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تأثير نانو آهن صفر ظرفيتی در کاهش مقدار قابلجذب برخی عناصر سنگين در سه خاک با خصوصيات متفاوت
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 .1استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2استاد ،گروه علوم خاک ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -1395/2/8 :تاریخ بازنگری – 1395/9/30 :تاریخ تصویب)1396/2/25 :

چکيده
آلودگی خاکها با فلزات سنگین یکی از مشکالت زیستمحیطی جدی جوامع بشری است .این تحقیق بهمنظور ارزیابی
تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز ( )CMC-ZVINsسنتز شده در شرایط هوازی بر
قابلیت جذب سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس در یک خاک اسیدی و دو خاک آهکی با خصوصیات مختلف (رسی و شنی)
انجام شد .بدین منظور ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی برای بررسی امکان کاهش مقدار قابلجذب
عناصر سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس با در نظر گرفتن فاکتورهای خاک (شنی-آهکی ،اسیدی و رسی -آهکی) ،غلظت
کاربرد ( CMC-ZVINsسطوح  1 ،0/5 ،0و  2درصد وزنی) در دو دوره زمانی  10و  20روز با سه تکرار انجام شد .نتایج
تصاویر  SEMو  XRDنشان داد که ذرات آهن پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز در اندازه نانو (کمتر از  50نانومتر) و
صفر ظرفیتی (حداکثر پیک در  2θبرابر  44/8درجه) هستند .در هر سه خاک شنی-آهکی ،اسیدی و رسی-آهکی آلوده،
کاربرد  CMC-ZVINsمقدار قابلجذب عناصر سنگین را کاهش داد .بیشترین میزان کاهش غلظت قابلجذب عناصر در
حداکثر میزان کاربرد  2( CMC-ZVINsدرصد وزنی) و در خاک رسی-آهکی و همچنین در برای عنصر سرب مشاهده
شد .همچنین کاهش فرم قابلجذب عناصر پس از  20روز از کاربرد  ،CMC-ZVINsبیشتر از  10روز بود که نشان از
پایداری و فعال بودن حداقل  20روزهی  CMC-ZVINsساختهشده را دارد؛ بنابراین ،استفاده از نانو ذرات آهن صفر
ظرفیتی ساختهشده ،میتواند بهعنوان یک روش کارآمد در رفع آلودگی خاکهای آلوده به فلزات سرب ،کادمیوم ،نیکل و
مس معرفی شود.
واژههای کليدی :آلودگی خاکها ،نانو آهن صفر ظرفیتی پایدار ،کربوکسی متیل سلولز ،عناصر سنگین
*

مقدمه

در دهههای اخیر ورود بیرویه فلزات سنگین به محیطزیست،
موجب آلودگی آب و خاک شده است .متأسفانه این فلزات در
برخی موارد با نفوذ به آبهای سطحی و زیرزمینی و یا جذب
توسط گیاهان میتوانند وارد بدن انسان شده و ناهنجاریهای
گستردهای را ایجاد نمایند (.)Altoniadis and Alloway, 2001
بنابراین حذف عناصر سنگین از خاک و پسابهای صنعتی از
اهمیت زیادی برخوردار است ( .)Esalah et al, 2000در حال
حاضر روشهای زیادی برای حذف و کاهش فلزات سنگین از
محیطزیست به کار گرفته میشوند .عمده روشهای پاکسازی
از کارایی باالیی برخوردار نبوده و همچنین هزینههای آنها
بسیار باالست .تحقیقات زیادی جهت استفاده از روشهای
جایگزین و نوین برای پاکسازی محیطزیست از عناصر سنگین
انجام گرفته است ( ;Alizadeh et al, 2011; Zhang, 2003
* نویسنده مسئول mostafaemadi@gmail.com :

