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 مقطش  
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ذٌیچک  

ّای هتؼذد آلی ٍ هؼذًی اص هَادی ّؼتٌذ کِ تِ آّي تِ ؿکل صفشظشفیتی تِ ػلت داؿتي تَاًایی حزف یا کاّؾ آالیٌذُ تشکیثات

سًٍذ. دس ایي هطالؼِ تا تَخِ تِ ًثَد اطالػات دس صهیٌِ ّای آتی ٍ خاک تِ کاس هیٍیظُ دس هحیطػٌَاى اصالح کٌٌذُ آلَدگی تِ

ػِ ًَع خاک آصهایـی تِ صَست فاکتَسیل ؿاهل ّای آّکی، س حزف آسػٌیک اص خاکاػتفادُ اص ًاًَ آّي صفش ظشفیتی د

ٍ ({8/0، 5/20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 3(،  ، خاک2/0، 20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 2(،  خاک 05/0، 8)دسصذ سع ٍ هَادآلی1}خاک

شاس تا طشح پایِ کاهال تصادفی اخشا (، دس ػِ تکػاػت 768، 384، 192، 96، 48 ؿؾ صهاى هاًذگاسی ًاًَآّي صفشظشفیتی )صفش،

غلظت آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب داسی ػثة کاّؾ ؿذ. ًتایح ًـاى داد کِ صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ طَس هؼٌی

ل اػتخشاج ای کِ دس هقایؼِ تا تیواس ؿاّذ )صهاى صفش(، آسػٌیک قاتتِ گًَِ  .(P≤0.01)هقطش گشدیذ ٍ ایي کاّؾ تشگـت ًاپزیش تَد

، 5/710، 340، 2/305ػاػت صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ تشتیة  768، 384، 192، 96، 48تا آب هقطش تشای تیواسّای 

) دسصذ سع ٍ کشتي  3دسصذ کاّؾ یافت. دس هدوَع تیـتشیي آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش هشتَط تِ خاک  15300، 6/926

 2/0ٍ  20) دسصذ سع ٍ کشتي آلی تِ تشتیة  2دسصذ( دس صهاى صفش ٍ کوتشیي آًْا هشتَط تِ خاک  8/0ٍ  5/20آلی تِ تشتیة 

 ػاػت هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی  هـاّذُ گشدیذ. 768دسصذ(  دس صهاى 

 . صمان ماوذگاسی، شثٍ فلضات سىگیهَای آلًدٌ تٍ آسسىیک، : واوً آَه صفش ظشفیتی، خاک کلمات کلیذی

 

  مقذمٍ -1

صا ی ػشطاىاػت. آسػٌیک ػٌصشی تِ ػٌَاى یک هادُّای تؼیاس دٍس تِ ػٌَاى یک ػٌصش ػوی ؿٌاختِ ؿذُآسػٌیک اص صهاى

ی آثاس هخشب دس تقؼین دٌّذُتَاًذ خایگضیي فؼفش دس خاک گشدد کِ ًـاىّای صیؼتی هیاػت. دس ٍاکٌؾؿٌاختِ ؿذُ

DNA ّای هؼذًی ٍ آلی یافت هیآسػٌیک دس طثیؼت تِ فشم(. 1393م ٍ ّوکاساى،قشیفاتاؿذ )تاّای هتاتَلیکی هیٍ فؼالیت-

، H3AsO4ّای تاؿذ. آسػٌیک هؼذًی هؼوَال تِ فشمتش هیتش ٍ هتحشکگشدد. آسػٌیک هؼذًی ًؼثت تِ آسػٌیک آلی ػوی

H2AsO4
- ،HAsO4

-2، AsO4
زف آسػٌیک ؿاهل (. سٍؽ ّای هختلف تشای ح1393ٍخَد داسد )آخیلی فاطوِ ٍ ّوکاساى، 3-

، هٌؼقذکٌٌذُ الکتشیکی، خزب ECARی الکتشٍؿیویایی آسػٌیک فَلیکَلِ ؿذى، تصفیِ -اکؼیذاػیَى ٍ فیلتشاػیَى، اًؼقاد

