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 چكیده
آب هقطز هْرد  خْاظتزخی اس آرگْى در فطار اتوسفز تز  یهقالَ اثز تاتص پالسوا يیدر ا

 ةیسزد هْرد تاتص قزار گزفت. ضز یجت پالسوا کیهطالعَ قزار گزفتَ است. آب هقطز تْسط 

ًوًَْ ُا قثل اس تاتص ّ پس اس تاتص  یجذت فیّ ط PH شاىی(، هیکیکتزلا ی)رساًٌذگ تیُذا

( آب هقطز ُوزاٍ یکیاکتز ی)رساًٌذگ تیُذا ةیضذًذ. ضز یزیاًذاسٍ گ ،تهتفاّ یتا سهاى ُا

کزد. در ُز هزحلَ تا  ذایآى کاُص پ PH شاىیاها ه افتی صیسهاى تاتص افشا صیتا افشا

 ب ًوًَْ هطاُذٍ ضذ.جذ شاىیدر ه یطیسهاى تاتص، افشا شاىیه صیافشا
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Abstract 
 

In this work the effect of the Argon atmospheric-pressure plasma jet irradiation on some properties of distilled 

water is studied. The distilled water was irradiated by a cold Argon plasma jet. The electrical conductivity, PH, 

and the absorbance of samples were measured before and after irradiation with various durations. The 

electrical conductivity of distilled water was increased with irradiation time, but its PH was decreased. An 

increase in the absorbance was observed after each irradiation time interval. 

 

 

 قدمهم
 یتزا یگًْاگًْ یُا یاس فٌاّر     

در آب استفادٍ  یآل ثاتیتزک ی َیشتج

 يیا يیاس هِوتز یکیضْد.  یه

 َیتخل یُا استفادٍ اس فٌاّر یفٌاّر

 یّ پالسوا است. هطالعات یکیالکتز

سزد فطار  یاثز پالسوا یدرتارٍ 

 یآل ثاتیتزک ی َیتجش یتزا یاتوسفز

 یدر آب گشارش ضذٍ اًذ. اًْاع هختلف

 ذیتْل یهتفاّت تزا یُا اختاراس س

سزد در فطار اتوسفز تْسعَ  یسواپال

قزار گزفتَ اًذ  یّ هْرد تزرس افتَی

 یاس اًْاع ساختار ُا ی[. فِزست1]

در فطار  یحزارت زیغ یپالسوا ذیتْل

 افتی ٌجایتْاى در ا یاتوسفز را ه

هِن هْرد تْجَ قزار  لی[. اس دال2]

سزد فطار  یپالسوا یگزفتي جت ُا

هٌاسة،  وتیتْاى تَ ق یه یتوسفزا

ّ راٍ  يییپا یقاتل حول تْدى، دها

 یاس پالسوا آساى اضارٍ ًوْد. یاًذاس

 یاستفادٍ ُا یسزد فطار اتوسفز

در علْم هختلف تَ عول آهذٍ  یادیس

تزخی اس هقالَ  يیدر ا [.3-11است ]

 ، الکتزیکی ّ ضیویایییکیخْاظ اپت

غیز  یآب هقطز پس اس تاتص پالسوا

آرگْى در فطار اتوسفز تا  حزارتی

 یتاتص هتفاّت تزرس یُا ىذت سهاه

 ضذٍ است.



 

 

 صیروش آزما
جت پالسوا اس  صیآسها يیدر ا     

آب  یتز رّ یا طَیلْلَ ض کیدرّى 

 طَیلْلَ ض کیتاتاًذٍ ضذٍ است. اس 

قطز  ،mm  01اس جٌس کْارتش تَ طْل یا

 mm  11یّ قطز خارج mm  9یداخل

 شیً یلْلَ هس کیاستفادٍ است. اس 

استفادٍ  َیزّد تخلتَ عٌْاى الکت

 mm  5یالکتزّد هس يیضذٍ است. طْل ا

 یّ قطز خارج mm  0آى یداخل،قطز 

 یالکتزّد هس کیاست. اس  mm  8/8آى

 ی، قطز داخلmm5 ل تَ طْ گزید

mm 1/11یّ قطز خارجmm  5/15  َت

)الکتزّد  َیعٌْاى الکتزّد ثاًْ

( استفادٍ ضذٍ است. تا اعوال يیسه

 اىیال تا جزتا لیاختالف پتاًس کی

در  کیالکتز یسذ د َیهتٌاّب تخل

ّ  ضْد یه جادیا کتزّددّ ال يیت طَیض

گاس ّارد ضذٍ  یالکتزّى ُا

پالسوا  لیضذٍ ّ تطک ختَیتزاًگ

خالع  یطگاُیدٌُذ. اس آرگْى آسها یه

% تَ عٌْاى  99.999تا درغذ خلْظ 

گاس پالسوا ضًْذٍ استفادٍ ضذٍ است. 

