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چکیده
 جاذب بیولوژیکی کنگر با نانو ذرات مغناطیسی.در این پژوهش برای جداسازی کادمیوم از محیط زیست از نانو ذرات مغناطیسی استفاده شد
 غلظت یون و زمان تماس حذذ کذادمیوم بذر خذوا، دوز جاذب،pH  اثر پارامترهای. ساخته و به روش همرسوبی اصالح شدFe3O4
 جذب کادمیم با استفاده از جاذب بیولوژیکی کنگر و کنگر اصالحشده با نانو ذرات مغناطیسی بذهصذورت.مغناطیسی و جذب آن بررسی شد
.رفذت. دقیقذه)در سیسذتم ناپیوسذته ان ذام202تذا0( ) و زمان20-120mg( دوز جاذب،pH 7،)02ppm(تابعی از غلطت اولیه یون فلزی
 درصد حذ بهینه کادمیم. و طیفسنج مادون قرمز تعیین شدX  پراش اشعه،یهای نانوذرات اصالحی به کمک میکروسکوپ الکترونی.ویژ
رم و غلظت اولیه بهینه بذه ترتیذب. میلی20  و دوز جاذبpH 7  درصد در11/22  و122 توسط جاذب کنگر و کنگر اصالحشده به ترتیب
 درصد حذذ کذاهش و بیشذترین مقذدار120mg  تا20  با افزایش دوز جاذب از. دقیقه حاصل شد122  و222  و در زمان22ppm  و02
 و01/92 FESEM  روی جاذب به کمذکFe3O4  اندازه نانو ذرات مغناطیسی. بود10/01  با مقدار20 mg حذ کادمیم در دوز جاذب
 میتواند به عنوان یک روش مناسب برای جداسذازیFe3O4  اصالح جاذب بیولوژیکی با نانوذرات مغناطیسی. نانومتر بدست آمدند09/21
.کادمیم از محیط زیست بکار رود
:واژگان کلیدی
" "جاذب زیستی،" "نانوذرات مغناطیسی،" "کنگر،""کادمیوم
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Abstract
In this study, magnetic nanoparticles were used to isolate cadmium from the environment.
Biodegradable adsorbent was modified with Co-Depositional Fe3O4 magnetic nanoparticles;
and the effect of different parameters and magnetic properties and absorption was investigated.
Biological absorption of cadmium was carried out using a biological absorbent of Gundelia and
modified Gundelia with magnetic nanoparticles, as a function of initial concentration of the
metal ion(50 ppm), pH=7, absorbent dose(25-125 mg) and time(5-240 min) in a discontinuous
system. Percentage of optimal removal of cadmium on activated gundelia and modified
activated gundelia was obtained 100% and 98.26% at pH=7. Initial concentration for biological
absorbent of gundelia and for modified gundelia earned 40 and 60 ppm at 200 and 100
minutes, respectively. With increase in absorbent dose, it decreased from 25 to 125 mg and the
highest amount of cadmium ion removal in absorbance dose was 25 mg with a value of 94.48.
The size of the Fe3O4 magnetic nanoparticles on the adsorbent was obtained by FESEM 49.30
and 43.09 nm. Correction of biological adsorbent with magnetic Fe3O4 nanoparticles can be
used as a suitable method for the separation of cadmium from the environment.
KeyWords:
"Cadmium", "Gundelia", "Nanoparticle", "absorbent"
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-8مقدمه

شدیدی دارد لذا مانند آهن به وسیله آهنربا جذب میشذود .رنذا
مگنتیت از خاکستری تا سیاه تغییر میکند و جرم مخصذو آن
تقریبا . 0رم در سانتیمتر مکعذب اسذت .بذا توجذه بذه اهمیذت و
ضرورت عنوان شده در این تحقیق جاذب بیولوژیکی کنگر با نانو
ذرات مغناطیسی Fe3O4ساختهشده به روش هم رسوبی اصذالح
شد؛ و همچنذین جذذب بیولذوژیکی یذون فلذزی کذادمیم ( )IIبذا
استفاده از جاذب بیولوژیکی کنگر وکنگر اصالح شده با نانو ذرات
مغناطیسی به صورت تابعی از غلطت اولیه یون فلذزی ،pH ،دوز
جاذب و زمان در یک سیستم ناپیوسته ان ام .رفت.

دردهه .ذشته ورود آالیندهها با منشأ انسانی مانند فلزات سذنگین
در محیط زیست ،به مقدار زیادی افذزایشیافتذه اسذت کذه ایذن
بهعنوان یک خطر جدی برای حیات اکوسیستم زمذین بذه شذمار
میآید .فلزات سنگین یکی از آالیندههای پایدار غیرقابذل ت زیذه
بیولوژیکی است که میتواند همراه پساب تصفیهشده یا فاضذالب
صنایع مختلذف بذه محذیطزیسذت وارد شذوند .یکذی از راههذای
جلو.یری از ورود این مواد به محیطزیست تصفیه و حذ آنهذا
از پسابها ،روش رسوبدهی شیمیایی اسذت کذه ایذن روش بذه
دلیل داشتن هزینه باال و تولید ل ن شیمیایی مسئلهساز میباشد.
درنتی ه روش حذذ بیولذوژیکی بذه عنذوان .زینذه ای کذه هذم
اقتصادی بوده و هم ساز.ار با محیطزیست مذیباشذد موردتوجذه
قرار.رفته است .تصفیه بیولوژیکی کذه توسذط جذرم بیولذوژیکی
(قارچ ،مخمر ،باکتری ،جلبک) ان ام میشود دارای مکانیسم های

