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AsO4شكل آرسنات)
3-

AsO3)تيو آرسن (
عنصهر خطرنهاکد در    نیه آلهوده بهه ا   ههای . وجود خهاک شوديم افتی( -3

آرسهنات و   یو رهاسهاز  يمطالعهد جذب سطح نیگزارش شده است. در ا واقع در استان اردبيل شهرنيمشگشمالغرب 

 17د 5د 5/2د 1د 7 ههای از غلظهت  يجذب سطح شیآزما یمنظور برا نیشد. بد يخاک بررس يمعدن یبا اجزا تيآرسن

 هایغلظت  یمربوط به رهاساز هایشیآزما یبرا ني. همچنگردیداستفاده  تيآرسنات و آرسن تريدر ل گرميليم 15و 

 مهورد  سهاعت  39سهاعت و  55سهاعتد  21 يبهازه زمهان   سهه و در  تيآرسنات و آرسن تريدر ل گرميليم 15و  17د 5/2

 قرار گرفت.استفاده 

 چديو فرونهدل  ریالنگمو يخط هایمدل زيدو مكانه و ن ریو النگمو چفروندلي – ریالنگمو چديفروندل ردیالنگمو هایمدل از

آرسهنات و   ينشان داد که جهذب سهطح   جیدر فاز محلول استفاده شد. نتا ماندهيباق کيآرسن زانيم فيبه منظور توص

. جهذب  رسهد يم يبه حداکثر جذب سطح تیکرده و در نها دايپ شیدر فاز محلول افزا هيغلظت اول شیبا افزا تيآرسن

از آرسهنات   شهتر بي هها در همه نمونهه  تيسنآر يجذب سطح نيو شن بود. همچن لتياز س شتريدر جز رس ب يسطح

 رها نشده بود.  يتيآرسن بایساعت تقر 39و  55 هایبود. و در زمان شتريب تيآرسنات نسبت به آرسن یشد. اما رهاساز

باال و اشتباه اسهتاندارد   نييتب بیضر ليدو مكانه  به دل رینشان داد که مدل النگمو يجذب سطح هایداده سازیمدل

. دیه نما ينه بييشخهاک را په   يمعدن یبا اجزا تيآرسنات و آرسن يجذب سطح هایقادر است داده ندیيده پابرآورد ش

نشان داد که روش حهداقل مربعهات    چيو فروندل ریمعادالت النگمو يبا استفاده از فرم خط سازیمدل سهیمقا نيهمچن

 .کنديم سازیمدل را هابهتر داده دينسبت به فرم خط

 یرهاساز معادله فروندليچد النگمویر دومكانهد ردیمعادله النگمو ديجذب سطح یهمدماها کديآرسن: هاواژه کليد
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 فصل اول:

 مقدمه



 

 

 

 مقدمه -1-1

s يتاليشكل اورببا  یيايميش یعنصر(As)  کيآرسن
2
 4p

قهرار   يجهدول تنهاوب   پهنج   گروه ریاست و در ز 4 3

است کهه بهه    يشبه فلز معروف 6216/05 و جرم اتمي 99تمي این عنصر با عدد ا. (1300)والش و همكاراند دارد

و  يمعهدن  ديآله  یهها بهه شهكل   کي(. آرسن1383جي کي سيند د)شويم افتی یو خاکستر اهيزردد س یرنگ ها

 یهها  اسهت. شهكل   يسهم  اريبس يبا شكل آل سهیدر مقا ي. شكل معدنشود يم افتی يعيطب یها ست يدر س یگاز

خهاکد آب و   ريه نظ يعه يطب یها ست يکه در اکوس باشد يم As(III)و آرسنيت  As(V)آن شامل آرسنات  يمعدن

آن نسهبت بهه    تيتحهرک و سهم   زانيه در خاک اسهت امها م   کيآرسن. آرسناتد فرم غالب شود يم افتیرسوبات 

( 5آرسهنات) د بازهكش خهوب  یيمعموال در خاکها(.2712د اليوام و 2772د گنايو پ والنتیآرسنيت کمتر است) و

