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  چکیده
هایی هستند که به دلیل مقاومت در برابر تجزیه و خواص شدید اي آروماتیک  آالیندههاي چند حلقههیدروکربن

نانو ذرات آهن صفر تنها انواعی از نانو . روندمحیطی به شمار میي زیستهاي عمدهزائی، از نگرانیزائی یا جهشسرطان
لذا این تحقیق با هدف . ذرات هستند که براي استفاده در سطح اراضی به منظور اصالح محیط زیست استفاده می شوند

سی تأثیر استفاده از شن و کاتالیزور پاالدیوم در افزایش راندمان بررسی تأثیر نانو ذرات آهن صفر در حذف پیرین و برر
نانو ذرات آهن، نانو ذرات آهن حمایت شده با پاالدیوم، و نانو ذرات آهن پوشش داده روي . حذف پیرین به انجام رسید

انجام آزمایش   پس از. ساخته شد و به دو خاك که با غلظت مشخصی از پیرین آلوده گردیده بود، افزوده گردید شن
نتایج نشان داد در خاك سیاهکل . گیري گردیداندازه HPLCغلظت پیرین استخراج شده از خاك با دستگاه 

گرم نانو  15/0و  025/0کمترین و بیشترین درصد حذف پیرین توسط نانو ذرات آهن صفر در تیمارهاي  pH=03/5با
درصد  همین خاك براي نانو ذرات حمایت شده با پاالدیوم در. بود% 88/68و %  54/46ذره در گرم خاك، به ترتیب 

. گرم نانو ذره در گرم خاك بود 15/0و  00625/0به ترتیب در تیمارهاي % 79/67تا % 61/54حذف پیرین از 
و  00625/0در مقادیر % 32/77تا % 68/50درصد حذف پیرین در تیمار نانو ذرات آهن پوشش داده روي شن بین 

کمترین و بیشترین درصدحذف پیرین توسط نانو  =72/3pHدر خاك الهیجان با . ذره در گرم خاك بودگرم نانو  1/0
این مقادیر . مشاهده شد15/0و  00625/0ذرات آهن صفر و  نانوذرات حمایت شده با پاالدیوم به ترتیب در تیمارهاي 

% 03/80تا % 45/57شده با پاالدیوم بین نانوذرات حمایت  و براي% 03/63تا % 8/54براي نانو ذرات آهن صفر بین 
به ترتیب در تیمارهاي % 29/78تا % 04/61ي تأثیر نانو ذرات آهن پوشش داده روي شن در حذف پیرین از دامنه .بود

داده شده دار اثر نانو ذرات پوششلذا با توجه به عدم اختالف معنی. گرم نانو ذره در گرم خاك بود 1/0و 00625/0
  . داده شده روي شن براي حذف پیرین توصیه می شودي دیگر، استفاده از نانو ذرات پوششدو نوع ذرهروي شن با 

  
  ، نانو ذرات، آلودگیهاي نفتیهیدروکربن: کلیدي هايواژه

  
  مقدمه
هاي زیرزمینی آلوده یک مدیریت اراضی و آب        
-ي زیست محیطی است که طی آن فعالیتي عمدهمسأله
به حضور دامنه وسیعی از شهري و صنعتی منجرهاي 
هاي ها، رسوبات و آبباالیی در خاك ها با غلظتآالینده

ها سطحی یا زیرزمینی شده و در نتیجه سالمتی میلیون
  کاندي(ردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است ـفر از مـن

    
هاي آلی به دلیل خطراتی که آالینده). 2008همکاران،  و

جایی و سرنوشت آنها در سالمتی انسان دارند، جابهبراي 
  .خاك داراي اهمیت بسیاري است

اي آروماتیک هاي چند حلقههیدروکربن       
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons:PAHs) ،

  وختن ناقص مواد آلی هستند و بهـرعی سـوالت فـمحص
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در  شوند که براي اصالحهایی شناخته میآالیندهعنوان 
اولویت هستند و به دلیل مقاومت در برابر تجزیه وخواص 

