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  و غلظت یونی pH: اثر قدرت یونی، یتیظرف ذرات آهن صفربرهمکنش آرسنیک با نانو: نامهپایان عنوان
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    اردبیلی محقق :دانشگاه                                  شیمی و حاصلخیزي خاك: گرایش

  صفحه 112 ات:صفح تعداد              30/11/1395    دفاع: تاریخ       کشاورزي و منابع طبیعی :انشکدهد

 اهمیت فراوانی برخوردار است. نانوذرات آهـن صـفر   از هاي طبیعی آلوده نظیر آب و خاك آرسنیک از محیط حذف :چکیده

مـی  کنترل آن  آرسنیک و در نتیجه سطحیاي در جذب العاده توانایی فوق ،) به دلیل سطح ویژه بسیار باالnZVI(ظرفیتی 

، قدرت یونی، غلظت اولیه و همچنـین حضـور   pHاز عوامل محیطی نظیر  nZVIآرسنیک توسط  جذب تواند داشته باشد.

طحی هاي جذب سهمدما -1شود. بنابراین، این پژوهش با هدف مطالعه  ثر میأکننده متکننده و یا همکاريهاي رقابت یون

 جـذب اثر فسفر، کلسیم و منیزیم بر راندمان  -pH ،2، قدرت یونی و ي آرسناتاولیه  تابعی از غلظت nZVIآرسنات روي 

از  Bottom-Upروش به تثبیت شده با نشاسته  nZVI ،منظور. بدینگرفت هاي جذب سطحی انجام سازي دادهمدل -3

 0-50ي ، در غلظت اولیـه nZVIسطحی آرسنات روي تز و جذبسن ،هیدرات سدیمفریک توسط بوروطریق احیاي کلرید

. همچنـین اثـر   مورد بررسـی قـرار گرفـت   ) pH )11-5 و NaClموالر  5/0و  1/0، 01/0یونی گرم در لیتر، قدرتمیلی

 ،005/0، 0کننده کلسیم و منیزیم در چهار سطح لیتر و اثر همکاري در گرم میلی 30و 10، 0رقابتی فسفر در سه سطح 

در سیسـتم خـاك،   ، nZVIآرسـنات توسـط    جذبتوانایی  نشان دادنبه منظور  و همچنینبررسی  موالر 02/0و  01/0

 در حضـور و عـدم حضـور    لـوم شـنی  رسـی، لـومی و   هاي نمونه خاك با بافتسه ی آرسنات روي سطحجذب هايشیآزما

nZVI ،.نتایج نشان داد که جذب آرسنات روي  انجام گرفتnZVI جذب ولی قدرت  ،افزایش ي آنش غلظت اولیهبا افزای

 جـذب توانـایی   8/7-5 بـین  pH يدامنه محیط بوده و در pHبه شدت تابع  nZVIیابد. توان پاالیندگی  آن کاهش می

و غلظـت اولیـه آرسـنات     pH ی ازتـابع  ،یونییابد. اثر قدرت کاهش می ،این قدرت با شیب تندي pHو با افزایش  % 100

 ،8هاي بـاالي  pHثیر چندانی نداشته ولی در أگرم در لیتر ت میلی 30و غلظت اولیه کمتر از  8هاي کمتر از pHدر  بوده و

سـطحی آرسـنات داشـتند    تأثیر مثبتی در جذب ،8هاي باالي pHداشت. کلسیم و منیزیم نیز در جذب ثیر مثبتی روي أت

عامـل رقابـت کننـده     فسفات که داد نشان آرسنات با فسفات رقابتی جذب هايهمدماتر از منیزیم بود.  که اثر کلسیم قوي

جـذب   يهاهمدما جینتا یابد.می به شدت کاهش آرسنات جذب آن حضور در و بوده nZVI توسطجذب آرسنات  در قوي

 یاست. بررسـ  یاز خاك لوم و لوم شن شتریدرصد جذب آرسنات ب ،یخاك نشان داد که در خاك رس يآرسنات رو یسطح

را در خـاك  جـذب آرسـنات    اينـده یبطـور فزا  nZVI، نشـان داد کـه   nZVIسه نمونه خاك در حضور  نیا جذبتیظرف

مـویر  مـدل فرونـدلیچ و النـگ    نشـان داد کـه   ی به روش حداقل مربعاتسطحجذب هايداده سازيمدلداده است.  شیافزا

هـا را بـه خـوبی توصـیف     توانند داده) میSSE() و پایین بودن اشتباه استاندارد برآورد R2بدلیل باال بودن ضریب تبیین (

