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ABSTRACT
Nowadays ionizing beams such as gamma rays are used to remove organic and inorganic contaminants from
wastewater and sewage sludge. The objective of this study was to investigate the effects of gamma rays and
titanium dioxide nanoparticles on the concentration of lead and zinc in aqueous solution at different pH. For
this purpose, the effect of gamma rays at 4 levels (0, 4, 8 and 16 kGy) and chemical modifier of titanium dioxide
at three levels (0, 2 and 4 g.l-1) with 0 and 10% methanol in water solutions with different pH (2, 4 and 6) on
the removal of Pb and Cu were investigated. The experiment was performed as a factorial in a completely
randomized design. The results showed that the lead and copper concentrations decreased with increasing pH.
The concentrations of copper at pH level of six, 16 kGy of gamma radiation and the level of 4 g.l -1 of titanium
dioxide (without methanol) decreased more. The concentration of lead at the level of pH six and 16 kGy of
gamma radiation and levels of 2 and 4 g.l-1 of titanium dioxide (without methanol and with methanol) had a
further decrease. Titanium dioxide showed the highest effect and gamma ray had the lowest effect on the
removal of copper and lead from aqueous solution.
Keywords: Chemical Modifier, Gamma Ray, Irradiation, Wastewater, Titanium Dioxide.
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حذف سرب و مس از محلول آبی با استفاده از پرتو گاما و نانو ذره دیاکسيدتيتانيوم
آرزو آتشبار ،1محمد بابااکبری ساری ،1ابراهيم مقيسه ،2ستاره امانیفر

1

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2پژوهشکده کشاورزی هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/5/20 :تاریخ بازنگری -1399/8/17 :تاریخ تصویب)1399/8/20 :

چکيده
امروزه پرتوهای یون ساز مانند پرتو گاما برای حذف آالیندهه ای آلی و معدنی از پساب و لجن فاضالب استفاده میشود.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اشعه گاما و نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر غلظت سرب و روی محلول آبی در pHهای
مختلف بود .برای این منظور اثر اشعه گاما در  4سطح ( 8 ،4 ،0و  16کیلوگری) و دیاکسیدتیتانیوم در سه سطح ( 2 ،0و
 4گرم بر لیتر) با متانول و بدون متانول  10درصد در محلولهای آب با pHهای مختلف ( 4 ،2و  )6بر غلظت عناصر سرب
و مس بررسی شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد .نتایج نشان داد با افزایش  pHغلظت
سرب و مس محلول کاهش یافت .غلظت مس در سطح  pHشش ،پرتو  16کیلوگری و سطح چهار گرم بر لیتر بدون متانول
دی اکسید تیتانیوم کاهش بیشتری داشت ،غلظت سرب محلول در سطح  pHشش و سطح پرتو  16کیلوگری و سطوح دو
و چهار گرم بر لیتر دیاکسیدتیتانیوم (بدون متانول و با متانول) کاهش بیشتری داشت .دیاکسیدتیتانیوم بیشترین و پرتو
گاما کمترین تأثیر در حذف مس و سرب از محلول آبی را نشان داد.
واژههای کليدی :اصالح کننده شیمیایی ،پرتو گاما ،پرتوتابی ،فاضالب ،دیاکسیدتیتانیوم.

مقدمه

و لجن فاضالب مطرح شده است ( Asgari Lajayer et al., 2015,

امروزه استفاده از فاضالب در بخش کشاورزی ،بهعنوان منبع آبی
ارزان و سرشار از مواد مغذی در کشورهای خشک و نیمهخشک
مورد توجه ویژه قرارگرفته است ( Kiziloglum et al., 2007,
 )Singh and Agrawal., 2012و باعث افزایش کربن آلی خاک،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه ،افزایش عملکرد ،بهبود
خصوصیات فیزیکی خاک و افزایش فعالیتهای میکروبی خاک
میشود ( Ramirez-Fuentes et al., 2002, Rusan et al., 2007,
 .)Rai et al., 2011, Marofi et al., 2013نمکهای دارای سدیم،
کلر ،بر ،میکروارگانیسمهای بیماریزا و در برخی از شرایط فلزات
سنگین و یا ترکیبات آلی و معدنی زیانبار فاضالب اثرات
زیستمحیطی نامطلوبی داشته و باعث آلودگی منابع آب (بهویژه
آبهای زیرزمینی) ،خاک و گیاه میشود ( Gong and Donahoe,

