
 

 
 

 

 

 کلروفیل روی با پوششفریتسنتز و مطالعه ترکیبی جدید از نانوذرات 

بلو حذف متیلن جهتو کاربرد آنها به عنوان فتوکاتالیست   
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 چکیده

با استفاده از واکنش احتراق مایکروویو سنتز و توسط کلروفیل استخراج  سادگیبه  4O2(ZnFe (رویدر این مطالعه، نانوذرات فریت

-FE  و XRDشناسایی از قبیل  هایتقویت شود. تکنیک هاآنکاتالیستی فتو خاصیتتا  شدندپوشش داده  گیاه اسفناجاز برگ  شده

SEM داد. تکنیکنشان نانومتر  200تا  50 در حدود ذرات رااندازه متوسط  های سنتزی،نانو فریت ساختار آنالیزه برای کار رفتبهEDX  

کاتالیستی فتوافزایش خواص یافته و در نتیجه، منجر به  کاهش ،کلروفیلدهی با انرژی نانوکاتالیست پس از پوشش شکافثابت کرد که 

از  میزان حذف متیلن بلوگیری برای اندازه فرابنفش کاتالیستی از طریق تکنیکفتو. مطالعات تخریب شده است روینانو فریت

پس از توجهی به میزان قابل آالینده تخریببرای فریت نانو کاتالیستیفتوفعالیت  که مؤید آن بودانجام شد. نتایج های آبی نمونه

به راحتی توسط یک آهنربا جدا شدند، چندین بار  رویهای فریتکاتالیست ، نانوآخر در. پیدا کردبا کلروفیل افزایش  دهیپوشش

 .شودایجاد نمیها فعالیت آن چندانی درکاهش  بلو،سیکل تخریب متیلنپس از هر  مشخص شد که مورد استفاده مجدد قرار گرفتند و

 فاضالبتصفیه کاتالیست، فتو، کلروفیل، رویفریت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نساجی و دیگر اخیر، آلودگی آب ناشی از صنایع  سالهایدر 

به  کنند،می فاضالب وارد را های سمیرنگ صنایعی که

جدی برای محیط زیست در سراسر جهان تبدیل شده  یمشکل

های شیمیایی مانند متیلن بلو، [. اکثر این آالینده1است ]

در محیط زیست به راحتی داشته و  ساختاری پیچیده و پایدار

و  انآبزیتجمع سم در بدن [ و از طریق 2شوند ]نمی تجزیه

 شده وهای مختلف بیماریمصرف آنها توسط انسان منجر به 

آسیب  و محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم به انسان

 .[3رسانند ]می

 جملهاز  مختلفی یها، روشهاآلودگیبرای مواجهه با این 

[، فرآیند 5] تابشی[، تخریب 4اکسیداسیون شیمیایی ]

[ 9[ و اسمز معکوس ]8[، انعقاد ]7[، غشا ]6الکتروشیمیایی ]

شده  ابداع موثرهای فناوری ،بررسی شده است. اغلب اوقات

هستند و برای  قیمتبسیار گرانها در پساب حذف رنگ رایب

از سوی  رنگرزی مقرون به صرفه نیستند و ی همچونصنایع

به طور  نیز پیشنهادی هزینههای کموریابیشتر فن دیگر،

 ثر نیستند. بر این اساس، بهوها مبخشی در حذف رنگرضایت

و موثر برای کنترل  مقرون به صرفه تولید مواد جهت تحقق

اکسیدهای فریت به عنوان مواد  ی ازآلودگی آب، انواع مختلف

مشکل فاضالب پیشنهاد  حلبرای  مطلوبمحتمل و اولیه 

[. نانو ذرات فریت به دلیل کاربردهای گسترده 10شده است ]

