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ABSTRACT
This study has investigated cadmium immobilization in the soil at the present of nano and micro titanium
dioxid and the role of humic acid in nanoparticle stability and cadmium adsorption on nano and micro
particles. The results of this study showed that in the soil contaminated with cadmium in suspension
conditions, humic acid increased soluble cadmium in supernatant suspention and therfore increased cadmium
availability in the soil. Modification of TiO2 nanoparticles surfaces with humic acid increases adsorption of
cadmium at the nanoparticle surfaces. Also, since microparticles have reduced the soluble cadmium in
supernatant suspensions and the concentration of exchangeable cadmium to a greater extend than
nanoparticles, it can be concluded that the effect of microparticles in reducing available cadmium in the soil
is greater than that of nanoparticles.
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اثر نانوذرات و ميکروذرات دیاکسيدتيتانيم در تثبيت کادميم در سوسپانسيونهای خاک در حضور
اسيدهوميک
4

ثمانه آريابد ،1امير فتوت ،2رضا خراسانی ،3محمدحسن انتظاری

 .1دانشجوی دکتری علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،مشهد ،ایران
 .3دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استاد گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /12 /20 :تاریخ بازنگری -1397 /5 /14 :تاریخ تصویب)1397/6/18 :

چکيده
در این مطالعه غیرمتحرککردن کادمیم در خاک در حضور نانوذرات و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم و نقش اسیدهومیک
در پایداری نانوذرات و جذب کادمیم در سطح نانوذرات و میکروذرات مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه
نشان داد که در خاک آلوده به کادمیم در محیط سوسپانسیون ،اسیدهومیک باعث افزایش فراهمیکادمیم در خاک از
طریق افزایش غلظت کادمیم در محلولرویی سوسپانسیونها میشود و اصالح سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با
اسیدهومیک جذب کادمیم را در سطح نانوذرات افزایش میدهد .همچنین ازآنجا که میکروذرات غلظت کادمیم
محلولرویی سوسپانسیونها و غلظت کادمیم تبادلی را به مقدار بیشتری از نانوذرات کاهش دادهاند میتوان نتیجهگیری
کرد که اثر میکروذرات در کاهش فراهمی کادمیم در خاک بیشتر از نانوذرات بوده است.
واژههای کليدی :نانوذرات و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم ،عصاره گیری جزء به جزء کادمیم ،اسیدهومیک،
سوسپانسیون خاک ،پایداری نانوذرات

مقدمه

1

فلزاتسنگین به دلیل اینکه از نظر بیولوژیکی غیرقابلتجزیه
هستند (بر خالف آالیندههایآلی) ،سمیت باال و تحرک زیادی
داشته و قابلیت تجمع در بافتهای موجودات زنده را دارند ،به
همین دلیل تهدیدی جدی برای سالمت بشر و محیط
اکولوژیکی بهشمار میروند Lesmana et al., 2009; Maleki,
) .)and Zarasvand, 2008از بین فلزاتسنگین کادمیم ( )Cdبه
دلیل تحرک و پویایی زیاد در خاک و جذب توسط گیاه،
پتانسیل باال برای ایجاد سمیت برای انسان و گیاه و نیمه عمر
زیستی حدود بیست سال ،حائز اهمیت میباشد ( Bell et al.,
 .)1991 ; Kuo et al., 1985کادمیم عملکرد بیولوژیکی حیاتی
ندارد و حتی در غلظتهای کم برای موجوداتزنده بسیار سمی
است (.)Ghallab and Usman, 2007
ازآنجاکه نانوتکنولوژی بهسرعت درحال پیشرفت است و
بهزودی بهیک صنعت تریلوندالری تبدیل میشود ( Nel et al.,
 ،)2006استفاده از نانوجاذبها برای غیرمتحرک کردن
* نویسنده مسئولafotovat@um.ac.ir :

فلزاتسنگین در دهههای اخیر زیاد موردتوجه قرار گرفته است.
مهمترین مزیت استفاده از نانوذرات بهعنوان مادهجاذب ،تولید
آسان با هزینه کم ،استفاده به مقدارکم و ظرفیت باالی جذب به
دلیل سطحویژه باالی آنها میباشد (.)Zhang et al., 2010
نانوذرات اکسیدهایفلزی جاذبهای امیدبخشی برای حذف
فلزاتسنگین از خاک میباشند .زیرا این جاذبها در مقیاس نانو
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی غیرمعمولی از خود نشان داده و
دارای ویژگیهایی همانند سطحزیاد ،فعالیتباال ،قابلیت
اصالحسطح ( )Hua et al., 2012دارند .از بین نانوذرات
اکسیدفلزی ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیم چون سطحویژه باالیی
دارند و میتوانند فلزاتسنگین زیادی را جذب کنند اغلب بهکار
برده میشوند ( .)Abbasizadeh et al., 2014ازطرفی ازآنجا که
قطر هیدرودینامیکی نانوذرات بسیار بزرگتر از اندازه نانوذرات
بهطور مجزاست لذا هماوری ( )aggregationیک فرایند معمول
برای نانوذرات است ( .)Lin et al., 2010هماوری سطحویژه کلی
نانوذرات را کاهش میدهد و بنابراین واکنشپذیری ( He et al.,
 )Lin et al., 2010 ;2008و کارایی آنها را در تیمارهای پاک-
سازی ( )He et al., 2008محدود میکند .عوامل مؤثر در میزان
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He et al., 2008( pH؛ French et al.,

هماوری نانوذرات شامل
2009؛ Fang et al., 2009؛ Hu et al., 2010؛ Bian et al.,
2011؛ Farre et al., 2011؛  ،)Liu et al., 2013قدرتیونی یا
شوری (Mylon et al., 2004؛ French et al., 2009؛ Fang et
al., 2009؛ Lin et al., 2010؛ Hu et al., 2010؛ Bian et al.,
2011؛  ،)Farre et al., 2011ظرفیتکاتیون یا ترکیبمحلول
( ،)French et al., 2009مادهآلی (Mylon et al., 2004؛ Fang
et al., 2009؛ Lin et al., 2010؛ Hu et al., 2010؛ Bian et al.,
2011؛ Farre et al., 2011؛  ،)Erhayem and sohn, 2014a,bبار
سطح یا پتانسیلزتا ( ،)Fang et al., 2009شیمی سطح ( He et
 ،)al., 2008اندازه نانوذره (He et al., 2008؛ Bian et al.,
 ،)2011غلظت نانوذره ( ،)He et al., 2008غلظت مواد معلق
( ،)He et al., 2008پوشش یا عوامل پراکندهساز ( Farre et al.,
 )2011و باکتریها (Chowdhury et al., 2012؛ Hayden et al.,
 )2012میباشد .جذب مادهآلی در سطح نانوذرات ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی سطح آنها را تغییر میدهد و بر روی پایداری
آنها اثر میگذارد ( .)Lin et al., 2010جذب سطحی
ماکرومولکولهای مادهآلی طبیعی (اسیدهومیک) بر روی
نانوذرات و پتانسیل زتا اثر گذاشته و پایداری آنها را تغییر
میدهد ( .)Mylon et al., 2004مواد هومیکی گروههای عامل
کربوکسیلیک و فنولیک زیادی دارند که با مکانهای فعال سطح
نانوذرات اثر متقابل داشته و منجر به جذب سطحی مواد
هومیکی و تغییر وضعیت بار سطح نانوذرات میشود ( Hu et al.,
 .)2010مکانیسمهای اثرات متقابل ماده آلی طبیعی با نانوذرات
دیاکسیدتیتانیوم شامل تبادل آنیونی ،تبادل لیگاندی ،اثرات
متقابل آبگریزی ،اثرات آنتروپی ،پیوند هیدروژنی و پل کاتیونی
میباشد ( .)Yang et al., 2009بنابراین این مطالعه با هدف
بررسی پایداری نانوذرات دیاکسید تیتانیم در سوسپانسیونهای
خاک و نقش اسید هومیک در پایداری نانو ذرات و جذب
کادمیم در سطح نانو ذرات در سوسپانسیونهای خاک با مقایسه
با تیمارهای میکروذرات دیاکسید تیتانیم انجام شده است.

