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 836 ...............................................یوشی  (b)متیل  بلو    (a)ب سیف تخ یب یتوکاتاتیز سی  :11-3شکل

 837 ......................................................... بازیایت دس طول م احل بس دامی  تخ یب: نموداس 19-3شکل

 ،g-C3N4/AgBr(4:1) اای   نانوکامپوزیت ،g-C3N4ااینمونه XRDاای اتگو :31-3شکل 

(4:1) /Fe3O4 g-C3N4   اای  نانوکامپوزیتg-C3N4/AgBr/Fe3O4 .................................................... 831 

-g-C3N4  ،(b) g-C3N4/AgBr(4:1)  ،(c) g (a)اای  نمونه EDXاای  طیف :38-3شکل 

C3N4/Fe3O4 (4:1)    (4:1 )g-C3N4/AgBr/Fe3O4.................................................................................................................... 839 

 g-C3N4/AgBr/Fe3O4 ............. 851( 4:1)نانوکامپوزیت  TEM (a) g-C3N4   (b)تصا ی   :31-3شکل 

-g-C3N4/Fe3O4  g   (4:1)یاا ، نانوکامپوزیتg-C3N4اای نمونه FT-IRاای طیف :33-3شکل 

C3N4/AgBr/Fe3O4 ............................................................................................................................. 858 

 851 ....................................... اا خاتص   نانوکامپوزیت g-C3N4اای نمونه DRSاای طیف :35-3شکل 

 ( 4:1نانوکامپوزیت)   g-C3N4 ،Fe3O4نانومواد  TGA اایطیف (a): 83-3شکل  :35-3شکل 

g-C3N4/AgBr/Fe3O4   (b) اذی ی ب ای نانوذسات مغناطیس منحنفFe3O4    نانوکامپوزیت 

(4:1 )g-C3N4/AgBr/Fe3O4 ............................................................................................................... 855 
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ب دس حال تخ یب تویط تغیی ات جذب ب  حسب طول موج ب ای س دامی  : (a) 36-3 شکل

-gاای  یعاتیت یتوکاتاتیز سی نانوکامپوزیت g-C3N4/AgBr/Fe3O4    (b)( 4:1) نانوکامپوزیت

C3N4/AgBr اای  زنف متفا ت از  با نسبتg-C3N4 بهAgBr   .......................................................... 856 

  یاا نانوکامپوزیت   g-C3N4، (4:1 )g-C3N4/Fe3O4یعاتیت یتوکاتاتیز سی نانومواد :(a) 37-3شکل

g-C3N4/AgBr/Fe3O4  با دسصداای  زنف متفا ت g-C3N4/AgBr بهFe3O4  ،(b)  ثابت ی عت

 851 .............................................................. اای مختلفب تویط نمونه ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی 

-g( 4:1)ب تویط نانوکامپوزیت  ثابت ی عت ظاا ی تخ یب س دامی  :31-3 شکل

C3N4/AgBr/Fe3O4  تهیه شده دس(a) اای سیالکس متفا ت،  زمآن(b) 851 ......... ی متفا ت دمای کلسینه 

 851 ....................ب: نموداس اث  به دام اندازنده رونه اای یعال ب  س ی میزان تخ یب س دامی 39-3شکل

 853 ......................................................... بازیایت دس طول م احل بس دامی  تخ یب: نموداس 51-3شکل

    g-C3N4/Fe3O4(2:1) اای   نانوکامپوزیتg-C3N4 اای نمونه XRDاای اتگو :58-3شکل 

g-C3N4/Fe3O4/AgCl  با دسصداای  زنف مختلف ازAgCl .............................................................. 855 

  g-C3N4/Fe3O4(2:1)   (b) (a)اای  نمونه EDXاای  طیف :51-3شکل 

C3N4/Fe3O4/AgCl(40%).g- ............................................................................................................. 855 

  g-C3N4 ،(b) g-C3N4/Fe3O4(2:1)   (c)  (a)اای  نمونه SEMتصا ی   :53-3شکل 

g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%)  تصا ی ،TEM اای  نمونه(d) g-C3N4   (e)  

g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%) .............................................................................................................. 857 

   Fe3O4 ،g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4(2:1)اای  ب ای نمونه TGAنموداساای  (a) :55-3شکل 