، شانالعادهفوقکاتالیستی فتودر صنعت و خاصیت جذب و 

مورد توجه قرار گرفته اند. این خصوصیات به مورفولوژی، 

بدست آوردن  به منظور و اندازه و پراکندگی ذرات بستگی دارد

کنترل شده  و ی دقیقسنتز محصول مطلوب نانو فریت، روش

از مختلفی  هایروشها [. برای سنتز فریت11است ] نیازمورد

[، 14[، سل ژل ]13[، احتراق ]12] آسیاب گلوله ای جمله،

ها، روش روشاز میان این  .وجود دارد غیره[ و 15] یهم رسوب

انرژی است که  و وقت از لحاظصرفه مقرون به  یروش ،احتراق

                                                           
1 Organic Linker  

 ی اندک،ناخالصی کربنو  نانومحصولی با ابعاد تولید منجر به 

با  4O2(ZnFe( روی[. فریت16شود ]کارایی باال می وهمگن 

نشان  از خودفرومغناطیسی  ی، ماهیتنرمالساختار اسپینل 

یک به عنوان  مناسبی که دارد انرژی شکاف به دلیلدهد و می

 اما با وجود خواص[. 17] کندعمل میکاتالیست کارآمد فتو

 در آنها ها، سرعت تخریبرنگ حذفدر  هافریت منحصربفرد

ساختارهای  و ارتقای بهبودنیاز به  بوده و پایین طور نسبیبه 

ی در مطالعات برای رفع این مشکل،. شداحساس میفریت 

مانند  مزدوج  πهایسیستم بافتوسنتزی های پوششزمینه 

ای در سرعت و قابل مالحظه افزایشانجام شد و  هاپورفیرین

 [. 18] مشاهده گردیدها نانو فریت یتخریب فعالیت میزان

 کلروفیل با پوششروی در مطالعه حاضر، نانو فریت

(4O2Chl/ZnFe) مزایای ی از ترکیب تا شد و بررسی سنتز

حذف متیلن بلو  های فتوسنتزی جهتسیستمها و فریت

(MBاز نمونه )ذرات. در مرحله اول، نانو دشوارائه  های آبی 

مایکروویو تهیه  احتراق در روش هب رویفریتمغناطیسی 

های رنگدانهتوسط  رویهای شدند. سپس سطح نانو فریت

های جذب مولکولاصالح شد. دهی و شکلروفیل پوش

 1کلروفیل بر روی سطح فریت روی از طریق پیوند دهنده آلی

، 4O2Chl/ZnFeدر ترکیب این برهمکنش گیرد که انجام می

بین گروه کربوکسیلیک در ساختار بوسیله پیوند کووالنسی 

-ایجاد می (4O2ZnFe) و سطح اکسید فلزی (Chl) کلروفیل

دستورالعمل سازگار با یک استخراج کلروفیل با  [.19]شود 

 گیاه های سبزشد و از برگ انجام توسط متانول محیط زیست

و  ی از طبیعتگیر بهره تا مدلی ازاستفاده شد  اسفناج

 محیط زیست رفع آلودگی از هدفبا  ساختارهای طبیعی

و  4O2ZnFeدو محصول  در این تحقیق،  .سازی شودپیاده

4O2Chl/ZnFe بلو به عنوان فتوکاتالیست برای تخریب متیلن 

عملکرد بازدهی و  ندشد به کار گرفته LEDتحت نور مرئی 

 .گردیدرنگ مقایسه  در تخریب آنها



80الی  96صفحات   1400تابستان  6شماره -های پایدارشیمی سبز و فناوری  

 

71 

 

