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ذهیچک  

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

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

آصهایـی تِ صَست فاکتَسیل ؿاهل ػِ ًَع خاک ّای آّکی، یتی دس اصالح آسػٌیک دس خاکاػتفادُ اص ًاًَ آّي صفش ظشف

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

طشح پایِ کاهال تصادفی اخشا ؿذ. ًتایح ًـاى داد کِ گشم(، دس ػِ تکشاس تا  05/0، 01/0، 005چْاس غلظت ًاًَآّي صفشظشفیتی )صفش،

ای کِ دس هقایؼِ تا تِ گًَِ .(P≤0.01)غلظت آسػٌیک هحلَل تا آب هقطش سا کاّؾ دادداسی ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ طَس هؼٌی

گشم ًاًَ  005/0ٍ  01/0، 05/0تیواس ؿاّذ ) ػذم کاستشد ًاًَ آّي صفشظشفیتی(، آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش تشای تیواسّای 

دسصذ  کاّؾ یافت. ًتایح ًـاى داد دس هدوَع تیـتشیي آسػٌیک  130/ 01ٍ  55/362ٍ  63/1263آّي صفش ظشفیتی تِ تشتیة 

دسصذ(  ٍ کوتشیي آًْا هشتَط تِ خاک  8/0ٍ  5/20) دسصذ سع ٍ کشتي آلی تِ تشتیة  3قاتل اػتخشاج تا آب هقطش هشتَط تِ خاک 

 ( تَد.05/0ٍ  8ٍ کشتي آلی تِ تشتیة )دسصذسع  1

 .های آلوده به آسسنیک، کاسایی حزف، شبه فلضات سمی نانو آهن صفش ظشفیتی، خاک: کلمات کلیذی

 

  مقذمه -1

)تاتا اکثشی  داسدگشم اػت کِ تِ گشٍُ پٌدن اص خذٍل تٌاٍتی تؼلق  74.92ٍ خشم اتوی  33آسػٌیک ؿثِ فلضی تا ػذد اتوی 

تَاًذ ّای اًؼاًی ًیض هیػاختی اػت اها فؼالیتهؼوَال آلَدگی آسػٌیک ًاؿی اص فشآیٌذّای صهیي .(1392ػاسی ٍ ّوکاساى، 

ّای هَخَد هثٌی تش آلَدگی آسػٌیک (. گضاسؽ1393آلَدگی هحیط صیؼت تِ آسػٌیک سا تـذیذ کٌذ. )ؿاّوشادی ٍ ّوکاساى،

اى، اصفْاى، آرستایداى غشتی ٍ ؿشقی، ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى، فاسع ّای کشدػتاى، ّوذاى، خشاػدس ایشاى غالثاً هشتَط تِ اػتاى

 -ّای هختلف تشای حزف آسػٌیک ؿاهل اکؼیذاػیَى ٍ فیلتشاػیَى، اًؼقاد(. سٍؽ1393ٍ کشهاى اػت )کشیوی ٍ ّوکاساى، 

، هٌؼقذکٌٌذُ الکتشیکی، خزب ػطحی، تکٌَلَطی غـا ،ECARی الکتشٍؿیویایی آسػٌیک فَلیکَلِ ؿذى، تصفیِ

-دس تیي ایي سٍؿْا تٌظش هی (.2015ٍ ّوکاساى،  singhتاؿذ )اٍلتشافیلتشاػیَى، ًاًَفیلتشاػیَى، اػوضهؼکَع، غـای تقطیش هی

هقثَلیت تیـتشی ٍ سػذ حزف آسػٌیک تا اػتفادُ اص ًاًَ رسات تِ دلیل کاسایی تاالتش، ّضیٌِ کوتش، ًذاؿتي اثشات تاقیواًذُ 

،  ،ًؼثتاً تاال دس هحیط پایذاسی اص خولِ تشکیثات ًاًَیی اػت کِ تذلیل ًذاؿتي اثشات ػوی ، داسد. ًاًَ آّي صفش ظشفیتی

حزف آسػٌیک . حزف آسػٌیت ٍ آسػٌات هَسد تَخِ تَدُ اػت ٍ... دسفشاٍاًی، تاصدُ تاال،ٍاکٌؾ ػشیغ ٍ تَاًا، اسصاى تَدى 

َى آّي ،آلَهیٌیَم ، سٍی ، ػشب ٍ غیشُ تِ ػٌَاى ػاهل فلضات صفش ظشفیتی ّوچ تا اػتفادُ اص  یتَػط ًاًَرسات صفشظشفیت