-g-C3N4 ،gاای  نمونه FT-IRاای  طیف g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%)  ،(b)نانوکامپوزیت 

C3N4/Fe3O4(2:1)  نانوکامپوزیت  g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%)..................................................... 859 

اذی ی ب ای نانوذسات مغناطیس منحنف:  (b)اای تهیه شده،  نمونه  DRSاای  طیف (a) :55-3شکل 

Fe3O4     نانوکامپوزیتg-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%)  ،جدا شدن یتوکاتاتیز س تویط  شکل داخل :

 861 ....................................................................................................................................................آان با 

تغیی ات جذب ب   تابش نوس م ئف،  تهیه شده تحتیعاتیت یتوکاتاتیز سی نانومواد  : (a) 56-3 شکل

-g-C3N4   (c) g (b)ب دس حال تخ یب تویط حسب طول موج ب ای س دامی 

C3N4/Fe3O4/AgCl(40%) .................................................................................................................. 861 
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 865 ..................... اای مختلفب تویط نمونهثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی  :57-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%) ب تویط نانوکامپوزیت  ثابت ی عت ظاا ی تخ یب س دامی :51-3 شکل

 865 .................................................... ی متفا ت دمای کلسینه (b)اای سیالکس متفا ت،  زمآن (a)تهیه شده دس

 866 ............................................................ ب تویط نانوکامپوزیت: مکانیسم تخ یب س دامی 59-3شکل

، g-C3N4 ، g-C3N4/Fe3O4  g-C3N4/Fe3O4/AgCl(40%)نانومواد  PL اایطیف (a): 51-3شکل 

(b) 861 ....................................................... ب اا ب  س ی میزان تخ یب س دامی نموداس اث  به دام اندازنده 

 XRDاتگواای  (b)، بازیایت دس طول م احل بس دامی  تخ یبنموداس (a): 58-3شکل

 869 .............................................................. م حله  اکنش یتوکاتاتیز سی 5اا قبل   بعد از  نانوکامپوزیت

با  g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4 (2:1)   g-C3N4/Fe3O4/AgIاای  نمونه XRDاتگواای  :51-3شکل

 AgI .......................................................................................................... 878دسصداای  زنف مختلف از 

-g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4 (2:1)  (20%)  gاای  نمونه EDXاای  طیف :53-3شکل

C3N4/Fe3O4/AgI  ............................................................................................................................... 871 

، g-C3N4  ،(b) Fe3O4   (c) g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) (a)ب ای  SEMتصا ی   :55-3شکل

 g-C3N4    (e) g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) ......................................... 873 (d)اای  نمونه TEMتصا ی  

 g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4اای ب ای نمونه FT-IRاای  طیف TGA   (b)اای  منحنف (a) :55-3شکل

(2:1)   g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) ................................................................................................... 875 

اذی ی ب ای نانوذسات مغناطیس منحنف (b)نانویاختاساای مختلف،  DRSاای طیف (a) :56-3شکل

Fe3O4      (%20)نانوکامپوزیت g-C3N4/Fe3O4/AgI جدا شدن یتوکاتاتیز س تویط  ، شکل داخل:

 877 ....................................................................................................................................................آان با 

تغیی ات جذب ب   تابش نوس م ئف،  تهیه شده تحتیعاتیت یتوکاتاتیز سی نانومواد  (a): 57-3شکل

 g-C3N4،(c) g-C3N4/Fe3O4 (2:1)   (b)ب دس حال تخ یب ب  س یحسب طول موج ب ای س دامی 

 (d)  g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) ....................................................................................................... 811 

طیف (b)اای مختلف، ب تویط نمونهثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی (a) :51-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) ................ 818 نانوکامپوزیت   g-C3N4 ، g-C3N4/Fe3O4نانومواد  PL اای

 g-C3N4/Fe3O4/AgI ......................... 813ب تویط نانوکامپوزیت  : مکانیسم تخ یب س دامی 59-3شکل
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 815 ....................بنموداس اث  به دام اندازنده رونه اای یعال ب  س ی میزان تخ یب س دامی : 61-3شکل

 (a)تهیه شده دس g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) وکامپوزیتنان ثابت ی عت ظاا ی: 68-3شکل

 815 ...............................................................  مختلفی  کلسینهاای دما (b)متفا ت    سسیالک اای زمآن