 هامواد و روش

 شیمیایی مورد استفاده مواد -1

نیتراتاز قبیل  در این مطالعه مورد استفادهشیمیایی  مواد

، 2H.93)3[(Fe(NO[Oآهن ، نیتراتZn(NO]O]2H.62)3روی 

، 3NO4(NH(نیترات ، آمونیومCH)O)2N4اوره 

( از شرکت مرک خریداری MBبلو )و متیلن O) 6H2(Cاتانول

در تمام  قرار گرفتند.سازی مورد استفاده شدند و بدون خالص

 استفاده شد. دو بار تقطیرهای تهیه شده از آب محلول

 تجهیزات و دستگاهها -2

ها توسط میکروسکوپ نمونه مورفولوژیکی هایویژگی

 آنالیزبررسی شد. ( FESEM) انتشار میدان الکترونی روبشی

EDX  توسط دستگاهی با  محصوالت عنصریبرای ترکیب

مواد  عاملیشد. گروههای  انجام Numerix DXP–X10P مدل

( FT-IRسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )با استفاده از طیف

 Shimadzu-8400S مدل  FT-IR در دستگاه اسپکتروفتومتر

 هایمورد مطالعه قرار گرفت. طیف KBr قرصبا استفاده از 

DRS  دستگاه  بوسیله ،انرژی شکافبرای محاسبه

بدست آمد. برای  Shimadzu MPC-2200 اسپکتروفتومتر

X (XRD ) اشعه یپراش پودر ، ازخلوص فاز محصوالت آنالیز

استفاده  Philips PW 1730سنج اشعه ایکسپراشو دستگاه 

پرتوی دو در یک اسپکتروفتومتر  UV-Visشد. طیف 

Shimadzu UV-1700  و برای تابش نور مرئی در این ثبت شد

 د.استفاده ش  LEDوات 10 یک المپاز آزمایش 

 4O2ZnFeسنتز  -3

مایکروویو  احتراق روشبا استفاده از ( 4O2ZnFe) رویفریت

محلول آبی مخلوط با حل شدن ابتدا سنتز شد. در این روش، 

 (، نیتراتII)روی( از نیترات4: 1: 2: 1) یمعیننسبت 

 10، در (به عنوان سوخت) (، نیترات آمونیوم و اورهIIIآهن)

 رویمخلوط شده  هایمادهپیش .لیتر آب مقطر تهیه شدمیلی

 ساعت 1درجه سانتیگراد به مدت  80در دمای  پلیتهاتیک 

در مایکروویو با  تغلیظ شدهشدند. سپس مخلوط دهی حرارت

قرار داده شد  یک دقیقهدرجه سانتیگراد به مدت  500دمای 

ور شد. شعله یخود به خود به طور گرمای زیاد آزادسازیو با 

ای تیره سانتریفیوژ شد و با پس از سوختن کامل، رسوب قهوه

لیتر اتانول چندین بار میلی 100لیتر آب مقطر و میلی 500

درجه سانتیگراد به  80دمای  در، آخرشستشو داده شد و در 

 [.21[ ]20خشک شد ] آونساعت در  5مدت 

 استخراج کلروفیل -4

از برگهای سبز  %90اتانول ، کلروفیل توسط دومدر مرحله 

 اتانول برای استخراجاستفاده از استخراج شد.  گیاه اسفناج

 کارایی باالی استخراج وصورت گرفت: منظور  دو به کلروفیل

با محیط زیست در مقایسه با حاللهای  آن سازگاری همچنین

گرم برگ  100 ابتدا های کلروفیل،آلی. برای استخراج رنگدانه

 60با دمای  آونو در ه با دقت شسته شد اسفناجگیاه سبز 

ساعت خشک شد. مواد خشک  24درجه سانتیگراد به مدت 

-میلی 500شده به صورت پودر ریز خرد و به یک فالسک 

تانول الیتر میلی 200 ،لیتری تحت رفالکس افزوده شد. سپس

درجه سانتیگراد به  60و در دمای  اضافه گردیدفالسک  به

 از طریقهم زده شد. کلروفیل استخراج شده  ساعت 24مدت 

شده  سازیجدا آن،و فیلتراسیون  اتانولیمحلول دکانته نمودن 

های آوردن رنگدانهبدست  وحالل  حذفجهت  ،و سپس

-خالص [.24[ ]23[ ]22شد ]دهی حرارت bو  a کلروفیل

[ 25]سازی بیشتر، مطابق با گزارشات پیشین انجام گردید 

[26] . 

