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چكيده
زمينه و هدف :باتوجه به آلوده شدن جنگلهاي شمال کشور به فلزات سنگين توسط فعاليتهايي مانند معدنکاوي ،هدف اين پژوهش
استفاده از نانو ذرات آهنصفرظرفيتي و پسماند سلولزي در اصالح خاک آلوده به سرب و استقرار نهال بلندمازو در آن بود.
روش بررسي :نهالهاي يکساله بلندمازو در گلدانهاي پالستيکي پرشده با خاک نهالستان در اسفند سال  3131کاشته شدند .سرب با
غلظتهاي صفر( 111 ،011 ،311 ،ميليگرم در کيلوگرم) ،با استفاده از نيتراتسرب بهصورت محلول به گلدانها اضافه شد .پسماند
سلولزي با سطوح صفر )W2( 01 ،)W1( 31 ،و  )W2( 11درصد ،در زمان کاشت به گلدانها اضافه شد .نانوذرات آهنصفرظرفيتي با
سطوح صفر )N2( 0 ،)N1( 3 ،و  )N3( 1ميليگرم در کيلوگرم ،به خاک تزريق شد .قطر ،ارتفاع ،وزن خشک ،زيتوده نهالها ،غلظت
قابلجذب سرب و کارايي اصالحکنندهها در انتهاي فصل رويش اندازهگيري شد.
يافتهها :با افزايش سطوح اصالحکنندهها (از  31به  11درصد پسماند سلولزي و از  3به  1ميليگرم بر کيلوگرم نانوذرات آهن) روند
افزايشي در مقدار زيتوده ن هال در تمام سطوح آلودگي مشاهده شد .باالترين کارايي براي تمام سطوح آلودگي در باالترين سطح هر
اصالحکننده مشاهده شد .کارايي تيمار  N3براي سرب ،93/5 :311سرب 44/4 :011و سرب 79/4 :111درصد و تيمار  W3براي
سرب ،55/7 :311سرب 94/34 :011و سرب 71/3 :111درصد بود.

 -3دکتري جنگلداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري ،ايران
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 -4استاديار گروه جنگلداري ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ايران
 -5استاد گروه خاکشناسي مناطق معتدله ،دانشگاه جورج آگوست گوتينگن ،گوتينگن ،آلمان
*

بحث و نتيجهگيري :استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفيتي کارايي بهتري نسبت به پسماند سلولزي کاهش قابليت جذب سرب داشت،
بنابراين ميتوان با عمليات جنگلکاري گونههاي بومي و استفاده از اين اصالحکنندهها در چاله کاشت به احيا جنگلها در مناطق آلوده
کمک کرد.
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Abstract
Background and Objective: Due to the contamination of northern forests with heavy metals by
activities such as mining, the aim of this study was to use zero-valent iron-nano-particles and
cellulosic-waste for reclamation of soil contaminated with lead and to establish oak seedlings.
Method: One-year-old oak seedlings were planted in plastic-pots filled with nursery soil in March2014. Lead was added to the pots at concentrations of 0, 100, 200, 300 (mgkg-1) using lead-nitrate
solution. Cellulosic-waste with levels of 0, 10% (W1), 20 %( W2) and 30 %( W2) was added to the
pots at the same time of planting. Zero-valent iron-nanoparticles with levels of 0, 1(N1), 2(N2) and
3(N3) mgkg-1 was injected into the soil. The diameter, height, dry weight, bioavailable concentration
of lead and amendments efficiency was measured at the end of the growing season.
Findings: With increasing levels of amendments (from 10 to 30% for cellulosic-waste and from 1 to 3
mg kg-1 for iron-nanoparticles), an increasing trend in seedlings biomass was observed for all levels of
contamination. The highest efficiency for all contamination levels was observed in highest level of
each amendment. The efficiency of N3 treatment for Pb 100, Pb 200 and Pb 300 was 79.5, 84.4 and
67.8%, respectively and the efficiency of W3 treatment was 55.6, 74.9 and 63.1%, respectively.
Discussion and Conclusion: The use of zero-valent nano-particles had a better efficiency than
cellulosic-waste to reduce the bioavailability of lead; therefore, planting native species and using such
amendments in planting holes can help the reforestation of contaminated areas.
Key words: Soil Reclamation, Iron Nanoparticles, Cellulosic Wastes, Lead, Quercus Castaneifolia
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تفضلي و همكاران