-2روش انجام تحقیق
در این پژوهش برای ساخت نانو ذرات  Fe3O4از کلریدآهن سذه
ظرفیتی چهار آبذه ) ،(FeCl3.4H2Oکلریذد آهذن دو ظرفیتذی
شش آبذه  ،FeCl2.6H2Oهیدروکسذید سذدیم ) )NaOHو
اسیدکلریدریک ( )HClهمگی سذاخت شذرکت مذرک آلمذان بذا
کمینه خلذو  %11بذه کذار رفذت. .ذازنیتروژن ( )N2بذاخلو
 %11/1وآب دیونیزه به کار برده شده تولیذد دانشذکده داروسذازی
بود .برای سذاخت نذانوذرات مغناطیسذی  Fe3O4جهذت اصذالح
جاذب کنگر به منظور حذ فلزکادمیم از پسذاب هذا از روش هذم
رسذذوبی ( )Co-Precipitationاسذذتفاده شذذده اسذذت .در ابتذذدا
نمک های  FeCl3.4H2Oو FeCl2.6H2Oرا با نسبتهذای
مختلف (sampleA1) FeCl3/FeCl2=2در بشرهای جدا از
هم در داخل آب دیونیزه (برای جلو.یری از ترکیب اکسیژن با یون
های آهن از آّب دیونیزه اکسیژن زدایی شذده اسذتفاده شذد) حذل
نموده و سپس آن ها را داخل یک ارلن بذا هذم ترکیذب نمذودیم.
محلول حاوی یذون هذای  Fe3+و Fe2+را بذه مذدت  10دقیقذه
تحت .از نیتروژن قرار .رفت ،سپس در حالی که این محلذول هذا
روی همزن وتحت .ذاز نیتذروژن قذرار دارد محلذول هیدروکسذید
سدیم اکسیژن زدایی شده و به وسیله بورت قطره قطره و به آرامی
در مذذدت  92دقیقذذه بذذه محلذذول اضذذافه شذذد .افذذزودن محلذذول
هیدروکسیدسدیم باعث نظم بلوری بیشتر در ساختار نانو ذرات می
شود .پس از تمام شدن محلول هیدروکسید سدیم محلول به مدت
یک ساعت روی همزن و تحت .از نیتروژن قذرار .رفذت .سذپس
محلول را در یک بشر یک لیتذری ریختذه وآب دیذونیزه اکسذیژن
زدایی شده به آن اضافه شد و بر روی یک آهن ربای قذوی بذرای
سرعت دهی به فرآیند ته نشین شدن نذانو ذرات مغناطیسذی قذرار
.رفت .پس از ته نشین شدن ذرات  pHمحلول بذا یذک دسذتگاه
 pHسنج اندازه .یری شد که تقریبا  pHنمونذه سذاخته شذده در
این مرحله در حدود  11بود و چون  pHآب دیونیزه به کذار رفتذه
در حدود  7/0بود ،این نشان از وجود یو نهای اضافی در محلذول

جذب ،کمپلکس با سطح سلول ،تعویض یونی و رسوب میکرونی
است و دارای مزایایی از قبیل پائین بودن هزینه راهبذری ،پذائین
بودن ح م بیولوژیکی و شذیمیایی دفعذی ،رانذدمان حذذ بذاال،
قابلیت احیاء جذرم بیولذوژیکی و بازیافذت فلذزات سذنگین اسذت
) G.tournefortii .(Macaskie,1989بذذا اسذذم محلذذی
کنگر یکی از فراوانترین .یاهان مناطق کوهستانی ایذران اسذت
که بهآسانی در طبیعت تکثیر میشذود و تقریبذاد در کلیذه منذاطق
کوهسذذتانی ایذذران ،مذیرویذذد .کنگذذر .یذذاهی چندسذذاله مقذذاوم و
شیرابهدار پوشیده از کرک و با تیغهای فذراوان دارای بذر هذای
پهن ،ضخیم و متنذاوب ،واجذد تقسذیمات شذانهای عمیذق دارای
دانههای منتهی به خاراست .ساقه در این .یاه ضخیم ،ساده و یذا
منشعب با شاخههای کم است. .لهای صورتی ،سفید و ارغذوانی
م تمع در .لآذین کپه بهصذورت م موعذهای متذراکم بذا رأس
تخذذذممرغذذذی اسذذذت .(Ghahreman,1364) .مگنتیذذذت
( )Fe3O4یکذذی از معذذرو تذذرین اکسذذیدهای آهذذن اسذذت کذذه
سذیاهرنذذا اسذذت و متشذذکل از آهذذن ( )IIو آهذذن ( )IIIاسذذت
).(Ozkaya,2009مگنتیت طبیعی بهصورت سذنا معذدن 2
آن در طبیعت موجود میباشد .اکسید آهذن سذیاه ،سذنا معذدن
آهن ،تترا اکسیدتری آهذن ،فذروس فریذت  9از دیگذر نذامهذای
مگنتیت است .مگنتیت  72/9درصد وزنذی آهذن و  27/7درصذد
اکسیژن دارد و شبکه بلوری آن بهصورت مکعبی است .مگنتیذت
شامل یذونهذای دو و سذهظرفیتذی آهذن اسذت و ا.رچذه آن را
به صورت  Fe3O4مینویسند امذا فرمذول شذیمیایی صذحیح آن
بهصورت  Fe2+O2-است .مگنتیذت خاصذیت مغناطیسذی نسذبتا
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 pHمحلذول هذا بذا اسذتفاده از ) HCl(Merckو NaOH
)(Merckتنظیم شد .محلول ها با مقدار معذین جذاذب در ارلذن
ریخته شد ودر زمان مشذخ در شذیکر بذا دور  122 rpmقذرار
.رفت .بعد از ان ام آزمایشات جذب ،جاذب از محلول جدا .ردیذد.
آنالیز محلول های حاوی یون فلزی کادمیم به منظور تعین غلظت
نهایی بعد از آزمایش جذذب توسذط دسذتگاه جذذب اتمذی ان ذام
.رفت .بعد از تعیین غلظت مقدار یون فلزی باقیمانده در محلذول،
ظرفیت جذب جاذب بیو لوژیکی کنگر توسط رابطذه زیذر ودرصذد
حذ یون توسط جاذب بذا رابطذه هذای زیذر بذرای هذر کذدام از
آزمایشات محاسبه شد.

