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ABSTRACT
Calcite, the most stable calcium carbonate in soil, is a major part of soil solid phase in arid and semiarid regions.
This mineral significantly affects the chemical behavior of ions including oxyanions and transition metal ions
in the soil. Arsenate and phosphate are two important oxyanions in natural systems like soil and because of
similar ionic properties strongly compete for the colloids surface charge via adsorption and desorption
reactions. Because of the importance of this reaction in controlling the equilibrium concentrations of arsenate
and phosphate in soil, in this research, arsenate adsorption on calcite was measured and modeled as a function
of arsenate concentration and ionic strength and also in competition with phosphate. In addition, charging
behavior of calcite was measured by acid-base titration at various ionic strength. Based on the titration data,
calcite point of zero charge (PZC) was obtained at pH=8.2. Adsorption isotherms showed that arsenate
adsorption is affected by the ionic strength and the initial concentration of arsenate. Adsorption of arsenate was
high at low ionic strength and was decreased with increasing the ionic strength. Arsenate adsorption was also
decreased with increasing phosphate concentration, but arsenate had no effect on phosphate adsorption
indicating phosphate is adsorbed stronger than arsenate on calcite. The experimental data were successfully
(R2=0.998) described with a single set of parameters by CD-MUSIC model, considering two inner sphere
surface complexes ≡Ca2O2AsO2 and ≡Ca2O2PO2. Overall, the experimental data and model parameters implied
that the stronger interaction of phosphate with calcite increases bioavailability and mobility of arsenate in
calcareous soils.
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 .1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .3گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/2/13 :تاریخ بازنگری -1399/3/3 :تاریخ تصویب)1399/4/30 :

چکيده
کلسایت ،پایدارترین شکل کربنات کلسیم در خاک ،یکی از اجزای مهم فاز جامد خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک
است .این کانی بر رفتار شیمیایی یونها از جمله اکسی آنیونها و فلزات انتقالی در خاک اثرات مهمی دارد .آرسنات و
فسفات از اکسی آنیونهای مهم در سیستمهای طبیعی نظیر خاک هستند و به دلیل تشابه یونی ،معموالً برای بار سطحی
ذرات کلوییدی خاک از طریق واکنشهای جذب سطحی و رهاسازی به شدت با هم رقابت میکنند .با توجه به اهمیت این
واکنش در کنترل غلظت تعادلی آرسنات و فسفات در خاک ،در این تحقیق جذب سطحی آرسنات روی کانی کلسایت در
غلظتهای مختلف آرسنات و در قدرت های یونی مختلف و در رقابت با فسفات بررسی و با مدلی شیمیایی توصیف شد.
همچنین رفتار باری کلسایت به روش تیترسنجی اسید و باز در قدرتهای یونی مختلف اندازهگیری گردید .بر اساس
دادههای تیتراسیون ،نقطه صفر بار الکتریکی کانی در  8/2 pHتعیین شد .همدماهای جذب سطحی آرسنات نشان داد که
جذب سطحی آرسنات متأثر از قدرت یونی و غلظت اولیه آن است .در قدرتهای یونی کم ،جذب سطحی آرسنات حداکثر
بود و با افزایش قدرت یونی از مقدار آن کاسته شد .جذب سطحی آرسنات با افزایش غلظت فسفات کاهش یافت اما آرسنات
تأثیری بر جذب سطحی فسفات نداشت که نشان میدهد فسفات قویتر از آرسنات جذب سطحی کلسایت میشود .دادههای
آزمایشی با مدل شیمیایی  CD-MUSICتوصیف و پیشبینی گردیدند .مدل دادهها را با در نظر گرفتن دو کمپلکس درون
کرهای سطحی  ≡Ca2O2AsO2و  ≡Ca2O2PO2با دقت باال ( )R2=0.998توصیف کرد .بهطور کلی نتایج آزمایشی و ضرایب
مدل نشان داد که برهمکنش بسیار قویتر فسفات با کلسایت موجب افزایش زیستفراهمی آرسنات و تحرک آن در خاک
های آهکی میشود.
واژههای کليدی :آرسنات ،جذب سطحی ،فسفات ،کلسایت ،مدل .CD-MUSIC

مقدمه
فسفات و آرسنات از اکسی آنیونهای مهم در سیستمهای طبیعی
نظیر خاک هستند که به دلیل تشابه شیمیایی برای جذب سطحی
روی مکانهای باردار ذرات خاک و یا تشکیل ترکیبات کم محلول
با هم رقابت دارند .این واکنشها موجب تجمع تدریجی آرسنات
در خاک و افزایش جذب آن به وسیله گیاهان میشود .در نتیجه
با ورود آرسنات به زنجیره غذایی ،سالمت انسان و دیگر جانوران
تهدید میشود .بنابراین ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک،
بهویژه واکنشهای جذب سطحی و رهاسازی ،اکسیداسیون و احیا
و انحالل و رسوب نقش مهمی در تجمع آن در خاک و یا حرکت
آن به سمت آبهای سطحی و یا زیرزمینی دارد.