 جـذب اي در  العـاده  قـدرت فـوق   ،8هاي کمتر از pHدر  ظرفیتی کند. نتایج این پژوهش نشان داد که نانو ذرات آهن صفر

  .دارد ي آلودهها ها و خاك آبآرسنات از 

  .، آرسنات، خاك، جذب سطحیظرفیتی آرسنیک، نانو ذرات آهن صفر: هاواژهلیدک

 

 
 



 أ 
 

 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  فصل اول: مقدمه و اهداف

  2......................................................................................................................................................................... مقدمه - 1- 1

  8........................................................................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش  - 2- 1

  10.........................................................................................................................................................اهداف پژوهش  - 3- 1

  

  

  فصل دوم: مروري بر منابع

  12........................................................................................................................................................ شیمی آرسنیک  - 1- 2

  13..................................................................................................................................جانداران يبرا کیآرسن تیسم - 2- 2

  14...................................................................................................و جهان رانیا يمناطق آلوده ییایجغراف یپراکندگ - 3- 2

  15..........................................................................................................................ستیزطیبه مح کیمنابع ورود آرسن - 4- 2

  16....................................................................................................................................................در خاك کیآرسن- 1- 4- 2

  16...............................................................................................................کیآرسن ییاپویستیعوامل کنترل کننده ز - 5- 2

  18...............................................................................................................کیمؤثر در جذب آرسن یطیمح هايپارامتر - 6- 2

  18..........................................................................................................................................................سطحیجذب - 1- 6- 2

2 -6 -2 - pH........................................................................................................................................................................18  

  20....................................................................................................کننده يرقابت کننده و همکار هايونیحضور  - 3- 6- 2

  21..............................................................................................................................................................یونیدرتق - 4- 6- 2

  22...................................................................................................................................................................آلیمواد - 5- 6- 2

  22.......................................................................................................................یعیطباز منابع کیآرسن یحذف آلودگ - 7- 2

  nZVI(......................................................................................................................23( یتینانو ذرات آهن صفر ظرف - 8- 2

25.....................................................................................................................................................عتیآهن در طب - 1- 8- 2



 ب 
 

  25..............................................................................................................................استفاده از نانو ذرات هايتیمز - 2- 8- 2

  26...................................................................................................................................سطحیجذباندازه ذرات در  - 3- 8- 2

  27.......................................................................................................................................سنتز نانو ذرات هايروش - 4- 8- 2

  29..............................................................................................................................................تجمع نانو ذرات آهن - 5- 8- 2

  30..............................................................................................................................................شده تینانو ذرات تثب - 6- 8- 2

  nZVI.................................................................................................................31توسط  نسنگیحذف عناصر ییکارآ - 9- 2

  34...........................................................................................................................................سطحیجذب هايهمدما - 10- 2

  35............................................................................................................................سطحیجذب هايمعادالت همدما - 11- 2

  36..............................................................................................................................................رمویالنگ يمعادله - 1- 11- 2

  38................................................................................................................................................فروندلیچ يمعادله - 2- 11- 2

  39...................................................................................................................................رمویالنگ–چیمدل فروندل - 3- 11- 2

  39......................................................................................................................................مکانهدو رمویمدل النگ - 4- 11- 2

  

  

  مواد و روش هافصل سوم: 

  41.............................................................................................................مورد استفاده در پژوهش هاي محلول يهیته - 1- 3

  41.............................................................................................................................یتیسنتز نانو ذرات آهن صفر ظرف - 2 - 3

  42..............................................................................................................................................................روش سنتز - 1- 2- 3

  43................................................................................................................................آرسنات سطحیجذب هايهمدما - 3- 3

  44..............................................................................................................................اءیکمپلکس اح يهیته ينحوه - 1- 3- 3

  44..............................................................................................................................یکمپلکس رنگ يهیته ينحوه - 2- 3- 3

  44...................................................................................مختلف هايیونیآرسنات در قدرت  سطحیجذب يرگیهانداز - 4- 3

  45..................................................................................................................مختلف هايpHآرسنات در  سطحیجذب - 5- 3

  45....................................................................................................مختلف فسفر هايآرسنات در غلظت سطحیجذب - 6- 3

  46..................................................................دکلرایمیزیو من دکلرایمکلسی حضور در آرسنات سطحیجذب هايهمدما - 7- 3

  46........................................................................................................دیلراکمکلسی حضور در آرسنات سطحیجذب - 1- 7- 3