است .برای حذ این یونهای اضافی در محلول آن را چند بار بذا
آب دیونیزه و دو بار با اتانول شستشو داده تذا اینکذه  pHمحلذول
حدود  1/0شود .سپس رسوب بدست آمده تحت خذالء ودر دمذای
 02تذذا  02درجذذه سذذانتی .ذذراد خشذذک شذذد ;(Yan,2009
).Ozkaya,2009
اصالح جاذب بیولوژیکی کنگربا نانوذرات مغناطیسی
 Fe3O4به روش سنتزدرجا :بر ها و ساقه های کنگر را
ابتدا به قطعات کوچک در آورده و سپس آن ها را در آب دیونیزه
به مدت  20ساعت قرار داده تا .رد و خاک آن ها جدا شود .سپس
چند بار با آب دیونیزه شستشو داده و در دمای محیط قرار .رفت
تا خشک شود .پس از خشک شدن آن را با دستگاه ،آسیاب کرده
و به صورت پودر در آورده شد .وسپس از روش ساخت وتشکیل
نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4بر روی ذرات خرده شده کنگر به
اصل یو ژیکی می پردازیم .در این روش پس از وزن کردن کنگر
آن را در بالون سه دهانه که از پیش با آب مقطر شسته و خشک
شده بود ریخته و سپس به میزان الزم آب دیونیزه اکسیژن زدایی
شده را اضافه نموده و مخلوط را روی همزن مغناطیسی و تحت
.از نیتروژن به مدت  22دقیقه قرار می دهیم .سپس محلول های
یکنواخت تهیه شده نمک های  FeCl3و  FeCl2رادر یک بشر
با هم مخلوط کرده و به مخلوط کنگر اضافه می کنیم .مخلوط
تحت تروژن به مدت 22دقیقه شد .سپس در حالی که مخلوط
روی همزن تحت .از نیتروژن قرار داشت محلول هیدروکسید
سدیم اکسیژن زدایی شده را به وسیله بورت  02سی سی به
صورت قطره قطره و به آرامی در مدت  02دقیقه به مخلوط اضافه
شد پس از اتمام محلول هیدروکسید سدیم ،مخلوط به مدت 10
دقیقه روی همزن و تحت .از نیتروژن قرار داشت .سپس مخلوط
را در یک بشر یک لیتری ریخته و برروی آن آب دیونیزه اکسیژن
زدایی شده اضافه شد و بر روی یک آهن ربا قوی برای ته نشین
شدن ذرات قرا اده شد سپس چند بار با آب دیونیزه و اتانول
شست داده شد .رسوب بدست آمده تحت خالء و در دمای  02تا
 02درجه سانتی .راد خشک شد .با این روش چند نمونه تحت
خالء و .از نیتروژن ساخته وبا هم مقایسه شده تا بهترین شرایط
بدست آید:
نمونذذه :C1نسذذبت  ، kangar/FeCl3=0.75نمونذذه تحذذت
نیتروژن سنتز شده و تحت خالء خشک شد.
نمونه  :C2نسبت  ،kangar/FeCl3=1نمونه تحذت نیتذروژن
سنتز شده و تحت خالء خشک شد.
نمونذذه :C3نسذذبت  ،kangar/FeCl3=1.25نمونذذه تحذذت
نیتروژن سنتز و تحت خالء خشک شد.
آنالیزهای شناسایی برای نمونذه . C 3رفتذه شذده اسذت .ح ذم
محلول یون فلزی در تمام آزمایشات ثابت و برابر  02ccمی باشد.

V
m
) (c  ce
%R  i
100
ci
 :Rدرصذذد حذذذ  :Qe (mg/g) ،ظرفیذذت جذذذب جذذاذبCi ،
) :(mg/lغلظذذت اولیذذه یذذون فلذذزی در محلذذول:Ce (mg/l)،
غلظذت نهذایی یذون فلذزی در محلذول :m (mg)،جذرم جذاذب
برمبنای خشک :V (ml)،ح ذم محلذول .درایذن تحقیذق بذرای
جذذاذب بیولذذوژیکی کنگذذر و جذذاذب اصذذالح شذذده بذذا نذذانو ذرات
مغناطیسی Fe3O4متغیرهای تاثیر .ذار بر فرآیند جذذب بررسذی
.ردید.
) Qe  (c i  ce

بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر فرآیند جذذب توسذط
جذذاذب بیولذذوژیکی :بررسذذی اثذذر  pHروی حذذذف
یون :cd2+ابتدا محلول فلزی کادمیم با غلظذت  02 ppmرا در
ارلن مایر های  02ccآمذاده مذی کنذیم و  pHآنهذا را بذه طذور
جدا.انه در محدوده  7-1با اسذتفاده از  HClو  NaOHتنظذیم
کرده ومقدار  20mgجاذب بیولوژیکی کنگذر بذه محلذول اضذافه
کرده وداخل دستگاه شیکر و انکوباتور .ذاشذته و دسذتگاه در دمذا
 92 0Cو دور  122rpmتنظذیم شذد .سذپس بعذد از  11سذاعت
نمونه ها را از داخل دستگاه برداشته و پس از صا کذردن نمونذه
ها غلظت آن توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز .ردید .بذرای کنگذر
اصالح شده با نانو ذرات هم مراحل ذکر شده در باال ان ام .رفت.
بررسی اثر دوز جاذب روی حذف یون  :cd2+برای
بررسی اثر دوز جاذب بیولوژیکی کنگر ،در ارلن مایرهای 02cc
محلول فلزی کادمیم را باغلظت  02ppmتهیه نموده و pH
محلول روی مقدار بهینه  pH=7تنظیم شد سپس به طور
جدا.انه به محلولهای آماده شده مقدارهای معین mg ،20mg
 120 mg ،122mg ،70mg ،02ازجاذب بیولوژیکی کنگر(به
منظور تعیین بهترین محدوده غلظتی جاذب) را اضافه کرده و
داخل دستگاه شیکر و انکوباتور .ذاشته و دما و دور دستگاه به
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ترتیب بر روی  92 0Cو  122 rpmتنظیم شد .سپس نمونه ها
را پس از  11ساعت از داخل دستگاه برداشته و پس از صا
کردن نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز .ردید.
بررسی غلظت اولیه یون فلزی در محلول :برای بررسی
اثر غلظت اولیه یون فلزی در ارلن مایرهای  02ccمحلول های
فلزی کادمیم با غلظت های ( 12 -122 ppmبه منظور تعیین
بهترین محدوده غلظتی موثر کادمیوم) تهیه .ردید و pHمحلولها
با کمک  HClو  NaOHروی مقدار بهینه  pH=7تنظیم شد
وسپس به طور جدا.انه به مقدار  20mgجاذب بیولوژیکی کنگر
به محلولها اضافه شد .آنها را داخل دستگاه شیکر و انکوباتور

