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بررسی تأثیر مواد هومیکی در شکلهای شیمیایی کادمیم
در خاک منطقۀ دفن زبالۀ ارومیه
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بهنام دولتی ،*1محمد مهدی شیخ االسالمی ،2حسین پیرخراطی 3و خلیل فرهادی
 .1استادیار گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه

 .2دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم زمین شناسی-زیست محیطی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه ارومیه
 .3دانشیار گروه علوم زمین شناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه ارومیه
 .4استاد گروه علوم شیمی تجزیه ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت1395/06/21:؛ تاریخ تصویب)1396/02/10 :

چکیده
تحرکپذیری فلزات سنگین نقش مؤثری در آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی دارد .هدف از این تحقیق بررسی تأثیر لئوناردیت ( )Leonarditeبرر
توزیع شکلهایی ژئوشیمیایی کادمیم ( )Cdدر خاک متراکم شده منطقۀ دفن زبالۀ ارومیه بود .بدین منظور ،نمونرۀ خراک از محرل دفرن زبالرههرا
برداشت شد و ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی و کانی شناسی رس تعیین شد .مقادیر  7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10درصد از لئوناردیت به خاک اضافه شرد و
سپس خاکهای تیمار شده داخل ستونها متراکم شدند .محلول کادمیم ( 100میلی گرم در لیتر) به ستونها اضافه گردید و نمونه برداری از خاک
ستونها بعد از گذشت  72روز از سه عمق (سطحی ،وسط و تحتانی) جهت تعیین شکلهای شیمیایی کادمیم در خراک انجرام شرد .خراک مرورد
مطالعه با  %43/9رس و کانیهای غالب ایلیت ( ،)%49اسمکتیت ( )%21و کائولینیت ( )%20/5کلریت ( )%9/5بود .تراکم ،نفوذ محلول و غلظت Cd
در الیه های میانی و تحتانی را کاهش داد ولی لئوناردیت غلظت  Cdمحلول رویی را نسبت به شاهد  10برابر افزایش داد .همچنین تیمار لئوناردیت
شکلهای ژئوشیمیایی ( Cdاکسیدهای آهن-منگنز ،تبادلی و کربناته) الیۀ سرطحی را کراهش داد ( )P<0.001ولری باعر افرزایش  54درصردی
کادمیم پیوند شده به کربن آلی شد .نتیجه میشود که کاربرد لئوناردیت در کنترل عناصر سنگین در خاک متراکم شده توصیه نمیشود.
کلید واژگان :فرمهای شیمیایی کادمیم ،لندفیل ،کانیهای رسی ،تراکم
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 .1مقدمه
غلبرره بررر بجررم برراالی شرریرابه یکرری از مشررک ت
زیستمحیطی است که همزمان و پرس از دفرن زبالره در
نتیجۀ رطوبت اولیرۀ زبالره و همچنرین نفروذ بارنردگی در
محل دفن بهوجود میآید .یافته ها نشان میدهد که محل
دفن شیرابه ها محتوی آالینده های مختلف از جمله فلزات
سنگین است .کادمیم یکی از خطرنراکترین فلرزات سرمی
در شیرابه زبالههای شهری بهعنوان آالیندۀ محیط زیسرت
به وفور یافت میشود .این عناصر توسط آبهرای اسریدی
باصل از نزوالت جوی بل شده و با نفوذ بره سرفرههرای
آب زیرزمینررری سررربب آلرررودگی آنهرررا مررریشررروند
( .)Liang et al., 2007لذا آبهای آلوده به فلزات سنگین
پتانسیل ایجاد خطر برای زیست محیط و سر مت انسران
هستند.
در ایران به علت ظرفیت پایین اسرتفاده از رو هرای
بازیافت ،تنها رو دفرع مرواد زائرد ،دفرن ایرن مرواد در
داخل خاک است .در بالت طبیعی اجرزای خراک جراذب
یندهها بوده و کانیهای رسی نقرش مهمری بره عنروان
آال 
اجررزای سررازندۀ لنرردفیلهررای مهندسری -بهداشررتی ایفررا
یهای پی لندفیل به عنوان
یکنند .لذا سیستمهای چندال 
م
یرر سررد ژئوشرریمیایی -هیرردرولیکی مررانع از نفرروذ
آالیندههای خطرناک (فلزات سنگین) باصل از زبالههرای
خانگی و صنعتی به آبهای زیرزمینی میشوند .از ایرن رو
یکی از رو هرای جلروگیری از نشرت و آلرودگی فلرزات
سنگین توسط شیرابۀ زباله در لندفیل هرا ،پوشراندن کرف
آن با خاک متراکم و کاربرد جاذبهرا برهمنظرور افرزایش
توان جذبی آالیندهها است .از سوی دیگرر قردرت تببیرت
جاذبها اهمیت زیادی در امکان تحرک مجدد عناصرر در
پرارامترهرای غلظرت

خاک داشته و به شدت تحت ترأثیر
بلشدگی ،Eh ،pH ،کانه آرایی ،سطوح
آالیندهها ،قابلیت 
یباشررند
ویررژه و ظرفیررت تبررادل کرراتیونی خرراک مرر 
( .)Czurda & Wagner, 1991با این بال ،کانیهای رس
و مررواد هررومیکی از جرراذبهررای مناسررب برررای جررذب و

