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ABSTRACT
Arsenic adsorption on soils plays an important role in controlling mobility, bioavailability and toxicity of
arsenic in the environment. Kinetic studies on arsenic adsorption are often done at soil to water ratios of 1:10
to 1:50, which generally make the conditions of the study different from the prevailing field situations. In this
study, kinetics of arsenic adsorption were investigated in five arsenic-uncontaminated agricultural soils at
saturation moisture content of 50% over long periods of time (2 minutes to 20 days). Six kinetic models were
fitted to the data. The kinetics of arsenic adsorption on soils were nonlinear and biphasic. Arsenic adsorption
rates were initially rapid, but gradually decreased with time and reached a plateau after 72 hours. The
cumulative amount of arsenic adsorbed by soils ranged from 158 to 210 mg/kg, 47-67% of it was adsorbed in
the first two minutes (the first measurement time) and 68-86% of it was adsorbed in the first hour of the reaction.
Cumulative adsorption of arsenic on different soils was reduced by 1.9-16% in the presence of 100 mM
phosphate, 0.7-9% in the presence of 100 mM citrate and 0.6-9% in the presence of 10 mM phosphate as
compared to arsenic adsorption alone. The simplified Elovich model with the higher coefficients of
determination (r 2 ) values (0.93-0.96) and lower standard errors of the estimate values (5.1-6.5 mg/kg) best
described arsenic adsorption data in all soils compared to zero-, first-, and second-order, power function and
parabolic diffusion models.
Keywords: Adsorption Rate, Agricultural Soils, Elovich Model, Field Capacity Moisture, Metalloid.
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سينتيک جذب سطحی آرسنيک در چند خاک :اثر آنيونهای رقيب و مقايسه مدلهای سينتيکی
2

ارژنگ فتحی گردليدانی ،1حسن توفيقی ،*1کريم شهبازی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویﺞ کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/6/29 :تاریخ بازنگری -1399/7/17 :تاریخ تصویب)1399/7/20 :

چکيده
جذب آرسنیک توسط خاک نقش مهمی در کنترل تحرک ،زیست فراهمی و سمیت آرسنیک در محیطزیست بازی میکند.
مطالعات سینتیکی در زمینه جذب آرسنیک اغلب در نسبتهای خاک:آب  10:1تا  50:1انجام میشود که عموما شرایط
مطالعه را از وضعیت مزرعهای غالب متفاوت میسازد .در این مطالعه ،سینتیک جذب سطحی آرسنیک در پنﺞ خاک
کشاورزی غیرآلوده به آرسنیک در شرایط  50درصد رطوبت اشباع در دامنه زمانی طوالنیمدت (دو دقیقه تا  20روز)
بررسی شد .شش مدل سینتیکی برای توصیف دادهها استفاده شد .سینتیک جذب آرسنیک در همه خاکها رفتار غیرخطی
و دوفازی نشان داد .سرعت جذب آرسنیک در ابتدا بسیار سریع بود اما با زمان به تدریﺞ کاهش یافت و بعد از  72ساعت
ثابت شد .مقدار تجمعی آرسنیک جذب شده از  158تا  210میلیگرم بر کیلوگرم متغیر بود که  47تا  67درصد از آن در
دو دقیقه اول (اولین زمان اندازهگیری) و  68تا  86درصد از آن در یک ساعت اول واکنش جذب شد .جذب تجمعی آرسنیک
توسط خاکهای مختلف در حضور فسفات  100میلی موالر  1/9تا  16درصد ،در حضور سیترات  100میلی موالر  0/7تا
 9درصد و در حضور فسفات  10میلی موالر  0/6تا  9درصد نسبت به عدم حضور آنها کاهش پیدا کرد .مدل الوویچ ساده
شده به دلیل مقادیر ضریب تعیین ( )r 2باالتر ( 0/93تا  )0/96و خطای معیار تخمین پایینتر ( 5/1تا  6/5میلیگرم بر
کیلوگرم) نسبت به مدلهای تابع توانی ،مرتبه اول ،مرتبه دوم ،پخش سهموی در همه خاکها بهترین مدل برای توصیف
دادههای سینتیک جذب آرسنیک بود.
واژههای کليدی :خاکهای کشاورزی ،رطوبت ظرفیت مزرعه ،سرعت جذب ،شبهفلز ،مدل الوویچ.

مقدمه
آرسنیک ( )Asعنصری بسیار سمی است و بر اساس طبقهبندی
سازمان حفاظت محیطزیست امریکا ( )1EPAو آژانس بینالمللی
تحقیقات سرطان ( )2IARCدر گروه  Aیا کامالً سرطانزا 3قرار
دارد ( Adriano, 2001; Fan et al., 2020; Gupta and
 .)Chatterjee, 2017تماس با آرسنیک و ورود آن به بدن انسان
اکثر سیستمها و اندامهای بدن از جمله دستگاه تنفسی ،قلب و
عروق ،گوارشی ،عصبی ،رشدی ،تولیدمثلی ،ایمنی ،غدد درونریز
و وراثتی ،خون ،کبد ،کلیهها و پوست را بهطور منفی تحت تأثیر
قرار میدهد ( .)Gupta and Chatterjee, 2017اضافه شدن
ترکیبات آرسنیک به خاکها ممکن است اثرات سمی بر گیاهان
داشته باشد یا توسط گیاهان انباشته شده و وارد زنجیره غذایی
حیوانی و انسانی شود .آرسنیک میتواند بهطور طبیعی یا در اثر
فعالیتهای انسانی از قبیل معدنکاری و ذوب ،کشاورزی،

* نویسنده مسئول:

