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 خالصه

آزاد  نيفلز سنگ هایتوسط مولفه وستهيبطور پ ینيرزمیو ز یسطح هایآب و هاخاک

استخراج معادن  هایتيو فعال یصنعت یندهایشده توسط منابع مختلف همچون فرا

 کی نيآلوده شده با فلزات سنگ هایآب و هاخاک مي. محافظت و ترمشوندیآلوده م

-ندهیجذب آال یبرا ییهاتوسعه جاذب و ديبه تول ازين نرویاست. از ا یامر ضرور
های رسی واگرای طبيعی در از سوی دیگر وجود خاکاست.  یضرور نيفلز سنگ های

اساس در این  نیبر ا است.بسياری از نقاط جهان از جمله ایران گزارش شده

 به محيطي زیست ژئوتکنيک هاي واگرا در پروژه هایپژوهش امکان استفاده از خاک

سنگين مورد مطالعه آزمایشگاهي قرار گرفته است.  لزف هاي آالینده جذب منظور

 فرایند محيطي، زیست ژئوتکنيک هاي در این راستا با انجام یکسري آزمایش

با  تينيکائول ینمونه رسي بنتونيت و نمونه رس ،طبيعی واگرای خاک اندرکنش

 در مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. روی و سرب سنگين فلز هايآالینده

مساحت  ،ییواگرا لينقش چهار عامل پتانس یپژوهش تالش شده است به بررس نیا

 ینگهدار تيدرصد کربنات در قابل زانيو م یونيتبادل کات تيظرف ژه،یسطح و

، پرداخته شود. بررسي ميزان نگهداري فلزات سنگين توسط خاک واگرا ندهیآال

 واگرای خاک که دهد ( نشان ميXRDایکس ) پرتونتایج پراش  و بافرینگظرفيت 

باال و ساختار پراکنده و درصد  نگیبافر تيظرف ليمورد مطالعه به دل یعيطب

 تيقابل یدارا تينيئولو کا تيبنتون یرس هایکربنات در مقایسه با نمونه یباال

 یپژوهش حاضر در حال جیاست. بر اساس نتا نيسنگ لزف ندهیآال شتريب ینگهدار

% کمتر از 50از  شيمورد مطالعه ب یعيطب یخاک واگرا یونيتبادل کات تيکه ظرف

 نیدر ا نيفلز سنگ ندهیآال ینگهدار تياست، اما قابل تيبنتون ینمونه رس

 شيب نيفلز سنگ ندهیآال ادیز هایدر غلظت تيونبنت ینمونه نسبت به نمونه رس

توسط  نيفلز سنگ ندهیآال ینگهدار تيکه قابل ستيدر حال نی. اباشدی% م20 از

 جینتا از دیگراست.  تينيکائول یبرابر جاذب رس 2.3از  شيب یعيطب یخاک واگرا

 زانيبر م یساختار و ابعاد صفحات رس یرينحوه قرارگتأثير پژوهش حاضر 

 است.  فلز سنگين ندهیآال یارنگهد

 

 .XRD ،یونیتبادل کات تیظرف ن،یفلز سنگ ندهیخاک واگرا، آال کلمات کلیدي:

 

 

  مقدمه .1
 با رسي هاي كاني. باشندمي زیست محيط طبيعي یاجزا مهمترین از یكي رسي هاي كاني

 ایفا ار مهمي نقش مختلف هاي زمينه در دهند مي نشان خود از كه متفاوتي هاي واكنش

افظت محيط زیست یا حتي در صنعت مح خاك، اصلي ماده چرخه به توان مي كه كنند، مي

 جذب ،رسي هاي كاني سطحي هاي مواد شيميایي تركيبي اشاره نمود. یكي از واكنش

 رسي هايپوشش در كاني هر وكميت نوع[. 3-1] است فلزي هاي كاتيون مبادله و سطحي

   .[4] دارد آلودگي خاك اندركنش در توجهي قابل تأثير

 خاك از عبوري هاي محلول و ها زباله از نوع چندین در سنگين فلز هاي آالینده

 خاك در آالینده تمركز ها در این مكان آنکه لدلي به. دنشو مي یافت دفن مراكز در

 اغلب خاک آلودگي. یابد مي افزایش زیرزميني هاي آب شدن آلوده احتمال است، زیاد
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ها شامل سرب، مس، فلز سنگين معمول در خاک هايآالینده. است فلز نوع ندچ از ناشي