نگهداری فلزات سنگین بروده و برهطرور گسرترده توسرط
محققان در سازههای لندفیل مرورد اسرتفاده قررار گرفتره
است ( .)Bierck et al., 1994محققان توانستند با استفاده
از مخلوط جاذبها شامل سریمان پرتلنرد ،سرنآ آهر ،
خاکستر پوسته برنج ،کربن فعال ،و زئولیت عناصر سنگین
( )Cd, Ni, Mn, Feموجرود در لنردفیل را برهترتیرب برا
رانرررردمان  79 ،73 ،80و  77درصررررد بررررذف کنررررد
(.)Mojiri et al., 2016
معموالً مطالعات اخیر بر روی بذف عناصر سرنگین از
محیطهای آبی متمرکز شده است .این عمل به رو های
مختلفی از جمله بیولروژیکی ،تبرادل یرونی ،اسرتخرا برا
ب ل ،رسوب شیمیایی ،اسمز معکوس و یا برذف فلرزات
جذب شده از شیرابۀ محل دفن زبالۀ شهری و فاض بهرا
با استفاده از جاذب مناسرب بره رو بیولروژیکی صرورت
میگیررد ( .)Gao, et al., 2010از آنجرایی کره اط عرات
بهدست آمده از ضرایب معرادالت تروزیعی بررای ارزیرابی
یندهها در الینرهای رسی لندف 
یل
رفتار بلندمدت جذب آال 
کافی نبود ،لذا بررسی شکل های شیمیایی فلزات سرنگین
ینردههرای جرذب شرده را
که مکانهای پیوند بقیقری آال 
توضیح میدهند ،الزم و ضروری است .از این رو اسرتخرا
متوالی عر وه برر تعیرین غلظرت فلرزات جرذب شرده در
فازهای مختلف خاک ،قابلیت اسرتفاده نسربت بره گیراه و
برکت آنها در پروفیل خاک را به روشنی بیان مریکنرد
(.)Li & Shumam, 1996; Chlopecka & Adriano, 1996
هم چنین شرکل هرای شریمیایی فلرزات برا نرو و مقردار
کانیهای رس خاک رابطۀ تنگاتن داشرته و فرآینردهای
جذب و واجرذب عناصرر را تحرت ترأثیر قررار مریدهنرد
( .)McLean & Bledsoe, 1992بر ایرن اسراس Dovlati
( )2015نشان داد که تغییر شکلهرای شریمیایی عناصرر
سنگین تحت تأثیر مواد هومیکی به نو مواد مادری خاک
بستگی داشته و رفتار لئوناردیت نسربت بره تغییرر شرکل
عناصررر متفرراوت بررود Salim .و همکرراران ( )1996نیررز
خصوصیات جذبی کادمیم ،نیکرل و سررب را در رسروبات
آهکی رسی برای ساخت الینرهای تحتانی دفرن زبالره در
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جنوب شرقی میشیگان با استفاده از همدماهرای جرذب و
اسررتخرا مترروالی مررورد بررس ری قرررار دادنررد .دادههررای
استخرا متوالی نشان داد کره نیکرل و سررب اساسراً بره
شکل کربناته محبوس بودند در بالیکه کادمیم عمدتاً به
شکل تبادلی بوده و شدت آالیندگی نسبت به سایر فلزات
بیشررتر بررود (برریش از  1000میلرریگرررم درکیلرروگرم).
همچنین محققان نشان داند کره دفرع فلرزات سرنگین از
الینرهای رسی که در نتیجۀ فرآیندهای اسیدی شردن ر
میدهند ،عموماً در بضور مواد هومیکی خنبی میشروند.
همچنین نشان دادند که با افزیش مرواد هرومیکی جرذب
سطحی خاکهای مورد مطالعه نسربت بره سیسرتم هرای
اسررررریدی و خنبررررری افرررررزایش یافتررررره اسرررررت
( .)Silviera & Sommers, 1977از ایرررن رو کررراربرد
جاذبهای طبیعری در کنتررل و مقابلره برا آلرودگی محریط
زیست ضروری بوده و بررسی ترأثیر مرواد هرومیکی هماننرد
لینیت و لئوناردیت در توزیرع شرکلهرای شریمیایی عناصرر
سنگین بائز اهمیرت اسرت .لینیرت بره عنروان زغرال نیمره
اکسرید شررده یکرری از منررابع بسریار مهررم هومیر ( )HAو
فولوی اسرید ( )FAاسرت کره بره وفرور در طبیعرت یافرت
میشود .گونهای از لینیت هوا دیده شرده بره نرام لئوناردیرت
باوی مقادیر زیرادی از کرربن و گرروههرای عراملی تبرادلی
(کربوکسیل ،فنلی ،کربونیل و هیدروکسیل) بوده و در جرذب
فلررزات سررنگین در مح ریطهررای آبری بس ریار م رؤثر هسررتند
( .)Machovic, 2000همچنین زیست تخریبپذیر برودن و
یتواند فاکتور مهم در انتخراب
سازگاری آن با محیط زیست م 
مادۀ پاالیش کنندۀ عناصر سنگین باشرد .لرذا هردف از ایرن
تحقیق بررسی توزیع و تغییر شکلهای شیمیایی کرادمیم در
خاک منطقۀ دفن زباله تحت تأثیر لئوناردیت بود.

