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بررسی تأثير نانوذرات آهن صفر ظرفيتی ( )nZVIبر تحرک و شکلهای شيميايی عناصر کادميم و سرب در
خاک
5

رقيه حمزه نژاد ،3ابراهيم سپهر ،*2عباس صمدی ،3ميرحسن رسولی صدقيانی ،9حبيب خداورديلو
 .1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 .2دانشیار گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 .3استاد گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 .4استاد گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 .5دانشیار گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه ،ارومیه
(تاریخ دریافت -1335 /12 /1 :تاریخ بازنگری -1331 /3 /31 :تاریخ تصویب)1331 /4 /11 :

چکيده
تحرک و زیستفراهمی فلزات سنگین در خاک ،به توزیع آنها بین فاز محلول و فاز جامد خاک و بین ترکیبات مختلف فاز
جامد بستگی دارد .بهمنظور بررسی تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر شکلهای شیمیایی عناصر کادمیم و سرب در
خاک ،آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار سطح نانوذره ( 2 ،1 ،0و  4درصد) و چهار زمان
خوابانیدن ( 4 ،2 ،1و  8هفته) در دو خاک آلوده و در سه تکرار انجام گرفت و توزیع عناصر در زمانهای مذکور با روش
عصارهگیری متوالی تعیین و شاخص تفکیک کاهش یافته ( )IRو شاخص تحرک ( )MFمحاسبه شد .کاربرد نانوذره آهن
صفر ظرفیتی موجب کاهش معنیدار ( )P ≤ 0.01کادمیم و سرب در بخشهای تبادلی و کربناتی و افزایش معنیدار عناصر
در بخشهای پیوند با اکسیدهای آهن و منگنز نسبت به خاک شاهد شد .با افزایش درصد نانوذره افزودهشده به خاک و
زمان خوابانیدن ،مقدار  IRافزایش و مقدار  MFکاهش یافت که بیانگر کاهش تحرک فلز با افزایش درصد نانوذره است.
درنهایت میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن نانوذره آهن صفر ظرفیتی به خاک ،منجر به کاهش تحرک فلزات کادمیم و
سرب در خاک میشود.
واژههای کليدی :نانوذره آهن صفر ظرفیتی ،شکلهای شیمیایی عناصر ،عصارهگیری متوالی ،کادمیم ،سرب

مقدمه

*

گسترش سریع صنعت در دهههای اخیر و همچنین کشاورزی
متمرکز در پاسخ به تقاضای جمعیت در حال رشد ،استخراج
معادن ،تولید پساب و مصرف کودهای شیمیایی منجر به ورود و
انباشت فلزات سنگین در خاک و آبها شده است ( Singh et
 .)al., 2008فلزات سنگین به دلیل تجزیهناپذیر بودن و آثار
زیانبار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظتهای کم ،اهمیت ویژه-
ای دارند .میزان سمیت فلزات به عواملی همچون غلظت ،شرایط
محیطی ،زمان تماس و دیگر عوامل فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی بستگی دارد ( .)Alvarez-Ayuso et al., 2003کادمیم
و سرب از جمله فلزات سنگینی هستند که از منابع گوناگون به
زیستبوم ،پیکرهی گیاه و نهایتاً به زنجیرهی غذایی انسانها و
حیوانات راه یافته و خسارتهایی جدّی به بار میآورند
( .)Alloway, 1990کادمیم به دلیل تحرک نسبتاً باال و سمیت
*

نویسنده مسئولe.sepehr@urmia.ac.ir :