 .)Jung et al., 2002از بین پرتوهای یونساز ،پرتو گاما و پرتو
الکترون امکان استفاده برای تصفیه آب ،پساب و لجن فاضالب را
دارند ولی هر دو پرتو برای کاربرد در مقیاس صنعتی معایب و
مزایایی دارند ( .)Tarr, 2003استفاده از پرتوهای یونساز باعث

1997, Ramirez-Fuentes et al., 2002, Kiziloglum et al.,
.)2008

گندزدایی آب و فاضالب با روشهای مختلف شیمیایی،
فیزیکی و زیستی انجام میشود .روش پرتودهی یونساز بهعنوان
فناوری جدید از نوع فرآیند اکسایش پیشرفته و مبتنی بر تولید
رادیکالهای آزاد اکسنده و کاهنده برای تصفیه منابع آب ،پساب
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رادیولیز آب و ایجاد الکترونهای هیدراته ،رادیکال آزاد
هیدروکسیل و هیدروژن میشود و میل به واکنشهای شیمیایی
قوی آنها ،سبب غیرفعال نمودن ریزجانداران ،تغییر در زیست
فراهمی و تجزیه آلودگیها میشود ( William et al., 2013,
 )1998( Chaychian et al. .)Clesceri et al., 2005با بررسی اثر
پرتوهای یونساز گاما و بیم الکترون با دز  0تا  100کیلوگری
برای حذف سرب و جیوه ،در محلولهای آبی با غلظت یک میلی
موالر این فلزات نشان دادند که گونههای کاهنده تولید شده بر
اثر تداخل پرتو یون ساز و مولکولهای آب منجر به کاهش این
فلزات به ظرفیتهای پایینتر و رسوب آنها شد اما باید از واکنش
مجدد فلزات کاهش یافته با گونههای اکسنده جلوگیری شود و
برای این منظور و حذف گونههای اکسنده (رادیکال هیدروکسیل)
از اتانول استفاده کرد .نتایج نشان دهنده حذف جیوه (9/99
درصد) و سرب ( 95درصد) از محلول آبی بهترتیب در دزهای 3
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و  40کیلوگری بود و همچنین دزهای باالتر تا  100کیلوگری به
اکسایش مجدد این فلزات منجر نشد )2008( Guo et al. .با اضافه
کردن کلرید کادمیم و سرب به آب زیرزمینی ،آب سطحی ،آب
ورودی و پساب تصفیهخانه فاضالب شهری ،غلظت این فلزات را
به  1میلی مول بر لیتر رسانده و اثرات تلفیقی پرتو گاما (دزهای
 4 ،2 ،1و 8کیلوگری) با  7 ،5 ( pHو  ،)9غلظت اکسیژن محلول
( 7/8 ،1/8و  18/7میلیگرم بر لیتر) ،کربنات سدیم ( 1میلیمول
بر لیتر) و ( EDTAنیم میلیمول بر لیتر) بر حذف این فلزات را
بررسی و گزارش کردند که در یک دز معین پرتوتابی ،بیشترین
بازده حذف فلزات مذکور از تلفیق آن دز با  pHکم ،غلظت اکسیژن
محلول کم و کربنات سدیم و کمترین بازده حذف نیز از تلفیق
آن با  EDTAبهدست آمد .ولی با افزایش دز پرتوتابی در حضور
تمام تیمارهای به کار برده شده ،بازده حذف فلزات افزایش یافت.
علت تأثیر مثبت  pHکم ،غلظت اکسیژن محلول کم و کربنات
سدیم بهترتیب غالب بودن یونهای کادمیوم و سرب در محلول
های با  pHپایین و کاهش مستقیم آنها با گونههای کاهنده
(الکترون هیدراته و رادیکال هیدروژن) ،عدم کاهش غلظت گونه
های کاهنده بر اثر واکنش با اکسیژن محلول ،تولید یون کربنات
و بیکربنات پس از اضافه کردن کربنات سدیم ،جاروب کردن
رادیکال هیدروکسیل و تولید رادیکال کربنات بر اساس واکنش
رادیکال هیدروکسیل با کربنات و بیکربنات و در نتیجه افزایش
غلظت گونههای کاهنده مانند رادیکال هیدروژن ،کربنات و
الکترون هیدراته ذکر شد .اضافه کردن  ،EDTAتشکیل کمپلکس
های پایدار با یونهای کادمیوم و سرب داده و از کاهش آنها با
گونههای کاهنده جلوگیری کرده است .پرتو گاما توانایی حذف
یونهای کادمیوم و سرب از انواع مختلف آب را داشته است ،به
طوری که در دز هشت کیلوگری حذف فلزات به ترتیب در آب
زیرزمینی ،پساب ،آب سطحی بیشتر از آب ورودی بود و حذف
این فلزات در آبهای مختلف دقیقاً برعکس مقدار کربن آلی کل
در آنها بود.
از آنجائی که کاربرد پرتوهای یونساز برای حذف
آالیندههای فاضالب بهتنهایی ،به دزهای 1جذبی باالیی نیاز دارد،
تلفیق پرتوهای یونیزان با افزودنیهای شیمیایی و فوتوکاتالیست
ها مانند دیاکسیدتیتانیوم برای کاهش دز مورد نیاز حذف آالینده
های آلی ،معدنی و میکروبی در پساب توسط محققان مختلف
پیشنهاد شده است .همچنین از متانول و بیکربنات برای جاروب
کردن رادیکال هیدروکسیل و افزایش کارایی حذف آالینده
استفاده شده است ( .)Zaki and El-Gendy, 2014نانو ذره دی
اکسیدتیتانیوم نیمه هادی بوده و برای حذف یا اکسیداسیون
1

