جلد  ،9شماره  ،4زمستان 1400

تحقیقات کاربردی خاک

اثر اسیدهای آلی بر تحرک و توزیع فلزات سنگین در خاکهای آلوده
سعید گیتی پور ، 1فاطمه اکبرپور ،*2مجید بغدادی ،3ناصر مهردادی
(تاریخ دریافت1398/12/20 :

4

تاریخ پذیرش)1400/05/09 :

چکیده
پیامد تجمع فلزات سنگین در محیط زیست خیلی نگران کننده است .یکی از روشهای پاالیش فلزات سنگین در خاک،
استفاده از کالت کنندههایی نظیر اسیدهای آلی میباشد .هدف از این مطالعه ،ارزیابی پتانسیل اسید سیتریک و اسید تارتاریک
برای پاالیش فلزات سنگین  Zn ،Cu ،Pb ،Niو  Cdاز خاکهای آلوده و توزیع شکلهای مختلف این فلزات سنگین و تحرک
آنها میباشد .در این مطالعه ،شش نمونه از خاکهای آلوده شهرک صنعتی چرمشهر واقع در شهرستان ورامین ،از عمق صفر
تا  15سانتی متر تهیه گردید .از غلظت  0/05موالر اسید سیتریک و اسید تارتاریک با نسبت یک به  25خاک به مایع برای
شستشوی فلزات سنگین ،استفاده شد .به منظور برآورد توزیع فلزات سنگین  Zn ،Cu ،Pb ،Niو  Cdاز اجزای مختلف خاک،
از روش استخراج متوالی استفاده گردید .اجزای خاک شامل ( F1جزء تبادلی)( F2 ،پیوند یافته با کربنات)( F3 ،پیوند یافته با
اکسیدهای منگنز و آهن)( F4 ،پیوند یافته با مواد آلی) و( F5جزء باقیمانده) ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعه ،نشان
داد جزء باقیمانده نقش مهمی در نگهداشت فلزات سنگین در خاک ایفا میکند Cu .و  Znدارای الگوی توزیع یکسان در
بین اجزای مختلف خاک بودند Pb .و  Cdنیز پیوند قویتری با جزء اکسیدهای آهن -منگنز داشتند .توزیع فلزات سنگین بین
اجزای مختلف خاکها ،قبل و بعد از شستشو با اسید سیتریک و اسید تارتاریک مقایسه شد .اسید سیتریک درصد بیشتری
از فلزات سنگین را در مقایسه با اسید تارتاریک رهاسازی نمود .اسید سیتریک باعث رهاسازی  45/55درصد روی31/04 ،
درصد سرب 35/64 ،درصد نیکل 48/7 ،درصد مس و  37/2درصدی کادمیم گردید .میزان رهاسازی روی به میزان 3/42
درصد ،سرب به میزان 16/15درصد ،نیکل به میزان  26/34درصد ،مس به میزان  28/93درصد و کادمیوم به میزان 18/76
درصد نیز توسط اسید تارتاریک گزارش شد .فاکتور تحرک فلزات سنگین  Cu ،Pbو  Cdدر خاک آلوده بیش از  10درصد
مشاهده گردید .فاکتور تحرک هر پنج فلز سنگین پس از شستشو با اسید سیتریک و اسید تارتاریک ،زیر  10درصد محاسبه
شد .بر اساس نتایج این مطالعه ،اسید سیتریک و اسید تارتاریک نقش قابل تأملی در رهاسازی فلزات سنگین دارند و استفاده
از این اسیدها برای پاالیش فلزات سنگین از خاکهای آلوده ،توصیه می شود.
واژه های کلیدی :فلز سنگین ،اسید سیتریک ،اسید تارتاریک ،استخراج متوالی ،فاکتور تحرک