 ج 
 

  46.......................................................................................................دیکلرامیزیدر حضور من آرسنات سطحیجذب - 2- 7- 3

  47..................................................................................................مختلف هايآرسنات در خاك با بافت سطحیجذب - 8- 3

  47..........................................................................................................خاك ياهنمونه سازيو آماده بردارينمونه - 1- 8- 3

  48......................................................................................................................یشگاهیآزما هايداده لیو تحل هیتجز - 9- 3

  48..................................................................................................................................................اه داده سازي مدل - 1- 9- 3

  49......................................................................................................................................................یروش خط - 1- 1- 9- 3

  49....................................................................................................................رمویالنگ يمعادله یفرم خط - 1- 1- 1- 9- 3

  49........................................................................................................................چیفروندل يمعادله یفرم خط- 2- 1- 1- 9- 3

  49................................................................................................چیوندلفر – رمویالنگ يمعادله یفرم خط - 3- 1- 1- 9- 3

  50......................................................................................................مکانهدو رمویالنگ يمعادله یفرم خط - 4- 1- 1- 9- 3

  50..........................................................................................خطیریروش غ ای) NLLSات (روش حداقل مربع - 2- 1- 9- 3

  

  

  نتایج پژوهشفصل چهارم: 

  53......................................................................یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح يهمدماها - 1- 4

  53.....................................................................................................................................آرسنات يهیاثر غلظت اول - 1- 1- 4

  56..........................................................................................................................آرسنات یبر جذب سطح pHاثر  - 2- 1- 4

  59......................................................................................................................................................یونیاثر قدرت  - 3- 1- 4

  62............................................................................................آرسنات در حضور فسفات یجذب سطح هايهمدما - 4- 1- 4

  65.............................................................................میزیو من میآرسنات در حضور کلس یجذب سطح هايهمدما - 5- 1- 4

  69........................................................میزیو من میآرسنات در حضور کلس یجذب سطح هايهمدما يسهیمقا - 3- 5- 1- 4

  70...........................................................................................................آرسنات یجذب سطح هايهمدما سازيمدل - 2- 4

  70....................................................................هیاز غلظت اول یآرسنات تابع یجذب سطح هايهمدما سازيمدل - 1- 2- 4

  71.........................................................مختلف هايیونیآرسنات در قدرت  یجذب سطح هايهمدما سازيمدل - 2- 2- 4

  73..........................................................................آرسنات در حضور فسفات یجذب سطح يهمدماها سازيمدل - 3- 2- 4

  75.............................................خاك در حضور و عدم حضور نانو ذرات آهن يآرسنات رو یجذب سطح هايهمدما - 3- 4



 د 
 

  75......................................................................................................................خاك ياهنمونه يهیاول اتیخصوص - 1- 3- 4

  76...................................................................نانو ذرات آهن ابیخاك در غ يآرسنات رو یجذب سطح يهمدماها - 4 - 4

  nZVI..................................................................................79آرسنات در خاك در حضور  یجذب سطح يهمدماها - 5 - 4

  83............................................................................................................آرسنات یجذب سطح هايهمدما سازيمدل - 6- 4

  84......................................................آرسنات یجذب سطح هايهمدما فیمعادالت در توص یاستفاده از فرم خط - 1- 6- 4

  84...............................................................................................................................................رمویمعادله النگ - 1- 1- 6- 4

  86.................................................................................................................................................چیمعادله فروندل - 2- 1- 6- 4

  89.............................................................................................................................استفاده از روش حداقل مربعات - 2- 6- 4

  93...........................................................یجذب سطح هايداده فیو حداقل مربعات در توص یدو روش خط سهیمقا - 7- 4

  

  

  نتیجه گیريم: فصل پنج

  97...............................................................................................................نتیجه گیري کلی....................................................

  99..........................................................................................................................پیشنهادات....................................................