مواد و روشها
 -1نانو و ميکروذرات دی اکسيد تيتانيم

نانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم به صورت تجاری خریداری
شدند .براساس اطالعات سازنده (شرکت پیشگامان نانومواد
ایران) ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیم دارای خلوص بیش از 99
درصد با  80درصد حجمی آناتاز و  20درصد حجمی روتایل،
اندازه ذرات ( )D50برابر  20نانومتر ،سطح ویژه  10تا 45
مترمربعبرگرم ،چگالیحجمی  0/46گرم بر سانتیمتر مکعب و
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اسیدیته برابر  5/5تا  6میباشند .بهمنظور تعیین مورفولوژی و
اندازه نانوذرات و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم تجاری تصویر
میکروسکوپ انتقالالکترونی ( )TEMبرای نانوذرات و
میکروسکوپ الکترونیروبشی ( )SEMبرای میکروذرات تهیه شد.
همچنین پتانسیلزتای نانوذرات و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم
تجاری با استفاده از دستگاه  Zeta Sizerمدل  CADتعیین شد.
 -2تهيه محلول مادر اسيدهوميک

ابتدا یک گرم اسیدهومیک جامد با وزن مولکولی  227/16گرم
بر مول و فرمول  ،C9H9NO6خریداریشده از شرکت تیتران،
دریک لیتر آب مقطر حل شد و به مدت  72ساعت در یک
شیکر رفت و برگشتی با دور  150دور در دقیقه همزده شد .بعد
از آن به منظور حذف ذرات بزرگتر از  450نانومتر ،محلول
اسیدهومیک  10دقیقه در سانتریفوژ با دور  1000دور در دقیقه
قرار داده شد ( .)Fotovat, 1997به علت حاللیت محدود
اسیدهومیک جامد در آب ،غلظت واقعی اسیدهومیک محلول با
اندازهگیری جذب در طولموج  254نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکترومتر  UV-VISتعیین شد .کالیبراسیون با استفاده از
نمک پتاسیمهیدروژنفتاالت ( )C8H5KO4انجام شد
( .)Dehghani, 2005غلظت واقعی اسیدهومیک با توجه به
نمودار کالیبراسیون  120میلیگرم بر لیتر بدست آمد .سپس
محلول مادر اسیدهومیک برای استفاده در آزمایش به غلظت 40
میلیگرم بر لیتر رقیق شد.
–3پوششدار کردن نانوذرات دیاکسيدتيتانيم با اسيدهوميک

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم پوشیدهشده با اسیدهومیک بر اساس
روش یانگ و همکاران 2009 ،با کمی تغییرات ( Chen et al,
 )2012تهیه شد .به این ترتیب که  50میلیگرم نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم به  50میلیلیتر محلول اسیدهومیک با غلظت
 60میلیگرم بر لیتر درون لولههای سانتریفوژ پلیپروپلین 50
میلیلیتری اضافه شد و در یک شیکر با دور  12هزار دور در
دقیقه به مدت  30دقیقه سانتریفوژ شد .سپس رسوبات با آب
مقطر سه بار آبکشی شد و به روش انجماد سرد ( freeze
 ،)dryingخشک و برای استفاده کوبیده شد .طیف  FTIRاز
اسیدهومیک و نانوذرات دیاکسیدتیتانیم پوشیدهشده با
اسیدهومیک و تصویر  TEMاز نانوذرات دیاکسیدتیتانیم
پوشیده شده با اسیدهومیک تهیه شد.
 -4تهيه سوسپانسيونهای خاک و اعمال تيمارها

سوسپانسیونها با نسبت  1:5خاک به آب (گرم بر میلیلیتر) و
غلظت یک درصد نانوذرات دیاکسیدتیتانیم (بدون پوشش و با
پوشش اسیدهومیک) و یا میکروذرات دیاکسیدتیتانیم تهیه
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شدند .به این ترتیب که مقدار  0/05گرم نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم (بدونپوشش و با پوشش اسیدهومیک) یا
میکروذرات دیاکسیدتیتانیم به  12/5میلیلیتر آبمقطر درون
لولههای سانتریفوژ پلیاتیلنی دربدار  50میلیلیتری اضافه شد.
بعد از آن به منظور جداسازی کلوخههای نانو یا میکروذرات،
لولهها به مدت  45دقیقه در حمام اولتراسونیک ( 500وات25 ،
کیلوهرتز) فرو برده شد .نمونه شاهد (بدون نانو یا میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم) نیز تهیه شد .سپس به سرعت و قبل از
کلوخهایشدن مجدد نانو یا میکروذرات ،مقدار  5گرم خاکآلوده
به کادمیم با غلظت  10میلیگرم بر کیلوگرم ،به هر لوله افزوده
شد .بعد از آن به منظور اعمال تیمارهای اسیدهومیک12/5 ،
میلیلیتر از محلول دارای صفر و  40میلیگرم بر لیتر
اسیدهومیک به لولهها اضافه شد .غلظت نانوذرات یا میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم در سوسپانسیونها  2گرم بر لیتر و غلظت
اسیدهومیک صفر و  20میلیگرم بر لیتر میباشد.
آزمایش شامل  24لوله سانتریفوژ  50میلیلیتری بود که
هر تیمار دارای سه تکرار بود .بعد از اعمال تیمارها درب لولهها
بسته و در یک شیکر رفت و برگشتی به مدت  24ساعت با دور
 150دور در دقیقه در دمای  20درجه سانتیگراد بهمزده شد و
سپس در زیر هود در دمای اتاق ( )21±2°Cبه مدت دو هفته
نگهداری شد .به منظور جلوگیری از رشد میکروبها دو قطره
تولوئن به هر لوله اضافه شد.
 -5آزمايشهای پايداری در محلول رويی سوسپانسيونها

یک ساعت پس از پایان بهمزدن ،از باالی لولهها ( 2سانتیمتر
زیر سطح) 5 ،میلیلیتر از نمونه با پیپت جدا و به لولههای
دربدار  5میلیلیتری منتقل شد .بعد از گذشت  24ساعت
توزیع اندازه ذرات در نمونهها با دستگاه Particle Size Analyzer
مدل  VASCOتعیین شد .قطر هیدرودینامیک ذرات نیز با
استفاده از معادله استوک-انیشتین محاسبه شد (,nui dn iL
 .)2011اندازهگیری پتانسیلزتای نمونهها با دستگاه Zeta Sizer
مدل  CADانجام گرفت .آزمایشهای پایداری در دو تکرار انجام
شد .هر نمونه برای تعیین توزیع اندازه ذرات حداقل  7دفعه و
برای تعیین پتانسیلزتا  5دفعه اندازهگیری شد.
 -6تعيين  pHو غلظت کادميممحلول در محلولرويی
سوسپانسيونها

بعد از گذشت دو هفته از زمان رهاسازی سوسپانسیونها،
محلولرویی از درون لولهها خارج و به بطریهای دربدار
پالستیکی منتقل شد pH .محلول رویی سوسپانسیونها با

دستگاه pHمتر اندازهگیری شد .همچنین به منظور تعیین
غلظت کادمیم محلول ،پس از سانتریفوژکردن نمونهها با
سانتریفوژ دورباال ( 12هزار دور در دقیقه برای مدت  5دقیقه)،
غلظت کادمیم محلول با دستگاه جذباتمی مدل Shimadzu
 AA-670قرائت شد.
 -7جزءبندی ( )fractionationخاک با عصارهگيری پیدرپی
()sequential extraction

پس از خارجکردن محلول رویی سوسپانسیونها ،خاک ته لولهها
برای عصارهگیری پیدرپی یا دنبالهای با روش تسیر ( Tessier et
 )al., 1979مورد آنالیز قرارگرفت .در هر مرحله از عصارهگیری،
حجم مشخصی از محلول عصارهگیر به خاک درون لوله
سانتریفوژ پلیاتیلنی اضافه شد .بعد از آن لولهها در  5000دور
در دقیقه به مدت  15دقیقه سانتریفوژ شدند .بعد از آن
محلولها مجدداً در  12000دور در دقیقه به مدت  5دقیقه
سانتریفوژ شدند .سپس غلظت کادمیم در محلول با دستگاه
جذباتمی (مدل  )Shimadzu AA-670قرائت شد .همه
عصارهگیریها در سه تکرار انجام شد.