ههردو فهرم    است. یشتريو تحرک ب تيسم یباشد و داراي(غالب م9)تيآرسن يغرقاب طیتحت شرااما  است.غالب 

 pHمختلهف  ریدر مقهاد  دوميه نيآههن و آلوم  یدهايبه سطوح باردار اکسه  یگانديل یهاس يمكان قیاز طر کيآرسن

مسهلله نگهران کننهده     نیه ا. تر اسهت  جیرا ينيرزمیز یدر آبهاAs(III)(.2779د)هروق و همكارانشونديمتصل م

+( از 5بهه فهرم)   کيرسهن آ یبهاال  یهها غلظهت (.1389داست)نولز وهمكارانAs(V)تر از يسمآرسنيتد  رایاست ز

 (.1389دهمكهاران  و کیشود)سهاد يم دهیباال د یهاpHو رسها در  یدياکس یهاياز سطوح کان یرها ساز قیطر

که راجع به پتانسيل آزادشدن آرسهنيک و فسهفر از   ( 2776در تحقيقات صورت گرفته توسط مارتين و همكاران)

ذرات دیسپرس شده به مزارعد بخصوص شاليزارهای برنج بهودد دریافتنهد کهه ذرات دیسهپرس شهونده مهمتهرین       

 شوند.فاکتور در آلودگي خاکد مزارع و آبهای زیرزميني محسوب مي

 سهت یز طيانسهان و محه   يسهالمت  یرامشكل بزرگ به  کیزا بوده و به عنوان  سرطان يعيبه طور طب کيآرسن

 کيآرسهن  ي(. آلهودگ 2717 دينی)پلگرشهود  يم افتیآب و رسوبات  است و در خاکد ایعنصر پو نی. اشود يم يتلق

و موجهودات   اههان يگ يدگزنه  يآب و خاک را به  زده و ممكن است به راحت تيفيک ينيرزمیز یدر خاک و آبها

(. 1335)هانگد شهود  يبه محصوالت م بيدر گرم باعث آس كروگرميم1 یقرار دهد. غلظت باال ريرا تحت تاث یآبز

ميكروگرم در ليتر تعيين کهرده اسهت کهه در     17سازمان بهداشت جهاني حد مجاز آرسنيک در آب آشاميدني را 



 

 

 

بهه   کيآرسهن  تيو مشكالت تنفسي برای انسهان بشهود. سهم    انتواند باعث بروز سرط غلظت های بيش از این مي

عبهارت   کيآرسهن  یهها  گونهه  تيسم يکل یآن وابسته است. الگو یيايميابسته نبوده و به فرم شغلظت کل آن و

 ریز یدر خاک و آبها کيآرسن زاني(. خطرباال بودن م1300لردو)ف  AsH3> As (III) > As(V)> R As-Xاست از

 .زنديو آب را به  م اکخ تيفيک ينيزم

ورود آرسنيک به سيسهت  ههای طبيعهي نظيهر خهاکد آبههای        منابع طبيعي و فعاليتهای انساني دو منشاء عمده

باشد. ميزان ورود آرسنيک از منهابع طبيعهيد بهه نهوع مهواد مهادری وابسهته بهوده و در         سطحي و زیر زميني مي

سنگهای رسوبي ميزان آن بيشتر از سنگهای آذرین است. فرسایشد هوازدگي و تجزیه و تخریب این کانيها باعهث  

(د As2O3شود. فعاليهت ههای انسهاني نظيهر اسهتفاده از آرسهنيک در صهنعت)       حيط زیست ميورود آرسنيک به م

(د اسهتفاده از  ياراضه  یاريه آب یهاد کودهای شيميایيد استفاده از فاضالبها براهاد علف کشکشاورزی )حشره کش

 الديوامه  شهود) سوخت های فسيلي و معدن کاری نيز منجر به افزایش غلظت آرسنيک در سيستمهای طبيعي مي

تواند نقش بسيار مهمهي در رفتهار شهيميایي آرسهنيک بهازی      (. خاک یک مخزن بسيار بزرگي است که مي2712

 کند.