 .)Esalah et al., 2000یکی از این روشهای نوین استفاده از نانو
ذرات آهن صفر ظرفیتی )ZVIN(1است که میتواند راهحلی
کارآمد برای برخی مشکالت ناشی از آالیندهها باشد ( Zhang,
 .)2003; Uzum et al., 2009نانو آهن صفر ظرفیتی در واکنش
با فلزات سنگین بهواسطه سطح ویژه و واکنشپذیری زیاد
موجب تثبیت فلزات سنگین میشود Zhang, 2003; Choe et
) Karabeli et al., (2008) .)al, 2000در تحقیقات خود به این
نتیجه رسیدند که در جذب اولیه Cu2+ ،طبق مکانیسم احیا به
شکل  CuOو Cu0تبدیل میشود .در حقیقت نانو ذرات آهن
صفر ظرفیتی سبب تشکیل اکسید مس میگردد .نتایج
بررسیهای ) Reddy Mallampati et al., (2013نشان داد که
افزودن نانو ذرات  ،Fe/Ca/CaOعناصر سنگین را در خاکهای
آلوده تثبیت میکند و میزان آبشویی این عناصر را کاهش
میدهد Uzum et al. (2009) .بیان داشتند نانو ذرات آهن پایدار
1. Zero Valent Iron Nanoparticles
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شده در رس کائولینیت ،دارای ظرفیت جذب بیشتری برای
یونهای مس در مقایسه با کبالت داشته و تثبیت مس از طریق
مکانیزمهای اکسایش-کاهش منجر به تشکیل  Cu2Oو به مقدار
کمتر  Cu0شد Amiri Nahavani et. (2014) .نشان دادند کاربرد
 4درصد وزنی نانو آهن صفر ظرفیتی در خاکی با  pH = 7/07و
بافت رسی بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت کادمیوم
داشت Hanauer et al., (2011) .اظهار نمودند که کاربرد %1
وزنی از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در دو خاک با اسیدیته
 6/99و  3/19و بافت سنگین ،تحرک کادمیوم ،مس و روی را به
ترتیب به میزان  21 ،51و  11درصد کاهش داد .نتایج
آزمایشات ) Fajardo et al. (2012نشان داد کاربرد  34میلیگرم
نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر گرم خاک در خاکهایی با بافت
لومی رسی شنی ظرفیت تثبیت سرب و روی را به ترتیب به
میزان  %25و  %20افزایش دادLiu and Zhao (2013) .
دریافتند که نانو ذرات ساختهشده از فسفات آهن در یک خاک
اسیدی با بافت لومی رسی شنی ،بعد از یک ماه غلظت سرب را
از  66به  10میلیگرم در کیلوگرم ،کاهش دادShafaee et al. .
) (2013گزارش دادند غلظت نیکل ،کادمیوم و سرب
قابلاستخراج با  DTPAدر خاک آهکی آلودهشده به عناصر
سنگین تحت تأثیر ذرات آهن صفر ظرفیتی در اندازه نانو نسبت
به آهن صفر ظرفیتی در اندازه میکرو راندمان کمتری داشته
است .آنها علت عدم کارایی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در
مقابل ذرات میکرو این ماده را به عدم پایداری و ماندگاری آنها
در خاک نسبت دادند.
در عمده مطالعات ذکرشده ،تولید نانوذرات در شرایط
بیهوازی و در برخی منابع کاربرد نانوذرات به خاک نیز در
شرایط بیهوازی بوده ( )Shafaee et al., 2013که به ترتیب
شرایط تولید را سخت و استفاده عملی از آن را غیرممکن می-
کند .لذا هدف از این تحقیق تولید نانوذرات آهن صفر ظرفیتی
پایدار شده در شرایط هوازی و کاربرد آن در شرایط آزمایشگاهی
به خاکهای آلودهشده به سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس برای
ارزیابی کارایی آن در سه نوع خاک مختلف (شنی-آهکی،
اسیدی و رسی-آهکی) میباشد.

مواد و روشها
سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفيتی پايدار ()CMC-ZVINs

سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی از طریق احیاء کلرید آهن
توسط سدیم بوروهیدرات و براساس واکنش ( )1انجام گرفت .در
سنتز ذرات آهن صفر ظرفیتی از روش )Savasari et al., (2015
با کمی تغییرات برای تولید آهن صفر ظرفیتی پایدار در هوای

آزاد استفاده شد.
(رابطه )1
2FeCl3 + 6NaBH4 + 18H2O → 2Fe0 + 6NaCl + 6B(OH)3
+ 21H2

