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No. 14-F-AAA-0000

شده داریپایتینانو آهن صفرظرفریثأت

آلودهیدر خاك آهکاهیجذب گبر کاهش سرب قابل

اپرویبایپورار،یبهمنیمحمد عل،يعمادیمصطفدیس،يمحدثه سواسر
گروه علوم خاك و علوم پایه

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري
.رانیاستان مازندران، کشور ا،يشهر سار

m.savasari1122@gmail.com

از مخاطرات یکیخاك به عنصر سرب یآلودگ—چکیده
راستا استفاده از نانو ذرات نیدر ا. استيدر جوامع بشریطیمحستیز

مورد ستیزطیمحيهایکننده آلودگبه عنوان اصالحیتیآهن صفرظرف
داریپایتیبا هدف سنتز آهن صفرظرفقیتحقنیا. باشدیمنیتوجه محقق
تیآن بر قابلریثأاتمسفر هوا و تطیدر شراکبیآسکوردیشده با اس

. آلوده شده انجام شدیآهکيهادر خاكاهیگيجذب عنصر سرب برا
و 1، 5/0، 0(یتیمورد استفاده شامل سطوح نانو آهن صفرظرفيمارهایت
سرب بر گرمیلیم150و 50یو سطوح آلودگ) خاكیدرصد وزن2
DTPAمقدار غلظت سرب قابل استخراج با . ده استخاك بولوگرمیک

هفته بعد از کاربرد 4و 1یدر دو دوره زمان) اهیجذب گسرب قابل(
نشان دادند غلظت سرب قابل جینتا. شديریگبا سه تکرار اندازهمارهایت

نسبت به خاك یتیغلظت نانو آهن صفرظرفشیبا افزاDTPAاستخراج با 
یدرصد وزن2کاربرد یبه طورکل. استاشته دداريیشاهد کاهش معن

درصد غلظت سرب 77/86و 38/95بیبه ترتیتینانو آهن صفرظرف
آلوده شده با يهارا در خاكDTPAقابل استخراج با

نیچنهم. کاهش داده استلوگرمیبر کگرمیلیم150و 50هايغلظت
هفته 4و1بعد از مارشدهیآلوده تيهامقدار سرب قابل جذب خاك

اثرات کاربرد ينشان از دوام و ماندگارهنداشته کداریکاهش معن
نانو آهن ییداشت کاراانیبتوانیمنیبنابرا. شده دارددینانوذرات تول

باال اریبسیعنصر سرب در خاك آهکیدر کاهش فراهمیتیصفرظرف

يهاخاكیروش کارآمد در رفع آلودگکیبه عنوان تواندیبوده و م
.شودیرفاست، معیها آهککه عمده آنرانیا

سرب؛ نانو آهن ؛یخاك؛ خاك آهکآلودگی—يدیکليهاواژه
؛یتیصفرظرف

مقدمھ .١
زیست نقش محوري را بر در مسائل محیطگیري انرژيامروزه به کار

وسیله ه بخش اعظم انرژي مصرفی ذر جهان ببدین ترتیب. عهده دارد
هاي سمی و ها داراي آالیندهد این سوختشوهاي فسیلی تامین میسوخت

زیست و در نهایت زنجیره خطرناك هستند که از طرق مختلف به محیط
منتشره توسط یمواد مختلف سمانیدر م.]1[شوند غذایی انسان وارد می

هستند از جمله يدیبه عنوان شاخص کلنیفلزات سنگ،یلیفسهايسوخت
است ینیسرب از جمله فلزات سنگ. تاس) Pb(عناصر سرب نیانترییسم

در دیشدیآثار سمجادیبا اوافتهیبوم راه ستیکه از منابع گوناگون به ز
نیبنابرا]. 2[آورد یبه بار ميجدهاییجانداران خسارتگریانسان و د

هاياز روشیکی. استخورداربريادیزتاهمیازهاحذف سرب از خاك
استخاكدرهاکردن آناپوینا،خاكنینگفلزات سسازيپاكياقتصاد

]3.[

یعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزیلیتکمالتیاز تحصلهیوسنیبد
وهاییراهنمايبراشگاهیآزمانیلو مسوهیگروه خاك و علوم پادیاستات،يسار

.گرددیمیقدردانمانهیو امکانات، صملیوسانمیأت .
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ياست که براهاییاز روشیکیییایمیشهايکنندهاصالحازاستفاده
که به یاز فلزاتبخشیهاروشنیا. شودیاستفاده منیفلزات سنگتیتثب