نتايج و بحث
جدول ( ) 1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را پیش
از آزمایش نشان میدهد .همچنین تصویر  TEMنانوذرات
دیاکسیدتیتانیم ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیم باپوشش
اسیدهومیک و تصویر  SEMمیکروذرات دیاکسیدتیتانیم در
شکل ( )1نشان داده شده است.
جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک آزمايش

ویژگی

واحد اندازهگیری

مقدار

بافت
رس
سیلت
شن
 pHگل اشباع
 ECعصاره
اشباع
ماده آلی
آهک

%
%
%
-
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23/81
41/3
34/89
7/65
0/7

CEC
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%
%
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cmol (+) .kg
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شکل  -1تصوير  TEMنانوذرات دیاکسيدتيتانيم (الف) ،نانوذرات دیاکسيدتيتانيم باپوشش اسيدهوميک (ب)
و تصوير  SEMميکروذرات دیاکسيدتيتانيم (ج)

 -1اثر اسيدهوميک در کلوخهایشدن نانو يا ميکروذرات
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همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود در حضور آب مقطر،
تیمار بدون نانوذرات قطر هیدردینامیکی برابر  364نانومتر دارند.
وجود ذراتی در خاک در این محدوده اندازه دور از انتظار نیست.
رسها ،اکسیدهای آهن و منگنز ،برخی کانیها و کلوئیدهای
خاک در اندازه نانو هستند (Wilson et al., 2008؛ Bernhardt
et al., 2010؛ .)Farre et al., 2011
همچنین در تیمار آب مقطر بدون ذرات پتانسیل زتا
 -16/86میلی ولت به دست آمده است .مشابه چنین نتیجهای

قطرهیدرودینامیک (نانومتر)

شکل (-1الف و -1ب) به ترتیب تصویر میکروسکوپ
انتقال الکترونی  TEMنانوذرات دیاکسیدتیتانیم و نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم با پوشش اسیدهومیک را نشان میدهد .تصویر
میکروسکوپ انتقال الکترونی ( )TEMنانوذرات دیاکسیدتیتانیم
(شکل -1الف) ،نشان میدهد که نانوذرات دیاکسیدتیتانیم
تقریباً کرویشکل بوده و اندازهای در حدود  20نانومتر دارند.
همچنین تصویر میکروسکوپ الکترونیروبشی ()SEM
میکروذرات دیاکسیدتیتانیم (شکل -1ج) نشان میدهد که
میکروذرات از اتصال چندین نانوذره در کنار یکدیگر به وجود
آمدهاند.
نانوپودر دیاکسیدتیتانیم بدونپوشش از نانوذرات کروی با
مرزهای مشخص تشکیل شده است .در مقایسه با نانوذرات
بدونپوشش ،نانوذرات باپوشش اسیدهومیک نسبتاً بیضیشکل
بوده و تعدادی از نانوذرات تشکیل خوشههای متراکمی میدهند
که بر روی شاخهای از مولکول اسیدهومیک قرار گرفتهاند (وزن
مولکولی اسید هومیک مورد مطالعه  227/16گرم بر مول
میباشد) )2013( Liu et al. .مشاهده کردند که نانوذرات
هماتیت باپوشش  EDTAتوزیع اندازه باریکتری نسبت به
نانوذرات هماتیت دارند و نتیجه گرفتند که وجود پوشش باعث
یکنواختی مورفولوژی ذرات میشود.

در مطالعه  )2015( Joo et al.مشاهده شد (پتانسیل زتای
 -16/60میلیولت در مطالعه  )2015( Joo et al.در مقایسه با
 -16/86در مطالعه حاضر) .هرچند در مطالعه دیگری ( Vane
 )and Zang, 1997پتانسیلزتای یک خاک رسیسیلتی در pH
برابر  pH( 8محلول رویی سوسپانسیونها در تیمار بدون ذرات
در حضور آبمقطر در مطالعه حاضر  7/73میباشد (شکل ))3
برابر  -32میلیولت بدست آمد .این مشاهدات نشان میدهد که
سطح ذرات خاک بار منفی دارند.

-5
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غلظت اسیدهومیک (میلی موالر)

شکل  -2پتانسيلزتا و قطرهيدروديناميک ذرات در حضور غلظتهای
مختلف اسيدهوميک
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عالوهبراین در شکل ( )2مشاهده میشود که
قطرهیدرودینامیک نانوذرات و نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در
حضور آبمقطر به ترتیب  473/25و  463/35نانومتر میباشد.
 )2015( Wang et al.مشاهده کردند که اثر اسیدهومیک در
کلوخهایشدن نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با درنظرگرفتن
بهطوریکه
نبود.
معنیدار
قطرهیدرودینامیک
قطرهیدرودینامیک برای نانوذرات دیاکسیدتیتانیم بدونپوشش
 252/80نانومتر و در نانوذرات دیاکسیدتیتانیم باپوشش
اسیدهومیک  255/63نانومتر بدست آمد (.)Wang et al., 2015
بههر حال در مطالعه دیگری ( )Sharma, 2009مشاهده شد که
در همه pHهای موردمطالعه ( 2تا  )10نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم باپوشش کربوکسیمتیلسلولز  CMCدر
مقایسه با نانوذرات بدونپوشش اندازه کوچکتری داشتند.
همچنین در این مطالعه  ZPCنانوذرات بدونپوشش و پوششدار
به ترتیب در  pHبرابر  5و  6مشاهده شد که نشان میدهد
وجود پوشش کربوکسیمتیلسلولز باعث میشود که نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم در  pHباالتری کلوخهای شوند ( Sharma,
 .)2009همچنین نتایج پتانسیلزتا در شکل ( )2نشان میدهد
که در تیمار آبمقطر ،پتانسیلزتای نانوذرات و نانوذرات
باپوشش اسیدهومیک به ترتیب  -11/13و  -20/61میلیولت
میباشد .در مطالعه  )2015( Wang et al.نیز در حضور آبمقطر
و در  pHخنثی پتانسیلزتای نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم باپوشش اسیدهومیک به ترتیب
 -14/17و  -35/23میلیولت بدست آمد .همچنین Yang et al.
( )2009نیز مشاهده کردند که پتانسیلزتای نانوذرات
پوشیدهشده با اسیدهومیک کمتر (منفیتر) از نانوذرات
بدونپوشش است .کاهش پتانسیلزتا به بارهای منفی
اسیدهومیک جذبشده در سطح نانوذرات نسبت داده میشود.
همچنین تبادللیگاندی گروههای هیدروکسیل روی سطح
نانواکسیدها با اسیدهومیک که گروههای هیدروکسیل کمتری را
برای پروتونهشدن فراهم میکند نیز میتواند در کاهش
پتانسیلزتا نقش داشته باشد .عالوهبراین آنیونهای آلی تراکم
بار منفی نزدیک سطح ذره را افزایش میدهند و سبب میشوند
که صفحه برشی ( )shear planeبه مکانی دورتر از سطح منتقل
شود که منجر به کاهش پتانسیلزتای نانوذرات میشوند ( Yang
.)et al., 2009
در مطالعه حاضر با کاربرد اسیدهومیک (غلظت 20
میلیگرم بر لیتر) پتانسیلزتای نانوذرات و میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم زیاد تغییر نکرد .بهگونهای که پتانسیلزتای
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم در غلظت صفر و  20میلیگرم بر لیتر