[. بنابراین باید به دنبال 6-4و کادميوم هستند ] یجيوه، آرسنيک، کروم، رو

در انتقال فلزات خطرناك ممانعت از براي  اطمينانی قابل هاي فراهم كردن راه حل

 فلز هايك رس براي كنترل یوناغلب مراكز دفن زباله، یك الیه خا در .بودخاک 

 با همراه خاك، در رسي هايكاني دیگر عبارت به. شودمي استفاده سنگين

 از عبوري محلول در را سنگين فلز هايیون غلظت ،آلي مواد و فلزي هيدروكسيدهاي

 آالینده هايیون نگهداري در خاك هايمولفه سهم و ميزان رابطه. كنندمي كنترل خاك

 pH، [ 8-7لز سنگين ]ف هايیون جمله از مختلفي عوامل به تواندمي سنگين فلز

  .[8-7] باشد وابسته محيطي هايمحلول و دیگر عامل
جدا  گریکدیخود از  خودی به هاآن یرس هایکه پولک هاییخاکدر حالت کلی، 

واگرا  هایبه عنوان خاک شوندیدر آب ساکن وارد م ونيشده و به داخل سوسپانس

 رياست که اصوالً تحت تأث یرفتار-یکیزيروند ف کی یی[. واگرا10-8] شوندیم یمعرف

-یحل شده در خاک م هایخاک و نمک ایرهمشخصات آب حف ،شناسییچون کان ییرهاييمتغ

فعال مانند  یرس هایکانی حضور بهعمدتًا  هادر خاک ییواگرا دهی[. پد11] باشد

  .[12-11وابسته است ] میدس هایونيو حضور کات تيلونموریمونت

 یداریپا اد،یبه دليل ساختار خاص و به طور مشخص، سطح مخصوص ز رسي هاي خاك

قادر به  (CEC) یونيتبادل کات تيو ظرف ،ای هیساختار ال ،یکيو مکان ییايميش

 خطرناك مواد از قسمتي یا تمام جذب و ها اندركنش با مواد موجود در آالینده

 كه شود ت باعث ميقابلي این. باشند مي خاك از عبوري ندهآالی محلول در موجود

 صورت تأخير با یا شده محدود زميني زیر آب به خاك از عبوري آالینده محلول جریان

 دفن مراكز طراحي در مناسب نگهدارنده یك عنوان به رسي خاك از بنابراین. گيرد

 .[8[ ]3-1] گردد مي استفاده صنعتي و شهري هاي زباله و ها آالینده

 سطح، خواص تغيير موجب یرس مختلف هاي انيمحيطی توسط کهای زیستآالینده جذب

 كربنات هايكاني نهمچني[. 10-8] شود مي تورم وکاهش تراکم شدن، فولوکوله همچون

و یا با پوشش دادن  یرس هایدر ميان پولک ز،ری ذرات صورت به خاك، در موجود

مهمي در روند جذب و نگهداري  شنق كربناتي هايسطوح در خاك وجود دارند. كاني

-هاي پایين، تركيبات كربناتي در نمونهpH در .[13-11] كنندفلزات سنگين ایفا مي
تبادل  ندفرای در بيشتري فعال سطح ،شودمي موجب نتيجه در كه شده تجزیه خاك هاي

جذب در سطح  به H+ در اثر حالليت فاز كربنات و تمایل یون [.41-61نماید ]شركت 

باال  pH در كه حالي در ،[16[ ]4] یابدمي كاهش سنگين فلزي هايرس، جذب آالینده

  در معموالً . کنندنگهداري آالینده فلزي سنگين شركت مي ندیكليه اجزاي خاك در فرا

pH ای ژهی، فاز كربناتي بر روند نگهداشت آلودگي تأثير و5هاي بزرگتر از 

 .گذارد مي

خاک به اندازه یك  pH غلظتي از اسيد كه براي تغيير هئارا گر،ید یسو از

 ها،خاك مهم هايواحد مورد نياز است، معرف ظرفيت بافرینگ خاك است. یكي از شاخص

. ظرفيت بافرینگ است هاآن بافر قدرت یا محيطي سریع تغييرات برابر در مقاومت

 ونی هاییهداري آلودگنگ تيقابل نييتعبرای  یاريخاك، بطور مستقيم به عنوان مع

[. ظرفيت بافرینگ خاك 15-13] ردگي یتوسط خاك مورد استفاده قرار م نيفلز سنگ

. [13] [18-17بطور مستقيم وابسته به ميزان نگهداري فلز سنگين توسط خاك است ]

 نتيجه توانسيستم خاك به ازاي افزودن اسيد به سرعت كاهش یابد، مي pH هنگامي كه

[. تحقيقات نشان 13اراي توانایي كمي براي نگهداري آالینده است ]د خاك، که گرفت

 ميزان و كاتيوني تبادل ظرفيت از زیادي مقدار به هاخاك بافرینگ ظرفيت دهدمي

فرینگ، با با اصلي هايواكنش[. 18-17] پذیردمي تأثير خاك در موجود كربنات

[ 13] دهدوشه رس رخ ميگ هايسایت در پروتون تعویض هايتعادل كلسيت و واكنش

[18]. 