جنگلداری ،تولید و استفاده از آفتکشها ،علفکشها،
قارچکشها و حشرهکشها به خاکها اضافه شود ( Wenzel,
 .)2013زیست فراهمی ،تحرک و سمیت آرسنیک به شکل
شیمیایی آن بستگی دارد .آرسنیک در طبیعت هم به شکل آلی
و هم به شکل معدنی وجود دارد اما شکلهای معدنی بهدلیل
سمیت و حاللیت بیشتر از اهمیت باالتری برخوردار هستند
( .)Wang et al., 2018آرسنیک معدنی در طبیعت عمدت ًا در 4
وضعیت اکسایش  +3 ،0 ،-3و  +5حضور دارد .بهطور خالصه
گونههای معدنی عمده آرسنیک در خاکها و آبهای طبیعی
 )AsO3−تحت شرایط هوازی (اکسایشی) و آرسنیت
آرسنات ( 4
 )AsO3−تحت شرایط بیهوازی (کاهشی) هستند .اما ،از
( 3
آنجاییکه واکنشهای ریداکس بین آرسنات و آرسنیت نسبتاً کند
هستند ،اغلب هر دو گونه صرفنظر از  pHو  Ehدر خاکها و
آبها یافت میشوند .آرسنیت محلولترین ،متحرکترین و
سمیترین گونه آرسنیک است (.)Wenzel, 2013
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ماندگاری آرسنیک توسط ظرفیت جذب خاک و هدررفت
از طریق آبشویی کنترل میشود ( .)Lepp, 2012ظرفیت جذب
یک خاک تحت تأثیر بافت ،مقدار اکسیدها و حضور سایر عناصر
مداخلهگر قرار دارد ( .)Lepp, 2012اطالع از جذب و نگهداری
آرسنیک توسط خاکها یکی از نیازهای ضروری برای پیشبینی
سرنوشت و رفتار آرسنیک یا برای ارزیابی خطر مرتبط با ورود
ترکیبات آرسنیکدار به محیط خاک است ( Barrachina et al.,
.)1996; Boglione et al., 2019; Zhang and Selim, 2005
بررسیها نشان میدهد بیشتر تحقیقات انجام شده در رابطه
با پدیدههای جذب یا واجذب آرسنیک در خاکها با فرض تعادلی
بودن واکنشها و فرآیندهای خاک صورت پذیرفته است .بیشک
نتایﺞ حاصل از این مطالعات بسیار مفید و آموزنده بوده اما هیچ
گونه اطالعاتی در مورد سینتیک و مکانیسم این واکنشها در
اختیار قرار نمیدهد ( .)Sparks, 1989بسیاری از فرایندهای
شیمیایی در خاک تابع زمان هستند و بهدلیل طیف گستردهای
از عوامل بیولوژیکی ،شیمیایی و هیدرولوژیکی مثل سرعت نفوذ
که بر زمان تماس بین آب بینابینی و فاز جامد خاک مؤثر است،
بهندرت تعادل در شرایط مزرعه حاصل میشود ( Van Der Sloot
 .)et al., 1997بنابراین ،مطالعات تعادلی اغلب شباهتی به شرایط
مزرعه نداشته و لذا برای شناخت بهتر برهمکنشهای دینامیکی
آرسنیک با خاک و نیز بهمنظور پیشبینی سرنوشت آن در طول
زمان آگاهی از سینتیک و مکانیسم این واکنشها حائز اهمیت
است ( )Sparks, 2000; Sparks, 2003و در نتیجه انجام مطالعات
سینتیکی در این زمینه اهمیت پیدا میکند .عمده مطالعات
سینتیکی آرسنیک در زمینه جذب آرسنات یا آرسنیت بر اجزاء
خاک متمرکز بوده و مطالعات بسیار محدودی در خود خاک انجام
شده است ( ;Barrachina et al., 1996; Elkhatib et al., 1984
Rahman et al., 2019; Smith and Naidu, 2009; Zhang and
 )2008( Violante et al. .)Selim, 2005سینتیک جذب آرسنات

توسط فریهیدرایت و اکسید آلومینیم را در حضور و عدم حضور
فسفات و فسفات  +ماالت بررسی کردند .هر لیگاند جذب دیگری
را مهار کرد؛ در حقیقت ،در پوشش  50درصد سطح ،آرسنات و
فسفات وقتی به تنهایی اضافه شدند در طی  5-3ساعت واکنش
به طور کامل بر اکسید آلومینیم جذب شدند ،اما وقتی به صورت
مخلوط اضافه شدند پس از بیش از  168ساعت ،جذب کامل اتفاق
افتاد .در این مطالعه دادههای سینتیکی با مدلهای مختلف
(مرتبه اول ،پخش سهموی و الوویچ) ارزیابی شدند که مدل الوویچ
مناسبترین برازش را بر دادههای جذب داشتHafeznezami .
 )2016( et al.سینتیک جذب آرسنات توسط دو رسوب را بررسی
کردند .جذب آرسنات توسط رسوبها دو فازی بود و طی مرحله

جذب سریع اولیه ( 12ساعت اول) بهطور میانگین  60تا  80درصد
از کل جذب آرسنات اتفاق افتاد .فرم خطی مدلهای شبه مرتبه
اول و شبه مرتبه دوم بهطور رضایتبخشی دادهها را توصیف کرد.
 )2018( Wang et al.نیز سینتیک جذب آرسنیت و آرسنات در
چند رسوب را مطالعه کردند .مقدار جذب گونههای آرسنیک
توسط رسوبها یک افزایش سریع (یعنی کاهش در غلظت
محلول) در چند ساعت اول نشان داد و سپس در مرحله دوم این
افزایش بهکندی ادامه یافت .دادههای سینتیکی هر دو گونه
آرسنیت و آرسنات توسط فرم خطی مدل شبه مرتبه دوم بهخوبی
توصیف شدند )2019( Rahman et al. .سینتیک جذب آرسنات
را در غلظتهای  0/66 ،0/27 ،0/20 ،0/05و  1میلی موالر در
خاکهای مختلف در دامنه زمانی  0/5تا  96ساعت بررسی کردند.
سرعت جذب آرسنات در ابتدا سریع بود و توسط یک واکنش
نسبتاً کندتر دنبال میشد .در این مطالعه 39 ،تا  84درصد از کل
آرسنات جذب شده در کمتر از یک ساعت واکنش توسط
خاکهای مختلف جذب شده بود .فرم خطی دو مدل الوویچ و
شبه مرتبه دوم تطابق خوبی ( )r2 =0/990-0/999بر دادههای
سینتیک جذب آرسنات نشان دادند اما مدل الوویچ با خطای معیار
تخمین کمتر نسبت به مدل شبه مرتبه دوم بهترین برازش را
داشت.
در روشهای متعارف مطالعات سینتیکی ،آزمایشها در
سوسپانسیونهایی با نسبتهای مختلف خاک به عصارهگیر
(معموال  10:1تا  )50:1صورت میپذیرد .بهکارگیری این روشها
برای عناصری مثل آرسنیک که غلظت آن در فاز محلول کامال به
پتانسیل ریداکس وابسته است از ارزش چندانی برخوردار نبوده و
بیانگر وضعیت واقعی آرسنیک در خاک نخواهد بود .از طرفی
شرایط رطوبتی موجود در روشهای مذکور به گونهای است که از
شرایط رطوبتی غالب در خاکها یعنی رطوبت ظرفیت مزرعه
فاصله زیادی داشته که این خود سبب فاصله گرفتن از واقعیت
میشود .در طبیعت فاز جامد خاک بسیار بزرگتر از حجم آب است
حتی زمانی که خاک اشباع از آب باشد .از این رو این نوع مطالعات
سینتیکی دارای ضعف بوده و تقریبا هیچ مطالعهای در زمینه
سینتیک جذب آرسنیک در شرایط رطوبتی نزدیک به ظرفیت
مزرعه گزارش نشده است .لذا این پژوهش با اهداف زیر انجام
گردید )1( :مطالعه سینتیک جذب آرسنیک بر خاکهای مختلف
در شرایط رطوبتی نزدیک به رطوبت ظرفیت مزرعه ( 50درصد
رطوبت اشباع) )2( ،مطالعه اثر آنیونهای آلی و معدنی رقیب بر
سینتیک جذب آرسنیک توسط خاکهای مختلف و ( )3مقایسه
و ارزیابی معادلههای سینتیکی مختلف و انتخاب بهترین مدل
(های) توصیفکننده جذب آرسنیک توسط خاکها و سپس
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دستیابی به پارامترهای سینتیکی.