ي هاي عمدهاز نگرانی ،ئیزایا جهشئی زا سرطان شدید
گریزي و خواص آب. روندزیست محیطی به شمار می

 PAH.شودها در خاك میها باعث تجمع آن PAHپایداري
هاي باالي شوند و در غلظتجهان یافت میر سراسر ها د

هاي بسیاري از گرم در کیلوگرم در خاكچند صد میلی
 ).2009گائو و همکاران، ( کشورهاي جهان وجود دارند

آب زیرزمینی  هاي سنتی اصالح خاك وروش
تحقیقات این امر باعث گسترش  ثر نیستند وؤآلوده م

هاي اصالحی در ي تکنولوژيوسیعی براي توسعه
شماري از این . شده است محیط آبی و خارج از آن

-هاي جذبهاي اصالحی مکمل، از ویژگیتکنولوژي
نی آن هاي معدشوندگی و کاهندگی آهن و فرآورده

 هاي غیرآلی، آلی وبراي حذف یا تثبیت آالینده
  ).2008کاندي وهمکاران، (برند رادیواکتیو بهره می

هاي شامل روش هاي آلودهاصالح خاك
روش اصالح . فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است

ها از براي خارج کردن آالینده شیمیایی از مواد شیمیایی
سمی یا با ها به مواد غیرخاك یا تبدیل ساختار شیمیایی آن

-هاي شیمیایی شامل روشروش. بردسمیت کمتر بهره می
دودیت د که محهاي فنتن، مشابه فنتن و آهن صفر هستن

بر نیستند به همین دلیل براي اصالح کمتري داشته و زمان
اضطراري قرار  هایی که از نظر زمانی در وضعیتناحیه

  ).2006لیائو و همکاران، (دارند مناسب هستند 
ــک ) 2003( هانــگ و همکــاران در آزمایشــی ی

هـا از  PAHي گیاه پاالیی را براي حـذف  سیستم چندگانه
بردند که شامل انواع اصـالح فیزیکـی   محیط خاك به کار 

-، میکروبـی و گیـاه  )نوري ایشاکس( ، فتوشیمیایی)تبخیر(
بعـد از چهـار مـاه    . بـود ) اصالح بـه کمـک گیـاه   (پاالیی 

دو برابـر   تلفیقـی  روش در PAHمیانگین حـذف شـانزده   
بیش از روش اصـالح  % 50روش کشت در سطح مزرعه، 

  .ودبیش از روش گیاه پاالیی ب% 45زیستی و 
هاي شنی و پیت را خاك) 2006(کولیک و همکاران         

تیمـار ایـن    .نـد به طور مصنوعی به کرئوزوت آلـوده کرد 
کـارایی   .وش مشـابه فنـتن اسـت   دهی و راوزون ،هاخاك

. به مقدار آب خاك بستگی دارد ون دهی شدیداًروش اوز
 به نسبت پراکسید PAHدر روش مشابه فنتن مقدار حذف 

بسـتگی   +Fe2 هـاي مصرف شده به خاك و یوندروژن هی
شیمیایی در شـن مقـدار بیشـتري از     ایشروش اکس. دارد

PAH  ي کمتـري نیـاز داشـت   را حذف کرد و به اکسـنده .
 حـذف  بـر تأثیر بیشتري  زیستیروش ترکیبی شیمیایی و 

PAH از شن داشت.  

هاي PAHي شیمیایی براي تجزیه ایشروش اکس         
-واکنش. رسوبات قدیمی استفاده شدبوسیله جذب شده 

گر پراکسید، واکنشهاي استفاده شده شامل هیدروژندهنده
پرسولفات فعال، پتاسیم  ي فنتن، سدیماصالح شده

، ترکیب هیدروژن پراکسید و پتاسیم پرمنگنات، پرمنگنات
 .و هیدروژن پراکسید بود ،ترکیب سدیم پرسولفات فعال