برای سنتز ذرات آهن صفر ظرفیتی (در اندازه نانو) از یک
ارلن شیشهای خأل استفاده شد تا گاز  H2تولیدشده در اثر
واکنش کلرید آهن و سدیم بوروهیدرات از منفذ کنار دهانه ارلن
خأل خارج شود .در ابتدا مقدار  1/6221گرم کلرید آهن آبدار
( )FeCl3.6H2Oجهت تهیه محلول  0/1موالر در داخل ارلن
حاوی  100میلیلیتر محلول ( 30میلیلیتر اتانول 70 +
میلیلیتر آب) ریخته شد و با همزن الکتریکی کامالً به هم زده
شد .مقدار  0/4گرم ( NaOHجهت تهیه محلول  0/1موالر) در
 100میلیلیتر آب مقطر حل شد و سپس  0/605گرم سدیم
بوروهیدرات (جهت تهیه محلول  0/16موالر) در محلول سود
 0/1موالر حل شد و با بورت بهصورت قطرهقطره از دهانه ارلن
وارد محلول کلرید آهن که درون ارلن تحت تکان دورانی شدید
است ،وارد میشود .جهت سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز ،قبل از اضافه کردن
بوروهیدات سدیم به محلول کلرید آهن ،محلول کلرید آهن با
 0/8درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز به مدت  20دقیقه هم
زده شد تا تولید کمپلکس آهن و کربوکسی سلولز انجام شود.
بعد از افزودن نخستین قطره سدیم بوروهیدرات ،بالفاصله فاز
جامد سیاه رنگی مشاهده میشود .برای جلوگیری از هم آوری
زیاد ذرات آهن صفر ظرفیتی تولیدشده در این روش و حفظ
اندازه بسیار ریز آنها که عمدتاً در اندازههای کمتر از 100
نانومتر هستند ،سرعت اضافه شدن محلول حاوی سدیم
بوروهیدرات به محلول کلرید آهن مهم میباشد .نحوه اضافه
کردن آنها یک قطره در هر دو ثانیه توصیه میشود .جهت
اطمینان کامل از شرایط احیا و اتمام واکنش بعد از اتمام افزودن
سدیم بوروهیدرات ،هم زدن به مدت  30دقیقه ادامه پیدا کرد.
سپس آهن صفر ظرفیتی تولیدشده درون ارلن با سانتریفیوژ در
مدت  3دقیقه با دور  3000دور جدا شد و برای جلوگیری از
اکسید شدن (جلوگیری از تغییر رنگ سیاه به زرد قهوهای) سه
بار با اتانول  %96شسته شد.
تعيين ويژگیهای نانوذرات آهن صفر ظرفيتی

مطالعه ساختار میکروسکوپی و اندازه ذرات آهن صفر ظرفیتی
توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمدل
( )Hitachi – S2600N, 5.0 kVبررسی شد و ساختار بلوری آنها
توسط آنالیز پراش پرتو ایکس ( )XRDمدل ( Philips D500با Ni-
 )filtered Cu kαو تابش  λ=1.5406 A°و در شرایط 40 kV, 30
 mAانجام شد.

عمادی و بهمنيار :تاثير نانوآهن صفر ظرفيتی در کاهش ...

کارايی  CMC-ZVINsدر کاهش مقدار قابلجذب عناصر
سنگين از خاکهای آلوده

بهمنظور بررسی تثبیت و کاهش شکل قابلجذب
(عصاره گیری بهوسیله  )DTPAسرب ،کادمیوم ،نیکل و مس در
سه خاک شنی-آهکی ،اسیدی و رسی-آهکی توسط CMC-
 ،ZVINsآزمایشی با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی در سه خاک و چهار غلظت از  CMC-ZVINsدر سه
تکرار انجام شد .برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی اولیه
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خاک مانند بافت به روش هیدرومتری (
 pH ،)1982در گل اشباع EC ،در عصاره گل اشباع و کربن آلی
( ،)Nelson and Sommers, 1982کربنات کلسیم معادل به
روش تیتراسیون ( ،)Nelson, 1982ظرفیت تبادل کاتیونی به
روش استات سدیم ( ،)Bower, 1954غلظت عناصر قابلجذب با
عصاره گیری بهوسیله )Lindsay and Norvell, 1978( DTPA
اندازهگیری و توسط جذب اتمی مدل Varian Spectr AA-10
قرائت شد که نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.
Gee and Bauder,

جدول  .1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد آزمايش.