گیتی پور س ،.اکبرپور ف ،.بغدادی م ،.مهردادی ن .1400 .اثر اسیدهای آلی بر تحرک و توزیع فلزات سنگین در خاک های آلوده .تحقیقات کاربردی
خاک .جلد  ،9شماره  ،4صفحه.73-62 :
 -1استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 - 2دانشجوی دوره دکتری مهندسی محیط زیست -مواد زائد جامد دانشگاه تهران
 -3دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 - 4استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
* پست الکترونیکakbarpour.fatemeh@ut.ac.ir:
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است و مهمترین اثر فرآیند کمپلکس شدن ،افزایش قابل
مالحظه انحالل فلزات سنگین در محلول خاک است
( .)Heidari et al.,2015مناسبترین روش برای تعیین
قابلیت استفاده فلزات سنگین خاک از طریق استخراج
بخش محلول آنها ،استفاده از ترکیبات شیمیایی نظیر
اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم و مواد کالت کننده
میباشد .اسیدهای آلی با تشکیل کمپلکس با فلزات
سنگین ،کاهش فعالیت آنها در محلول و رهاسازی آنها
از سطح خاک ،در حاللیت آنها مؤثرند .کمپلکس فلز
سنگین با اسیدهای آلی به وسیله انتشار کمپلکس از
محلول به مکانهای جذب ،زمان تماس کمپلکس با این
مکانها ،حاللیت اسیدهای آلی و تعداد گروههای عاملی
کنترل میشود ( .)Ciriminna et al., 2017بنابراین،
عوامل کالت کننده تجزیه پذیر با تأثیر جزئی در خواص
فیزیکی و شیمیایی خاک ،طی دهههای اخیر مورد توجه
بیشتر قرار گرفتهاند .از این رو ،انتخاب کالت کننده آلی
یکی از فرآیندهای بهینه به دلیل قدرت کمپلکس
کنندگی ،قابلیت استفاده مجدد ،عدم سمیت ،هزینه پایین
و قابلیت تجزیهپذیری برای حذف فلزات سنگین
میباشد ) .(Tandy et al., 2004اسیدهای آلی مانند اسید
سیتریک ،اسید تارتاریک و عوامل کالته مثل اتیلن دی
آمین تترا استیک اسید ( ،)EDTAبه منظور پاالیش خاک
از فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفتهاند .در این
زمینه ،مطالعات نشان می دهد که به رغم کارآیی EDTA
در حذف فلزات سنگین از خاک ،این ماده شیمیایی تجزیه
پذیری کمی داشته و ماندگاری زیادی در خاک دارد .در
مقابل ،اسید تارتاریک به دلیل تجزیه پذیری بیشتر آن،
دارای مزیت برای شستشوی خاک است .جهت شستشوی
مؤثر فلزات سنگین از خاک ،پارامترهای زیادی دارای
اهمیت هستند .شستشوی خاک توسط اسیدهای آلی و
عوامل کالته ،به ویژگیهای خاک مانند ماده آلی ،میزان
رس ،اندازه ذرات و  ...و غلظت ،زمان شستشو و pH
اسیدهای آلی و عوامل کالته بستگی دارد ( Wuana et
 .)al., 2010; Yu & Klarup, 1994اسید سیتریک دارای
قدرت کمپلکس با فلزات سنگین بوده و از آن در ترکیبات
پاک کنندهها برای حذف فلزات سنگین استفاده میشود.
اسید سیتریک و اسید تارتاریک ،جزء اسیدهای آلی با وزن
مولکولی کم هستند که میتوانند با فلزات سنگین

مقدمه
آلودگی خاک توسط منابع مختلف طبیعی و انسان
ساخت ،باعث افزایش نگرانیهایی در مورد محیط زیست
شده است .از میان آالیندههای مختلف خاک ،فلزات
سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات
فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده دارند ،حائز اهمیت
هستند ( Niinae et al.,2008; Moutsatsou et al.,
.)2006
فلزات سنگین در خاک به صورت اجزاء مختلف F1
(تبادلی)( F2 ،پیوند یافته با کربناتها)( F3 ،پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز)( F4 ،پیوند یافته با مواد آلی) ،و
یا در ساختمان کانی های اولیه یعنی ( F5جزء باقیمانده)
یافت میشوند و میتوانند با اجزای مختلف آن ،پیوند
برقرار کنند .قدرت پیوند فلزات سنگین با ترکیبات
گوناگون در خاک متفاوت بوده و قابلیت نگهداری و
رهاسازی آن متفاوت خواهد بود .جزء تبادلی فلزات
سنگین ،متحرک بوده و از فراهمی باالیی برخوردار است.
جزء باقیمانده آنها ،نسبتاً غیر فعال است و سایر اجزاء
فلزات سنگین با توجه به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک ،میتوانند نسبتاً فعال بوده و فراهم باشند )2010
.(Kord et al.,