ي غلظت اولیه. مورد انتظار بود% 95ها تا PAHي تجزیه
PAH کارایی . گرم خاك بودمیلی گرم در کیلو 2800ها

بیشترین بازده توسط . گرهاي مختلف متفاوت بودواکنش
و  ،ي فنتن، پتاسیم پرمنگناتواکنشگر اصالح شده

ي مصرف مقدار اکسنده. هیدروژن پراکسید مشاهده شد
در تمام . گرم رسوب بود 30میلی مول در  100شده 

گرم میلی 100باقی مانده کمتر از  PAHموارد غلظت 
جذب شده  PAHمعدنی شدن . در کیلوگرم خاك بود

ي آلی فراوان به ها و رسوباتی با مادهبه ویژه در خاك
شرایط اکسیدي شدیدي نیازمند است به همین دلیل 

ارس و فر( باال بود ها تقریباًمیانگین استفاده از اکسنده
  ).2007 همکاران،

 Nano Zerovalent(نانو ذرات آهن صفر 
iron:NZVI ( تنها انواعی از نانو ذرات هستند که براي

استفاده در سطح اراضی به منظور اصالح محیط زیست 
مطالعات آزمایشگاهی بسیاري در رابطه . شونداستفاده می
هاي فیزیکی و شیمیایی این تکنولوژي گزارش با ویژگی

، اصالح و NZVIهاي ساخت است که شامل روششده
هاي آن، و توده NZVIمدیریت ساختمان و ترکیب 

ها و مواد محلول طبیعی، با آالینده NZVI هاي واکنش
جابجایی و سرنوشت آن در محیط متخلخل صورت 

  ).2011شی و همکاران، ( گرفته است
ــ              هــاPAHي ثر بـودن تجزیـه  ؤمطالعـات گذشـته م

 هاي شیمیایی از قبیـل واکـنش فنـتن   بوسیله اصالح کننده
)Fenton reaction (     براي حـذف پیـرین را مـورد مطالعـه

  ).2007چنگ و همکاران، ( اندقرار داده
، انجـام شـده   تحقیقات برخیهاي اخیر در سال

موفقیت نـانو ذرات آهـن را در مهـار مـواد خطرنـاك در      
نانو ذرات آهـن بـه طـور    . اندی اثبات کردههاي آبمحلول

دونگ و (هاي کلره موفقیت آمیزي براي تغییر شکل حالل
شــی و (هــا کــشهــا و علــفکــش، حشــره)2006الیــی، 

پـارك  ( ، مواد منفجره)2006ساتاپانجارو، ، 2004همکاران،
ــاران،  ــرات)2005و همک ــا، نیت ــاران،  ه( ه ــگ و همک وان

و همکان،  ، فدر1997بلوز و همکاران، (، و فلزات )2003
تـوان  نـانو ذرات آهـن داراي   . استفاده شده اسـت ) 1998

هـاي  ي وسـیعی از کـاربرد  باالیی براي اسـتفاده در دامنـه  
-و آب ،سازي خاك، رسوباتزیست محیطی از قبیل پاك
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، کانـل و  2000و همکـاران ،  رپاند(هاي زیر زمینی هستند 
آترازین  ،)oroethyleneTric :( TCE ).2005 ،همکاران

ثر بطور مؤ (Polychlorinatedbiphenyls:PCBs)ها PCBو
، به دلیل نسبت سطح به حجـم  NZVI يو سریع به وسیله

کریمی  ،2000فارل و همکاران،(بسیار باال، تخریب شدند 
ــارن،  ــا 1996و همک ــوتی و همک ــگ و  ،1994ران، ، ل وان

) m2/g 33.5(سطح ویژه آهـن سـنتز شـده    ). 1997زانگ، 
برابرآهنی است که به صورت تجاري بـا سـطح    48 تقریباً

  در دســترس   10µmو انــدازه کمتــر از   0.9m2/gویــژه 
 100 گري سـطح تقریبـاً  هاي واکنشبعالوه ثابت. باشدمی