مواد و روشها
نمونهبرداری و تعيين ويژگیهای عمومی خاکها

تعداد پنﺞ نمونه مرکب خاک از عمق  0-30سانتیمتری اراضی
کشاورزی منطقه هشترود استان آذربایجان شرقی جمعآوری
گردید .نمونهها پس از هوا خشک شدن ،با چکش چوبی کوبیده
شده و از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی خاکها از جمله  pHعصاره اشباع ،قابلیت هدایت
الکتریکی عصاره اشباع ( ،)ECeدرصد رطوبت اشباع ( ،)SPبافت،
کربنات کلسیم معادل ،درصد کربن آلی و آرسنیک کل با استفاده
از روشهای استاندارد تعیین شدند ( Klute, 1986; Sparks et
.)al., 1996
سينتيک جذب آرسنيک توسط خاکها در شرايط  50درصد
رطوبت اشباع

ابتدا برای تعیین زمانهای اندازهگیری مقدار آرسنیک جذب شده
پیش آزمایشهایی انجام شد (دادهها ارائه نشده است) .مطالعه
سینتیک جذب آرسنیک در خاکها در شرایط  50درصد رطوبت
اشباع نیز به شرح زیر انجام شد .ده گرم خاک هوا خشک شده
درون بشر پالستیکی شسته شده با اسید هیدروکلریک یک موالر
ریخته و حجمی معادل با  50درصد رطوبت اشباع از محلول
استاندارد آرسنیک با غلظت  1000میلیگرم بر لیتر به صورت
قطره قطره اما بسیار سریع به نمونهها اضافه شد .سپس درب بشر
را با پارافیلم بسته و جهت ایجاد و حفظ شرایط هوازی تعدادی
سوراخ در سطح پارافیلم ایجاد گردید .بشرها برای زمانهای تعیین
شده در اینکوبیتور با دمای ثابت  20±0/5درجه سانتیگراد قرار
داده شدند .در طول دوره اینکوبیشن ،نمونهها  3تا  4روز یکبار
توزین و کاهش احتمالی رطوبت آنها با آب مقطر مرتفع شد .در
پایان دورههای زمانی کوتاه (کمتر از  30دقیقه)  25میلیلیتر آب
مقطر به هر بشر اضافه و سوسپانسیون حاصل با یک میله شیشهای
به مدت  30ثانیه به خوبی هم زده شد و بعد از  10ثانیه به حال
خود رها کردن بخشی از محلول رویی (حدود  10میلیلیتر)
توسط سرنگ برداشته و از فیلتر حاوی کاغذ صافی واتمن 42
عبور داده شد .در پایان دورههای زمانی طوالنیتر از  30دقیقه نیز
 25میلیلیتر آب مقطر به هر بشر اضافه و سوسپانسیون حاصل با
یک میله شیشهای به خوبی هم زده شد .بالفاصله سوسپانسیون
بهمدت  5دقیقه با سرعت  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ و
محلول زالل رویی فوراً از کاغذ صافی واتمن شماره  42عبور داده
شد .زمانهای تماس بین خاک و آرسنیک (یعنی از لحظهای که

محلول آرسنیک به خاک اضافه شد تا زمانی که محلول زالل رویی
جدا شد)  2دقیقه 5 ،دقیقه 15 ،دقیقه 30 ،دقیقه 1 ،ساعت2 ،
ساعت 10 ،ساعت 24 ،ساعت 72 ،ساعت 240 ،ساعت و 480
ساعت بودند .غلظت آرسنیک در عصارههای صافشده بوسیله
دستگاه ( ICP-OESمدل Optima 2100 DV, Perkin Elmer
 )instruments, USAدر طول موج  193/696تعیین گردید
(.)Sparks et al., 1996
گرچه در این مطالعه خاکها با غلظت باالی آرسنیک
( 1000میلیگرم در لیتر) در تماس بودند اما در مقایسه با
مطالعات گذشته که در نسبتهای محلول به خاک عمدتا  20به
 1انجام شدند مقدار آرسنیکی که به ازای هر گرم خاک اضافه شد
کمتر بود.
اثر آنيونهای رقيب بر سينتيک جذب آرسنيک توسط خاکها

جهت بررسی اثر آنیونهای رقیب ،سینتیک جذب آرسنیک در
حضور آنیونهای فسفات با غلظتهای  10و  100میلیموالر و
سیترات با غلظت  100میلیموالر بررسی شد .برای تهیه این
محلولهای ترکیبی (آرسنیک و فسفات یا آرسنیک و سیترات) با
غلظتهای مذکور مقدار نمک مورد نیاز از منبع  K2 HPO4یا
 Na3 C6 H5 O7به محلول استاندارد آرسنیک با غلظت 1000
میلیگرم بر لیتر اضافه شد .ادامه مراحل مشابه آزمایش سینتیک
جذب آرسنیک توسط خاک در شرایط  50درصد رطوبت اشباع
بود که در بخش فوق شرح داده شد.
برازش مدلهای سينتيکی بر دادههای جذب آرسنيک توسط
خاکها

برای توصیف سرعت جذب آرسنیک توسط خاکها مدلهای
سینتیکی مختلف شامل مدلهای مرتبه صفر ،مرتبه اول ،مرتبه
دوم ،مرتبه کسری ،الوویچ ساده شده ،تابع توانی یا توان کسری و
پخش سهموی بر دادهها برازش داده شدند .فرم خطی این
مدلهای سینتیکی در
2
جدول  )1ارائه شده است .این مدلها بر اساس ضریب تعیین ( )r
و خطای معیار تخمین ( )SEبا یکدیگر مقایسه شدند SE .بر
اساس معادله زیر محاسبه شد:
(رابطه )1