فلزات سنگین مثل  Zn ،Cu ،Pb ،Niو  Cdو  ...از منابعی
نظیر پسماندهای صنعتی و لجنهای شهری و  ...وارد
خاک میشوند .یکی از مشکالت و محدودیتهای
روشهای پاالیش و پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات
سنگین ،فقدان یا عدم قابلیت تحرک و فراهمی فلزات
سنگین و وجود برخی از ترکیبات نامحلول آنها در خاک
میباشد .اغلب میزان خروج آنها از طریق شستشو و یا
جذب به وسیله گیاهان ،نسبت به میزان ورود آنها به
خاک کمتر بوده و این امر منجر به انباشته شدن تدریجی
فلزات سنگین در خاک میشود .شستشوی شیمیایی
خاک برای حذف فلزات سنگین ،به دلیل سادگی فرآیند،
کم هزینه بودن ،زمان کوتاه و بازدهی باال ،یک گزینه
اصالحی عملی است .از این رو ،انتخاب یک محلول
شستشو دهنده ،نقش بسیار مهمی در تعیین اثر بخشی
استخراج ،بازی میکند .یافتههای اخیر نشان میدهد
استفاده از آب ،به تنهایی قادر به پاالیش فلزات سنگین
پیوند یافته با اجزاء مختلف خاک نیست .محلول شستشو
دهنده دارای قدرت تشکیل کمپلکس با فلزات مختلف
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خدادوست و همکاران ) ،(Khodadoust et al., 2005با
تغییرات جزئی و نسبت یک به  25خاک به مایع استفاده
گردید .غلظت پایین اسید سیتریک و اسید تارتاریک مانع
از جذب فلزات سنگین میگردد .در حالیکه غلظت باالی
این اسیدها ،باعث تقویت جذب فلزات سنگین خواهد شد.
ارلن مایرهای حاوی یک گرم خاک با  25میلیلیتر از
محلول استخراج کننده با سرعت  250دور در دقیقه به
مدت  6ساعت ،تکان داده شدند .زمان  6ساعت برای
آزمایش شستشوی خاک انتخاب گردید تا در این مدت،
یونهای فلزی دو ظرفیتی فرصت کافی برای کمپلکس
شدن با اسید سیتریک و اسید تارتاریک را داشته باشند.
سپس ،نمونهها به مدت  10دقیقه با سرعت  1000دور
در دقیقه ،سانتریفیوژ گردیدند و مایع رویی نیز پس از
عبور از کاغذ صافی واتمن  ،42برای آنالیز فلزات سنگین
مورد استفاده قرار گرفت (.)Wuana et al., 2010

( Gergoric et al.,

.)2018

فلزات سنگین موجود در جزء باقیمانده خاک ،در واقع
جزء ساختار کانی اولیه آن بوده و ضرورتی برای حذف
آنها در زمان پاالیش خاکهای آلوده وجود ندارد.
استفاده از ترکیبات آلی که در فرآیند سوخت و ساز
ارگانیسمهای زنده وجود داشته و قابل تجزیه و غیرسمی
هستند و همچنین توانایی کمپلکس شدن با اجزاء مختلف
خاک را نیز دارا میباشند ،حائز اهمیت است .لذا این
موضوع میتواند نقش مهمی را در انتخاب روشهای
دوستدار محیط زیست و اقتصادی جهت پاالیش و
پاکسازی خاکهای آلوده ،ایفا نماید .هدف از این مطالعه،
ارزیابی پتانسیل اسید سیتریک و اسید تارتاریک برای
پاالیش و حذف فلزات سنگین  Zn ،Cu ،Pb ،Niو  Cdاز
خاکهای آلوده و بررسی توزیع شکلهای مختلف این
فلزات سنگین و تحرک آنها در خاک ،میباشد.