  100...........................................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ

  

  

  هافهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

به روش  یونیاز قدرت  یتابع یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح هاي مدل بیضرا - 1- 4جدول 

  72........................................................................................................................................................................بعاتمر حداقل

در حضور فسفات به روش حداقل  یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح هاي مدل بیضرا - 2- 4دول ج

  74.....................................................................................................................................................................................مربعات

  76...........................................................................خاك مورد مطالعه يسه نمونه ییایمشیکویزیف اتیخصوص - 3- 4جدول 

  84............................................در سه نمونه خاك مورد مطالعه رمویالنگ یفرم خط R2و Smax  ، K ریمقاد - 4- 4جدول 



 ه 
 

  86............................................................در سه نمونه خاك مورد مطالعه چیفروندل یفرم خط R2و K  ،nریمقاد - 5- 4جدول 

  90.............................................................................به روش حداقل مربعات یجذب سطح هايمعادالت همدما - 6- 4جدول 

به  یتیآرسنات در حضور در حضور و عدم حضور نانو ذرات آهن صفر ظرف یجذب سطح هايمدل بیضرا -7 - 4جدول 

  91................................................................................................................................................................روش حداقل مربعات

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

  51..........................................خطیریمعادالت غ هايپارامتر يمحاسبه يبرا  Spread sheetلیاز فا اينمونه – 1-  3شکل

  54...............................................هیاز غلظت اول یتابع ،یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 1- 4شکل 

در  گرمیلیم 200- 0 يهیاول هايآرسنات در غلظت یدرصد جذب سطح - 2- 4شکل 

  55..................................................تریل

  pH ...........................................................58از یتابع ،یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 3- 4شکل 

  60...............................................یونیاز قدرت  یتابع ،یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 4- 4شکل 

  64..........................................از غلظت فسفات. یتابع ،یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 5- 4شکل 

  pH................................66از  یتابع م،یدر حضور کلس یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 6- 4شکل 

  pH................................67از  یتابع م،یزیدر حضور من یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 7- 4 شکل

از  یتابع م،یموالر کلس 005/0در غلظت  یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یدرصد جذب سطح - 8- 4شکل 

pH............................................................................................................................................................................................69  

 م،یزیو من میموالر کلس 005/0و  0 هايدر غلظت یتینانو ذرات آهن صفر ظرف يآرسنات رو یجذب سطح - 9- 4شکل 

  pH..............................................................................................................................................................................70از  یتابع

و لوم  یلوم ،یخاك با بافت رس يبرهمکنش آرسنات با سه نمونه - 10 - 4شکل 

  77........................................................یشن

در حضور نانو ذرات آهن صفر  یلوم و لوم شن ،یبرهمکنش آرسنات با سه نمونه خاك با بافت رس - 11 - 4شکل 

  80......................................................................................................................................................................................یتیظرف



 و 
 

برهمکنش آرسنات با خاك با بافت  - 12- 4شکل 

  81..........................................................................................................یرس

با خاك با بافت برهمکنش آرسنات  - 13- 4شکل 

  82..........................................................................................................یلوم

برهمکنش آرسنات با خاك با بافت لوم  - 14- 4شکل 

  83....................................................................................................یشن

در حضور و عدم حضور نانو  یلوم و لوم شن ،یسه نمونه خاك با بافت رس يبرا رمویالنگ يمعادله یفرم خط - 15- 4شکل 

  85............................................................................................................................................................یتیذرات آهن صفر ظرف

در حضور و عدم حضور نانو  یلوم و لوم شن ،یسه نمونه خاك با بافت رس يبرا چیفروندل يمعادله یفرم خط - 16- 4شکل 

  88............................................................................................................................................................یتیذرات آهن صفر ظرف

در حضور و عدم حضور  ینمونه خاك با بافت رس يبرا چیو حداقل مربعات معادله فروندل یروش خط سهیمقا - 17- 4شکل 

  94......................................................................................................................................................یتینانو ذرات آهن صفر ظرف

در حضور و عدم حضور  ینمونه خاك با بافت رس يبرا رمویو حداقل مربعات معادله النگ یروش خط سهیمقا - 18- 4شکل 

  94......................................................................................................................................................یتینانو ذرات آهن صفر ظرف

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 ز 
 

  

  

  



 

  

  

  

  فصل اول:

  مقدمه و اهداف

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  مقدمه - 1 - 1

 انسان توسط مختلف شیمیاییمصرف مواد نشینیشهر توسعه شدن و صنعتی جانبی عوارض از یکی

انـد. بـدنبال   وکشنده خطرناك بسیار عمدتاً که مختلفی است هايمسمومیت آن از پیامدهاي که باشدمی

 فلزات زیاد مقادیر ورود باعث هااصولی آنغیر و ناقص دفع و تولیدي پساب و فاضالب میزان افزایش آن،

-هـا مـی  ات بنیادي در اکوسیستمها سبب ایجاد تغییر وجود این آالینده شود.می زیستمحیط به سنگین

توانـد اثـرات مخـرب    مـی ندگی ي زبا ورود به چرخه زیستی بوده و تجمع خاصیت داراي فلزات اینشود. 

