic rocks crop out in this area. Field studies, petrography and mineralogical 

studies (XRD) indicated forming of bentonite. The main constituent of this bentonite is 
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montmorillonite. It seems that north west of Birjand fault zone cause crushing of rocks, transfer of 

hydrothermal solutions and alteration of volcanic and pyroclastic rocks and formation of bentonite. 

Bentonite applied for the adsorption and degradation of  Methylene blue (MB), Orange G (OG) 

and Methyl Orange (MO) in the presence of sunlight.The bentonite showed higher ability of 

adsorption and degradation efficiency toward MB than other dyes in the experiments. 
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  همقدم
دا، منابع شی و ارا  منطق  در انواع سنگفرقن مواد طویعی دستند ن  در در رسها مهمترقن،  راوانترقن و نم داقن 

در اقن میان  .(Gomes and Silva, 2007; Murray, 2000; Pedro, 1994; Sanfeliu et al., 2002)افمسار قا ت می شوند 

و شام   (Grim and Güven, 1978; Murray, 1999) بودهبنتونیت بعنوان ماده .ام در صناقع داراآ بیش از چه  ناربرد 

ناربردداآ  ،فوسع  فکنو وژآ با (Boylu et al., 2010). باشدمورقونیت مینانیهاآ گروه اسمکتیت و ب  طور عمده مونت

فودق  و دارو  سازآ شدن، گ   اارآ فغییر قا ت  و ب  فو یدافی مث  مواد نانوگرآ، گندو  بنتونیت از شک  سنتی مث  رقخت 

و  (Shah et al., 2013)داآ دستگاه گوارن .اصیت ج ی مواد سمی در درمان بیمارآبطورقک  امروزه بخاطر است،  شده

 گردد می استااده (Nones et al., 2015)بعنوان ماده .ام براآ  وازم شراقشی 

مده است  قکی از مهمترقن شش ودگی مییط زقست ب  وقژه در جوامع صنعتی پیشر ت  ب  صور  قک مسئل  عمومی در

 می باشند  پسای داآ صناقع نساجی  داآ ش ی مانند رنگ داآ موجود درش قنده ،ن مییط زقست  لاا  سنگینش وده ننندگا

باشند و از اقن میان رنگهاآ شزو بارگترقن دست  فو یدا  شیمیاقی در جهان میداآ صنعتی رنگهاآ نساجی و دقگر رنگ

دا ب  د ی  باشند  اقن رنگداآ ب  نار ر ت  در اقن صنعت میبیشترقن رنگو اورانژ جی مهمترقن و مث  متی  اورانژ، متی  بلو 

داقی است ن  ناربرد بسیارآ در صناقع نساجی و چاپ دارند  شزاد شدن اقن پاقدارآ .وبی ن  دارند قکی از مهمترقن رنگدان 

مهاآ طویعی است و بیشترقن .سار  جی در طویعت، بارگترقن منوع ش ودگی براآ انوسیستمواد ناشی از پسابهاآ صنعت نسا

عالوه بر صناقع نساجی و   et al., 2002; Lakshmi et al., 1997; Habibi et al., 2005) (Coutرا ب  مییط زقست وارد می ننند 

فو ید رنگرزآ، ساقر صناقع فو ید مواد شراقشی، چرم سازآ، داروسازآ، نار  سازآ و نار.ان  داآ فو ید رنگ نیا پسای رنگی 

  ننندمی

 ،اقن فرنیوا  رنگی در پسابها ب  شسانی لاب  شناساقی دستند و ب  د ی  شنک  رنگهاآ شزو ب  را تی فخرقب نمی شوند

شوند  در والع زمان فخرقب طو نی شنها در مییط زقست و فاثیرا  سوئی ن  بر شن  باقد لو  از فخلی  ب  درون شی    

ده است  براآ مثا   ضور اقن رنگها ب  نادش ناوا نور در شی می انجامد و از اقن طرق  .وادند گ اشت بسیار نگران ننن

از فخلی  شنها ب  مییط زندگی شباقان را با فهدقدآ جدآ مواج  می سازد  بنابرشنچ  گات  شد، فصای  پسابهاآ رنگی لو  

داآ صنعتی با روشهاآ     رنگ از  اضالی  رسددا ضرورآ ب  نظر می قندهشزقست نامال ضرورآ است و  اوم     اقن 

داآ ب  نار ر ت  فنها شیمیاقی  ب  نار گر ت  شده ن  از مو قیت نسوی بر.وردار بوده است  و ی با بعضی رون-مختلف  یاقکی

    اآ در زمین  داآ گستردهش ودگی از  از شبی ب  شوک  جامد منتق  شده و  راقندداآ فخرقوی نیست  ب  فازگی پژودش