- Dose

( Hossein shahi

آالیندههای آلی بسیار مورد توجه قرار دارد
 .)bandari, 2012ترکیب پرتوتابی و کاتالیست دیاکسیدتیتانیوم
فرآیندهای تصفیه را بهطور معناداری بهبود میبخشد ( Jung et
 .)al., 2002تیتانیوم دی اکساید به عنوان کاتالیزگر نوری ،مؤثرتر
از دیگر عوامل ضد میکروبی است (.)Gavriliu et al., 2009
بررسی پژوهشهای پیشین نشان داد که سطوح پنج ،ده و
 20کیلوگری پرتو گاما بدون افزودن جاذبهایی مانند دی
اکسیدتیتانیوم تاثیر معنیدار و منظمی بر کاهش غلظت عناصر
مختلف نداشت و تغییر غلظت این عناصر در اثر پرتودهی کمتر از
 10درصد بود ،با افزودن دیاکسیدتیتانیوم غلظت عناصر مس و
کادمیوم با افزایش سطوح گاما کاهش یافت ،اثر متقابل پرتو گاما،
دیاکسیدتیتانیوم و متانول نشان داد غلظت عناصر مس و
کادمیوم در سطح ده کیلوگری پرتو گاما بیشترین کاهش را
داشت ،اثر متقابل پرتو گاما ،دی اکسید تیتانیوم و  pHنشان داد
با افزایش  pHغلظت محلول عناصر مس و کادمیوم کاهش یافت
( .)Asgari Lajayer et al., 2018تحقیقات سازمان انرژی اتمی
در کره جنوبی ( )IAEA, 2011نشان داد ،غلظت کادمیوم ،سرب،
جیوه و کروم فاضالب در اثر پرتو الکترون کاهش یافت.
اگر چه مطالعات پراکندهای در مورد تأثیر پرتوتابی با تاکید
بیشتر بر ویژگیهای زیستی و شیمیایی پساب انجام شده است
( )Chaychian et al., 1998اما مطالعات در مورد تأثیر پرتو گاما
بر غلظت عناصر سنگین در آب ناچیز است .از طرفی در کشور
تحقیق مستقلی در مورد اثر پرتو گاما بر غلظت سرب و مس
محلول آبی انجام نشده است با توجه به ضرورت استفاده از
پسابهای شهری و صنعتی در کشور برای مصارف کشاورزی و
کمبود اطالعات در مورد تأثیر پرتو گاما بر میزان حذف عناصر
سنگین پساب در حضور اصالح کننده دیاکسیدتیتانیوم ،تحقیق
حاضر طراحی شد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دزهای
مختلف پرتو گاما در pHهای مختلف محلول و سطوح مختلف
اکسید تیتانیوم بر حذف سرب و مس محلول آبی بود.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر پرتو گاما و نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر غلظت
عناصر سرب و مس در محلول آبی آلوده ،آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد .فاکتورها شامل
 pHمحلول ( 3سطح) ،نانو ذره دیاکسیدتیتانیوم با و بدون متانول
( 6سطح) و پرتو گاما ( 4سطح) بودند .غلظت سرب آب مقطر با
استفاده از نمک نیترات سرب به  5میلی گرم بر لیتر و غلظت
مس با استفاده از نمک سولفات مس به  1میلی گرم بر لیتر
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رسانیده شد .برای تنظیم  pHمحلول از اسید کلریدریک  0/1موالر
استفاده شد .نانو ذره دیاکسیدتیتانیوم ( 2 ،0و  4گرم بر لیتر) با
متانول و بدون متانول  10درصد حجمی-حجمی به عنوان جاروب
کننده در pHهای مختلف ( 4 ،2و  )6به محلول آبی آلوده اضافه
شد و با دزهای  8 ،4 ،0و  16کیلوگری اشعه گاما در پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایران در  3تکرار
پرتوتابی شد .این آزمایش در مجموع شامل  216واحد آزمایشی
بود .پس از انجام پرتوتابی نمونهها ،با استفاده از سانتریفیوژ ،نانو
ذره دیاکسید تیتانیوم ته نشین و غلظت سرب و مس باقیمانده
در محلول با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل SpectraAA-
 100اندازهگیری شد.
آناليز دادهها