 بلو تویط ا سانژ   متیل  ب، متیل اای س دامی  ثابت ی عت ظاا ی تخ یب آالینده: 61-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) .......................................................................................... 817 وکامپوزیتنان

 811 ......................................................... بازیایت دس طول م احل بس دامی  تخ یبنموداس : 63-3شکل

 819 ................................................................................. اای تهیه شده نمونه XRD: اتگواای 65-3شکل

-g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4( ،20%)gاای  نمونه EDXاای  : طیف65-3شکل

C3N4/Fe3O4/Ag2CrO4( ،20%)g-C3N4/Fe3O4/AgI (  20%)g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 ... 891 

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 .. 898(%20)نانوکامپوزیت  SEM   (b) TEM (a): تصا ی  66-3شکل

-g-C3N4، g-C3N4/Fe3O4    (20%)gب ای  FT-IRاای  طیف (a) :67-3شکل

C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 ،(b) اذی ی ب ای نانوذسات مغناطیس منحنفFe3O4     نانوکامپوزیت

(20%)g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4893 ................ :جدا شدن یتوکاتاتیز س تویط آان با ، شکل داخل 

(   )نموداساای (b)نانویاختاساای مختلف تهیه شده،  DRSاای طیف (a): 61-3شکل
2
ب  حسب   

نانوکامپوزیت    g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4نانومواد  TGAاای طیف (c)اای مختلف،  ب ای نمونه   

(20%)g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 ............................................................................................... 895 

اای مختلف، تغیی ات جذب ب  حسب  ب تویط نمونه نموداس تخ یب نوسی س دامی  (a) :69-3شکل

-g-C3N4   (c) g-C3N4/Fe3O4  ،(d) g (b)ب دس حال تخ یب تویط طول موج ب ای س دامی 

C3N4/Fe3O4/ Ag2CrO4 (20%) ،(e) g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%)   (f) g-C3N4/Fe3O4/AgI/ 

Ag2CrO4 (20%) 899 ................................................................. اای مختلف از تابش نوس م ئف دس زمآن 

طیف (b)اای مختلف، ب تویط نمونهثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی  (a) :71-3شکل

-g-C3N4/Fe3O4، g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) ،gاای  نانوکامپوزیت    g-C3N4نانومواد  PLاای 

C3N4/Fe3O4/ Ag2CrO4 (20%)   g-C3N4/Fe3O4/AgI/ Ag2CrO4 (20%) ................................... 118 
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-g وکامپوزیتنان ب تویط ثابت ی عت ظاا ی تخ یب س دامی  :78-3شکل

C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 (20%) تهیه شده دس(a) متفا ت    سسیالک اای زمآن(b) اای دما

کلسینه  g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 (20%)نانوکامپوزیت  SEMتصوی   (c)، مختلفی  کلسینه

 113 .................................................................... یاعت 1ر اد به مدت  ی یانتف دسجه 511شده دس دمای 

 115 ................... بس دامی نموداس اث  به دام اندازنده رونه اای یعال ب  س ی میزان تخ یب   :71-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Ag2CrO4 ....... 116ب تویط نانوکامپوزیت  مکانیسم تخ یب س دامی   :73-3شکل

 117 ........................... اای مختلفثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف یوشی  تویط نمونه  :75-3شکل

 111 ....................................................... ب دس طول م احل بازیایت : نموداس تخ یب س دامی  75-3شکل 

 نانوکامپوزیت XRDاتگوی  (b)اای تهیه شده،  نمونه XRDاتگواای  (a): 76-3شکل 

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%) .................................................................................................... 181 

 ، g-C3N4 g-C3N4/Fe3O4اای نمونهاای  نمونه EDXاای  طیف (a): 77-3شکل 

 g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%)  g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%)،(b-i)  مپینگ نانوکامپوزیت 

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%) .................................................................................................... 181 

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%). ....... 183نانوکامپوزیت  SEM   (b) TEM (a)تصا ی   :71-3شکل

ب ای    ب حسب      α نموداس   (b)اای تهیه شده، نمونه DRSاای  طیف (a) :79-3شکل

-Fe3O4 ،gاای اذی ی ب حسب میدان مغناطیسف ب ای نمونهاای مغناطیسمنحنف (c)اا،  نمونه

C3N4/Fe3O4 ،g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%)   g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%) ............................ 186 