و  ديو تول نيفلز سنگ هایندهآالی از هاو خاک ینيزم ریز هایآب محافظت

 هایجاذب ،. پژوهشگرانباشدیم یامر ضرور کی هاندهیجذب آال برای هاتوسعه جاذب

 اما. اندقرار داده یرا مورد بررس نيفلز سنگ هایندهیآال ینگهدار یبرا یمختلف

پژوهش تالش  نیاساس در ا نی. بر ااستنشده  یتوجه خاص یعيطب یگرااو یهاخاک به

واگرا  هایخاکو تغييرات ساختار  نيفلز سنگ ندهینگهداشت آال یاست که به بررسشده

است نقش چهار تالش شده نيپرداخته شود. همچنمحيطی های زیستدر اندرکنش با آالینده

درصد  زانيو م یونيتبادل کات تيظرف ه،ژیمساحت سطح و ،ییواگرا ليعامل پتانس

 مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد. ندهیآال ینگهدار تيابلکربنات در ق

 

 هامواد و روش .2
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رسیی   هایهای رفتاری از خاک واگرای طبيعی و نمونه در این پژوهش، در بخش آزمایش

هیار عامیل چبنتونيت و کائولينيت استفاده شده است. هدف از این انتخاب بررسیی 

پتانسيل واگرایی،کربنات، ظرفيت تبادل کاتيونی و سطح ویژه و نقش هیر کیدام در 

فلیز  یهیا تعيين خصوصيات ژئوتکنيک زیست محيطی و قابليت جذب و نگهداری آالینیده

% 20بوده است. بدین منظور از خاک واگیرای طبيعیی )بیا خصوصیياتو حضیور  سنگين

دل کاتيونی متوسط و پتانسيل واگرایی زییاد کربنات، سطح ویژه متوسط، ظرفيت تبا

% کربنات طبيعی، سیطح وییژه 8رسی بنتونيت )با خصوصياتو حضور  %(( و نمونه100)

((، %100قابل توجه، ظرفيت تبیادل کیاتيونی زییاد و پتانسیيل واگراییی زییاد )

% کربنات طبيعی، سطح ویژه پایين، ظرفيت تبیادل 4کائولينيت )با خصوصياتو حضور 

مشخصیات کامیل  .(( اسیتفاده شیده اسیت%10تيونی کم و عدم پتانسيل واگرایی )کا

خاک واگرای طبيعیی از دشیت  ( ارائه شده است.1های مورد مطالعه در جدول )نمونه

نمونه بنتونيت مورد استفاده در این تحقيق با نام صینعتی  .قزوین تهيه شده است

تهيیه شیده اسیت. نمونیه  ”بارییتایران “بوده و از شرکت  ”بنتونيت فالت ایران“

کائولينيت نيز از منطقه زنوس تبریز تهيه شده و تحیت عنیوان کائولينيیت سیوپر 

های انجام شده در این تحقيیق بیر  زنوس تبریز شناخته شده است. بخش اعظم آزمایش

هیای ژئوتکنيیک زیسیت محيطیی  و دستورالعمل انجام آزمیایش ASTM استاندارد اساس

تعيين درصد کربنات خاک،  برای[. 20-19انادا صورت گرفته است ]دانشگاه مک گيل ک

( نيز SSAگيری سطح مخصوص خاک ) [. اندازه21از روش تيتراسيون استفاده شده است ]

[. جهت تعيين ظرفيت تبادل کاتيونی خیاک 22انجام شد] EGMEبا استفاده از محلول 

(CEC[ از محلول باریم کلراید استفاده شده است ،)پرتیوهیای پیراش نمونیه [.23 

همچنیين بیه تهيیه شیده اسیت.  [20]ای بر طبق مرجع های شيشهایکس هم به روی الم

منظور بررسی واگرایی خاک رسی مورد مطالعه، آزمایش هيدرومتری دوگانه و تعيیين 

[. در 19های مورد مطالعه انجیام شید ]ميزان یون سدیم موجود در خاک برای نمونه

صات فيزیکی و ژئوتکنيک زیست محيطی مورد نياز در این پیژوهش ( برخی مشخ1جدول )

گيری ظرفيت بافرینگ خاک با انجام آزمیایش تيتراسیيون و  شده است. اندازه ارائه

[. 02ها انجام شده است ] ( به نمونه3HNO) های مختلف اسيد نيتریک با افزودن غلظت

محلول اسيد( به خاک اضافه )خاکو 1:10های اسيد در غلظت های مختلف با نسبت  محلول

الکتروليت به مدت حیداقل سیه سیاعت توسیط لرزاننیده  -اند. سوسپانسيون خاک شده

ساعت به منظور همگن شدن کامل سيستم  96ها به مدت  الکتریکی هم زده شده و نمونه

  pHو انجام تبادل کاتيونی الزم نگهداری شده است. پس از طی ایین میدت، مقیادیر 

گيیری شید. همچنیين بیه  ( اندازهHANNA-Hi 9321متر مدل) pHدستگاه  با استفاده از

های رسی با آالینده فلز  های خاک واگرای طبيعی و کانی منظور بررسی اندرکنش نمونه

 سنگين، از آزمایش تعادل مخلوط اشباع استفاده شد. 