بیولوژیکی شدید ،در غلظتهای اندک نیز سرطانزا است
( .)Manahan, 2003سرب از نظر انتشار ،گستردهترین عنصر
سمی در محیطزیست است و از راه بلعیدن یا تنفس برای
سالمتی انسان مضر است (.)Tiller, 1989
فلزات سنگین پس از ورود به خاک ،بهتدریج بین فاز
محلول و فاز جامد خاک و همچنین بین ترکیبات مختلف فاز
جامد توزیع میشوند .توزیع فلزات در خاک نقشی مهم در میزان
تحرک و زیستفراهمی آنها دارد .توزیع مجدد فلزات سنگین در
خاک به گونه فلزی ،ویژگیهای خاک ،میزان فلز ورودی به
خاک و زمان بستگی دارد (.)Feng et al., 2005
به دلیل پیامدهای منفی آلودگی عناصر سنگین بر سالمت
انسان در سالهای اخیر ،زدودن آنها از منابع آبی آلوده و خاک
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .راههای
گوناگونی برای کاهش آلودگی خاک وجود دارد که معمولترین
آنها عبارتند از روشهای مهندسی از قبیل شستشوی خاک
آلوده به فلزات سنگین توسط اسید ،تصفیه فاضالب صنعتی،
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حفاری و دفن خاک در مکانی امن و روشهای بیولوژیکی مانند
پاالیش زیست میکروبی .1با این حال ،روشهای مهندسی بسیار
پر هزینه و دشوار هستند و در نهایت باعث آلودگی سایر بخش-
های محیطزیست میشوند .پاالیش زیست میکروبی نیز محدود
به شماری از آالیندههای آلی و ناکارآمد برای تصفیه فلزات
سمی ،به خصوص خاک آلوده است ( .)Nasiri et al., 2013یکی
از روشهای مناسب برای پاکسازی خاک آلوده به فلزات
سنگین ،تثبیت عناصر توسط افزودن ماده اصالحکننده به خاک
است که طی فرآیندهای جذب ،اکسیداسیون و احیا ،کمپلکس یا
رسوب دادن منجر به کاهش تحرک و زیستفراهمی آنها می-
شود.)Kumpiene et al., 2006( .
جذب سطحی و یا تثبیت فلزات سنگین به وسیله نانو
ذرات یک فناوری سازگار با محیطزیست است که در سالیان
اخیر به عنوان عاملی مؤثر برای کاهش آلودگیهای آلی و یون-
های فلزات سنگین از آب و خاک بررسی شده است ( Chen and
 .)Li, 2010; Zhang et al., 2010در بین نانو ذرات فلزی ،آهن
صفر ظرفیتی ) (ZVIبه دلیل فراوانی ،ارزانی ،غیرسمی بودن،
واکنش سریع و توانایی و بازده باال در تجزیه آالیندههایی نظیر
آرسنیک ،آرسنیت ،آرسنات ،کادمیم ،کروم ،نیترات ،فلوراید،
پرکلرات ،سرب ،مس و روی از آبهای زیرزمینی بیشتر مورد
توجه بوده است (.)Wan et al., 2012
بیشتر مطالعات مربوط به کاربرد نانوذره آهن صفر
ظرفیتی برای کاهش آالیندگی در محیطهای آبی صورت گرفته
است ( Rashmi et al., 2013; Boparai et al., 2011; Fang et
 ،)al., 2011در صورتی که ذرات آهن صفر ظرفیتی پتانسیل
حذف یا کاهش آلودگی در خاکها و رسوبات را نیز دارند
( .)Zhao and Liu, 2007; Jiang et al., 2012توزیع ،حاللیت
(تحرک) ،زیستفراهمی بیولوژیکی و سمیت فلزات سنگین در
خاک تنها به مقدار کل فلز بستگی ندارد بلکه اساساً به شکل
شیمیایی فلز در خاک وابسته است .لذا جهت برآورد صحیح از
خطر آلودگی به عناصر سنگین در خاک و همچنین پیشبینی
مقدار کاهش آنها در نتیجه استفاده از روشهای اصالحی،
ضروری است که شکلهای شیمیایی فلزات سنگین ،قابلیت
تحرک و زیستفراهمی آنها در خاک مشخص گردد ( Morgan
 .)and Stumm, 1995در واقع فلزات سنگین میتوانند با
ترکیبات گوناگون خاک از جمله مواد آلی ،کانیهای رسی،
اکسیدهای آهن و منگنز ،کانیهای کربناته و یا در ساختمان
شبکهای سیلیکاتها پیوند شوند .بنابراین قدرت پیوند آنها با

ترکیبات مختلف متفاوت بوده که در نتیجه آن قابلیت نگهداری
و آزادسازی آنها نیز متفاوت خواهد بود (Feng et al., 2005
; .)Tessier et al., 1979از طرف دیگر مطالعات نشان میدهند
که آهن صفر ظرفیتی پس از احیا کردن برخی کاتیونهای فلزی
و ترکیبات آلی ،تبدیل به هیدروکسیدهای آهن آمورف میشود
که توانایی جذب سطحی کاتیونهای فلزی را دارند ( Zhang
.)and Li, 2007
 )2011( Shafaei et al.,از نانوذره آهن صفر ظرفیتی برای
حذف کادمیم ،سرب ،روی و نیکل با نسبت  0و  2درصد وزنی
( )W/Wنانوذره و خاک استفاده نمودند و نشان دادند که غلظت
فلزات سنگین قابل استخراج با  DTPAدر خاکهای تیمار شده
با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی کاهش معنیداری را نسبت به
تیمار شاهد داشتهاند )2009( Watanabe et al., .نشان دادند که
افزودن آهن صفر ظرفیتی میکرو به خاک شالیزارهای برنج،
باعث کاهش مقدار کادمیم تبادلی خاک میشود که علت این
امر را به جذب کادمیم توسط سطوح اکسیدشده آهن صفر
ظرفیتی و تشکیل کمپلکس در خاک نسبت دادند ( Zhang and
 )2005( Kumpiene .)Li, 2007نیز نشان داد با افزودن ذرات
آهن صفر ظرفیتی با اندازه  100میکرومتر به خاک آلوده به
فلزات سنگین ،میزان آبشویی روی پس از دو هفته 33 ،درصد
کاهش یافته است که بیانگر تثبیت روی در خاک میباشد.
با توجه به کارایی باالی نانوذره آهن صفر ظرفیتی در
حذف عناصر سنگین از آبهای آلوده و مطالعات اندک در مورد
تثبیت و غیر متحرکسازی فلزات سنگین توسط نانوذره آهن
صفر ظرفیتی در خاک ،در این پژوهش کاربرد این نانوذره بر
توزیع شکلهای شیمیایی عناصر کادمیم و سرب در دو خاک
آلوده بررسی و برای کمیسازی شدت پیوند عناصر به خاک و
تحرّک عناصر به ترتیب از شاخص تفکیک کاهشیافته ( )IRو
درصد فاکتور تحرک )MF( 2استفاده شد.

مواد و روشها
گزينش خاک و آزمايشهای فيزيکوشيميايی

در ابتدای این تحقیق ،نمونهبرداری خاک از دو نوع خاک آلوده
به کادمیم و سرب از حوالی معدن انگوران در استان زنجان انجام
گرفت .نمونهها هوا -خشک شده و از الک  2میلیمتری عبور
داده شدند .برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نظیر بافت به
روش هیدرومتری ( pH ،)Gee and Bauder, 1986و  ECدر
2. Mobility factor

1. Microbial bio-refining

حمزهنژاد و همکاران :بررسی تاثير نانوذرات آهن صفر ظرفيتی ...