 ،g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4اای   اجذب نیت  ژن ب ای نمونه-اای جذب داده :11-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgI (20%) ،g-C3N4/Fe3O4/Bi2S3(30%)    g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%).187 

اای مختلف، تغیی ات جذب ب  حسب  ب تویط نمونه نموداس تخ یب نوسی س دامی  (a) :18-3شکل

 g-C3N4   (c) g-C3N4/Fe3O4 ،(d) (b)ب دس حررال تخ یررب تویررط  طررول مرروج برر ای س دامرری  

 g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%) (e) g-C3N4/Fe3O4/Bi2S3(30%)   (f) g-

C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%)  118 ......................................... تابش نوس م ئفاای مختلف از  دس زمآن 
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طیف (b)اای مختلف، ب تویط نمونهثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی  (a) :11-3شکل

   g-C3N4 ، g-C3N4/Fe3O4 g-C3N4/Fe3O4 ،g-C3N4/Fe3O4/AgI(20%)نانومواد  PL اای

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3(30%)   .................................................................................................. 113 

 (b)ب دسزمان سیالکس متفا ت، ثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی  (a) :13-3شکل

ثابت ی عت ظاا ی  اکنش  (c)یاعت،  5نانوکامپوزیت تهیه شده دس زمان سیالکس  SEMتصوی  

نانوکامپوزیت تهیه شده دس دمای  SEMتصوی   (d)ی متفا ت    ب دس دمای کلسینهتخ یبف س دامی 

 115 ......................................................................................................... ر اد نتفی یا دسجه 511ی  کلسینه

 (b)ب، نموداس اث  به دام اندازنده رونه اای یعال ب  س ی میزان تخ یب س دامی  (a) : 15-3شکل

 g-C3N4/Fe3O4/AgI/Bi2S3 .................................. 111ب تویط نانوکامپوزیت  مکانیسم تخ یب س دامی 

نموداس تخ یب  (c)یوشی ،  (b)بلو،  متیل  (a)ثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف  : 15-3شکل

 131 ...................................................................................................... ب دس طول م احل بازیایت س دامی 

-gاای    نانوکامپوزیت XRD g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4: اتگواای  16-3شکل 

C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3  با دسصداای  زنف مختلف ازAg2SO3 .................................................. 138 

-g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4  gنانومواد  EDXاای  طیف(a):  17-3شکل

C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) ،(b-g)  مپینگ نانوکامپوزیتg-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%)133 

 135 ............................................................... نانوکامپوزیت SEM   (b) TEM (a): تصا ی   11-3شکل 

 136 .............................................................................. اای تهیه شده نمونه DRSاای  : طیف 19-3شکل 

   g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4اای  نمونه TGAاای  منحنف IR ،(b)اای  طیف (a): 91-3شکل 

 g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) .................................................................................................. 137 

   g-C3N4 ،g-C3N4/Fe3O4اای اذی ی ب ای ب ای نمونهمغناطیس : منحنف98-3شکل 

 g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%)،  139 ................ سبا شکل داخل: جدا شدن یتوکاتاتیز س تویط آا 
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اای مختلف، تغیی ات جذب ب  حسب  ب تویط نمونه نموداس تخ یب نوسی س دامی  (a) :91-3شکل

    g-C3N4   (c) g-C3N4/Fe3O4 (b)ب دس حال تخ یب تویط طول موج ب ای س دامی 

(d) g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) ............................................................................................ 151 

طیف (b)اای مختلف، ب تویط نمونهثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی  (a) :93-3شکل

 g-C3N4 ، g-C3N4/Fe3O4  g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) ......................... 155نانومواد  PL اای

 g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3......... 156ب تویط نانوکامپوزیت  : مکانیسم تخ یب س دامی  95-3شکل 

 ب تویط نانوکامپوزیتثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی :  95-3شکل 

 g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) 157 ........................... ی مختلف اندازنده دام اای به دس حضوس ر  ه 

 (b)دسزمان سیالکس متفا ت،  (a)ب ثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف س دامی :  96-3شکل 

 151 ......................................................................................................................... ی متفا ت دمای کلسینه

   g-C3N4/Fe3O4اای ثابت ی عت ظاا ی  اکنش تخ یبف یوشی  تویط نمونه: 97-3شکل 

g-C3N4/Fe3O4/Ag/Ag2SO3(40%) ................................................................................................... 159 