زانـگ و  ( ي مقیـاس میکـرو بـود   برابر پودر آهن با اندازه
در مقالـه مـروري خـود    ) 2003( زانـگ ). 1998همکارن، 

ذرات آهن نسل جدیدي از اصالح پیش بینی کرد که نانو 
هاي محیط زیست را فـراهم  هاي درجاي آلوده کنندهکننده

خواهند کرد کـه هـم در مقیـاس آزمایشـگاهی و هـم در      
تـر و  ثرتر، اقتصـادي ؤهـاي بسـیار مـ   مقیاس وسـیع روش 

ترکیبات آلی کلره شده و . تر را پیشنهاد خواهند کردسریع
ي آبی بالفاصله به وسیلهترکیبات آروماتیک نیتراتی در فاز 

 ي تجزیـه شـدند  نانوذرات آهن در یک سیستم غیر هـواز 
دکلره شدن به وسیله نـانو ذرات  . )2001چو و همکارن، (

هـاي پلـی   دیوکسین-پ-آهن، کاهش مرحله اي دي بنزو
دیوکسـین  -پ-وهـاي آلـوده را بـه دي بنـز    کلره در خاك

). 2002ان، کلویو و همکار( سازدپذیر میاکتاکلره را امکان
وزنی نانو ذرات آهن راندمان تخریب پنج نوع % 5افزودن 

 افـزایش داد % 60علف کش آلوده کننده خاك را بـیش از  
  ). 2004شی و همکاران، (

هـا کـه در محـیط هـوازي     از حشره کش برخی
پایدار هستند، در شـرایط کاهشـی بسـیار مسـتعد تجزیـه      

غنی ( یترتیب فراهم نمودن یک محیط احیای بدین. هستند
مناسـبی   يو آبخیزها گزینه ،در خاك، رسوب) از الکترون

استفاده از روش یک راه عملی براي استفاده از این . است
. باشـد ي شیمیایی مین به عنوان یک کاهندهنانو ذرات آه

تحت شرایط هوازي، اکسیژن یک پذیرنده معمول الکترون 
اد محـیط غیرهـوازي الکتـرون آز    رکه د است، در صورتی

ــانو ذرات   ــنش آب و ن ــده از واک ــات  ش ــا ترکیب ــن ب آه
گیلهام و (و نیترو وارد واکنش خواهد شد وماتیک کلره آر

تواند باعـث تسـریع   نانو ذرات آهن می). 1994اهانیسن، 
. کاهشـی گـردد   يتخریب هوازي از طریق واکنش دکلـره 

الوژنی با نانو ذرات آهن هاي آلی هکه آلوده کننده هنگامی
، الکترون را Fe(II)ذرات آهن و  نانو ایشتیمار شوند، اکس

  :کندبراي دکلره شدن فراهم می
Fe0 + R-Cl + H+  Fe2+ + R-H + Cl- 
2Fe2+ + R- Cl + H2O  2Fe3+ + R – H + OH- + CL- 

 بـازده توانـد  استفاده از کاتالیزورها از جمله پـاالدیوم مـی  
NZVI نـانو ذرات  . هـا را افـزایش دهـد   آالینده در حذف
د بسیاري نتوانمی )Fe0/Pd( شده با پاالدیومحمایت آهن، 

سان و ( از ترکیبات آلی کلردار را به طور کامل دکلره کنند
ــاران،  ــین و 2006همک ــگ ، ل ــاتاپانجارو و ، 2001،زان س

کـه   Fe0/Pdنانو ذرات فلـزي مضـاعف    ).2008 همکاران،
ــلولز   Carboxymethyl(توســـط کربوکســـی متیـــل سـ

cellulose:CMC (تثبیت شده بودند به طور قابل مالحظه-
 پذیري شیمیاییواکنش مقاوم شدند و ورياهماي در برابر 

ایـن ذرات در  . نیـز بهبـود یافـت   در خـاك  آنهـا   و انتقال
را با سرعت  TCEتثبیت نشده توانستند   NZVI مقایسه با