اسیدهومیک به ترتیب  -11/13میلیولت و  -10/27میلیولت
بدست آمد و پتانسیلزتای میکروذرات دیاکسیدتیتانیم در
غلظت صفر و  20میلیگرم بر لیتر اسیدهومیک به ترتیب
 -8/75میلیولت و  -12/65میلیولت گزارش شد (شکل .)2
همچنین از آنجا که سطح نانوذرات پوشیدهشده با اسیدهومیک
منفی میباشد کاربرد اسیدهومیک محلول ،تأثیر اندکی در
کاهش پتانسیلزتای نانوذرات با پوشش اسیدهومیک دارد (شکل
 .)2از آنجا که  pHسوسپانسیونها در تیمارهای اسیدهومیک در
محدوده  7/06تا  7/73میباشد (شکل  )3بار نانو و میکروذرات
و همچنین اسیدهومیک در این محدوده  pHمنفی است و
جذبسطحی اسیدهومیک کمتر انجام میشود و مکانیسم
پایداری اسیدهومیک در این تیمارها مکانیسم فضایی است.
پایداری کلوخههای نانوذرات دیاکسیدتیتانیم در اثر کاربرد
اسیدهومیک نیز در شکل ( )3گزارش شده است .بهطوریکه
میانگین قطر کلوخههای نانوذرات دیاکسیدتیتانیم در غلظت
صفر و  20میلیگرم بر لیتر اسیدهومیک به ترتیب از 463/35
به  384/94کاهش پیدا کرده است .میانگین قطر کلوخههای
میکروذرات در اثر کاربرد اسیدهومیک زیاد تغییر پیدا نکرد
(شکل  .)2در مطالعهای ( )Liu et al., 2013مشاهده شد که با
افزایش غلظت اسیدهومیک از  5به  10میلیگرم بر لیتر
پتانسیلزتای میکروذرات دیاکسیدتیتانیم از  -30میلیولت به
 -38میلیولت کاهش پیدا میکند و میانگین اندازهذرات از 400
نانومتر به  200نانومتر کاهش یافته است (.)Liu et al., 2013
همچنین در این مطالعه گزارش شد که در حضور اسیدهومیک
مانعانرژی برای نانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم به مقدار
قابلمالحظهای افزایش پیدا میکند و در نتیجه از
کلوخهایشدن جلوگیری میشود ( .)Liu et al., 2013بههرحال
اگرچه اسیدهومیک کلوخهایشدن و اندازه کلوخههای ذرات
دیاکسیدتیتانیم را کاهش میدهد اما کاهش در اندازه
پتانسیلزتا به ویژه در غلظت باالی کاربرد اسیدهومیک (10
میلیگرمبرلیتر) زیاد نبود (جزئی بود) .این نشان میدهد که
اسیدهومیک بیشتر با مکانیسم استریکی باعث پایداری نانو و
میکروذرات میشود و مکانیسم الکتروستاتیکی در پایداری نانو و
میکروذرات دیاکسیدتیتانیم در این مطالعه نقش زیادی نداشته
است ( .)Liu et al., 2013اینطور فرض میشود که در شرایط
اثر متقابل خالص الکتروستاتیکی ،سوسپانسیونی با پتانسیل
زتای صفر تا  ± 15میلیولت ناپایدار میباشد و کلوخهای
میشود ،از پتانسیلزتای  ± 15میلیولت تا  ± 30میلیولت
غالباً پایدار تلقی شده و سوسپانسیونی با پتانسیلزتای بیشتر از
 ± 40میلیولت پایدار در نظر گرفته میشود ( Kammer et al.,
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 .)2010در مطالعه حاضر نتایج شکل ( )3نشان میدهد که
بهطورکلی تغییرات پتانسیلزتا در تیمارهای اسیدهومیک در
محدوده  -10/27تا  -23/69میلیولت میباشد که نشان
میدهد نانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم در حضور
اسیدهومیک از شرایط ناپایدار به نسبتاً پایدار تبدیل شدهاند.
در شکل ( )2مشاهده میشود که قطرهیدرودینامیک
میکروذرات ،نانوذرات باپوشش اسیدهومیک و تیمار شاهد (بدون
نانوذرات) تحت تأثیر افزودن اسیدهومیک قرار نگرفت .این
مشاهده در مورد تیمار نانوذرات باپوشش اسیدهومیک دور از
انتظار نیست .چون سطح این نانوذرات از اسیدهومیک پوشیده
شده است و جذب بیشتر اسیدهومیک موجود در سوسپانسیون
برای تأثیر در اندازه کلوخهها امکان پذیر نبوده است .بههرحال
اسیدهومیک با غلظت  20میلیگرم بر لیتر باعث کاهش قطر
هیدرودینامیک کلوخههای نانوذرات از  463نانومتر (در تیمار
آبمقطر) به  385نانومتر (در تیمار اسیدهومیک) شده است
(شکل  .)2در مطالعهای مشاهده شد که غلظت  10تا 20
میلیگرم بر لیتر اسیدهومیک با خنثیکردن بارهای سطح
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم باعث کلوخهایشدن نانوذرات میشود
و غلظت  25میلیگرم بر لیتر اسیدهومیک با ایجاد دافعه بار بین
اسیدهومیک موجود در محلول و اسیدهومیک جذبشده در
سطح نانوذرات باعث پایداری نانوذرات دیاکسیدتیتانیم میشود
( .)Erhayem and Sohn, 2014bهمچنین Erhayem and Sohn
( )2014aمشاهده کردند که اسیدهومیک در مقایسه با مادهآلی
طبیعی بیشتر جذب نانوذرات دیاکسیدتیتانیم میشود .زیرا
نسبت کربن آروماتیک به کربن آلیفاتیک در اسیدهومیک
( )1/76بیشتر از مادهآلی طبیعی ( )0/85است .همچنین مقدار
فنول در اسیدهومیک ( 4/44میلیمولبرگرم) بیشتر از مادهآلی
طبیعی ( 3/94میلیمولبرگرم) است ( Erhayem and Sohn,
 .)2014bدر مطالعهای مشخص شد که سه فاکتور مؤثر در جذب
اسیدهومیک در سطح نانواکسیدها عبارتند از )1 :سطحرویه زیاد
نانواکسیدها که مکانی برای جذب اسیدهومیک را فراهم میکند.
 )2آبدوستی پایین و بارهای منفی کم روی سطح نانواکسیدها
اجازه میدهد که مولکول اسیدهومیک به سطح نانوذرات نزدیک
شود )3 .اثرات متقابل قوی مثل جاذبهالکتروستاتیکی و
تبادللیگاندی بین اسیدهومیک و سطح نانواکسیدها که باعث
جذب سطحی اسیدهومیک میشود .بر این اساس اگرچه
نانوذرات اکسیدسیلیسیم سطحرویه زیادی دارند ،اما ازآنجاکه
این نانوذرات آبدوست هستند و مقدار بار منفی زیادی در
سطحشان دارند ،مقدار کمی اسیدهومیک در سطح این نانوذرات
جذب میشود .در مقابل جذب زیاد اسیدهومیک در سطح