پارامتر ()parameter

خاک شنی-آهکی
()Sandy soil

خاک اسیدی
()Acidic soil

خاک رسی-آهکی
()Calcareous soil

dS m

4/5
1/5
94
شنی
8/1
1/01

39
42
19
لومی رسی سیلتی
4/5
0/7

51
37
12
رسی
7/39
1/64

%

0/11

1/1

0/71

%

16/00
4/78

0/5
15/5

26/71
22/17

واحد ()Unit

رس ()Clay
سیلت ()Silt
شن ()Sand
بافت ()Texture

%
%
%
-

pH
EC

-1

کربن آلی ()OC
کربنات کلسیم معادل ()CaCO3
-1

cmole(+) kg

CEC
مس قابلجذب (عصارهگیری با )DTPA

mg kg

176/8

201/4

214/51

مس قابلجذب (عصارهگیری با *)DTPA

mg kg-1

390/3

376/2

380/6

-1

-1

سرب قابلجذب (عصارهگیری با )DTPA

mg kg

0/89

0/8

1/99

سرب قابلجذب (عصارهگیری با *)DTPA

mg kg-1

398/7

395/7

395/1

کادمیوم قابلجذب (عصارهگیری با )DTPA

mg kg-1

0/01

0/02

0/02

کادمیوم قابلجذب (عصارهگیری با *)DTPA

-1

mg kg

20/6

21

24/6

نیکل قابلجذب (عصارهگیری با )DTPA

mg kg-1

0/31

0/38

0/40

نیکل قابلجذب (عصارهگیری با *)DTPA

mg kg-1

830/6

865/2

841/2

*غلظت فلزهای سنگین بعد از آلودگی با نمک نیترات عناصر سنگین ذکرشده

مقادیر 80گرمی از سه خاک بهطور جداگانه با استفاده از
محلول حاوی نمک نیترات سرب ( 450میلیگرم سرب بر
کیلوگرم) ،نیترات کادمیوم ( 25میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم)،
نیترات نیکل ( 900میلیگرم نیکل بر کیلوگرم) و نیترات مس
( 400میلیگرم مس بر کیلوگرم) آلوده شد .بهمنظور ایجاد
شرایط مناسب برای واکنش خاک با فلزات سنگین به مدت دو
هفته در رطوبت ظرفیت مزرعه نگهداری شد .سپس مقادیر ،0
 1 ،0/5و  2درصد وزنی از  CMC-ZVINsبه خاکها اضافه شد.
بعد از  10و  20روز ،از خاکهای تیمار شده نمونهبرداری انجام
شد و برای آنالیز شیمیایی آماده شد .شکل قابلجذب عناصر

فوق با استفاده از عصارهگیری با  Lindsay( DTPAو همکاران،
 )1978استخراج گردید و درنهایت غلظت عناصر توسط دستگاه
جذب اتمی ( )Varian Spectr AA-10قرائت شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Statistix 8و مقایسه
میانگینها براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد انجام گرفت.

نتايج و بحث
خصوصيات نانو ذرات سنتز شده

تصویر  SEMنانو ذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با
کربوکسی متیل سلولز در شکل ( )1نشان داده شده است .نانو
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ذرات آهن صفر ظرفیتی دارای شکل کروی و ساختار زنجیری
بوده و میانگین اندازه ذرات آن کمتر از  50نانومتر است (شکل
-1الف) Sun et al. (2007) .بیان کردند که اندازه ذرات نانو آهن
صفر ظرفیتی از ده تا صد نانومتر متغیر است .الگوی پراش
 XRDنانو آهن صفر ظرفیتی سنتز شده با کربوکسی متیل
سلولز نشان میدهد (شکل -1ب) حداکثر پراش  2θدر 44/8
درجه میباشد (شکل  .)1در الگوی  XRDاین نانو ذرات آهن
صفر ظرفیتی ،سیگنال قابلمشاهدهای برای اکسیدهای آهن
(هماتیت و مگنتیت) مشاهده نشد Zhang et al., (2010) .با
استفاده از پایدار کنندههای مختلف مانند کربوکسی متیل سلولز
و کائولینایت ،آنالیز  XRDنانوذرات آهن صفر ظرفیتی را با
حداکثر پیک˚ 2θ = 44/7گزارش کردند که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.

ب

شکل  .1تصوير ( SEMالف) و الگوی ( XRDب) نانو ذرات آهن صفر ظرفيتی
ساختهشده

تأثير  CMC-ZVINsبر مقدار سرب قابلجذب خاک

اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر مقدار سرب قابلجذب
خاک در شکل ( )2نشان داده شده است .در هر سه خاک با
افزایش غلظت  CMC-ZVINsمقدار سرب قابلجذب خاک
نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری کاهش یافت .غلظت
سرب در خاک رسی-آهکی با کاربرد مقادیر  1 ،0/5و  2درصد