 تثبیـت ). 2007 هـی و همکـاران،  ( دکلـره کننـد  برابر  17
NZVI  باCMC به تسهیل تحرك آنها در محیط آبـی  منجر

  ).2009، هی و همکاران( آلوده شد
از نانو  هر چند تحقیقات زیادي در رابطه با استفاده        

هـاي آلـی   ها از آلـوده کننـده  ذرات آهن در پاکسازي آب
صورت گرفته است ولی تحقیقات در مـورد کـاربرد ایـن    
تکنولوژي جدید در خـاك بسـیار محـدود بـوده اسـت و      

باقی مانده پاسخ بی هنوز در این رابطهبسیاري از سؤاالت 
در حـذف   NZVIاین تحقیق با هدف بررسی تأثیر . است

 أثیر استفاده از شن و کاتـالیزور پـاالدیوم  پیرین و بررسی ت
  .افزایش راندمان حذف پیرین به انجام رسیددر 

  هامواد و روش
  تهیه نانو ذرات آهن صفر

 5/0  هیدریـد سـدیم بور  ،NZVI يبـراي تهیـه   
 مـوالر  14/0سـولفات  فرو  به 1:1موالر به نسبت حجمی 

د که طـی آن  اضافه ش وزنی درصد 2/0در حضور نشاسته 
طبـق   NZVIاحیـا شـده و    هیدریـد توسط بـور   وآهن فر
  ):2006سان و همکاران، ( شودمیي زیر تشکیل معادله

4Fe2+ + 3BH4
-+ 9H2O  4Fe0 + 3H2BO3

- + 12H+ + 
6H2 

) 2001( ش لـین و زانـگ  از رو Fe0/Pd يبراي تهیه      
در این روش نانو ذرات آهن تازه تهیـه شـده   . شداستفاده 

ــا ــول ات ــاوي در محل ــتات  % 1نول ح ــاالدیوم اس ــی پ   وزن
)3 ]Pd(C2H3O2) 2[( رسوب  تدر این حال. دشدنور غوطه

 روي سطح نـانو ذرات آهـن طبـق واکـنش زیـر     پاالدیوم 
  :شودمیتشکیل 

Pd2+ + Fe0  Pd0 + Fe2+ 
 

ي نانو ذرات آهن پوشـش داده شـده   روش تهیه
اسـت بـا ایـن     NZVIي مشابه تهیه)Fe0/Sand(روي شن 

پـیش از واکـنش سـدیم     ابتـدایی،  يتفاوت که در مرحله
 1:2شـن بـا نسـبت وزنـی      سـولفات،  فـرو با  هیدریدبور

 .شدسولفات اضافه  فرو لبه محلو )سولفات آهن به شن(
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مورفولوژي سطح نانو ذرات آهـن بوسـیله میکروسـکوپ    
  . گرفتانجام ) SEM(الکترونی روبشی 

  هاو تجزیه هاآزمایش
هاي تحقیقـات چـاي   دو نمونه خاك از ایستگاه

فیزیکی، شیمیایی و  هايویژگیو تهیه سیاهکل  الهیجان و
به منظور بررسی آلودگی . گردیدگیري اندازهغلظت پیرین 

هـا  PAHترکیبات آروماتیک از پیرین بـه عنـوان نماینـده    
ها ابتـدا پیـرین بطـور    براي آلوده کردن خاك .استفاده شد

میلی گرم پیرین در  100محلول (کامل در استن حل شده 
 4ی گرم پیرین در گرم خاك به میل1و با غلظت) لیتر استن

 mL 20ها در ظروف پلـی اتیلنـی   گرم از هر یک از خاك
بعد از مخلوط کردن کامل خـاك و ترکیبـات   . شد افزوده

بـه  . هـا خشـک شـوند   مورد نظر، اجازه داده شد تا خـاك 
ــوده، خــاك ــا غلظــت NZVIهــاي آل ، 00625/0، 0هــايب

میلـی   4گرم در گرم خاك به همـراه   15/0و  1/0، 025/0
. مخلوط شـدند  و کامالًافزوده لیتر آب مقطر دو بار تقطیر 