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم به علت داشتن سطوح با بار مثبت
زیاد در سطح نانوذرات میباشد و اگرچه نانوذرات اکسیدروی بار
منفی دارند اما ازآنجا که این نانوذرات سطح آبدوست کمی
دارند ،اسیدهومیک میتواند در سطح نانوذرات اکسیدروی جذب
شود ( .)Yang et al., 2009همانطور که در شکل ( )4مشاهده
میشود کاربرد نانوذرات دیاکسیدتیتانیم بدونپوشش و
باپوشش اسیدهومیک و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم در مقایسه
با تیمار شاهد (بدونذرات) در حضور آبمقطر و یا اسیدهومیک
باعث کاهش  pHمحلول رویی سوسپانسیونها شده است که در
نتیجه به جذبسطحی اسیدهومیک (تیمار  20میلیگرم بر لیتر
اسیدهومیک) و مادهآلی طبیعی (تیمار آبمقطر) کمک خواهد
کرد )1984( Sposito .گزارش کرد که مکانیزمهای عمده جذب
مادهآلی در سطح کانیها عبارتند از )1 :تبادلیونی (اثرات
متقابل الکتروستاتیکی)  )2تبادللیگاندی  )3اثرات متقابل
آبگریزی  )4اثر آنتروپی  )5پیوند هیدروژنی  )6پل کاتیونی .از
بین این مکانیزمها ،تبادللیگاندی بین سطوح کانی و گروههای
کربوکسیل و هیدروکسیل مادهآلی مکانیزم غالب میباشد که
طی سه مرحله انجام میشود )1 :پروتونهشدن هیدروکسیل
سطح کانیها آن را بیشتر قابلتبادل میکند )2 .تشکیل پیوند
بیرونی ( )outer – sphereگروه کربوکسیالت با گروه
هیدروکسیل پروتونهشده  )3تبادللیگاندی که منجر به پیوند
درونی ( )inner – sphereمیشود ( .)Sposito, 1984رهایی
یونهای هیدروکسیل در طی جذب مواد هومیکی در سطح
هماتیت در یک الکترولیتسدیم با  pHبرابر  4/5شاهدی است
که مکانیسم تبادللیگاندی را نشان میدهد ( Murphy et al.,
 .)1992بنابراین ازآنجاکه  pHمحلول رویی سوسپانسیونها در
تیمار نانوذرات و نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در حضور
اسیدهومیک در مقایسه با آبمقطر افزایش پیدا کرده است
نشان میدهد که در طی جذب اسیدهومیک در سطح نانوذرات
با مکانیسم تبادللیگاندی یون هیدروکسیل سطح نانوذرات به
محلول رها شده است و  pHمحلول رویی سوسپانسیونها در
این تیمارها افزایش پیدا کرده است (شکل  .)3افزایش  pHدر
محلول رویی سوسپانسیونهای نانوذرات و نانوذرات باپوشش
اسیدهومیک در اثر جذب سطحی اسیدهومیک در تیمار 20
میلیگرم بر لیتر اسیدهومیک در مقایسه با تیمار آبمقطر
(شکل  )3باعث کاهش (منفیترشدن) پتانسیلزتا در این
سوسپانسیونها نشده است .هر چند قطر هیدرودینامیک
نانوذرات در این سوسپانسیونها کاهش پیدا کرده است (شکل
 .)2در یک مطالعه ( )Liu et al., 2013مشاهده شد که در
تیمارهای نانوذرات ،با افزایش  ،pHهیدروکسیل OH-موجود در
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محلول برای مکانهای فعالتر رقابت میکنند و با  H+موجود در
سطح نانوذرات پیوند برقرار میکنند که منجر به کاهش
پتانسیلزتا میشود .کاهش بار الکتریکی منجر به باریکترشدن
ضخامت الیهپخشیده شده و نیروهای دافعه الکتروستاتیکی
کمشده ،بنابراین کلوخهایشدن افزایش مییابدVirkutyte et .
 )2014( al.گزارش کردند که با افزایش  pHضخامت الیه دوگانه
الکتریکی کاهش مییابد و در نتیجه پتانسیلزتا منفیتر شده
بهطوریکه با افزایش  pHاز  2/5به  9/5پتانسیلزتا به طور
معنیداری به  -40میلیولت کاهش پیدا کرده است که در
نتیجه در محیطهای قلیایی بار ذرات منفی بوده و پایدار
میباشند .در همین مطالعه ( )Virkutyte et al,. 2014گزارش
شد که افزایش  pHاز  7به  8باعث کاهش پتانسیلزتای
نانوذرات از  -15به  -40میلیولت شده است.
همچنین اسیدهومیک پایداری میکروذرات را نیز افزایش
میدهد .بهطوریکه در مطالعهای ( )Liu et al., 2013در حضور
اسیدهومیک مانع انرژی ( )energy barrierبرای نانو و
میکروذرات دیاکسیدتیتانیم به مقدار قابلمالحظهای افزایش
پیدا کرد و در نتیجه از کلوخهایشدن جلوگیری شد ( Liu et
 .)al., 2013بههرحال در مطالعه دیگری مشاهده شد از آنجا که
نانوذرات واکنشپذیری و سطحرویه باالتری دارند جذب موادآلی
در سطح نانواکسیدها بیشتر از اکسیدها در مقیاس میکرو
میباشد (.)Yang et al., 2009
جزءبندی

کادميم

تحتتأثير

نانو

يا

ميکروذرات

دیاکسيدتيتانيم در تيمارهای مختلف اسيدهوميک

رفتار فلزاتسنگین در خاک بیشتر از آنکه به وسیله مقدار کل
آنها تعیین شود به وسیله شکلهای شیمیایی آنها تعیین
میشود .در سالهای اخیر روشهای عصارهگیری دنبالهای
( )sequention extractionیکی از راههای تخمین شکلهای
شیمیایی عناصر است که به عنوان کاملترین روش توصیفی
رفتار کلی فلزات در خاک نام برده میشود و میتواند تخمین
خوبی از تحرک بالقوه عناصر در اختیار قرار دهد .نتایج
شکلهای ( 3و  )4نشان میدهد که اسیدهومیک با غلظت 20
میلیگرمبرلیتر غلظت کادمیم محلولرویی سوسپانسیونها را
افزایش داده است و به همین علت غلظت کادمیم در
فرکشنهای تبادلی ،کربنات ،اکسید ،آلی و باقیمانده در حضور
اسیدهومیک ( 20میلیگرمبرلیتر) کاهش پیدا کرده است.
بهطورکلی مادهآلی باعث افزایش فراهمی فلزاتسنگین در خاک
میشود )1998( Huang et al. .مشاهده کردند که با افزودن
اسیدسیتریک به خاک تحرک و جذب فلزات توسط گیاه افزایش