SE = [∑(q − q∗ )2 /(n − 2)]0.5

که در آن  qو ∗ qبه ترتیب مقادیر اندازهگیری شده و
تخمین زده شده آرسنیک جذب شده در زمان  tو  nتعداد
اندازهگیریها است ( Allen et al., 1995; Steffens and Sparks,
.)1997
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جدول  -1فرم خطی مدلهای سينتيکی مورد استفاده در اين مطالعه ( Allen

ويژگیهای عمومی خاکها

)et al., 1995; Steffens and Sparks, 1997
ǂ

مدل سینتیکی

فرم خطی

مرتبه صفر
مرتبه اول

(q 0 − q) = a – bt
ln(q 0 − q) = a – bt
1
= a + bt
)(q 0 − q
q = a + b t1/2

مرتبه دوم
پخش سهموی
تابع توانی
الویچ ساده شده

نتايج و بحث

ln q = ln a + b ln t
q = a + b ln t

 𝐪𝟎 ǂو  qبه ترتيب مقادير آرسنيک جذب شده در  480ساعت و در زمان t ،t

زمان بر حسب ساعت و  aو  bپارامترهای ثابت مدلها هستند اما مشابه

در جدول ( )2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد
مطالعه ارائه شده است .مقدار آرسنیک کل در همه خاکها بسیار
پایین و در دامنه غیرقابل تشخیص ( )NDتا  1/5میلیگرم بر
کیلوگرم بود .همه خاکها غیرشور ،دارای  pHقلیایی و از نظر
کربن آلی فقیر بودند .این خاکها در دو گروه بافتی لوم شنی و
لوم رسی شنی قرار داشتند .دو خاک  3و  5غیرآهکی و سایر
خاکها آهکی بودند.

نيستند.
جدول  -2ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد مطالعه
شماره خاک
1
2
3
4
5

آرسنیک کل
(میلیگرم بر کیلوگرم)

کربن آلی (درصد)

pHǂ

ECe
)(dS/m

0/82
0/59
0/59
0/80
0/80

7/93
8/11
7/85
7/97
7/92

0/71
0/56
0/52
0/43
0/79

1/5
ɸ

ND

0/4
0/4
ND

رس (درصد) شن (درصد)
29/9
11/9
16/6
28/6
17/6

49/1
75
70/4
51/4
65/4

بافت®

SCL
SL
SL
SCL
SL

رطوبت اشباع
(درصد)

کربنات کلسیم معادل (درصد)

48/4
32/3
41/5
50/5
42/9

10/5
7/8
1/2
4/2
1/5

 NDɸبا روشها يا دستگاههای مورد استفاده جهت اندازهگيری غيرقابل تشخيص بود.
 pH ǂدر عصاره اشباع اندازهگيری شد :SL® .لوم شنی و  :SCLلوم رسی شنی.

سينتيک جذب آرسنيک بر خاکها

با زمان منجر به کاهش سرعت جذب میشودGräfe and Sparks .

شکل  )1جذب تجمعی آرسنیک با زمان توسط خاکهای مورد
مطالعه در شرایط  50درصد رطوبت اشباع را نشان میدهد .جذب
آرسنیک در همه خاکها رفتار غیرخطی و دوفازی نشان داد.
سرعت جذب آرسنیک در ابتدا بسیار سریع بود اما با زمان به
تدریﺞ کاهش یافت و بعد از  72ساعت ثابت شد .مقدار تجمعی
آرسنیک جذب شده از  158میلیگرم بر کیلوگرم در خاک  5تا
 210میلیگرم بر کیلوگرم در خاک  4متغیر بود که  47تا 67
درصد از آن در دو دقیقه اول (اولین زمان اندازهگیری) و  68تا
 86درصد از آن در یک ساعت اول واکنش جذب شد (شکل .)1
در مطالعات دیگر نیز رفتار جذب دوفازی آرسنیک توسط اجزای
خاک ( Arai and Sparks, 2002; Fuller et al., 1993; Raven
 )et al., 1998; Violante et al., 2008و خاک ( Barrachina et

( )2005گزارش کردند که سرعت جذب آرسنات به دستهای از
عوامل از جمله تعداد مکانهای جذبی وابسته استFendorf et .
 )1997( al.گزارش کردند که در پوشش کم سطح اکسید آهن از
آرسنات ،آرسنات عمدتا از طریق تشکیل کمپلکسهای تک
داندانهای و در پوشش باالی سطح ،آرسنات با تشکیل
کمپلکسهای دودندانهای تک هستهای و دو هستهای جذب
میشود )1988( Raven et al. .بیان کردند که تشکیل
کمپلکسهای دودندانهای احتماال کندتر از تشکیل کمپلکسهای
تک داندانهای است .احتمال دیگر این است که واکنشهای تحت
کنترل انتشار به دورن ذرات خاک ممکن است مسئول فاز جذب
کند آرسنیک باشند .در این زمینه )1993( Fuller et al. ،نیز
اظهار کردند که مرحله جذب کند آرسنات شاید به علت واکنش
های تحت کنترل انتشار به درون ساختار بلوری فریهیدرایت
باشد.
سرعت جذب آرسنیک در دو خاک  1و  4نسبت به سایر
خاکها بیشتر بود و پس از  20روز واکنش ،این دو خاک مقدار
آرسنیک بیشتری (به ترتیب  204و  208میلیگرم بر کیلوگرم)
جذب کردند (شکل  )2019( Rahman et al. .)1سرعتهای نسبی
متفاوت جذب آرسنات بین خاکها را به ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی متفاوت آنها ربط دادند .مطالعات گذشته نشان دادند

;al., 1996; Elkhatib et al., 1984; Rahman et al., 2019

 )Smith and Naidu, 2009; Zhang and Selim, 2005مشاهده
شده است )1996( Barrachina et al. .بیان کردند که پدیده
جذب دوفازی آرسنات را میتوان براساس دو نکته توضیح داد.
اول ،جذب سریع اولیه بیانگر جذب پرانرژی بوده که با اشباع پایین
سطح مرتبط است؛ تصور میشود که واکنش کند نتیجه افزایش
بار منفی سطح و کاهش انرژی جذب باشد ( Elkhatib et al.,
 .)1984دوم ،سرعت جذب به غلظت جذب شونده موجود در
محلول در هر لحظه بستگی دارد یعنی کاهش غلظت جذب شونده
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که خاکهای غنی از اکسیدهای آهن و آلومینیم و رس بهسرعت
آرسنیک را جذب میکنند ( Elkhatib et al., 1984; Girouard
and Zagury, 2009; Rahman et al., 2019; Smith et al.,