 .2مواد و روشها
نمون رۀ خرراک مررورد نظررر از محررل دفررن زبالررههررای
شهرسررتان ارومیرره برداشررت شررد .ویژگرریهررای فیزیکررو
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شیمیایی شامل  pHو ( ECعصرارۀ گرل اشربا ) ،کربنرات
کلسریم معرادل (،)CCE) (Nelson & Sommer, 1982
کرربن آلری ( ،)Walkley & Black, 1934بافررت خرراک
( )Bouyoucos 1962انرردازهگیررری شرردند .برره منظررور
شناسررایی کررانیهررای رس مرابررل بررذف کربنرراتهررای
کلسیم ،مواد آلی و اکسیدهای آهن و آلومینیم انجام شرد.
جداسازی رس به رو سیفون تا ارتفرا  10سرانتیمتری
استوانه و شفاف شدن سوسپانسیون صورت گرفت ،سپس
مرابل اشبا سازی رس شامل :اشبا با منیزم ،منیرزیم -
گلیسرررول ،پتاسرریم و پتاسرریم  550درجرره انجررام شررد.
پراشرررنگار نمونرررههرررای رس برررا اسرررتفاده از دسرررتگاه
 XRD-6000با منشا کاتدی مس و ولتاژ  40کیلرووات برا
زاویررره  2eبرررین  3ترررا  30درجررره برررهدسرررت آمرررد
(.)Mehra & Jackson, 1960; Kunze & Dixon, 1965
مقادیر نیمه کمی رس ها برا اسرتفاده از رو سرطح زیرر
منحنی مربوط به تیمار اشبا با منیزیم-گلیسرول تعیرین
شد .به منظور بررسی اثر تراکم و مواد هومیکی در تغییرر
شکل های شیمیایی کرادمیم تیمرار  7/5 ،5 ،2/5 ،0و 10
درصررد از لئوناردیررت بررا خرراک مررورد نظررر تهیرره و در
ستونهای انتشار تحت فشار قرار داده شدند .ستونهرا برا

 350میلیلیترر محلرول براوی  100میلریگررم در لیترر
کادمیم و به ارتفا  4/5سرانتی مترر در روی سرتونهرای
انتشار قرار داده شدند .نمونهبرداری از خاک ستون ها پس
از گذشررت  72روز از سرره عمررق برراال ،وسررط و تحتررانی
برداشت شد (شکل  )1و شکلهای شریمیایی کرادمیم برر
اسرراس رو  Tessierو همکرراران ( )1979بررا اسررتفاده از
دسررتگاه جررذب اتمری  Shimadzu 6300تعیررین غلظررت
شدند (جدول  .)1آزمایش بهصورت فاکتوریل (سرطوح ،0
 7/5 ،5 ،2/5و  10درصد از لئوناردیت) در قالب طرح پایۀ
کام ً تصادفی در سه تکرار انجام شد .دادهها با اسرتفاده از
نرم افزار  SPSSتجزیۀ آماری شدند.
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شکل  .1مراحل برداشت نمونه از ستونهای انتشار

جدول  .1خالصۀ روش عصارهگیری دنبالهای
مربله

شکل شیمیایی

عصاره گیر

درجۀ برارت ()°C

1
2
3
4
5

تبادلی
کربناتی
متصل به اکسیدآهن-منگنز
متصل به مواد آلی
باقیمانده

MgCl2, 1M
NaOAc, 1M
NH2OH-HCl,0.04M
H2O2, 30%
HNO3-HCl

25
25
96
85
120

pH
7
5
2
2
-

زمان (ساعت)
1
5
6
3
2

هدایت الکتریکی ( ،)ECکربن آلی ،کربنات کلسیم معادل
(آه ) و  pHخاک در جدول  2نشان داده شده است.

 .3نتایج
برخی از ویژگیهرای فیزیکرو شریمیایی خراک مرورد
مطالعرره شررامل ظرفیررت تبررادل کرراتیونی ( ،)CECبافررت،

جدول  .2برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک منطقۀ مورد مطالعه
ک س بافت خاک

CEC
-1

رسی سیلتی

cmolckg
29

EC
-1

dSm
5/6

آه

pH
0.01M CaCl2
7/17

خاک مورد مطالعره براوی برداقل شرن و بره مقردار
زیررادی از رس و سریلت بررود .کر س بافررت خرراک مررورد
مطالعه از نو رسی -سیلتی برا ظرفیرت تبرادل کراتیونی
قابل توجه تعیین شد .بررسیها نشان داد که مقدار کمری
ظرفیت تبادل کاتیونی رابطۀ مستقیم با مقدار و نرو رس
دارد .همچنین مقدار کربنات کلسیم خراک منطقره قابرل
توجه بوده ( )%16/7و  pHآن تقریباً خنبی و معادل 7/17

کربن آلی

رس

سیلت

شن

%
16/7

0/26

43/9

55

1/12

تعیین شد .کانیهرای رسری برر اسراس پررا نگرار پرترو
ایکس ،به صورت نیمه کمی بررسی شد .نترایج نشران داد
بیشترین سهم از کانیهای رسی موجرود در خراک مرورد
مطالعه مربروط بره کرانیهرای ایلیرت ( ،)%49اسرمکتیت
( )%21و کائولینیت ( )%20/5اسرت .کرانیکلریرت برا 9/5
درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داد (شکل .)2
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 :aاشبا با منیزیم در  :b ،Co25اشبا با منیزیم+گلیسرول در  :c ،Co25اشبا با پتاسیم در ،Co25
 :dاشبا با پتاسیم در  :Ch ،Co550کلریت :Ka ،کائولینیت :I ،ایلیت :Sm ،اسمکتیت :Ve ،ورمیکولیت
شکل  .2پراشنگار پرتوایکس در خاک مورد مطالعه