دس تیي ایي فلضات اػتفادُ اص آّي صفشظشفیتی تِ دلیل غیشػوی  .ّای آلَدُ اػتفادُ گشدیذُ اػتی آبهَثشی دس تصفیِ

ٌیت ٍ آسػٌات هَسد حزف آسػ کاسایی تاالدس ّا ٍ ّوچٌیيی آالیٌذُتَدى، فشاٍاًی، ٍاکٌؾ ػشیغ ٍ تَاًا، اسصاى تَدى دس تدضیِ

( 2006( ٍ آسػٌات)2005ػی ًاًَرسات آّي تش آسػٌیت )سکاًل ٍ ّوکاساى تا تش (.2007ٍ ّوکاساى،  Nikaeenتَخِ تَدُ اػت)

-ّای آصاد دس هحیط تاػث کاّؾ تاصدُ هیٍخَد یَى داسًذ کِاظْاس هیایي ٍاکٌؾ سا تؼیاس ػشیغ ٍ دس حذ دقیقِ داًؼتٌذٍ 

آب صیشصهیٌی کاسایی تاالیی دس حزف آسػٌیک اص  ی ًاًَرسات آّيتِ ایي ًتیدِ سػیذًذ تشادُ( 2005) ٍ ّوکاساىتٌگ  .گشدد
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 ظشفیتی صفش آّي ًاًَ تَػط آسػٌات حزف ( تا هطالؼِ اهکاى 1390). ًؼوتی هٌصَس ٍ ّوکاساى داسًذآسػٌیک  ِآلَدُ ؿذُ ت

 ٍ pHافضایؾ  تا ٍ افضایؾ حزف سًٍذ ًاًَرسات غلظت ٍ تواع ىصها تا افضایؾ اظْاس داؿتٌذ ًـاػتِ تیَپلیوش تا ؿذُ تثثیت

دّذ غالة هطالؼات صَست یافتِ دس صهیٌِ حزف آسػٌیک ّا ًـاى هی. تشسػییاتذهی کاّؾ حزف کاسایی آالیٌذُ اٍلیِ غلظت

ذف تشسػی اثش ًَع تَػط ًاًَ آّي صفشظشفیتی دس آب صَست پزیشفتِ ٍ هطالؼات دس خاک تؼیاس اًذک اػت. ایي هطالؼِ تا ّ

 تاؿذ.خاک ٍ غلظت ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تش حزف آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش اص خاکْای آّکی آلَدُ هی

 

 ها مواد و سوش -2

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

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

لظت ًاًَرسات غٍ  ({8/0، 5/20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 3(،  ، خاک2/0، 20)دسصذ سع ٍ هَادآلی 2(،  خاک 05/0، 8هَادآلی

ش ظشفیتی تِ سٍؽ ػذین تَس ّیذسیذ صَست ًاًَ آّي صف تَدًذ. ػٌتض گشم( 05/0، 01/0، 005/0 آّي صفشظشفیتی )صفش،

 ( آلَدُ گشدیذ2011سٍؽ تیًَگشیَل ٍ صآٍ ) آلَدُ کشدى خاک تِ آسػٌیک ًیض تش اػاع (.1388پزیشفت)هیخک ٍ ّوکاساى، 

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

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

. سٍؽ اػوال تیواس ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ خاک آلَد تصَست صیش اًدام ؿذ. اتتذا دٍ گشم خاک دهای آصهایـگاُ خـک ؿذ

 15گشم ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تِ ّوشاُ تِ  05/0ٍ  01/0، 005/0آلَدُ تِ آسػٌیک تَصیي ٍ ٍاسد لَلِ ػاًتشیفَط ؿذ. هقادیش 

دسدقیقِ تکاى دادُ دٍس 150ٍتشگـتی تا دٍس ػاػت تا ؿیکش سفت2ّا تِ هذت ّا اضافِ ؿذُ ٍ ًوًَِػی آب هقطش تِ ًوًَِػی

 42ی تا کاغز ٍاتوي دٍسدسدقیقِ ػاًتشیفَط ٍ ػپغ هحلَل سٍئ 3000دقیقِ تا دٍس  15ؿذًذ. ػَػپاًؼیَى حاصل تِ هذت 

 Contraدػتگاُ خزب اتوی   (HS55)هذل ّا تَػط تخؾ ّیذسیذ دس ًْایت  هیضاى آسػٌیک تاقی هاًذُ دس ػصاسُصاف ؿذ. 