 شده با کلروفیلشپوشروی تهیه فریت -5

(4O2Chl/ZnFe) 

 50گرم کلروفیل استخراج شده به میلی 10در این آزمایش، 

لیتر اتانول با خلوص باال اضافه میلی 50و  4O2ZnFeگرم میلی

در حمام اولتراسونیک قرار ساعت  1شد و مخلوط به مدت 

تیره دار درپوش ایشیشهظرف  به. سپس این مخلوط گرفت

 در ساعت 72و به مدت  منتقل شده رنگی همراه با مگنت

دور در دقیقه( هم  400درجه سانتیگراد ) 60 دمای حمام با

با یک آهنربا به راحتی جدا شده و نهایی . محصول زده شد
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چندین بار با اتانول و آب دیونیزه شسته شد تا کلروفیل اضافی 

 .زدوده شود

 کاتالیزفتوروش  -6

 4O2ZnFe هایفریت نانو کاتالیستیفتولعه، فعالیت در این مطا

گیری میزان تخریب متیلن اندازه از طریق 4O2Chl/ZnFeو 

به  نانوفریتگرم از هر  05/0، برای این منظوربلو ارزیابی شد. 

بلو اضافه شد. محلول رنگ متیلنآبی لیتر محلولمیلی 50

در دمای اتاق   LEDوات 10 یک المپ تحت تابشواکنش 

دور در  400قرار گرفت و توسط همزن با سرعت مشخص )

غلیظ و ت تبخیر آبدقیقه( مخلوط شد. برای جلوگیری از 

در حمام آب با دمای کنترل شده  آزمایش فوظرمخلوط ها، 

 ،فتوکاتالیستی واکنش تخریب حیناتاق قرار گرفت. در 

نجام شد. دقیقه( ا 30های مختلف )هر برداری در زماننمونه

گیری مقدار مانده با اندازه، غلظت متیلن بلو باقیدر نهایت

maxλ  =664 متیلن بلو ) یجذب در حداکثر طول موج جذب

nm با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر )UV-Vis .تعیین شد 

 نتایج و بحث

نانوذرات برای شناسایی  FT-IRسنجی طیف -1

4O2ZnFe 4 وO2ZnFeChl/ 

 محصوالت عاملیهای ساختار و تأیید گروهبرای تعیین 

روند  الف، -1 استفاده شد. شکل FT-IRاز روش  سنتزی

 در 4O2ZnFe بر روی را کلروفیلذرات  قرارگیری تدریجی

نوارهای جذبی شاخص  .دهدمیساعت نشان  72 مدت زمان

ساعت تغییری نشان ندادند. در نتیجه زمان  72پس از 

 ساعت تخمین زده شد. 72نشانی، موردنیاز برای کلروفیل

 /4O2ZnFeChlو  کلروفیل، 4O2ZnFeهای طیفب، -1 شکل

دهد. نشان می cm 4000-1  تا cm 400-1 را در طول موج

در  cm700-400-1 قوی و تیز در محدوده بین یجذب هاینوار

4O2ZnFe  4وO2ZnFeChl/  فلز شاخص نوارهای جذبیبه- 

 FT-IRدر طیف . شودداده می تخصیصها فریت اکسیژن در

)مربوط به  نیتروژن -کربنکلروفیل، ارتعاش کششی نوارهای 

قابل تشخیص است. نوارهای  1740و  cm 1363-1 پیرول( در

 cm 2856 ،2923-1 در H–C پیوند ارتعاشی کششی مربوط به

 ظاهر شدند.  3005و 

 
 4O2ZnFe روی کلروفیل بر قرارگیریروند  IR-FT( طیف الف. )1شکل 

طرح ( ج) /4O2ZnFeChl کلروفیل و، 4O2ZnFe برای IR-FTطیف ( ب)

 /4O2ZnFeChl شماتیک

 در طیف 3400و  cm 3600-1 های مشاهده شده درنوار

و  H-Nترتیب مربوط به ارتعاشات به 4O2Chl/ZnFe ترکیب

H-O  .1 ها درنوارکلروفیل است-cm 1690  مربوط  1740تا

 نوارهای کتونی در کلروفیل و و گروه استرکربونیل به گروه 

-است، که نشان C=Cمربوط به پیوند  cm 1610-1 در موجود

 [.24مربوط به کلروفیل است ] آروماتیک هایحلقههنده د

نوارهای  ، ظهور4O2Chl/ZnFe ترکیب IR-FTبرای طیف 

های کند که مولکولمربوط به کلروفیل تأیید می جذبی
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جابجایی نوارهای اما  ،اندقرار گرفته فریتکلروفیل روی سطح 