 

هاي رسی ژئوتکنیک زیست محیطی خاک واگرای طبیعی و نمونه (. مشخصات فیزیکی و1جدول )

 کائولینیت و بنتونیت

خواص فيزیكي و ژئوتكنيك 

 زیست محيطي
 کائولينيت بنتونيت

خاک واگرای 

 طبيعی

pH   9.80 8.93 9.9 (10:1)آبوخاك؛ 

 20 4 8±0.5 درصد کربنات

 0.5±416 0.5±63 5±115.8 ( kg*10 /2m-3) سطح مخصوص

 / cmol)ظرفيت تبادل كاتيوني 

kg-soil) 
+Na 

48.8 2.05 20.83 

+2Ca 14.55 12.28 7.10 
+2Mg 1.46 1.01 0.81 

+K 0.42 0.28 0.58 

 29.32 15.62 65.23 مجموعو

 2.79 2.75 2.63 (sGچگالي ویژه )

 100 10 100 درصد واگرایی

درصد سدیم تبادلی 

 )پتانسيل واگرایی(
74 13 71 

 ایقهوه شيری شيری رنگ

 CH ML - CL CL/CH طبقه بندي

موریلونيت، مونتكائولينيت، -مونتهاي تشكيل كانيتركيب 
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موریلونيت،  دهنده نمونه

كلسيت، 

 كوارتز

كلسيت، 

 كوارتز

کائولينيت، 

ایليت، كلسيت، 

 كوارتز

 

هیای نگهیداری فلیز سینگين، بیه روش تعیادل  به این منظور یک سری آزمیایش

رح ذیل انجیام سوسپانسيون اشباع خاک در غلظت های مختلف آالینده فلز سنگين به ش

دار آب( و نيتیرات رویNO)3Pb(2هیای شیامل نيتیرات سیرب ) [و در ابتدا محلول02شد]

(O)2.6(H2)3Zn(NOدر غلظت )  موالر تهيه شد. یک گرم خاک خشک با دقت  05/0تا  001/0های

 50ليتیر ریختیه شید. سیپس  ميلی 50وزن شده و داخل تيوپ سانتریفيوژ  ،گرم 001/0

تروليت میورد نظیر بیه خیاک اضیافه گردیید. ایین سوسپانسیيون ليتر از الک ميلی

خاک به مدت سه ساعت توسط لرزاننیده الکتریکیی کیامالً هیم زده شید.  -الکتروليت

ساعت با هدف ایجاد شرایط تعادل، این  24آنگاه پس از نگهداری نمونه ها به مدت 

در  . هم زده شدسوسپانسيون مجددًا به مدت سه ساعت توسط لرزاننده الکتریکی کامالً 

تا سيستم کامالً همگین شیده و  ندساعت دیگر نگهداری شد 120ها حدود  نمونهادامه، 

تبادل کاتيونی الزم، صورت گيرد. پس از این مرحله، فاز مایع نمونه از فاز جامد 

سپس غلظت یون سیرب و  .جدا شد rpm 3000خاک به وسيله سانتریفيوژ نمودن با سرعت 

 GBC 932 AB( میدل )AASمایع  با استفاده از دستگاه جذب اتمیی )یون روی در فاز 

Plusریاست که مقاد ذکرقابل  .( آناليز شده است pH تيیالکترول -خاک ونيسوسپانس 

 شده است. یريها اندازه گ نمونه هيکل یبرا

( نيز یک گرم خاک خشیک بیا دقیت XRDایکس ) پرتوهای پراش برای تهيه نمونه

 50ليتیر ریختیه شید. سیپس  ميلیی 50و داخل تيوپ سانتریفيوژ  گرم وزن شده 001/0

ليتر از الکتروليت میورد نظیر بیه خیاک اضیافه گردیید. ایین سوسپانسیيون  ميلی

خاک به مدت سه ساعت توسط لرزاننیده الکتریکیی کیامالً هیم زده شید.  -الکتروليت

عادل، این ساعت با هدف ایجاد شرایط ت 24آنگاه پس از نگهداری نمونه ها به مدت 

سوسپانسيون مجددًا به مدت سه ساعت توسط لرزاننده الکتریکی کامالً هم زده شیده و 

تا سيستم کامالً همگین شیده و تبیادل  ندساعت دیگر نگهداری شد 120ها حدود  نمونه

دقيقیه توسیط  60ها بیه میدت کاتيونی الزم، صورت گيرد. پس از این مرحله، نمونه

قطره از این سوسپانسیيون  7تا  5هم زده شد و سپس بين  لرزاننده الکتریکی کامالً 

شیده سیاعت خشیک  48الی  24ای ریخته شد و در دمای محيط به مدت بر روی الم شيشه

-Siemensمیدل کیسیدسیتگاه اشیعه اتوسیط هیا نمونیههای حیاوی الم در انتها، .است

Diffractometer D8 Advance آناليز قرار گرفته است مورد. 