مقدمه
آلودگي محيطزيست بهويژه آلودگي خاک ،بهصورت طبيعي و يا

ترکيبات مناسبي از اصالحکنندههاي خاک مخلوط ميشود

در اثر فعاليتهاي انساني اتفاق ميافتد که منجر به برهم

( .)31يکي از اصالحکنندهها در اين زمينه ،پسماند سلولزي

خوردن تعادل و توازن محيطزيست خواهد شد .از ميان آالينده-

حاصل از کارخانه چوب و کاغذ است که داراي هزينه کم و از

هاي خاک ،فلزات سنگين بهواسطه غيرقابل تجزيه بودن و

نظر زيستمحيطي نيز کمخطر ميباشند .پسماند سلولزي

سميت زياد اهميت بااليي دارند ( .)0 ،3از جمله فعاليتهاي

حاوي مقادير زيادي مواد آلي ميباشد که اضافه کردن آن به

انساني که باعث ورود فلزات سنگين به خاک ميشود ميتوان

خاک ميتواند باعث تشکيل ترکيباتي با عناصر آالينده شود

به فعاليتهاي کشاورزي همچون استفاده از آفتکشها،

( .)37 ،35 ،34استفاده از پسماند سلولزي حاصل از کارخانه

استفاده از کودهاي آلي و معدني ،فعاليتهاي صنعتي مانند

چوب و کاغذ بهمنظور اصالح خاکهاي آلوده ميتواند راهکار

کارخانههاي ذوب و استخراج فلزات و فعاليت معدنکاوي اشاره

مناسبي بهمنظور مديريت اين پسماندها باشد.

کرد ( .)4 ،1غلظت باالي عناصر سنگين در خاک منجر به ايجاد

بررسي منابع علمي نشان ميدهد کاربرد نانو ذرات آهن صفر

شرايط اسيدي و همچنين کاهش فعاليت جوامع ميکروبي در

ظرفيتي نسل جديدي از فنّاوري پاکسازي محيطزيست است

خاک ميشود ( .)5عناصري مانند سرب مورد نياز گياه نيستند

که ميتواند برخالف روشهاي سنتي ،راهحل اقتصادي براي

و غلظت باالي آن در خاک باعث ايجاد سميت براي گياهان

برخي از مشکالت ناشي از آاليندهها باشد ( .)33 ،34 ،39بر

مي شود همچنين ،غلظت باالي آن در گياه ،منجر به کاهش

اساس خاصيت کاهشي نانو ذرات آهن ميتوان از آن براي

فتوسنتز ،کاهش جذب آب و مواد غذايي ،ايجاد کلروز و در

کاهش دسترسي فلزات سنگين براي گياهان استفاده کرد (.)5

نهايت مرگ گياه ميشود (.)4 ،9 ،7

نانو ذرات آهن بسيار ناپايدار هستند و به همين منظور روش-

جنگلهاي شمال کشور در برخي مناطق تحت تأثير فعاليتهاي

هاي متداول تهيه نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي نياز به شرايط

انساني از جمله فعاليت استخراج سنتي معادن زغالسنگ در

بيهوازي دارد که توليد انبوه آن را با مشکل مواجه ميسازد،

آلودگي خاک قرار گرفتهاند .با توجه به اثرات مخرب

بنابراين ،استفاده از روشهاي جديد سنتز نانو ذرات آهن صفر

فعاليتهاي انساني روي جنگل ،حفظ و احيا جنگلها در مناطق

ظرفيتي که با استفاده از مواد جديد پايدار ميشوند ،براي توليد

آلوده ،بهمنظور دستيابي به اهداف مديريت پايدار و جلوگيري

انبوه الزم و ضروري ميباشد .پژوهشها نشان داده است که

از تخريب بيشتر آنها ،امري ضروري ميباشد .با توجه به

پسماندهاي مرکبات حاوي مقادير زيادي از احياکنندهها مانند

طوالني بودن فرآيند توالي طبيعي و فرآيند گياهپااليي و در

آسکوربيک اسيد ميباشند که از آنها ميتوان بهعنوان

برخي موارد غيرممکن بودن آنها ،دخالت در مناطق آلوده

پايدارکننده نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي استفاده نمود (.)01

