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Abstract
Background and purpose: Among the numerous chemicals utilized in agriculture, 2,4Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is widely used to control weeds. This herbicide is considered as a
carcinogen and high toxic pollutant which is very difficult to remove due to its biological and chemical
stability. This study aimed at photocatalytic degradation of 2,4-D using indium oxide nanoparticles in the
presence of ultraviolet light.
Materials and methods: This study was carried out in bench scale and batch system. The effect
of operating parameters such as pH (2-11), contact time (5-240 min), catalyst dose (0.1-2 g/l) and initial
concentration of herbicide (5-40 m/l) on the efficiency of the process were studied. The experimental data
were fitted to a pseudo-first-order kinetic model.
Results: Increasing the pH and initial concentration of herbicide led to reduced efficiency while
increasing the contact time and catalyst dose increased the efficiency. The best result (70% efficiency)
was achieved at pH 3, 1 g/l catalyst dose, 120 min contact time, and 5 mg/l initial concentration. The
process data well followed the pseudo-first-order kinetic model (R2 = 0.915).
Conclusion: The results demonstrated that the photocatalytic process using indium oxide
nanoparticles in the presence of ultraviolet light have a relatively good efficiency in removing 2,4-D.
Keywords: herbicide removal, photocatalytic process, Indium nanoparticle, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
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چكیده
سابقه و هدف :در میان مواد شیمیایی متعدد مورد استفاده در بخش کشاورزی -4 ,2 ،دی کلرو فنوکسی استیک اسید
( )2،4-Dبهطور گستردهای برای کنترل علفهای هرز مورد استفاده قرار میگیرد .این علف کش بهه عنهوان یهک ندینهده
سرطان زا و با سمیت باد در نظر گرفته میشود که به دلیل پایداری بیولهویییی و شهیمیایی نن ،زیهیهه ایهن ندینهده بسهیار
مشیل است .لذا این مطالعه با هدف زیهیه فتوکازالیستی علفکش  2،4-Dبا استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور
نور ماوراء بنفش انیام شد.
مواد و روشها :این زحقیق در مقیاس نزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته انیام شد .اثر پارامترهای عملیهازی نظیهر pH
( ،)11-2زمان زماس ( 242-5دقیقه) ،دوز کازالیست ( 2/1-2گرم بر لیتر) و غلظت اولیه علهف کهش ( 42-5میلهیگهرم بهر
لیتر) بر راندمان فرنیند مورد بررسی قرار گرفت .داده های فرنیند با مدل سینتییی شبه درجه یک زطبیق داده شدند.
یافتهها :افهایش  pHو غلظت اولیه علهفکهش منیهر بهه کهاهش رانهدمان زیهیهه شهد و افههایش زمهان زمهاس و دوز
فتوکازالیست سبب افهایش راندمان زیهیه شد .بهترین راندمان معادل  02درصد ،در  pHبرابر با  ،3دوز کازالیست  1گرم بر
لیتر ،زمان زماس  122دقیقه و غلظت اولیه علف کش  5میلیگر م بر لیتر حاصل شد .داده های فرنیند به خهوبی از سهینتیک
شبه درجه یک پیروی میکنند (.)R2=0.915
استنتاج :نتایج این مطالعه نشان داد که فرنیند فتوکازالیستی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور نور ماوراء
بنفش راندمان نسبتاً مناسبی برای زیهیه علف کش  2،4-Dدارد.
واژه های کلیدی :زیهیه علف کش ،فرنیند فتوکازالیستی ،نانوذرات اکسید ایندیوم -4 ,2 ،دی کلرو فنوکسی استیک اسید
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در کشهاورزی