 .)1999; Yang et al., 2003; Zhang and Selim, 2005سرعت و
ظرفیت جذب متفاوت آرسنیک در خاکهای مورد مطالعه با مقدار
رس و گروه بافتی آنها سازگار بود .خاکهای  1و  4نسبت به سایر
خاکها مقدار رس بیشتر داشتند (جدول  )2و احتماال به همین
دلیل میزان آرسنیک بیشتری جذب کردند (شکل  .)1برعکس در
خاک  2با کمترین مقدار رس (جدول  ،)2کمترین جذب آرسنیک

مشاهده شد (شکل  .)1در این مطالعه گونه آرسنات گونه غالب
آرسنیک بود زیرا:
( )1گونه آرسنات در شرایط اکسایشی شکل شیمیایی غالب
آرسنیک در محیط است )2( ،عمده خاکهای کشاورزی در اکثر
مواقع در وضعیت اکسایشی (رطوبت کمتر از اشباع) قرار دارند و
( )3در مطالعه حاضر سینتیک جذب آرسنیک بر خاکهای
منتخب در شرایط اکسایشی انجام شد .عالوه بر آن در مطالعات
متعدد گزارش شده است که گونه آرسنیت نسبت به آرسنات
تمایل بسیار کمی برای جذب بر خاک یا اجزای خاک دارد.

شکل  -1جذب تجمعی آرسنيک توسط خاکها با زمان در شرايط  50درصد رطوبت اشباع

اثر آنيونهای رقيب بر سينتيک جذب آرسنيک توسط خاکها

شکل  )2جذب تجمعی آرسنیک توسط خاکها با زمان در حضور
آنیونهای فسفات  10و  100میلی موالر و سیترات  100میلی
موالر در شرایط  50درصد رطوبت اشباع را نشان میدهد .حضور
همزمان آنیونهای فسفات و سیترات سبب کاهش جذب آرسنیک
توسط خاکهای مورد مطالعه شد اگرچه این کاهش در خاک 4
اندک بود .جذب تجمعی آرسنیک بر خاکهای مختلف در حضور

فسفات  100میلی موالر  1/9تا  16درصد ،در حضور سیترات
 100میلی موالر  0/7تا  9درصد و در حضور فسفات  10میلی
موالر  0/6تا  9درصد نسبت به عدم حضور آنها کاهش پیدا کرد.
در این بررسی ،در غلظت  100میلی موالر فسفات یا
سیترات نسبت مولی فسفات یا سیترات به آرسنات+آرسنیت برابر
 7/5بود ،اما کاهش میزان جذب تجمعی آرسنیک در اثر رقابت
فسفات یا سیترات در این نسبت باال کم بود که نشاندهنده آن
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است که آرسنیک در این خاکها با قدرت بیشتری از این دو آنیون
رقیب جذب میگردد .لذا آبشوئی آن حتی در غلظتهای نسبتا
زیاد فسفر اندک خواهد بود.
شکل ( )2نشان می دهد که تمایل به جذب آرسنیک یا
تشکیل پیوند قویتر با اجزای خاک از ترتیب زیر پیروی کرد:
خاک  <3خاک  <2خاک  <5خاک  <1خاک  .4این ترتیب
نشاندهنده آن است که ویژگیهای شیمیایی خاکها بر
رقابتکنندگی آنیونهای رقیب اثرگذار است .این شکل همچنین
نشان میدهد که در زمانهای کم که مکانهای پرانرژی در جذب
آرسنیک فعال هستند ،آنیونهای فسفات و سیترات حتی در
غلظتهای نسبتا زیادتر قادر به رقابت با آن نبودند و کاهش جذب
آرسنیک مشاهده شده در بعضی از خاکها در پوشش باالی سطح
(زمانهای زیادتر واکنش) یعنی جائیکه مکانهای کم انرژی در
جذب فعال میباشند اتفاق افتاد.
شکل ( )2نشان میدهد که اثر دو آنیون فسفات و سیترات
در غلظتهای مولی یکسان بر کاهش جذب آرسنیک در بعضی از
خاکها یکسان (خاکهای  4و  )1و در بعضی دیگر قدرت رقابت
آنیون سیترات کمتر از فسفات بود (خاکهای  2و  .)3خاکهای
 4و  1خاکهایی بودند که میانگین انرژی مکانهای جذبی آنها
برای آرسنیک زیادتر از بقیه خاکها بود ،زیرا در اثر رقابت
آنیونهای فسفات یا سیترات درصد کاهش جذب کمتری داشتند.
این باالتر بودن میانگین انرژی مکانهای جذبی باعث شد که
هیچکدام از دو آنیون فسفات و سیترات (علیرغم تفاوت آنها در
رقابت با آرسنیک) نتوانند بطور موثر مکانهای پرانرژی جذب
آرسنیک را اشغال نمایند ،زیرا انرژی جذب آرسنیک در این
مکانها از هر دو آنیون بیشتر بود .اما هنگامیکه میانگین انرژی
مکانهای جذب آرسنیک کمتر باشد ،امکان رقابت موثرتر
آنیونهای فسفات (مثال  )H2 PO−4با آرسنات ( )H2 AsO4−و
آرسنیت ( )H2 AsO3−به دلیل شباهت ملکولی فراهم بوده و فسفات
موثرتر از سیترات رقابت میکند.
شکل ( )2همچنین نشان میدهد که در بعضی از خاکها
با افزایش غلظت فسفات از  10به  100میلی موالر جذب آرسنیک
کاهش زیادتری یافت (خاکهای  3و  )5و در خاکهای دیگر این
افزایش غلظت اثری نداشت (خاکهای  2 ،1و  .)4توضیح این
پدیده گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارد اما احتماال به اثر متفاوت
غلظت آنیون رقیب بر دو مکانیسم جذب آرسنیک در خاکها که
شامل جذب الکترواستاتیک و جذب ویژه یا تبادل لیگاندی است
مرتبط میگردد .جذب الکترواستاتیک بیشتر تحت تاثیر قانون اثر
جرم است.
کاهش جذب آرسنیک (آرسنات و آرسنیت) توسط خاک و