بهمنظور تسريع در روند احيا و بازسازي جنگل ،الزم و ضروري

هدف اين پژوهش ،بررسي اثرات استفاده از اصالحکنندههاي

ميباشد .اگر به نحوي دسترسي زيستي فلزات سنگين براي

آلي (پسماند سلولزي) و فناوري نانو (نانو ذرات آهن صفر

گياهان در خاک آلوده کاهش يابد ،امکان ايجاد پوشش گياهي

ظرفيتي) در اصالح خاک آلوده و بهبود خصوصيات رويشي نهال

در آنها افزايش مييابد ( .)3روشهاي مختلفي براي اين منظور

بلندمازو در آن ميباشد .استفاده از اصالحکنندههاي خاک

وجود دارد که يکي از روشهاي اقتصادي ،غير پويا کردن فلزات

بهمنظور استقرار نهال در امر جنگلکاري با گونههاي بومي در

سنگين در خاک است ( .)31اين روش نهتنها به هزينه کمتري

مناطق جنگلي آلوده به فلزات سنگين ميتواند راهکار مديريتي

نياز دارد بلکه با محيطزيست سازگارتر ميباشد ( )33و هدف

مناسبي بهمنظور پااليش و احيا جنگلها در اين مناطق باشد.

معرض

آن جلوگيري از جذب فلزات سنگين از طريق کاهش حالليت يا
سميت اين ترکيبات است ( )30که در اين روش خاک آلوده با
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روش بررسي

پايدارکننده نانو ذرات آهن بدون استفاده از گازهاي بياثر و در

آمادهسازي نهال و خاک

شرايط هوازي ،استفاده شد (.)01

بهمنظور انجام اين تحقيق ،نهالهاي يکساله بلندمازو (قطر:

تيمارهاي اصالحکننده خاک

 1/55±1/13سانتيمتر ،ارتفاع 07/43±5/5 :سانتيمتر) از

براي هر يک از سطوح آلودگي خاک (سرب )111 ،011 ،311

نهالستان چلمردي واقع در نکا ،مازندران تهيه شد .نهالها در

پسماند سلولزي (تهيه شده از کارخانه چوب و کاغذ مازندران)

درون گلدانهاي پالستيکي پرشده با خاک نهالستان در اسفند

همزمان با کاشت نهالها با خاک گلدانها با  4سطح صفر

سال  3131کاشته و در محيط نهالستان نگهداري شدند.

(خاک آلوده) )W2( 01 ،)W1( 31 ،و  )W3( 11درصد

بهمنظور بررسي خصوصيات خاک نهالستان ،ده نمونه از خاک

آميخته شد .نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي براي هر يک از سطوح

تهيهشده و در آزمايشگاه بافت خاک با روش هيدرومتري ،درصد

مذکور نيز پس از آلوده کردن خاک ،در عمق  1سانتيمتري

رطوبت خاک به روش خشککردن مقدار معين خاک تر در آون

خاک با  4سطح صفر (خاک آلوده) )N2( 0 ،)N1( 3 ،و 1

در دماي  315درجه سانتيگراد ،وزن مخصوص ظاهري به روش

( )N3ميليگرم در کيلوگرم به خاک گلدنها تزريق شدند.

کلوخه برحسب گرم بر سانتيمتر مکعب ،واکنش خاک با روش

بهطور کلي ،هر سطح آلودگي ،بهعنوان مثال سطح ،Pb100

 KClبه کمک دستگاه  pHمتر ،هدايت الکتريکي با استفاده از

داراي  9حالت بود که شامل :خاک آلودهW1, W2, W3, ،

دستگاه سنجش هدايت الکتريکي ،کربن آلي به روش والکي

 N1, N2, N3بود.