جذب سطحی  Cdدر بخش سرطحی سرتون تیمرار شرده
کاهش یافت و غلظت  Cdدر محلول رویی نسبت به شاهد
بیشتر شد .همچنین بهدلیل فشرردگی و کراهش تخلخرل
خاک ،نفوذ محلول به الیههای زیرین کاهش یافت .بر این
اساس ارتفا و بجم محلول رویی در سرتونهرای انتشرار
بعد از  72روز در نمونههای شاهد و تیمار شده به ترتیرب
از  4/5به  3/5سانتیمتر و بجم آن از  350به  283میلی
لیتر کاهش یافرت .ایرن در برالی اسرت کره عمرق نفروذ
محلول با افزایش مقدار لئوناردیت بیشتر شده و در تیمرار
10درصد به بداکبر ( 8سانتیمتر) رسید.

غلظرت  Cdمحلررول رویری سررتونهرا بصررورت روزانرره
اندازهگیری و به طور تجمعی در شکل  3نشان داده شرده

است .نتایج نشران داد کره مراکزیمم غلظرت  Cdمحلرول
رویرری در تیمررار  10درصررد لئوناردیررت و کمترررین آن در
تیمررار شرراهد مشرراهده شررد .برداشررت و اضررافه کررردن 4
میلیلیتر محلول در روز باع افزایش تجمعی غلظرت Cd
در نمونههای تیمار شده گردید .جذب سطحی سرریع Cd
و بهدنبال آن کراهش غلظرت در تیمرار بردون لئوناردیرت
(شاهد) عامل کمترر برودن آن در محلرول رویری شرد .از
سوی دیگر بهدلیرل اسریدیته کرم لئوناردیرت (،)pH=3.5
کادمیمتجمعی

L10

L7.5

L5

L2.5

L0

لئوناردیت()%

شکل  .3غلظت کادمیم در محلول رویی ستون انتشار

)Cd (mg/l
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نتایج نشان داد که مقدار کادمیم جذب شرده در الیرۀ
اول نسبت به الیههای وسط و تحتانی ستون انتشار بیشتر
بود .تجزیرۀ واریرانس نشران داد کره مقرادیر شرکل هرای
تبادلی ،کربناته ،فراز اکسریدی و کرربن آلری در الیرۀ اول
خاک مورد مطالعه تحت تأثیر لئوناردیت نسبت به شراهد
یداری داشت و مقدار کادمیم جذب شده در فاز
تغییر معن 

کربناته بیشتر از سایر فازها بود (جدول  .)3همچنرین بره
دلیل کاهش نفوذ و انتشار محلرول کرادمیم در الیرههرای
وسط و تحتانی ستون خاک نسبت به الیۀ اول غلظرت آن
کاهش یافت .با ایرن وجرود برین برخری اشرکال کرادمیم
تفاوت معنیدار مشاهده شد.

جدول  .تجزیه واریانس تأثیر لئوناردیت در شکلهای شیمیایی Cd
عمق نمونه برداری
()cm
الیۀ اول
()0-2

الیۀ وسط
()6-8

الیۀ تحتانی
()12-14

منابع تغییر
لئوناردیت
خطای استاندارد

*

میانگین مربعات )(MS

درجه
آزادی

فاز تبادلی

فازکربناته

فاز اکسیدی

فاز کربن آلی

فاز باقیمانده

4

**3372/9

***4848/8

*90/87

***16/14

***6/70

5

18/75

2/05

1/18

0/556

0/463

8/5

0/7

2/3

4/7

8/5

CV%
لئوناردیت
خطای استاندارد

4
*

*

5

CV%
لئوناردیت
خطای استاندارد
CV%

4
*

5

*

0/025

***

0/021

*

0/0331

0/024

0/011

0/078

3/7

1/6

6/2

0/0077

***

0/0383

***

0/068

***

0/0467

ns

0/105

0/041

7/1
*

0/0092

0/0014
2/2

ns

0/00165

0/024

0/034

0/038

0/057

0/058

4/0

4/7

3/1

4/1

3/2

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح ابتمال  5و 1درصد

* Standard errors of differences of means

کادمیم جذب شده در فاز تبادلی بعرد از فراز کربناتره
بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد .نترایج نشران داد
که با افزایش مقدار لئوناردیت غلظت  Cdتبادلی الیرۀ اول
که در تماس مستقیم با محلول کادمیم بود کاهش یافرت.
همچنین تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح ابتمال 5
درصد نیز مشاهده شد .برهطروریکره غلظرت کرادمیم در
بخررش تبررادلی نمون رۀ شرراهد  274/3و تیمررار 10درصررد
لئوناردیررت  160/3میلرریگرررم در کیلرروگرم بررهترتیررب
بیشترین و کمترین مقردار را نشران دادنرد .الزم بره ذکرر
است کاهش شکل تبرادلی در تیمرار  10درصرد ناشری از
انتقال  Cdبره محلرول رویری قبرل از تعیرین شرکلهرای
شیمیایی خاک است .لذا با افزایش مقردار لئوناردیرت Cd
تبادلی در خاک باقیمانده کاهش یافت .با توجه بره شرکل