تهابع عوامهل    ينه يرزمیز یخاک و آبها رينظ يعيطب یها ست يدر س کيآرسن يفرآهم ستیو ز یيایتحرکد پو

 یدهایيه توسهط سهطوح کلو   یسهاز و رها يجذب سهطح  کديآرسن یحاو یهايانحالل و رسوب کان رينظ يمختلف

 یو رهاسهاز  يجهذب سهطح   نهدهاد یفرآ نیه ا ني. از به باشهد  يمه  اءيو اح ونيداسياکس طیو شرا طيمح pHخاکد 

آب  یهها  آن را در خهاک و سهفره   تيسهم  جهه يخهاک اساسها حرکهت و در نت    یدهایيتوسط سطوح کلو کيآرسن

 یبهاز  يمهمه  اريخاک نقهش بسه   یدهایيکلو نهديزم نی(. در ا2778 ولديو آک ولكوبالی)کند يکنترل م ينيرزمیز

 .کنند يم

گهزارش شهده    بها خهاک   کيفعهل و انفعهال آرسهن    یاست که بهرا  یيواکنشها نیتر جیازرا يكی يجذب سطح

 ژهیه سطح و ليبدل ومينيآهن و آلوم یدهايرسد اکس ريخاک نظ يمعدن یدهایي(. کلو2711و همكاراند لزياست)گ

و  2771و همكهاراند   سهو )باالکنند يم یباز عتيدر طب کيحرک و انتقال آرسندر ت يمهم ارينقش بس ادیز اريبس



 

 

 

رس و  زانيه و م کيآرسن يجذب سطح نيب ادیز اريبس يو همبستگ ی(. وجود رابطه قو1330و گلدبرگد نگيمان

ماهيمایراجهها ، 2717د بههالون وهمكههاراند1335گههزارش شههده اسههت)هانگد  يتوسههط محققههان مختلفهه لتيسهه

تها   دههد  يکردن ذرات خاکد به محققان اجهازه مه   یجزء بند نی(. ا1338اسميت و همكاراند  د2775وهمكاراند

 .دینما يبررس کيتحرک و انتقال آرسن رنقش هر کدام از آنها را د

آن بهه   يبها بررسه   تهوان  ياست که م يمهم اريبس ندیخاک فرآ یدهایيبا سطوح کلو کيآرسن یبرهمكنش قو

 ليانتقهال تسهه   دیدیيه توسهط ذرات کلو  ندهیبرد. به انتقال آال  يپ کيآرسن یيبجااجزاء در انتقال و جا نینقش ا

بهه   نهده یاست کهه آال  نیبر ا يط تلقیشرا نی. در اشود ي(گفته مColloid Facilitated Transport)یدیيشده کلو

 لتيو س توسط رس کيآرسن ی. جذب قوکند يم دايرسوب پ گرید یمنتقل شده و در آب و مكانها دیيهمراه کلو

)مارتين نقهش داشهته باشهد    کيممكن است در انتقهال آرسهن   دیيشده توسط کلو ليکه انتقال تسه دهد ينشان م

 هها  ندهیدر انتقال آال دهایيکلو تيبه هر حال اهم(. 1363د جانسون و هيتبولدد1385د اسپوسيتود2776وهمكاراند

 .(2711گو و همكاراند نشان داده شده است) گرید یيو عناصر غذا

(  Water Dispersible Colloidsقابل انتشهار در آب)  يمعدن یدهایيمطالعات مختلف نشان داده است که کلو

و  یيمنجهر بهه ههدرفت عناصهر غهذا      جهه يمنتقل شده و در نت شیفرسا ندیتوسط فرآ لتيذرات رس و س ژهیبه و

د آمزکتها  2778کهالرو وهمكهاراند  ، 2778)ایگوی وآگباتهاد شهود  يم گریاز مزرعه و رسوب آن در منطقه د ندهایآال

 دهیههپد جههادیمنههابع آب و ا يدگخطههر آلههو  ینههدیفرآ ني. چنهه(2779دمههارتين وهمكههاراند 1336وهمكههاراند

رس قابهل انتشهار در    نهه يزم نیه مهه  در ا  یاز فاکتورهها  يكه .ی کنهد  يمه  تیرا تقو )غني سازی(ونيكاسيفیوتری

که توسهط آب   باشد ياز ذرات جامد معلق م يب بخش( است. رس قابل انتشار در آWater Dispersible Clayآب)