بلک اندازهگيري شد (.)03
خاک حاوي سرب با غلظتهاي 011 ،)Pb100( 311 ،1
( )Pb200و  )Pb300( 111ميليگرم در کيلوگرم با استفاده
از نمک نيترات سرب ( )Pb(NO3)2آماده شد .براي اين
منظور ،نمک نيتراتي در آب مقطر حل شده و در نهايت  1نوع
محلول (با سه سطح ذکرشده) بهصورت جداگانه آماده و به
خاک گلدانها اضافه شد .سپس گلدانها تقريباً تا رطوبت
اشباع آبياري و دو هفته رها شدند تا امکان برهمکنش آالينده و
خاک فراهم شود و شرايط آلودگي طبيعيتر باشد (.)1 ، 7
تهيه نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي با روش احيا نيترات آهن
سهظرفيتي به آهن صفر ظرفيتي بهوسيله واکنش احيايي آهن
سهظرفيتي  1/3موالر با بوروهيدريد سديم  1/37موالر بصورت
رابطه ( )3توليد شد (:)01
()3

2Fe(NO3)3 + 6NaBH4 + 18H2O
2Fe0 + 6NaNO3 + 6B(OH)3 + 21H2

اندازهگيري خصوصيات رويشي نهالها و نمونهبرداري
خاک
قطر ،ارتفاع و وزن خشک نهالها در انتهاي دوره مورد بررسي
(انتهاي فصل رويش) مورد اندازهگيري قرار گرفت .جهت تعيين
وزن خشک ،ريشه ،ساقه و برگ نهالها بهصورت جداگانه در
دماي  91درجه سانتيگراد به مدت  44ساعت خشک شدند و
سپس مورد اندازهگيري قرار گرفتند .نمونههاي خاک در انتهاي
دوره مورد بررسي از گلدانها تهيه و به آزمايشگاه منتقل
شدند .در آزمايشگاه غلظت قابلجذب سرب پس از عصارهگيري
با روش  EDTAبا استفاده از دستگاه جذب اتمي مورد اندازه-
گيري قرار گرفت (.)00
محاسبات و تجزيه و تحليل دادهها
اين پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفي با  4تکرار براي هر
حالت (…  )Pb100-W1, Pb100-W2,انجام شد .کارايي
حذف فلزات سنگين 3توسط اصالحکنندههاي خاک با استفاده

در اين روش توليد نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي ،با افزودن

از رابطه  0مورد اندازهگيري قرار گرفت:

آهسته و قطره قطره محلول بوروهيدريد سديم به محلول نمک

)(0

آهن انجام شد .در اين پژوهش از آسکوربيک اسيد بهعنوان
)1- Removal Efficiency (RE
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تفضلي و همكاران

خصوصيات رويشي نهال
نتايج اين تحقيق نشان داد که حضور سرب در خاک اثرات

بررسي در خاک اصالحنشده ميباشد.

معنيداري روي مشخصات رويشي نهال بلندمازو داشت؛

تيمارهاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل ،شاهد (بدون فلز

بهگونهاي که باعث کاهش معنيدار ارتفاع ،قطر و وزن خشک

سنگين و اصالحکننده) ،خاک آلوده (بدون اصالحکننده)،W1 ،

نهال (ريشه ،ساقه و برگ) شد (شکل  .)3همچنين نتايج نشان

 N3 ،N2 ،N1 ،W3 ،W2بود .جهت بررسي مشخصههاي

داد که استفاده از اصالحکنندههاي نانو ذرات آهن و پسماند

رويش نهالها ،غلظت فلزات و کارايي اصالحکنندهها در

سلولزي باعث بهبود خصوصيات رويشي نهال بلندمازو شد .با

تيمارهاي مختلف از آزمون تجزيه واريانس براي مقايسه کلي

افزايش غلظت سرب در خاک ،مشخصات رويشي کاهش يافت و

استفاده شد .براي مقايسات چندگانه ميانگينها از آزمون

با افزايش سطح اصالحکننده در هر غلظت سرب ،مقدار

دانکن 3استفاده شد .کليه آزمونهاي آماري با استفاده از

مشخصات رويشي افزايش يافت .بيشترين مقدار ارتفاع (سرب

نرمافزار  SPSS v.16انجام شد.