 3مقدار  Cdجرذب شرده در طرول  72روز تمراس بررای
تیمار شاهد بداکبر و مقدار استخرا شده بداقل بود .در
بالیکه بیشترین مقدار کادمیم استخرا شده و کمتررین
مقدار جذب در تیمرار  10درصرد مشراهده شرد .برر ایرن
اساس مقدار  Cdتبادلی تیمار  10درصد نسربت بره سرایر
تیمارها کمتر بود .از آنجایی که محلول باوی کرادمیم در
الیه های وسرط و انتهرایی سرتون نفروذ کمترری داشرت،
غلظت کل آن برداکبر بره  5-6میلری گررم در کیلروگرم
کاهش یافت .با این وجود جذب در فراز تبرادلی معنریدار
بوده و با افزایش لئوناردیت غلظت کادمیم تبرادلی بیشرتر
شد .این دربالی است که کادمیم جرذب شرده در بخرش
تبادلی الیۀ دوم و سوم نسبت به سایر شکل های آن کمتر
بود .همچنین ایرن نترایج تحرت شررایط خراص (ترراکم)
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صورت گرفته و ممکن است جذب کادمیم در بخرشهرای
مختلف تحت شرایط عادی نتایج متفاوتی را نشران دهرد.
مقایسۀ میانگین داده ها برای شکل های شیمیایی (تبادلی،
Ex

کربناته ،اکسریدی و کرربن آلری) در شرکل  4نشران داده
شده است.

Ex

Cd Layer 2
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شکل  .4مقایسۀ میانگین شکلهای شیمیایی کادمیم در خاک لندفیل ارومیه
*بروف متفاوت برای هر ویژگی نشاندهندۀ تفاوت معنیدار میانگینها در سطح ابتمال  5درصد هستند

نتایج نشان داد که شکلهای غالب جذبی  Cdدر الیرۀ
سطحی ،بخش تبادلی و کربناتره بودنرد .البتره مقردار Cd
جذب شده در بخش کربنات بیش از سایر بخرشهرا برود.
خاک مورد مطالعه با 16/7درصد آه برای جذب عناصرر
سنگین قابل توجه است .روند تغییر شکل  Cdدر الیههای
وسط و تحتانی نسبت به الیۀ سطحی متفاوت بود .ممکرن
است این روند ناشی از تماس مستقیم محلرول برا بخرش
سطحی ستون خاک باشد این در برالی اسرت کره نفروذ
مؤثر کمتر از  5سانتی متر بود .مقایسۀ میانگین نشان داد
که افرزایش لئوناردیرت باعر کراهش معنریدار کرادمیم
کربناترره در الیررۀ اول و افررزایش جزیرری در الیررۀ وسررط و
تحتانی میشود (شکل  .)4بیشترین مقدار جذب (354/5