تواند به دلیل های پایین میطول موجبه سمت  کتونی

ج( طرح  -1شکل  باشد. معدنی شبکهکلروفیل با  برهمکنش

های کلروفیل بر روی شماتیکی از نحوه قرارگیری مولکول

 دهد.ذرات نانوفریت را نشان می

 هانانو فریت XRDالگوی پراش  -2

  4O2ZnFe هاینانوفریت برای پراش اشعه ایکسالگوهای 

برای ساختار اسپینل  پیکشش  ،(2)شکل  /4O2ZnFeChl و

های مربوط به شش صفحه پیکدهد. محصوالت نشان می

( اسپینل 533( و )440(، )511(، )400(، )311(، )220)

 JCPDSکند )مقایسه با کارت را تأیید می 4O2ZnFe مکعب

مطابقت و  XRDعالوه بر این، مقایسه دو الگوی (. 74-2397

دهد که پوشش کلروفیل های پراش نشان میدقیق پیک

 .ندارد 4O2ZnFe تأثیری قابل تشخیص در تبلور

 
 ./4O2ZnFeChl و 4O2ZnFe برای  XRD. الگوی2شکل 

  هاینانو فریت مورفولوژی -3

4O2ZnFe4 وO2ZnFeChl/  

میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی  الف(

(FESEM) 

 بلورینگیمورفولوژی و  آنالیزبرای  FESEM میکروسکوپ از

به استفاده شد.  /4O2ZnFeChl و 4O2ZnFeهاینانو فریت

 05/0مقدار ، FESEMها برای میکروگراف تهیه نمونه منظور

 10لیتر اتانول خالص به مدت میلی 10گرم از هر نانو فریت با 

قطره از هر  5. سپس در حمام اولتراسونیک قرار گرفتدقیقه 

ریخته و به مدت  کوچکی نازک ایالم شیشهمخلوط بر روی 

 درجه سانتیگراد خشک شد.  50با دمای  آوندقیقه در  30

 

 
 برای SEM-FEویر تص)ب(  4O2ZnFe برای SEM-FE( تصویر الف. )3شکل 

4O2ZnFeChl/  

نشان داده  3در شکل برای دو محصول  FE-SEMمیکروگراف 

 مقداریشکل و ساختار مشابه و  ،شده است. هر دو میکروگراف

به دلیل خواص مغناطیسی ذرات فریت نشان  کلوخه شدن

ساختارها ها اسپینل بوده و تخلخل دهند. ساختار نانوفریتمی

 بعادا[. 26]شود ایجاد می احتراقیسنتز  به دلیلبه طور عمده 

نانومتر است. مقایسه دو  200تا  50 حدودنانوذرات متوسط 

نسبت  4O2Chl/ZnFe میکروگراف و بزرگتر بودن ابعاد تصویر
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 سطحبر  پوسته نازکی از کلروفیلمؤید تشکیل ، 4O2ZnFeبه 

تواند به دلیل برهمکنش بین میکه است  روی اولیهنانوفریت

 باشد. 4O2ZnFe درکلروفیل و اکسیژن موجود 

 /4O2ZnFeChl و 4O2nFeZ برای  EDX آنالیزب( 

های ارائه به داده EDX آنالیزهای بدست آمده از افزودن داده

پوشش تشکیل به روشنی  XRDو  FT-IRشده توسط 

کند. عالوه کلروفیل را بر روی سطح نانوذرات فریت تایید می

برای  2 به 1نشان دهنده نسبت مولی  EDXهای بر این، داده

Fe: Zn تواند شواهد بیشتری برای تعیین ساختار است که می

 ارائه دهد. یهای سنتزنانوفریت

 از طریق /4O2ZnFeChl و 4O2ZnFe نانوذرات آنالیز عنصری  

. بدست آمد( EDXاشعه ایکس )انرژی  پراش یسنجطیف

را وجود عناصر اکسیژن، روی و آهن  الف، -4شکل 

اکسیژن، روی، آهن،  عناصر وجود ب، -4شکل و  4O2ZnFe در

نشان  /4O2ZnFeChl ترکیب درکربن، نیتروژن و منیزیم را 

 دهد. می

 