 ااینانوکامپوزیت   g-C3N4 ، g-C3N4-NSااینمونه XRDاتگواای : 91-3شکل 

 g-C3N4-NS/CuCr2O4   با دسصداای  زنف مختلف ازCuCr2O  .................................................................................. 155 

-g-C3N4 ،g-C3N4-NS  CuCr2O4 (10%) /g-C3N4اای نمونه EDXاای طیف(a) :  99-3شکل 

NS ،(b-f)  مپینگ نانوکامپوزیتCuCr2O4 (10%) /g-C3N4-NS ....................................................... 155 

 CuCr2O4 (10%) /g-C3N4-NS.... 156ب ای نانوکامپوزیت  SEM  (b) TEM (a)تصا ی   811-3 شکل

 g-C3N4 ،g-C3N4-NSب ای  FT-IRاای طیف (b) اای تهیه شده، نمونه DRSاای طیف  (a): 818-3شکل 

  CuCr2O4 (10%) /g-C3N4-NS  ..................................................................................................... 151 
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 مقدمه -1-1

نیاز به توتید ان ژی تمیز  ،اای اخی  داهسشد اقتصادی دس  ایزایشبا توجه به سشد جمعیت جهانف   

ایزایش نمایف  امچنی اا ب ای انسان شده ایت.  بزسرت ی  چاتش یکف ازمحیطف  با مسائل زیست یازراس  

اای کشا سزی   صنعتف منج  به ایزایش تدا م نیاز به ذخای  محد د آب  جمعیت جهانف   تشدید یعاتیت

ی اای جدید ب ای تصفیه ینا سی ی شی ی  زمی  شده ایت. دس ای  زمینه حفظ منابع آب طبیعف   تویعه

 .(Michael et al., 2015)یت ق ن بیست   یک شده ا محیطف زیست آب   یاضالب، کلیدی ب ای مسائل

ای  اای د یتداس محیط زیست ایت.  ینا سی از میانیک ینا سی امید اسکننده   سییتوکاتاتیزی اینداای 

ایتد. ی آینداای یتوکاتاتیز سی،   اا اتفاق مف اادی تحت تابش یوتون که دس یطح مواد نیمه ی اینداا

منایب ب ای استقای  اای ان ژی تجدیداذی    ینا سی ی ی اینداای شیمیایف مهمف استند که تویعه

یتوکاتاتیز سی آب یا اوا، توتید ایدس ژن از ط یق شکایت  ی مانند تصفیه یاتم محیط زیست ایتانداسداای

کنند. ام  زه کاسب داای عملف  اای خوسشیدی اسزان قیمت با کاسآیف باال سا اشتیبانف مف آب   یلول

اادی محد د  اای باس دس اکث  یتوکاتاتیز ساای نیمه ی به دتیل احتمال بازت کیب حاملی آینداای یتوکاتاتیز س

که مانع از جذب نوس  ZnSو  TiO2  ،ZnOمانند یف اا ز سیبزسگ یتوکاتات یشکاف ان ژ امچنی شده ایت. 

ف عمل یبزسگ محلول مانع از کاسب داا یاا معلق از حجم یاا ز سییتوکاتات یجدایاز   شود فم دیخوسش

 ی ی اینداای بناب ای  چاتش بزسگ ب ای اژ اشگ ان دس زمینه. شود فم فصنعت اسیدس مق ای  یتوکاتاتیز ساا

یت که جدایف ا ی یعال تحت تابش نوس م ئف   قابل بازیایتیتوکاتاتیز ساا ی ، تهیه   تویعهییتوکاتاتیز س

 .(Reddy et al., 2016) ای  ی اینداا شوندباعث ایزایش کاسب داای صنعتف  داده  اای باس سا ایزایش  حامل

 

 ی آب تصفيه -1-2

ت ی  منابع معدنف ب  س ی زمی  ایت که زندرف تمام موجودات به آن بستگف داسد.  آب یکف از مهم

 شوساای  اا، آب دسصد از ای  آب 97دسصد از یطح زمی  با آب اوشش داده شده ایت. حد د  75تق یباً 