اجزای آن در حضور آنیونهای معدنی (سولفات ،مولیبدات،
سیلیکات) ،لیگاندهای آلی با جرم مولکولی کم (مانند اگزاالت،
ماالت ،سیترات ،تارتارات و سوکسینات) و اسید فولویک یا
هیومیک به دلیل رقابت برای مکانهای جذبی یا کاهش بار
سطحی جاذبها در مطالعات متعدد گزارش شده است ( Grafe
et al., 2001; Liu et al., 2001; Manning and Goldberg,
1996; Roy et al., 1986; Smith and Naidu, 2009; Violante
;et al., 2008; Violante et al., 2005; Violante et al., 2005
 )1986( Roy et al. .)Wu et al., 2001نشان دادند که جذب

آرسنات توسط دو خاک در حضور مولیبدات کاهش یافت.
 )2005( Violante et al.دریافتند که غلظتهای باالی سولفات
(نسبت مولی سولفات به آرسنات  4تا  )10جذب آرسنات را عقب
راند اما مانع جذب آن بر فریهیدرایت یا سایر اکسیدهای فلزی
نشد )2006( Gustafsson .اثر مهارکنندگی اسید فولویک بر جذب
آرسنات بر خاکهای نمونهبرداری شده از افقهای  Bsپودزولهای
مختلف را مشاهده کرد ،در حالی که  )2001( Grafe et al.گزارش
کردند اسیدهای فولویک و هیومیک هر دو مانع از نگهداشت
آرسنات و آرسنیت توسط گاتایت شدند .آنها همچنین دریافتند
که جذب آرسنات بر گاتایت توسط اسید هیومیک و فولویک (اما
نه توسط اسید سیتریک) کاهش داده شد ،در حالی که جذب
آرسنیت توسط هر سه اسید آلی بین  3 pHو  8به این ترتیب
کاهش داده شد :اسید سیتریک> اسید فولویک> اسید هیومیک.
رقابت در جذب تحت تأثیر تمایل آنیونهای رقیب برای سطوح
جاذب ،ماهیت و خصوصیات سطح کانیها و خاکها ،پوشش
سطح و زمان واکنش است ( .)Violante et al., 2008نوع خاک
در رفتار آرسنیک بسیار مهم است ( .)Adriano, 2001سایر
مطالعات نیز اثر رقابتی قویتر فسفات با آرسنیک برای جذب بر
مکانهای جذبی نسبت به سایر آنیونها در غلظتهای برابر را
گزارش کردند .آرسنات (  ،)H2 AsO4−آرسنیت ( )H2 AsO3−و
فسفات (  )H2 PO−4اکسی آنیونهایی هستند که در خاکهای
تهویه شده بهطور مشابه رفتار میکنند (.)Reynolds et al., 1999
با وجود اینکه برخی از مکانها برای جذب فسفات یا آرسنات
بهطور ترجیحی قابلدسترس هستند ،به نظر میرسد فسفات و
(بهویژه) آرسنات برای مکانهای جذب مشابه رقابت کنند .این
رقابت در پوشش باالی سطح خاک از لیگاندهای رقیب منجر به
کاهش جذب آرسنات خواهد شد .در این راستاViolante et al. ،
( )2008نشان دادند که جذب آرسنات بر اکسید آلومینیم در
پوشش  50و  100درصد سطح از لیگاند به ترتیب  49و  79درصد
مهار شد )2009( Smith and Naidu .نیز کاهش  35تا 48
درصدی در جذب آرسنات بر خاکها در حضور فسفات را گزارش
کردند.
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 )2002( Smith et al.با بررسی تأثیر فسفات بر جذب
آرسنات و آرسنیت توسط یک اکسیسول ،یک ورتیسول و دو
آلفیسول گزارش کردند حضور فسفات ( 0/16میلی موالر) جذب
آرسنات بر خاک حاوی مقادیر کم اکسیدهای آهن (کمتر از 100
میلی مول بر کیلوگرم :آلفیسولها) را به میزان قابل توجهی
کاهش داد که نشاندهنده جذب رقابتی بین فسفات و آرسنات

برای مکانهای جذبی است .در مقابل ،حضور مقدار مشابهی
فسفات تأثیر نسبتاً اندکی بر مقدار آرسنات جذب شده بر خاک
(اکسیسول) با میزان باالی آهن (بیشتر از  800میلی مول بر
کیلوگرم) داشت .اثر مشابهی از فسفات بر جذب آرسنیت در آلفی
سولهای با جذبکنندگی پایین و اکسیسول با میل زیاد مشاهده
شد.

شکل  -2جذب تجمعی آرسنيک بر خاکها با زمان در حضور آنيونهای فسفات و سيترات در شرايط  50درصد رطوبت اشباع

مقايسه معادلههای سينتيکی

برازش فرم خطی معادلههای سینتیکی مرتبه صفر ،مرتبه اول،
مرتبه دوم ،الوویچ ساده شده ،پخش سهموی و تابع توانی بر
دادههای سینتیک جذب آرسنیک بر خاکها در شرایط  50درصد
رطوبت اشباع در دامنه زمانی دو دقیقه تا  20روز ارزیابی شد .در
جدول  )3ضرایب تعیین ( ،)r^2خطاهای معیار تخمین ( )SEو
معادلههای حاصل از برازش این مدلها بر دادههای جذب
آرسنیک بر خاکهای مورد مطالعه در شرایط  50درصد رطوبت
اشباع ارائه شده است .با توجه به مقادیر  r^2باال و  SEپایین (
جدول  ،)3مدلهای الوویچ ساده شده و تابع توانی دادههای

سینتیک جذب آرسنیک را در همه خاکها به طور رضایت بخشی
توصیف کردند (شکل  3و شکل  .)4مقادیر  r2مدل مرتبه دوم در
سه خاک از پنﺞ خاک مورد مطالعه حتی از مقادیر  r2مدلهای
الوویچ ساده شده و تابع توانی باالتر بود (جدول  ،)3با این حال به
دلیل مقادیر  SEبسیار باالتر آن نسبت به مدلهای الوویچ ساده
شده و تابع توانی نمیتواند به عنوان یک مدل مناسب جهت
توصیف دادههای سینتیک جذب آرسنیک بر خاکهای مورد
مطالعه در نظر گرفته شود (شکل  .)5مدلهای مرتبه صفر ،مرتبه
اول و پخش سهموی به دلیل مقادیر  r2نسبتا پایین و  SEنسبتا
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باال قادر به توصیف مناسب دادههای سینتیک جذب آرسنیک بر
خاکها در دامنه زمانی مطالعه شده نبودند (جدول  .)3به
طورکلی ،مدل الوویچ ساده شده به دلیل مقادیر  r 2باالتر و SE
پایینتر نسبت به مدل تابع توانی در همه خاکها بهترین مدل
برای توصیف دادههای سینتیک جذب آرسنیک بود .مقادیر r 2
مدل الوویچ ساده شده از  0/93تا  0/96و مقادیر خطای معیار
تخمین آن از  5/1تا  6/5میلیگرم بر کیلوگرم در خاکهای
مختلف متغیر بود (جدول  .)3به طور مشابهViolante et al. ،
( )2008دادههای سینتیک جذب آرسنات بر فریهیدرایت و
اکسید آلومینیم را با مدلهای مرتبه اول ،پخش سهموی و الوویچ