مههورد زوجههه قههرار گرفتههه اسههت( .)0زیهیههه علههفکههش

در

دیکههوات زوسههط نههور خورشههید در حضههور نههانوذرات

کشههتهارهای بههرنج ،گنههدم و ذرت مههورد اسههتفاده قههرار

 ،)11( ZnOزیهیه میهوپرو

و پییلهورام بها اسهتفاده از

میگیرنههد( .)2در میههان مههواد شههیمیایی متعههددی کههه در

نههانوزیوبهههای زیتههانیوم( ،)12زیهیههه  -4 ,2دی کلههرو

بخهههش کشهههاورزی مهههورد اسهههتفاده قهههرار مهههیگیهههرد،

فنوکسی استیک اسید با استفاده از زرکیب گرافنTiO2 /

-2،4دیکلرو فنوکسهی اسهتیک اسهید ( )2،4-D1بههطهور

مغناطیسی( ،)0جذب و زیهیه ایهوپروزورن با اسهتفاده از

گستردهای برای کنترل علفهای هرز مورد استفاده قرار

مواد هیبریدی  / TiO2کربن( )13و زیهیه علفکشهای

میگیرد که بعهد از اسهتفاده بهه علهت حاللیهت زیهاد بهه

بر پایه پیریدین بها اسهتفاده از زیتانیهای دو شهده( )14از

حفاظهت

نمونههای کاربرد فرنیند اکسیداسهیون فتوکازالیسهتی در

محیط زیست نمرییا حد میاز این علفکهش در نب را

زیهیههه علههفکههشههها مههیباشههند .زیهیههه فتوکازالیسههتی

 2/1 ppmبیههان کههرده اسههت( .)3سههازمان جهههانی بهداشههت

نفتکش  2،4-Dنیه با استفاده از نهانوذرات دی اکسهید

 02 μg/Lرا به عنوان حداکثر غلظت میاز  2،4-Dبهرای

زیتههانیوم زیههاری و زولیههد شههده بههه روش سههل-یل(،)15

نب نشهامیدنی بیهان کهرده اسهت( .)4زیهیهه  2،4-Dدر

نانوذرات دیاکسید زیتانیوم /اشعه ماوراء بهنفش /کهربن

نب بسههیار کنههد اسههت ،نیمههه عمههر نن در موقعیههتهههای

فعال( ،)18نانوبلورهای دی اکسید زیتهانیوم زولیهد شهده بهه

مختلههف حههدود  8زهها بههیش از  102روز مههیباشههد(.)5

روش سل-یل( )10و گلولههای شهبه قهارچ سهفید متخلخهل

سازمانی جهانی بهداشت ایهن علهف کهش را بهه عنهوان

 )16( TiO2 /Bi2S3مورد بررسی قرار گرفته است .از سهوی

یک ندینده سرطانزا (گروه  )IIدر نظر گرفته است(.)8

دیگر راندمان فرنیند فتوکازالیستی با اسهتفاده از زرکیهب

زحقیقات متعددی برای زیهیه این نفتکهش از نب بهه

نانوذرات  TiO2/In2O3در زیهیه متیهل نهارنیی( ،)15نهانو

روشهای بیولویییی و فیهییهی -شهیمیایی انیهام شهده

ذرات  MgO/ZnO/In2O3در زیهیهههه متهههیلن نبهههی( )22و

است ،اما زیهیه این ندینده به دلیل پایداری بیولهویییی

اسههتفاده از نهههانو ذرات  TiO2/In2O3در زیهیههه کنگهههو

و شیمیایی نن بسیار مشیل است( .)0،2زاکنون روشههای

رد( )21مورد بررسی قرار گرفته است .بها وجهود مهایهای

حههذف بسههیاری از جملههه :جههذب ،زیهیههه بیولههویییی،

ذکر شده بهرای فرنینهدهای فتوکازالیسهتی ،ایهن فرنینهد

فیلتراسههیون غشههایی ،زینولههوییهههای زصههفیه الیتههرو

معایبی نیه دارد که از بین ننها میزوان به زیمع و گلوله

شیمیایی و همچنهین زیهیهه فوزوکازالیسهتی زوسهط نهانو

شدن نانوذرات در غلظت های باد ،نیاز به فیلتراسهیون و

ذرات مورد بررسی قرار گرفته است( ،)5اما این روشهها

جداسههازی نههانوذرات بعههد از فرنینههد و زمههان بههر شههدن

راندمان ضعیفی برای زیهیه ندیندههای مقاوم نظیهر -D