  محیطی را به دنبال داشته باشد.زیست

دار و همچنـین  باشد که در اثـر مصـرف ترکیبـات آرسـنیک    آرسنیک یکی از این فلزات سنگین می

بـدلیل   .تواند باعث آلـودگی منـابع آب و خـاك شـود     میاي حاوي آرسنیک ههوازدگی و حل شدن کانی

هاي فسیلی، ذوب سنگ معدن هاي کنترل نشده انسان مانند استخراج از معادن، سوزاندن سوختفعالیت

دار بـه خـوراك دام امکـان    ها و مواد افزودنی آرسنیککشچوب، آفت ي، استفاده از مواد نگهدارندهاتفلز

؛ 2009، 2؛ شـارما و سـون  2007، 1زیست وجود دارد (چنگ و همکارانم آرسنیک به محیطورود مستقی

  ).2001، 3دیویس و همکاران

-را در محیطهایی آلودگی ،طبیعی و انسانییی است که بدلیل وجود منابعهاونیآنیاز اکسآرسنیک 

یطی جهان شناخته شـده  محترین خطرات زیستایجاد کرده و در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگزیست 

  ).2009، 4است (راونس کرافت و همکاران

 پاکسـتان،  نپـال،  کمبـوج، چـین،   بـنگالدش،  جمله هند، از مختلفی هايکشور وجود این عنصر در

 و 5ي آمریکـا قاره در مکزیک و شیلی برزیل، آرژانتین، هايو کشور ي آسیاقاره در ویتنام و تایلند تایوان،
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اسـت (عسـگري و    شـده  گزارش غربی آذربایجان و کردستان ،دهشتگر مانند ایران هايدشت از برخی در

  ).1387؛ مسافري و همکاران، 1387همکاران، 

. ایـن عنصـر یـک    مشخص اسـت  Asآرسنیک، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با عالمت 

آن  یجـرم اتمـ  و  33ی است. عـدد اتمـی آن   تناوبعنصر گروه پنجم جدول نیسوم وفلز بسیار سمی شبه

  ).1989 ،1نس یک( شودهاي زرد، سیاه و خاکستري یافت میبه رنگ باشد ومی 92/74

(WHO)باشـد  یمـ گـرم  گرم بـر کیلـو  میلی 80/1 نیمي زدر پوسته کیمتوسط آرسن زانیم
در و  2

 ،از فلزات ريایبس ایبا گوگرد و  بیترکمعدنی مختلف خاك از جمله ي زمین معموالً به همراه موادپوسته

حیوانـات   در دارآرسنیک آلی ترکیبات از برخی اگرچه .شودیم افتی ...مس، کبالت، سرب، روي و  :رینظ

 در ضروري عنصر یک آرسنیک که این بر اند اما هیچ گواهیشده شناخته رشد محرك يماده یک بعنوان

از طـرف سـازمان   این ترکیبات، ). WHO ،2004( نیست دست در باشد، انسان در زیستیانفعاالت فعل و

)EPA(زیست آمریکا و حفاظت محیط )WHO( بهداشت جهانی
(اسـمدلی و   ه اندزا شناخته شدسرطان 3

  ).2002، 4بورگکینی

 شـیمیایی  ، شـکل شودهاي طبیعی یافت میهاي آلی، معدنی و گازي در سیستمآرسنیک به شکل

ـ  بـات یترکهـا و  کـش و آفـت  مختلـف  عیالب صـنا فاض ها،یاز کاندارد؛  آن منبع به بستگی آرسنیک ی آل

-یم زیست محیط منابع، وارد آلی شدن ترکیبات معدنیها و کشحشره ،یصنعت هاياز فاضالب یکآرسن

و  زانیراه ورود آن به بدن، م آن،یی ایمیش بیو ترک یکیزیبه فرم ف هبست کیآرسن باتیترکسمیت  .شود

 اما گفته شـده اسـت   ،متفاوت است غیرهت و یسم جادیهاي اکنشثر در واؤعناصر م ریمقاد مدت تماس و

  است. ترشکل معدنی آن در مقایسه با شکل آلی بسیار سمی
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-باشد که در اکوسیسـتم می As (III)و آرسنیت  As (V)هاي معدنی آرسنیک شامل آرسنات شکل

اسـت و بـه    یآلریغ تاًموجود در آب عمد کیآرسن .دنشوهاي طبیعی نظیر خاك، آب و رسوبات یافت می