AA 300 ُشد. گیشیاًذاص 

 

 نتایج و بحث -3

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

 

 

سقبل اص اػمال تیما بشخی خصوصیات فیضیکی و شیمیایی خاک موسد بشسسی -1 جذول    
 

 

 

 

 بافت شماسه خاک
 

pH 
 

  *SP OC CCE شن سیلت سس
 

AS 

 
    

  دسصذ 
 

 میلی گشم بش کیلوگشم

 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 غلظت ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ٍ ًَع خاک  تش آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب         

فیتی دس داسی تیي ػطَح هختلف ًَع خاک ٍ غلظت ًاًَ آّي صفش ظشدّذ. ًتایح ًـاى داد کِ اختالف هؼٌیهقطش سا ًـاى هی

 تیواس هشتَط تِ آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش ٍخَد داسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تش آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا  ؿکل یک ًتایح حاصل هقایؼِ هیاًگیي اثش هتقاتل ًَع خاک ٍ غلظت        

سع )دسصذ 1ًـاى داد کِ کوتشیي هقذاس آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش هشتَط تِ خاک دّذ. ًتایح آب هقطش سا ًـاى هی

تیـتشیي  گشم ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ٍ 05/0(دس تیواس 2/0، دسصذ کشیي آلی 20)دسصذ سع  2(  ٍ خاک 05/0آلی ، دسصذکشتي8

( دس تیواس صفش ًاًَ آّي صفش 8/0آلی کشتيدسصذ ،5/20سع )دسصذ 3 هقذاس آسػٌیک قاتل اػتخشاج تا آب هقطش هشتَط تِ خاک

گشم ًاًَ آّي صفش ظشفیتی  05/0دس تیواس  2ٍ خاک  1تاؿذ. غلظت آسػٌیک اػتخشاج ؿذُ تا آب هقطش دس خاک ظشفیتی هی

کاّؾ دسصذ دس هقایؼِ تا تیواس ؿاّذ   113100،  178600هؼادل صفش هیلی گشم تش کیلَگشم تِ دػت آهذ کِ تِ تشتیة هؼادل

گشم ًاًَ آّي  05/0آهذ. ّوچٌیي ًتایح ًـاى داد کِ تیي تیواس دػتدسصذ تِ 81/631هؼادل 3یافت. ایي کاّؾ تشای خاک 

تیي ایي دٍ تیواس تفاٍت  3تفاٍت هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد. دسصَستیکِ دس خاک  2ٍ  1گشم دس خاک  01/0صفش ظشفیتی تا تیواس 

ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ػطح تواع ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تا آسػٌیک افضایؾ ٍ ًتیدتاً هیضاى داؿت. تا افضایؾ داسی ٍخَدهؼٌی

( تِ ایي ًتیدِ  سػیذًذ کِ افضایؾ غلظت ًاًَ آّي صفش ظشفیتی هَخة 1390صادُ ٍ ّوکاساى ).کَّپایِیاتذحزف ًیض افضایؾ هی

ّای ٍ ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ٍ افضایؾ ٍاکٌؾّای فؼال ػطحی خزب ٍاهکاى تشخَسد تیـتش تیي آسػٌیک افضایؾ هحل

( تاثیش ًاًَ آّي صفش ظشفیتی 2003ٍ ّوکاساى ) ًیکَالیذیغ( ٍ 2005ٍ ّوکاساى ) تٌگؿَد. ّوچٌیي اکؼیذاػیَى ٍ احیا هی

ح تواع ( تِ ایي ًتیدِ  سػیذًذ کِ تا افضایؾ غلظت تِ ػلت افضایؾ ػط1392دس حزف آسػٌیک سا اثثات کشدًذ. خاًثاص فَتوی )

اص طشفی تا تَخِ تِ ًتایح تیـتشیي آسػٌیک اػتخشاج  یاتذ.ًاًَ آّي صفش ظشفیتی تا آسػٌیک، ًشخ حزف آسػٌیک افضایؾ هی

ی آلی هیضاى تاس تا افضایؾ سع ٍ هادُتاؿذ.احتواالً ) ػذم کاستشد ًاًَ آّي صفش ظشفیتی( هی 3ؿذُ تا آب هقطش هشتَط تِ خاک 

دفغ یَى آسػٌات ٍ آسػٌیت اص خاک افضایؾ ٍ ایي پذیذُ هَخة افضایؾ آسػٌیک قاتل اػتخشاج دس آب هٌفی افضایؾ یافتِ لزا 