برای تجزیه دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .مقایسه میانگین

ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

نتايج و بحث
اثر ساده پرتو گاما ،دی اکسيد تيتانيوم و متانول بر غلظت سرب و
مس محلول آبی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،اثر ساده سطوح  ،pHپرتو گاما،
نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر غلظت عناصر سرب و مس در سطح
احتمال  1درصد ( )P>0/01معنیدار بود .اثر متقابل سطوح  pHو
پرتو گاما ،اثر متقابل سطوح  pHو دی اکسید تیتانیم و همچنین اثر
متقابل سطوح پرتو و دی اکسید تیتانیم بر غلظت عناصر سرب و
مس در سطح احتمال  1درصد ( )P>0/01معنیدار بود .اثر متقابل
سطوح  ،pHپرتو و دیاکسیدتیتانیم بر غلظت عناصر سرب و مس در
سطح احتمال  1درصد ( )P>0/01معنیدار بود (جدول .)1

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس اثرات تيمارهای آزمايشی بر غلظت سرب و مس محلول آبی

منابع تغییرات

درجه آزادی

Pb

Cu

پرتو
دی اکسید تیتانیوم
سطح  × pHپرتو
سطح  × pHدی اکسید تیتانیم
پرتو × دی اکسید تیتانیوم
 × pHپرتو × دی اکسید تیتانیوم
خطا
ضریب تغییرات

2
3
5
6
10
15
30
144
-

**210/8
3/99ns
**59/98
**1
**10/6
**0/79
**0/25
0/03
8

**1/99
**0/97
**0/57
**0/043
**0/054
**0/048
**0/04
0/004
11

pH

** ،ns ،* ،به ترتيب معنیدار در سطح احتمال يک و پنج درصد و غير معنیدار

اثر ساده  pHبر غلظت سرب و مس محلول آبی

مقایسه میانگین دادهها نشان داد غلظت عنصر سرب در سطوح
 pHچهار و شش در یک گروه آماری قرار گرفت به طوریکه
غلظت عنصر سرب در سطح  pHچهار با میانگین  1/9میلیگرم
بر لیتر نسبت به شاهد  58/7درصد کاهش یافت و در سطح pH
شش با میانگین  1/4میلیگرم بر لیتر نسبت به شاهد  68/7درصد
کاهش یافت (شکل  .)1غلظت عنصر مس در سطح  pHشش با
میانگین  0/44میلیگرم بر لیتر بیشترین کاهش را نسبت به شاهد
به میزان  42/8درصد داشت (شکل  .)2نتایج این بخش با نتایج
 )2018( Asgari Lajayer et al.مطابقت داشت .با کاهش
pHکارایی حذف سرب و مس کاهش یافت زیرا در  pHهای
اسیدی سرب و مس به صورت یون آزاد درآمده و با افزایش  pHبه
صورت هیدروکسید رسوب خواهند کرد pH .پسابهای صنعتی
اسیدی بوده و باعث افزایش حاللیت عناصر سنگین بوده و فرایند

حذف آالینده را مشکل میکند اما با افزایش pHمیتوان بخشی
از عناصر سنگین را رسوب داده و حذف نمود.
اثر پرتو گاما بر غلظت سرب و مس محلول آبی