فرنیند ،مشیل بهودن کهاربرد فتوکازالیسهت بهه صهورت

 2،4نشههان دادهانههد ( .)2در سههالهههای اخیههر فرنینههدهای

معلق در فرنیندهای با جریان پیوسته ،نیاز بهه انهریی بهاد

اکسیداسیون پیشرفته برای برنورده کهردن زصهفیه مهوثر

در صههورت اسههتفاده از نههور  UVو مسهها ل و مشههیالت

فاضالب زوسعه یافته اند( .)6فرنیند زیهیه فتوکازالیسهتی

مربوط به ایمنی کاربرد این اشعه و محدود بهودن میههان

ناهمگن یک فرنیند زصفیه پیشرفته است کهه مهی زوانهد

استفاده از نور خورشید به دلیل پایین بودن کارایی نوری

سبب معهدنی شهدن ندینهده شهود( .)5ایهن فرنینهد یهک

نانوذرات موجود اشاره کرد( ،)22-24اگرچه که در برخی

روش نسههبتاً ارزان بهها رانههدمان بسههیار بههاد مههیباشههد(.)12

موارد سهبب زولیهد ندینهدهههای واسهط نیهه میشهود(.)13

کلرینه بهطور گستردهای در مقیاس بههر

بههه منظههور کنتههرل رشههد علههفهههای هههرز پهههن بههر

راحتی به نبهای سطحی راه مییابد .نیانه

کاربرد این زینولویی به محلولهای بها غلظهت ندینهده
1. 2,4 -Dichlorophenoxyacetic Acid
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بوده است( .)1علفکشهای فنوکسی استیک اسهیدهای

اکسیداسیون فتوکازالیستی نفتکشها در دهههای اخیر

پههایین محههدود میشههود( .)15اکسههید اینههدیوم متعلههق بههه
گروهی از اکسیدهای فلهی با باند گپ پهن میباشد که
کاربردهههای بسههیاری از جملههه سههلولهههای خورشههیدی،
سنسورهای گاز ،الیترونیک نوری و فتوکازالیستی دارد.
اکسید ایندیوم با باند گپ پهن  3/8 eVیک نیمه ههادی
مهههم مههیباشههد( .)25مطالعههات اخیههر نشههان دادهانههد کههه
نانوذرات اکسید ایندیوم میزوانند کازالیست مهوثری در
حذف ندیندههای نلی باشند( .)28با این وجود اطالعات
کمی در رابطه بها کهاربرد نهانوذرات اکسهید اینهدیوم در
زیهیه ندیندهها با استفاده از فرنیند فتوکازالیستی وجود
دارد .لههذا ایههن مطالعههه بهها هههدف بررسههی میهههان زیهیههه
فتوکازالیستی علفکش  -2،4دی کلروفنوکسی استیک
با اسهتفاده از نهانوذرات اکسهید اینهدیوم در حضهور نهور
ماوراء بنفش انیام شد.

مواد و روش ها

تصویر شمـاره  :1زصهویهر  SEMو نتایهج نزمهایش  XRDنهانهوذرات

مواد مورد استفاده

اکسیدایندیوم

علفکهش  2،4-Dمهورد اسهتفاده در ایهن زحقیهق از
شرکت مرک نلمان با درصد خلوص  56درصد زهیه شهد
که مشخصات نن در جدول شماره  1ارا ه شده است.

نام زرکیب
 -4 ,2دی کلرو فنوکسی
استیک اسید ()2،4-D

این زحقیق یک مطالعه زیربی-کاربردی استکه در
مقیاس نزمایشگاهی انیام شد .بهمنظور انیام نزمایشهات،
محلول اسهتوک علهفکهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی

جدول شماره  :1مشخصات علف کش مورد مطالعه ()20
ساختار

نزمایشات ناپیوسته

وزن

حاللیت در نب

ملیولی

()mg/l

pKa
(در )256/15 k

221/24

1202

2/6

استیک اسید بها اسهتفاده از پهودر خهال

نن در غلظهت

 122میلیگرم بر لیتر زهیه شد و جهت زهیه غلظهتههای
بعدی مورد استفاده قرارگرفت .پارامترهای مورد بررسهی در