 ،CMC-ZVINsاز  395/66میلیگرم بر کیلوگرم در خاک شاهد
به ترتیب به  107/49 ،108/58و  22/92میلیگرم بر کیلوگرم
کاهش یافت که به ترتیب  72/55و  72/83و  94/20درصد
کاهش نسبت به تیمار شاهد را نشان داد .در خاک شنی-آهکی
با کاربرد مقادیر فوق از  ،CMC-ZVINsمیزان سرب قابلجذب
خاک از  398/66میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب به ،108/59
 110/73و  62/62میلیگرم بر کیلوگرم رسید (به ترتیب 72/76
و  72/22و  84/37درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد) .در
خاک اسیدی نیز میزان کاهش آن به ترتیب  51/98و  74/51و
 76/80درصد کاهش به دست آمد.
مکانیسم اصلی تثبیت سرب در خاک را میتوان ،جذب و
کاهش شیمیایی دانست ( .)Lee et al, 2007نانو ذرات آهن صفر
ظرفیتی دارای خصوصیات استثنایی و ویژه از قبیل سطح ویژه
باال و فعال برای جذب و رسوب کاهشی یونهای فلزی هستند.
یونهایی با پتانسیل کاهش شیمیایی بزرگتر از  Fe2+میتوانند
روی ذرات آهن صفر ظرفیتی از طریق واکنش اکسایش–کاهش
تثبیت شوند بهگونهای در آنها Fe0 ،بهعنوان عامل احیاکننده
عمل میکند ( .)O’Carroll et al, 2013فلزاتی که پتانسیل
استاندارد کاهشی آنها به مقدار کمتری نسبت به آهن مثبتتر
است مثل ( )-0/25( Ni (IIو ( )-0/13( Pb (IIمکانیزم جذب و
احیا روی سطوح نانو ذرات محتمل میباشد .مکانیزم پیشنهادی
) Zhang et al. (2010برای تثبیت سرب ،احیا الکتروشیمیایی
توسط ذرات آهن صفر ظرفیتی و همچنین جذب بر سطوح
هیدروکسیدهای آمورف (بیشکل) گزارش شد .مکانیزم اصلی
تثبیت سرب در خاک با استفاده از نانو ذرات فسفات آهن ،تبادل
یونی و تشکیل کانیهای پیرومورفیت در اثر حضور ترکیبات
فسفر دار به دست آمد و نقش آهن ،بهبود کارایی تثبیت سرب و
جلوگیری از آلودگی ثانویه فسفر بیان شد ( Liu and Zhao,
 Trueby (2003) .)2007نشان دادند اکسیدهای آهن توانایی
کاهش فراهمی سرب از طریق افزایش جذب سطحی را دارند.
همچنین ) Gil–Diaz et al. (2014بیان کردند که نانو آهن صفر
ظرفیتی ،مقدار  pHخاک را افزایش میدهد و در نتیجه غلظت
عناصر سنگین در فرم محلول کمتر میشود.
مقایسه بین اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر
مقدار سرب قابلاستخراج با  DTPAدر سه خاک بعد از  10و
 20روز در شکل ( )2نشان داده شده است .با گذشت زمان ،در
تمامی تیمارها مقدار سرب قابلاستخراج با  DTPAروند کاهشی
داشت .در خاک شنی-آهکی ،غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از
 CMC-ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب کاهش  17/7 ،6/7و
 11/8درصدی مقدار سرب قابلاستخراج با  DTPAنسبت به 10

عمادی و بهمنيار :تاثير نانوآهن صفر ظرفيتی در کاهش ...

روز شد که در سطح  5درصد اختالف معنیداری داشته است.
در خاک رسی-آهکی ،غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از CMC-
 ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب کاهش  20/00 ،43/9و
 29/7درصدی مقدار سرب قابلاستخراج با  DTPAنسبت به 10
روز شد که در سطح  1درصد اختالف معنیداری مشاهده شد.
در خاک اسیدی ،غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از CMC-
 ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب کاهش  14/27 ،9/55و
 31/8درصدی مقدار سرب قابلاستخراج با  DTPAنسبت به 10
روز شد که همانند دو خاک دیگر این اختالف معنیدار بوده
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است Liu .و  )2007( Zhaoگزارش دادند با استفاده از نانو ذرات
فسفات آهن پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز ،مقدار سرب
قابلجذب در خاک آهکی ،خنثی و اسیدی به ترتیب  30 ،56و
 26درصد نسبت به خاک شاهد کاهش نشان داد که این مقادیر
کمتر از مقادیر کاهش آن در اثر کاربرد نانوذرات مورداستفاده در
تحقیق حاضر است .این امر حاکی از فعالیت پذیری باالی
نانوذرات سنتز و پایدار شده میباشد که حتی با گذشت زمان،
بر واکنشپذیری آن افزوده شده است.
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شکل  .2اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر مقدار سرب قابلجذب در سه نوع خاک در (10الف) و ( 20ب) روز بعد از کاربرد

تأثير  CMC-ZVINsبر مقدار کادميوم قابلجذب خاک

در هر سه خاک آلوده به کادمیوم با افزایش غلظت
 ZVINsمقدار کادمیوم قابلجذب نسبت به شاهد بهطور معنی-
داری کاهش یافت .اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر
CMC-

مقدار کادمیوم قابلجذب خاک در شکل ( )3نشان داده شده
است .در خاک رسی-آهکی غلظت کادمیوم قابلجذب با کاربرد
مقادیر  1 ،0/5و  2درصد از  CMC-ZVINsاز  20/98میلیگرم
بر کیلوگرم به ترتیب به  9/65 ،15/52و  6/43میلیگرم بر
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با توجه به اینکه پتانسیل الکترودی استاندارد کاهشی
کادمیوم ( )-0/40خیلی نزدیک و یا منفیتر از آهن ()-0/44
است ،مکانیزم تثبیت ،تشکیل کمپلکس سطحی است؛ بنابراین
به نظر میرسد فرایند احیا در کاهش کادمیوم نقشی نداشته و
احتماالً جذب کادمیوم توسط سطوح اکسیدشده آهن صفر
ظرفیتی و تشکیل کمپلکس منجر به تثبیت آن در خاک شده
است .مطالعات نشان دادهاند که آهن صفر ظرفیتی پس از
احیای برخی کاتیونهای فلزی موجود در محلول و سطوح ذرات
خاک و همچنین ترکیبات آلی ،تبدیل به هیدروکسیدهای آهن
بیشکل میشوند که بهواسطه سطح ویژه زیاد ( Leupin and
 )Hug, 2005قادر به جذب سطحی کاتیونهای فلزی ازجمله
کادمیوم ،روی و سرب را خواهند شد (.)Zhang and Li, 2007