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که غلظت مس محلول در سطح
 16کیلوگری پرتو گاما با میانگین  0/51میلیگرم بر لیتر نسبت
به شاهد  15درصد کاهش داشت (شکل  .)3غلظت عنصر سرب
در سطوح مختلف پرتو گاما در یک گروه آماری قرار گرفت و
اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل  .)4در سطح pH
دو ،سطوح  8و  16کیلوگری پرتو گاما باعث کاهش غلظت مس
محلول شد اما در  pHشش تأثیر  pHغالب بود که با نتایج
 )2018( Asgari Lajayer et al.همخوانی داشت .نتایج نشان داد
که پرتو گاما بدون نانو ذره دیاکسیدتیتانیوم تأثیر معنیداری بر
Taher et al.

کاهش غلظت سرب محلول نداشت و با نتایج
( )2010همخوانی نشان داد )2010( Taher et al. .نمونههای

آتشبار و همکاران :حذف سرب و مس از محلول آبی با استفاده از 2979 ...

فاضالب خام و پساب ثانویه را با دز صفر تا 14کیلوگری پرتوگاما
پرتوتابی و بیان نمودند که تا دز هشت کیلوگری براثرشکستن
ترکیبات آلی )از قبیل فنول ،بنزن،تولوئن وغیره) مولکولهای آلی
کوچکتر pH ،بهطور معناداری کاهش یافت .اثرات پرتوتابی

برغلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم معنادار نشد و این نشان دهنده
حفظ ارزش غذایی پساب پرتوتابی شده ،برای استفاده گیاهان بود
(.)Taher et al., 2010

شکل  -1تاثير سطوح  pHبر غلظت سرب محلول آبی آلوده شده

شکل  -2تاثير سطوح  pHبر غلظت مس محلول آبی آلوده شده

شکل  -3تاثير سطوح پرتو گاما بر غلظت مس محلول آبی آلوده شده
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شکل  -4تاثير سطوح پرتو گاما بر غلظت سرب محلول آبی آلوده شده

اثر اصالح کننده دیاکسيدتيتانيوم با و بدون متانول

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که غلظت عنصر سرب در سطوح
دو و چهار گرم بر لیتر بدون متانول و با متانول دیاکسیدتیتانیوم
در یک گروه آماری قرار گرفت به طوریکه بیشترین کاهش
غلظت سرب نسبت به شاهد در سطح چهار گرم بر لیتر بدون
متانول دیاکسیدتیتانیوم با میانگین  1/69میلیگرم بر لیتر به
میزان  58/8درصد کاهش بود (شکل  .)5غلظت عنصر مس در

سطح چهار گرم بر لیتر بدون متانول دیاکسیدتیتانیوم بیشترین
کاهش را نسبت به شاهد به میزان  40درصد با میانگین 0/43
میلیگرم بر لیتر داشت (شکل  )6که با نتایج تحقیقات
 )2018( Asgari Lajayer et al.مطابقت داشت .نانو ذرات
دیاکسیدتیتانیوم بهعلت بار سطحی و سطح ویژه باال نقش مهم
و معنی داری در حذف مس و سرب محلول آبی نشان داد اما
متانول تأثیر معنیدار نداشت.

شکل  -5تاثير سطوح دیاکسيدتيتانيوم با و بدون متانول بر غلظت سرب محلول آبی

شکل  -6تاثير سطوح دی اکسيدتيتانيوم با و بدون متانول بر غلظت مس محلول آبی

آتشبار و همکاران :حذف سرب و مس از محلول آبی با استفاده از 2981 ...

نتايج اثرات متقابل سطوح  pHو پرتو بر غلظت سرب و مس

نتایج اثرات متقابل سطوح  pHو پرتو بر غلظت عناصر سرب و
مس محلول آبی آلوده شده نشان داد در حضور نانو ذره دی اکسید
تیتانیوم ،اثر متقابل سطح  pHشش و سطح پرتو  16کیلوگری
پرتو گاما بیشترین تاثیر را بر کاهش غلظت عناصر سرب و مس
داشت (جدول  )2که با نتایج  )2010( Taher et al.و نتایج
تحقیقات  )2018( Asgari Lajayer et al.مطابقت داشت.
نتايج اثرات متقابل سطوح  pHو دیاکسيدتيتانيوم بر غلظت
سرب و مس