شهاخ  خهوب از    کیه رس قابل انتشار در آب هه    ندیاست. بنابرا یيقابل حمل و جابجا ادیو رواناب تا فواصل ز

 ينيزم یانهایدر جر ها ندهیو آال اهيگ یيموادغذا یآب و به تبع آند کاهش و هدر رو لهيخاک بوس شیخطر فرسا

دارد  يدر خهاک اثرمنفه   کيجهذب آرسهن   یاسهت کهه بهررو    يفاکتور اصهل  کیغلظت فسفات  نیاست. عالوه برا



 

 

 

نشان  قاتيتحق جی(. نتا2772,گنايو پ والنتیکند)ويبا آرسنات رقابت م يجذب یتهایجذب درسا یبرا رافسفاتیز

منجهر بهه    رس قابهل انتشهار در آب در روانهاب    ریمقاد يذات یآزادساز جهيدر نت شیفرسا یندهایدهد که فرآيم

(. 2770گردد)کهالرو و همكهاراند  يمه  يآهكه  یاز خاکهها وسایرعناصرآالینده مانند آرسهنيک  فسفر  يخروج حتم

عامل مهه  در انتقهال    کیبه غلطت مواد معلق وابسته است. انتشار ذراتد بعنوان  کدينسبت انتشار فسفر و آرسن

 .(2779و همكاراند نيو فسفر از خاک به سطوح آبها است)مارت کيآرسن

کمتهر رس قابهل    ریبها مقهاد   یيهها  از خاک شتريب يليو خ يرس قابل انتشارد به آسان ادیز ریبا مقاد یهاخاک

 يمشهكالت بزرگه   سهتد یز طيمحه  یخاک بلكه برا یشوند. رس قابل انتشار نه تنها برايانتشار در آبد فرسوده م

شهناخته   يخاک توسط آب بخهوب  شیفرسا یبر رو رس قابل انتشار در آبد ادیز ریمقاد يمنف ريکند. تاثيم جادیا

 نیه شهود. ا يمه  ينه يزم انیه حمل شده با جر یيرس با عناصر غذا یريانتشار و رسوبگ شیشده است. و باعث افزا

-يمهه یکشههاورز ینهههايو زم سههتیز طيمحهه يباعههث بههه خطههر افتههادن سههالمت ديرسهه وسههتهيرسههوبات بههه  پ

 (.2775دیگویشود)ا

 

 پژوهش: تیضرورت و اهمّ -1-2

( کهه  2712و همكاراند نياست)چ عتيعناصر شناخته شده در طب نیو مضرتر نیتر ياز سم يكی کيسنآر

)بهووند  1 -57. غلظت متوسط آن به طور معمهول  شود يم افتی عتيدر طب تيعمدتا به دو فرم آرسنات و آرسن

ایهن  شده است.  ارشخاک گز لوگرميدر ک گرم يلي( م1300)والش وهمكاراند 2/7-57منابع  ي( و در برخ1303

 (.1331شده است)ودپولد  عیتوز نيدر پوسته زم يعيبه طور وس عنصر

عامل در تحهرک و   نیموثرتر يرس باتيترک ریو سا يرس یهايکه کان دهد يمطالعات متعدد نشان م جینتا

 موارد ي(. در برخ2772و همكاراند نیو هاسا 2772و همكاراند  یدر خاک هستند)کا کيآرسن يفراهم ستیز

 لیمتاسهفانه بهدال   زه(. امهرو 2773برجسته شده است)وانگ و کلهرد   کيآرسن يدر جذب سطح زين لتينقش س

 یاز پارامترها يكیقرار دارند.  شیاست و خاکها در معرض فرسا شیها در حال افزا خاک یریپذ شیمتعدد فرسا



 

 

 

 یيانتقهال و جابجها   ليسه ذرات قابهل انتشهار در آب اسهت کهه پتان     زانيه خاکد م شیمه  در بحث فرسا اريبس

قابهل انتشهار در آبد در    لتيبا ذرات رس و سه  کيرسنآ یبا توجه به برهمكنش قو يدارند. از طرف زين یشتريب