اًتخاب  lit/min  5ضارش گاس آرگْى شاىیه

تا  یٌْسیهٌثع س کیضذٍ است. اس 

 لیاختالف پتاًس ّ kHz  23فزکاًس

kV 1/5 ساهاًَ  َیتَ عٌْاى هٌثع تغذ

 1استفادٍ ضذٍ است. سهاى تاتص اس 

تْدٍ است.  زیهتغ قَیدق 11تا 

سطح  یضذٍ تز رّ جادیآرگْى ا یپالسوا

کَ داخل  cc  11شاىیتَ ه یآب هقطز

ضذٍ  ذٍیاتقزار داضتَ ت یظزف کْچک

سطح آب داخل ظزف  يیت یاست. فاغلَ 

دستگاٍ هْلذ  یا طَیلْلَ ض یّ اًتِا

 1اًتخاب ضذٍ است. ضکل mm  21پالسوا

 صیآسها ذهاىیچ یضوا یًطاى دٌُذٍ 

 یآب پس اس سهاى ُا PH شاىیه است.

هختلف تاتص پالسوا تز سطح آب تا 

هتز  PHاستفادٍ اس دستگاٍ 

(metrohm744اًذاسٍ گ )ضذٍ است.  یزی

پس اس  شیآب هقطز ً یجذت فیط يیُوچٌ

هختلف تاتص تا استفادٍ اس  یسهاى ُا

( اًذاسٍ hach DR500سٌج ) فیدستگاٍ ط

 تیُذا ةیضذٍ است. ضز یزیگ

 یهقطز پس اس تاتص ُا آب( ی)رساًٌذگ

تا  شیهختلف ً یپالسوا تا سهاى ُا

سٌج  تیاستفادٍ اس دستگاٍ ُذا

(metrohm 712اًذاسٍ گ )ضذٍ است. یزی 

 

 
 .صیآسها ذهاىیچ: 1ضکل

 

 حاصل ضده و بحث جیوتا
سزد فطار  یتا تاتص پالسوا     

سطح آب هقطز  یآرگْى تز رّ یاتوسفز

 فیقلَ جذب در ط کی دقیقَ 1تَ هذت 

 nm  211یکیآب هقطز در ًشد یجذت

آب  یجذت فیط 2ضْد. ضکل یهطاُذٍ ه

هختلف تاتص  یاى ُاسه یهقطز را تزا

 دُذ. یه ًطاى

 

 
تاتص  یًوًَْ ُا تا سهاى ُا یجذت فیط :2ضکل

 هتفاّت.

 

 nm  811تا nm  211ًوًَْ اس یجذت فیط

 صیضذٍ است. تا افشا یزیاًذاسٍ گ

جذب در ُواى  یسهاى تاتص پالسوا قلَ 

 شاىیهاًذ اها ه یتاق nm  211یکیًشد

سهاى تاتص  صیجذب ُوزاٍ تا افشا

. افتی صیسطح آب افشا یتز رّپالسوا 

 جذب ًوًَْ ُا در شاىیه 3در ضکل



 

nm 211  ضذٍ  رسندر تزاتز سهاى تاتص

ّ  یاریاخت یّاحذ یاست. هحْر عوْد

سهاى تاتص  یًطاى دٌُذٍ  یهحْر افق

 قَیپالسوا تز سطح آب تز حسة دق

ُواًطْر کَ در ضکل هطخع است  تاضذ. یه

سهاى  صیجذب ًوًَْ ُا تا افشا شاىیه

کزدٍ  ذایپ صیافشا جیتاتص تَ تذر

اس تاتص  دقیقَ 9است. تا گذضت حذّد 

 شاىیًوًَْ اضثاع ضذٍ ّ ه ثایتقز

 ًکزدٍ است. ذایپ یطیجذب افشا

 

 
تا  nm  211جذب ًوًَْ ُا در شاىیه :3ضکل

 تاتص هتفاّت. یسهاى ُا

 