دس  (.2015ّوکاساى، ٍ  singhتاؿذ )هیػطحی، تکٌَلَطی غـا، اٍلتشافیلتشاػیَى، ًاًَفیلتشاػیَى، اػوضهؼکَع، غـای تقطیش 

سػذ حزف آسػٌیک تا اػتفادُ اص ًاًَ رسات تِ دلیل کاسایی تاالتش، ّضیٌِ کوتش، ًذاؿتي اثشات تاقیواًذُ تیي ایي سٍؿْا تٌظش هی

 پایذاسی هقثَلیت تیـتشی داسد. ًاًَ آّي صفش ظشفیتی اص خولِ تشکیثات ًاًَیی اػت کِ تذلیل ًذاؿتي اثشات ػوی ، غیشُ ٍ

دس حزف آسػٌیت ٍ آسػٌات هَسد تَخِ تَدُ  غیشُ ػشیغ ٍ تَاًا، اسصاى تَدى ٍ ًؼثتاً تاال دس هحیط، ، فشاٍاًی، تاصدُ تاال،ٍاکٌؾ

 صفش آّي ًاًَ تَػط آسػٌات ( تا هطالؼِ اهکاى  حزف1390(. ًؼوتی هٌصَس ٍ ّوکاساى )2007اػت)ًیکائیي ٍ ّوکاساى،

 تا ٍ افضایؾ حزف سًٍذ ساتًاًَر غلظت ٍ تواع صهاى تا افضایؾ اظْاس داؿتٌذ ًـاػتِ تیَپلیوش تا ؿذُ تثثیت ظشفیتی

(  تا هطالؼِ تشسٍی صهاى 2003) ًیکَالیذیغ ٍ ّوکاساىیاتذ.  هی کاّؾ حزف کاسایی آالیٌذُ اٍلیِ غلظت ٍ pHافضایؾ 

دسصذ آسػٌیک اص 99هاُ هاًذگاسی ًاًَ آّي صفشظشفیتی  21تواع ًاًَ آّي صفش ظشفییت تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ طی 

سٍص  15( ّوچٌیي دس آب حزف آسػٌیک سا دس ًاًَ آّي دس هذت صهاى 1392فَتوی ٍ ّوکاساى ) خاًثاصخاک سا حزف کشد. 
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سحواًی ٍ  تشسػی کشدًذ تِ ًتیدِ سػیذًذ کِ تاثیش ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تش آسػٌیک یک ٍاکٌؾ تشگـت ًاپزیش اػت.

ْاس داؿتٌذ کِ تا افضایؾ صهاى هاًذگاسی ٍ (  تا هطالؼِ تش سٍی حزف آسػٌیک تَػط ًاًَ آّي صفش ظشفیتی اظ1389ّوکاساى )

تواع ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ایداد حفشُ ٍ خَسدگی دس ػطح آّي تیـتش ؿذُ دس ًتیدِ ػطح هقطغ خزب ٍ کاسایی خزب 

ّای کٌذ ٍ تؼذاد هحصَالت ٍاکٌؾّای فؼال تشای خزب آسػٌیک تغییش هییاتذ. ضوٌا تا افضایؾ صهاى هاًذ خایگاُافضایؾ هی

دّذ غالة هطالؼات صَست یافتِ دس صهیٌِ ّا ًـاى هیتشسػی گشدد.یاتذ کِ هَخة افضایؾ کاسایی حزف هیافضایؾ هی آّي

حزف آسػٌیک تَػط ًاًَ آّي صفشظشفیتی دس آب صَست پزیشفتِ ٍ هطالؼات دس خاک تؼیاس اًذک اػت. ایي هطالؼِ تا ّذف 

 . تاؿذتش حزف آسػٌیک اص خاکْای آّکی آلَدُ هیشفیتی صهاى هاًذگاسی ًاًَآّي صفشظتشسػی اثش ًَع خاک ٍ 

 

 َا مًاد ي سيش -2

تِ هٌظَس اسصیاتی اثش ًَع خاک ٍ صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تش حزف آسػٌیک اص خاکْای آّکی آلَدُ آصهایـی 