منتقل شده و به همهراه آنهها در مكهان     زين زیر یدهایيکلو نیمتصل به ا کيذرات معلق آرسن نیا یياثر جابجا

 بشود. ينيرزمیو ز يسطح یهاممكن است وارد آب ایکرده و  دايرسوب پ یگرید

و فسهفر را بهه صهورت     کيآرسهن  يقابل تهوجه  ریکه خاکها مقاد دهد يمختلف نشان م نيمحقق یها افتهی

دکهالرو  2776)مارتين وهمكهاراند دهنهد  ياز دست م شیفرسا ندیدر اثر فرآ ژهیبه و دهایيمتصل به کلو ایمحلول 

مهه  در انتقهال    نهد یفرآ کیه ذرات رس قابهل انتشهار    دنی. بنابرا(2775د2779د2771د ایگوید2778وهمكاراند

و  ني)مارتکنهد  يمه  یبهاز  نهه يزم نیه در ا يمهمه  اريو فسفر از خاک به سطوح آبها بهوده و نقهش بسه    کيآرسن

 یتهایبهه گهزارش وجهود سها     تیه موضوع و با عنا تياهم رغ  ي(. عل2770و کالرو و همكاراند  2779همكاراند 

و آرسهنات)دو گونهه    تيبرهمكنش آرسن نهيدر زم ياطالعات شهر نيالغرب مشگدر منطقه شم کيآلوده به آرسن

زیهاد   دزیر يليو شن خ لتيرس قابل انتشار در آب و س ريخاک نظ یدیياجزاء کلو با( عتيدر طب کيغالب آرسن

قابهل انتشهار در آب مهورد     لتيمتصل به ذرات رس و س کيانتقال آرسن ليپتانس ندي. همچنستيدر دسترس ن

اجزاء و نقش هر کدام را  نیکل در ا کيآرسن زانيپژوهش در نظر دارد م نیا ندیقرار نگرفته است. بنابرا يسبرر

 .دینما يبررس تيآرسنات و آرسن يدر جذب سطح

 

 :  اهداف پژوهش -1-3

 پژوهش عبارتند از: نیبا توجه به مطالب فوقد اهداف ا

 عهدمنطقه مورد مطال یرس قابل انتشار در خاکها زانيم نييتع .1

 لتديآرسنيت و آرسنات در رس قابل انتشار در آب و س يمطالعه جذب سطح .2

کيآرسههن يجههذب سههطح یههها داده فيدر توصهه يمعههادالت مختلههف جههذب سههطح  یيتوانهها يبررسهه .9
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 معرفی آرسنیک -2-1

sيتاليشكل اورببا یي ايميش یعنصر(As) کيآرسن
2
 4p

3
قهرار   يجهدول تنهاوب   پهنج   گهروه  ریاست و در ز 4

اسهت کهه بهه     يشبه فلز معروفه 74/6216و جرم اتمي  99با عدد اتمي  کي. آرسن(1300)والش و همكارانددارد

که د   تهه یويبه خهاطر الكترونگات  کيرسنآ(. 1383جي کي سيندد)شويم افتی یو خاکستر اهيزرد د س یرنگ ها

 يجهرم اتمه   (.1300والش و همكاراندشود)ينظر گرفته م )شبه فلز( دردیيمتالو کیو به عنوان  ستيجزو فلزات ن

اش  يگهراد و شهعاع اتمه    يدرجهه سهانت   679گراد و نقطه جوش  يدرجه سانت878د نقطه ذوب  74/92160آن 

شهده و  ديمرطهوب اکس  یدر ههوا  داست که سهطح آن  یفلز یجال یدارا کيباشد. آرسن يآنگستروم م1/33برابر 

 (.1986د)جهان بخش شجاعي و همكارانشكننده اند اريکه بسدهد يم ليسه گوش تشك یبلورها

کند. گزارش شده است کهه غلظهت   اگرچه این شبه فلزد سمي است اما در غلظت های ک د مشكلي ایجاد نمي

ميلهي گهرم بهر کيلهوگرم است)سهازمان بهداشهت        57تها  0/2آرسنيک در خاک ههای غيهر آلهوده معمهوال بهين      