 

 و بررسیبحث  .3

های صورت گرفته به و نمونه رسی بنتونيت بر اساس آزمایشمورد آزمایش خاک طبيعی 

 ،هيدرومتری و هيدرومتری دو گانه هاید. بر اساس نتایج آزمایشنباششدت واگرا می

-% میی100های بنتونيت و خاک طبيعی مورد مطالعه تقریبیًا درصد واگرایی در نمونه
پتانسيل واگرایی با وجیود ییون  ،اس مطالعه پژوهشگرانباشد. از سوی دیگر بر اس

این اساس با توجه  [. بر12مستقيم دارد ]سدیم بعنوان کاتيون اصلی تبادلی نسبت 

ميزان درصد سدیم تبادلی )پتانسيل واگرایی( بر اسیاس  Na+به حضور باالی کاتيون 

 شود.حاصل می %74% و 71( برای خاک طبيعی و نمونه رسی بنتونيت حدود 1رابطه )

100* (1رابطه )
Na

ESP
Na Ca K Mg


  

 

های فلز سنگين سرب و روی توسط خاک واگرای طبيعی و قابليت نگهداری آالینده

است. بر اساس نتایج ارائه شده در شکل ( ارائه شده1نمونه رسی بنتونيت در شکل )

ای ر قابل توجهمقدا( قابليت نگهداری آالینده سرب در خاک واگرای طبيعی به 1)

، آالینده فلز cmol/kg-soil 100به نحوی که در غلظت است. های دیگر بودهبيش از نمونه

سنگين سرب به طور کامل توسط خاک نگهداری شده است. با افزایش غلظت آالینده فلز 

 cmol/kg-soilنيز خاک واگرا قابليت نگهداری حدود  cmol/kg-soil 250سنگين سرب تا غلظت 

های دهد. از سوی دیگر بر اساس منحنیآالینده فلز سنگين را از خود نشان می 140

قابليت  cmol/kg-soil 100( نمونه رسی بنتونيت نيز در غلظت 1ارائه شده در شکل )

دهد. این در % آالینده فلز سنگين سرب را از خود نشان می70نگهداری بيش از 

قابليت  cmol/kg-soil 250نگين سرب تا غلظت حاليست که با افزایش غلظت آالینده فلز س

 رسد.می cmol/kg-soil 79نگهداری آالینده در نمونه رسی بنتونيت به حدود 

های واگرای مورد بررسی ميزان نگهداری آالینده فلز سنگين روی نيز در نمونه

 دهد، که در حالی که قابليت نگهداری آالینده روی در هر دو نمونهمطالعه نشان می

کمتر از آالینده فلز سنگين سرب است، اما مقادیر قابليت نگهداری قابل توجه 
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 cmol/kg-soil 85است. خاک واگرای طبيعی مورد مطالعه قابليت نگهداری بيش از 

دهد. بر خاک از خود نشان می cmol/kg-soil 250آالینده فلز سنگين روی را در غلظت 

ری آالینده توسط خاک به سه عامل اصلی قابليت نگهدا ،اساس مطالعه پژوهشگران

( و ميزان کربنات وابسته SSA( مساحت سطح مخصوص )CECظرفيت تبادل کاتيونی )

دیگر از عوامل  . یکی[6] [3دیگر بيشتر است ]است، که نقش کربنات از دو عامل 

توان ساختار خاک بيان کرد. بر اساس تأثيرگذار بر قابليت نگهداری آالینده را می

( ميزان ظرفيت تبادل کاتيونی نمونه رسی بنتونيت 1ایج ارائه شده در جدول )نت

( SSAبرابر خاک واگرای مورد مطالعه است، همچنين مساحت سطح مخصوص ) 2.2بيش از 

برابر بيش از خاک واگرای مورد مطالعه است. اما  4نمونه رسی بنتونيت حدود 

برابر بيش از نمونه رسی  2.5د ميزان کربنات موجود در خاک واگرای طبيعی حدو

% کربنات در خاک واگرای مورد مطالعه و از 20باشد. بی شک حضور حدود بنتونيت می

سوی دیگر ساختار به شدت پراکنده خاک واگرا موجب افزایش قابل توجه قابليت 

حضور هر درصد کربنات ات قبلی، است. بر اساس نتایج مطالعنگهداری آالینده شده

 [.18دهد ]افزایش می cmol/kg-soil 5قابليت نگهداری آالینده سرب را حدود 

حدود  cmol/kg-soil 250در خاک واگرای طبيعی در غلظت گونه که اشاره شد همان

cmol/kg-soil 140 است، به عبارتی در صورتی که کليه آالینده توسط نمونه نگهداری شده

 cmol/kg-soil 110ی در فرایند نگهداشت آالینده شرکت کرده باشند، حدود های تبادلسایت

از آالینده توسط فازهای دیگر از جمله کربنات، مواد آلی و هيدروکسيدها نگهداری 

امل عهای کم، pHاست. با توجه به نقش کم دو فاز موادآلی و هيدروکسيدها در شده

باشد. بر میی خاک کربناتبخش نده فلز سنگين آالی cmol/kg-soil 110اصلی نگهداری حدود 

توان بيان کرد که به ازای هر درصد کربنات قابليت نگهداری آالینده این اساس می

افزایش یافته  cmol/kg-soil 3و  cmol/kg-soil 5حدود به ترتيب فلز سنگين سرب و روی 

 است.