* نویسنده مسئولrahnemaie@modares.ac.ir :

برهمکنش آرسنات با اکسیدهای آهن و آلومینیوم ،کانی-
های رسی ،مواد آلی و کربناتها توسط محققان مختلفی مطالعه
شده است ( ;Arco-Lázaro et al., 2016; Dickson et al., 2017
;Eriksson et al., 2007; Gallios et al., 2017; Goldberg, 2002
 .)Lin et al., 2008; Sherman and Randall, 2003آرسنات روی

هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم بهصورت لیگاند تبادلی جذب
سطحی میشود ( Goldberg and Johnston, 2001; Sherman
 )and Randall, 2003لذا ،زیستفراهمی و انتقال آرسنات در
خاکهای دارای مقدار زیاد اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و
آلومینیوم محدود میباشد ( .)Masue-Slowey et al., 2011اثر
کانیهای رسی بر جذب سطحی آرسنات کمتر از
هیدرواکسیدهای آهن و آلومینیوم است (.)Goldberg, 2002
بیشینه جذب آرسنات روی کائولینایت و مونت موریلونایت در pH

مقبلی و همکاران :جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسايت 2249

( Goldberg, 2002; Griffin and

حدود پنج صورت میگیرد
 .)Shimp, 1978مکانیسم غالب جذب آرسنات روی کانیهای
رسی نیز تشکیل کمپلکس درون کرهای است ( Mohapatra et
 )al., 2007اما انرژی جذب سطحی آن کوچکتر از مقدار جذب
سطحی آرسنات روی هیدروکسیدهای فلزی است.
با توجه به مقدار کم مواد آلی در خاکهای آهکی ،نقش
بخش آلی در کنترل غلظت آرسنات در خاک کمتر است و لذا
پژوهشهای کمتری در باره آن انجام شده است .در عین حال،
نتایج این تحقیقات نشاندهنده اثر منفی مواد آلی بر جذب
سطحی آرسنات در خاک است ( Lin et al., 2002; Lin et al.,
 .)2004; Lin et al., 2008نقش منفی مواد آلی ناشی از بار منفی
آن است که برای مکانهای باردار با آرسنات رقابت میکند.
در مقایسه با سایر اجزا فاز جامد خاک ،دانش ما در زمینه
برهمکنش آرسنات با کانیهای کربناتی از جمله کلسایت ،به دلیل
ناپایداری این کانیها ،بسیار محدود و گاهی متناقض است .در
سطح کلسایت واکنشهای انحالل و رسوب بهطور مداوم در حال
انجام است و یون پروتون نقشی دوگانه در رابطه با پتانسیل سطح
ایفا میکند .یون پروتون هم با تغییر در حاللیت کلسایت و هم با
تغییر در توزیع گونهها در فاز محلول بار سطحی کلسایت را تحت
تأثیر قرار میدهد .همچنین فشار جزئی گاز دیاکسید کربن نقش
مهمی در واکنشهای سطح کلسایت دارد ،تغییرات فشار جزئی
دیاکسید کربن هوا با تأثیر بر غلظت دیاکسید کربن محلول
موجب تغییر در تعادل حاللیت کلسایت میشود ( Eriksson et
 .)al., 2008; Heberling et al., 2014بار سطحی کلسایت در بازه
 pHتقریباً  7/5تا  11منفی است ،بنابراین احتماالً یون کلسیم
نقشی کلیدی در خنثی کردن بار سطحی کانی کلسایت دارد
( Eriksson et al., 2007; Heberling et al., 2014; Heberling
 .)et al., 2011با افزایش غلظت آرسنات محلول در خاک جذب
این آنیون بهصورت نمایی افزایش مییابد ( )Sø et al., 2008در
حالی که با افزایش اندازه ذرات کلسایت ،به علت کاهش سطح
ویژه آن ،جذب سطحی آرسنات کاهش پیدا میکند ( Song et
.)al., 2006
عالوه بر نوع کانیهای خاک ،تحرک و پویایی آرسنات در
خاک تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر قدرت یونی ،pH ،حضور
یونهای رقابت کننده یا همکاری کننده نیز قرار میگیرد
(.)Antelo et al., 2005; Nelson et al., 2013; Sø et al., 2008
با افزایش قدرت یونی جذب آرسنات روی سطح خاک کاهش
مییابد ( .)Sø et al., 2008در pHهای بزرگتر از نقطه صفر بار
الکتریکی ،به دلیل خالص بار منفی در سطح کانیها ،دافعه
الکتروستاتیک موجب کاهش جذب سطحی آرسنات میشود

بهگونهای که جذب سطحی آرسنات روی رسهای
آلومینوسیلیکاتی ( )Manning and Goldberg, 1996و
هیدروکسیدهای فلزی ( Antelo et al., 2005; Kanematsu et
 )al., 2013; Nelson et al., 2013در pHهای اسیدی حداکثر
است و با افزایش  pHکاهش مییابد.
از طرف دیگر ،محلول خاک دارای آنیونها و کاتیونهای
مختلفی است که برای جذب سطحی روی مکانهای باردار با
همدیگر رقابت یا همکاری میکنند .اکسی آنیونهای کربنات،
بیکربنات ،سولفات ،فسفات و مولیبدات با یون آرسنات رقابت می
کنند در حالی که یونهایی نظیر کلسیم و منیزیم جذب سطحی
آرسنات را تشدید میکنند ( .)Sø et al., 2008یون فسفات هر
سال توسط کودهای شیمیایی به خاک اضافه میشود .فسفات
میل ترکیبی زیادی برای واکنش با سطح کلوییدها دارد و لذا
رقیبی قوی برای آرسنات است ( Smith et al., 2002; Sø et al.,
.)2012
عالوه بر موارد فوق ،ناهمگنی شیمیایی سطح ذرات خاک و
توزیع فضایی بار یونها در مرز مشترک بین فازهای جامد و
محلول ،جذب یونها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .این دو
نکته کلیدی ،در دو مدل کمپلکس سطحی چند سایتی
( )MUSICو مدل توزیع بار (Hiemstra and van ( )CD
 )Riemsdijk, 1996در نظر گرفته شده است .این مدل عالوه بر
دو ویژگی ذکرشده ،همزمان توزیع گونهها در فاز محلول و روی
سطح کانی و روابط بار و پتانسیل الکتریکی را محاسبه و در نهایت
ثابت ترمودینامیکی جذب سطحی یون موردنظر را محاسبه می
کند ( .)Rahnemaie et al., 2006; Rahnemaie et al., 2007با
توجه به ویژگیهای ذکرشده ،در این پژوهش ،از این مدل برای
توصیف برهمکنشهای جذب سطحی آرسنات و فسفات روی
کلسایت استفاده میشود (.)Li et al., 2017; Sø et al., 2012
با توجه به آهکی بودن اغلب خاکهای کشور و غلظت به
نسبت زیاد آرسنات در بسیاری از منابع آب شرب و کشاورزی،
برهمکنشهای جذب سطحی آرسنات و فسفات با کلسایت می-
تواند نقش مهمی در زیستفراهمی و انتقال آرسنات در خاک،
سالمت خاک و در نتیجه سالمت انسان و دیگر موجودات زنده
بازی کند .بر این اساس ،در این تحقیق برهمکنشهای جذب
سطحی آرسنات روی کلسایت تابعی از غلظت تعادلی آن ،قدرت
یونی فاز محلول و غلظت فسفات بررسی میشود و نتایج آن با
مدل شیمیایی  CD-MUSICتجزیه و تحلیل میشود.