یلیگرم درکیلوگرم) در الیۀ اول مربوط به تیمار شاهد و
م 
کمترین آن ( 230/3میلریگررم درکیلروگرم) مربروط بره
تیمار  %10بود.
کادمیم جذب شده در بخش اکسیدهای آهن و منگنز
بسریار کمترر از دو فراز کربناترره و تبرادلی بودنرد .تجزیررۀ
واریانس نشان داد که تغییرات در فاز اکسیدی بره لحرا
یدار بود ( .)P<0.05همچنین تیمرار شراهد در
آماری معن 
یلیگرم
الیۀ سطحی ستون خاک ،بیشترین مقدار ( 63/6م 
یلرریگرررم در
در کیلرروگرم) و تیمررار  10درصررد ( 45/6م 
کیلرروگرم) کمترررین مقرردار جررذبی کررادمیم را در بخررش
اکسیدی به خود اختصاص دادند .به عبارتی میزان جرذب
کادمیم با افزایش لئوناردیرت رونرد کاهشری را نشران داد.
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الزم به ذکر است تیمرار  5درصرد برهدلیرل بهینره برودن
شرایط جذب هماننرد سرایر فازهرا رونرد آنومرالی داشرت
(شکل .)4
در بین تمامی بخش های شیمیایی ،فاز آلری کمتررین
مقادیر جذب کادمیم را نشران داد .لئوناردیرت بره عنروان
منشأ مواد هومیکی و کربن است .لذا با افزایش لئوناردیت
جذب کادمیم به صورت معنی دار ( )P<0.05افزایش یافت
(جدول  .)3مقایسۀ میانگین دادههای فراز آلری نشران داد
که خاک بدون لئوناردیت الیۀ سطحی با  7/40میلی گررم
در کیلوگرم کمترین و تیمار  7/5 ،5و  10درصد برا 13/8
میلی گرم درکیلوگرم بیشترین مقدار جذب را دارا هستند.
کمتر بودن این مقدار میتواند به دلیل پایین بودن مقردار
کل مواد آلی (0/26درصد) در خاک باشد .همچنین مقدار
جذب در بخش آلی الیههای وسط و تحتانی تحرت ترأثیر
لئوناردیت افرزایش معنریداری را نشران داد (جردول .)3
گفتنی است که تراکم ایجاد شده در ستون خراک ،سرطح
جذبی کادمیم را کاهش داده است ولری برهدلیرل تمراس
مستقیم محلول با الیۀ سطحی در طرول دورۀ آزمرایش و
انتشار ضعیف آن به الیرههرای زیررین نترایج متفراوتی را
بهدنبال داشت همچنانکه مقادیر جرذب شرده در بخرش
آلی در الیههای مختلف متفاوت بود.
تجزیۀ واریانس نشان داد که کرادمیم جرذب شرده در
بخش باقیماندۀ الیۀ اول معنیدار بوده ولری در الیرههرای
وسط و تحتانی معنی دار نشد .البته بخش عمدۀ کرادمیم
در الیههای وسط و تحتانی در فاز باقیمانرده پیونرد شرده
بودند .مقایسۀ میانگین داده های الیرۀ سرطحی نشران داد
که فراز باقیمانرده در برین تمرامی بخرشهرای شریمیایی
کمترین مقدار جذب کادمیم را بره خرود اختصراص داد و
این نتیجه باکی از آن اسرت کره بخرش عمردهای از Cd
توسط فازهای مطرح شده استخرا شده اسرت .بیشرترین
مقرردار کررادمیم باقیمانررده در خرراک برردون لئوناردیررت و
کمترین آن در لئوناردیت  10درصد مشاهده شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
خصوصرریات مهندس ری خرراکهررا بررا توجرره برره عمررل
درزگیری و مقاومت برشی آنها ،کام ً وابسته بره ترکیرب
(توزیع دانهبندی و کانیهای سازنده) و کیفیت سراختاری
(چگررالی ،نسرربت تررراکم و درصررد رطوبررت) آنهررا اسررت.
همچنین خراکهرایی کره دارای مقرادیر بیشرتری از رس
هستند به دلیل جذب آب و ایجاد بائل در اطرراف ذرات،
مقاومت بیشتری در مقابل نیروهرای وارده از خرود نشران
داده و در ساخت الینرهای مهندسی -بهداشرتی عملکررد
بهتری را نشان مریدهنرد (.)Gartung & Ramke, 2009
کربنات کلسیم از جمله فاکتورهای مهرم در جرذب فلرزات
سنگین بوده و رابطۀ مستقیم با جذب این عناصر دارند .لرذا
بیشتر بودن میزان آه در خاک منطقره مریتوانرد دلیرل
افزایش جذب  Cdشود .همچنین از دیگر فاکتورهرای مهرم
در فرایند جذب عناصر pH ،خاک است و انتظار مریرود برا
افزایش  ،pHمقدار جذب افزایش و واجذب عناصرر کراهش
یابرررررد (;Kabata-Pendias & Pendias, 2001
.)Alvarez et al, 2006
جذب عناصر توسط کانیهای رس بهصورت انتخابی ر
میدهد بهطوریکه  Pulsو  )1988( Bohnنشان دادند کره
جذب  Cdبر روی رسهای براوی کرانی مونتموریلونیرت و
کائولینیت نسبت به سایر کانیها بیشتر است .الزم به ذکرر
است با وجود زیرادی جرذب کرادمیم توسرط آنهرا مقردار
واجذب  Cdاز کائولینیت نسبت بره مونرت موریلونیرت نیرز
بیشرررتر اسرررت ( .)Itami & Yanai, 2006مطالعرررات
 Srivastavaو همکاران ( )2007نشران داد کره پتانسریل
جذب و واجذب عناصر در کانیهای مختلف متفاوت بروده
و مقدار واجذب عناصرر در کرانیهرایی مبرل کائولینیرت،
هالوسیت و آلوفانها نسبت به سایر کانیها بیشرتر اسرت.
بر این اساس انتظار میرود واجذب کادمیم در خاک مورد
مطالعه به دلیل بیشرتر برودن کرانی ایلیرت و کائولینیرت
افزایش یابد .لذا تعیین نو کانیهای رسی و ویژگریهرای
آن در انتخاب محل دفرن زبالره اهمیرت برهسرزایی دارد.
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تراکم نیز یکی از فاکتورهای محدود کننده در نفوذپذیری
شیرابه در خاک اسرت (1998) Roehl & Czurda .نشران
دادند که انتقال  Cdدر ستون انتشار متراکم شرده پرس از
گذشت  580روز بداکبر تا الیههای کمری پرایینترر از 5
سانتیمتری اتفاق افتاد .بنابراین تراکم از ی طرف باعر
کاهش نفوذ و از سوی دیگر لئوناردیت باع افزایش نفروذ
تا عمق  10سانتی متری شده است.
تغییرات باصله در بخش تبادل را میتوان بره کراهش
نسبی درصد کانی های رسری ،تغییرر موضرعی  ،pHفعرال
شدن بخشی از گروه های عاملی و افزایش تحررکپرذیری
کررادمیم و ورود برره بخررش محلررول رویرری تحررت تررأثیر
لئوناردیت نسبت داد .معموالً با کم شردن غلظرت عنصرر،