کیلوگرم کاهش یافت (به ترتیب  25/91و  53/93و 69/30
درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد) .در خاک شنی-آهکی با
کاربرد مقادیر فوق از  ،CMC-ZVINsمیزان کادمیوم قابلجذب
از  20/63میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب به  19/01 ،17/93و
 12/40میلیگرم بر کیلوگرم کاهش یافت و میزان کاهش آنها
نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  13/08و  7/85و  39/89درصد
بود (شکل  . )4در خاک اسیدی با کاربرد مقادیر فوق از CMC-
 ZVINsمیزان کادمیوم قابلجذب از  24/59میلیگرم بر
کیلوگرم به ترتیب به  18/14 ،20/46و  14/04میلیگرم بر
کیلوگرم کاهش یافت (به ترتیب  16/79و  26/23و 42/90
درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد)؛ بنابراین توانایی CMC-
 ZVINsدر کاهش میزان کادمیوم قابلجذب در خاکها
بهصورت رسی-آهکی> شنی-آهکی > اسیدی است.
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شکل  .3اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر کادميوم قابلجذب در سه نوع خاک در (10الف) و ( 20ب) روز بعد از کاربرد
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) Joo and Zhao (2008دریافتند در  pHباال احتمال

شاهد بهطور معنیداری کاهش یافت (شکل  .)4در خاک رسی-

تشکیل هیدروکسیدهای فلزی وجود دارد و بهعبارتدیگر

آهکی غلظت نیکل قابلجذب با کاربرد مقادیر  1 ،0/5و  2درصد

مقداری از کاتیونهای  Cd2+تبدیل به  Cd(OH)2شده و از

از  CMC-ZVINsاز  844/19میلیگرم بر کیلوگرم در تیمار

محلول خاک خارج میشوند .در  pHهای پایینتر رقابت بین

شاهد به ترتیب به  545/53 ،671/429و  461/60میلیگرم بر

یونهای هیدروژن و کادمیوم روی سطح جاذب (نانو آهن سنتز

کیلوگرم کاهش یافت که به ترتیب معادل  20/46و  35/37و

شده) باعث میشود تا جذب یونهای کادمیوم روی نانو ذرات

 45/32درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد هستند .در خاک

آهن کاهش قابل توجهی یابد ( .)Boparai et al, 2013جذب

شنی-آهکی با کاربرد مقادیر فوق از  CMC-ZVINsمیزان نیکل

بیشتر سرب نسبت به کادمیوم به شعاع کوچکتر هیدراته سرب

قابلجذب از  830/61میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب به

مربوط میشود ( .)Appel and Ma, 2002با افزایش  pHخاک

 728/30 ،768/78و  606/92میلیگرم بر کیلوگرم کاهش یافت

مقدار بار منفی سطوح کلوئیدها زیاد شده و مکانهای اضافی

(به ترتیب  7/44و  12/31و  26/930درصد کاهش نسبت به

برای جذب عناصر سنگین فعال میگردد و به این ترتیب مقدار

تیمار شاهد) .در خاک اسیدی با کاربرد مقادیر فوق از

عناصر سنگین در محلول کاهش مییابد.

CMC-

(Rajaie et al, (2008

 ZVINsمیزان نیکل قابلجذب از  841/18میلیگرم بر کیلوگرم

نشان دادند که با گذشت زمان نیکل از بخشهای قابلدسترس

به ترتیب به  736/57 ،818/41و  613/81میلیگرم بر کیلوگرم

خاک (محلول و تبادلی) به بخشهای غیرقابلدسترس

کاهش یافت (به ترتیب  2/70و  12/43و  27/02درصد کاهش

(اکسیدهای آهن و منگنز و اجزاء باقیمانده) منتقل شده و لذا

نسبت به تیمار شاهد) .درصد کاهش فرم قابلجذب نیکل در اثر

Marzoog

کاربرد  CMC-ZVINsبوده کمتر از سرب و کادمیوم بوده و

) et al, (2014به این نتیجه رسیدند که حداکثر ظرفیت جذب

همچنان  CMC-ZVINsدر خاک رسی-آهکی کارایی بیشتر

سرب و کادمیوم توسط نانو ذرات به ترتیب  25/97و 93/45

نسبت دو خاک شنی-آهکی و اسیدی دارد.

مقدار نیکل قابلجذب با گذشت زمان کاهش مییابد.