ایینزمیریزهايآزاد شوند و به آبتوانندیمیطیمحطیتحت شرایراحت
و موجودات زنده خاك جذب اهانیگلهیوسه بایند و شوییآبشویسطح

کاربرد دهدینشان میمنابع علمیبررس]. 4[دهندیشوند مورد هدف قرار م
سازيپاكياز تکنولوژيدینسل جدZVIN(1(یتظرفینانو ذرات آهن صفر

ياقتصادیراه حل،یسنتهايبر خالف روشتواندیاست که مستیزطیمح
در یتظرفیآهن صفر]. 5[باشد هاندهیاز آالیالت ناشمشکیبرخيبرا

منجر به ادیزيرپذیو واکنشژهیبه واسطه سطح ونیواکنش با فلزات سنگ
طیاز محنیکاهش فلزات سنگایذرات در حذف نیاییکاراشیافزا

نشاناندگرفتهنجامایآبهايطیکه در محیشاتیآزما].6و 5[شوندیم
يفلزهايونیکاهش کاتایحذف يبرایتظرفیذرات آهن صفرنانو هنددمی

.موثر است] 10و 9[، کروم ]8[ومی، کادم]7[سرب 

ایحذف يبراییتوان بااليدارایتظرفینانو ذرات آهن صفرنچنیهم
جینتا. ]12و 11[استرسوباتوهاآلوده در خاكباتیکاهش ترک

بر گرمیلیم34که کاربرد دهدیمنشان ]13[فاجاردو و همکارانشاتیآزما
% 20و25زانیرا به ميسرب و روتیتثبتیظرفبیبه ترتFe0گرم خاك 

مارزوگ و جینتا. داده استشیافزایشنیرسیبا بافت لومهاییدر خاك
ومیسرب و کادمبجذتیکه حداکثر دامنه ظرفدهدینشان م]14[همکاران 

یل. خاك استگرملویگرم بر ک45/93و 97/25بیتوسط نانو ذرات به ترت
شده با داریآهن پاگزارش دادند با استفاده از نانو ذرات فسفات]15[و ژو 

سهیاست که در مقا% 26یآهکسرب در خاك یسلولز فراهملیمتیکربوکس
دیتولطیشرا،در تمام موارد باال.باشدیمترکمیو خنثیآهکریغهايبا خاك

انجام هوازيیبطیاز خاك در شرانیفلزات سنگسازيپاكينانو ذرات برا
هوازيیبطیشراجادیايبراتروژنیو نژنیبه حضور اکسازیکه نشودیم

یتظرفیآهن صفرذراتنانو دیبر آن دارد تا با تولیسعقیتحقنیلذا ا. است
لیپتانسک،یآسکوربدیو در حضور اس) يهواز(شگاهیآزماطیشرادر داریپا

فلز سرب را مورد یو اثر زمان بر فراهمآهکی عنصر سرب در خاكیفراهم
.قرار دهدیبررس

1 -Zero valent iron nanoparticle

ھامواد و روش.٢
)ZVINs(یتیسنتز نانو آھن صفرظرف.٢.١
توسط) FeCl3(آهن دیکلرءحیااطریقاز یتیذرات آهن صفرظرفسنتز

انجام)1(کنشبر اساس وايهوازطیو شراطیمحيدر دمادراتیهبرومیسد
:ردیگیم

)1(FeCl3+6NaBH4+18H2O→2Fe0+6NaCl+6B(OH)2+21H2

16/0(دراتیبورهمیبا افزودن محلول سدیتینانو ذرات آهن صفرظرف
کیآسکوربدیآهن و اسدیبه محلول کلر) موالر1/0(سود حل شده در ) موالر

. اتمسفر هوا سنتز شدطیو در شراشگاهیآزماطیمحيدر دما) موالر1/0(
قطره طرهبه صورت قدراتیهبرومیسدها، محلول محلوليسازز آمادهپس ا

که تحت تکان دادن کیآسکوربدیآهن و اسدیمحلول کلريبه ظرف حاو
30زدن به مدت بعد از اتمام واکنش، هم. شودیبود افزوده مدیشدیدوران

کامل از ننایادامه داده شد تا اطمدراتیهبرومیبعد از افزودن تمام سدقهیدق
. ردیو اتمام واکنش انجام پذایاحطیشرا

یتینانو آھن صفرظرفیھایژگیونییتع.٢.٢
کروسکوپینانو ذرات ساخته شده توسط دستگاه مياندازه و مورفولوژ