( آب هقطز پس ی)رساًٌذگ تیُذا ةیضز

 یپالسوا تا سهاى ُا یاس تاتص ُا 

تا استفادٍ اس دستگاٍ  شیهختلف ً

ضذٍ است.  یزیسٌج اًذاسٍ گ تیُذا

ًوًَْ ُا را  یرساًٌذگ شاىیه 1ضکل

تاتص هختلف ًطاى  یتا سهاى ُا

 ًوًَْ پس اس یرساًٌذگ شاىیدُذ. ه یه

ms/m 11 کزدٍ است.  صیضزّع تَ افشا

در ضکل قاتل  یطیرًّذ افشا يیا

 3پس اس  صیافشا يیهطاُذٍ است. ا

ُواًطْر کَ در  ضزّع ضذٍ است. دقیقَ

تَ  صیرًّذ افشا يیضکل هطخع است ا

 يیاًجام ضذٍ است. ا یجیغْرت تذر

اس  صیکَ پ یپس اس کاُص کْچک صیافشا

اًجام ضذٍ است ضزّع ضذٍ  قَیدق 3

تاتص  قَیدق 11پس اس  تیاست. در ًِا

آرگْى تز  یسزد فطار اتوسفز یپالسوا

 تا آب یسطح آب هقطز رساًٌذگ یرّ

 ms/m22 يیاست. ا افتَی صیافشا 

است کَ  يیا یًطاى دٌُذٍ  صیافشا

 صیتْاًٌذ تاعث افشا یآرگْى ه ْىی

( آب تیُذا ةی)ضز یرساًٌذگ شاىیه

 هقطز ضْد.

 
تاتص  یًوًَْ ُا تا سهاى ُا یرساًٌذگ :1ضکل

 هتفاّت.

 

اًذاسٍ  یهتز تزا PHدستگاٍ  کیاس 

آب هقطز پس اس تاتص  PH شاىیه یزیگ

سطح آى  یآرگْى تز رّ یاپالسو

 ی ًطاى دٌُذٍ 5ستفادٍ ضذٍ است. ضکلا

 یآب هقطز پس اس سهاى ُا PH زاتییتغ

 تاضذ. یاس تاتص ه یهتفاّت

 

 
 آب پس اس تاتص. PH شاىیکاُص ه :5ضکل

 

اس تاتص  صیآب هقطز پ PH شاىیه

تَ  5/5 آى ضذٍ ّ هقذار یزیاسٍ گذاً

 شاىیه یزیدست آهذ. پس اس اًذاسٍ گ

PH ً وًَْ ضاُذ، آب هقطز در تزاتز

آرگْى در  یحزارت زیغ یتاتص پالسوا

 یفطار اتوسفز قزار گزفت. سهاى ُا

 دقیقَ 11تا  دقیقَ 1 يیتاتص ت



 

اًتخاب ضذٍ است. ُواى طْر کَ در 

آب هقطز تا  PH شاىیه تضکل هطخع اس

آرگْى  یُا ْىیسهاى تاتص  صیافشا

 کیکاُص  يیکزدٍ است. ا ذایکاُص پ

کزدٍ است. در  یرا ط یجیررًّذ تذ

 یتاتص پالسوا دقیقَ 11پس اس  تیًِا

 PH شاىیسطح ًوًَْ، ه یآرگْى تز رّ

کزدٍ  ذایکاُص پ 3/3تَ آب هقطز 

 کی 5ّ  1 یاست. تا تْجَ تَ ضکل ُا

ضْد. تا  یه اغلهطتزک ح ی جَیًت

 صیتْاى تَ افشا یه 1تْجَ تَ ضکل

 یکیجذب ًوًَْ ُا در ًشد شاىیه

nm 211 تزد  یسهاى تاتص پ صیشاتا اف

 صیافشا یًطاى دٌُذٍ  جَیًت يیکَ ا

 5در آب هقطز است. ضکل ذرّسىیُ ْىی

ادعاست، چزا کَ تا  يیتز ا یذیتاک

آب کاُص  PH شاىیسهاى تاتص ه صیافشا

ًطاى  شیً جَیًت يیاست، کَ ا افتَی

در  ذرّژىیُ ْىی شاىیه صیافشا ی دُذٍ

سزد فطار  یآب پس اس تاتص پالسوا

 تاضذ. یآرگْى ه یسفزاتو

          