ميكروگهرم در   17ازمان بهداشت جهاني حد مجاز آرسهنيک در آب آشهاميدني را   سعالوه بر ایند  (.1381جهانيد

و مشكالت تنفسي بهرای انسهان    انتواند باعث بروز سرط ليتر تعيين کرده است که در غلظت های بيش از این مي

-5هها بهه طهور متوسهط    در خهاک  ايه در سراسهر دن  کيآرسهن  یسطوح گهزارش شهده بهرا    (. 1335بشود)هانگد 

 . (2778)گادپال وهمكاراندگرم بر گرم استكرويم 5تا حدودا  0/01کمتر از اهانيبر گرم و در گ رمكروگيم17

 یقهرار دههد. غلظهت بهاال     ريرا تحهت تهاث   اههان يگ يزنهدگ  يدر خاک ممكهن اسهت براحته    کيآرسن يلودگآ

 (.1335هانگدشود)يبه محصوالت م بيباعث آسخاکد  بر گرمآرسنيک  كروگرميم1

بها   سهه یدر مقا ي. شكل معهدن شود يم افتي یعيطب یها ست يدر س یو گاز يمعدن ديآل یهابه شكل کيآرسن

و  رسهنات آن شهامل  آ يآله  ريه غ یهها (. شكل2712د اليوام د2772د گنايو پ والنتیاست) و يسم اريبس يشكل آل

نتهرل  د کیرزمينهي را در آب ز يکغلظت آرسهن  یادیز یفاکتورها)جهان بخش شجاعي وهمكاران(. است تيرسنآ

د حضهور و غلظهت    pHد يکد انحالل و رسهوبد گونهه آرسهن   یرداکسد جذب و رهاساز يلکنندد مانند : پتانس يم



 

 

 

 يشهتر د بيآل يبات(. برخالف ترک2778)گووش و همكارانديرهو غ يولوژیكيب یهاشكل ييررقابت کنندهد تغ یونهای

شهبه فلهزاتد مهدت     یافلزات  ینغلظت کل ا و شوندينم يكروبيو م يميایيش ييراتشبه فلزاتد دچار تغ وفلزات 

شهكل   ييهر تغ یشبه فلزات دستخوش واکنش هها  ماند. يم یدارد پایستز يطبعد از ورود آنها به مح یدیمد یها

شهبه   شوند.يشدن( م يليون)متيالسي)رداکس( و متيااح-يداسيونشامل : حفظ و ابقاد اکس يولوژیكيو ب يميایيش

ماننهد. و  يم يکمپلكس شدند باق يچيدهپ یهاد رسوب وانحالل و واکنشيسطح: جذب  یقفلزات در خاک از طر

بهه   يکآرسهن  يفراهمه  یست(. ز2717شوند)بوالن و همكاراندياز خاک خارج م یيو آبشو ياهانجذب گ یقاز طر

 pHو  يد مقهدار مهاده آله   يرسه  یهها يد نوع کهان يدهااکس نوععوامل مختلف چون : بافت خاکد ساختمان خاکد 

آههن بهه عنهوان     يدهایاکس (.1330د بچ و همكاراند2771د باالسو و همكاراند1331دارد)اوته و همكاراند يبستگ

 (.1339چونهاس و همكهاراند   یشوند که عمهدتا در جهز رسد وجهود دارنهد)وا    يمحسوب م يکجذب کننده آرسن

(. 1382ديهزر رخو ب یسهون شوند)هاريمحسهوب مه   يکرسهن آ یبرا یقو یهن ه  به عنوان جاذب هاآ يدهایاکس

 يراختصاصهي که جذب غ يدرحال .يردگيقرار نم یونيقدرت  ييراتتغ يرتحت تاث يگزارش شده که جذب اختصاص

رفتهار  . (رنكو و همكهاران سهازها اسهت)   يبا خنث يجذب رقابت يلبه دل یناست. وا یونيقدرت  يرتغييراتتحت تاث

 يلهي خ pHبهه  يکخاکد وابسته است.جذب آرسن يخاک و نوع کان pHعنصر د  يایياح یطآرسناتد به شرا يجذب

 يدر حهال  (.2775باشهد)گلدبرگ و همكهاراند   يم 6تا pH 5جذب آرسناتد در یم وابسته است. به هر حالد ماکز