ها امکان ر نمونههای سرب و روی دهای قابليت نگهداری آالیندهمقایسه منحنی

کند. بر اساس نتایج نتيجه گيری در خصوص مفهوم جذب انتخابی را نيز فراهم می

قابليت نگهداری آالینده فلز سنگين سرب  ،ها( در کليه نمونه1ارائه شده در شکل )

ها تمایل بيشتری به جذب بيش از فلز سنگين روی است. به عبارت دیگر کليه نمونه

. این رفتار مشاهده انددادهبا جذب یون روی از خود نشان  یون سرب در مقایسه

به نظر است. شده تحت عنوان ویژگی جذب انتخابی در نگهداری آالینده شناخته شده

-ضور کربنات و فرایند رسوب بهتر کربنات با سرب )كه عّلت این امر را ميرسد حمی
در مقایسه با روی اد( توان توانایي بيشتر سرب در تشكيل كمپلكس پایدار نسبت د

 باشد. یکی از علل اصلی افزایش قابليت نگهداری آالینده سرب می

( قابليت نگهداری آالینده فلز سنگين توسط خاک واگرای طبيعی و 2در شکل )

های است. بر اساس منحنیپتانسيل واگرایی کم ارائه شدهدارای نمونه کائولينيت 

( قابليت cmol/kg-soil 250ه ورودی سرب و روی )در بيشترین غلظت آالیند ،ارائه شده

 ونه رسی کائولينيت است. در واقعبرابر نم 2.3نگهداری خاک واگرای طبيعی بيش از 

طبيعی و نمونه رسی  یدر حالی که تفاوت ظرفيت تبادل کاتيونی خاک واگرا

است، % 50و تفاوت مساحت سطح ویژه کمتر از  cmol/kg-soil 14کائولينيت تنها حدود 

به ترتيب  cmol/kg-soil 250های سرب و روی در غلظت اما تفاوت قابليت نگهداری آالینده

cmol/kg-soil 86  وcmol/kg-soil 51 ساختار به شدت پراکنده خاک رسد ه نظر میباشد. بمی

های تبادلی در فرایند نگهداشت، همچنين حضور سایتدر دسترس بودن واگرا و 

موجب تفاوت قابليت نگهداری در این نمونه نسبت به نمونه کربنات در این خاک 

 است. رسی کائولينيت شده
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(. منحنی قابلیت نگهداری آالینده فلز 1شکل )

طبیعی و  یسنگین سرب و روی توسط خاک واگرا

 نمونه رسی بنتونیت

(. منحنی قابلیت نگهداری آالینده فلز 2شکل )

طبیعی و  یسنگین سرب و روی توسط خاک واگرا

 نمونه رسی کائولینیت

 

آلودگي، تغييیرات -یکي دیگر از عوامل کنترل کننده در فرایند اندرکنش خاک

هاي با قابليت بافرینگ )نگهداشیت( بيشیتر،  محيط خاک است. خاک pHایجاد شده در 

( تغييیرات 3دهند.  در شیکل ) از خود نشان مي pHمقاومت بيشتري در مقابل تغيير 

pH های سرب و روی نشان خاک مورد مطالعه در مقابل افزایش غلظت آالینده هاي نمونه

در  pHرود با افزایش غلظت آالینده، مقیدار گونه که انتظار مياست. همانداده شده

هاي فلزات سنگين آزادتر گشته ، یونpHاست. در مقادیر پایين ها کاهش یافته نمونه

محيط كاهش  pH ی،رس های پولکقابل تعویض  هايدر لبه H+و از طرفي به عّلت رقابت 

هاي باال، همه فازهاي تبادل کاتيونی، هيدروکسيدها، میواد آلیی و pHیابد. در مي

كنند، این امر عامل اصیلي بیاال بیودن ها در روند جذب و نگهداري شركت ميکربنات

ختلیف یابد از مشیاركت فازهیاي مكاهش مي pHهاي باال است. وقتي pHميزان جذب در 

شود به طوري كه شرایط انحالل كربنات فیراهم گشیته و باعیث كیاهش جیذب كاسته مي

در  ،شود. به عبارتی در خاک واگرای طبيعی میورد مطالعیهفيزیكي فلزات سنگين مي

pH های زیاد با توجه به ناچيز بودن مواد آلی و هيدروکسيدها، فراینید نگهیداری

، تنها فاز قابیل تعیویض 4هاي كمتر از pHدر  گيرد.آالینده توسط کربنات صورت می

یا جذب الكترواستاتيكي است كه نقش اصیلي را در نگهیداري فلیزات سینگين ایفیا 

 كند. مي

ها بیا افیزایش نمونه pH( الگوي کاهش 3بر اساس نتایج ارائه شده در شکل )