ی خَد تا ػٌَاى ( دس هطالؼ2013ٍِ ّوکاساى ) .طاًگ (هطاتقت داسد 2014گشدد. ایي ًتایح تا ًتایح ػاَّ ٍ ّوکاساى) هقطش هی

ِ سػیذًذ کِ دس اتتذای ٍاکٌؾ خزب ػطحی آسػٌیک خصَصیات خزب ػطحی ٍ سّاػاصی آسػٌیک سٍی خاک تِ ایي ًتید

ی گشدد. ّوچٌیي ایي هحققیي ًتیدِ گشفتٌذ کِ خزب ػطحی آسػٌیک تا هَادآلی ساتطِصیاد ٍ تؼذ اص آى سفتِ سفتِ ثاتت هی

.کٌذای کِ غلظت صیاد هَادآلی هَخة افضایؾ خزب ػطحی ٍ غلظت کن تٌْا ًؼثت کَچکی سا خزب هیخطی داؿتِ تِ گًَِ  

 

 تیماس مشبوط به آسسنیک قابل استخشاج با آب مقطش تجضیه واسیانس - 2جذول 
 منابغ تغییشات دسجه آصادی میانگین مشبؼات

 (Xًَع خاک ) 2 67/719**

 (N)غلظت ًاًَ آّي صفش ظشفیتی  3 70/658**

**46/55 6 N *X 

 خطا 24 05/2

 82/15C.V. =   % ** ٍ * دسصذ ٍ  1ٍ  5تِ تشتیة  هؼٌی داس دس ػطح احتوالns  داس.غیش هؼٌی  
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مقایسه میانگین اثش متقابل غلظت  نانو آهن صفش ظشفیتی و نوع خاک بش آسسنیک استخشاج شذه با آب مقطش -1شکل  

 

 گیشینتیجه  -4

صَست هطلق تا افضایؾ غلظت ًاًَ آّي صفشظشفیتی ساًذهاى حزف آسػٌیک  دس خاک افضایؾ هی یاتذ تِ  دس آسػٌیک هحلَل 

ی دس تخؾ آسػٌیک هحلَل تْتشیي کاسایی سا  دس حزف داسا هی تاؿذ. دس کل تیي غلظت گشم ًاًَ آّي صفشظشفیت 05/0هقذاس

آسػٌیک ٍ ًاًَ آّي صفش ظشفیتی ساتطِ ی هؼکَع ٍخَد داسد. غلظت آسػٌیک هحلَل تِ ًَع سع ٍ هَاد آلی تؼتگی داسد ٍ 

، دفغ  ZPCتاالی  pHاد آلی صیاد دس ًظیش کلشایت ٍ هَ 2:1:1ًظیش سع ٍسهیکَالیت ٍ اػوکتایت،  2:1دس خاک ّای تا سع 

دس هدوَع تِ ًظش هی سػذ کِ ًاًَ آّي صفشظشفیتی سٍؽ پاالیؾ هٌاػثی تشای  آسػٌیک  تِ ػلت تاس هٌفی صیاد هی گشدد.

 حزف آسػٌیک هی تاؿذ ٍ ایي تِ ػلت ساًذهاى تاال، ّضیٌِ ی کن، ػذم ػویت، ػشػت تاال دس پاالیؾ هی تاؿذ.

 

 منابغ 
ی ّای آّکی قشٍُ ٍ خزب آى تِ ٍػیلِتشسػی غلظت آسػٌیک دس تشخی خاک "(.1392)ى.،  ًدفی. ٍ ؽ ػاسی م.، فشحثخؾ م.، ثَاقثیتاتا اکثشی 

  1 -17 صفحات  23ی داًؾ آب ٍ خاک، خلذداًـگاُ تْشاى ، ًـشیِ ،"ی طثیؼیرست، گٌذم ٍ کلضا دس یک خاک آلَدُ

 اٍلیي ّوایؾ هلی گیاُ پاالیی، داًـگاُ ساصی کشهاى "،ی آلَدُدس آب، خاک ٍ یک ًاحیِ ى آسػٌیکتشسػی هیضا"(. 1390)ى.،  کشیوی . ٍم پشهْش

ّای هؼذًی تش تحشک آسػٌیک ٍ فؼفش دس یک تاثیش خارب" (.1393)م.،  ؿیشٍاًی ٍ ا. م.، خَؽ گفتاسهٌؾ م.، حاج ػثاػی ع.، افیًَی ؿاّوشادی
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