 يکآرسهن  یينپها  pHدر (.1338دهد) راون و همكهاراند  يرخ م 3تاpH  0یرد در مقادیتجذب آرسنا یم که ماکز

 ينه  مشابه همه  يتراتب نذج شود.يبابار مثبت م یجذب مكانها يکرواستاتالكت يروین یقازطر يتبعنوان آرسن

 يترسهن آبها   يتهرات ن ینبنهابرا  .یابديم یشدر محلول افزايترات ت نظغل یونيقدرت  یشافزا با باشد.يم يس مكان

 و بهار  بها  یيخاکهها  يلهرسهنات بوسه  آجهذب   شهود. يم آنباعث کاهش جذب  يجهجذب رقابت کرده و در نت یبرا

شهكل و رفتهار)   . (1386همكاراند است)بالون و و خاکها ئوتایتجذب فسفات توسط گ يهشب یوني متفاوتدقدرت 

 يميایيشه  یطبهه شهرا   یهادی ز يلهي بهه طهور خ   یستز يطدر مح يک( آرسنيتو حالل یایيمثال :تحرک و پو یبرا

هها و  و رسهوباتد ماننهد: رس   سطوح باردار موجود در خاک یجذب بر رو یيتوانا يکمثال آرسن یوابسته است.برا



 

 

 

از بهار سهطوح    یتعداد ینهاد ایش یابدفزاا pHگاه ره و منگنز را دارد. ينيومآهند آلوم يدروکسيدهایو ه يدهااکس

و گلهد   ينهگ (. مان2778و همكهاراند  یلسهون کنند)ويجذب شده را دوباره آزاد م يکخود را از دست داده و آرسن

  : صورت نشان دادند ینبه ا يخنث pHدر یفلز يدهایاکس یب روذج یرا برا يونهاآن یل( تما1336برگ)

PO4 > SeO3 > AsO4 > AsO3 >> SiO4 > SO2 > F > B(OH)3 

و  يليكاتسه  ینهها ا يناز به  خواهد داشهت.  یينقش بسزا يکدر خروج آرسن يونهاآن یناز ا یكياز  يشترب حضور

% و 93خروج آرسنات را تا ديونهاآن ینا یمان هردواما حضور همز دارند. يارینقش بس يکدر خروج آرسن فسفاتد

 (.2777ددهد)منگي% کاهش م63را تا يتخروج آرسن

 یهرا دارد ز يدر خاک اثرمنفه  يکجذب آرسن یاست که بررو يفاکتور اصل نيز یکت فسفات ظغل ینبرا عالوه

 (.2772ديگناو پ یوالنتکند)ويبا آرسنات رقابت م يبذج یتهایجذب درسا یبرا فسفات

باشد ازجمله: محلول و تبادليد پيوند با کربناتهد پيونهد یافتهه بها اکسهيدهای     آرسنيک دارای انواع مختلفي مي

هها آرسهنيک   آهن ومنگنزد و پيوند یافته با ماده آلي. که بهه مجمهوع گونهه ههای تبهادلي و پيونهدی بها کربنهات        

bioavailable    در طبيعهت هسهتند و بهرای گياههان در      یا زیست فراه د گویند که معمهوال دارای تحهرک نسهبي

 (.2719کنند)جنا و همكاراندباشند و به این ترتيب برای گياهان ایجاد سميت ميدسترس مي

های سمي بودن و سرطانزا بهودن مهورد توجهه زیهادی قهرار گرفتهه       آرسنيک در سالهای اخيرد به دليل ویژگي

های منطقه ای در شمالغرب مشگين شهر که اخيرا آلوده کاست)بدنار وهمكاران(. از این رو در مطالعه حاضرد خا

 به آرسنيک گزارش شده استد مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. 