-بیهکنید. ها تبعيت میيغلظت آالینده از الگوي قابليت نگهداري آالینده در نمونه

خاک واگرای طبيعی مقاومیت  شود نمونه( مشاهده مي3گونه که در شکل )که همانطوري

. بیا افیزایش اسیتحضور آالینده از خود نشیان دادهدر  pHبيشتري در مقابل کاهش 

هیای خیاک ، منحنیيcmol/kg-soil150هاي بيش از غلظت آلودگي فلز سنگين سرب و در غلظت

اند. این در حیالی تقریبًا بر روي یکدیگر منطبق شدهواگرا و نمونه رسی بنتونيت 

های خاک واگیرا ، منحنيcmol/kg-soil100هاي بيش از است که در فلز سنگين روی در غلظت

انید. در واقیع در ایین و نمونه رسی بنتونيت تقریبًا بر روي یکدیگر قرار گرفته

فلز سنگين اشغال شده و هاي ها کليه فازهاي فعال در نگهداري آلودگي با یونغلظت

 pHاست. این موضوع سبب یکسیان شیدن نمونه خاک قادر به جذب آلودگي بيشتر نبوده

آالینیده روی  cmol/kg-soil100آلودگي سیرب و  cmol/kg-soil150هاي بيش از ها در غلظتنمونه

ای از فراینید نگهیداری بیه هر چند بخیش عمیده تيبنتونرسی در نمونه شده است. 

محیيط  pH ،گيرد، اما با پاییان ایین فراینیدفاز تبادل کاتيونی صورت میوسيله 

در نمونیه از فراینید جیذب  یادیبخش زشایان ذکر است که  شود.دچار افت شدید می

  است.شده جادیفرایند رسوب کربنات ا قیاز طرخاک واگرای طبيعی 

های زیاد لظتشود، در غ( مشاهده می3های ارائه شده در شکل )از بررسی منحنی

محلیول حیاوی روی  pHمحلول حاوي سرب به مقیادیر بيشیتری از  pHآالینده ورودی، 

هيیدروليز بيشیتر نيتیرات سیرب و توان بیه را مییابد، كه عّلت این امر تنزل مي

 توانایي بيشتر سرب در تشكيل كمپلكس پایدار نسبت داد.

(، تغييیرات 2( و )1) هایبه منظور حصول اطمينان از نتایج اخذ شده از شکل

pH ها هاي مورد مطالعه در مقابل تغيير غلظت اسيد اضافه شده به نمونهخاک نمونه

دهید کیه ارزییابي گيري و گزارش شد. نتایج تحقيقات محققين قبلي نشان مياندازه
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به عنوان یک معيار اساسي در ارزیابي قابليیت جیذب و نگهیداري  pHاین تغييرات 

( نتیایج اخیذ شیده از ایین 4. شیکل )[13] [18اسیت ]ناخته شیدهآلودگي در خاک ش

ی (، خیاک واگیرا4کل )دهد. بر اساس نتایج ارائه شده در شیها را نشان ميآزمایش

طبيعی در مقایسه با نمونه رسی بنتونيت از قابليت بسيار مناسبي در مقاومیت در 

نحوی کیه تیا غلظیت است. به ناشي از اسيد ورودي برخوردار بوده pHمقابل تغيير 

cmol/kg-soil 400  اسيد ورودی افت شدیدpH شود. این در حاليسیت در نمونه مشاهده نمی

افیت  ،اسیيد ورودی cmol/kg-soil 120که در نمونه رسی بنتونيت به ازای  غلظت ورودی 

در نمونیه رسیی کائولينيیت در غلظیت همچنیين  شود.در نمونه مشاهده می pHشدید 

cmol/kg-soil 40  اسيد ورودی نمونه دچار افت شدیدpH حضیور رسید ه نظیر مییبشود. می

كربنات به مقدار زیادي بر روي ظرفيیت بافرینیگ خیاك تاثيرگیذار اسیت و عامیل 

است. شیایان ذکیر اسیت افزایش مقاومت زیاد خاک واگرا در مقابل اسيد ورودی شده

نيیز بیر روي ميیزان  عالوه بر درصد كربنات، ظرفيت تبادل كاتيوني و سطح مخصیوص

 .اندبودهظرفيت بافرینگ تاثيرگذار 

 

 
 

محیط سوسپانسیون خاک  pH(. تغییرات 3) کلش

واگرا در حضور آالینده فلز سنگین سرب و 

 روی

 ی(. منحنی ظرفیت بافرینگ خاک واگرا4شکل )

های رسی کائولینیت و طبیعی و نمونه

 بنتونیت

 