سوسپانسیون  1:5خاک و آب ،کربن آلی به روش والکلی و بلک
( ،)Nelson and Sommers, 1982کربنات کلسیم معادل )(CCE
به روش خنثیسازی با اسید کلریدریک ( Rayment and
 ،)Higginson, 1992کربنات کلسیم فعال با روش اگزاالت
آمونیوم ( ،)Drouineau, 1942ظرفیت تبادل کاتیونی ) (CECبه
روش استات آمونیوم یک نرمال ( )Chapman, 1965و میزان
کادمیم و سرب کل در خاک با روش هضم با اسید نیتریک و
اسید کلریدریک ( )Soon and Abboud, 1993اندازهگیری شد.
تهيه نانوذره آهن صفر ظرفيتی

برای سنتز نانوذره آهن ،ابتدا مقدار  0/5401گرم
در محلولی حاوی  24میلیلیتر اتانول و  1میلیلیتر آب دیونیزه
حل شد .سپس مقدار  0/3883گرم سدیم بروهیدرید 1در 100
میلیلیتر آب دیونیزه حل و قطره قطره به محلول اولی افزوده و
پیوسته هم زده شد (هر قطره در عرض  2ثانیه) .پس از مشاهده
ذرات سیاه ،هم زدن به مدت  10دقیقه ادامه یافت .ذرات آهن
سیاه رنگ تولید شده توسط فیلتر جدا شده و سه بار با استفاده
از  25میلیلیتر اتانول شستشو داده شد و در نهایت نمونه به
مدت یک شب در آون در دمای  50درجه سانتیگراد خشک
شد ( .)Rashmi et al., 2013برای تعیین اندازه ذرات از دستگاه
FeCl3.6H2O

1. Sodium borohydride
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میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمدل ( SEM, AIS-2100,

 )5.0 kV, Koreaاستفاده شد .همچنین برای تعیین ساختار
کریستالی نانوذرات از دستگاه پراش اشعه ایکس ( )XRDمدل
( )Shimadzu 6000استفاده شد.
آزمايش خوابانيدن

به منظور بررسی اثرات نانوذارت آهن صفر ظرفیتی بر شکلهای
شیمیایی کادمیم و سرب در خاک ،به مقدار مشخصی از نمونه
خاکهای هوا-خشک شده ،مقادیر  2 ،1 ،0و  4درصد وزنی
( )W/Wنانوذره آهن صفر ظرفیتی به خاک اضافه شد و پس از
مخلوط شدن ،نمونهها در ظروف پالستیکی ریخته شده و
رطوبت نمونهها با افزودن آب مقطر به صورت اسپری در رطوبت
ظرفیت زراعی تنظیم شدند .نمونهها به مدت  2ماه در انکوباتور
با دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در طول مدت
خوابانیدن ،درصد رطوبت نمونه ثابت نگه داشته شد .سپس در
زمانهای  4 ،2 ،1و  8هفته بعد از خوابانیدن ،از هریک از
تیمارها مقدار یک گرم از خاک برداشت شده و شکلهای
شیمیایی کادمیم و سرب با استفاده از روش عصارهگیری متوالی
 )1979(Tessier et al.,استخراج شد .خالصه روش عصارهگیری
متوالی  )1979( Tessier et al.,در جدول ( )1نشان داده شده
است.

جدول  -3خالصه روش عصارهگيری متوالی  )1979( Tessier et al.,برای جزءبندی کادميم و سرب برای يک گرم خاک

دما
(سلسیوس)

زمان
(ساعت)

 10میلیلیتر استات آمونیوم  1موالر ()pH=8/5

25

1

 10میلیلیتر استات سدیم  1موالر ()pH=5

25

5

 20میلیلیتر  0/04 NH2OH.HClموالر (در اسید استیک  %20با
)pH=2

35

5-1

 3میلیلیتر  0/02 HNO3موالر  5 +میلیلیتر  %30( H2O2با )pH=2
 3میلیلیتر  %30( H2O2با )pH=2
 5میلیلیتر استات آمونیوم  3/2موالر (در اسید نیتریک )%20

85
85
25

2-3
3
0/5

هضم با اسیدکلریدریک به اسید نیتریک

35

0/5

عصارهگیر

جزء
F1

تبادلی

F2

پیوند شده با کربناتها

F3

پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز

F4

پیوند شده با ماده آلی

F5

بخش باقیمانده

تعيين شاخص تفکيک کاهشيافته 2در خاک

برای کمیسازی شدت پیوند فلز افزوده شده به خاک از شاخص
تفکیک کاهشیافته ( )IRاستفاده شد:
2. Reduced partition index

(رابطه )1

∑

که در آن  iشماره مرحلهی عصارهگیری ( :1بخش تبادلی،
 :2بخش پیوند شده با کربناتها :3 ،بخش پیوند شده با
اکسیدهای آهن و منگنز :4 ،بخش پیوند شده با ماده آلی و :5

 552تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،3مرداد و شهريور 3347

گرفت .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با نرمافزارهای  SASو
مقایسه میانگین از طریق آزمون  LSDدر سطح احتمال  0/01و
ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelصورت گرفت.