مییابد .افزایش تحرک فلزات به خاطر تشکیل کمپلکسهای
محلول سیترات–فلز و کاهش  pHخاک میباشد ( Huang et
 .)al., 1998گروههایعامل غالب در اسیدهومیک کربوکسیل،
هیدروکسیل فنولی و هیدروکسیل الکلی است .اسیدهومیک
یونهای سرب سطح خاک را کمپلکس کرده و حاللیت و تحرک
آن را افزایش میدهد ()2012( Chen et al. .)Sharma, 2009
مشاهده کردند که اسیدهومیک با افزایش ظرفیت جذبسطحی
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم باعث افزایش جذب کادمیم در سطح
نانوذرات میشود و نتیجه گرفتند که جذب اسیدهومیک در
سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم ویژگیهای سطحی نانوذرات را
تغییر میدهد و بر فراهمی زیستی فلزاتسنگین تأثیر میگذارد
( )2016( Wang et al. .)Chen et al., 2012مشاهده کردند که
جذب کادمیم در سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم در حضور
اسیدهومیک افزایش پیدا میکند )2015( Wang et al. .و
 )2016( Wang et al.بیان کردند که جذب اسیدهومیک در
سطح نانوذرات از دو طریق میتواند در جذب فلزسنگین نقش
داشته باشد )1 :از یک طرف جذب اسیدهومیک در سطح
نانوذرات با معرفی گروههای عامل آنیونی به سطح نانوذرات،
مکانهای قابل دسترس برای جذب فلزسنگین در سطح
نانوذرات را افزایش میدهد .گروههای عامل آنیونی که توسط
اسیدهومیک در سطح نانوذرات قرار میگیرند نهتنها میتوانند
مستقیماً با یون فلزی آبی پیوندشیمیایی برقرار کنند بلکه
همچنین با افزایش بارمنفی سطح نانوذرات از طریق
جاذبهالکتروستاتیکی جذبسطحی فلز را افزایش میدهند.
عالوهبراین اسیدهومیک پیوندشده در سطح نانوذرات
پراکندهشدن ( )dispersionنانوذرات را از طریق دافعهفضایی و
الکتروستاتیکی افزایش میدهد که میتواند در بهمعرضگذاشتن
مکانهای جذب قابلدسترس بیشتر ،نقش داشته باشد که به
افزایش جذبسطحی فلزسنگین در سطح نانوذرات کمک
میکند )2 .از طرف دیگر جذب اسیدهومیک در سطح نانوذرات
مکانهای جذب قابلدسترس برای آالیندهها (فلزاتسنگین) را
کاهش میدهد .زیرا رقابت در جذب و یا مسدودشدن مکانهای
جذب (مسدودشدن نانوذرات در وسط یک مولکول
اسیدهومیک) به وسیله اسیدهومیک جذبشده وجود دارد که
پراکندهشدن نانوذرات سطحویژه را کاهش میدهد ( Wang et
al., 2015؛  .)Wang et al., 2016هر چند کاهش فراهمی
فلزاتسنگین در حضور اسیدهومیک در مطالعات دیگری گزارش
شده است (Erhayem and Sohn, 2014a؛.)Wang et al., 2015
در مطالعهای ( )Erhayem and Sohn, 2014bمشاهده شد که
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم در آبمقطر معلق ولی در حضور
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مادهآلی رسوب پیدا میکنند .علت آن خنثیشدن بار سطح
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با افزایش جذبسطحی مادهآلی که
منجر به کاهش نیروهای دافعه الکتروستاتیکی بین نانوذرات
شده و نانوذرات رسوب پیدا میکنند .نتایج شکل ( )4نیز کاهش
جزء محلول و تبادلی کادمیم در حضور اسیدهومیک در مقایسه
با آبمقطر را نشان میدهد که ممکن است به این علت باشد که
در حضور اسیدهومیک نانوذرات از حالت تعلیق خارج شده و
رسوب میکنند و بخش محلول کادمیم کاهش مییابد .بههرحال
چون غلظت کادمیم در محلولرویی سوسپانسیونها در
تیمارهای اسیدهومیک بیشتر از آبمقطر میباشد (شکل ،)3
احتمال رسوب نانوذرات در حضور اسیدهومیک وجود نخواهد
داشت .در مطالعهای ( )Wang et al., 2015مشاهده شد که
جذب مس در سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و دی
اکسیدسریوم ( )CeO2غلظت مس محلول فراهم را کاهش
میدهد و در نتیجه سمیت مس در نشاء برنج کاهش پیدا
میکند .حضور اسیدهومیک و نانوذرات بیشترین کاهش مس
محلول را نشان داده است .زیرا هم اثر نانوذرات در کاهش مس
محلول و هم اثر اسیدهومیک جذبشده در سطح نانوذرات و
اسیدهومیک محلول وجود داشته است (.)Wang et al., 2015
همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،غلظت
کادمیم در محلولرویی سوسپانسیونها در تیمار اسیدهومیک
در مورد نانوذرات باپوشش اسیدهومیک بیشتر از نانوذرات
بدونپوشش است .در تیمار اسیدهومیک ( 20میلیگرمبرلیتر)
در مورد نانوذرات باپوشش اسیدهومیک ،هم اسیدهومیک
جذبشده در سطح نانوذرات و هم اسیدهومیک محلول وجود
دارد .بنابراین اثر اسیدهومیک در جذبسطحی کادمیم در سطح
نانوذرات افزایش مییابد .همچنین غلظت کادمیم محلولرویی
سوسپانسیون در مورد نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در تیمار
اسیدهومیک  2/88میلیگرمبرکیلوگرم بدست آمد .در حالیکه
در مورد نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در تیمار آبمقطر 0/27
میلیگرمبرکیلوگرم دست آمد (شکل  )3که نشاندهنده تأثیر
بیشتر وجود اسیدهومیک جذبشده در سطح نانوذرات و
اسیدهومیک محلول میباشد .در مطالعهای جذب مس در سطح
نانوذرات همراه با اسیدهومیک بیشتر از نانوذرات باپوشش
اسیدهومیک است .چون در تیمار نانوذرات همراه با
اسیدهومیک ،اسیدهومیک هم در محلول موجود است و هم
میتواند در سطح نانوذرات جذب شود ( .)Wang et al., 2015از
آنجا که غلظت کادمیم محلولرویی سوسپانسیونها در حضور و
عدم حضور اسیدهومیک در تیمار نانوذرات باپوشش
اسیدهومیک بیشتر از نانوذرات بدونپوشش میباشد (شکل )3