 As(V)و آرسـنات ) ، ، (ش��امل  As(III) تیآرسن د:اشکال زیر یافت می شو

فـرم غالـب آرسـنیک در     ).2002، 1نینگ و همکارانام( است ، ، (ش��امل 

ا میزان تحرك و سمیت آن نسبت به آرسنیت کمتـر اسـت (ویولنـت و    ام بودهرسنات آ ،هاي قلیاییخاك

تـر  برابـر از ترکیبـات آرسـنات محلـول     10- 4ترکیبات شناخته شده آرسنیت در خـاك   .)2002، 2پیگنا

  .هستند

، )H3AsO4(، اسـید آرسـنیک   )H3AsO3(این عنصر در محیط بصـورت ترکیبـات اسـید آرسـنوس     

AsO3(آرسنیت 
AsO4(، آرسنات )-3

اسید و دي متیل آرسنیک  )CH4H3AsO3(، متیل آرسنیک اسید )-3

)(CH4)2H3AsO3( بودك و همکاراندیده می) 1998، 3شود.(  

گـذار  این ماده، سازمان جهانی بهداشت و بسیاري از مؤسسـات قـانون   تراي حفاظت در برابر سمیب

، 4اند (لین و پـالس بیان کرده ،برا حداکثر مجاز غلظت آرسنیک در آ لیترگرم در یلیم 01/0، المللیبین

گــرم لــویگــرم در کیلــیم 5حــدود نیــز در خــاك  کیآرســن یغلظــت جهــان  نیانگیــم) 2000

گـزارش شـده   ) 1977 ،6(ولـش وهمکـاران   گرم یلیم 40- 20/0منابع  یو در برخ) 5،2011(چاکرابورتی

  .)7،1994نگو(ه دشویمکشاورزي به محصوالت  بیدر گرم باعث آس گرمکرویم 1ي غلظت باال. است

 با ییهادر خاك توانند بر اثر حرارت به گاز تبدیل شوند. معموالًآرسنیک و ترکیبات آن همچنین می

و  تیسـم  يو دارا باشـد یغالـب مـ   تیآرسن یغرقاب طیغالب است. اما تحت شرا خوب، آرسنات یزهکش

                                                
1Manning & et al. 
2Violante & Pigna 
3Bodek et al.  
4Lin & Puls 
5Chakraborti 
6Walsh & et al. 
7Huange 



 

بـه سـطوح    يگانـد یل هايسمیمکان قیاز طر مختلف يهاpHدر کیاست. هردو فرم آرسن يشتریتحرك ب

  ).2003 ،1ق و همکارانی(هرو شوندیمتصل م ومینیآهن و آلوم يهادیباردار اکس

هـا در  بـاال   و رس يدیاکسـ  هايیاز سطوح کان يسازرها قیاز طر ،)V( کیآرسن يباال هايغلظت

کـل آن   به غلظت کیآرسن تیسمالبته گفته شده است که  ).1983 ،2و همکاران کی(ساد شودیم دهید

  .آن وابسته است ییایمیوابسته نبوده و به فرم ش

 ینـ یرزمیز يهـا خـاك و آب  رینظ یعیطب يهاستمیدر س کیآرسن یفرآهم ستیو ز ییایتحرك، پو

توسـط   يسـاز و رهـا  یسـطح جذب ک،یآرسن يحاو يهایانحالل و رسوب کان رینظ یتابع عوامل مختلف

-یمـ  ایـ و اح ونیداسـ یاکس طیشرایون،  ي، غلظت اولیهیونیقدرت ،طیمح pHخاك،  يهادییسطوح کلو

 از جملـه: تبـادل   طبیعـی از منـابع  کیآرسنغیر فعال کردن  يبرا ياریبس يها. در حال حاضر روشباشد

شـود  یو جـذب اسـتفاده مـ    ییایمیرسـوب شـ   ،یکروبـ یمعکوس، نرم شدن آهـک، انتقـال م  اسمز ون،یآن

 جـاد یا ایدو عامل مهم در حرکت و  يسازو رها یسطحذبج نیب نیا در ).1972 ،3سی(فرگوسن و گارو

ي سطحی فاز جامـد خـاك یـا هـر مـاده     هاي جذبدر حقیقت، محل .هستند حیطدر م کیآرسن تیسم

ي آرسنیک محلول، آرسنیک را به کنند که بسته به تغییر غلظت اولیهجاذب دیگر، مانند مخزنی عمل می

-پذیري از بـرهم زیست عالوه بر تأثیر. پویایی آرسنیک در محیطکنندمحلول خاك رها یا از آن جذب می