مواد و روشها
ساخت و تعيين مشخصات کانی کلسايت
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برای ساخت کانی کلسایت ،محلولهای کلرید کلسیم و کربنات
سدیم نیم نرمال در  pHتعادلی  7.5با هم مخلوط شدند تا کربنات
کلسیم رسوب کند .سوسپانسیون به مدت  2ساعت در دمای 20
درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس محلول رویی جدا و رسوب
کلسایت چندین مرتبه به سرعت با آب مقطر شسته شد تا
یونهای محلول از نمونه خارج گردد .کلسایت در دمای  25درجه
سانتیگراد خشک گردید .ساختار کریستالی و درجه خلوص کانی
با تفرق اشعه ایکس ( )XRDبا دستگاه ( )Philips X'Pert MPD
بررسی شد .توزیع اندازه ذرات کانی با روش میکروسکوپ الکترونی
( )SEMبا دستگاه ( )Zeiss DSM-960Aبررسی و سطح ویژه آن
با روش  N2-BETتعیین شد.
آمادهسازی محلولها

برای تهیه محلولهای شیمیایی ،از مواد شیمیایی با درجه خلوص
آزمایشگاهی ( )Merck, p.a.استفاده شد .محلولها در ظروف
پلیپروپیلن و یا پلیاتیلن برای مدت زمان کوتاه نگهداری شدند.
محلول اسید نیتریک  0/1موالر ،برای پیشگیری از آلودگی به
ترکیبات آلی ،در ظروف شیشهای نگهداری شد .غلظت
هیدروکسید سدیم از طریق تیترسنجی با اسید کلریدریک 0/1
موالر تعیین شد .همچنین از آب دو بار تقطیر برای تهیه محلولها
استفاده گردید.
تعيين رفتار باری کانی کلسايت

رفتار باری کلسایت به روش تیترسنجی پتانسیومتری با اسید و
باز تعیین شد ( .)Rahnemaie et al., 2006بدین منظور ،به پنج
گرم کلسایت در ظرف واکنش دوجداره ( ،)thermocellحجم
معینی آب مقطر و حجم معینی محلول الکترولیت نیترات سدیم
اضافه شد .سپس با افزودن حجم معینی اسید نیتریک  0/1موالر
 pHاولیه آن به  7/5رسانده شد .در ادامه با هیدروکسید سدیم
 0/1موالر تیتر شد pH .سوسپانسیون از مقدار اولیه  7/5بهتدریج
به حدود  10/2رسانده شد .پس از هر بار افزایش باز یا اسید،
سوسپانسیون به مدت  15دقیقه بهم زده شد تا به تعادل نسبی
برسد ،سپس زمانی که میزان تغییر در پتانسیل الکتریکی به کمتر
از  0/2میلیولت بر دقیقه رسید ،مقدار آن ثبت شد .دمای
سوسپانسیون در طول دوره تیترسنجی ،با استفاده از حمام آب
چرخشی در  25درجه سانتیگراد تنظیم گردید .در زمان
تیترسنجی ،در ظرف دوجداره بسته بود اما امکان تبادل هوا بین
فاز گازی داخل ظرف با هوای بیرون آن به طور جزیی وجود
داشت .پس از انجام تیترسنجی ،مقدار بار نسبی کلسایت با روش
تعادل جرمی در غلظتهای  0/1 ،0/04و  0/3موالر نیترات سدیم
و در بازه  7/5 pHتا  10/2محاسبه شد.