میتوان نتیجه گرفت که اصالح سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم
با اسیدهومیک باعث افزایش جذب کادمیم در سطح نانوذرات
شده است .افزایش جذب یونهای فلزی در سطح نانوذرات
اکسیدفلزی با اصالح سطح نانوذرات در مطالعه Abbasizade et
 )2014( al.گزارش شده است.
همچنین از نتایج شکل ( )4مشاهده میشود که تأثیر
نانوذرات در جذبسطحی کادمیم بیشتر از تأثیر اسیدهومیک در
جذبسطحی کادمیم میباشد .زیرا همانطور که در شکل ()4
مشاهده میشود غلظت کادمیم در فرکشن تبادلی در تیمار
آبمقطر – نانوذرات و تیمار اسیدهومیک – بدون ذرات به
ترتیب برابر  7/42و  5/92میلیگرمبرکیلوگرم میباشد .در
مطالعهای مشاهده شد که جذب کادمیم در تیمار فقط
اسیدهومیک بیشتر از تیمار فقط نانوذرات بوده است ( Wang et
.)al., 2016
نتایج جزءبندی خاک سوسپانسیونهای دارای آبمقطر
نشان میدهد که در اثر کاربرد نانوذرات باپوشش اسیدهومیک
(فقط در حضور آبمقطر) و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم
(درحضور آبمقطر و اسیدهومیک) ،فرم محلول و تبادلی کادمیم
در خاک کاهش پیدا کرده است .بهطوریکه غلظت کادمیم در
فرکشن محلول و تبادلی در حضور آبمقطر از 7/22
میلیگرمبرکیلوگرم در تیمار بدون ذرات به  6/69و 5/34
میلیگرمبرکیلوگرم در تیمارهای به ترتیب نانوذرات باپوشش
اسیدهومیک و میکروذرات کاهش یافته است (شکل  .)4کاهش
فرم محلول آرسنیک و کرم در خاک در اثر کاربرد نانوذرات آهن
صفرظرفیتی در مطالعه دیگری نشان داده شده است
( .)Kumpiene, 2006همچنین در مطالعه دیگری کاربرد
نانوذرات آهن صفرظرفیتی باعث کاهش غلظت سرب
قابلاستخراج با عصارهگیر  DTPAشده است ( Emadi et al.,
 .)2016همچنین نتایج فرکشنیشن سرب در خاک آهکی نشان
داد که با افزودن نانوذرات آهن صفرظرفیتی غلظت سرب در
فرکشنهای تبادلی و کربنات در مقایسه با خاک تیمارنشده به
ترتیب  40و  60درصد کاهش پیدا کرد در حالیکه سرب در
فرکشنهای آلی و باقیمانده حدود  1/2 ،1/2و  4/5برابر افزایش
نشان داد ( .)Emadi et al., 2016در یک مطالعه مشاهده شد که
فراهمی زیستی و سمیت کادمیم برای جلبک سبز
کالمیدوموناس ( )Chlamydomonas reinhardtiiدر حضور
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم کاهش پیدا میکند که به علت
کاهش غلظت کادمیم محلول میباشد ( .)Yang et al., 2012در
تیمارهای اسیدهومیک غلظت کادمیم در محلولرویی
سوسپانسیونها در حضور نانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم در
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مقایسه با تیمار شاهد (بدون ذرات) کاهش پیدا کرده است .فقط
در تیمار نانوذرات باپوشش اسیدهومیک تفاوت معنیداری در
غلظت کادمیم محلول در مقایسه با تیمار شاهد (بدون ذرات)
مشاهده نشد (شکل  )2010( Mazaherinia et al. .)3مشاهده
کردند که اکسیدآهن نانو و میکرو ،غلظت آهن ،روی و مس را
در گیاه افزایش میدهد ولی غلظت منگنز گیاه کاهش پیدا
میکند و اثر اکسیدآهن نانو بیشتر از اکسیدآهن معمولی یا
میکرو میباشد.
در شکل ( )4مشخص است که افزودن نانو (بدونپوشش و
باپوشش اسیدهومیک) و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم به
سوسپانسیونهای خاک در تیمار آبمقطر و اسیدهومیک باعث
افزایش کادمیم در همه فرکشنهای خاک شد .به استثناء
میکروذرات (درحضور آبمقطر و اسیدهومیک) و نانوذرات
باپوشش اسیدهومیک (درحضور آبمقطر) در فرکشن تبادلی که
افزایش در غلظت کادمیم نسبت به تیمار بدون ذرات در حضور
آبمقطر و اسیدهومیک مشاهده نشد .این نشان میدهد که
پیوند کادمیم با میکروذرات پیوندی قوی نیست .همچنین از
نتایج شکل ( )3مشاهده میشود که غلظت کادمیم در
محلولرویی سوسپانسیونها در تیمار بدونذرات بیشتر از تیمار
نانو و میکروذرات است .در نتیجه مشخص میشود که نانو و
میکروذرات ،کادمیم محلول را به اشکال کمترمحلول تبدیل
کردهاند .ازآنجاکه میکروذرات باعث کاهش غلظت کادمیم
محلولرویی سوسپانسیونها و غلظت کادمیم تبادلی به مقدار
بیشتری از نانوذرات شدهاند در نتیجه میتوان گفت که اثر
میکروذرات در کاهش فراهمی کادمیم در خاک بیشتر از
نانوذرات است .اگرچه واکنشپذیری میکروذرات کمتر از
نانوذرات میباشد ( )Sharma, 2009ولی ممکن است
کلوخهایشدن نانوذرات در خاک و تشکیل ذرات بزرگتر (Ben-
 )Moshe et al., 2013باعث شده است که جذب کادمیم در
سطح نانوذرات کمتر از میکروذرات باشد .در یک مطالعه
مشخص شد که حداکثر ظرفیت جذبسطحی ( )qmنانوذرات
دیاکسیدتیتانیم ( 2/74میلیگرمبرکیلوگرم) برای کادمیم
(1/23
دیاکسیدتیتانیم
میکروذرات
از
بیشتر
میلیگرمبرکیلوگرم) میباشد .کاهش حداکثر ظرفیت
جذبسطحی کادمیم با تغییر اندازه ذرات دیاکسیدتیتانیم از
مقیاس نانو به میکرو نشان میدهد که تراکم و نوع مکانهای
پیوند فلز روی سطح ذره با اندازه ذره تغییر میکند .اما مقادیر
جذب تعادلی ( )qeو ثابت سرعتتعادل ( )Kدر ایزوترم جذب
النگمویر در مورد نانوذرات دیاکسیدتیتانیم کمتر از میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم بدست آمد .جذب تعادلی کمتر نانوذرات در

مقایسه با میکروذرات نشان میدهد که سطحویژه تنها عامل
مؤثر در جذب کادمیم در سطح نانو یا میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم نیست .سریعتر به تعادلرسیدن میکروذرات
نسبت به نانوذرات هم نشان میدهد که کادمیمی که در ابتدا در
سطح نانوذرات جذب شده است از ادامه روند جذب در سطح
نانوذرات بیشتر از میکروذرات جلوگیری میکند ( Yang et al.,
 )2007( Liu and Zhao .)2012غیرمتحرککردن مس )Cu (II
را در خاک با استفاده از نانوذرات فسفاتآهن مطالعه کردند و به
این نتیجه رسیدند که نانوذرات اثر بیشتری نسبت به
میکروذرات در غیرمتحرککردن کادمیم دارندZhang et al. .
( )2010نیز مشاهده کردند که نانوهیدروکسیآپاتیت میتواند
کادمیم را غیرمتحرک کند و مکانیسم غیرمتحرکسازی تشکیل
پیوند کادمیم با نانوهیدروکسیآپاتیت و انتشار کادمیم به درون
ساختار نانوهیدروکسیآپاتیت گزارش شد .در این مطالعه نیز
توسط
کادمیم
بیشتر
غیرمتحرکسازی
ظرفیت
نانوهیدروکسیآپاتیت در مقایسه با هیدروکسیآپاتیتمعمولی
مشاهده نشد (.)Zhang et al., 2010
 pHمحلولرویی سوسپانسیونها در تیمار اسیدهومیک در
حضور میکروذرات ( )7/40اندکی بیشتر از نانوذرات ()7/25
میباشد (شکل  .)3بنابراین جذب اسیدهومیک در سطح
میکروذرات کمتر و غلظت کادمیم محلولرویی سوسپانسیونها
(شکل  )3و کادمیم در فرکشن تبادلی و کربنات (شکل  )4نیز
در حضور میکروذرات کمتر از نانوذرات میباشدWang et al. .
( )2016مشاهده کردند که جذب اسیدفولویک در سطح
نانوذرات با افزایش  pHکاهش پیدا میکند .در شرایط قلیایی
گروههایعامل اسیدی روی سطح اسیدهومیک دپروتونه
میشوند و بار منفی پیدا میکنند .بنابراین از جذبسطحی
اسیدهومیک به علت دافعه الکتروستاتیکی بهشدت جلوگیری
میشود ( .)Wang et al., 2016از طرفی )2014( Tang et al.
گزارش کردند که در بسیاری از موارد اسیدهومیک جذب
فلزاتسنگین را در  pHپایین افزایش میدهد اما باعث کاهش
جذب فلزاتسنگین در  pHباال میشود .بنابراین کاهش غلظت
کادمیم در فرکشن تبادلی و کربنات میکروذرات در مقایسه با
نانوذرات به علت افزایش  pHمحلولرویی سوسپانسیونها در
میکروذرات در مقایسه با نانوذرات در تیمار اسیدهومیک میباشد
(شکلهای  3و  .)4عالوهبراین  pHمحلولرویی سوسپانسیونها
در حضور آبمقطر و اسیدهومیک در تیمار نانوذرات باپوشش
اسیدهومیک بیشتر از تیمار نانوذرات میباشد (شکل  )3و غلظت
کادمیم در محلولرویی سوسپانسیونها در تیمار نانوذرات
باپوشش اسیدهومیک بیشتر از تیمار نانوذرات است (شکل .)3
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غلظت کادمیم محلول (میلی گرم بر