سایر مواد شیمیایی مورد استفاده نظیر هیهدروکلریک

گرم بر لیتر) ،زمان زماس ( 242-5دقیقه) و غلظت اولیهه

اسید و سود از شرکت مرک خریداری شدند .نانوذرات

علفکش ( 42-5میلیگرم بر لیتر) بوده اسهت( )26و در

اکسید ایندیوم از شهرکت US Research Nanomaterials

میموع زعداد  42نمونه با دو بهار زیهرار مهورد نزمهایش

خریههداری شههد .شههیل شههماره  1زصههویر  SEMو نتههایج

قرار گرفته است .در هر مرحله از زحقیهق ،در حهالی کهه

نزمایش  XRDنانوذرات اکسیدایندیوم ارا ه شده زوسط

سایر پارامترها در یک مقدار ثابت نگه داشهته شهده ،اثهر

شرکت سازنده را نشان میدهد .فیلتر سر سرنگی (MCE

یک پارامتر مورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت .بهه منظهور

 )membrane, 0.22 µmاز شرکت بایوفیلتر 1زهیه شد.

زامین اشهعه مهاورای بهنفش از دو دمهپ  UVکهم فشهار
 11وات ( )UV-Cبهها شههدت زههابش  24مییههرووات بههر

1. Jet Bio-Filtration
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این زحقیهق شهامل  ،)11-2(pHدوز فتوکازالیسهت (2/1-2

پژوهشی

محمدتقی قانعیان و همکاران

سانتیمتر مربع استفاده شد .جهت انیام نزمایشات ناپیوسته،

را زغییر دههد کهه منیهر بهه زغییهر فعالیهت فتوکازالیسهتی

از

شود( .)31زاثیر  pHبر راندمان زیهیه علف کهش 2،4-D

علفکش زهیه و بهه داخهل ظهرف شیشههای انتقهال داده

با اسهتفاده از نهانوذرات اکسهید اینهدیوم در حضهور نهور

 pHنمونهههها زنظهیم شهد و مقهدار مشخصهی

ماوراء بنفش مورد بررسی قرار گرفت کهه نتهایج نن در

نانوذره به نن اضافه شد و بهر روی همههن مغناطیسهی بها

نمودار شهماره  1نورده شهده اسهت .نتهایج نشهان داد بها

سرعت  222دور در دقیقهه ،زحهت زهابش پرزهو مهاورای

افهایش  ،pHراندمان زیهیه کاهش مییابد ،بهطوریکهه

از طی زمان زماس مهورد نظهر،

بههادزرین رانههدمان در pHهههای اسههیدی بههه دسههت نمههد.

به منظور جداسازی نانوذرات نمونهها از فیلترههای 2/22

بادزرین رانهدمان زیهیهه در  pHبرابهر بها  3و حهدود 80

مییرون عبور داده شدند( )32،25و مقدار علهفکهش در

درصد به دست نمد.

از محلول استوک ساخته شده ،غلظهتهها مشهخ
شد .سپ

بنفش قرار داده شد .پ

نمونهها با استفاده از دستگاه اسپیتروفتومتر اندازهگیهری
شد .برای زنظیم  pHاز هیدروکلریک اسهید و سهود 2/1
)(%

مههودر و بههرای سههنیش  ،pHاز دسههتگاه  pHمتههر مههدل
 mi151اسههتفاده گردیههد .از دسههتگاه اسههپیتروفتومتری
( )UV-vis HACH, model DR 5000بهرای سهنیش

pH

غلظت علفکش  -4 ,2دی کلرو فنوکسی استیک اسید
در طول موج  264نانومتر استفاده شد( .)8زصهویر شهماره

نمودار شماره  :1زاثیر  pHبر رانهدمان زیهیهه علهف کهش  -4 ,2دی

 2طرح شمازیک راکتور مورد استفاده در این مطالعهه را

کلرو فنوکسی استیک اسید بها اسهتفاده از ( UV/In2O3دوز نهانوذره:

نشان میدهد.