جذب سطحی آرسنات

بهمنظور بررسی اثر غلظت آرسنات و قدرت یونی محلول بر فرآیند
جذب سطحی آرسنات ،همدماهای آن در بازه غلظت صفر تا 12/5
میکروموالر آرسنات در سه غلظت  0/1 ،0/04و  0/3موالر نیترات
سدیم و  0/01موالر نیترات کلسیم بررسی شد .همچنین ،برهم
کنشهای جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسایت
در شرایط یکسان  pH=7/5و غلظت  0/01موالر نیترات سدیم و
 0/01موالر نیترات کلسیم اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی اثر
فسفات بر جذب سطحی آرسنات ،به پنج گرم کلسایت 25 ،میلی-
لیتر محلول صفر تا  12/5میکروموالر آرسنات از نمک
 Na2HAsO4و غلظتهای ثابت  5 ،0و 10میکروموالر فسفات از
نمک  K2HPO4در محلول زمینه  0/01موالر نیترات کلسیم اضافه
گردید .عالوه بر این ،اثر غلظتهای مختلف آرسنات بر جذب
سطحی فسفات روی کلسایت نیز اندازهگیری شد .بدین منظور به
پنج گرم کلسایت 25 ،میلیلیتر محلول صفر تا  90میکروموالر
فسفات از منبع  K2HPO4و غلظتهای ثابت  5 ،0و 10میکروموالر
آرسنات از منبع  Na2HAsO4در محلول زمینه  0/01موالر نیترات
کلسیم اضافه شد.
در همه آزمایشهای جذب سطحی ،سوسپانسیونها به
مدت  24ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد در شیکر انکوباتور
رفت و برگشتی با  180دور در دقیقه به هم زده شدند .پس از
سانتریفیوژ کردن ( 5000دور به مدت  15دقیقه) 10 ،میلیلیتر
از محلول رویی برداشت و با کاغذ واتمن  42صاف شد .غلظت
آرسنات در محلول صافشده با دستگاه جذب اتمی ( Perkin
 )Elmer Analyst 400مجهز به مولد تولید هیدرید ()MHS-15
اندازهگیری گردید pH .تعادلی در باقیمانده سوسپانسون اندازه-
گیری شد .غلظت آرسنات جذب سطحی شده از اختالف غلظت
تعادلی و غلظت اولیه آن محاسبه شد.
مدلسازی و آناليز دادهها

برای توصیف و کمیسازی دادهها از مدل  CD-MUSICو نرمافزار
اکوست ( )ECOSATاستفاده شد .برای مدلسازی ،ابتدا ثابت
تعادل واکنش یونهای پروتون ،سدیم و نیترات با بارهای سطحی
از دادهها ی رفتار باری محاسبه شد .سپس گونههای سطحی
مختلف آرسنات و فسفات روی کلسایت بر اساس یافتههای
اسپکتروسکوپی در نرمافزار اکوست تعریف گردید .واکنشی که
باالترین ضریب تبیین ( )R2و کمترین اشتباه استاندارد برآورد را
داشت و منطبق با دادههای اسپکتروسکوپی بود ،بهعنوان واکنش
نهایی انتخاب گردید.
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نتايج و بحث
ويژگیهای کلسايت

از آنجا که بررسی ویژگیهای شیمیایی و کانیشناسی کانیها
گامی مهم برای استفاده از آنها در مطالعات شیمیایی است،
ویژگیهایی از کلسایت که ممکن است روی رفتار باری آن مؤثر
باشد ،بررسی شد .پیکهای تفرق اشعه ایکس ) )2θدر طول موج
 1/54نانومتر شامل  41/97 ،36/65 ،34/24 ،26/82است (شکل
 .)1بر مبنای معادله براگ ،مقادیر  2θبا فاصله بین صفحهای

 2/84 ،3/03 ،3/85و  2/49انگستروم مطابقت دارند.
تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMکانی (شکل  )2نشان
میدهد که ساختار کانی رومبوهدرال است و قطر اکثر ذرات حدود
 10میکرومتر و یا کوچکتر از آن است .کریستالها دارای بخش
های نامنظم میباشند که احتماالً به علت سایش مکانیکی ایجاد
شده است .اندازهگیری همدمای جذب سطحی نیتروژن در سه
فشار جزئی و تفسیر آن با استفاده از معادله  ،BETسطح ویژه
کانی را  0/34مترمربع بر گرم نشان داد.

شکل  -1نمودار تفرق اشعه ايکس ( )XRDکانی کلسايت

شکل  -2تصوير ميکروسکوپ الکترونی ( )SEMکانی کلسايت (سمت راست با بزرگنمايی  1000و سمت چپ با بزرگنمايی )4500

رفتار باری کلسايت

نتایج حاصل از تیترسنجی پتانسیومتری اسید و باز کلسایت تابعی
از  pHو قدرت یونی در حضور الکترولیت نیترات سدیم در شکل
( )3نشان داده شده است .برخالف هیدرواکسیدها که یون پروتون
عامل اصلی تشکیل بار سطحی است ،در کانی کلسایت عالوه بر
پروتون ،جذب سطحی یونهای کلسیم و کربنات آزادشده از سطح

کانی ،بر مقدار و نوع بارهای الکتریکی کلسایت تأثیر میگذارد که
مقدار آن تابعی از فعالیت این یونها در فاز محلول است .نقطه
صفر بار الکتریکی کلسایت در  8/2 pHاست که با بازه (حدود -9
 )7گزارششده در مقاالت ( )Kosmulski, 2001مطابقت دارد .بازه
به نسبت بزرگ نقطه صفر بار الکتریکی کلسایت در پژوهشهای
مختلف ،ناشی از انحالل کانی و یا انحالل مقادیر متفاوت دی
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اکسید کربن و در بعضی موارد ناشی از ناخالصی کانی است .در
pHهای کمتر از نقطه صفر بار الکتریکی ( )8/2<pHبار سطحی
خالص کانی مثبت و در pHهای بیشتر از آن منفی است .عالوه بر

این ،دادهها نشان میدهد که افزایش غلظت الکترولیت زمینه
نیترات سدیم موجب افزایش قابلتوجهی در مقدار بار سطح کانی
میشود.
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0

-0.04
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0.1
0.3

)ϭH (C/m2

-0.02
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-0.12

10.5

10

9.5

9

8.5

7.5

8

pH
شکل  -3رفتار باری کلسايت تابعی از  pHدر سه غلظت  0/10 ،0/04و  0/30موالر نيترات سديم .نقاط دادههای اندازهگيری شده و خطوط محاسبات مدل CD-

 MUSICبا استفاده از دادههای جدول ( )1را نشان میدهد.