 وتیجه گیري
 یحزارت زیغ یتاتص پالسوا زیتاث     

تزخی اس آرگْى در فطار اتوسفز تز 

قزار  یآب هقطز هْرد تزرس خْاظ

 نیگزفت. هطاُذٍ ضذ کَ تا تاتص هستق

سزد آرگْى تز سطح آب هقطز  یپالسوا

 فیدر ط nm  211یکیًشد یقلَ جذت کی

 یجذت ی قزار دارد. قلَ یجذت

در  شیً طتزیُا تا سهاى تاتص ت ًوًَْ

 شاىیقزار داضت. ه nm  211یکیًشد

تاتص  یُا سهاى جذب ًوًَْ ُا تا

تا ُن  nm211  یکیهتفاّت در ًشد

 صیًطاى اس افشا جیضذ. ًتا سَیهقا

 یکیجذب ًوًَْ ُا در ًشد شاىیه

nm 211 سهاى تاتص  صیُوزاٍ تا افشا

 یجیذرت صیافشا کی صیافشا يیداضت. ا

اس تاتص،  دقیقَ 9تْد. پس اس گذضت 

جذب آى  شاىیآب هقطز اضثاع ضذٍ ّ ه

 ی. اس سْدًکز ذایپ صیافشا گزید

( تیُذا ةی)ضز یرساًٌذگ شاىیه گزید

سهاى تاتص  صیآب هقطز ُوزاٍ تا افشا

 يی. اافتی صیافشا یجیتَ غْرت تذر

است  تیّاقع يیا یًطاى دٌُذٍ  جَیًت

تاعث کَ  ییُا ْىی شاىیکَ ه

ضًْذ تا تاتص  یآب هقطز ه یرساًٌذگ

پالسوا تز سطح آب هقطز  نیهستق

 PHشاى یکزدٍ است.  ه ذایپ صیافشا

تاتص  یپس سهاى ُا شیًوًَْ ُا ً

 يیضذ کَ ا یزیهتفاّت اًذاسٍ گ

 يیًطاى دٌُذٍ راتطَ عکس ت جیًتا

آب هقطز ّ سهاى تاتص تْد.  PH شاىیه

حاغل  جیدر تْافق تا ًتا جَیًت يیا

ًوًَْ ُا است چزا کَ  یجذت فیاس ط

 صیافشا یًطاى دٌُذٍ  PH شاىیکاُص ه

است  طزدر آب هق ذرّژىیُ ْىی شاىیه

را  ذرّژىیُ ْىی شاىیه صیافشا يیّ ا

جذب  یضذت قلَ  صیتْاى اس افشا یه

 شیً nm  211یکیآب هقطز در ًشد

 هتْجَ ضذ.

 

 ها مرجع
؛ ذیًژاد، سع زسایغحثت سادٍ، فزضاد؛ ه ]1[

؛ زایسو ،یاحوذ یة سادٍ، هِسا؛ حاجطال

 یضعلَ  ییًوا ٌابیت»هائذٍ؛  ،یقاسو

 صیُوا يیدّه «یسزد فطار اتوسفز یپالسوا

 زاى،یا شریّ ل کیاپت یهٌِذس یهل

 29ّ  28هالک اضتز،  یداًطگاٍ غٌعت

 .1391هاٍ  ثِطتیارد
[2] Nehra, V., Kumar, A., Dwivedi, H. K.; “Atmospheric non thermal 

plasma sources” ; International Journal of Engineering, Vol. 2 ; Issue 

1, 2008. 

 

[3]  T. Yuji, H. Kawano, S. Kanazawa, T. Ohkubo, and H. Akatsuka, 

IEEE Trans. Plasma Sci. 36, 976, 2008. 

 

[4]  N.M.-Bourdet, M. Laroussi, A. Begum, and E. Karakas, J. Phys. D: 

Appl. Phys., 42, 055207, 2009. 

 

[5]  Z. Xiong, X. Lu, Y. Xian, Z. Jiang, and Y. Pan,  J. Appl. Phys., 108, 

103303, 2010. 

 

[6]  Y. Xian, X. Lu, Z. Tang, Q. Xiong, W. Gong, D. Liu, Z.Jiang, and Y. 

Pan, J. Appl. Phys., 107, 063308, 2010. 

 

[0]  M. Teschke, J. Kedzierski, E.G. Finantu-Dinu, D. Korzec, and J. 

Engemann, IEEE Trans. Plasma Sci. 33, 310, 2005. 

 

[8]  C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, and P. Leprince, 

Spectrochim. Acta Part B, 61, 2, 2006. 

 

[9]  S. Ikawa, K. Kitano, and S. Hamaguchi, Plasma Process Polym., 7, 

33, 2010. 

 

[11] S. Kanazawa, T. Iwao, S. Akamine and R. Ichiki, J. J. Appl Phys. 50, 

08KA04, 2011. 