استخراج متوالی خاک قبل و بعد از شستشو

فلزات سنگین  Zn ،Cu ،Pb ،Niو  Cdاز اجزاء تبادلی (،)F1
پیوند یافته با کربنات ( ،)F2پیوند یافته با اکسیدهای
منگنز و آهن ( ،)F3پیوند یافته با مواد آلی ( )F4و جزء
باقیمانده خاک ( )F5با روش استخراج متوالی ( Tessiar
 ،)et al., 1979جدا شدند.
جزء تبادلی خاک :یک گرم خاک با  8میلیلیتر محلول
غیر بافر یک مول کلرید منیزیم با  pH= 7استخراج و
نمونهها قبل از سانتریفیوژ کردن ،به مدت یک ساعت در
دمای ℃  25در شیکر قرار گرفتند.
جزء پیوند یافته با کربنات :باقی مانده پس از حذف جزء
تبادلی خاک ،با  8میلیلیتر از محلول یک مول استات
سدیم که تا  pH= 5با اسید استیک تنظیم شده است،
استخراج و نمونهها قبل از سانتریفیوژ کردن ،به مدت 6
ساعت در دمای ℃  25در شیکر قرار گرفتند.
جزء پیوند یافته با اکسیدهای منگنز و آهن :باقی مانده
پس از حذف جزء پیوند یافته با کربنات ،با 20
میلیلیترمحلول  0/04مول هیدروکسید آمونیوم – اسید
کلریدریک در اسید استیک  25درصد حجمی ،استخراج
و نمونهها به مدت  6ساعت در حمام آب با تکانهای
مقطعی و در دمای ℃ 96±3گرم شدند.
جزء پیوند یافته با مواد آلی :باقیمانده پس از حذف جزء
پیوند یافته با اکسیدهای منگنز و آهن ،با  3میلیلیتر
محلول  0/02مول اسید نیتریک و  5میلیلیتر پراکسید

مواد و روشها
شش نمونه از خاکهای آلوده شده شهرک صنعتی
چرمشهر واقع در شهرستان ورامین ،از عمق صفر تا 15
سانتی متری خاک ،تهیه گردید .این خاکها حدود 20
سال محل تخلیه پسماندهای خطرناک دو شهرک صنعتی
چرمشهر و ساالریه بودهاند .نمونه خاکها پس از هوا
خشک شدن و عبور از الک دو میلیمتری ،برای انجام
آزمایشها نگهداری شدند .بافت خاک به روش
هیدرومتری ( )Gee & Bauder, 1982تعیین شد .برای
اندازه گیری  ،pHاز سوسپانسیون آب به خاک 1:2
استفاده گردید ) .(Fotovat & Naidu, 1998کربن آلی
به روش اکسایش تر )،(Nelson & Somers, 1982
ظرفیت تبادل کاتیونی ( ،)Rhichards, 1954کربنات
کلسیم معادل با روش خنثی کردن کربنات کلسیم با اسید
کلریدریک و تیتراسیون اضافی با سود ( & Loeppert
 )Suarez, 1996و فلزات سنگین  Zn ،Cu ،Pb ،Niو Cd
با روش  )krishnamurti et al., 1994( ICP-AESاندازه-
گیری شدند.
شستشوی خاک

برای استخراج فلزات سنگین ،از غلظت  0/05مول (50
میلی مول) اسید سیتریک و اسید تارتاریک بر اساس روش
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و مایع رویی در ارلن مایر با آب مقطر به حجم 100
میلیلیتر رسید .بقایای به جا مانده در هر مرحله ،مجدداً
با  8میلیلیتر آب مقطر شسته شده و برای مرحله بعدی
استخراج ،نگهداری شدند.

هیدروژن  30درصد که تا  pH= 2تنظیم شده است،
استخراج گردید .سپس نمونهها به مدت  2ساعت در حمام
آب و در دمای ℃  85±2گرم شدند 3 .میلیمتر پراکسید
هیدروژن  30درصد با  pH= 2به نمونهها اضافه و به مدت
 3ساعت در حمام آب و در دمای پراکسید هیدروژن 30
درصد ℃  85±2گرما داده شدند .پس از خنک شدن5 ،
میلیلیتر از محلول  3/2مول استات آمونیوم در  20درصد
حجمی اسید نیتریک به نمونهها اضافه و حجم آنها با آب
مقطر به  20میلیلیتر رسانده شد .پس از آن ،نمونهها به
مدت  30دقیقه قبل از سانتریفوژ ،در شیکر قرار گرفتند.
جزء باقیمانده :بقایای مانده از حذف جزء پیوند یافته با
مواد آلی ،با  4میلی لیتر اسید نیتریک  50درصد و 10
میلی لیتر اسید کلریدریک 20درصد ،هضم گردید.
نمونهها به مدت  30دقیقه در شیکر قرار گرفتند و سپس
به صورت دورهای ،باقیمانده و اسید مخلوط و به مدت 30
دقیقه در ℃  95گرم و پس از آن تا رسیدن به دمای
اتاق ،خنک شدند .پس از هر مرحله ،نمونهها به مدت 30
دقیقه و با سرعت  3000دور در دقیقه ،سانتریفیوژ شده