اثر  pHو قدرت یونی محلول بر نوع و مقدار بارهای سطحی
کلسایت را میتوان با توجه به گروههای عاملی سطح کانی توضیح
داد .در سطح کانی کلسایت دو نوع گروه عاملی اصلی وجود دارد
(جدول  .)1گروه اول ،اکسیژن پیوندیافته با یون کربن
  CO 2 O -0.33است که با در نظر گرفتن توزیع بار مساوی و
پیوند اکسیژن سطحی با کلسیم ساختاری ،بار این گروه -0/33
میشود ( .)Wolthers et al., 2008با کاهش  pHو در نتیجه
افزایش فعالیت یون پروتون ،بخشی از این گروه سطحی با یون
پروتون واکنش داده و گروه  ≡ CO 2 OH +0.67تشکیل میشود
(معادله  .)1یون کلسیم محلول خاک با پیوند با این گروه ،موجب
تشکیل گروه   CO 2 O-0.33  Ca +2میشود (معادله .)2
(رابطه)1


  CO 2OH +0.67
 CO 2O-0.33 +H + 

(رابطه )2


  CO 2 O-0.33  Ca 2+
 CO 2 O-0.33 +Ca 2+ 

گروه عامل دوم در سطح کلسایت ،گروه هیدروکسیل
پیوندیافته به کلسیم ساختاری   CaOH-0.67است که با در نظر
گرفتن توزیع بار مساوی و پیوند اکسیژن سطحی با یون کلسیم،
بار این گروه  -0/67میشود .واکنش این گروه با یون پروتون منجر
  CaOHمیشود.
به تشکیل کمپلکس سطحی
عالوه بر این ،یونهای الکترولیت زمینه نیز بر رفتار باری
کلسایت مؤثر هستند .تغییر در غلظت الکترولیت زمینه عالوه بر
اثر مستقیم آن بر بار سطحی ،واکنش گروههای سطحی با یون
پروتون ،کلسیم و کربنات را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب تغییر
+0.33

2

مقدار بار سطحی کلسایت میشود .در  pHبازی ،افزایش قدرت
یونی موجب تشدید واکنش کاتیون الکترولیت با گروههای
  CaOH-0.66و   CO 2O-0.33میشود (معادلههای  5و  )6و در
نتیجه بار منفی کلسایت افزایش مییابد.
(رابطه)3


  CaOH 2 +0.34
 CaOH -0.66 +H + 

(رابطه )4


  CaOH -0.66  Ca +2
 CaOH -0.66 +Ca +2 

(رابطه )5


  CO3- 0.33  Na +
 CO 2 O-0.33 +Na + 

(رابطه )6


  CaOH -0.66  Na +
 CaOH -0.66 +Na + 

مدلسازی دادههای رفتار باری کلسايت با مدل CD-MUSIC

دادههای تیتراسیون کلسایت با استفاده از مدل
-2
توصیف شد .در این مدل برهمکنش یونهای ، CO3 ، Ca +2 ، H+
 Na +و  NO3-با گروههای عاملی   CO 2 O -0.33و  CaOH-0.66
در نرمافزار اکوست ( )ECOSATتعریف و ضریب جذب سطحی
واکنشها محاسبه گردید .همانطور که در شکل ( )2دیده می-
شود مدل  CD-MUSICبا استفاده از گونههای سطحی ذکرشده
(واکنشهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  )6دادههای آزمایشی را بهدرستی
پیشبینی میکند.
برای مدلسازی ثابت واکنشهای  1و ( 3واکنشهای
پروتونه شدن سطح) برابر با مقدار عددی نقطه صفر بار الکتریکی
CD-MUSIC
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یعنی  LogKH=8.2قرار داده شد .ثابت تشکیل واکنشهای زوج
یونی (برهکمنش یونهای الکترولیت با سطح) با برازش مدل روی
دادههای آزمایشی محاسبه گردید .غلظت هر یک از دو گروه
عاملی اکسیژن پیوندیافته با یون کربن ( )≡CO2O-0.33و
هیدروکسیل متصل به یون کلسیم ) 4/9 )≡CaOH-0.66سایت بر

نانومتر مربع در نظر گرفته شد ( )Sø et al., 2012و ظرفیت الیه اول
و دوم اشترن برابر با  3/05فاراد بر مترمربع محاسبه شد .سایر
پارامترهای موردنیاز جهت مدلسازی دادههای آزمایشی در جدول
( )1آمده است.

جدول  -1گونههای سطحی ،ضرايب استوکيومتری ،ثابتهای تعادل و توزيع بار برای گروههای واکنشدهنده سطح کلسايت حاصل از توصيف دادههای رفتار
باری کلسايت با مدل CD-MUSIC

≡CO2O-0.33

کلسایت
≡CO2O-0.33

≡CaOH-0.66

1
1
1
1
0
0
1
0

≡CO2OH0.67
≡CO2O-0.33…Ca+2
≡CO2O-0.33…Na+
≡CaOH-0.66
≡ CaOH20.34
≡ CaOH-0.66…Ca+2
≡ CaOH-0.66…Na+

0
0
0
0
1
1
0
1

H+

0
1
0
0
0
1
0
0

همدماهای جذب سطحی آرسنات

همدماهای جذب سطحی آرسنات روی کلسایت در بازه غلظت
صفر تا  12/5میکروموالر آرسنات ،در سه غلظت  0/1 ،0/04و
 0/3موالر نیترات سدیم و  0/01موالر نیترات کلسیم در غلظت
 200گرم بر لیتر کلسایت در  7/5 pHاندازهگیری شد که نتایج
آن در شکل  4نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که با
افزایش غلظت نیترات سدیم ،جذب سطحی آرسنات روی کلسایت
کاهش مییابد .اثر منفی غلظت نیترات سدیم بر جذب سطحی
آرسنات ناشی از اثر آرسنات بر بار سطحی کلسایت است .در
 ،pH=7.5خالص بار سطحی کلسایت مثبت است و لذا انتظار بر
این است که با افزایش غلظت نیترات سدیم جذب سطحی
آرسنات افزایش یابد .اما ،جذب سطحی آرسنات موجب کاهش