 
 4O2hl/ZnFeCبرای ترکیب  EDX( آنالیز ب)  4O2ZnFe برای ترکیب EDX(  آنالیز الف) .4شکل 

 نفوذیسنجی بازتاب طیف -4

 شسنجی بازتابطیف ، ازانرژی محصوالت شکافبرای تعیین 

 5در شکل  DRS هایاستفاده شد. نمودار( DRS) انتشاری

 مرئی ناحیهدر  ترکیب، سهنشان داده شده است. اگرچه هر 

-اما مشاهده میدهند، نشان میجذب  نانومتر( 750تا  380)

کلروفیل  پس از روینانوفریتشود که میزان جذب برای 

 و جابجایی قرمز افزایش یافته (4O2Chl/ZnFe)ترکیب نشانی

صورت گرفته است که  4O2ZnFeنسبت به  در نوار جذبی

 دهد.توضیح میآن را فعالیت فتوکاتالیستی باالتر 

 Tauc، معادله یانرژی از طیف جذب شکاف محاسبهبه منظور 

 شد: به کار گرفتهزیر  صورتبه 

(∝ ℎ𝜈)2 = 𝐵(ℎ𝜈 − 𝐸𝒈)                    (1معادله )                   

 ،یک مقدار ثابت B ،درصد جذب نشان دهنده "α" در آن، که

gE  وυh ،برای تعیین انرژی و انرژی فوتون هستند. شکاف 

در مقابل انرژی فوتون  ]υhα[2 مقدار ،(gE) انرژی شکاف میزان

(hυ رسم شد و ) درمقدار آنx = 0    به عنوان شکاف انرژی

انرژی  شکاف [.27برای هر محصول در نظر گرفته شد ]

 9/1و  2/2برابر با  ، به ترتیب4O2Chl/ZnFe و، 4O2ZnFe برای

 (.5شکل  شکل داخلی دربدست آمد )الکترون ولت 
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برای و مقادیر شکاف انرژی  (υhدر مقابل انرژی فوتون ) ]υhα[2 هایمنحنی: نمودار داخلیکلروفیل. و  4O2ZnFeChl/، 4O2ZnFe برای DRSهای طیف. 5شکل 

 4O2Chl/ZnFe و 4O2ZnFe ترکیبات 

 تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو -5

با  /4O2ZnFeChl و 4O2ZnFe کاتالیستی نانوذراتفتوفعالیت 

گیری میزان تخریب رنگ در تاریکی و در معرض نور اندازه

LED  در طول زمان توسط اسپکتروفتومترUV-Vis  در طول

غلظت ) تعیین شدبرای متیلن بلو نانومتر  664 ماکزیمم موج

. همانطور که در گرم در لیتر(میلی 15اولیه محلول متیلن بلو: 

 کلروفیل بر دهیپوشش پس ازشود، مشاهده می 6شکل 

به طور قابل توجهی  بلومتیلنمیزان تخریب  ،رویفریت سطح

توسط  رنگ بهترین کارایی حذف . همچنین،یابدافزایش می

4O2FeChl/Zn به دلیل  صورت گرفت که تابش نور در هنگام

های کلروفیل در به مولکول هاآسان الکترون نقل و انتقال

کاتالیستی، ظرفیت فتوعالوه بر فعالیت  است. نور مرئیحضور 

بیشتر اولیه  4O2ZnFeنیز نسبت به  /4O2ZnFeChlجذب 

تواند به عنوان سورفکتانت عمل می پوشش کلروفیل زیرا ،است

، همچنین .گردد 4O2ZnFeسطح  موجب افزایش کند و

جذب نیز های متیلن بلو را تواند مولکولکلروفیل می

 .[28]نماید

 
گرم  میلی 15)غلظت اولیه:  بلومتیلنبرای تخریب  UV-Visطیف  .6شکل 

 /Chl و 4O2ZnFeگرم  05/0( با استفاده از محلول لیترمیلی 50در لیتر، 

 4O2ZnFe  و تحت تابش نور مرئی.ی تاریکشرایط در 
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 .وات 10المپ  مرئیتحت تابش نور  /4O2ZnFeChlو )ب(  4O2ZnFe )الف(  توسط متیلن بلوبرای تجزیه  یجذبهای . طیف7 شکل