این . نیز تکرار شد Fe0/Sandو  Fe0/Pdاین آزمایش براي 
دورانـی   تکان دهنـده ها به مدت یک ساعت توسط نمونه

ري از هـا بـه منظـور جلـوگی    سـپس خـاك   .بهم زده شدند
 و C°25در دمـاي   نانو ذرات آهن در آون خالء ایشاکس

خـاك  گرم از  2. شدند خشک بارمیلی 200فشار کمتر از 
نتقل و بـا مخلـوط   مدستگاه سوکسله خشک شده به فیلتر 

تقطیـر  هگـزان  میلی لیتر ان 50کلرومتان و لیتر ديمیلی 25
در نهایت غلظت پیرین اسـتخراج شـده از خـاك بـا     . دش

در دو تکرار  هاتمام آزمایش .گردید تعیین HPLCدستگاه 
  .انجام گردید

گیري پیـرین بـا   براي اندازه روش مورد استفاده
HPLC آشکارساز  ،100 %، استو نیتریلUV   با طول مـوج

لیتر در دقیقه و زمان میلی 5/1، سرعت جریان نانومتر 254
 .شد دقیقه انتخاب 10نگهداري 

  نتایج و بحث
  خاكهاي ویژگیبررسی 

غلظت و  ،فیزیکی، شیمیاییي نتایج تجزیه
به  .شده است بیان 1خاك در جدول پیرین دو نمونه 
 يمتفاوت در دامنه pHدو خاك با  pHمنظور بررسی اثر 

خاك ویژگی هاي شد سایر سعی . اسیدي انتخاب گردید
 بافت رسیداراي هر دو خاك  1جدول طبق . یکسان باشد

هدایت الکتریکی و قابلیت ، ظرفیت تبادل کاتیونیبودند و 
  .تقریبا یکسان داشتند FCرطوبت 
  نانوذرات آهن صفرهاي ویژگی

مورفولوژي نانو ذرات آهن صفر که بوسیله 
SEM  وTEM  نشان داده  2و  1به دست آمده در شکل

شود بیشتر این ذرات که مشاهده می گونهنهما. شده است

شکل . باشندنانومتر می 100کوچکتر از  يداراي اندازه
نانو متر  50، حدود هاآناندازه  میانگینذرات کروي و 

مقیاس تصویر براي نانو ذرات آهن صفر و . باشدمی
نانومتر و براي نانو  300می شده ونانو ذرات پاالدی

. باشدنانومتر می 200ذرات پوشش داده شده روي شن 
 .پوشش پاالدیوم موجب افزایش قطر ذرات شده است

موفولوژي و اندازه ذرات ساخته شده توسط تصاویر 
TEM )گرددیید میأنیز ت) 2شکل.  

  برحذف پیرین NZVIاثر 
گیري اثر هدف از انجام این آزمایش اندازه

هاي آلوده به در پاالیش خاك NZVIتیمارهاي مختلف 
ي بنزنی به با داشتن چهار حلقهپیرین . مواد نفتی بود

عنوان هیدروکربنی با جرم مولکولی حد واسط از میان 
  .اي آروماتیک انتخاب شدهاي چندحلقهسایر هیدروکربن
میلی لیتر محلول  1هاي آلوده با افزودن نمونه

گرم خاك تهیه  2گرم پیرین در لیتر در استن به میلی 100
 Fe0/Sand و Fe0 ،Fe0/Pdسه نوع نانو ذره شامل . شدند

گرم به  15/0و  1/0، 025/0، 00625/0، 0در مقدارهاي 
-نتایج به دست آمده در شکل. هر گرم خاك افزوده شدند

ي حذف ، دامنه3برابر شکل . اندنشان داده شده 4و 3هاي 
در تیمار %  54/46از  Fe0پیرین در خاك سیاهکل توسط 

گرم  15/0مار در تی% 88/68گرم در گرم خاك تا  025/0
شده در همین خاك  Fe0/Pdبراي . در گرم خاك بود