سنگین در  pHخا محلول .پتانسیل سطحی جاذب به دلیل
.روههای واکنشی برروی سطح خود در  pHخا محلول به
سایتهای فعال برای نشستن فلزات تبدیل شده و در نتی ه مقدار
 pHبهینه به نوع جاذب بیولوژیکی و نوع یون فلزی بستگی دارد.
یون کادمیم در  pHهای مختلف در اشکال )Cd2+ ,Cd(OH+
 Cd(OH)2(s) ,Cd(OH)20 ,Cd(OH)3شناخته شده
است .در. ،pH< 2ونه غالب  Cd2+میباشد و جذبCd2+
عمدتا توسط واکنش جذب ان ام میشود .در . pH<1ونه غالب
 Cd2+و ) Cd(OH+و در . pH>1ونه غالب  Cd(OH)3و
) Cd(OH)2(sمیباشد).(Yang,2012; Gong,2012
نتایج بدست آمده برای جاذب بیولوژیکی کنگر که از نمونه C3
استفاده شده است و تاثیر  pHبر روی حذ یون کادمیم برای
جاذب بیولوژیکی اصالح شده کنگر با نانو ذرات مغناطیسی در
شکل  1نشان داده شده است .در محدوده  2 pHتا  9درصد
حذ کم است واز  9تا  7به سرعت افزایش یافته است.

.ذاشته و دما و دور دستگاه به ترتیب بر روی  92 0Cو
 122rpmتنظیم شد .سپس نمونه ها را پس از  11ساعت از
داخل دستگاه برداشته و پس از صا کردن نمونه ها توسط
دستگاه جذب اتمی آنالیز .ردید.
2+
بررسی زمان تماس روی حذف یون : cdزمان تماس
یکی از مهمترین پارامترهایی است که جذب را تحت تاثیر قرار
میدهد .برای بررسی زمان در ارلن مایرهای  02ccمحلولهای
فلزی کادمیم باغلظت بهینه  02 ppmبرای کنگر و 22ppm
برای کنگر مغناطیس تهیه .ردید و  pHمحلول روی مقدار بهینه
 pH=7تنظیم شد وسپس به طور جدا.انه به مقدارهای معین
 25mgجاذب بیولوژیکی به محلول اضافه کرده و داخل دستگاه
شیکرو انکوباتور .ذاشته و دما و دور دستگاه به ترتیب بر

100

60

a

40
20

%Removl Cd+2

80

0

روی  92 0Cو 122 rpmتنظیم شد .سپس نمونهها را در محدوده
زمانی  0-202دقیقه به ترتیب از داخل دستگاه برداشته وپس از
صا کردن ،نمونهها توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز .ردید.
در ادامه از آنالیز FT_IRبرای شناسایی .روه های عاملی و
پیوندهای موجود در جاذب و نانو ذرات ،پراکند.ی اشعه  Xبرای
بررسی ساختار نانو ذرات مغناطیسی و جاذب بیولوژیکی و برای
بررسی سطح جاذب بیولوژیکی کنگر از نظر شکل شناسایی آنالیز
 FESEMبه عمل آمد .به کمک آنالیز زتا پتانسیل ( Zeta
 )potentialپتانسیل الکتریکی سطح ذرات جامد و بار سطح را
بدست آمد و از آنالیز فلورسانس پرتو ایکس ) (XRFنوع و
درصد عناصر تشکیل دهنده بر اساس اندازه .یری طول موج و
شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتم های مختلف موجود در
نمونه بدست آمد.

1
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2
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شکل  :1تاثیر  pHبذر روی حذذ یذون کذادمیم توسذط جذاذب
بیولوژیکی )a( kangar-Fe3O4و جاذب بیولوژیکی کنگر(.)b

 -9نتایج
 pHیکی از مهمترین پارامترهای محیطی است که جذب
بیولوژیکی یونهای فلزی را تحت تاثیر قرار میدهد .مقدار pH
محلول از دو جنبه تاثیر دارد :نوع و فرم شیمیایی یون فلزی
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شکل  :9بررسی غلظت اولیه یون فلزی در محلول با جاذب بیولوژیکی
کنگر ( )aو با جاذب بیولوژیکی )b( kangar-Fe3o4

تاثیر دوز جاذب بیولوژیکی کنگر بر روی حذ یون کادمیم در
شکل  2نشان داده شده است .انتظار داریم با افزایش دوز جاذب
درصد حذ یون کادمیم افزایش یابد ،چون با افزایش دوز جاذب
تعداد سایتهای فعال سطحی برای حذ فلز افزایش مییابد ولی
با توجه به شکل  2مشاهده شد که با افزایش دوز جاذب از
 20mgتا  120mgدرصد حذ روند ثابتی داشته و بیشترین
مقدار حذ یون کادمیم در دوز جاذب  20mgبا مقدار 10/01
بوده است.