)دسصذ سع ٍ 1ػِ ًَع خاک }خاک تکشاس اخشا گشدیذ. فاکتَسّا ؿاهل 3تصَست فاکتَسیل دس قالة طشح پایِ کاهال تصادفی دس 

ٍ صهاى هاًذگاسی ًاًَ ({8/0، 5/20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 3(،  ، خاک2/0، 20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 2(،  خاک 05/0، 8هَادآلی

ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ سٍؽ ػذین تَس ّیذسیذ  تَدًذ. ػٌتضػاػت( 768، 384، 192، 96، 48آّي صفشظشفیتی )صفش، 

( آلَدُ 2011سٍؽ تیًَگشیَل ٍ صآٍ )آلَدُ کشدى خاک تِ آسػٌیک ًیض تش اػاع  (.1388ٍ ّوکاساى،  صَست پزیشفت)هیخک

لیتش آسػٌیت ) تْیِ ؿذُ  اص ًوک آسػٌیت دسهیلی گشم 150گشم خاک یک لیتش هحلَل   800تذیي صَست کِ تِ  گشدیذ

ص ایي هذت هحلَل سٍیی دٍس سیختِ ٍ خاک سا دس ػذین(اضافِ ٍ ًوًَِ تِ هذت دٍ ّفتِ سٍصی دٍ ػاػت ؿیک گشدیذ.  تؼذ ا

گشم اص  14. سٍؽ اػوال تیواس ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ خاک آلَدُ تصَست صیش اًدام ؿذ. هقذاس دهای آصهایـگاُ خـک ؿذ

ٍ پغ اص ؿذُ ّا دسٍى پلیت سیختِّا ًاًَ آّي صفش ظشفیتی اضافِ گشدیذ. ًوًَِگشم  تِ ًوًَِ 35/0ّش خاک آلَدُ تَصیي ٍ 

گیشی ؿذ. دس طَل ّا اًذاصُهقذاس آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش دس آى ػاػت 768، 384، 192، 96، 48صفش، ّای صهاى

گشم 2هقشس  صهاى پغ اص گزؿت ّا تِ طَس هشتة تا آب هقطش اًدام گشفت.آصهایؾ ػیکل خـک ٍ هشطَب ؿذى ًوًَِ دٍسُ

ػاػت تا ؿیکش 2ّا تِ هذت ّا اضافِ ؿذُ ٍ ًوًَِػی آب هقطش تِ ًوًَِػی15َى اًتقال ٍخاک اص ّش پلیت تَصیي تِ لَلِ فالک

دٍسدسدقیقِ  3000دقیقِ تا دٍس  15دسدقیقِ تکاى دادُ ؿذًذ. ػَػپاًؼیَى حاصل تِ هذت دٍس 150ٍتشگـتی تا دٍس سفت

ّا تَػط تخؾ آسػٌیک تاقی هاًذُ دس ػصاسُدس ًْایت  هیضاى صاف ؿذ.  42ػاًتشیفَط ٍ ػپغ هحلَل سٍئی تا کاغز ٍاتوي 

 .گیشی ؿذاًذاصContra AA 300ُ دػتگاُ خزب اتوی  ( HS55 هذل)ّیذسیذ 

 

 وتایج ي تحث -3

  دّذ.خذٍل یک تشخی خصَصیات فیضیکی ٍ ؿیویایی خاک هَسد تشسػی قثل اص اػوال تیواس سا ًـاى هی
 

سقثل اص اعمال تیما تشخی خصًصیات فیضیکی ي شیمیایی خاک مًسد تشسسی -1 جذيل    
 

 

 

 

 تافت شماسٌ خاک
 

pH 
 

  *SP OC CCE شه سیلت سس
 

AS 

 
    

  دسصذ 
 

 میلی گشم تش کیلًگشم

 ؿي 1
 

42/8   8 6/4  4/87  51 05/0  5/4   
 

p≤ 01/0  

29/8  لَم 2   20 6/39  4/40  34/47  27/0  8   p≤ 01/0  

 لَم 3
 

64/7  
 

5/20  34 5/45  86 86/0  09/6   
 

p≤ 01/0  
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خذٍل دٍ ًتایح حاصل اص تدضیِ ٍاسیاًغ صهاى هاًذگاسی  ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ٍ ًَع خاک تش آسػٌیک قاتل اػتخشاج         

ظشفیتی ٍ ًَع داسی تیي ػطَح صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش دّذ. ًتایح ًـاى داد کِ اختالف هؼٌیتا آب هقطش سا ًـاى هی

 خاک تش آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش ٍخَد داسد. 
 