فاکتور تحرک فلزات سنگین در خاک

مجموع فلزات سنگین در دو جزء تبادلی و پیوند یافته با
کربنات ( F2و  )F1متحرک بوده و قابلیت دسترسی
زیستی دارند .فاکتور تحرک خاک طبق فرمول زیر
محاسبه میشود (2010; Jwegbue,2013; Osakwe,
:)Vanek et al., 2005
×100

F1+F2
F1+F2+F3+F4+F5

=MF

آنالیز آماری

تحلیل آماری دادهها با نرم افزار  SPSSو مقایسه میانگین-
ها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد
انجام شد (جدول  1و  )2و نمودارها با ترم افزار Excell
رسم گردید.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه
Table1. Means± SD for some chemical and physical properties of studied soil
Parameter
)CEC(cmolc kg-1
)Clay(%
)Silt(%
)Sand(%
)O.M(%
pH
)CaCO3(%

Value
15.4±3.7
16.8±5.2
9/43±7
39.3±13.5
2.88±0.2
6.9±0.05
10±2.1

جدول  -2میانگین و انحراف معیار فلزات سنگین در خاکهای مورد مطالعه
Table2. Heavy metal content (Means± SD) for studied soil
Heavy metal
)Value )mg Kg-1
Zn
2955±2.2
Pb
297.18±2.2
Ni
470±2.35
Cu
519.2±2
Cd
350.1±1.6

در جزء تبادلی و فلزات سنگین  Niو  Cdدر جزء پیوند
یافته با کربنات ،مشاهده گردید .توالی توزیع فلزات
سنگین  Znو  Cuیکسان بوده و جزء باقیمانده> جزء
پیوند یافته با مواد آلی> جزء پیوند یافته با اکسیدهای
آهن و منگنز> جزء پیوند یافته با کربنات > جزء تبادلی،

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای خاک در جدول
شماره یک ارائه شده است.
بیشترین مقدار هر پنج فلز سنگین مطالعه شده در جزء
باقیمانده و کمترین میزان فلزات سنگین  Pb ،Znو Cu
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خاک یا کمپلکس نیکل با مواد آلی در شرایط
اکسیداسیون قرار گیرد ،با نگرانی همراه است )2005

مشاهده شد ،ولی در مورد فلز سنگین  ،Niجزء تبادلی
بیشتر از جزء پیوند یافته با کربنات بود .توالی فلز سنگین
 Pbدر جزء باقیمانده> جزء پیوند یافته با اکسیدهای آهن
و منگنز> جزء پیوند یافته با مواد آلی> جزء پیوند یافته
با کربنات > جزء تبادلی ،بود .لیکن جزء تبادلی فلز
سنگین  Cdبیش از جزء پیوند یافته با کربنات گزارش
شد .مطالعات شوگانگ و همکاران ( Shuguang et al.,
 )2018نشان داد که عدم پیش بینی سمیت کادمیم،
مربوط به حضور کادمیم در اجزاء پیوند یافته با اکسیدهای
آهن و منگنز و باقی مانده بوده و جزء قابل تبادل کادمیم
در واقع یک شاخص حساس برای جذب گیاه و تحرک
این فلز سنگین محسوب میشود .مس نیز عمدتا ًدر خاک
به صورت کاتیون دو ظرفیتی  Cu2+بافت میشود .به رغم
تصور عموم مبنی بر اینکه مس با ذرات آلی و معدنی
پیوند پیدا میکند ،یافتههای این مطالعه نشان داد که
بیشترین مقدار مس ،در جزء باقیمانده خاک وجود دارد.
این نتایج با یافتههای مطالعات کاراتانسیس و پیلز )2005
 (Karathanasis & Pils,مطابقت دارد .غلظت باالی مس
را در جزء باقیمانده خاک میتوان به جایگزینی آن در
ساختار آلومینوسیلیکات کانیهای خاک نسبت داد ( Park
 .)et al., 2016جزء پیوند یافته با مواد آلی و اکسیدهای
آهن و منگنز ،در مقایسه با جزء باقیمانده ،از میزان مس
کمتری برخوردار بوده و تجمع مس در جزء پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز را هم میتوان به رقابت جذب
 Cu2+و  Fe2+نسبت داد ( .)Shuguang et al., 2018مس
موجود در جزء باقیمانده و جزء پیوند یافته با اکسیدهای
منگنز و آهن ،در شرایط طبیعی نامحلول هستند .فلز
سنگین مس ،توانایی حرکت را در صورت قرار گرفتن
کمپلکس مس با اکسیدهای آهن و منگنز در شرایط احیاء
دارد .حرکت فلز نیکل در خاک نیز در صورتی که pH