Ca+2

Na+

0
1
1
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0
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
1

Log k

0
8/2
0/16
-2/06
0
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-2/06

∆z0

∆z1
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0
0
2
1
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2
1

نقطه ایزوالکتریک کانی ( )IEPبه سمت  pHهای کمتر میشود.
بنابراین در  pHمورد بررسی افزایش غلظت نیترات سدیم موجب
افزایش دافعه الکترواستاتیک و در نتیجه کاهش جذب سطحی
آرسنات میشود .چنین رفتاری در مورد جذب سطحی سایر
اکسی آنیونها از جمله فسفات روی کانی کلسایت ( Sø et al.,
 )2011و اراگونایت ( )Millero et al., 2001با افزایش قدرت یونی
نیز مشاهده شده است ( Arai and Sparks, 2001; Celi et al.,
; .)2000بررسی جذب سطحی فسفات روی گئوتایت نیز نشان
داده است که جذب سطحی فسفات با افزایش قدرت یونی در
pHهای کمتر از نقطه ایزوالکتریک کانی کاهش و در pHهای
باالتر از نقطه ایزوالکتریک افزایش مییابد ( Rahnemaie et al.,
.)2007
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شکل  -4همدماهای جذب سطحی آرسنات در سه غلظت  0/1 ،0/04و  0/3موالر نيترات سديم و  0/01موالر نيترات کلسيم در غلظت  200گرم بر ليتر کلسايت در
 .pH=7/5نقاط دادههای اندازهگيری شده و خطوط محاسبات مدل  CD-MUSICبا استفاده از دادههای جدول ( )1و ( )2را نشان میدهد.
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اندازهگیری جذب سطحی فسفات در سیستم رقابتی با آرسنات
نشان میدهد که افزایش غلظت آرسنات در فاز محلول تأثیری بر
جذب سطحی فسفات ندارد .به طوریکه مقدار جذب سطحی
فسفات در سه غلظت اولیه  5 ،0و  10میکروموالر بر لیتر آرسنات
تقریبا یکسان است (شکل .)6
میل ترکیبی زیاد فسفات برای جذب سطحی روی کلسایت
(شیب تند همدمای جذب) نشاندهنده آن است که حضور
کلسایت در خاک عامل مهمی بر کنترل تحرک فسفات و سایر
اکسی آنیونها در خاک است .این موضوع در باره آرسنات از
اهمیت کمتری برخوردار است .چرا که آرسنات میل ترکیبی
کمتری نسب به فسفات دارد .کاهش شدید جذب سطحی آرسنات
در حضور فسفات نشان میدهد که در حضور فسفات
زیستفراهمی و تحرک آرسنات در محیط خاک زیادتر میشود و
لذا ممکن است جذب آن بهوسیله گیاهان بیشتر شود و بخشی از
آن نیز به آبهای سطحی و یا زیرزمینی منتقل شود.

رقابت فسفات و آرسنات

برهمکنشهای جذب سطحی آرسنات در سیستم رقابتی (در
حضور فسفات) روی کلسایت تابعی از غلظت اولیه فسفات (5 ،0
و  10میکروموالر) در  ،7/5 pHغلظت  0/01موالر نیترات سدیم
و غلظت  200گرم بر لیتر کلسایت در شکل  5نشان داده شده
است .اندازهگیری جذب سطحی آرسنات در سیستم رقابتی نشان
داد که حضور فسفات باعث کاهش جذب سطحی آرسنات روی
کلسایت میشود (شکل  .)5فسفات و آرسنات رفتاری مشابه برای
جذب روی مکانهای سطحی کلسایت دارند .با توجه به اینکه
فسفات از جمله آنیونهایی است که به شدت جذب سطحی می-
گردد ،افزایش غلظت آن سبب کاهش بیشتر جذب سطحی
آرسنات روی کلسایت میشود.
برهمکنشهای جذب سطحی رقابتی فسفات با آرسنات
روی کلسایت تابعی از غلظت اولیه آرسنات ( 5 ،0و 10
میکروموالر) در  ،pH=7/5غلظت  0/01موالر نیترات سدیم و
غلظت  200گرم در لیتر کلسایت در شکل  6آمده است.
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شکل  -5جذب سطحی آرسنات در حضور  5 ،0و  10ميکروموالر فسفات در محلول زمينه  0/01موالر نيترات سديم و  0/01موالر نيترات کلسيم و غلظت  200گرم بر
ليتر کلسايت در  .pH=7/5نقاط دادههای اندازهگيری شده و خطوط محاسبات مدل  CD-MUSICبا استفاده از دادههای جدولهای ( )1و ( )2را نشان میدهد.
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)Equilibrium PO4 (μmol/L
شکل -6جذب سطحی رقابتی فسفات با آرسنات ( 5 ،0و  10ميکروموالر آرسنات) در محلول زمينه  0/01موالر نيترات سديم و محلول  0/01نيترات کلسيم و غلظت
 200گرم بر ليتر کلسايت در  .pH=7/5نقاط دادههای اندازهگيری شده و خطوط محاسبات مدل  CD-MUSICبا استفاده از دادههای جدولهای ( )1و ( )2را نشان
میدهد.
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مدلسازی دادههای جذب سطحی آرسنات روی کلسايت با مدل
CD-MUSIC