دا با استااده از مواد  وفونافا یست صور  گر ت  است  فیقیقا  انجام گر ت  در اقن زمین  نشان می ددد ن  اقن دست ش قنده
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ی تلاداآ مخدر بین رون و بدون دیچ ش ودگی ثانوق  است  فخرقب  وفونافا یستی قک رون زقست دوست قا ب  اصطالح سوا

دا ب  وقژه بنتونیت ب  علت ارزان بودن، در دستر  وجود دارد رون ج ی سطیی ب  وسیل  ر  داش قندهن  براآ     اقن 

در اقن   و    در چند سا  ا.یر مورد فوج  لرار گر ت  است ، چسوندگی، چسوانندگی، جاای بودنبودن، ریر سمی بودن

داآ زقست در     ش قندهری بیرجند منطق  اشکاتو  والع در شما  ربررسی لابلیت استااده از بنتونیت پژودش ب  

 پردا.ت  شده است مییطی 

 بحث و بررسی

 
 زمین شناسی

نیلومترآ شما  رری بیرجند لرار دارد   25مترآ شما  روستاآ اشکاتو  در  055معدن بنتونیت اشکاتو  در 

  باشد شما ی می ˮ02 ʹ05 °32شرلی و  05° 4 ʹمولعیت جغرا یاقی اقن معدن 

 جهم عظیمهی دمهراه  یبهازا تشنهدزقت شنهدزقت و  بها فرنیهبدهاآ شفشاشهانی شناسی منطق  شهام  سهنگوا دداآ سنگ

 –دههاآ سههنگی منطقهه  را از ائوسههن ( سههن وا ههد1301) اودانیههان و طاطاووسههیان باشههد و شگلههومرا مههی ، بههرناز فههو 

 Karimpour et) سهها.تارآ اقههرانوا ههدداآ   اقهن منطقهه  در فقسههیم بنهدآ (1)شههک  دانندا یگوسهن فهها عهههد  اضهر مههی

al., 2011) دههاآ شارشوارآ در منطقهه  دسههتند نهه  در اثههر فههرقن وا ههددهها از مهههمفههو گیههرد  در بلههو   ههو  جههاآ مههی

از دقهدگاه سها.تارآ، منطقه  مهورد مطا عه  فیهت فهاثیر انهد  دهاآ رسهی از جمله  بنتونیهت فوهدق  شهدهدگرسانی ب  نهانی

باعهه   گسههلهاآ مهه نوررسههد عملکههرد بهه  نظههر مههیو سرشهها.  دههاآ شن لههرار دارد   شههما  بیرجنههدعملکههرد پهنهه  گسههلی 

 2شههک  دههداقت میلو هههاآ دیههدروفرما  و ش تراسههیون وا ههدداآ شفشاشههانی و شارشوارآ و فشههکی  بنتونیههت شههده اسههت 

   ددد را نشان می اشکاتو بنتونیت  معدننماقی از 

مورقونیت ب  عنوان داآ مورد مطا ع ، مونتن  در فمام نمون  دنشان داشناسی ب  رون پران اشع  اقکس فجاق  نانی

از ددد ن  بنتونیت اشکاتو  مورقونیت نشان میمربوط ب  مونت CaOو  Na2Oمقاقس  بین درصد  نانی اصلی وجود دارد 

   (1352)نخعی و دمکاران، نلسیم دار می باشد -سدقم نوع
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)اودانیهههان و  بیرجنهههد 10155555بهههر اسههها  نقشههه  میهههدوده معهههدن اشهههکاتو  نقشههه  زمهههین شناسهههی  -1شهههک 

 ، با اصال ا  و فرسیم مجدد  ( 1301طاطاووسیان،

 
(رری جنوی)دقد ب   معدن بنتونیت اشکاتو نماقی از  -2شک    
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 اشکفتوک مطالعه خواص رنگبری بنتونیت

 

در میلو   اوآ  Orange G, Methylene Blue, Methyl Orangeداآ زداقی از رنگدان ارزقابی  عا یت ج ی و رنگ

دلیق  عرض  03درج  و  32دلیق  طو  جغرا یاقی و  13درج  و  05بنتونیت انجام شد  اقن شزماقشا  در بیرجند ن  در 

ن ابر و در انجام شده است  دم  شزماقشا  در قک روز ش تابی بدو ،مترآ از سطح درقا لرار دارد 1451جغرا یاقی و در ارفااع 

  میلو  مورد استااده در   استصور  پ قر ت ،ن  فغییرا  شد  نور .ورشید لاب  صر  نظر است 13فا  11ساعا  

باشد  فمامی میلی گرم بر  یتر می 20میلی گرم بر  یتر و رلظت بنتونیت  15نافا یستی نسوت ب  رنگدان ، شزماقشا   وفو