در نتی ه کاهش در درصد حذ با افزایش در غلظذت مذاده اولیذه
رخ داده است در واقع میتوان چنین توضیح داد که در غلظت اولیه
 02ppmبرای جاذب کنگر و  22ppmبرای جاذب کنگر اصالح
شده با ذرات مغناطیسی سایتهای فعال جذب روی سطح جذاذب
بیولوژیکی تقریبا اشباع شده و پس از آن درصد حذذ یذون روی
سطح جاذب بیولوژیکی کم میشود چون جذذب چنذد الیذه اسذت
پس از اشباع برای جاذب کنگر دافعه بین یونها نیذروی قذویتری
است و برای کنگر مغناطیسی در همان حد اشباع باقی میماند؛ که
نشان میدهد که اصالح ما مفید واقع شده است (Singh,2010,
) .Cheng,1989نتایج بدست آمده برای جاذب بیولذوژیکی کنگذر
در شکل  9aو برای جاذب بیولوژیکی کنگر اصالح شذده بذا نذانو
ذرات مغناطیسی در شکل  9bنشان داده شده است.
تاثیر زمان تماس روی حذ یون کذادمیم :بذا افذزایش تذدری ی
زمان تماس یونها در م اورت جاذب ،درصد حذ افزایش می-
یابد .دادههای به دست آمده از درصد حذ کادمیم ) (Пبذرروی
جاذب بیو لوژیکی کنگر و کنگر اصالح شده نشان مذیدهذد کذه
برای کنگر در زمان تماس  222دقیقذه بیشذترین جذذب صذورت
.رفته که برای کنگر اصالح شده این زمان به  122دقیقه کاهش
یافت .با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد که افزایش زمان
حذ یون کادمیم روی جاذب کنگر و کنگر اصالح شذده رونذد
افزایشی داشت .برای جاذب کنگر زمذان  222دقیقذه طذول مذی
کشد تا فرایند جذب به حالت تعادل برسد؛ و جاذب اصذالح شذده
در مدت 122دقیقه به حالت تعادل رسید.

غلظت اولیه یون های فلزی در محلول نقش کلیدی به عنوان
یک نیروی محرکه برای غلبه بر مقاومت انتقال جرم بین فاز آبی
و جامد ایفا می کنند .همچنان که در شکل  9مشاهده میکنیم با
افزایش غلظت اولیه از  12ppmتا02، ppmدرصد حذ یون
کادمیم ( )IIاز  22/29به 122درصد برای جاذب کنگر و برای
جاذب اصالح شده با افزایش غلظت اولیه از 12ppmتا22ppm
درصد حذ  07/12به  10/10درصد افزایش یافته است.
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شکل  :2تاثیر دوز جاذب بیولوژیکی کنگر بر روی حذ یون کادمیم
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جدول  :2مغناطش اشباع نانو ذره Fe3O4
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شکل  :0تاثیر زمان تماس در محلول با جاذب بیولوژیکی kangar -Fe3O4
( )aو کنگر (. )b

تعیین نقاط بهینه جذب یون کادمیم ( )Пبرروی جاذب
بیولوژیکی کنگر و  :kangar- Fe3O4جدول  1نقاط
بهینه جذب یون کادمیم) )Пبر روی جاذب بیو لوژیکی کنگر
و kangar- Fe3O4را نشان می دهد .درصد حذ در شرایط
بهینه برای کنگر  122درصد و برای کنگر اصالح شده 11/22
بدست آمد.

جدول  9بررسی مغناطیش نسبت  Kangar/Fecl3در شرایط سنتز یکسان
مغناطش
()emu/g
20/012

جدول  :1نقاط بهینه جذب یون های کادمیم ( )Пبرای جاذب
 kangarوKangar- Fe3O4
Kangar-Fe3O4
 Kangarفاکتور
7
22

7
02

20

20

122

222

2

A1

باتوجه به چرخه پسماند نانو ذره  Fe3O4مقدار نیروی وادارند.ی
( )Hcومغناطش پسماند نانو ذره تقریبا نزدیک به مقدار صفر بوده
واین موارد از خصوصیات مواد ابرپارامغناطیس می باشند .در
مطالعات مغناطیسی ذرات ریز ،یک ویژ.ی مهم و جالب توجه
پارامتر نیروی وادارند.ی )  (Hcاست .نیروی وادارند.ی وابستگی
چشم.یری به اندازه ذرات دارد ،همانطور که اندازه ذرات کاهش
می یابد ،وادارند.ی افزایش مییابد و از یک مقدار ماکزیمم عبور
میکند وسپس به سمت صفر میل میکند .تفاوت در میزان
مغناطش را میتوان به تفاوت در اندازه آنها ارتباط داد که با
کوچکتر شدن اندازه ،همسو شدن ممان مغناطیسی راحتتر اتفاق
میافتد؛ بنابراین مغناطش با اندازه ذرات مرتبط بوده ودر یک
میدان معین ذره کوچکتر ،مغناطش بیشتری خواهد داشت
) .(Rado,1963با توجه به جدول 9وشکل  0مشاهده میکنیم
.برای اصالح جاذب بیولوژیکی کنگر به روش سنتز در جا در
شرایط نسبت  kangar/FeCl3=1.25سنتز تحت نیتروژن
وخشک شدن تحت خالء باالترین مغناطیس اشباع را دارد.

)t(min

100

FeCl3/Fecl2

نمونه

1/201
20/121

pH

شرایط سنتز

Kangar/
Fecl3

نمونه

تحت نیتروژن سنتز و تحت خالء
خشک شد.
تحت نیتروژن سنتز و تحت خالء
خشک شد.
تحت نیتروژن سنتز و تحت خالء
خشک شد.