نتایج اثرات متقابل سطوح  pHو دیاکسیدتیتانیوم بر غلظت
عناصر سرب و مس محلول آبی آلوده شده نشان داد در حضور
پرتو گاما ،اثر متقابل سطح  pHشش و سطح دو گرم بر لیتر بدون
متانول دیاکسیدتیتانیوم بیشترین تاثیر را بر کاهش غلظت سرب
داشت و اثر متقابل سطح  pHشش و سطح چهار گرم بر لیتر بدون
متانول دی اکسید تیتانیوم بیشترین تاثیر را بر کاهش غلظت مس
داشت (جدول  .)3نتایج این بخش با نتایج Asgari Lajayer et
 )2018( .al.مطابقت داشت .به طور کلی ،در مورد حذف فلزات
سنگین و ریز جاندارن بیمارگر در محلولهای آبی یا پساب با
تلفیق فوتوکاتالیستها و پرتوتابی یونیزان و تأثیر تغییرات  pHبر
سازوکار حذف آنها میتوان بیان نمود که طیف گستردهای از
فلزات سنگین به تغییرات فتوشیمیایی در سطح نیمه هادیها
حساس بوده و بر اثر پذیرش الکترون حاصل از باند هدایت ،یون
های فلزی موجود در محلول به حالت اکسایش کمتر یا عنصری
کاهش مییابد ،یونهای کاهش یافته ممکن است رسوب یا جذب
ذرات نیمه هادی شده و متعاقباً با روشهای مکانیکی یا شیمیایی

از سوسپانسیون استخراج گردد ( Khalil et al., 2002, Chen and

.)Ray, 2001
نتايج اثرات متقابل سطوح پرتو و دیاکسيدتيتانيوم بر غلظت
سرب و مس محلول

نتایج اثرات متقابل سطوح پرتو و دیاکسیدتیتانیوم بر غلظت
عنصر سرب محلول آبی آلوده شده نشان داد با وجود تاثیر ،pH
در همهی سطوح پرتو گاما سطوح دو و چهار گرم بر لیتر بدون
متانول و با متانول دیاکسیدتیتانیوم بیشترین تاثیر را بر کاهش
غلظت سرب داشت که نشان دهندهی تاثیر دیاکسیدتیتانیوم بر
کاهش غلظت سرب است .نتایج اثرات متقابل سطوح پرتو و
دیاکسیدتیتانیوم بر غلظت عنصر مس محلول آبی نشان داد
غلظت مس در سطوح هشت و  16کیلوگری پرتو گاما در سطح
چهار بدون متانول دیاکسیدتیتانیوم بیشترین کاهش را داشت
(جدول  .)4نتایج با نتایج تحقیقات سازمان انرژی اتمی در کره
جنوبی ( )IAEA, 2011که بیانگر کاهش غلظت کادمیوم ،سرب،
جیوه و کروم فاضالب در اثر پرتو الکترون بود ،همخوانی داشت.
همچنین  )2018( Asgari Lajayer et al.نشان دادند در
محلولهای اسیدی پرتو گاما در حضور  2گرم در لیتر نانو ذره
دیاکسیدتیتانیوم باعث کاهش معنیدار کادمیوم و مس محلول
شد ،اما در محلولهای قلیایی پرتو گاما بر غلظت کادمیوم و مس
محلول تأثیر معنیداری نداشت .با افزودن دی اکسید تیتانیم
غلظت عنصر مس با افزایش سطوح پرتو گاما کاهش یافت .اثر
متقابل سطوح صفر ،پنج ،ده و  20کیلوگری پرتو گاما و دی اکسید
تیتانیم نشان داد غلظت عنصر مس در سطح ده کیلوگری پرتو
گاما در محلولهای اسیدی بیشترین کاهش را داشت
(.)Asgari Lajayer et al., 2018

جدول  -2اثرات متقابل سطوح  pHو پرتو بر غلظت عناصر سرب و مس محلول آبی آلوده شده
سطح pH

2

4

6

سطح پرتو

سرب

مس

0

4/6a

0/8ab

4

4/6a

0/9a

8

4/56a

0/7bc

16

4/6a

0/64cd

0

1/66bc

0/61cd

4

2/41b

0/89a

8

1/71bc

0/58cd

16

1/81bc

0/53de

0

1/3bc

0/4ef

4

2/12bc

0/63cd

8

1/33bc

0/43ef

16

1/15c

0/34f
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جدول  -3اثرات متقابل سطوح  pHو دی اکسيد تيتانيوم بر غلظت سرب و مس محلول آبی
سطح pH