گرم بر کیلوگرم خاک است .در خاک شنی-آهکی ،غلظتهای

با گذشت زمان بعد از کاربرد نانوذرات به خاک ،مقدار فرم

 1 ،0/5و  2درصد از  CMC-ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب

قابلجذب بیشتر کاهش یافته است بهطوریکه در خاک شنی-

کاهش  25/67 ،8/24و  23/70درصدی مقدار کادمیوم

آهکی ،کاربرد غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از

قابلجذب نسبت به  10روز شد که این اختالف در سطح 5

در  20روز به ترتیب سبب کاهش  11/11 ،10/52و 13/33

درصد معنیدار است .در خاک رسی-آهکی ،غلظتهای 1 ،0/5

درصدی مقدار قابلجذب نیکل نسبت به  10روز شد که در

و  2درصد از  CMC-ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب کاهش

سطح  5درصد معنیدار است .در خاک رسی-آهکی ،غلظتهای

 20/3 ،13/5و  13/5درصدی مقدار کادمیوم قابلجذب نسبت

 1 ،0/5و  2درصد از  CMC-ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب

به  10روز گردید که این اختالفها نیز ازلحاظ آماری در سطح

کاهش  13/13 ،11/11و  17/50درصدی مقدار قابلجذب نیکل

 5درصد معنیدار است .در خاک اسیدی ،غلظتهای  1 ،0/5و

نسبت به  10روز به دست آمد که در سطح  5درصد معنیدار

 2درصد در  20روز به ترتیب سبب کاهش  10/52 ،7/3و 10/0

میباشد .در خاک اسیدی ،غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از

درصدی مقدار کادمیوم قابلجذب نسبت به  10روز شد که

 CMC-ZVINsدر  20روز به ترتیب سبب کاهش 11/11 ،9/99

اگرچه در سطح کاربرد  0/5درصد نانو ذرات پایدار نبوده است

و  8/88درصدی مقدار قابلجذب نیکل نسبت به  10روز شد که

اما در سطح  1و  2درصد این اختالف در سطح  5درصد

این اختالف نیز از لحاظ آماری در سطح  5درصد معنیدار

معنیدار بوده است لیکن همچنان نتیجه حال حاضر نشان از

میباشد .کاهش مقدار نیکل قابلاستخراج با  DTPAبا کاربرد

پایداری نانو ذرات در تثبیت و کاهش شکل قابلجذب عنصر

 CMC-ZVINsمیتواند در اثر جذب سطحی نیکل به سطوح

سنگین کادمیوم در خاکها را دارد.

ذرات آهن و همچنین احیا شدن نیکل دو ظرفیتی محلول

تأثير  CMC-ZVINsبر مقدار نيکل قابلجذب خاک

نتایج نشان داد که در هر سه خاک آلوده به نیکل با افزایش
غلظت  ،CMC-ZVINsمقدار نیکل قابلجذب نسبت به تیمار

CMC-ZVINs

توسط آهن صفر ظرفیتی در طی فرایند اکسایش و کاهش و
غیرقابلدسترس شدن آن باشد (.)Zhang and Li, 2007

806

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،4آذر و دی 1396

c

الف

e

d d

800

f

g

600
500

شنی
خاکآهکی
خاک شنی-

400

خاکآهکی
خاک رسی-
آهکی

300

خاک اسيدی

خاک اسيدی

200

(ميلی گرم بر کيلو گرم خاک)

700

غلظت نيکل قابل جذب

g

h

e

a b

b

900

100
0
2

0/5

1

0

غلظت نانوآهن صفرظرفیتی پایدار شده (درصد وزنی خاک)

a b

ب

c
f

700
600

i

500

خاکآهکی
خاک شنی-
شنی

400

خاک-آهکی
خاک رسی
آهکی

300

خاک اسيدی

200

خاک اسيدی

100

(ميلی گرم بر کيلو گرم خاک)

g

h

d d

800

غلظت نيکل قابل جذب

e

e

b

900

0

0
0/5
1
2
غلظت نانوآهن صفرظرفیتی پایدار شده (درصد وزنی خاک)
شکل  .4اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر نيکل قابلجذب در سه نوع خاک در (10الف) و ( 20ب).

تأثير  CMC-ZVINsبر مقدار مس قابلجذب خاک
 2درصد از CMC-

در خاک رسی-آهکی کاربرد مقادیر  1 ،0/5و
 ،ZVINsسبب کاهش میزان مس قابلجذب از  390/3میلیگرم
بر کیلوگرم به ترتیب به  181/84 ،228/56و  167/86میلیگرم
بر کیلوگرم شد که به ترتیب معادل با  41/44و  53/40و
 56/98درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد هستند (شکل .)5
در خاک شنی-آهکی با کاربرد مقادیر فوق از CMC-ZVINs
میزان مس قابلجذب از  376/29میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب
به  161/15 ،188/82و  153/75میلیگرم بر کیلوگرم کاهش
یافت و در خاک اسیدی نیز  13/97و  24/20و  35/48درصد
کاهش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد .مکانیزم تثبیت و یا
جذب  Cu2+توسط  ،CMC-ZVINsمربوط به واکنشهای
اکسایش و کاهش که منجر به تشکیل  Cu0و  Cu2Oمیشوند،