2/70

C1

1

C2

1/20

C3

)  ( ppmغلظت اولیه
یون کادمیم ()П
))mgدوز جاذب بیو
لوژیکی
))minزمان

بررسی مغناطش نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4ساخته
شده به روش هم رسوبی
شکل  :0چرخه های پسماند نمونه های جاذب بیولوژیکی مغناطیسی شذده بذا
نسبت های متفاوت kangar /Fecl 3

آنالیز FT_IRبرای شناسذایی گذروه هذای عذاملی و
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پیوندهای موجود در جاذب و نانو ذرات :در شذکل  2 aبذا
توجه به نمذودار نذانو ذرات  Fe3O4پیذک اول در ناحیذه -9022
 9222مربذذوط بذذه .ذذروه هذذای عذذاملی هیدروکسذذیل ( )OHو
پیک 1500-2000به .روه کربوکسیل ( )COOHو پیکهای
ناحیه  022-1222مربوط بذه FeOOHو  Fe-Oمذی باشذد و
وجود همین .روه های عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل در سذطح
نانو ذرات است که باعث جذب کاتیونها میشود.

a

شکل  :7نمودار FTIRمربوط به kangar- Fe3O4

پراکندگی اشعه  Xبرای بررسی ساختار نانو ذرات
مغناطیسی و جاذب بیولوژیکی :ناحیه پرتو Xدر طیف
الکترو مغناطیس در محدوده بین پرتو  و پرتو فرابنفش قرار
دارد .با استفاده از این ناحیه طیفی اطالعاتی در خصو ساختار،
جنس ماده و نیز تعین مقادیر عناصر بدست آورد .در شکل 1
الگوی پراکند.ی اشعه  Xمربوط به نانو ذرات مغناطیسی(،)a
جاذب بیولوژیکی کنگر ( )bو کنگر اصالح شده با نانو ذرات( )cبه
ترتیب آورده شده است.

b

شکل :2نمودار FTIRنانوذرات مغناطیسی  )a( Fe3O4و FTIR
مربوط به کنگر()b

در نمودار FTIRجاذب بیولوژیکی کنگرشکل  2bمالحضه مذی-
شود که کنگر دارای .روهای عاملی متنوعی در سطح می باشذد و
همین تنوع .روها باعث قدرت جذب باال در سایت هذای مختلذف
شده واین امر جذب چند الیه در سطح جاذب را افزایش داده است.
پیک نمودار  FTIRکنگر در ناحیه  9222-9022مربوط به .ذروه
هیدروکسیل ودر ناحیه  2022-9222مربوط به ) o-H(sp3مذی
باشد و پیکهای ناحیه  1022مربوط به .روه کربوکسیل و آمینذه
 C-Nاسذت .شذکل  7نمذودار FTIRمربذوط بذه kangar-
 Fe3O4را نشان میدهد.

الگوی  XRDنانو ذرات مغناطیسی )a(Fe3O4

الگوی  XRDمربوط به کنگر()b
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الگوی XRDمربوط به )c(kangar- Fe 3O 4
شکل : 1الگوی XRD

در الگوی پراکند.ی اشعه  Xحاصل از نانو ذرات مغناطیسی شکل
 ،1 aدر زاویذذذه هذذذای ،07/02 ،09/10 ،09/91 ،90/20 ،92/20
 70/09 ،29/22پیذذکهذذای مربذذوط بذذه پراکنذذد.ی از صذذفحات
کریسذذذتالی ( )002( ،)011( ،)022( ،)022( ،)911( ،)222و ()099
به ترتیب مشاهده می شوند؛ که با توجه به کذارت مرجذع شذماره
( )21-1111این صفحات کریستالی مربوط بذه سذاختار اسذپینیلی
مکعذذب معکذذوس  Fe3O4مذذیباشذذد .همذذانطور کذذه در الگ ذوی
پراکند.ی مشذخ اسذت هذیو .ونذه پیذک اضذافی مربذوط بذه
ساختارهای دیگر مشاهده نمیشود .سایز متوسط نانو ذرات توسذط
دبای-شرر محاسبه شد:
k
D
COS 
 :Dسذایز متوسذط ذرات کریسذتالی :k ،ثابذت شذذرر (:  ،)2/11
نصف عرض قله مذاکزیمم :  ،طذول مذوج اشذعه  :α ،Xزاویذه
پراش برا میباشد .از محاسبات متوسط اندازه نذانو ذرات حذدود
 22نانومتر محاسبه شد .با توجه به شکل  1bکه الگوی پراکند.ی
پرتو  Xجاذب بیو لوژیکی کنگر را نشان میدهد ،پیکهایی که در
زاویه های  12و  22مشاهده می شوند احتماال مربوط به کریستال
های سلولز موجود در ساختار کنگر است که باپیکهای مربوط بذه
زیر الیه شیشه نیز همپوشانی داشته و باعث تیزی و تغییذر شذکل
پیک شده است و پیک مربوط به کریستالهای دیگری در الگذوی
پراش مشاهده نشده است .در الگوی پراکند.ی پرتو  Xشذکل 1c
مربوط به جاذب بیولوژیکی اصالح شده پیک-های مربوط به نذانو
ذرات  Fe3O4به خذوبی مشذاهده مذی شذود کذه در شذکل نیذز
مشخ شده است و همین طور در الگوی پراش کنگر مغناطیس
شده پیکهای مربوط به کنگر نیز قابل مشاهده هستند.
برای بررسی سطح جاذب بیولوژیکی کنگر از نظر شکل شناسذایی
آنالیز FESEMبه عمل آمد.

شکل  :1تصویر  FESEMاز جاذب بیولوژیکی کنگر

در شکل  1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ()FESEM
پودر جاذب بیولوژیکی کنگر نشان داده شده است .تصاویر در
بزر.نماییهای  µ١mو  222 nmاز جاذب کنگر را نشان می-
دهد .همانطورکه در شکل ها مشاهده میشود هیو نانو ذرهای
برروی سطح جاذب قبل از اصالح وجود ندارد وسطح آن کامال
تمیزمی باشد .در تصاویر  aو  bشیارهایی روی سطح دیده می-
شود که ابعاد این شیارها در اندازههای نانومتری می باشد و این
شیارها و حفرات نانومتری میتوانند مکانهای خوبی برای جذب
یون های فلزی محلول باشند.
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این اصالح ما از پایدار کننده استفاده نکذرده ایذم و چذون در ایذن
نمونه درصد نانو ذرات مغناطیسی بذه کنگذر بیشذتر مذی باشذد در
غیاب پایدار کننده احتمال توده ای شدن آن ها باال رفته است.
آنالیز زتذا پتانسذیل ( :)Zeta potentialزتذای پتانسذیل
پارامتر فیزیکی است که می توان به کمک آن پتانسیل الکتریکذی
سطح ذرات جامد و بار سذطح را بدسذت آورد (Hall,1960; Ne
).y,1973
-33/9
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شکل  :11نمودار مقایسه پتانسذیل سذطح نذانو ذره  ، Fe 3O 4جذاذب
بیولوژیکی  kangarو kangar - Fe 3O 4