بخش باقیمانده) Fi ،سهم نسبی بخش  iاز کل غلظت فلز در
خاک k ،تعداد مراحل عصارهگیری و  nعددی صحیح (عموماً
بین  1تا  )2است .انتخاب مقدار  nاختیاری است و رابطهای با
توان دو ( ،)n=2بیانگر افزایش قدرت جذب فلز با افزایش  iدر
فرایند عصارهگیری متوالی خواهد بود .در این مطالعه مقدار n
برابر با  2و مقدار  kنیز برابر با ( 5معادل با تعداد مراحل عصاره-
گیری) در نظر گرفته شد ،لذا مقدار  IRاز  0/04تا  1میتواند
متغیر باشد (.)Han et al., 2003

بحث و نتايج
با توجه به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ارائه شده خاکها در
جدول ( ،)2خاکهای مورد مطالعه دارای بافت لومی شنیpH ،
قلیایی و آلوده به فلزات کادمیم و سرب به میزان بیشتر از
حداکثر غلظت مجاز آنها در خاک بر اساس استاندارد آژانس
حفاظت از محیط زیست (کادمیم  5و سرب  150میلی-
گرم/کیلوگرم) میباشند ( .)EPA, 2003خاک یک دارای کربنات
کلسیم معادل باال و خاک دو دارای کربنات کلسیم فعال باال و
هر دو آهکی بودند.
شکل ( )1تصویر نانوذره آهن صفر ظرفیتی با
میکروسکوپ الکترونی روبشی را نشان میدهد .با توجه به تصویر
 ،SEMنانوذره آهن صفر ظرفیتی دارای ذرات کروی و مجزا با
اندازه ذرات کمتر از  100نانومتر میباشد .تصویر  XRDنانوذرات
آهن صفر ظرفیتی سنتز شده در شکل ( )2ارائه شده است.
منحنی  XRDنانوذرات توسط دستگاه پراش اشعه ایکس و در
بازه  2θ=0-50تهیه شد .طیف  XRDنشان دهنده ساختار
کریستالی نانوذرات است .در زاویه  2θ=44/8طبق استاندارد
 ICDD Card#=00-001-0131پیک  Fe0مشخص شد.

تعيين شاخص تحرک فلز در خاک

مقدار شاخص نسبی تحرک فلز یا  MFبه عنوان نمایهای برای
ارزیابی شدت خطرات آلودگی در خاکهای مورد مطالعه از
فرمول زیر محاسبه شد (:)Sipos, 2009
(رابطه )2
که در آن  F4 ،F3 ،F2 ،F1و  F5میزان فلز در بخشهای
مختلف روش عصارهگیری متوالی است .مقدار شاخص تحرک
باال ،بیانگر بیثباتی نسبتاً باال و در دسترس بودن بیولوژیکی
فلزات سنگین در خاک است (.)Anegbe et al., 2014
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
با چهار سطح نانوذره ( 2 ،1 ،0و  4درصد) و  4زمان خوابانیدن
( 4 ،2 ،1و  8هفته) در دو خاک آلوده و در  3تکرار انجام

جدول  -2برخی ويژگیهای خاکهای مورد مطالعه

رس

سیلت

شن

35
25

55
15

%
خاک 1
خاک 2

10
10

بافت خاک

pH

لومی شنی
لومی شنی

8/53
8/11

EC
-1

ds m

0/31
0/28

CEC
-1

OM

-1

%

meq 100g

24/3
22/1

CCE

ACCE

کادمیم کل

2/41
1/48

23/2
8/5

3/8
4/2

30/1
28/5

 :ECهدایت الکتریکی؛  :CECظرفیت تبادل کاتیونی؛  :OMماده آلی؛  :CCEکربنات کلسیم معادل؛  :ACCEکربنات کلسیم فعال.

شکل  -3تصوير نانوذره آهن صفر ظرفيتی ( )nZVIبا ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

سرب کل

mg kg

525
388

حمزهنژاد و همکاران :بررسی تاثير نانوذرات آهن صفر ظرفيتی 553 ...

شکل  -2تصوير  XRDاز نانوذرات آهن سنتز شده

تأثير نانوذره آهن صفر ظرفيتی بر شکلهای مختلف عناصر در
خاک
کادميم

نتایج حاصل از عصارهگیری متوالی در تیمار شاهد نشان داد که
توزیع کادمیم در بخشهای مختلف خاک یک به صورت کربناتی
( > )%32اکسیدی ( > )%11آلی ( > )%18تبادلی (> )%15
باقیمانده ( )%3و در خاک دو به صورت کربناتی (> )%41
اکسیدی( > )%24تبادلی ( > )%18آلی ( > )%11باقیمانده
( )%8میباشد (شکل  .)3به دلیل آهکی بودن خاکها ،شکل
کربناتی بیشترین شکل اندازهگیری شده کادمیم را در هر دو
خاک ( 32درصد در خاک  1و  41درصد در خاک  )2به خود
اختصاص داده است که میتوان بیان کرد کربنات کلسیم فعال
خاک یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار کادمیم در این
خاکها میباشد )2006( Rajaei et al., .گزارش کردند که در
خاکهای آهکی و قلیایی ایران ،بخش کربناتی بیشترین بخش
کادمیم در خاکهای آلوده را تشکیل میدهد .شکلهای تبادلی
و کربناتی در خاک متحرک هستند و در نتیجه به راحتی توسط
گیاهان جذب شده و یک تهدید بزرگ برای آلودگی آبهای
زیرزمینی میباشند (.)Adriano, 2001
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد اثرات اصلی نوع
خاک ،زمان خوابانیدن و درصد نانوذرات ،همچنین اثرات متقابل
خاک ،زمان خوابانیدن و درصد نانوذرات بر توزیع شکلهای
شیمیایی کادمیم در خاکها معنیدار بودند و کاربرد نانوذره
آهن صفر ظرفیتی به طور معنیداری ( )P ≤ 0.01اجزای تبادلی
و کربناتی کادمیم را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد ،به
طوری که با افزایش درصد نانوذره در خاک یک ،میزان بخش