همدماهای جذب سطحی آرسنات در سیستمهای تک یونی (فقط
آرسنات) و در سیستمهای رقابتی (آرسنات و فسفات) با استفاده
از مدل  CD-MUSICبا موفقیت توصیف گردید (شکلهای 5 ،4
و  .)6برای تعریف واکنش آرسنات با گروههای فعال سطح کلسایت
از دادههای اسپکتروسکوپی استفاده شد ،هر چند مکانیسم جذب
آرسنات روی کلسایت به صورت دقیق مشخص نشده است
( Alexandratos et al., 2007; Sø et al., 2008; Yokoyama et
 ،)al., 2012ولی در مطالعه انجام شده با تکنیک  EXAFSبیان
شده است که آرسنات با اشتراک گوشهای کمپلکسهای سطح
خود و از طریق برقراری پیوند درون کرهای جذب سطحی کلسایت
میشود ( .)Alexandratos et al., 2007لذا ،در این تحقیق از سه
مکانیزم جذب سطحی تکدندانه یک هستهای ،تکدندانه دو
هستهای و دو دندانه دو هستهای برای جذب آرسنات روی
کلسایت استفاده شد ( .)Sø et al., 2008همچنین ،بر خالف
پژوهشهای قبلی ،در این پژوهش ،از مدل  1pKبه جای مدل
 2pKبرای تعریف واکنش یونها با گروههای عاملی سطح کلسایت
استفاده شد ( . )Sø et al., 2008; Wolthers et al., 2008در مدل
 2pKرفتار باری کلسایت و برهمکنش یونها با سطح کلسایت با
استفاده از دو واکنش متوالی تعریف میشود ،در حالیکه در مدل
 1pKفقط یک واکنش تعریف میشود.
-0.66
≡CaOH
بر اساس دادههای  ،EXAFSآرسنات با گروه
کمپلکسهای تکدندانه یک هستهای و دو دندانهای دو هستهای
تشکیل میدهد ( .)Sø et al., 2012بر این اساس واکنشهای 7
تا  12برای واکنش آرسنات با کلسایت تعریف شد.
(رابطه )7

  CaO-0.66+Δz0 AsO3Δz1 + H 2O
 CaOH -0.66 + H +1 (aq)+ AsO 4 -3 (aq) 


(رابطه )8
AsO2 (OH)Δz1 + H 2O

-0.66+Δz0


  CaO
+ 2H (aq)+ AsO4 (aq) 

+1

-3

-0.66

 CaOH

(رابطه )9
AsO2 (OH)2 Δz1 + H 2O

-0.66+Δz0


  CaO
+ 3H (aq)+ AsO4 (aq) 

-3

+1

-0.66

 CaOH

(رابطه )10

  Ca 2O 2-1.32+Δz0 AsO2Δz1 + 2H 2O
 2CaOH -0.66 + 2H +1 (aq)+ AsO4-3 (aq) 


(رابطه )11
AsO(OH)Δz1 + 2H 2O

-1.32+Δz0


  Ca 2O 2
+ 3H (aq)+ AsO 4 (aq) 

-3

+1

-0.66

 2CaOH

(رابطه )12
AsO(OH) 2Δz1 + 2H 2O

-1.32+Δz0


  Ca 2O 2
+ 4H (aq)+ AsO 4 (aq) 

-3

+1

-0.66

 2CaOH

در واکنشهای فوق ∆𝑍0 ،و  ∆𝑍1به ترتیب میزان تغییر در بار

الکتریکی در صفحههای الکتروستاتیک  0-planeو  1-planeرا
نشان میدهد که بر اساس قوانین پائولینگ محاسبه شدند.
برای آنالیز دادهها ابتدا جزهای ( )Componentsمختلف
موجود در سیستمهای آزمایشی و غلظت آنها و گونههای
( )Speciesمختلف ناشی از برهمکنش آنها در نرمافزار
 ECOSATتعریف گردید .سپس ،واکنشهای جذب سطحی
آرسنات نیز طبق واکنشهای  7تا  12در نرمافزار تعریف گردید.
برازش مدل روی دادههای آزمایشگاهی نشان داد که کمپلکس دو
دندانهای دو هستهای (واکنش  )10مهمترین کمپلکس آرسنات
است .همانطور که در شکلهای ( )4و ( )5دیده میشود مدل
 CDبا استفاده از گونه سطحی  ≡Ca2O2AsO2قادر است دادههای
آزمایشی را بهدقت پیشبینی کند .ضرایب جذب سطحی این
واکنش ،ضریب تبیین و ریشه میانگین اشتباه استاندارد برآورد
( )RMSEدر جدول ( )2ارائه شده است.
محاسبه ضریب  ∆𝑍0نشان میدهد که در اثر جذب سطحی
یون آرسنات بهصورت  0/5 ،≡Ca2O2AsO2واحد بار مثبت (0/25
به ازای هر گروه  )  CaOHبه سطح کانی ( )0-planeاضافه می
شود .ضریب  ∆𝑍1نیز نشان میدهد که در طی این فرایند -1/5
بار به صفحه الکتروستاتیک  1-planeاضافه میشود .به عبارت
دیگر ،با جذب سطحی آرسنات بار سطح ( )σ0و بار صفحه
الکترواستاتیک میانی الیه اشترن ( )σ1بیشتر میشود و در نتیجه
شیب اختالف پتانسیل الکتریکی در الیه اشترن بیشتر میشود.
همدماهای جذب سطحی فسفات روی کلسایت نیز با
استفاده از مدل  CD-MUSICتوصیف شد .مطالعات
اسپکتروسکوپی جذب سطحی فسفات روی کلسایت نشان می
دهد که فسفات بهصورت درون کرهای روی کلسایت جذب
سطحی میشود اما مکانیسم دقیق جذب سطحی آن مشخص
نشده است ( .)Adam, 2017فسفات با گروه  ≡CaOH-0.66تشکیل
کمپلکس تک دندانه و دو دندانهای میدهد ( .)Adam, 2017با
توجه به اینکه رفتار جذب سطحی آرسنات و فسفات مشابه
یکدیگر است ،همانند آرسنات از سه مکانیزم جذب سطحی تک-
دندانه یک هستهای ،تکدندانه دو هستهای و دو دندانه دو هسته
ای برای جذب سطحی فسفات روی کلسایت استفاده شد .بر این
اساس واکنشهای  13تا  18تعریف گردید و ضرایب آنها با
برازش مدل روی دادههای آزمایشگاهی تعیین شد.
(رابطه )13