باتوجه به شکل  11جاذب بیولوژیکی کنگر دارای پتانسیل سطحی
مطلوبی به دلیل .روهای واکنشی در روی سطح خود است؛ و
اصالح آن با نانو ذرات که خود نیز دارای بار سطحی منفی به
دلیل وجود .روهای عاملی می باشند باعث بیشتر شدن پتانسیل
سطحی شده است واین مقدار جذب توسط جاذب را باال می برد.
آنالیز فلورسانس پرتو ایکس ( :(XRFفلورسانس پرتو
ایکس یا طیفسن ی پرتو ایکس یک روش آنالیز عنصری است
که از آن به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی استفاده
میشود .با این آنالیز می توان نوع و درصد عناصر تشکیل دهنده
بر اساس اندازه .یری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع
شده از اتمهای مختلف موجود در نمونه را بدست
آورد ).(Smith,1999

شکل  :12تصاویر FESEMاز جاذب بیولوژیکیkangar- Fe3O4

این تصاویر در بزر.نمایی های مختلذف ( ٢ µmتذا  )999nmاز
نمونه  C 3بانسبت . kangar/FeCl3=1.25رفته شذده اسذت.
همانطور که در تصاویر شکل  12به وضوح مشاهده می شود کنگر
کامال با نانو ذرات Fe3O4اصالح شده و این نانو ذرات به خذوبی
بر روی سطح جاذب دیذده مذیشذوند؛ کذه دادههذای مربذوط بذه
 XRDنیز این را تایید مذیکنذد .در تصذاویر  cو ( dبزر.نمذایی
 222و  999نانومتر) انذدازه نذانو ذرات مغناطیسذی  Fe3O4روی
سطح جاذب کنگر اندازه .رفته شده که از ایذن انذدازه .یذری هذا
مقدار آنها حدود  01/92و  09/21نذانومتر بدسذت آمذد .البتذه در
تصویر مقداری از نانو ذرات مغناطیسی نیز توده ای شذده انذد کذه
این به دلیل برهم کنش .روه های عاملی آنها ونیروی جاذبه بین
آنها می باشد .همچنین توجه به این نکته ضروری اسذت کذه در
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شکل  :12درصد عناصر موجود در جاذب بیولوژیکی کنگر.
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تایید میکند .با توجه به نتایج آزمایش (پارامتر  PHو محاسبه
 )Kspمیتوان  PH=7را به عنوان  PHبهینه برای جذب در
نظر .رفت .انتظار این است که با افزایش دوز جاذب ،درصد حذ
یون کادمیم افزایش یابد ،چون با افزایش دوز جاذب ،تعداد سایت-
های فعال سطحی برای حذ فلز افزایش مییابد ولی مشاهده
شد که با افزایش دوز جاذب از  20mgتا  120mgدرصد حذ
کاهش یافته و بیشترین مقدار حذ یون کادمیم در دوز جاذب
 20mgبا مقدار  10/01بوده است؛ که دلیل آن این است که با
افزایش دوز جاذب سایتهای اشباع نشده و .روههای عاملی
جاذب توسط بر همکنش با هم غیرفعال شده و همچنین افزایش
دوز جاذب باعث تودهای شدن آن و کاهش سطح موثر جذب و
افزایش طول مسیر آزاد و نهایتاَ کاهش قدرت جذب جاذب .ردید
(سینا و همکارانش)2212 ،؛ بنابراین میتوان نتی ه .رفت که
تغییر در دوز جاذب ،فرآیند جذب را تحت تاثیر قرار میدهد .در
غلظتهای باال ،نیروی محرکه ،یعنی .رادیان غلظت قویتر است و
استفاده کارآمدتری از سایتهای جاذب به دلیل نیروی محرکه
بیشتر انتظار میرود و مقدار کادمیم جذب شده بر روی سطح
جاذب بیولوژیکی کنگر بیشتر و درصد حذ آن باالتر میرود .از
طرفی با افزایش غلظت از غلظت بهینه تا  122 ppmبا توجه به
این واقعیت که برای یک دوز ثابت جاذب بیولوژیکی ،جذب در
سایتهای بیشتری اشباع شده و دسترسی به سایتهای اشباع
نشده باقی مانده برای جذب به ندرت اتفاق میافتد .در نتی ه
کاهش در درصد حذ با افزایش در غلظت ماده اولیه رخ داده
است .در واقع میتوان چنین توضیح داد که در غلظت اولیه
 02ppmبرای جاذب کنگر و  22ppmبرای جاذب کنگر اصالح
شده با نانو ذرات مغناطیسی سایتهای فعال جذب روی سطح
جاذب بیولوژیکی تقریبا اشباع شده است و پس از آن درصد حذ
یون روی سطح جاذب بیولوژیکی کم میشود .چون جذب چند
الیه است پس از اشباع برای جاذب کنگر دافعه بین یونها نیروی
قویتری است و برای کنگر مغناطیسی در همان حد اشباع باقی
میماند؛ که نشان میدهد که اصالح ما مفید واقع شده است
(سینا و همکارانش2212 ،؛ چن و همکارانش .)2211 ،با افزایش
تدری ی زمان تماس یونها در م اورت جاذب ،درصد حذ
افزایش مییابد ،زیرا یونها زمان بیشتری برای تماس با جاذب
دارند .دادهها نشان میدهد که برای کنگر در زمان تماس 222
دقیقه بیشترین جذب صورت .رفته که برای کنگر اصالح شده
این زمان به  122دقیقه کاهش یافت که این از نظر صرفه جویی
در زمان بسار مفید و از نقاط مثبت این اصالح می باشد .درصد
بیشتر حذ با افزایش بیشتر زمان تغییر چندانی نمیکند .افزایش
زمان حذ یون کادمیم روی جاذب کنگر و کنگر اصالح شده
روند افزایشی داشت .برای جاذب کنگر زمان  222دقیقه طول