اا  اای زی زمینف   س دخانه اا، آب اای شی ی  موجود دس یخ دسصد دیگ  آب 3اا استند    دس اقیانوس
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اای شی ی   دسصد از ای  آب 69نزدیک به  .اند   حیوانات سا ذخی ه ک ده اا نااستند که بیشت  نیازاای انس

بناب ای   .اند کواستانف ق اس ر یته ی اا   دس ناحیه اای ب یف کوه اای طبیعف، اوشش جهان دس یخچال

(. علی غم نیازاای دیگ ، Parsons, 2004)کلیدی ایت ی ب ای جوامع مدسن یک نکته شی ی  آب ی ذخی ه

ت تیب دس قسمت مصاسف کشا سزی، صنعتف   خانگف س  به ایزایش ایت که ای  مسئله  نیاز ب ای آّب به

 ، اا یک قسمت مهم از ای  آالینده .اا شده ایت ی از آالیندهب با تعداد زیاداباعث توتید مقداس زیادی اس

یازی،  شیمیایف سنگف از ط یق صنایع نساجف، چ م ی اا ماده میلیون ،اا استند. دس طول ق ن اخی  سنگ

زای ای  مواد دتیل  یژرف باتقوه ی طان  اند. بهاا   مواد آسایشف توتید شده نقاشف، صنایع غذایف، االیتیک

اا ب  محیط زیست نگ انف بزسرف سا به  جود آ سده ایت. بعال ه، تخ یب ای   ف، تأثی  ای  سنگشیمیای

اای شیمیایف دیگ  که  اوازی   یا  اکنش زدایف بف اکسیداییون، ایدس تیز، سنگ اایبا س شاای آتف  آالینده

تأثی  نامساعدی سا ب  یالمت زای دیگ ی سا توتید کنند   توانند مواد ی طان داند، مف اا سخ مف دس اساب

تواند مانع از نفوذ نوس  اا به ای  مواد سنگف مف بگذاسند. امچنی  آتوده شدن اساب اا  حیوان ااانسان

خوسشید   حل شدن اکسیژن دس آّب شود که ا  د  موسد ب ای زندرف موجودات آبزی ض  سی استند. 

اا  ی ای  آباای مختلف، نیاز قابل توجهف به تصفیه اا به داخل آب ای  اساب ی بناب ای  قبل از تخلیه

 .(Tee et al., 2016)شود  احساس مف

 

 ها آنهای  ها و نقص ی پساب های معمول برای تصفيه فناوری -1-4

 معمولاای  اند. س ش اا دس مقاالت رزاسش شده منظوس ب سیف رندزدایف آبایشنهادات مختلفف به 

اا به دتیل  شوند: بیوتوژیکف، شیمیایف   ییزیکف. ای  س ش دیته تقسیم مفاا به یه  ی ای  آبب ای تصفیه

آالینده  اای ییزیکف ص یاًس ش اایف داسند. به عنوان مثال شوند نقصکه منج  به حذف کامل سنگ نمف ای 

اای ی آیندامچنی  شوند.  کنند   باعث به  جود آمدن مشکالت دیگ ی مف سا از یازی به یاز دیگ  منتقل مف

ری ند. بناب ای   ی بیوتوژیکف نیاز به یضای زیادی داسند   بیشت  تحت تأثی  متغی اای س زانه ق اس مفتصفیه

اای آتف با ای    جود داسد. ار چه بسیاسی از موتکول اا آناذی ی کمت ی دس ط احف   عملک د  انعطاف

مقا م ایچیده   یا داشت  منشاء آتف،  قابل تخ یب استند، بسیاسی دیگ  به دتیل یاختاس شیمیایف اا س ش
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اای شیمیایف مقداس زیادی از مواد شیمیایف  . از ط ف دیگ  دس س شاایینف داسندتخ یب  یتقابل   بوده

شوند که خودشان نیاز به تصفیه داسند. بعال ه، ای   شود   حجم باالیف از سیوبات توتید مف ایتفاده مف

اای ییزیکف مختلفف مانند ی آینداای  . س ش(Camargo et al., 2016)اا بسیاس ر ان قیمت استند  س ش

ای  طوس رست ده اای جذب به ییلت اییون غشایف )نانوییلت اییون، ایمز معکوس، اتکت  دیاتیز   ...(   ینا سی

 ی ازینهیت که  طول عم  محد د داسند   اری ند. ای اد بزسگ ی آینداای غشایف ای   موسد ایتفاده ق اس مف