.قرار گرفتیمورد بررسSEM(2( یروبشیالکترون

سرب توسط یکاھش فراھمشیآزما.٢.٣
شدهدیتولیتیذرات آھن صفرظرف

،یتیتوسط نانو ذرات آهن صفرظرفیسرب در خاك آهکتیتثببه منظور 
و 1یدوره زمان2با لیفاکتورشیبا آرایطرح کامالً تصادفهیبر پایشیآزما

يساریعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزشگاهیتکرار در آزما3هفته و 4
استان هاي آبرفتیدشتمورد استفاده از خاك. انجام شده است1392در سال 

انجام يخاك برايهانمونه. منتقل شدشگاهیو به آزمايبردارنمونهمازندران 
عبور داده و يمتریلیم2خشک و از الک هوایمقدماتشاتیاز آزمایبرخ

سپس ) 1جدول (شد يریاندازه گنآیکیزیو فییایمیشاتیسپس خصوص
ها با محلول كانتقال داده و خایگرم80یکیپالستيهاها به گلدانخاك
) 150و 50(يهابا غلظتبیفلز سرب به ترتیتراتینيهانمکيحاو

يمناسب براطیشراجادیبه منظور ا. دیآلوده گردگرم،لویبر کگرمیلیم
تیبه مدت دو هفته در حد رطوبت ظرفنیواکنش خاك با فلزات سنگ

.شدشیآزماياستفاده براادهو سپس آمينگهدارشگاهیمزرعه در آزما

2 -Scanning electron microscope
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برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعھ-١جدول

مقدارگیريواحد اندازهویژگی

51%رس
37%سیلت

12%شن
pH)39/7-)خاك1: 2آب
EC)خاك1: 2آب(dS m-164/1
17/2%آلیماده

71/26%کربنات کلسیم معادل

CECmeq 100 gr-117/22
DTPA(mg kg-199/1ي با گیرعصاره(سرب 
mg kg-150/53)سلطانیگیري با تیزابعصاره(سرب 

خاك از آهن یدرصد وزن2و 1، 5/0، 0ریمقادشیانجام آزمايبرا
هفته4و 1زمانیفواصلدرسپس. شداضافههابه خاكیتیصفرظرف

و خشکخاك، هوايهانمونهیو پس از اتمام هر دوره زمانيبردارنمونه
ازشکل قابل فراهم فلز سرب با استفاده . آماده شدندییایمیشزیآناليبرا

، استخراج و غلظت فلز سرب توسط دستگاه ]DTPA]16با يریگعصاره
هیدر خاتمه کل. قرائت شدAA Varian Spectr- 10مدل یجذب اتم

هايماریتریثأو تيآمارهیتجز) Statistix 8(افزارنرمازاستفادهباهاداده
.شدیدرصد بررس1نانیدر سطح اطمLSDبا استفاده از آزمون یشیآزما

و بحثجینتا.٣
نانو ذرات ساختھ شدهاتیخصوص.٣.١
نشان داده یشگاهیآزماطینانو ذرات ساخته شده در شراSEMریتصو

شکل ينانو ذرات داراداستیپریگونه که در تصوهمان»1شکل«شده است 
با . باشدینانومتر م50در حدود نیانگیها به طور مدازه آنبوده که انيکرو

تیفعالجهیو در نتژهیکوچک شدن اندازه ذرات آهن در حد نانو، سطح و
.]17[ابدییمشیذرات افزایسطح

بر سرب قابل استخراج با یشیآزمايمارهایتریتاث.3.2
DTPA-Pb) DTPA(

DTPA-Pbمقدار یتیصفرظرفغلظت نانو آهنشینشان داد با افزاجینتا

در داريیبه مقدار معنلوگرمیگرم بر کیلیم150و 50در هر دو غلظت 
.افتیکاهش % 1سطح 

شده در حضور دیتولیتیصفرظرفنانو آھن SEMریتصو: ١شکل
کنندهداریبھ عنوان پاکیآسکوربدیاس

داريیالف معناختیتظرفیاز نانو آهن صفریدرصد وزن2و 1ریدر مقا
.مشاهده نشده استیبر کاهش سرب قابل استخراج در دو غلظت آلودگ

شده داریپایتینانو ذرات آهن صفرظرفیدرصد وزن2با کاربرد . »2شکل«
51/1به بیبه ترتلوگرمیبر کگرمیلیم150و 50سرب در یمقدار فراهم

بیبه ترت(است دهیردگگرملویبر کگرمیلیم92/11و گرملویبر کگرمیلیم
).سربیکاهش فراهم% 77/86و 38/95