2

4

6

سطح دی اکسید تیتانیوم

سرب

مس

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

4/81ab
4/52bc
4/1c
5a
4/75ab
4/43bc

0/83ab
0/75a-c
0/63c-f
0/87a
0/76a-c
0/74a-d

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

4/15c
0/61ef
0/57ef
4/77ab
0/77e
0/5ef

0/7b-f
0/67b-f
0/47gh
0/77a-c
0/71b-e
0/59d-g

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

2/8d
0/26f
0/37ef
4/15c
0/56ef
0/47ef

0/58e-g
0/35hi
0/16j
0/67b-f
0/55fg
0/29ij

جدول -4اثرات متقابل سطوح پرتو و دی اکسيد تيتانيوم بر غلظت عناصر سرب و مس محلول آبی آلوده شده

سطح پرتو

0

4

8

16

سطح دی اکسید تیتانیوم

سرب

مس

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

4/15ab
1/72c
1/38c
4/47a
1/58c
1/5c

0/68b-e
0/61b-f
0/47f-h
0/76b
0/5e-g
0/48f-h

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

4ab
2/27c
2/11c
4/83a
2/66b-c
2/35c

0/94a
0/74bc
0/57b-f
1a
0/96a
0/65b-f

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

3/18a-c
1/56c
1/76c
4/68a
2c
1/95c

0/65b-f
0/54c-g
0/3h
0/73b-d
0/68b-e
0/52e-g

0
2
4
متانول0+
متانول2+
متانول4+

4/26ab
1/64c
1/47c
4/56a
1/82c
1/41c

0/53d-g
0/47f-h
0/3h
0/6b-f
0/56b-f
0/51e-g
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نتايج اثرات متقابل سطوح  ،pHپرتو و دی اکسيد تيتانيوم
برغلظت سرب و مس محلول

نتایج اثرات متقابل سطوح  ،pHپرتو گاما و دیاکسیدتیتانیوم
برغلظت عناصر سرب و مس محلول آبی نشان داد ،سطح pH
شش ،پرتو  16کیلوگری گاما و سطوح دو و چهار گرم بر لیتر
بدون متانول و با متانول دیاکسیدتیتانیوم بیشترین تاثیر را در
کاهش غلظت سرب داشت .همچنین سطح  pHشش ،سطح پرتو
 16کیلوگری گاما و سطح چهار گرم بر لیتر بدون متانول دی
اکسید تیتانیم بیشترین تاثیر را در کاهش غلظت مس داشت .در
pHهای دو و چهار تأثیر سطوح  8و  16کیلوگری پرتو گاما باعث
کاهش غلظت سرب و مس در حضور دیاکسیدتیتانیوم شد .در
شرایط اسیدی نقش پرتو گاما در دزهای باال تأثیر گذار بود اما اثر
نانوذره دیاکسیدتیتانیوم در همه pHهای محلول باعث کاهش

معنیدار غلظت سرب و مس شد (جدول .)5
 )2018( Asgari Lajayer et al.نشان دادند با افزایش pH
غلظت مس و کادمیوم محلول کاهش یافت .افزایش دز پرتو گاما
باعث کاهش غلظت کادمیوم و مس توسط دیاکسیدتیتانیوم در
 pHهای کمتر از  4/5شد اما در pHهای قلیایی  9و  12کاهش
غلظت کادمیوم و مس به رسوب هیدوکسید این عناصر نسبت
دادند و پیشنهاد دادند تحقیقات بعدی در pHهای کمتر از  6انجام
شود تا تأثیر پرتو گاما دقیقتر بررسی شود .در pHهای بیشتر از
 ،6کادمیوم ،مس و سرب رسوب کرده و شکل محلول این عناصر
کاهش مییابد اما در pHهای کمتر از  6کاهش غلظت این عناصر
به پرتو گاما و دیاکسیدتیتانیوم نسبت داده شد
(.)Asgari Lajayer et al., 2018

جدول  -5اثر سطوح  ،pHدز پرتو گاما ( )kGyو دیاکسيدتيتانيوم ( )TiO2بر غلظت سرب و مس ( )mgl-1محلول
pH

دوز پرتو

2

0

0/96a
0
0/73c-e
2
0/6f-i
4
1a
متانول0+
متانول0/73c-e 2+
متانول0/76cd 4+

4/96a
4/7a-f
4hi
5a
4/5c-f
4/43d-g

4

2

4

4/8a-d
1a
0
4/66a-f
1a
2
4hi 0/73c-e
4
5a
1a
متانول0+
4/9ab
1a
متانول2+
متانول4/36e-h 0/76cd 4+