  CaO -0.66+Δz0 PO3Δz1 + H 2O
 CaOH -0.66 + H +1 (aq)+ PO 4 -3 (aq) 


(رابطه )14
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  CaO-0.66+Δz0 PO 2 (OH) Δz1 + H 2O
 CaOH -0.66 + 2H +1 (aq)+ PO 4-3 (aq) 


(رابطه )15
PO 2 (OH) 2 Δz1 + H 2O

-0.66+Δz0


  CaO
+ 3H (aq)+ PO 4 (aq) 

+1

-3

-0.66

 CaOH

(رابطه )16
PO 2 Δz1 + 2H 2O

-1.32+Δz0


 Ca 2O 2
+ 2H (aq)+ PO 4 (aq) 

+1

-3

-0.66

 2CaOH

(رابطه )17
PO(OH)Δz1 + 2H 2O

-1.32+Δz0


 Ca 2O 2
+ 3H (aq)+ PO 4 (aq) 

+1

-3

-0.66

 2CaOH

(رابطه )18
PO(OH)2 Δz1 + 2H 2O

-1.32+Δz0


 Ca 2O2
+ 4H (aq)+ PO4 (aq) 

-3

+1

-0.66

 2CaOH

واکنشهای جذب سطحی فسفات نیز طبق واکنشهای باال
در نرمافزار تعریف گردید .برازش مدل روی دادههای آزمایشگاهی
نشان داد که کمپلکس دو دندانهای دو هستهای (واکنش )16
مهمترین کمپلکس فسفات است .همانطور که در شکل ( )6دیده
میشود مدل  CD-MUSICبا استفاده از گونه سطحی

 ≡Ca2O2PO2دادههای آزمایشی را بهدقت پیشبینی میکند.
ضرایب جذب سطحی این واکنش در جدول ( )2ارائه شده است.
بررسی جذب سطحی فسفات روی گئوتایت ( Rahnemaie
 ،)et al., 2007فری هیدرات ( Adam, 2017; Arai and Sparks,
 )2001و کلسایت ( )Sø et al., 2012نیز نشان داده است که گونه
اصلی واکنش فسفات با سطح این کانیها کمپلکس دو دندانهای
است و به میزان کمتر کمپلکس تک دندانهای نیز تشکیل میشود.
عالوه بر روشهای اسپکتروسکوپی ،از محاسبات شیمی کوانتوم
نیز برای بررسی گونههای سطحی یونها استفاده شده است.
بررسی مکانیزم جذب سطحی فسفات روی گئوتایت با محاسبات
شیمی کوانتوم نیز نشان داده است که کمپلکس دو دندانهای گونه
اصلی واکنش فسفر با سطح این کانی در  pHمتوسط است .در
pHهای اسیدی گونه پروتونه و در pHهای باال گونه بدون پروتون
تک دندانهای تشکیل میشود ).(Kwon and Kubicki, 2004

جدول  -2مقدار ثابت تعادل و توزيع بار بدست آمده با مدل  CD-MUSICبرای پيوند دودندانهای دو هستهای آرسنات و فسفات جذب سطحی شده روی کلسايت

یون

مدل

گونه

logk

∆z0

∆z1

R2

RMSE

آرسنات

)(Ca2–O2–As–O2

≡Ca2O2AsO2

23/425

0/5

-1/5

0/998

0/013

فسفات

)(Ca2–O2–P–O2

≡Ca2O2PO2

27/131

0/5

-1/5

0/998

0/031

نتيجهگيری
در این پژوهش برهمکنشهای جذب سطحی آرسنات روی
کلسایت خالص ساختهشده در آزمایشگاه تابعی از غلظت آرسنات
و قدرت یونی محلول در سیستم تک یونی و رقابتی (در حضور
فسفات) و همچنین اثر آرسنات بر جذب سطحی فسفات روی
کلسایت اندازهگیری و با استفاده از مدل مکانیستیکی CD-
 MUSICکمیسازی شد .با توجه به دادههای آزمایشی ،نقطه صفر
بار الکتریکی ( )PZCکانی در  8/2 pHبدست آمد .نتایج نشان داد
که با افزایش غلظت تعادلی آرسنات جذب سطحی آن افزایش
مییابد ،اما ،میزان جذب سطحی آرسنات با قدرت یونی رابطه
عکس دارد .مطالعات جذب سطحی آرسنات و فسفات در سیستم

رقابتی نشان داد که با افزایش غلظت فسفات جذب سطحی
آرسنات کاهش مییابد ،اما ،افزایش غلظت آرسنات تأثیری بر
جذب سطحی فسفات ندارد .برهمکنش قوی فسفات با کلسایت
بیانگر نقش مهم این کانی در غیرمتحرک سازی فسفات است که
درعینحال موجب افزایش زیستفراهمی آرسنات و تحرک آن در
خاک میشود .مدل  CD-MUSICبا تعریف کمپلکس دودندانهای
دوهستهای  ≡Ca2O2AsO2برای آرسنات و  ≡Ca2O2PO2برای
فسفات قادر است رفتار جذب سطحی آرسنات و فسفات را در
سیستمهای تک یونی و رقابتی با دقت باال ( )R2=0.998پیشبینی
کند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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