شدت جذب نیز افزایش مییابد و این امر میتوانرد دلیرل
محکمی بر کاهش  Cdدر فراز تبرادلی باشرد .بره عبرارتی
لئوناردیررت تحرررکپررذیری  Cdرا افررزایش داده و باعرر
کاهش در بخش تبرادلی و افرزایش آن در بخرش محلرول
شده است )2015( Dovlati .نشان داد که کادمیم تبادلی
خاکهای آلوده با منشأ گرابرو ،شیسرت و کربنرات تحرت
تأثیر مواد هومیکی کاهش یافته است.
در این میان  pHمحلول خاک یکی از فاکتورهای مهم
در فرایند جذب و واجذب عناصر سنگین در خراک اسرت.
لئوناردیت مورد استفاده در این مطالعه  pHاسیدی داشته
و با اضافه کردن آن به خاک  pHمحلول را بهطور موضعی
و موقت تحت تأثیر قررار داد .همچنرین ممکرن اسرت بره
دلیل تغییر شرایط محیطی از قبیرل  pHو  Ehدر مقرادیر
مختلفی از لئوناردیت ،گروههای عاملی خاصی از آن بررای
جذب با کادمیم فعال شده باشند کره تحرت ایرن شررایط
مقادیر جذب و واجذب عناصر تحت تأثیر قرار مری گیررد.
بررا ایررن وصررف بیشررترین جررذب در تیمررار  5درصررد از
لئوناردیت را می توان به بهینه بودن شرایط جذبی کادمیم
ارتباط داد.
زیادی کادمیم در بخش کربناته را می توان بره مشرابه
بودن شعا آن با یون  Caارتباط داد بهطوریکه محققران
کربنات کلسیم را یکی از کانیهرای اصرلی جرذب کننرده
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 Cdگزاد دادند و بیان کردند که با افزایش آن در خاک
جذب  Cdبیشتر مریشرود (.)Czurda & Wagner, 1991
محققان نشان دادند که کربنات کلسریم اصرلی تررین فراز
جذبی در pHهرای براالتر از  6در رسروبات و خراکهرای
آلرروده برره  Cdاسررت (.)Boruvka & Drabek, 2004
همچنین گزار کردند که جذب کادمیم بیشتر بهصورت
غیراختصاصی است و پیونردها کرام ً وابسرته بره محریط
هستند زیرا یونهای باند شده در رقابرت برا کراتیونهرای
موجود در طبیعت که در غلظت باال یافت میشروند (Na+
و )Ca+2کام ً رفتاری متفاوت نسبت به یونهرایی کره بره
طور اختصاصی با مرواد هومیر بانرد شرده انرد را نشران
میدهند (.)Gondar et al., 2006; Weng et al., 2001
 Spositoو همکرراران ( )1982گررزار کردنررد کرره
افزایش لجن فاض ب باعر افرزایش غلظرت Zn, Pb, Cd
در بخش کربناتی می شود .در بالیکره )2015( Dovlati
نشان داد بررهمکرنش خراک و لئوناردیرت باعر کراهش
غلظت  Cdدر بخش کربناته خاکهای باصل از سینیت و
کلسیت شده ولی در خاک باصل از گابرو و شیست تأثیر
معنیداری نداشت .محققان نشان دادنرد کره پیونرد برین
فلزات و کربناتها سست بوده و میتواند تحت تأثیر تغییر
شرررایط محیطرری برره سررایر شررکلهررا تبرردیل شرروند
( .)Yang et al, 2010البته کمیت تغییر و تبدیل شکلها
به مقدار کربنات موجود هم بستگی دارد.
توزیع کادمیم در فازهای مختلف را مریتروان بره غلظرت
کادمیم محیط ارتباط داد .برهطروریکره برا کراهش غلظرت
کادمیم جذب در بخش اکسیدهای آهن و منگنز بیشتر شده
است (کادمیم در بخش اکسیدی الیرۀ دوم و سروم بیشرتر از
الیۀ اول است) .محققان گزار کردنرد کره گونرههرای بانرد
شدۀ فلزات ( Pb ،Cd ،Feو  )Coدر بخش اکسیدهای آهرن و
منگنز درصد کمی از غلظت کل فلزات (کمترر از 1درصرد) را
شررامل م ریشرروند ( .)Li & Shumam, 1996همچن رین
 Tessierو همکرراران ( )1979نشرران داد کرره در مربلررۀ
استخرا  ،هیدروکسیدهای آهن بیشکل را صرفاً میتروان
با محلول هیدروکسیل آمین هیدروکلریرد moldm-304/0
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از بین برد و اکسیدهای آهرن بلروری تحرت ایرن شررایط
تخریب نمیشوند .لذا میتوان چنرین اسرتنباط کررد کره
کادمیم اندازهگیری شده در بخرش اکسریدهای  Mnو Fe
کادمیمی بود که با هیدروکسیدهای آهرن بریشرکل بانرد
شده است.
مقادیر کادمیم جذب شده در فاز اکسیدی به مقردار و
نو کرانیهرای رسری هرم بسرتگی دارد .لرذا برا افرزایش
لئوناردیت و کاهش درصد نسبی ذرات خاک در تیمارهای
مختلف مقدار جذب کرادمیم کراهش یافرت .بررهمکرنش
فلزات با اکسیدهای آهن و منگنز عمدتاً بر تحرک پرذیری
و زیسررت فراهمرری آنهررا در خرراک تررأثیر مرریگررذارد.
بهطوریکه در شرایط کمبود اکسیژن ،اکسیدهای آهرن و
منگنز از نظر ترمودینامیکی ناپایدار بوده و منجرر بره آزاد
کردن فلزات جذب شده در محلول خراک مریشروند .لرذا
ممکن است در شرایط ابیرا ،فلرزات جرذب شرده در فراز
اکسیدی به عنوان منبع قابل دسترس زیسرتی فلرزات در
Ehهای پایین باشد ( .)Pampura, 1998البته این شررایط
برررای فلزاترری صررادق اسررت کرره برریش از یرر بالررت
اکسیداسرررریون در محرر ریط خرررراک داشررررته باشررررند
( .)Czurda & Wagner, 1991از آنجرراییکرره  Cdفاقررد
فرمهای اکسیداسیون است و انتظار میرود جرذب آن بره
طور قابل توجه تحت تأثیر مقدار اکسیدهای خاک نباشد.
فاز آلی یکی از بخشهای شریمیایی اسرت و محققران
نتایج کام ً متفاوتی را در رابطه با جرذب عناصرر گرزار
کردهاند و ممکن است ایرن نترایج بره ماهیرت پیچیرده و
غیرقابل پیشبینی مواد آلی مرتبط باشد .مطالعرات انجرام
شده بر توزیع شکل فلزات در فازهای مختلف خراکهرای
آلوده نشان داد که نسبت مولی بین فلز و کربن در بخرش
تبادلی و آلی برای برخی از عناصر به صورت Zn>Pb>Cd
بوده و مقدار جذب شده در بخش فولوی اسید نسبت به
هومی اسید بیشتر برود (.)Boruvka & Drabek, 2004
در مطالعۀ باضر تفکی هومی و فولوی اسید صرورت
نگرفته است ولری مقردار کرل آنهرا در لئوناردیرت مرورد
استفاده  27درصد بود .لذا ممکن است جذب کرادمیم در