4

2

8

4/5c-f 0/76cd
0
4hi 0/66d-g
2
4hi
0/6f-i
4
5a
متانول0/8bc 0+
متانول4/96a 0/7c-f 2+
متانول4/8a-d 0/7c-f 4+

4

2

16

5a
0/6f-i
0
4/66a-f 0/6f-i
2
4/33f-h 0/6f-i
4
5a
متانول0/7c-f 0+
متانول4/63a-f 0/63e-h 2+
متانول4/13g-i 0/73c-e 4+

4

TiO2

مس

سرب

pH

دوز پرتو

0

4

8

16

سرب

pH

0/63e-h
0
0/63e-h
2
0/56g-j
4
متانول0/7c-f 0+
متانول0/56g-j 2+
متانول0/56g-j 4+

4/5c-f
0/46r-t
0/13t-w
4/56b-f
0/23t-w
0/07uw

6

0/93a
0
0/96a
2
0/8bc
4
1a
متانول0+
متانول0/96a 2+
متانول0/7c-f 4+

4/56b-f
1/36mn
1/23mn
4/76a-d
1/3mn
1/23mn

6

0/66d-g
0
0/6f-i
2
0/13r-t
4
متانول0/8bc 0+
متانول0/76cd 2+
متانول0/53h-k 4+

2/66jk
0/36s-w
0/83op
5a
0/76o-r
0/63p-s

6

0/56g-j
0
0/5i-l
2
0/4l-n
4
متانول0/6f-i 0+
متانول0/56g-j 2+
متانول0/56g-j 4+

4/86a-c
0/26t-w
0/1t-w
4/76a-d
0/8o-q
0/1t-w

6

TiO2

مس

دوز پرتو

0

4

8

16

TiO2

مس

سرب

3j
0/46j-m
0
0/03uw 0/46j-m
2
0/03uw 0/26o-q
4
3/86i
متانول0/6f-i 0+
متانول0/01w 0/2q-s 2+
متانول0/03uw 0/1st 4+
2/86j
0/9ab
0
0/8o-q 0/26o-q
2
1no
0/2q-s
4
4/73a-e
1a
متانول0+
1/8l
متانول0/93a 2+
متانول1/46m 0/5i-l 4+
0/53h-k
0
0/36m-o
2
0/16q-s
4
متانول0/6f-i 0+
متانول0/6f-i 2+
متانول0/33n-p 4+

2/4k
0/26t-w
0/43r-u
4hi
0/4s-v
0/43r-u

0/43k-n
0
0/33n-p
2
0/04t
4
متانول0/5i-l 0+
متانول0/5i-l 2+
متانول0/23p-r 4+

2/93j
0w
0w
3/93i
0/01w
0w
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.دیاکسیدتیتانیوم بیشترین کاهش غلظت مس محلول مشاهده شد
 کیلوگری و سطوح دو و چهار گرم بر16  شش و سطح پرتوpH در
لیتر بدون متانول و با متانول دی اکسید تیتانیوم بیشترین کاهش
 استفاده از پرتوگاما در پسابهای.غلظت سرب محلول مشاهده شد
، تأثیر معنیداری بر غلظت مس و سرب نداشت6 های باالتر ازpH با
اما برای گندزدایی و حذف عناصر سنگین در محلولهای اسیدی در
صورت توجیه اقتصادی و در حضور اصالحکنندههایی مانند
.دیاکسیدتیتانیوم قابل بررسی خواهد بود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
 غلظت عناصر سرب و مسpH نتایج نشان داد با افزایش سطح
 ششpH محلول کاهش یافت و بیشترین کاهش غلظت عناصر در
 در شرایط اسیدی نقش پرتو گاما در دزهای باال تأثیر گذار بود.بود
.های محلول مشخص بودpH اما اثر نانوذره دیاکسیدتیتانیوم در همه
سطوح استفاده شده پرتو گاما به تنهایی باعث کاهش غلظت سرب
،های دو و چهار محلولpH محلول نشد اما در شرایط اسیدیتر و
 کیلوگری پرتو گاما باعث کاهش غلظت سرب و16  و8 تأثیر سطوح
16  شش و پرتوpH  در.مس در حضور دیاکسیدتیتانیوم شد
کیلوگری و سطح چهار گرم بر لیتر بدون متانول نانو ذره
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