 تجضیٍ ياسیاوس تیماس مشتًط تٍ آسسىیک قاتل استخشاج تا آب مقطش -2جذيل

 مىاتع تغییشات دسجٍ آصادی میاوگیه مشتعات

 (X)ًَع خاک  2 20/2**

 ((T صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی 5 80/2**

**06/4 10 T *X 

 خطا 36 18/0

 داس. غیش معىی  nsدسصذ ي  1ي  5* ي ** تٍ تشتیة  معىی داس دس سطح احتمال      

 

هقایؼِ هیاًگیي اثش هتقاتل ًَع خاک ٍ صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تش آسػٌیک قاتل ًتایح حاصل  یک ؿکل        

اػت  تیـتشیي هقذاس آسػٌیک اػتخشاج ؿذُ تا آب هقطش دس  دّذ. ّواًطَس کِ هـخصاػتخشاج تا آب هقطش سا ًـاى هی

ٍ صهاى هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی صفش ٍ کوتشیي هقذاس هشتَط تِ خاک  (8/0آلی کشتي، دسصذ20.5سع )دسصذ 3خاک 

ػاػت  768ٍ  192، 96دس صهاى  3ػاػت ٍ خاک  768ٍ  48دس صهاى صفش،  1ػاػت  ٍ خاک  768ٍ  192دس صهاى صفش،  2

تاؿذ تِ پزیش تَدى ٍاکٌؾ هیتاؿذ. دس ایٌگًَِ هطالؼات یکی اص ًگشاًیْا تشگـتصهاى  هاًذگاسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی هی

ای کِ تا گزؿت صهاى غلظت آسػٌیک هدذداً تِ حالت اٍلیِ تشگشدد. دس ایي هطالؼِ هـخص گشدیذ کِ دس هحذٍدُ صهاًی گًَِ

سحواًی ٍ  یاتذ.گشدد تلکِ دس تشخی هَاقغ هیضاى حزف ًیض افضایؾ هیهاى ٍاکٌؾ تشًویهَسد هطالؼِ ًِ تٌْا تا گزؿت ص

سػیذًذ کِ تا افضایؾ صهاى هاًذگاسی ٍ تواع ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ایداد حفشُ ٍ خَسدگی دس ( تِ ایي ًتید1389ِّوکاساى)

ّای فؼال ذ. ضوٌا تا افضایؾ صهاى هاًذ خایگاُیاتػطح آّي تیـتش ؿذُ دس ًتیدِ ػطح هقطغ خزب ٍ کاسایی خزب افضایؾ هی

-یاتذ کِ هَخة افضایؾ کاسایی حزف هیّای آّي افضایؾ هیکٌذ ٍ تؼذاد هحصَالت ٍاکٌؾتشای خزب آسػٌیک تغییش هی

هاُ هاًذگاسی ًاًَ آّي صفشظشفیتی  21( تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ طی 2003) ّوچٌیي ًیکَالیذیغ ٍ ّوکاساىگشدد. 

( ّوچٌیي دس آب حزف آسػٌیک سا دس ًاًَ آّي دس 1392خاًثاص فَتوی ٍ ّوکاساى )آسػٌیک اص خاک حزف ؿذ. دسصذ 99

تا تَخِ تِ ًتایح هقذاس آسػٌیک اػتخشاج ؿذُ تا  سٍص تشسػی کشدًذ کِ تا ًتایح تِ دػت آهذُ هطاتقت داؿت. 15هذت صهاى 

ی آلی تیـتش تَاًذ تِ ػلت ٍخَد هادُکِ هیتاؿذ (هی8/0 ٍ 5/20)دسصذ سع ٍ کشتي آلی ،  3آب هقطش هشتَط تِ خاک  