لئوناردیت مربوط به بخش فولویر اسرید باشرد .نتیجره
اینکه لئوناردیت بهعنوان منبع کربن تحت شرایط ترراکم
نیز کمپلکس تشکیل داده و فلز را به صرورت شرکل قابرل
استفاده تغییر میدهد.
در مربلۀ نهایی عصاره گیری ،خاک باقیمانرده عمردتاً
باوی کانیهای اولیه و ثانویه بوده و ممکن اسرت فلرزات
کمیاب و ضروری را در ساختار بلروری خرود نگره داشرته
باشررند .رهاسررازی ایررن بخررش از عناصررر در مرردت زمرران
طوالنی تحت شرایط طبیعی برهنردرت صرورت مریگیررد
( .)Tessier, et al, 1979محتم در محریطهرای مترراکم
الینرهای لندفیل و غلظتهرای کرم کرادمیم ،مکرانهرای
جذب اختصاصی نسربت بره جایگراه هرای غیراختصاصری
اهمیت بیشتری داشته و کادمیم به طور سریع و با قردرت
بیشتری در این مکران هرا جرذب مری شروند Shaheen .و
همکاران ( )2013در مطالعرات خرود نشران دادنرد کره در
غلظتهای کم کادمیم ،بخش باقیمانده شکل غالرب جرذب
شده در خاک است .کادمیم باند شرده در بخرش باقیمانرده
خاکهای آلروده در مطالعرات  Liو همکراران ( )2001هرم
نسبتاً کم بود (بین  1تا  35درصد) .ولی غلظت سایر فلزات
مورد مطالعه همانند منگنز ،کبالرت روی و سررب (بریش از
 50درصد) بیشتر بود (.)Boruvka & Drabek, 2004
بهطور کلی خاک مورد مطالعه بهعنوان خاک سرنگین
بافت با کانی هرای غالرب ایلیرت ،اسرمکتیت ،کائولینیرت،
کلریت و همچنین با مقدار آه مناسرب دارای پتانسریل
تببیت کادمیم بود .ایجاد تراکم به تنهایی میتواند مانع از
نفوذ شیرابه به الیههای زیرین شود و تنها بسرن کراربرد
لئوناردیت در این پروژه استخرا کادمیم از محیط خراک
بوده و میتواند بهعنوان تیمار در افزایش انح ل کادمیم و
خرو آن از محیط خاک مصررف شرود .مقرادیر کرادمیم
استخرا شده بره سرمت محلرول از شرکلهرای مختلرف
جذب شده تحت تأثیر لئوناردیت قابل م بظه بود .لذا بر
اساس نترایج باصرله بره منظرور کنتررل سرمیت عناصرر
سرنگین در الینرهرای لنرردفیل ،کراربرد لئوناردیرت برررای
خرراک مررورد مطالعرره مناسررب نبرروده و بهتررر اسررت از
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 هررمدماهررای جررذبی و تفکی ر،از جملرره تررراکم پررذیری
) بررهFractionation( شررکلهررای شریمیایی جررذب شررده
.صورت منطقهای برای هر نو خاک و عنصر انجام گیرد

...بررسی تأثیر مواد هومیکی در شکلهای شیمیایی کادمیم در

 البته کاربرد آن در پراالیش.جاذبهای دیگر استفاده شود
) مفیرد بروده و مریتروان از آنphytoremediation( سبز
 لرذا قبرل از.بهعنوان تحری کننده عناصر اسرتفاده کررد
 خاک منطقه به لحا فیزیکی و شیمیایی،ابداث لندفیل
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