از دا، گیرآ فغییرا  رلظت رنگدان دا و اندازهجهت فعیین میاان ج ی میلو  .گردقددا با شی دو بار فقطیر فهی  میلو 

داآ دا در گستره طو  موجگیرآ  اندازهشداستااده  Shimadzuسا.ت شرنت  UV-vis PC1601دستگاه اسپکترو وفومتر 

   گردقدمتر انجام نانو 205-105ج بی 

 هاآزمایشات جذب و تخریب رنگدانه 

دا لو  از اقنک  سوسپانسیون ومعل   ،رنگدان  گرم بر  یترمیلی 15شبی   یتر میلو میلی 20گرم بنتونیت در میلی 20 

شود فا فعاد  ج ی/ فیت فابش نور .ورشید لرار گیرند، ب  مد  دو ساعت با فکان ددنده مغناطیسی در فارقکی دم زده می

دا در معرض فابش نور .ورشید لرار می گیرند  شود  پس از اقن مد ، سوسپانسیونواج ی رنگدان  روآ سطح بنتونیت برلرار 

فا ارا  بنتونیت بطور نام  جدا شود   نمودهدا را برداشت  و سانترقایوژ در  واص  زمانی معین، مقدارآ از سوسپانسیون

زداقی رنگدان  درصد رنگو فعیین  UVهVisمتر  وفودا با دستگاه اسپکتروگیرآ ج ی میلو داآ در س  رنگدان  با اندازهرلظت

 میاسو  شدet al., 2015) (Zhang 0 1نیا با استااده از معاد   

 

 

 

 

 باشد داآ معین میرلظت رنگدان  در زمان Ctرلظت او ی  رنگدان  و  C0در اقن معاد   

ددد  ماناقمم ج ی بنتونیت را نشان میداآ ج بی رنگدان  متیلن بلو در  واص  زمانی مختلف در  ضور طیف 3شک  

پیک داآ ج بی رنگدان  با ا ااقش زمان  شودباشد  دمانطور ن  مشادده مینانومتر می 075نور رنگدان  متیلن بلو در طو  موج 

ه( داآ ج ی شونده )ش قندبردمکنش ا کتروستافیک بین سطح جاای )بنتونیت( و مو کو  در والعقابد  ب  فدرقب نادش می

شود با گ شت زمان مو کو هاآ رنگدان  ج ی سطیی بنتونیت شده و ج ی میلو   اوآ رنگدان  نادش قابد  در اقن باع  می

درصد رنگاداقی  1طو  رابط   ودر شراقط قکسان بررسی  نیا Orange G, Methyl Orangeداآ ج بی دو رنگدان  فیقی  طیف

شود با گ شت زمان   دمانطور ن  مشادده می(4)شک   سب زمان فرسیم گردقدبراآ س  ش قنده میاسو  و نمودار شن بر  

  در مقاقس  با دو رنگدان  دقگر بهتر استمتیلن بلو  براآبنتونیت و .اصیت رنگاداقی  قا ت دا ا ااقش درصد رنگاداقی ش قنده

مقاقس   0  شک  ندگر ت رمجاور نور .ورشید لراساعت در  2دا ب  مد  نمون  ،ب  منظور بررسی  عا یت  وفونا یستی بنتونیت
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ددد  درصد فخرقب رنگدان  متیلن بلو در زمان مشخص نسوت ر تار  وفونافا یستی نمون  براآ فخرقب س  رنگدان  را نشان می

 ب  دو رنگدان  دقگر بیشتر می باشد  

  
 متیلن بلو در میلو  شبی بنتونیت UV-visطیف داآ ج بی   -3شک  

 
 زمان از فابعی ب  صور  س  ش قنده در  ضور بنتونیت زداقی رنگ نمودار درصد مقاقس  -4 شک 
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 مقاقس  ر تار  وفونافا یستی بنتونیت جهت فخرقب س  رنگدان  در  ضور نور .ورشید -0شک  
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عملکرد باشد  فو هاآ ائوسن میداآ بنتونیتی منطق  اشکاتو  شام  سنگهاآ شفشاشانی  دواسط و سنگ میابان پهن 

فشکی  بنتونیت در اقن منطق  شده است  بر اسا  نتاقب دگرسانی فو ها و  عا یت میلو هاآ دیدروفرما  سوب گسلها و 

باشد  مورقونیت میآ بنتونیتهاآ منطق  اشکاتو ، نانی مونت،  از اصلی فشکی  ددنده(XRD) اص  از پران پرفو اقکس 

 داده ونشان داآ مییط زقست براآ ش قنده.اصیت ج ی .وبی را نلسیم دار بوده و -از نوع سدقم بنتونیت اشکاتو 
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