 ، 51/5±1/59 :311سرب  45/9±1/73 :011و سرب :111
 47/0±1/53سانتيمتر) ،قطر (سرب  ، 3/11±1/17 :311سرب

نتايج

 1/35±1/13 :011و سرب  1/44±1/13 :111سانتيمتر) ،و

خصوصيات خاک

وزن خشک کل براي تمام سطوح آلودگي در تيمار نانو ذرات

بافت خاک مورد استفاده در نهالستان از نوع رسي بود .مقدار

سطح سوم مشاهده شد.

واکنش خاک و هدايت الکتريکي به ترتيب  9/35و  1/91دسي
زيمنس بر متر بود .مشخصات فيزيکي و شيميايي خاک مورد
استفاده در گلدانها در جدول  3گزارش شد.
جدول  -1خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک مورد
استفاده در گلدانها
Table 1. Physical and chemical properties of
soil used in pots
ميانگين  ±اشتباه
مشخصه خاک
معيار
بافت خاک (درصد شن :سيلت:
رس)

اسيديته
هدايت الکتريکي (دسي زيمنس
بر متر)

03/7 : 03/0 : 43/0
9/35±1/13
1/91±1/110

کربن آلي (درصد)

7/14±1/0

نيتروژن کل (درصد)

1/14±1/10

فسفر قابل جذب (ميليگرم بر
کيلوگرم)
پتاسيم قابل جذب (ميليگرم بر
کيلوگرم)

4/13±1/0
419/4±4/4

1- Duncan
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شكل  -1قطر ،ارتفاع و زيتوده نهال بلندمازو در خاک آلوده و خاک اصالحشده با سطوح مختلف نانو ذرات آهن صفر
ظرفيتي ( )Nو پسماند سلولزي ( .)Wخطوط عمودي نشاندهنده اشتباه معيار و حروف مختلف التين نشاندهنده اختالف
معنيدار براي هر غلطت آلودگي در سطح  5درصد ميباشد.
Figure 1. Diameter, height and biomass of oak seedlings in polluted soil and soil reclamated with different levels
of zero-valent iron-nanoparticles (N) and cellulosic wastes (W). Vertical bars represent SE and different letters
represent significant differences in each pollution concentration at 5%.

غلظت قابلجذب سرب
نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از اصالحکنندهها باعث

غلظت قابلجذب سرب براي تمام سطوح آلودگي در اصالح-

کاهش معنيدار غلظت قابلجذب سرب در خاک ميشود .با

کننده نانو ذرات سطح سوم (سرب  ،33/35 :311سرب :011

افزايش سطح اصالحکننده ،روند کاهشي در مقدار قابلجذب

 ،03/75سرب  53/14 :111ميليگرم در کيلوگرم) مشاهده شد

سرب در تمام سطوح آلودگي مشاهده شد .کمترين مقدار

(شکل .)0

55
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شكل  -2غلظت قابلجذب سرب در خاکآلوده و خاک اصالح شده با سطوح مختلف نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي ( )Nو
پسماند سلولزي ( .)Wخطوط عمودي نشاندهنده اشتباه معيار و حروف مختلف التين نشاندهنده اختالف معنيدار براي هر
غلطت آلودگي در سطح  5درصد ميباشد.
Figure 2. Bioavailable concentration of lead in polluted soil and soil reclamated with different levels of zerovalent iron-nanoparticles (N) and cellulosic wastes (W). Vertical bars represent SE and Different letters represent
significant differences in each pollution concentration at 5%.