نانو   گرم 00625/0کمترین مقدار حذف پیرین در غلظت 
بود و بیشترین  %61/54ذره در گرم خاك و به مقدار 

% 89/67گرم در گرم خاك به 15/0مقدار آن در غلظت 
گرم  1/0و  00625/0هاي نیز در غلظت Fe0/Sand. رسید

اك کمترین و بیشترین تأثیر را در حذف پیرین در گرم خ
  .نشان دادند %32/77و % 68/50به ترتیب به مقادیر 
در تیمار  NZVIي خاك الهیجان در نمونه

به ترتیب کمترین و  در گرم خاكگرم 15/0و  00625/0
 و% 8/54بیشترین تأثیر را در حذف پیرین به مقادیر 

ن خاك با درصد حذف پیرین در ای. داشتند% 03/63
گرم  00625/0براي تیمار  %45/57از  Fe0/Pdاستفاده از 

گرم در گرم 15/0براي تیمار  % 03/80 در گرم خاك تا
گرم 15/0در تیمار  %04/61از  Fe0/Sand. متغیر بود خاك

 گرم در گرم خاك1/0در تیمار % 29/78تا  در گرم خاك
  .در حذف پیرین تأثیرگذار بودند
ها در حذف اصالح کنندهروند کلی افزایش 

درصد  Fe0/Sandو  Fe0 ،Fe0/Pd: پیرین به این ترتیب بود
بیشتري از پیرین را در خاك اسیدي تر حذف کردند که 

در افزایش کارایی نانو  pHاین امر نشانگر تأثیر کاهش 
-با افزایش مقدار هر یک از سه نوع نانو. ذرات آهن است
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ر هر دو خاك ي مصرف شده، درصد حذف پیرین دذره
مطالعات انجام شده با ترکیباتی مثل . افزایش یافت

اند که با افزایش ها، و متوالکلر نشان دادهها، نیتریتنیترات
pH این پدیده احتماالً . یابدسرعت دکلره شدن کاهش می

و اکسی  Fe(II)هاي ثانویه مثل به دلیل تشکیل احیاکننده
 در. ي آهن استرهدر سطح نانو ذ Fe(II)هیدروکسیدهاي 

هاي نانو ها امکان دسترسی به مولکولاین شرایط آالینده
ساتاپانجارو و همکاران، (ذرات آهن را نخواهند داشت 

براي  NZVIاز ) 2010(سانتورنچات و همکاران ). 2008
مقدار بهینه براي . دکلره کردن متوالکلر استفاده کردند

. بودNZVI وزن به حجم % 1 متوالکلر ،mlL-1100تجزیه 
 NZVIي متوالکلر توسط ، تجزیه4به  10از  pHبا کاهش 

از  Fe +3هاي باعث خروج الیهpH کاهش . افزایش یافت
شود بتوانند به راحتی شود که باعث میمیNZVI سطح

  .وارد واکنش شده و الکترون آزاد کنند
 Fe0/Pdپاالدیوم نقش کاتالیزوري در سیستم 

هاي مضاعف فلزي هر چه سطح دارد، بنابراین در سیستم
با افزاش . ویژه گسترش یابد فعالیت ذره بیشتر خواهد بود

سطح ویژه، تولید محصوالت جانبی در واکنش کاهش 
یافته و فرآیند تخریب به طور کامل و سریعتر انجام 

در هر ). 2008ساتاپانجارو و همکاران، (خواهد گرفت 
در  NZVIبیشتر از  Fe0/Pdي خاك هیک از دو نمون

  .حذف پیرین مؤثر بودند
Fe0/Sand  بیشــتر از Fe0/Pd ــرین در حــذف پی

به هماوري شدیداً باعث کاهش  NZVIتمایل . مؤثر بودند
). 2011چـن و همکـاران،   (شـود  ها مـی پذیري آنواکنش