تبادلی از  4/8میلیگرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  1/2میلی-
گرم/کیلوگرم در تیمار  %4و در خاک دو از  4/1میلی-
گرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  1/1میلیگرم/کیلوگرم در تیمار
 %4پس از  8هفته خوابانیدن کاهش یافت .کاهش جزء تبادلی
در خاک تیمار شده با نانوذره آهن صفر ظرفیتی به دلیل تشکیل
اکسید آهن و در نتیجه افزایش جذب و یا رسوب کادمیم در
خاکها میباشد .میزان بخش کربناتی نیز با افزایش سطوح
نانوذرات در خاک و با گذشت زمان خوابانیدن کاهش یافت ،به
طوری که بعد از هشت هفته خوابانیدن میزان بخش کربناتی از
 3/8میلیگرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  2/2میلی-
گرم/کیلوگرم در تیمار  4درصد در خاک یک و از  11/2میلی-
گرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  2/8میلیگرم/کیلوگرم در تیمار
 4درصد در خاک دو رسید که به میزان  18درصد در خاک یک
و  18درصد در خاک دو نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد.
بخش پیوند با اکسیدهای آهن و منگنز با افزایش درصد
نانوذره و زمان خوابانیدن ،افزایش معنیداری ( )P ≤ 0.01یافت،
در حالی که تأثیر معنیداری بر روی اجزای آلی و باقیمانده
نداشت .با افزایش درصد نانوذره از  %1به  ،%4میزان بخش پیوند
با اکسیدهای آهن و منگنز از  3/1به  11/1میلیگرم/کیلوگرم در
خاک یک و از  8/3به  11/3میلیگرم/کیلوگرم در خاک دو
افزایش یافت .افزودن نانوذره آهن صفر ظرفیتی به خاک باعث
تشکیل اکسیدهای آهن آمورف توسط فرایند اکسید شدن می-
شود .اکسیدهای فلزی مانند اکسیدهای آهن و منگنز ،کادمیم را
در سطح گروههای عامل  OHاز طریق تبادل پروتونی کادمیم یا
در سایتهای سطحی با بار منفی جذب میکنند ( Naidu et
.)al., 1994
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افزوده شده به خاک ،میزان کادمیم تبادلی و کادمیم
پیوندخورده با کربنات کاهش و میزان کادمیم پیوندخورده با
اکسیدهای آهن و منگنز افزایش یافت ،در حالی که تغییر
معنیداری در کادمیم موجود در بخش باقیمانده مشاهده
نشد )2002( Cheng and Hseu .عوامل مؤثر بر شکلهای
شیمیایی کادمیم در برخی از خاکهای چین را مطالعه کرده و
نشان دادند که غلظت کادمیم در بخشهای آلی و کربناتی خاک
کاهش و در بخشهای تبادلی و اکسیدهای آهن و منگنز طی
زمان افزایش یافت.

 )2009( Watanabe et al.,تأثیر  nZVIدر قابلیت در
دسترس بودن کادمیم در خاکهای آلوده به کادمیم را مورد
مطالعه قرار دادند و نشان دادند که کاربرد  ،nZVIمیزان کادمیم
محبوس شده توسط اکسیدهای آزاد (قابلیت دسترسی کمتر) را
افزایش و میزان کادمیم پیوند خورده با اکسیدهای آهن و منگنز
(قابلیت دسترسی بیشتر) در خاک آلوده به کادمیم را کاهش
میدهد .همچنین  )2013( Nasiri et al.,درصدهای ،2/5 ،1 ،0
 5و  10نانوذره آهن صفر ظرفیتی را به خاک افزوده و شکلهای
شیمیایی کادمیم را با استفاده از روش عصارهگیری متوالی
استخراج کردند و مشاهده نمودند که با افزایش درصد نانوذره

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس توزيع شکلهای شيميايی کادميم در خاک

منابع تغییر

درجه آزادی

تیمار
خاک
زمان خوابانیدن
درصد نانوذرات
خاک*زمان
خاک* درصد
زمان درصد
خاک*زمان*درصد
خطا
کل

31
1
3
3
3
3
3
3
14
35

CAR

EX

**

**

20
**118
**82
**58
**3/1
**0/14
**8/8
**1/3
0/01

3/4
**5/3
**3/4
**21/4
**0/41
**0/88
**0/43
**0/08
0/18

OX
**

8/1
**10
**13
**38
**2/8
**0/12
**0/83
**0/41
0/01

OM
**

4/1
**123
0/03ns
**0/28
0/10ns
0/10ns
0/08ns
0/08ns
0/05

RES
**

0/33
**8/4
0/05 ns
0/01 ns
0/03 ns
0/10 ns
0/03 ns
0/04 ns
0/05

MF
**

424
**3332
**1213
**1422
**21
**8/4
**101
**12
0/31

IR
**

0/01
**0/10
**0/01
**0/01
**0/00
**0/00
**0/001
**0/00
3/1×10-5

** و  nsبه ترتیب در سطح احتمال  1درصد معنیدار و بدون معنی میباشد.
الف

ب

80%

80%

OM

OX

40%

Cd content

60%

60%
40%

Cd content

RES

100%

100%

Car
EX

20%

20%

0%

0%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%
4%

nZVI

nZVI

nZVI

nZVI

nZVI

nZVI

nZVI

nZVI

8 week

4 week

2 week

1 week

8 week

4 week

2 week

1 week

شکل  .3توزيع نسبی شکلهای شيميايی کادميم حاصل از عصارهگيری متوالی درخاک( 3الف) و خاک ( 2ب) با نسبتهای مختلف نانوذره آهن صفر ظرفيتی
( )nZVIدر زمانهای مختلف خوابانيدن