ها با هاي جذبی روي سطح کانیهایی که براي مکانهاي خاك، از حضور لیگاندکنش آن با سطوح کلویید

  ).4،2002والتام و ایک(کنند، نیز متأثر است هم رقابت می

باشد  زتریکه هر چقدر ر باشدیذرات م ياندازه ،یسطحجذب تیظرف شیاز عوامل مهم در افزا یکی

نـانو توسـعه    يهـا يراستا فناور نی. در اشودیم شتریب هم آن جذب تیظرف شده و ادیآن ز يژهیسطح و

 و زیستطیمح و انسان سالمت از حفاظت براي که ايرانهیسختگ نیقوان به توجه با امروزه اند.هکرد دایپ
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 هاآالینده حذف تا دیگرد اتخاذ تدابیري است، شده تدوین جوامع دسترس در آب منابع کمبود جبران زین

  .گیرد انجام باال راندمان با آلوده، منابع و فاضالب بیترک زا

 - یمختلـف علمـ   يهـا نـه یدر زم دیـ جد يهـا روش يرا در جهـت توسـعه   ینقش مهم ،نانو يفناور

آب و  يهیتصـف  ينـه یدر زم يفنـاور  نیارزشمند و قابل توجه ا يهااز کاربرد یکی. دینمایم فایا يکاربرد

مهـم در جهـت    اریبسـ  یاسـت کـه خـود گـام    از خاك  هاو سایر آالینده عناصر سنگین جذبو  فاضالب

  .دباشیم طبیعیاز منابع  نهیبه يو استفاده ستیزطیحفاظت مح

در اندازه و سـاختار نـانو    یذرات ذرات به نانو واند ياز علوم کاربرد يانانو شاخه هاييدر واقع، فناور

 نیـ به سنتز ا يادیتوجه ز راًیباشد. اخیمتر مونان 100- 1ي ها اغلب در محدودهابعاد آن وگفته می شود 

 تیـ فعالو ویـژه  سـطح   شیذرات بـا افـزا   نیا واکنش پذیري شیاافز آن لیدلمعطوف شده است که  مواد

ي این است که به ویژه اگر بعنوان مادهنانو به فرد ذرات  رباشد. خصوصیت منحصیدر ابعاد نانو م یسطح

، 1تنباچ ي(بر زیست هستندهاي محیطداراي پتانسیل مناسبی براي حذف آلودگی جاذب بکار برده شود،

 یرا معرفـ  یسـطح  هـاي کننـده از جذب یانواع مختلف ستمیبقرن انینانو در پا يفناور يتوسعه ).2005

 عاتیتـوده و ضـا  سـت یز ،اناهـ یگ يقطعات خشـک شـده   ت،یبه خاك رس، زئوال توانیکرده است که م

فعال اشاره کـرد  فاضالب، خاکستر و کربنلجن ها،سمیارگانکرویم ،يفلز يهادیاکس ها،مریپلویب ،يکشاورز

  ).2010 ،3و همکاران سای؛ و2008 ،2شارما(

-یـا میکـرو   سـاختار درشـت  مـواد  رفتار با متفاوت رفتاري که است این مواد نانو خصوصیات از یکی

 واکـنش  و کریستالی ساختار باال، يویژه کوچک، سطح ياندازه از ناشی ،هاآن ویژگی دارند. این ساختار

آهن و  ،يذرات رو استفاده از نانو ر،اخی هايسال در .)2012، 4باشد (گائو وهمکارانها میآن زیاد پذیري

-طیسازگار با مح یستیز يدو مورد از فناور ،در خاك nZVI(5(ظرفیتی  ذرات آهن صفر و نانو ومینیآلوم
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 رانـدمان  و درجا حذف بودن،سمیبه دلیل غیر کم يهبا هزینو که بطور گسترده  اندشناخته شده ستیز

از آب، فاضالب  نیسنگفلزات يهاونیو  یآل هايیحذف آلودگ يبراکننده، نسبت به سایر مواد جذبباال 

  .)2011 ،1کارانهم و چن( اندقرار گرفته استفادهمورد  ،آلوده هايو خاك

در  ظرفیتـی  ذرات آهن صفر نانو يدیاز خواص کل يارزشمند يهادگاهید ،متعددمطالعات در  راًیاخ

کـروم، سـرب و    ک،یآرسـن  ،يرو کـل، ین م،یمانند کادم يفلز يهاونی یندگیآال لیارتباط با کاهش پتانس