عنوان یک معيار در تعيين رییز سیاختار به  (XRD)ایکس پراش پرتو  ارزیابي

سیاختار با  هاي رسيایکس نمونهپراش پرتو قله که طوريها شناخته شده است. بهخاک

هاي رسي ایکس نمونهپراش پرتو  قلهبيشتري در مقایسه با  ارتفاع پراکنده داراي 

. به منظور امکیان تفسیير رفتیار مشیاهده شیده از دییدگاه اختار درهم استبا س

حیاوي های خیاک واگیرای طبيعیی ایکس خاک واگرا و نمونهپراش پرتو یزساختاری، ر

تهيه و مورد تجزییه و تحليیل قیرار گرفیت.  ،رویآالینده نيترات  های مختلفغلظت

-مونیتکیه  دهدینشان م یعيخاک طب یانجام گرفته بر رو XRD زيآنال جینتامقایسه 
 تيو کوارتز، فلدسپات و کلسی یرس یلاص هاییکان تيلیا و ت،ينيکائولموریلونيت، 

  .((5باشند )شکل )یموجود در خاک مورد مطالعه م یرس ريغ هاییکان

هیاي به منظور مقایسه تأثير حضور آالینده فلز سنگين بر ریزسیاختار نمونیه

هیا بعید از ایکیس نمونیه پرتیوهای مختلف آالینده نيترات روی، پیراش حاوی غلظت

بر اساس نتایج ارائه شده در ایین شیکل  (.(5شکل ))ه شد اندرکنش با آلودگي تهي

 Cps( از A 0.14=001d˚؛ موریلونيیتاصلي )مونیت قله، شدت رویبا افزایش غلظت آالینده 

( مربوط به کانی ایليت و A001d 10.0=˚قله )كاهش یافته است. همچنين  Cps 60 به  370

كاهش محسوسي شده است. این موضوع دچار  تينليکائو( مربوط به کانی A001d 7.1=˚قله )

تایيد كننده این نكته است كه افزایش غلظت نمك سيال منفذي موجب تشكيل سیاختار 

-مونیتهیای رسیی انيکیاصیلي  قلیهها شده که در نتيجه آن شیدت مجتمع در نمونه

توجه است که افزایش غلظیت كاهش یافته است. قابل  تينليکائو، ایليت، موریلونيت

 ها نشده است.نفذي موجب تغيير موقعيت پيكنمك سيال م
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 های مختلف آالینده فلز سنگین روی(. ارزیابی ریزساختاری خاک واگرا در حضور غلظت5شکل )

 گيرینتيجه .4

بر اساس مطالعات آزمایشگاهي انجام شده در این مقاله، نتیایج ذییل قابیل 

 استخراج استو 
خت شناسی و ساختار پراکنیده صیفحات های واگرای طبيعی به دليل ریخاک (الف

-های تبادلی را بهتر در فرایند نگهداری آالینده شیرکت مییبا ابعاد نانو، سایت
-خیاک (بشود. دهند و این امر سبب افزایش قابليت نگهداری آالینده فلز سنگين می

بيشیتری در های واگرای طبيعی به دليل حضور درصد باالی یون سدیم تبادلی قابليت 

که  حاضر، بر اساس نتایج پژوهش (جداری آالینده فلز سنگين دارند. نگه در حیالی 

برابر سطح مخصوص و ظرفيت تبادل  3مساحت سطح مخصوص، نمونه رسی بنتونيت تقریبًا 

برابر خاک واگرای طبيعی است و پتانسیيل واگراییی آن  2.2کاتيونی آن هم بيش از 

هیای فلیز ليت جذب و نگهیداری آالینیدهطبيعی قاب ی% است، اما خاک واگرا100نيز 

طبيعیی از  یقابليت جذب بيشتر خاک واگیرارسد نظر میسنگين بيشتری را دارد. به 

( در د( در این نمونه است. %20واسطه درصد قابل توجه کربنات )نمونه بنتونيت به

 )نمونهو غيرواگرا (بنتونيت نمونه رسی خاک واگرای طبيعی و)های واگرا قياس خاک

های های واگرا به دليل ساختار پراکنده، سایتمشاهده شد، که خاکرسی کائولينيت( 

، از دهنیدتبادل کاتيونی را به نحوه بهتری در فرایند نگهداری آالینده شرکت میی

بیر اسیاس نتیایج  ه(. دنباشیرو دارای قابليت نگهداری آالینیده بيشیتری مییاین

 هیايایکیس در نمونیه پرتیورینیگ، و پیراش ، بافpH گيرياندازه جذب، هايآزمایش

، ترتيب قابليت نگهیداري آالینیده فلیز  خاک واگرای طبيعی و کائولينيت بنتونيت،

                 واسیت بیوده ذیل صورت به تحقيق این آزمایش مورد هاي در نمونه رویسنگين سرب و 

 .خاک واگرای طبيعی   >      بنتونيت     >  کائولينيت 
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