ارزیابی و گزارش کردندکه مدل الوویچ مناسبترین برازش را بر
دادهها داشت )2019( Rahman et al. .نیز با برازش مدلهای
الوویچ ،شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و پخش درون ذرهای بر
دادههای سینتیک جذب آرسنات بر خاکهای مختلف در دامنه
زمانی  0/5تا  96ساعت گزارش کردند که دو مدل الوویچ و شبه
مرتبه دوم تطابق خوبی ( )r2 =0/990-0/999بر دادههای
سینتیک جذب آرسنات نشان دادند اما مدل الوویچ به دلیل
خطای معیار کمتر نسبت به مدل شبه مرتبه دوم بهترین برازش
را داشت.

جدول  -3معادلههای سينتيکی ،ضرايب تعيين ( 𝟐𝒓) و خطاهای معيار تخمين ( )SEبرای مدلهای توصيفکننده جذب آرسنيک بر خاکها
شماره خاک

1

2

3

4

5

ǂ

مدل سینتیکی

r2

)SE (mg/kg

معادله حاصل

مرتبه صفر

0/360

21/49

(q 0 − q) = −0.1006t + 36.227

مرتبه اول

0/733

21/66

مرتبه دوم

0/886

38/37

ln(q 0 − q) = −0.0274t + 3.3311
1
= 0.0408t + 0.131
)(q 0 − q

پخش سهموی

0/579

17/43

تابع توانی

0/940

6/93

ln q = 0.0451 ln t + 5.0975

الوویچ ساده شده

0/958

5/52

q = 7.7237 ln t + 165.19

مرتبه صفر

0/3525

17/26

(q 0 − q) = −0.0794t + 29.456

مرتبه اول

0/541

17/51

مرتبه دوم

0/712

21/82

پخش سهموی

0/565

14/15

ln(q 0 − q) = −0.012t + 3.1786
1
= 0.0018t + 0.0658
)(q 0 − q
q = 2.1136t1/2 + 73.994

تابع توانی

0/912

6/98

ln q = 0.0753 ln t + 4.3195

الوویچ ساده شده

0/940

5/25

q = 6.1088 ln t + 77.294

مرتبه صفر

0/397

20/22

(q 0 − q) = −0.1024t + 38.979

مرتبه اول

0/696

19/20

مرتبه دوم

0/966

17/40

ln(q 0 − q) = −0.0105t + 3.5885
1
= 0.001t + 0.0284
)(q 0 − q

پخش سهموی

0/599

16/49

+ 114.17

تابع توانی

0/936

7/07

ln q = 0.0606 ln t + 4.757

q = 2.6799t1/2 + 160.98

1/2

q = 2.6419t

الوویچ ساده شده

0/961

5/14

q = 7.4979 ln t + 118.47

مرتبه صفر

0/443

16/44

(q 0 − q) = −0.0914t + 34.837

مرتبه اول

0/880

14/57

مرتبه دوم

0/969

13/66

ln(q 0 − q) = −0.0125t + 3.5601
1
= 0.0019t + 0.0173
)(q 0 − q

پخش سهموی

0/629

13/41

q = 2.2884t1/2 + 169.94

تابع توانی

0/916

5/89

ln q = 0.0353 ln t + 5.1524

الوویچ ساده شده

0/946

5/11

q = 6.29 ln t + 173.93

مرتبه صفر

0/361

19/58

(q 0 − q) = −0.0918t + 34.52

مرتبه اول

0/697

18/83

مرتبه دوم

0/951

18/28

ln(q 0 − q) = −0.0115t + 3.4477
1
= 0.0014t + 0.0347
)(q 0 − q

پخش سهموی

0/553

16/38

q = 2.3891t1/2 + 117.9

تابع توانی

0/877

8/19

ln q = 0.0559 ln t + 4.7836

الوویچ ساده شده

0/930

6/49

ln q = 6.9398 ln t + 121.58

 𝐪𝟎 ǂو  qبه ترتيب مقدار آرسنيک جذب شده ( )mg/kgدر  480ساعت و در زمان  tهستند و  tزمان بر حسب ساعت است.

 )1996( Barrachina et al.نیز گزارش کردند مدل الوویچ بهتر از

مدل فروندلیچ اصالح شده دادههای سینتیک جذب آرسنات بر
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سه خاک مختلف را توصیف کرد )2009( Smith and Naidu .نیز
گزارش کردند دادههای سینتیک جذب آرسنات توسط خاکها به
خوبی با مدل الوویچ ساده شده توصیف شدند.
مدل تابع توانی در حقیقت تجربی است و موفقیت آن در
توصیف سینتیک جذب آرسنیک بر خاکها (حداقل تا حدی)
ممکن است به دو دلیل باشد )1( :دارا بودن دو ثابت تجربی و از
نظر فیزیکی نامفهوم که سبب انعطافپذیری باالی آن برای برازش
بر دادهها میشود و ( )2تبدیل لگاریتمی دادههای هر دو محور X
و  Yجهت برازش خطی که این امر سبب کاهش حساسیت آن
نسبت به تغییرات دادهها میشود ( Pavlatou and
 .)Polyzopoulos, 1988; Yu and Klarup, 1994بنابراین ،در
استنباط مکانیسم از انطباق خوب این معادله بر دادهها ،باید
احتیاط کرد (.)Sparks, 1989
مدل پخش سهموی برای توضیح پدیدههای تحت کنترل
انتشار 1یا پخشیدگی استفاده میشود ( ;Allen et al., 1995
 .)Sparks, 1989اگر جذب مادهای توسط پخشیدگی کنترل شود،
سرعت ممکن است با ضخامت الیه پخشیده به طور معکوس
متناسب باشد .الیه پخشیده احتماالً پوشش آب راکد احاطهکننده
ذرات جامد یا درون ذره یا حفره الیه پخشیده است ( Allen et
 .)al., 1995در مطالعه ما علیرغم اینکه مخلوط خاک و محلول
آرسنیک طی دوره آزمایش هم زده نشده بود یعنی به عبارتی
محدودیت انتشار در سیستم آزمایشی وجود داشت ،مدل پخش
سهموی قادر به توصیف رضایتبخش دادهها نبود (مدل مرتبه اول
دادههای جذب آرسنیک توسط خاکها را به خوبی مدل الوویچ
ساده شده یا تابع توانی توصیف نکرد (جدول  .)3عدم تطابق
مناسب مدل پخش سهموی بر دادههای جذب آرسنیک احتمال
اثر فرایندهای پخشیدگی بر فاز کند جذب آرسنیک را مستثنی
نمیکند .در این زمینه )Aharoni et al. (1991 ،مشاهده کردند
که چندین عبارت ریاضی ممکن است سینتیک جذب را توصیف