و  تیپرکلرات، سلنات، آرسنات و آرسن ترات،ی) مانند نیآلری(غ یمعدن يهاونیو آن یآل هايهندینقره و آال

 و 2006 ،4انگژ و کائو ،2006 ،3همکاران و سوهن ،2005 ،2همکاران و کائو(شده است کرومات را ارائه 

نـدرت بصـورت آزاد در محـیط    ، این عنصر بهیتیظرف صفربدلیل فعالیت باالي آهن ).2006، 5انگژو  لی

اي از ی ویـژه هاي خـاص و شـرایط زمـین شـناخت    در برخی محیطظرفیتی صفر شود. وجود آهنیافت می

، 6قلیـایی گـزارش شـده اسـت (دیویـد و لیـد      هاي قلیـایی و فـوق  ها  و سنگسنگجمله در برخی شهاب

2005.(  

 بـه  As(III) شـیمیایی الکتـرو  احیاي به هوازيبی شرایط در nZVI بوسیله آرسنیک هايگونه حذف

As0 جذب و دارد کمتري حاللیت که As(III) و As(V) روي بـر  شـده  تشـکیل  سـید کهیـدرو  يبوسیله 

-مـی  افزایش As(V) و As(III) حذف میزان ي،هواز شرایط در. شودمی مربوطظرفیتی  صفرآهن  سطح

 شـده  تشکیل آهنهیدروکسید روي بر جذب اثر در هوازي شرایط در As (V)و As(III) سریع حذف. یابد

  ).2005 ،7رانهمکا و بنگ( افتدمی اتفاق ظرفیتی صفرآهن اکسیداسیون اثر در
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Abstract: Remediation of arsenic (As), especially its arsenate (AsO4
3-) species, from 

natural environments such as soil and water is very importance. Zero valent iron 

nanoparticles (nZVI) with high surface area has a great tendency to sorb arsenate and 

accordingly its remediation from natural environments. Remediation of arsenic polluted 

soils and water using nZVI may be influenced by environmental factors such as pH, ionic 

strength, initial concentration and presence of competing or cooperating ions. Therefore, 

this research was conducted to study, 1. arsenate adsorption isotherms on nZVI as a 

function of initial concentration, pH and ionic strength, 2. effect of P, Ca and Mg ions on 

remediation efficiency 3. modeling adsorption data. To achieve these aims, starch 

stabilized nZVI was synthesized using the Bottom-Up method via the reduction of ferric 

iron with sodium borohydride. AsO4
3- adsorption on nZVI was determined as a function of 

initial concentration (0-50 mg/l), ionic strength (0.01, 0.10 and 0.50 M NaCl) and pH (5-

11). Also, competitive and synergistic effects of phosphorus at 3 levels 0, 10, 30 mg/l and 

calcium and magnesium (at 4 levels 0, 0.005, 0.01 and 0.02 M CaCl2 and MgCl2 ) were 

examined. Furthermore, arsenate adsorption on 3 clayey, loamy and sandy loam soil 

samples was studied in the presence and absence of nZVI at 0-50 mg/l initial arsenate 

concentration and 0.01 M NaCl. Results showed that arsenate adsorption on nZVI 

increases with increasing its initial concentrations but the slope of adsorption curve or 

remediation potential decreases. Remediation potential of nZVI was highly pH-dependent, 

reaching to 100 % at 5-7.8 pH ranges and decreased at higher pH values. The effect of 

ionic strength depends on pH and initial arsenate concentration. At pH<8 and arsenate 

concentrations lower than 30 mg/l adsorption was not influenced by ionic strength. 

 



 

However, at pH values>8 adsorption was influenced by ionic strength. Calcium and 

magnesium indicated a positive effect on arsenate adsorption at pH>8 and consequently its 

remediation. However, calcium had stronger effect Competitive sorption isotherms of 

arsenate in the presence of phosphate showed that phosphate is a strong competitor for 

arsenate adsorption on nZVI and decreased its remediation potential. Arsenate sorption 

percentage was higher in clayey soil than loam and sandy loam soils. Remediation 

potential of these soils increased highly in the presence of nZVI and reache approximately 

to 98 %. Modeling adsorption data using least squared method indicated that Langmuir and 

Freunlich models satisfactory described experimental data because of high R2 and low 

SSE. From this research it can be concluded that nZVI has very high remediation capacity 

and can be applied to remediate arsenate polluted water and soil at pH<8. 

Keywords: Arsenic, Arsenate, zero valent iron particles, soil, adsorption and remediation.  
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