ی ( ًتیدِ گشفتٌذ کِ خزب ػطحی آسػٌیک تا هَادآلی ساتط2013ِتاؿذ. ّوچٌیي طاًگ ٍ ّوکاساى ) 1ٍ2ًؼثت تِ  خاک 

 .کٌذای کِ غلظت صیاد هَادآلی هَخة افضایؾ خزب ػطحی ٍ غلظت کن تٌْا ًؼثت کَچکی سا خزب هیخطی داؿتِ تِ گًَِ
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 مقایسٍ میاوگیه اثش متقاتل صمان ماوذگاسی واوً آَه صفش ظشفیتی ي وًع خاک تش آسسىیک استخشاج شذٌ تا آب مقطش -1شکل

 

 گیشیوتیجٍ  -4

تا افضایؾ صهاى هاًذگاسی ًاًَآّي صفش ظشفیتی حزف آسػٌیک تَػط ًاًَ آّي صفشظشفیتی کاسایی خَد سا اص دػت ًوی دّذ 

ًاًَ آّي صفشظشفیتی دس ػطح خاک هَخة کاّؾ ساًذهاى حزف ًوی گشدد ٍ ساًذهاى ثاتت هی  ٍ گزس صهاى هاًذگاسی

ًظیش سع ٍسهیکَالیت ٍ  2:1هاًذ.غلظت آسػٌیک هحلَل تِ ًَع سع ٍ هَاد آلی تؼتگی داسد ٍ دس خاک ّای تا سع 

دس هدوَع  ػلت تاس هٌفی صیاد هی گشدد.، دفغ آسػٌیک  تِ  ZPCتاالی  pHًظیش کلشایت ٍ هَاد آلی صیاد دس  2:1:1اػوکتایت، 

تِ ًظش هی سػذ کِ ًاًَ آّي صفشظشفیتی سٍؽ پاالیؾ هٌاػثی تشای حزف آسػٌیک هی تاؿذ ٍ ایي تِ ػلت ساًذهاى تاال، 

 ّضیٌِ ی کن، ػذم ػویت، ػشػت تاال دس پاالیؾ هی تاؿذ.
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 مىاتع 
 تِ آلَدُ خاک دس ػَیا صًی گیاُخَاًِ ّایؿاخص تش فؼفش ػطَح کاستشد تأثیش ، 1393 پیشٍلی تیشاًًَذ، ى.، طالؼی، داسیَؽ.،، تؼتاًی،ع.آخیلی،ف.،

 ی ػلَم کـاٍسصی داًـگاُ ؿاّذ تْشاى.ی کاسؿٌاػی اسؿذ، داًـکذُآسػٌیک، پایاى ًاهِ

اک آّکی تِ کوک صئَالیت اصالح ؿذُ تا ، ًاپَیاػاصی آسػٌیک دس یک خ1393تاقشیفام،ع.،لکضیاى،ا.، فتَت،ا.، خشاػاًی،س.، اکثشصادُ،ع.، هتذیي،ع.، 

 ی دٍ.ی ؿاًضدُ ؿواسُی کـاٍسصی داًـگاُ فشدٍػی هـْذ، ػلَم ٍ تکٌَلَطی هحیط صیؼت دٍسُآّي، آلَهیٌیَم ٍ هٌگٌض،داًـکذُ

 ّوایؾ پاًضدّویي ،خاک.ّوگي  ٍ ًاّوگي ػتَى تش آّي رسات ًاًَ تَػط آسػٌیک حزف ، اثش1374خاًثاص،م.، خلقی،م.،َّسفش،ع.،حق ؿٌاع،د.، 

  ایشاى.تْشاى داًـگاُ تشتیت هؼلن ؿٌاػی صهیي اًدوي

ّای آتی تَػط ًاًَرسات آّي صفشظشفیتی حزف آسػٌیک اص هحیط1390ًؼوتی هٌصَس، ع.، هؼافشی، م.، ختایی،ع.، ًاصشی،ع.، اصل ّاؿوی،ا.، 

 ی تْذاؿت هحیط داًـگاُ ػلَم پضؿکی تثشیض.تثثیت ؿذُ تا ًـاػتِ،داًـکذُ
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