 2/6گرم بر لیتر ،زمان زماس 122 :دقیقه و غلظت اولیه علهف کهش:
 12میلی گرم بر لیتر)

1

اثر دوز کازالیست
اثر دوز کازالیسهت بهر رانهدمان زیهیهه علهفکهش

3
2

 -4 ,2دی کلههرو فنوکس هی اسههتیک اس هید بهها اسههتفاده از
 UV/In2O3در محههدوده  2/1زهها  2گههرم بههر لیتههر مههورد
بررسی قرار گرفت .نمودار شماره  ،2زاثیر دوز کازالیسهت
استیک اسید با استفاده از  UV/In2O3را نشهان مهیدههد.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود ،با افههایش دوز

تصویر شماره  :2طرح شمازیک راکتور فتوکازالیسهتی مهورد اسهتفاده:

نانوذره ،راندمان زیهیهه افههایش مهییابهد .ایهن افههایش

 -1دمپ  -2 ،UVپوشش کوارزه -3 ،محفظه واکنش -4 ،مگنت -5،همهن مغناطیسی

راندمان در ابتدا با سرعت بیشزری ازفها مهیافتهد و بها
افهایش بیشزر دوز نانوذره ،افههایش رانهدمان زیهیهه بها

یافته ها

سرعت کمزری مشاهده میشود .بادزرین راندمان زیهیه

اثر pH

در دوز نانوذره برابر با  1گرم بر لیتر مشاهده میشود .بها

 pHییی از پارامترهای مههم در فرنینهد فتوکازالیسهتی
است ،زیرا ممین است خصوصیات سطحی فتوکازالیسهت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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4
5

بر راندمان زیهیه علفکهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی

اثر غلظت اولیه علف کش
زاثیر غلظهت اولیهه علهفکهش بهر رانهدمان زیهیهه
علفکهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی اسهتیک اسهید بها
)(%

استفاده از  UV/In2O3در محدوده  5زا  42میلیگهرم بهر
لیتر مورد بررسی قرار گرفت .نمودار شماره  4اثر غلظت
اولیه علفکش بر راندمان زیهیه علف کهش  -4 ,2دی
کلرو فنوکسی استیک اسید بها اسهتفاده از  UV/In2O3را

نمودار شماره  :2زاثیر دوز کازالیست بر رانهدمان زیهیهه علهف کهش
 -2،4دی کلرو فنوکسی استیک اسید با اسهتفاده از :pH( UV/In2O3
 ،3زمان زماس 122 :دقیقه و غلظت اولیه علف کش 12 :میلهی گهرم
بر لیتر)

نشان میدهد .با افهایش غلظت اولیه علف کش ،راندمان
زیهیههه فرنینههد فتوکازالیسههتی بهها اسههتفاده از UV/In2O3

کاهش مییابد .بهه طهوریکهه بها افههایش غلظهت اولیهه
علفکش از  5میلیگرم بر لیتر به  42میلیگرم بهر لیتهر،
راندمان زیهیه از  02درصد به  14/05درصد میرسد.

اثر زمان زماس
زاثیر زمهان زمهاس بهر رانهدمان زیهیهه علهف کهش
 -4 ,2دی کلههرو فنوکس هی اسههتیک اس هید بهها اسههتفاده از
 UV/In2O3مورد بررسی قهرار گرفهت کهه نتهایج نن در
نمودار شماره  3نمده است .در این نمهودار ،بهه صهورت
واضح افهایش رانهدمان زیهیهه بها افههایش زمهان زمهاس
مشاهده میشود .با افهایش زمهان زمهاس زها  122دقیقهه،
راندمان زیهیه با شیب نسبتاً زندی افهایش مییابد و بعهد
از این زمان ،افهایش راندمان زیهیه بها شهیب نرام زهری
ادامههه مههییابههد .افهههایش نههاچیهی در رانههدمان زیهیههه بهها
افهههایش زمههان زمههاس بههیشزههر از  122دقیقههه مشههاهده
میشود .لذا زمان زماس  122دقیقه به عنوان زمان زماس

نمودار شماره  :4زاثیر زمان زماس بر رانهدمان زیهیهه علهف کهش ,2
 -4دی کلرو فنوکسی اسهتیک اسهید بها اسهتفاده از ( UV/In2O3دوز
نانوذره 1 :گرم بر لیتر 3 :pH ،و زمان زماس 122 :دقیقه)

بهینه در نظر گرفته شد.