دس آناتیزاا دس نظ  ر یته شود. جذب دس یاز مایع، یکف از  دتعویض غشا قبل از مسد د شدن آن بای

عنوان جاذب  ای به طوس رست ده باشد. ک ب  یعال بهاا مف اا از اساب اای مع  ف ب ای حذف آالینده س ش

سب د ک ب  یعال باالیت، کا ی که ازینه شود. عال ه ب  ای  اا ایتفاده مف اا   اساب ی آبب ای تصفیه

 ,.Knopp et al)باشد مهم دس ایتفاده از ای  مواد مف ی اا د  مسئله مشکالت جدایازی   بازیایت از اساب

(2016. 

 

 فرآيندهای اکسيداسيون پيشرفته     -1-3

داند   ممک  ایت به دتیل اایداسی اا نسبت به تصفیه بیوتوژیکف اایخ خوبف نمف اغلب آالینده

اذی ت     اای  اکنش رونه مواسد، الزم ایت که ییستم طوس کامل معدنف نشوند. دس ای  شیمیایف باال به

ی  اای از بی  ب نده ی س ش ی معمول ایتفاده شود. دس نتیجه تویعهتأثی رذاست ی نسبت به ی آینداای تصفیه

ی رذشته  ض  سی ایت. بناب ای  دس طول داه نیازاا که د یتداس محیط زیست باشند، یک  ای  آالینده

ت  با عنوان  ت    امید اسکننده ی ینا سی جدیدت ، قوی بسیاسی از کاساای اژ اشف دس جهان ب ای تویعه

اای صنعتف انجام شده ایت. ای  ی آینداا  اا   اساب ی آالیندهی آینداای اکسیداییون ایش یته ب ای تصفیه

اای  که شامل توتید سادیکال آب دس دما   یشاس معموتف ی د: ی آینداای تصفیهشون به ای  صوست تع یف مف

. (Reza et al., 2015; Cataldo et al., 2016)موث  آب استند  ی ایدس کسیل دس مقداس منایب ب ای تصفیه

به نظ   اا  جود داسند،  تف دس بیشت  مواسد اای موث  دیگ ی ب ای تخ یب آالینده شود رونه ار چه ادعا مف

 اا ایت.  ی موث  دس ای   اکنشاذی  ایت رونه سید که سادیکال ایدس کسیل که بسیاس نااایداس    اکنش مف
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Abstract: 

In this thesis, ten types of novel (magnetic and non-magnetic) g-C3N4-based 

nanocomposites as visible-light-driven photocatalysts were prepared by simple methods 

such as reflux, microwave irradiation, and ultrasonic irradiation methods. Four types of 

these nanocomposites are non-magnetically and six types of them are magnetically 

separable photocatalysts. The resultant samples were characterized by XRD, EDX, TEM, 

UV-vis DRS, FT-IR, TGA, PL, BET, and VSM techniques. Photocatalytic activity of the 

samples was evaluated by investigaten of the degradation kinetic of different organic 

pollutants like rhodamine B, methylene blue, methyl orange and fuchsine under visible-

light irradiation. Regarding the calculated rate constants, it was shown that all the prepared 

nanocomposites exhibited improved photocatalytic performance than the pristine g-C3N4 

and other components. Additionally, the effects of refluxing time and calcination 

temperature on the degradation activation were studied and the results discussed. 
Moreover, the effect of scavengers of the reactive species (like 2-PrOH, benzoquinone, 

ammonium oxalate, and potassium iodide) on the degradation reaction was investigated. 
Finally, it was shown that the nanocomposites are highly stable and can be used repeatedly 

without obvious deactivation under the light irradiation. Also, as visiting study in Italy, 

several exfoliation methods were used to prepare the exfoliated g-C3N4 materials from the 

bulk one. These materials were characterized by different instruments and were used for 

selective photocatalytic oxidation of 5-Hydroxymethyl-2-Furfural (HMF) to 2,5-

Furandicarboxyaldehyde (FDC).  The obtained selectivity (45%) of HMF oxidation 

towards FDC is higher than those reported up to now. 
Keywords: g-C3N4-based nanocomposite, magnetically separable, photocatalytic activity, 

reaction kinetic, visible-light-driven photocatalyst. 
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