کارايي اصالحکنندههاي خاک
نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش سطح اصالحکنندهها،

کارايي در تيمار نانو ذرات آهن سطح سوم براي سرب :311

کارايي حذف سرب افزايش مييابد و همچنين نتايج نشان داد

 ،93/5سرب  44/4 :011و سرب  79/4 :111درصد و در تيمار

که نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي کارايي بهتري نسبت به پسماند

پسماند سلولزي سطح سوم براي سرب  ،55/7 :311سرب :011

سلولزي دارد (شکل  .)1باالترين کارايي براي تمام سطوح

 94/34و سرب  71/3 :111درصد بود.

آلودگي در باالترين سطح هر اصالحکننده مشاهده شد .مقدار

شكل  -9کارايي سطوح مختلف اصالحکنندههاي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي ( )Nو پسماند سلولزي ( )Wدر حذف فلز
سرب .خطوط عمودي نشاندهنده اشتباه معيار و حروف مختلف التين نشاندهنده اختالف معنيدار براي هر غلطت سرب در
سطح  5درصد ميباشد.
)Figure 3. Removal efficiency of different levels of zero-valent iron-nanoparticles (N) and cellulosic wastes (W
for lead removal. Vertical bars represent SE and Different letters represent significant differences in each
pollution concentration at 5%.
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بحث

هاي بسياري نشان داده است که استفاده از اصالحکنندههاي

نتايج اين پژوهش نشان داد که حضور سرب بهطور معنيداري

حاوي مواد آلي ميتواند باعث کاهش مقدار قابلجذب فلزات

باعث کاهش مشخصات رويشي نهال ميشود .سرب براي

سنگين در خاک شود (.)19 ،17 ،15 ،14 ،11 ،10 ،04

گياهان سمي بوده و با تشکيل کمپلکسهاي پيچيده با گروه-

در اين پژوهش استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي باعث

هاي جانبي ترکيبات آلي مانند پروتئينها در بسيار از اعمال

کاهش مقدار قابلجذب سرب در خاک شد و با افزايش سطح

سلولي دخالت کرده ،در نتيجه از فعاليتهاي ضروري سلول

اصالحکننده در تمام سطوح آلودگي ،روند کاهشي مشاهده شد.

جلوگيري ميکند .بهطور کلي ،جذب فلز توسط گياه و حضور

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي داراي يک هسته با جنس آهن

سرب در بافت گياه باعث کاهش تقسيم سلولي و تأثير روي

صفر ظرفيتي و يا همان آهن فلزي تشکيل شده است،

سنتز  RNAميشود ( .)01در تمام سطوح آلودگي ،با افزايش

درحاليکه يک پوسته اکسيدي در نتيجه اکسايش آهن فلزي،

سطح اصالحکنندهها در خاک ،مقدار وزن خشک نهالها افزايش

در پيرامون آن تشکيل شده است .هسته اين ساختار داراي

يافت .تحقيقات نشان داد که اضافه کردن مواد آلي سبب بهبود

قابليت از دست دادن الکترون ميباشد .آهن صفر ظرفيتي داراي

خصوصيات خاک ( )05 ،04و بهبود رويش نهال ميشود (.)07

پتانسيل کاهشي  -441 mvميباشد و يک کاهنده بسيار قوي

يکي از عمده داليل بهبود رويش نهالها با اضافه کردن مواد آلي

ميباشد .مکانيزم رفتار نانو ذرات آهن با فلزات سنگين بستگي
0

را ميتوان ناشي از افزايش مواد غذايي ،مواد آلي بهبود

به پتانسيل کاهشي فلزت دارد .فلزاتي که داراي پتانسيل E

خصوصيات زيستي خاک و افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني در

مثبتتر از آهن ميباشند مانند سرب ،هم از طريق فرآيند انتقال

خاک بيان کرد ( .)11 ،03 ،04 ،09بهبود خصوصيات رويش

الکترون از آهن به فلز و هم از طريق فرآيند جذب سطحي

نهالها با افزايش سطح نانو ذرات آهن ميتواند ناشي از اثر آهن

حذف ميشوند .وانتابه و همکاران ( )31در تحقيق خود گزارش

روي بهبود فتوسنتز نهالها و همچنين کاهش ميزان

کردند که استفاده از  3ميليگرم در کيلوگرم از نانو ذرات آهن

قابلدسترس سرب در خاک بيان کرد .بهبود رويش گياهان با

صفر ظرفيتي در خاک آلوده به کادميم باعث کاهش مقدار

استفاده از اصالحکنندههاي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي در