-استاتوینیلکوالکلوینیلپلیهايالکترولیتاستفاده از پلی
-Polyvinyl alcohol-co-vinyl acetate(اسید ایتاکونیککو

co-itaconic acid:PV3A ( اسـید  اکریلیــکو پلـی)Poly 

Acrylic Acid:PAA (  براي تثبیـتNZVI    باعـث کـاهش
ي ذرات و ایجاد بار سـطحی منفـی شـد، در نتیجـه     اندازه

). 2011وارانکول و همکاران(افزایش یافت  NZVIتحرك 
نـانو  . بنتونیت هماوري را کاهش دادتوسط  NZVIتثبیت 

% 46/79اند ذرات آهن تثبیت شده توسط بنتونیت توانسته
 NZVIاز متیل اورانژ را از محیط حذف کنند، در حالی که 

اورانـژ را حـذف کـرد    از متیـل % 03/46تثبیت نشده فقط 
با بنتونیت باعـث   NZVIتثبیت ). 2011چن و همکاران، (

شـد   Cr(VІ)افزایش احیـاي  کاهش هماوري نانوذرات و 
براي اصـالح   NZVIاستفاده از ). 2009شی و همکاران، (

آب زیرزمینی آلوده به دلیل ماندگاري و تحـرك کـم ایـن    
اند که با تثبیت ها نشان دادهآزمایش. شودذرات محدود می

ــیش از  NZVIذرات  از  +Pb2از % 96روي کائولینایـــت بـ
اسـتفاده از  ). 2011زانـگ و همکـاران،   (محیط حذف شد 

NZVI     حمایت شده با رزیـن بـراي دکلـره کـردن(Acid 
Blue 113) AB113      شـو  (نتـایج مطلـوبی بـه دسـت داد

با توجه به این که مقدار آهـن مصـرف شـده در    ). 2011،
توانـد  کمتر است این امر مـی  پوشش داده روي شنانواع 
به کاهش مصرف آهن و افـزایش صـرفه جـویی در    منجر
  .ها شودهزینه
  گیري کلینتیجه

،  NZVIدر این تحقیق سه نوع نانو ذره شامل 
Fe0/Pd  وFe0/Sand  025/0، 00625/0، 0در مقدارهاي ،

ي دامنه. گرم به هر گرم خاك استفاده شد 15/0و  1/0
تا %  54/46از  NZVIحذف پیرین در دو خاك توسط 

دار لذا با توجه به عدم اختالف معنی. متغیر بود % 03/80
با دو نوع ذره دیگر، استفاده از نانو ذرات  Fe0/Sandاثر 

  .شودپوشش داده شده روي شن توصیه می

 
 
  

 
 ي فیزیکی، شیمیایی و پیرین دو نمونه خاكنتایج تجزیه - 1جدول 

  پیرین
m gkg-1 

EC(dSm-1) 
  

 FCرطوبت 
(%)  

 درصد کربن آلی
  

 بافت
  

 ذرات خاك درصد
CEC (cmol+kg-1) 

  
pH 

  

ي نمونه
 خاك

   شن سیلت رس 
nd* 

72/0 5/36 808/2 
 رس

 سیاهکل 03/5 05/27 12 41 47 سیلتی
                     

nd 81/0 5/33 569/1  الهیجان 72/3 3/32 33 34 28 رسیلوم 
nd*: not detected 
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  )ج(و نانو ذرات آهن پوشش داده روي شن ) ب(شده با پاالدیوم  حمایت، نانو ذرات آهن )الف(از نانو ذرات آهن  SEMتصاویر  - 1شکل 
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 ب

 ج
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  )ب(و نانو ذرات آهن حمایت شده با پاالدیوم ) الف(از نانو ذرات آهن  TEMتصاویر  - 2شکل 

  

 ب

 الف
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  بر حذف پیرین در خاك سیاهکل NZVIاثر انواع و مقادیر مختلف  - 3شکل 

  

  
  بر حذف پیرین در خاك الهیجان NZVIاثر انواع و مقادیر مختلف  - 4شکل 
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