سرب

بر اساس شکل ( )4توزیع سرب در خاک یک غیر تیمار شده به
ترتیب :باقیمانده ( ~ )%23اکسیدی ( ~ )%28کربناتی (> )%28
> آلی ( > )%12تبادلی ( )%4و در خاک دو به ترتیب کربناتی

( > )%48اکسیدی ( > )%33آلی ( > )%12باقیمانده (> )%4
تبادلی ( )%3بود .بر این مبنا در هر دو خاک بخش کربناتی
بیشترین سهم نسبی سرب را دارا بود که برای خاک یک به
میزان  28درصد و برای خاک دو به میزان  48درصد بود .دلیل

حمزهنژاد و همکاران :بررسی تاثير نانوذرات آهن صفر ظرفيتی 555 ...

گرم/کیلوگرم به ترتیب در تیمارهای  2 ،1و  4درصد و در خاک
دو از  3/8میلیگرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  4/5 ،5/3و 2/1
میلیگرم/کیلوگرم به ترتیب در تیمارهای  2 ،1و  4درصد
کاهش یافت .میزان بخش کربناتی از  141میلیگرم/کیلوگرم در
تیمار شاهد به  55میلیگرم/کیلوگرم در تیمار  4درصد در
خاک یک و از  188میلیگرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به 84
میلیگرم/کیلوگرم در تیمار  4درصد در خاک دو بعد از  8هفته
خوابانیدن رسید که به میزان  43درصد در خاک یک و 51
درصد در خاک دو نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد.
کاهش به وجود آمده در تیمار نانوذره آهن صفر ظرفیتی ممکن
است ناشی از هیدرولیز آهن صفر و در نتیجه کاهش شدید pH
در مجاورت این ذرات باشد که موجب انحالل بخشی از فاز
کربناته شده است )2003( Brown et al., .و Liu and Zhao
( )2007در مطالعات جداگانهای نشان دادند کاربرد آهن موجب
کاهش سرب در بخش کربناتی خاک میشود .باید توجه داشت
که سرب کربناتی نسبتاً ناپایدار است و در اثر کاهش  pHمیتواند
به آسانی متحرک و قابل دسترس شود ( ;Brown et al., 2003
.)Yobouet et al., 2010

باال بودن بخش کربناتی سرب در خاک دو نسبت به خاک یک،
باال بودن درصد کربنات کلسیم فعال خاک دو در مقایسه با
خاک یک است .نتایج به دست آمده از این بخش تحقیق با
مشاهدات Shafaei et al., 2012همخوانی دارد .سرب از جمله
عناصری است که گرایش فراوانی به واکنش با کربنات کلسیم از
خود نشان میدهد ( .)Illera et al., 2000به همین دلیل مقدار
نسبی سرب در بخش کربناتی به ویژه در خاکهای با  pHباال
زیاد است .سرب موجود در بخش تبادلی پویاترین و زیست-
فراهمترین شکل فلز برای جذب توسط گیاه است و بخش
باقیمانده که شامل سرب موجود در شبکه بلوری کانیهاست،
غیرفعالترین بخش میباشد (.)Yobouet et al., 2010
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد اثرات اصلی نوع
خاک ،زمان خوابانیدن و درصد نانوذرات ،همچنین اثرات متقابل
خاک ،زمان خوابانیدن و درصد نانوذرات بر توزیع شکلهای
شیمیایی کادمیم در خاکها معنیدار بودند .با افزودن نانوذره
آهن صفرظرفیتی مقدار سرب به طور معنیداری در بخش
تبادلی و کربناتی کاهش یافت (شکل  .)4با افزایش درصد
نانوذره در خاک یک ،میزان بخش تبادلی از  21/8میلی-
گرم/کیلوگرم در تیمار شاهد به  11/5 ،11/8و  10/1میلی-

جدول  -9نتايج تجزيه واريانس توزيع شکلهای شيميايی سرب در خاک

منابع تغییر

درجه آزادی

EX

CAR

OX

OM

RES

MF

IR

تیمار
خاک
زمان خوابانیدن
درصد نانوذرات
خاک*زمان
خاک* درصد
زمان درصد
خاک*زمان*درصد
خطا
کل

31
1
3
3
3
3
3
3
14
35

**

**

**

**

**

**

**

18
**1145
**41
**31
**1/33
**4/32
**0/44
**0/35
0/02

3131
**31413
**8882
**13304
**1023
**211
**858
**143
1/01

1131
**25010
**140
**2142
**31
**423
**13
**38
0/31

318
**3181
**28
**20
**5/3
**4/4
0/51ns
0/48ns
0/14

15384
**481538
** 20
** 43
** 14
** 21
0/43 ns
0/44 ns
0/5

338
**3041
**338
**108
**38
**13
**25
**5/8
0/01

0/03
**0/33
**0/005
**0/008
**0/00
**8/2×10-5
**0/001
**5/8×10-5
4/2×10-1

** و  nsبه ترتیب در سطح احتمال  1درصد معنیدار و بدون معنی میباشد.
افزودن نانوذره آهن صفر ظرفیتی به طور معنیداری ( ≤ P

 )0.01بخش پیوند با اکسیدهای آهن و منگنز را افزایش داد .با
افزایش درصد نانوذره از  %1به  ،%4میزان بخش پیوند با
اکسیدهای آهن و منگنز از  185به  182میلیگرم/کیلوگرم در
خاک  1و از  132به  148میلیگرم/کیلوگرم در خاک  2افزایش
یافت .با افزایش درصد نانوذره در خاکهای آلوده به عناصر
سنگین ،اجزای محلول ،تبادلی ،کربناتی ،و بخش اکسیدهای
آهن برای جذب عناصر خاک رقابت میکنند و از آنجا که