جذب کادميم ميشود .لئو و همکاران ( )35در تحقيق خود اثر

مطالعات الوابل و همکاران ( )13لئو و الل ( )35نيز گزارش

استفاده از نانو ذرات آهن را در کاهش مقدار جذب کادميم

شد.

گزارش کرده است .نتايج تحقيق هوبن و سونت ( )14نشان داد

نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از پسماند سلولزي و نانو

که استفاده از  0 ،3و  5درصد از نانو ذرات آهن باعث کاهش

ذرات آهن صفر ظرفيتي باعث کاهش معنيدار غلظت قابلجذب

آبشويي کادميم و روي در خاک شد و مقدار قابلدسترس

سرب در خاک ميشود؛ همچنين روند کاهشي در غلظت

کادميم و روي با استفاده از  5درصد از نانو ذرات آهن به مقدار

قابلجذب سرب با افزايش سطح اصالحکنندهها مشاهده شد.

 45تا  71درصد کاهش يافت.

اضافه کردن مواد آلي به خاک ميتواند روي ميزان قابلدسترس

نتايج اين پژوهش نشان داد که نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

فلزات سنگين در خاک از طريق تشکيل کالت و کمپلکسهاي

داراي کارايي بيشتري نسبت به پسماند سلولزي در حذف

مواد آلي تأثيرگذار باشد ( .)10مواد آلي بهواسطه دارا بودن

سرب از خاک دارد .نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي به دليل دارا

گروههاي کربوکسيل و هيدروکسيل ميتوانند روي جذب فلزات

بودن اندازهاي بين  31تا  311نانومتر داراي سطح واکنشپذير

تأثيرگذار باشند .بنابراين استفاده از مواد آلي و اصالحکنندههاي

بسيار بااليي در مقايسه با ذرات با اندازه بيشتر ميباشند که به

حاوي مواد آلي باعث کاهش ميزان قابلدسترس فلزات سنگين

دنبال آن باعث افزايش قابليت حذف آاليندهها از خاک ميشود

در خاکهاي آلوده ميشود ( .)17 ،11 ،37بهطورکلي پژوهش-

( .)13پژوهشهاي بسياري کارايي بيشتر نانو ذرات آهن صفر
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ظرفيتي را در مقايسه با ساير اصالحکنندههاي خاک گزارش
.)41 ،19( کردند
 اصالحکنندههاي پسماند سلولزي و،مطابق نتايج اين پژوهش
نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي باعث کاهش قابليت جذب سرب
در خاک آلوده ميشوند و استفاده از نانو ذرات داراي کارايي
 بنابراين ميتوان با اجراي.بهتري نسبت به پسماند سلولزي بود
-عمليات جنگلکاري با گونههاي بومي و استفاده از اين اصالح
کنندهها در چاله کاشت نهالها به احيا جنگل در مناطق آلوده
 با توجه به محدود بودن پژوهشها در ارتباط با اثر.کمک کرد
نانو ذرات آهن روي ساير فلزات سنگين در خاکهاي آلوده
جنگلي و واکنش ساير نهالهاي گونههاي بومي رايج در امر
 انجام پژوهشهاي بيشتر در اين راستا الزم و،جنگلکاري
.ضروري ميباشد

تشكر و قدرداني
-بدينوسيله از زحمات کارشناسان محترم نهالستان چلمردي به
ويژه آقايان مهندس حامد مشکوري و مهندس قنبر محمدي
 همچنين از ستاد ويژه.صميمانه قدرداني و سپاسگزاري ميشود
توسعه فناوري نانو که بخشي از هزينههاي اين پژوهش را تأمين
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