کنند و فرآیندهای جذب احتما ًال شامل بیش از یک مکانیسم
جذب میشوند .بنابراین ،مدل پخش سهموی به تنهایی ممکن
است قادر به توصیف کافی جذب آرسنیک مشاهده شده در این
مطالعه نباشد.
ثابتهای  aو  bمدلهای تابع توانی ،الوویچ ساده شده و
مرتبه دوم برازش یافته بر دادههای جذب آرسنیک توسط خاکها
در جدول ( .)3برازش ضعیف مدل مرتبه اول حاکی از آن است
که ثابت ظاهری سرعت معادله با گذشت زمان تغییر میکند.
معادلههای مرتبه اول تنها در حالتهای دور از تعادل قادر به
توصیف دادههای سینتیکی هستند ()Skopp, 1986؛ در زمانهای
طوالنی نزدیک حالت تعادل واکنشهای برگشت میتوانند اتفاق
بیفتند .بنابراین ،برازش ضعیف مدل مرتبه اول بر دادههای جذب
آرسنیک بر خاکها میتواند به این دلیل باشد که بیش از یک
واکنش مرتبه اول به صورت همزمان در حال انجام است :یک
واکنش سریع که زودتر در حال انجام است توسط یک واکنش با
سرعت متوسط دنبال میشود و در نهایت یک واکنش کند اتفاق
میافتد و تا پایان زمان آزمایش ادامه مییابد ( Hansen and
.)Strawn, 2003
دادههای مدل الوویچ ساده شده به عنوان بهترین مدل
برازش یافته نشان میدهند که مقادیر ثابت  bبرای خاکهای
مختلف تقریبا مشابه بودند درحالیکه ثابت  aبیشتر به خصوصیات
خاکها وابسته بود .مقدار جذب آرسنیک توسط خاکها با مقدار
ثابت  aمدل الویچ ساده شده متناسب بود یعنی هرچه مقدار a
بزرگتر باشد مقدار جذب آرسنیک هم بیشتر است .این حقیقت
توسط دادههای ارائه شده در جدول  )4و شکل  )1تایید میشود.
 )2019( Rahman et al.مشاهده کردند که با افزایش غلظت اولیه
آرسنات از  0/05به  1میلی موالر به دلیل پوشش باالی سطح از
آرسنات ،ثابت  aمدل الوویچ و متعاقبا مقادیر جذب آرسنات و
ثابت  bمدل افزایش پیدا کردند.

جدول  -4ثابتهای  aو  bمدلهای الوويچ ساده ،تابع توانی و مرتبه دوم برازش يافته بر دادههای جذب آرسنيک توسط خاکها

شماره خاک
1
2
3
4
5

تابع توانی

مرتبه دوم

الوویچ ساده شده

b

a

b

a

b

a

0/0451
0/0753
0/0606
0/0353
0/0559

163/6
75/2
116/4
172/8
119/5

7/7
6/1
7/50
6/29
6/94

165/2
77/3
118/5
173/9
121/6

0/0408
0/0018
0/001
0/0019
0/0014

0/131
0/0658
0/0284
0/0173
0/0347

مشتق معادله الوویچ ساده شده یعنی  dqt /dt = btنشان
میدهد که سرعت جذب آرسنیک بر خاکها با زمان کاهش
1 Diffusion-controlled phenomena

مییابد .در معادله الوویچ فرض میشود توزیع انرژی جذب
ناهمگن است و انرژی فعالسازی به صورت خطی با پوشش
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سطح افزایش مییابد ( Schnabel and Fitting, 1988; Sparks,

 .)1989با توجه به ماهیت خاک ،طیفی از مکانهای جذبی وجود
دارد که انرژی جذب آنها متفاوت است و بنابراین ،انتظار می

رود معادله تجربی مبتنی بر این مفهوم (مانند مدل الوویچ) برای
این خاکها کاربرد داشته باشد.

شکل  -3ترسيم دادههای جذب آرسنيک توسط خاکها در شرايط  50درصد

شکل  -4ترسيم دادههای جذب آرسنيک توسط خاکها در شرايط  50درصد

رطوبت اشباع بر اساس معادله الوويچ ساده شده

رطوبت اشباع بر اساس معادله تابع توانی

شکل  -5ترسيم دادههای جذب آرسنيک توسط خاکها در شرايط  50درصد رطوبت اشباع بر اساس معادله مرتبه دوم

نتيجهگيری
سینتیک جذب آرسنیک بر خاکها در ابتدا سریع بود سپس با

زمان کاهش پیدا کرد و در نهایت ثابت شد .این موضوع نشان می
دهد که سینتیک جذب آرسنیک نقش مهمی در کنترل انتقال و
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.با انرژی جذب متفاوت در خاکها است

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه تهران در گروه علوم و
مهندسی خاک اجرا گردیده است و نویسندگان بدین وسیله تقدیر
 نویسندگان از همکاری بخش آزمایشگاههای موسسه.مینمایند
تحقیقات خاک و آب نیز به جهت همکاری در قرائت غلظت
. تقدیر و تشکر مینمایندICP آرسنیک در نمونهها با دستگاه
""هيچگونه تعارض منابع بين نويسندگان وجود ندارد

زیست فراهمی این آالینده خطرناک در محیط خاک بازی می
 آنیونهای سیترات و به ویژه فسفات جذب آرسنیک را به.کند
 بنابراین.دلیل رقابت برای مکانهای جذبی مشابه کاهش دادند
میتوان انتظار داشت که استفاده از کودهای فسفاتی در خاکهای
بسیار آلوده به آرسنیک منجر به رقابت برای مکانهای جذبی و
 مدل الوویچ ساده شده.متعاقبا افزایش تحرک آرسنیک شود
دادههای سینتیک جذب آرسنیک توسط خاکها را به خوبی
 این موضوع بیانگر وجود طیفی از مکانهای جذبی.توصیف کرد
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