 بلومتیلنرا برای تخریب  UV-Visطیف  ،(الف و ب) 7 شکل

نور مرئی به ترتیب  تابش تحت دقیقه 180 مدت زمان در

 دهد.مینشان  4O2Chl/ZnFe و 4O2ZnFe نانوذرات توسط

 در بلومتیلنبرای حذف را  oln (C/C(منحنی  الف، -8شکل 

بدون حضور نانو ) مرئی نور تابش شرایط مختلف تاریکی و

و همچنین در شرایط استفاده از دو نانوکاتالیست  (کاتالیست

دهد. درصد تخریب می ارائهتحت تابش نور مورد آزمایش 

همانطور که نشان داده شده است. ب  -8در شکل  بلومتیلن

کاهش  هاکاتالیستنور و نانو  حضور شود بدونمی مشاهده

 همچنین، کاهش. صورت نگرفت بلومتیلنی در غلظت معنادار

 یتخریب -که خود دادنشان  یدر شرایط تاریک بلومتیلن جزئی

  نبود. توجهقابلچندان  بلومتیلن

 دقیقه برای 180مدت  دربلو متیلن تخریبراندمان 

 %88و  %35به ترتیب  /4O2ZnFeChlو 4O2ZnFe نانوذرات

نتیجه گرفت که نانو چنین توان شد. بنابراین، می تعیین

فعالیت  مشخصاًهای پوشش داده شده با کلروفیل فریت

 .دهندمی بروزکاتالیستی باالتری از خود فتو

 
و بدون حضور نانو حضور وات با  10المپ  مرئی تحت تابش متیلن بلوبرای تخریب  ایدقیقه 180در مقابل زمان تابش  oLn(C/C (منحنی. )الف( 8شکل 

 ها.نور مرئی برای نانو فریت تحتدر تاریکی و  متیلن بلوها. )ب( درصد تخریب فریت
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دالیلی از  ابد که این بهبود عملکرد دهها نشان میبررسی

نقل و انرژی کوچکتر، مساحت سطح بیشتر،  شکاف قبیل

که منجر به بیشتر  و تخلخلالکترون به داخل کلروفیل  انتقال

 .[29]شود مرتبط است میهای آزاد تولید رادیکال تسهیل

 مکانیزم انتقال الکترون -6

4O2ZnFe فتوکاتالیست با شکاف انرژی مناسب  به عنوان یک

انرژی را در  شکافتواند استفاده از کلروفیل میکند. عمل می

این ترکیب کاهش دهد و موجب عملکرد بهتر نانوفریت شود. 

های کند، زیرا حلقهکلروفیل نقشی اساسی در فتوسنتز ایفا می

 کهعظیمی هستند  πدارای سیستم مزدوج  آن پورفیرینی

رمایی و شیمیایی برتری در مقایسه با دیگر ترکیبات پایداری گ

دهند. تابش نور مرئی به کلروفیل موجب آلی نشان می

مولکلولی اشغال شده  اوربیتال باالترین برانگیختگی الکترون از

(HOMO ) مولکولی اشغال شده  اوربیتالترین پایینبه

(LUMO )4توانند به ها میشود و این الکترونمیO2ZnFe 

یک کامپوزیت مغناطیسی است که  4O2ZnFeمنتقل شوند. 

تواند در الیه واالنس انرژی باریکی که دارد می شکافبه دلیل 

-می 4O2ZnFeعالوه، حفره ایجاد کند. به -سیستم الکترون

ها از کلروفیل کمک کند. سیستم تواند به انتقال الکترون

های اکسیژن حفره ایجاد شده موجب تولید رادیکال -الکترون

 OH-تواند با بار مثبت می ءحفره شود.می( 2O·) پروکسید

( OH·واکنش دهد و رادیکال هیدروکسیل ) O2Hایجاد شده از 

-حفره بیشتر می -ایجاد کند. کلروفیل به دلیل تولید الکترون

تواند موجب افزایش بازدهی تخریب فتوکاتالیستی شود. 