 فرم های غیر آلی آرسنیک 2-3-3

بلكه بهه   نداردد يبستگ کيفقط به غلظت کل آرسن يستیز هیتجز تيو قابل يستیتجمع ز تيد قابلتيد سميفراهم

های آليد غير آلي و گازی وجود دارد. شكل غيهر آلهي در   آرسنيک به شكل است.وابسته  زيآن ن یيايميفرم ش

های غير آلي آن شامل آرسنات و آرسنيت است)چانگ چهي ان و  مقایسه با شكل آلي بسيار سمي است. شكل

. آرسناتد فهرم غالهب   شود يم افتیخاکد آب و رسوبات  رينظ يعيطب یها ست يکه در اکوس (.2712همكاراند



 

 

 

 2772د گنايو پ والنتیکمتر است) و تیآن نسبت به آرسنا تيتحرک و سم زانيدر خاک است اما م کيآرسن

 (.2712د اليوام

( و محلولتر و متحرکتر است از حالهت اکسهيدی)دی   1305دپنروزد1366درشرایط احيایي آرسنيت سمي تر)وبد 

ه شهرایط اکسيداسهيون آند وابسهته    . تحرکد سميت و زیست فراهمي آرسنيک در خاکها به (1302ال و اسووبوداد

( غالهب  9( غالب است. تحت شرایط غرقابيد شكل آرسنایت)5آرسنات) است. معموال در خاکهایي بازهكش خوبد

ههای  باشد و دارای سميت و تحرک بيشتری است. هردو فرم آرسنيک )آرسنات و آرسنيت( از طریق مكانيسه  مي

شههوند)هروق و متصههل مههي pHلومينيهومد در مقههادیر مختلههف ليگانهدی بههه سههطوح بههاردار اکسههيدهای آهههن و آ 

 (.2778دهد)گادپال و همكاراندخاک و سطوح باردار منفي خاک را افزایش ميpHآرسنيک (. 2779همكاراند

های آلي آرسنيک مضرات کمتری برای بدن دارند و شكلهای غيرآلي در برابر گونه های آلي سمي ترند.گونهه  گونه

ظرفيتهي اسهت)تاماکي و    5برابهر سهمي تهر از آرسهنات      67و آرسنيت هستند که آرسنيت  های غيرآلي آرسنات

 (.1332همكاراند

 تيسهم  يکله  یوابسهته اسهت. الگهو    زيه آن ن یيمايبه غلظت کل آن وابسته نبوده و به فهرم شه   کيآرسن تيسم

 (.1300)فلولرد  AsH3> As (III) > As(V)> R As-Xعبارت است از کيآرسن یها گونه

ان بهداشت و سالمت جهاني و آژانهس حفاطهت از محهيط زیسهت آمریكهاد حداکثرمقهدار آرسهنيک در آب        سازم

 (.2771دانسته اند)ای پي اید 10µg L-1آشاميدني را

 های ورود آرسنیک به خاکراه 2-2

د کيآرسهن  ي(. منبهع اصهل  2717پلگرینيدشهود) يمه  افهت یاست و در خاکد آب و رسوبات  ایپو کيآرسن

 در خاکد بسته به نوع خاک و  کيآرسن عی(. توز1333یانچودباشد)يم یمواد مادر يدگید و هوا بیتخر
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Abstract: Arsenic, an toxic and hazardous element, is found mainly as arsenate 

and arsenite in natural systems. There are some evidences addressing as 

polluted land in soils of Northwestern Meshgin Shahr. In this study examined  

adsorption(0, 1, 2/5, 10, 15) and desorption(2/5, 10 ,15ppm) of arsenate and 

arsenite with soil mineral particles. The desorption tests done in three time: 

1,hours, 50hours and 39hours. Adsorption models(Langmuir, freundlich, 

langmuire-freundlich and two surface Langmuir) were applied to describe 

adsorption data. Results showed that As(V and III) adsorption on soil mineral 

particles increased by increasing initial concentrations. The rate of adsorption 

decreased at high initial As concentrations. Also rate of adsorption in clay 

particles is higher than silt and sand particles. And adsorption of arsenite is 

more than arsenate in all of samples. But desorption of arsenate is more than 

arsenite, as in last times(45 and 93hr) arsenite not realesed. Modeling 

adsorption data showed that two surface Langmuir model can describe 

adsorption data well based on higher R
1
 and lower SSE values. 

Modelling also showed that least squared option described adsorption data  

well in comparision to linear form of Langmuir and freundlich models. 
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