اکسیدهای آهن مخازن خوبی برای فلزات سنگین هستند ،این
عناصر به بخش اکسیدهای آهن منتقل میشود .در پژوهشهای
 ،)2003( Brown el al.,با افزودن کمپوست دارای آهن فراوان
مقدار سرب در بخش اکسید آهن و منگنز افزایش یافت ،در حالی
که  )2006( Kumpiene et al.,مشاهده کردند که افزودن آهن
صفر ظرفیتی موجب کاهش آرسنیک در این بخش شد.
مطالعه  )2007( Liu and Zhaoدر یک خاک آهکی ،مقدار سرب
متصل به اکسیدهای آهن و منگنز با گذر زمان تغییر چندانی
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نداشت ،در حالی که  )2012( Shafaei et al.,نشان دادند با
گذشت یک ماه ،مقدار سرب اکسیدی در خاک تیمار شده با
نانوذرات اکسید آهن به طور معنیداری کاهش یافت ،اما نانوذرات
آهن صفر ظرفیتی تغییر معنیداری ایجاد نکردند.
به طور کلی  12درصد از کل سرب خاک شاهد در هرر دو

خاک آلوده در بخش آلی قرار داشت که در تیمرار نرانوذره آهرن
صفر ظرفیتی به طرز غیر معنیداری افزایش یافت و به ترتیب به
 11و  14درصد در خاک یکو خاک دو رسید .مواد آلی ظرفیرت
نگهداری عنصرر را در خراک از طریرق تشرکیل کمرپلکسهرای
سهتایی رس ،فلز و ماده آلی افزایش میدهند.
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شکل  -9توزيع نسبی شکلهای شيميايی سرب حاصل از عصارهگيری متوالی در خاک يک (الف) و خاک دو (ب) با نسبتهای مختلف نانوذره آهن صفر
ظرفيتی ( )nZVIدر زمانهای مختلف خوابانيدن

بررسی مقادير مختلف نانوذره آهن بر شاخص تفکيک کاهش-
يافته ( )IRکادميم و سرب در خاک

پارامتر  IRبرای بیان کمی شدت نسبی پیوند یک فلز در خاک-
های مختلف و یا فلزات مختلف در یک خاک کاربرد دارد .به
طوری که مقادیر پایین ( IRیعنی مقادیر نزدیک به حداقل) بیانگر
الگویی از توزیع است که در آن بیشتر فلز در اجزای محلول و
تبادلی جای گرفتهاند ،در حالی که مقادیر باالی  IRیعنی
(مقادیر نزدیک به  )1ناشی از سهم باالی فلز در جز باقیمانده
است .مقادیر بینابینی بیانگر الگویی هستند که فلز به طور نسبی
در بین همه اجزای فاز جامد توزیع شده است .شاخص  IRاز
سطوح آلودگی ،نوع آلودگی و ویژگیهای خاک تأثیر میپذیرد
(.)Han et al., 2003
جدول ( )5تغییرات مقادیر  IRعناصر در اثر اعمال
نسبتهای مختلف نانوذره آهن صفر ظرفیتی در زمانهای
مختلف خوابانیدن را نشان میدهد .با افزایش درصد نانوذره
افزوده شده به خاک و زمان خوابانیدن ،مقدار  IRبرای کادمیم به
طور معنیداری ( )P ≤ 0.01افزایش یافت که بیانگر افزایش
مقدار فلز موجود در جزءهای پایدار با افزایش درصد نانوذره
است .باالترین مقدار  IRبرای کادمیم در سطح  4درصد نسبت
نانوذره به خاک و در زمان هشت هفته پس از خوابانیدن
مشاهده شد که به میزان  0/48برای خاک یک و  0/42برای

خاک دو بدست آمد (جدول  .)5عناصر سنگین افزوده شده به
خاکهای مناطق خشک در اثر افزودن درصدهای مختلف
نانوذره آهن صفر ظرفیتی به خاک ،از جزءهای تبادلی و کربناتی
به جزءهای با پایداری بیشتر حرکت میکنند و در نتیجه تحرّک
و زیستفراهمی عناصر در خاکها کاهش مییابد.
با افزایش درصد نانوذره افزوده شده به خاک و زمان
خوابانیدن ،مقادیر  IRبرای سرب از  0/51تا  0/53در خاک یک
و از  0/31تا  0/40در خاک دو افزایش یافت .مقادیر  IRدر خاک
یک نسبت به خاک دو باال بود که دلیل این امر باال بودن غلظت
سرب در خاک یک ( )525 mg kg-1در مقایسه با خاک دو ( mg
 )383 kg-1بود.
بررسی تأثير مقادير مختلف نانوذره بر شاخص تحرک فلز در
خاک