اکسیژن پروکسید و های بلو توسط رادیکالمولکلولهای متیلن

و  شوند و دی اکسید کربن و آبهیدروکسیل تخریب می

 .[29] کنندمیتولید  ترکیبات دیگر
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 4O2ZnFe هایستکاتالینانومجدد  کارگیریبه قابلیت ها کاتالیستفتوبازیافت  -7

 IR-FTو  Vis-UV هایبا استفاده از تکنیک /4O2ZnFeChl و

ها، پس از نانو فریت بازیابیبرای مطالعه قابلیت بررسی شد. 
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ها توسط یک آهنربا ست، کاتالیبلوتخریب متیلن سیکلهر 

 شده، چندین بار توسط اتانول و آب دیونیزه شسته شدهجدا 

راد گدرجه سانتی 50ساعت در کوره با دمای  6و به مدت 

دقیقًا تحت شرایط قبلی  تخریبآزمون  ،خشک شدند. سپس

 چهارد که پس از کنمی تایید FT-IRهای تکرار شد. طیف

در ساختار  چندانی، تغییر متیلن بلوتخریب  سیکل

(. عالوه بر این، الف -9رخ نداده است )شکل ها کاتالیستفتو

( در فعالیت درصد 5حدود در ) اندکیکاهش  UV-Visطیف 

-میآزمایش تخریب نشان  سیکل چهارکاتالیست پس از فتو

 (.ب -9)شکل  دهد

 

 نور مرئی تحت تابش بلومتیلن. )ب( درصد تخریب بلومتیلنتخریب  سیکل 4قبل و بعد از  هاستکاتالی FT-IRهای . )الف( طیف9شکل 

 .یسیکل تخریب 4ها قبل و بعد از برای نانو فریت

 گیرینتیجه

و  محیطی، زیستساده یسنتز هایروش، مطالعهدر این 

 ارائه /4O2ZnFeChl و 4O2ZnFe ترکیباتتهیه  جهت یموفق

اشتعال  از طریق 4O2ZnFe روینانو فریت در ابتدا، د.گردی

و  یافزایش خواص جذب به منظور . سپس،مایکروویو سنتز شد

کلروفیل استخراج شده از  توسطنانو فریت  ،کاتالیستیفتو

پوشش داده شد. در این تحقیق به  گیاه اسفناجبرگهای سبز 
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و استفاده از  پورفیرینسنتز به جای  یمحیطدالیل زیست

 توسط اتانولاز کلروفیل استخراج شده  آلی،های حالل

، SEM ،XRD مختلفی همچون هایاستفاده شد. تکنیک

EDX  وFT-IR  به کار گرفتهها ساختار نانو فریت آنالیزبرای 

 مترنانو 200تا  50اندازه متوسط  هاوسیله این تکنیک . بهشد

ها ساختار اسپینل فریت و تخمین زده شدسنتزی برای ذرات 

تأیید مورد کلروفیل  دهی فریت روی توسطپوششهمچنین و 

به تبع آن، انرژی و  شکافکاهش ، DRS. تکنیک قرار گرفت

پس از را ها کاتالیستی نانو فریتفتوافزایش خصوصیات 

نشان داد  UV-Vis هایطیف نتایج. تایید نمود نشانیکلروفیل

دهی پوشش ، پس ازرویفریت بلو درقدرت تخریب متیلنکه 

-FTهای ، طیفآخردر کلروفیل افزایش یافته است. و  توسط

IR  وUV-Vis در چندین  ها رانانو فریت قابلیت استفاده مجدد

. ندهای رنگی تأیید کردتخریب آالینده سیکل پیاپی در

 پوشش رویکند که فریتثابت می مطالعهنتایج این مجموع 

باال، قابلیت استفاده  کاراییشده با کلروفیل به دلیل  داده

کاتالیست فتومحیطی و اقتصادی، یک زیستمجدد و عوامل 

 بلو است.برای تخریب رنگ متیلن موثر

 تشکر

 و معنوی مادیاز حمایت  مطالعهاین و محققان  نویسندگان
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