است Uzum et al, 2009 .بیان داشتند نانو ذرات آهن تهیهشده
در ساختار کائولینیت ،دارای ظرفیت جذب بیشتری برای یون-
های مس در مقایسه با کبالت داشتند و تثبیت مس از طریق
مکانیزمهای اکسایش -کاهش که منجر به تشکیل  Cu2Oو به
مقدار کمتر  Cu0میشود ،کنترل میشود.
با توجه به شکل ( )5با گذشت زمان ،در تمام تیمارها
مقدار مس قابلاستخراج با  DTPAروند کاهشی داشت .در خاک
شنی-آهکی ،غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد از  CMC-ZVINsدر
 20روز به ترتیب سبب کاهش  7/5 ،11/2و  21/05درصدی
مقدار مس قابلاستخراج نسبت به  10روز شد که در سطح
احتمال  5درصد معنیدار میباشد .در خاک رسی-آهکی،
غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد در  20روز به ترتیب سبب کاهش
 7/68 ،3/42و  12/05درصدی شد که تنها در سطح کاربرد 2
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درصد از لحاظ آماری معنیدار بوده و در خاک اسیدی ،به
ترتیب سبب کاهش معنیدار  7/14 ،8/33و  13/33درصدی
مقدار مس قابلاستخراج نسبت به  10روز شدند .به نظر میرسد
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در خاکهایی با  pHپایین به دلیل رقابت کاتیون هیدروژن با
فلزات ،جذب آنها به سطح  CMC-ZVINsکاهش مییابد.
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شکل  .5اثر غلظتهای مختلف  CMC-ZVINsبر مس قابلجذب در سه نوع خاک در (10الف) و ( 20ب)

نتيجهگيری کلی
بهطورکلی میتوان بیان داشت که در هر سه خاک رسی-آهکی،
شنی-آهکی و اسیدی آلودهشده به فلزات سنگین ،با افزایش
غلظت  CMC-ZVINsمقدار قابلجذب عناصر سرب ،کادمیوم،
نیکل و مس کاهش یافت .افزایش درصد کاربرد نانوذرات آهن
صفر ظرفیتی سبب افزایش سطح ویژه نانوذرات آهن صفر
ظرفیتی و امکان برخورد بیشتر بین عناصر و نانو ذرات میشود و
در نتیجه درصد کاهش عناصر قابلجذب افزایش یافت .وجود هر
دو مکانیزم احیا و جذب بر روی سطوح نانو ذرات ،سبب تبدیل
آن به موادی با کارایی باال برای پاکسازی و غیر متحرکسازی

فلزات سنگین در خاک میشود .خاکهای شنی-آهکی و رسی-
آهکی به دلیل  pHقلیایی ،ظرفیت بیشتری برای غیرمتحرک
سازی و تثبیت عناصر در شکلهای غیرقابلدسترس نسبت به
خاک اسیدی دارند .مقدار رس و نوع کانیهای رسی شاید از
پارامترهای مهم دیگر باشند که بهعنوان عوامل مؤثر در تثبیت
عناصر سنگین دخالت دارند .بهطورکلی میتوان بیان کرد که
میزان عناصر قابلجذب در خاکهای رسی-آهکی کمتر از
خاکهای شنی-آهکی و در خاکهای شنی-آهکی کمتر از
خاکهای اسیدی است .با توجّه به میزان کم رس و ماده آلی در
خاک شنی-آهکی ،کاهش غلظت قابلجذب عناصر سنگین در

1396  آذر و دی،4  شمارﮤ،48  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

قابلیت باالیی در کاهش مقدار قابلجذب عناصر سنگینی مانند
. نیکل و مس از خاکها را دارا هستند، کادمیوم،سرب

سپاسگزاری
جا دارد از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهواسطه در اختیار قرار دادن امکانات الزم برای انجام تحقیق
.تشکر و قدردانی انجام شود
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آهکی باشد ولی به-خاک¬های اسیدی بیشتر از خاک¬های شنی
 باال و درصد آهک باال میزان فراهمی عناصر در خاکpH علت
 تثبیت سرب.آهکی کمتر از خاک اسیدی به دست آمد-شنی
 نیکل و مس توسط نانو آهن صفر ظرفیتی در،نسبت به کادمیوم
 نیکل و،سه خاک بیشتر بود که این امر نشان میدهد که کادمیوم
 نتایج حاصل.مس بهکندی به شکلهای غیر فراهم تبدیل میگردند
از این تحقیق بیان داشت نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده از
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