در میان شکلهای شیمیایی فلزات سنگین ،جزء تبادلی و
کربناتی تعیینکننده خطر زیستمحیطی میباشند .از این رو،
ارزیابی تغییرات بخش تبادلی و کربناتی میتواند به بررسی اثر
اصالح کنندههای خاک در غیرمتحرکسازی عناصر استفاده
شود .در هر سطح از نانوذره افزوده شده به خاک ،درصد عناصر
موجود در عصاره اول و دوم در فرایند عصارهگیری متوالی به
عنوان شاخصی از تحرّک عناصر ( )MFبکار رفت .شکل ()5
تغییرات شاخص تحرک در اثر اعمال درصدهای مختلف نانوذره
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آهن صفر ظرفیتی در زمانهای مختلف خوابانیدن را نشان می-
دهد .به طور کلی شاخص تحرک برای هر دو فلز کادمیم و سرب
در خاک شاهد بیشتر از خاک حاوی نانوذره آهن صفر ظرفیتی
است و با افزایش درصد نانوذره افزوده شده به خاک و زمان

خوابانیدن ،مقدار  MFکاهش یافت که بیانگر کاهش مقدار فلز
متحرک با افزایش درصد نانوذره است .عناصر افزوده شده به خاک،
با افزودن نانوذره به خاک ،از شکل ناپایدار (مانند شکلهای قابل
تبادل و کربناتی) به شکلهای پایدار تغییر شکل میدهد.

جدول  -5مقادير شاخص تفکيک کاهش يافته ( )IRکادميم و سرب در نسبتهای مختلف نانوذره آهن صفر ظرفيتی ( )nZVIدر زمانهای مختلف خوابانيدن
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در هر ستون ،اعداد با حروف کوچک نامشابه تفاوتی معنیدار در سطح احتمال یک درصد دارند (.)LSD=0/018

)Cd (Soil 2

)Cd (Soil 1

70
60
50

30
20

0%
1%
2%
4% LSD=0.10
8 Week

2 Week

4 Week

%MF

40

0%
1%
2%
4% LSD=0.10

10
0
1 Week

8 Week

Time

2 Week

4 Week

%MF

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1 Week

Time

)Pb (Soil 2

)Pb (Soil 1

60

35

50

30

40

25
%MF

15

%MF

30

20

20
0%
1%
2%

0%
1%
2%
4% LSD=0.17

10
0

8 Week

2 Week

4 Week

1 Week

Time

10

8 Week

2 Week

4 Week

5
0
1 Week

Time

شکل  -5شاخص تحرک فلز در خاک ( )MFبرای نسبتهای مختلف نانوذره آهن صفر ظرفيتی ( )nZVIدر زمانهای مختلف خوابانيدن

تغییرات مقادیر  MFبین نسبتهای مختلف نانوذره آهن
صفر ظرفیتی و همچنین بین زمانهای مختلف خوابانیدن در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .کمترین شاخص تحرک
برای کادمیم و سرب در خاک تیمار شده با  4درصد نانوذره و

در زمان  8هفته پس از خوابانیدن مشاهده شد که برای کادمیم
به میزان  14/3برای خاک یک و  20/1برای خاک دو و برای
سرب به میزان  13/1برای خاک یک و  25/5برای خاک دو
بدست آمد (جدول  .)3نتایج بیانگر اثربخشی نانوذره آهن صفر
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نتيجهگيری

مطالعه شکلهای مختلف شیمیایی عناصر در خاکهای مورد
 شکل غالب،بررسی نشان داد که شکل کربناتی کادمیم و سرب
خاکهای منطقه بوده و کربنات کلسیم فعال خاک یکی از عوامل
.عمده تعیین کننده رفتار کادمیم و سرب در این خاکها بود
کاربرد نانوذره آهن صفر ظرفیتی موجب کاهش معنیدار عناصر
در بخشهای تبادلی و کربناتی و افزایش معنیدار عناصر در
بخشهای پیوند خورده با اکسیدهای آهن و منگنز نسبت به
 در حالی که تأثیر معنیداری بر روی اجزای آلی،خاک شاهد شد
 با افزایش درصد نانوذره افزوده شده به خاک.و باقیمانده نداشت
 کاهش یافتMF  افزایش و مقدارIR  مقدار،و زمان خوابانیدن
 در.که بیانگر کاهش تحرک فلز با افزایش درصد نانوذره است
نهایت میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن نانوذره آهن صفر
 منجر به کاهش تحرّک عناصر کادمیم و سرب،ظرفیتی به خاک
.در خاکهای آلوده میشود

ظرفیتی در تثبیت عناصر در خاک آلوده بود که با نتایج سایر
Houben .)Houben and Sonnet, 2010( محققان همخوانی دارد
) کاربرد آهن صفر ظرفیتی را در2010( and Sonnet
زیستفراهمی روی و کادمیم در خاک آلوده را مطالعه و نشان
،وزنی) نانوذره/ درصد (وزنی5 دادند که در خاک تیمار شده با
 درصد کاهش45  و13 زیستفراهمی کادمیم و سرب به ترتیب
 درصد5  و2 ) از نسبتهای2015( Saffari et al., .یافت
 آهن و منگنز صفر، بیوچار سبوس برنج،خاکستر زغال سنگ
) برای تثبیت کادمیم در خاک استفادهMn0 ،Fe0( ظرفیتی
 افزودن این اصالحکنندهها منجر به کاهش معنیداری.نمودند
Fe0 در شاخص تحرک کادمیم نسبت به تیمار شاهد شد و
.مؤثرترین تیمار در کاهش پویایی کادمیم معرفی شد
مقدار شاخص تحرک در خاک شاهد نیز با گذشت زمان
خوابانیدن کاهش یافت که علت آن اعمال رطوبت و افزایش
.)Sipos, 2009( قدمت آلودگی است
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