سینتیک فرنیند
فتوکازالیسههتی علههفکههش  -4 ,2دی کلههرو فنوکسههی
)(%

استیک اسید با استفاده از  ،UV/S2O8دادههای به دسهت
نمده با سینتیک شبه درجه یک زطبیق داشت که معادلهه
نن بهصورت زیر است:

نمودار شماره  :3زاثیر زمان زماس بر رانهدمان زیهیهه علهف کهش ,2

معادله)32( 1

 -4دی کلرو فنوکسی اسهتیک اسهید بها اسهتفاده از ( UV/In2O3دوز

و

نانوذره 1 :گرم بر لیتر 3 :pH ،و غلظت اولیهه علهف کهش 12 :میلهی
گرم بر لیتر)
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بهههه منظهههور زعیهههین سهههرعت و درجهههه واکهههنش

پژوهشی

محمدتقی قانعیان و همکاران

که در نن  Ctو  C0به زرزیب غلظتهای علفکهش
( 2-4-Dبر حسب میلیگهرم بهر لیتهر) در زمهانههای  tو

فههاکتور  pKaعلههف کههش  2،4-Dو یههونیهه شههدن نن در
pHهای بادزر از  2/84ذکر شده است(.)8

صفر k ،ثابت سرعت زیهیه در سینتیک شبه درجه یهک

در حالی که رضایی کالنتری و همیاران pH ،بهینه

( )min-1میباشههد( .)33،32پارامترهههای  kو  R2محاسههبه شههده

برای زیهیهه فتوکازالیسهتی سهم دیهازینون بها اسهتفاده از

بههرای سههینتیک شههبه درجههه یههک فرنینههد اکسیداسههیون

نههانوذرات  TiO2را برابههر بهها  6گهههارش کردنههد(pH .)34

فتوکازالیسههتی علههفکههش  -4 ,2دی کلههرو فنوکسههی

بهینه برای زیهیه فتوکازالیستی اسید زرفتالیک با اسهتفاده

استیک اسید با استفاده از  UV/In2O3به زرزیهب برابهر بها

از نههانوذرات  TiO2و  ZnOبههه زرزیههب برابههر بهها  4و 5

 2/228و  2/515میباشد .نمودار شماره  5زطابق سینتیک

گهارش شده است که دلیل این نتهایج بهه  pHpzc1نهانوذرات

شههبه درجههه یههک بههرای فرنینههد مههورد مطالعههه را نشههان

(که به زرزیب برابر با  8/25و  )5/3و  pKaاسید زرفتالیک
( )3/52نسبت داده شده است( .)35در pH

میدهد.

های زیر ،pKa

یک زرکیب نلی بهصهورت خنثهی وجهود دارد و بهادی
)ln (C/C0

 pKaزرکیب نلی یک بار منفی کسب میکند .این زغییهرات
نیه میزواند به طور قابل زوجهی بر رفتار جذب زرکیهب
بر روی سطح کازالیست اثر بگذارد( pKa .)31علف کش
دی کلروفنوکسی استیک اسید  2/84است .در  pHهای
بادزر از این مقدار ،زقریباً همهه علهف کهش بهه صهورت

نمــودار شــماره  :سههنتتیک شههبه درجههه یههک فرنینههد اکسیداسههیون

یونیهه وجود دارد .در نتییه حادلیت نن از ملیهولههای

فتوکازالیستی علف کهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی اسهتیک اسهید بها

اولیه بادزر است .در بهادزر از ایهن  ،pHعلهف کهش بهه

استفاده از  ،3=pH( UV/In2O3و دوز کازالیهور 22 :میلی گرم بر لیتر)