 pHمحلول نقش مهمی در فرایند جذب فلزاتسنگین در سطح
نانوذرات دارد .زیرا  pHدر شیمی محلول آالیندهها و وضعیت
گروههایعامل در سطح جاذب تأثیر دارد)2004( Gao et al. .
گزارش کردند که در pHهای باالتر از  ZPCنانوذرات
دیاکسیدتیتانیم ،افزایش  2واحد  pHمحیط ،باعث میشود که
جذب  Cd+2در سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم 667 ،برابر شود.
 )2013( Lio et al.گزارش کردند که مقدار جذب مس در سطح
نانوذرات هماتیت بدونپوشش و باپوشش  EDTAبا افزایش pH
از  2تا  6افزایش پیدا میکند که به علت وجود بار مثبت کمتر
در pHهای باالتر و دافعه کمتر بین  H+و  Cu2+در محلول
میباشد.
در شکل ( )4مشاهده میشود که غلظت کادمیم در
فرکشنآلی در حضور آبمقطر و اسیدهومیک (غلظت 20
میلیگرمبرلیتر) در تیمارهای نانو و میکروذرات در مقایسه با
تیمار بدونذرات افزایش پیدا کرده است .بهطوریکه در تیمار
آبمقطر غلظت کادمیم در فرکشنآلی در عدم حضور ذرات
 0/06میلیگرمبرکیلوگرم و در حضور نانوذرات ،نانوذرات
باپوشش اسیدهومیک و میکروذرات به ترتیب  0/22 ،0/15و
 0/27میلیگرمبرکیلوگرم میباشد و در تیمار اسیدهومیک
غلظت کادمیم در فرکشنآلی در عدم حضور ذرات صفر و در
حضور نانوذرات ،نانوذرات باپوشش اسیدهومیک و میکروذرات به
ترتیب  0/03 ،0/12و  0/23میلیگرمبرکیلوگرم میباشد .این
نشان میدهد که در تیمار آبمقطر مادهآلیطبیعی و در تیمار
اسیدهومیک ،اسیدهومیک باعث افزایش جذب کادمیم در
p
فرکشنآلی خاک شدهاند .در مطالعاتی مشخص شد که H
کارایی
حذف عناصر سمی جیوه ،سرب و مس توسط نانوذرات
دیاکسیدتیتانیم و مگنتیت  Fe3O4در آب با افزودن
اسیدهومیک افزایش پیدا میکند ( Chen et al, 2012 ;Liu et
.)al, 2008
غلظت اسید هومیک (میلی
موالر)شکلهای ( 2و  )4مشخص است افزایش
همانطور که از
پتانسیلزتای نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در مقایسه با
نانوذرات بدونپوشش ،باعث افزایش پایداری نانوذرات و افزایش
جذب کادمیم در سطح نانوذرات در فرکشنآلی شده است .هر
چند افزایش پایداری نانوذرات باپوشش اسیدهومیک در مقایسه
با نانوذرات ،با درنظرگرفتن قطرهیدرودینامیک محسوس نبود.
ولی ازآنجا که غلظت کادمیم در فرکشنآلی در نانوذرات
باپوشش اسیدهومیک افزایش پیدا کرده است ،نشان میدهد که
نانوذرات باپوشش اسیدهومیک پایدارتر از نانوذرات بودهاند که
توانستهاند کادمیم بیشتری جذب کنند .در یک مطالعه ( Yang
 )et al., 2009مشاهده شد که در یک  pHمشخص (در محدوده

 2تا  ،)8پتانسیلزتای نانوذرات مگنتیت  Fe3O4بدونپوشش
کمتر (منفیتر) از نانوذرات مگنتیت باپوشش  EDTAمیباشد.
بهطورمثال در  pHبرابر  7/5پتانسیلزتای نانوذرات مگنتیت
باپوشش  EDTAبرابر  -5میلیولت و پتانسیلزتای نانوذرات
مگنتیت بدونپوشش برابر  -20میلیولت میباشد (برخالف
اسیدهومیک که بار ذرات را منفیتر میکند EDTA ،باعث
مثبتترشدن بارذرات میشود) .بههمین دلیل است که در
pHهای پایین چون  H+با  Cu2+در جذب رقابت میکند ظرفیت
جذبسطحی نانوذرات مگنتیت باپوشش  EDTAپایین است
ولی با افزایش  pHبه علت خنثیکردن بار مثبت سطح نانوذرات
پوشیدهشده با  ،EDTAرقابت در جذب کم شده و ظرفیت
جذبسطحی مس افزایش مییابد .با افزایش  ،pHگروه -COOH
تبدیل به  -COOشده که اثراتمتقابلالکتروستاتیکی ایجاد کرده
و باعث جذبسطحیشدن مس در سطح نانوذرات میشود .این
نتایج با نتایج پتانسیلزتای نانوذرات هماتیت باپوشش EDTA
همخوانی دارد .نقطه صفربارالکتریکی در مورد نانوذرات مگنتیت
و نانوذرات مگنتیت باپوشش  EDTAبهترتیب  5/32و 7/05
میباشد .بارهای مثبت روی سطح جاذب با افزایش  pHکاهش
مییابد .بنابراین در pHهای باالتر ،مس آسانتر جذب میشود.
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غلظت اسید هومیک (میلی موالر)

شکل  pH -3و غلظت کادميم محلولرويی سوسپانسيونها در تيمارهای
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نتيجهگيری
آلودگی خاک به کادمیم یکی از مشکالت مهم محیطی است.
نانوذرات دیاکسیدتیتانیم میتواند کادمیم را در خاکآلوده
جذب کند ،اما کارایی آن به محلولخاک بستگی دارد .این
مطالعه اثر اسیدهومیک را در دسترسی زیستی کادمیم در یک
خاکآلوده در سوسپانسیونهای خاک و نانوذرات و میکروذرات
دیاکسیدتیتانیم بررسی کرده است که یافتهها و نتایج مهم در
زیر آورده شده است:
 اسیدهومیک باعث افزایش فراهمیکادمیم در خاک ازطریق افزایش غلظت کادمیم در محلولرویی سوسپانسیونها
شده است.
 اصالح سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با اسیدهومیکباعث افزایش جذب کادمیم در سطح نانوذرات میشود.
 جذب کادمیم (غلظت کادمیم در فرکشن محلول وتبادلی خاک) در تیمار فقطاسیدهومیک بیشتر از تیمار
فقطنانوذرات میباشد .بنابراین تأثیر نانوذرات در جذبسطحی
کادمیم بیشتر از تأثیر اسیدهومیک میباشد.
 با افزودن میکروذرات دیاکسیدتیتانیم بهسوسپانسیونهای خاک فرکشن تبادلی کادمیم در حضور
آبمقطر و اسیدهومیک افزایش پیدا نکرد .بنابراین پیوند کادمیم
با میکروذرات پیوند قوی نیست.
 -ازآنجا که میکروذرات باعث کاهش غلظت کادمیم

محلولرویی سوسپانسیونها و غلظت کادمیم تبادلی بهمقدار
بیشتری از نانوذرات شدهاند درنتیجه میتوان گفت که اثر
میکروذرات در کاهش فراهمی کادمیم در خاک بیشتر از
نانوذرات بوده است.
 ازآنجا که غلظت کادمیم در فرکشنآلی در حضورآبمقطر و اسیدهومیک در تیمارهای نانو و میکروذرات در
مقایسه با تیمار بدونذرات افزایش پیدا کرده است ،میتوان
نتیجه گرفت که در تیمار آبمقطر مادهآلی طبیعی و در تیمار
اسیدهومیک ،اسیدهومیک باعث افزایش جذب کادمیم در
فرکشن آلی خاک شده است.
 در اثر جذب اسیدهومیک در سطح نانوذرات پتانسیلزتاکاهش پیدا میکند (منفیتر میشود) و پایداری ذرات افزایش
مییابد .هرچند افزایش پایداری با درنظرگرفتن
قطرهیدرودینامیکی ذرات در این مطالعه زیاد محسوس نیست.
 ازآنجاکه  pHمحلولرویی سوسپانسیونها باالتر از pHZPCنانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم و نیز اسیدهومیک
میباشد ،پتانسیلزتای نانو و میکروذرات و اسیدهومیک در
سوسپانسیونها منفی است و جذبسطحی اسیدهومیک کمتر
انجام میشود و مکانیسم پایداری اسیدهومیک در این مطالعه
مکانیسمفضایی است .اسیدهومیک بیشتر با مکانیسم استریکی
باعث پایداری نانو و میکروذرات میشود و مکانیسم
الکتروستاتیکی در پایداری نانو و میکروذرات دیاکسیدتیتانیم
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 آزمایشگاه مرکزی دانشگاهParticle Size Analyzer دستگاه
فردوسی مشهد که با دقت و حساسیت زیاد ما را در رسیدن به
.نتایج معتبرتر و دقیقتر یاری نمودند تشکر و قدردانی میشود

.در این مطالعه نقش زیادی نداشته است
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