نتایج نشان می دهد عناصر زیادی در جاذب بیولوژیکی کنگر و
جود دارد که بیشترین درصد آنها مربوط به )،Ca(1.7124
) Mg(0.1869( ،Si(0.2070) ،Na(0.2677میباشد
ودیگری عناصر موجود درآن را در شکل 12مشاهده میکنید .البته
عناصر دیگری نیز در آن موجود میباشد که بدلیل درصد کم آن
ها در شکل نشان داده نشده است.
 -4نتیجهگیری
این تحقیق در دو بخش کلی ان ام شده است .در بخش اول
ساخت نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4به روش همرسوبی
) (Stratton,1987و در بخش دوم به اصالح جاذب بیولوژیکی
کنگر با نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4و چگونگی حذ یون
کادمیم از پسابها و بررسی عوامل تاثیر.ذار در میزان حذ یون
کادمیم از پسابها پرداخته شد .با توجه به موارد بررسی شده
مشاهده شد که مواد زاید و مضری مانند کاتیونهای فلزات
سنگین را میتوان با استفاده از یک .یاه بیولوژیکی به نام کنگر
( (Gundelia tournefortiiاز محلولهای آبی حذ نمود.
روش جذب بیولوژیکی سطحی را میتوان برای بهینه سازی
فرآیند جذب برای یون فلزی کادمیم بکار برد .با توجه به نتایج
بدست آمده ،میتوان .فت که اصالح جاذب بیولوژیکی با نانوذرات
مغناطیسی  Fe3O4نه تنها مشکل جداسازی آنها از محیط بعد
از استفاده را حل نمود بلکه تاثیر خوبی بر روی ظرفیت جذب
جاذب بیولوژیکی نیز داشت .در محدوده  2-9 pHدرصد حذ
کم است و از  9تا  7به سرعت افزایش یافته است .این پدیده را
میتوان با بارسطحی جاذب و یونهای  H+توضیح داد .در مقادیر
پایین  pHبیشترین مقدار H+در محلول وجود دارد ودر نتی ه
توده بیولوژیکی پروتونه شده و یونهای فلز با یونهای H+
درمحلول برای سایتهای فعال جاذب رقابت دارند و سایتهای
فعال توسط  H+قبل از اینکه یونهای فلز بتوانند به سمت آنها
جذب شوند ،اشغال میشوند .با افزایش  pHسایتهای جذب به
صورت منفی باردار هستند تا اینکه در یک  pHمعین یعنی pH
ایزوالکتریک ،سطح جاذب شدیداَ منفی میشود .بیشترین مقدار
حذ کاتیون فلزات سنگین در  pHایزوالکتریک رخ میدهد .در
این نقطه دافعه بین سطح جاذب و یونهای فلزی جذب شده در
کمترین حد بوده و یونها از نظر ساختمانی دارای پایداری زیادی
میباشند ،در نتی ه تمایل کمتری برای پخش دارند .با افزایش
 ,pHبارهای منفی سطح کاهش مییابد؛ بنابراین احتماالَ از pH
 7تا  12رسوب  Cd(OH)+و جذب Cd(OH)20ان ام شده
تقریباَ  122درصد شده است
که درصد حذ
) .(Amarasinghe,2007محاسبه  Kspنشان میدهد که
کادمیم بعد از  PH=9رسوب میدهد و این نتایج تحلیل فوق را
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 کنگر اصالح نشده و نانو ذرات باFTIRتوجه به مقایسه نمودار
 کنگر اصالح شده مشاهده شد که پیک مربوط بهFTIR نمودار
-روه.  پهن شده است و این به دلیل کاهش غلظتOH روه.
روههای روی. َهای هیدروکسیل روی سطح میباشد که احنماال
سطح کنگر با نانوذرات تشکیل پیوند دادهاند و از طرفی مشاهده
شد که پیکهای مربوط به سایتهای آمینی ضعیف شدهاند و این
تایید میکند که نانو ذرات با سایتهای آمینی نیز پیوند برقرار
رفت که یکنواختی بیشتری از نظر قدرت.  میتوان نتی ه.کردهاند
جذب در بین سایت های کنگر اصالح شده با نانو ذرات به وجود
آمده که این باعث یکنواختی بار سطحی شده و جذب به صورت
، با توجه به نمودار کنگر اصالح شده.یرد.تک الیه صورت می
 کربوکسیل و،روهای هیدروکسیل. سایتهای جذب مربوط به
.روههای آمینی میباشند.

کشید تا فرایند جذب به حالت تعادل برسد؛ و جاذب اصالح شده
 دقیقه به حالت تعادل رسید؛ بنابراین این اصالح122در مدت
باعث قابلیت جذب خوب در بازه زمانی مناسبی می باشد؛ زیرا
زمان یکی از پارامترهای کلیدی در انتخاب و بررسی عملکرد یک
 ) و مغناطش پسماندH c ( ی. مقدار نیروی وادارند.جاذب میباشد
نیز در چرخههای پسماند نمونههای جاذب بیولوژیکی مغناطیسی
فت کنگر. شده تقریبا نزدیک به مقدار صفر بوده پس میتوان
اصالح شده با نانو ذرات نیز دارای خاصیت ابرپارا مغناطیس می
 ولی مغناطش اشباع جاذب اصالح شده نسبت به نانو ذرات.باشد
کمتر می باشد واین مورد با توجه به اینکه مغناطش با اندازه ذرات
مرتبط بوده و دریک میدان معین ذره کوچکتر مغناطش بیشتری
 به تنهایی از اندازه کنگرFe3O4 و اندازه نانو ذرات.خواهد داشت
 با.اصالح شده با نانو ذره کوچکتر میباشد که قابل توجیه است
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