صورت ننیون وجود دارد( pHpzc .)38نهانوذرات اکسهید
ایندیوم نیه حهدود  6/0گههارش شهده اسهت( .)30،31بهار

جدول شماره  :2پارامترهای محاسبه شده بهرای سهینتیک شهبه درجهه
یک فرنیند اکسیداسیون فتوکازالیستی علف کهش  -4 ,2دی کلهرو
فنوکسی استیک اسید با استفاده از UV/In2O3
R2

)k (min-1

شرایط بهرهبرداری

2/515

2/228

غلظت اولیه سم  ،3 =pH ،12 mg/Lدوز فتوکازالیست 1 g/L

سطحی فتوکازالیسهت در  pHپهایینزهر نسهبت بهه pHpzc

مثبت است .لهذا  pHبایهد از  pHpzcپهایینزهر و از مقهدار
 pKaندینده بادزر باشد ،زیرا زعامل الیترواستازییی میان
ننیون های ندینده و بار سطحی مثبت کازالیست افهایش
مییابد( .)35از سوی دیگر بیان شده است که در pHههای

بررسی اثر  pHبر فرنیند اکسیداسیون فتوکازالیستی

واکنش با حفرهها و زشییل رادییال هیدروکسهیل (•)OH

علفکهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی اسهتیک اسهید بها

وجود دارد که در نتییه زیهیه فتوکازالیسهتی ندینهده را

اسههتفاده از  UV/In2O3نشههان داد کههه بههادزرین رانههدمان

افهههایش مههیدهههد .امهها زفسههیر اثههر  pHبههر روی فرنینههد

حذف در  pHبرابر با  3میباشد .بررسهی فرنینهد جهذب

فتوکازالیستی به دلیل نقش چندگانه نن بهر روی فرنینهد

بر روی نانوذرات اکسید نههن در محهدوده pH

نظیههر بههرهمینشهههای الیترواسههتازیک بههین سههطح نیمههه

برابر با  3زا  11نشان داد که بادزرین رانهدمان جهذب در

هادی ،ملیولهای حهالل ،دیهه و رادییهالههای بهاردار

 pHهای اسیدی و در  pHبرابر با  3حاصهل میشهود .در

زشههییل شههده در طههول فرنینههد واکههنش ،بسههیار مشههیل

2،4-D

این مطالعه دلیل افهایش جهذب در  pHههای اسهیدی بهه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بحث