فعال و امکان هايمحلشیسبب افزایتیغلظت نانو آهن صفرظرفشیافزا
سرب قابل جهیو در نتشودیسرب و نانو ذرات منیبترشیبرخورد ب

].18[ابدییکاهش مDTPAاستخراج با 

ها بستگی حذف فلزات سنگین به پتانسیل استاندارد کاهشی آنمکانیزم 
نسبت تريبه مقدار کم)- 13/0(آنیاستاندارد کاهشلیکه پتانسسرب. دارد

سطوح نانو ذرات با يدفع بر روزمیمکاناستترمثبت)- 41/0(به آهن
نانو ادیسطوح زيو جذب بر روایاحزمیهر دو مکان. باشدیمایجذب و اح

را به ZVINsکه کندیمجادیرا ایعیدفع و واکنش سريباالیابیرات، بازذ
مطرح سربيسازمتحركریو غسازيسالميباال برایابیبا بازيعنوان مواد

با بار اییهیسطوح آهن اليباالتر، سرب رويهادر غلظت.]19[سازدیم
جهیو در نتافتهیاز آهن به سرب کاهشیو انتقال الکتروندادهلیمثبت تشک

].20[دهدیمشیافزاراآن یسرب را کاهش و فراهمتیتثبزانیم

و ییایقلطیدر شراتواندمیها،کرد رسوب فلز در خاكانیبتوانیمنیچنهم
نیدر خاك مورد مطالعه در ا. ]21[دیفلز بوجود آيسطوح نسبتاً باال

دگردیهادر خاكیینسبتاً باالpHبهمنجرهاپژوهش، حضور کربنات
)39/7=pH .(شیزارا افیاحتمال رسوب سرب به شکل کربناتطیشرانیا
.]22[دهدیم
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مختلف ھای¬در غلظتیتیمختلف نانوآھن صفرظرفھای¬اثر غلظت: ٢شکل
DTPAسرب بر سرب قابل استخراج با 

هفته به استثناء تا چهارکییدر بازه زمانیتیمختلف آهن صفرظرفریدر مقاد
DTPA-Pbدر مقدار داريیاختالف معن) ZVIN(از یدرصد وزن5/0

نانو آهن یدرصد وزن5/0در حضور DTPA-Pbمقدار .مشاهده نشد
گرمیلیم28/22و 49/73به بیو چهار هفته به ترتکیپس از یتیصفرظرف

نیا. »3شکل «)سربیکاهش فراهم% 68/69(دیخاك رسگرملویبر ک
تفاوت زین] 24[داز و همکارانگیل.کندیمطابقت م] 23[جیمشاهده با نتا

لی و ژو. اندماه مشاهده نکردهکیو ساعت72سرب در عیدرتوزداريیمعن
شده با داریآهن پابا استفاده از نانو ذرات فسفاتافتندیدر] 15[

مانده در یاققابل تبادل سرب کاهش و شکل بهايسلولز شکللیمتیکربوکس
دلیل این امر ]25[ژانگ و همکاران .ابدییمشیروز افزا56یطیکخاك آه

.دانندرا پایداري نانو ذرات می

سرب یو زمان بر رویتظرفیھن صفرآمختلف نانو ھایاثر غلظت: ٣شکل
DTPAقابل استخراج با 

یریگجھینت.٤
مقدار سرب قابل یتیظرفنانو آهن صفرغلظتشینشان داد با افزاجینتا

ته کاهش فتا چهار هکییدر بازه زماننیچن- هم. ابدییکاهش ماهیجذب گ
مشاهده نشده است DTPAدر غلظت سرب قابل استخراج با داري¬یمعن

از جمله داشتن يداشتن خواص منحصر به فردلیبه دلیتظرفینانو آهن صفر

فعال جهت حذف یسطحهاي، مکانالبایذاتيریپذواکنشاد،یزژهیسطح و
با توجه به اینکه . برخوردار استییباالتیاز قابلستیزطیسرب از مح

محدوده وسیعی از کشور داراي خاکی با بافت آهکی است و همواره در 
از نانو ذرات آهن ندهیدر آتوانیمها قرار دارد بنابراین همعرض انواع آالیند

در يهوازطیکه در شراکیوربدآسکیشده توسط اسداریپایتظرفیصفر
د،یروش مفکیشده است، جهت حذف سرب به عنوان دیتولشگاهیآزما

و رسوبات و آهکیاز خاكزدایییباال در آلودگییبا کاراعیساده، سر
.ردببه کار ستیزطیمح
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