بادزر ،غلظتهای بادیی از یونهای هیدروکسهیل بهرای

است( .)31لذا بیان زوضیح و زفسیر کاملی برای اختالفات

در مطالعههه  Liو همیههاران کههه بههه بررسههی رانههدمان

بین مقهادیر  pHههای بهینهه گههارش شهده در مطالعهات

زیهیه رنگ متیهل نهارنیی بها اسهتفاده از نانوکامپوزیهت

مختلف ،به دلیل پارامترهای مختلف وابسته به ههم نظیهر

 In2O3/TiO2پرداختند ،مشخ

شد کهه نسهبت غلظهت

ویژگیهای نمونه،خصوصیات سطحی وشرایط نزمایشهگاهی

نهایی رنگ به غلظت اولیه رنگ میزوانهد بهه کهمزهر از

مشیل است(.)36

 2/2کاهش یابد که رانهدمان بهادی  62درصهد را نشهان

نتایج حاصل از بررسی اثر دوز کازالیست بر رانهدمان

میدهد( .)15نتایج بررسی زیهیه فتوکازالیستی علفکش

زیهیه علفکش  -4 ,2دی کلرو فنوکسی استیک اسید

 -4 ,2دی کلههرو فنوکسههی اسههتیک اسههید بهها اسههتفاده از

با استفاده از  UV/In2O3در محهدوده  2/1زها  2گهرم بهر

نانوذرات  In2O3/TiO2که زوسط Rodríguez-González

لیتر نشان داد دوز بهینه کازالیست برابر با  1گهرم بهر لیتهر

و همیاران انیام شهد نیهه نشهان داد کهه ایهن فرنینهد بها

میباشد .صلوازی و همیاران زیهیه فتوکازالیستی متهیلن

ضریب  kبرابر با  2/2205 min-1از سهینتیک شهبه درجهه

بلو با استفاده از نهانوذرات  In2O3را مهورد بررسهی قهرار

یک پیروی میکند(.)26

دادند .در دوز فتوکازالیست برابر با  2گرم بر لیتر راندمان

در پایان میزوان نتییهگیهری کهرد کهه بها افههایش

زیهیه برابر با  22درصد بود( .)35زیهیه رنگ راکتیو رد

 ،pHراندمان زیهیه علف کش کاهش مییابد که علهت

 2با استفاده از نهانوذرات In2O3زوسهط  Wuو همیهاران

ایههن پدیههده مههیزوانههد بههاردار شههدن سههطح نههانوذره در

مورد بررسی قرار گرفت .در این زحقیق دوز کازالیسهت

 pHهای پایینزر از  pHpzcباشد که در این شرایط ،سطح

برابر با  2/2گرم بر لیتهر بهود کهه رانهدمان  45درصهد بهه

نانوذره دارای بار مثبت اسهت و زعامهل الیترواسهتازییی

دست نمد(.)32

میان ننیونهای ندینده و بهار سهطحی مثبهت کازالیسهت

 Singhو همیاران نیه گههارش کردنهد کهه زیهیهه
نوری سم  -4 ,2دی کلرو فنوکسی استیک اسید با افههایش

افههایش مههییابههد .افهههایش زمهان زمههاس باعه

افهههایش

رانههدمان زیهیههه علههفکههش و افهههایش غلظههت اولیههه
کاهش راندمان زیهیه شد .افهایش دوز

از نن و زا غلظت  5گرم بهر لیتهر زغییهر قابهل زهوجهی در

کازالیست نیه در ابتدا سبب افهایش راندمان زیهیه شد و

راندمان فرنیند رخ نمیدهد( .)42دوزهای نانوذره بهادزر

با افهایش بیشزر دوز کازالیست ،یک کاهش جه هی در

از مقدار بهینه سبب میشود که مقدار انریی فوزونی کهه

رانههدمان زیهیههه مشههاهده شههد .بررسههیههها نشههان داد کههه

در نیمه هادی منتقل میگردد ،به دلیهل مهاحمهت ذرات

فرنیند اکسیداسیون فتوکازالیسهتی علهفکهش  -4 ,2دی

کازالیست کاهش مییابد .از طرفی مقهدار بهینهه کازالیسهت

کلرو فنوکسی استیک اسید بها اسهتفاده از  UV/In2O3بها

مورد استفاده بهه شهدت وابسهته بهه نهوع و غلظهت اولیهه

ضریب رگرسیون برابر با  2/515از سهینتیک شهبه درجهه

ندینده ،سهرعت زولیهد رادییهالههای نزاد و ههمچنهین

یک زبعیت میکند .زیهیه علهفکهش  -4 ,2دی کلهرو

شرایط عملیازی میباشد .بنابراین مقدار بهینهه کازالیسهت

فنوکسی استیک اسید با اسهتفاده از  UV/In2O3رانهدمان

با زوجه به نهوع و غلظهت اولیهه ندینهده ،سهرعت زولیهد

نسبتاً مناسبی نشان داد.

رادییالههای نزاد و شهرایط عملیهازی متفهاوت خواههد

با این وجود جهت کاربردی کردن این نتهایج ،نیهاز

بههود( .)41 ،35زههاثیر زمههان زمههاس بههر رانههدمان زیهیههه

به مطالعات بیشزر به منظور افههایش رانهدمان فرنینهد از

علفکهش  -4 ,2دی کلهرو فنوکسهی اسهتیک اسهید بها

طریق کاربرد زرکیب این نانوذرات با سهایر فتوکازالیسهتها

استفاده از  UV/In2O3نشان داد با افههایش زمهان زمهاس،

و بررسی راندمان فرنیند بر روی یک نمونه واقعهی نب

راندمان فرنیند افهایش مییابد.

یا زهاب کشاورزی حاوی این علف کش میباشد.
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