.(Karathanasis & Pils,
2+

سرب نیز به صورت کاتیون دو ظرفیتی  Pbدر محیط
وجود دارد و زمانی که به فرم  Pb4+اکسید شود ،قابلیت
ورود به ساختار کانیهای رسی را خواهد داشت
( .)Karathanasis & Pils, 2005غلظت سرب در جزء
پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز ،رتبه دوم را در
بین اجزاء محتلف خاک به میزان  38/4درصد از غلظت
کل سرب ،دارد .نتایج نشان داد که جزء پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز ،نقش غالب را در نگهداشت فلز
سرب بازی میکند .در مطالعه حاضر ،میزان سرب موجود
در جزء پیوند یافته با مواد آلی 12/1درصد و جزء تبادلی
و جزء پیوند یافته با کربنات نیز  11/8درصد از کل غلظت
سرب را شامل میشود .وجود غلظت باالی سرب در جزء
تبادلی ،پیوند یافته با کربنات و مواد آلی ،حکایت از
سمیت باالی ناشی از اسیدی شدن حاصل از فرآیند
هوادیدگی یا تخریب خاک توسط انسان دارد
( .)Karathanasis & Pils, 2005تجمع غالب فلز روی در
جزء باقیمانده خاکهای غیر آلوده ،گزارش شده است
) .(Beckers et al.,2019در حالیکه روی در خاک های
آلوده به فرمهای  Zn(OH)2 ،ZnCO3و  Zn3(PO4)2یافت
میشود .بعد از جزء باقیمانده ،جزء پیوند یافته با مواد
آلی و اکسیدهای آهن و منگنز ،نقش بعدی را در
نگهداشت روی در خاک به تربیب با  16/4درصد و 14/7
درصد از غلظت کل روی ،دارا هستند .نگهداشت  Znرا در
جزء پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز میتوان به
ثابت حاللیت اکسید روی و توانایی  Znبه جایگزینی با
 Mnدر سطوح اکسیدی ،نسبت داد ( Tomasz et al.,
( .)2017جدول )3

جدول  -3میانگین و انحراف معیار فلزات سنگین در اجزاء مختلف خاکهای مورد مطالعه
Table3. Heavy metal concentrations (Means± SD) in various soil fractions
Zn
Pb
Ni
Cu
Cd
29±0.6
2.4± 1
25.5± 1.5
7.4± 0.01
56.78± 0.11
98.6±5.5
11.4± 0.65
24.1± 0.5
70± 0.18
24.14± 0.005
435±4.9
114± 3.2
79.2±3.4
76± 0.64
105.3± 0.12
484.4±20.10
35.98±2.04
100.2± 6.7
148.4± 2.6
40.46± 0.16
1853±13
112.12± 5.9
228.75± 5.8
175± 6.3
113.22± 0.37

Fraction
F1
F2
F3
F4
F5

 :F1جزء تبادلی  : F2 ،پیوند یافته با کربنات  : F3 ،پیوند یافته با اکسیدهای منگنز و آهن : F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و : F5جزء باقیمانده خاک.
F1: Exchangeable, F2: Carbonate, F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual
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ساعت از خاکهای آلوده با  0/05مول اسید سیتریک و
اسید تارتاریک در جدول شماره  4و شکل شماره  ،1ارائه
گردید.

رهاسازی فلزات سنگین از خاک با اسید سیتریک و
اسید تارتاریک

نتایج آزمایش شستشوی فلزات سنگین در مدت زمان 6

جدول  -4غلظت فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) و انحراف معیار نمونههای خاک پس از شستشو با اسید سیتریک و اسید
تارتاریک
Table 4. Heavy metals concentration (mg kg-1) and standard deviations before washing with citric acid and
tartaric acid
Heavy metal
Citric Acid
Tartaric Acid
Zn
1287±0.7
101±0.32
Pb
92.25±0.15
48±0.05
Ni
167.5±0.5
123.8±1.2
Cu
248±1.9
150.2±0.85
Cd
130.6±1.5
65.7± 1.75
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شکل  -1میانگین رهاسازی فلزات سنگین از خاک پس از شستشو با اسید سیتریک و اسید تارتاریک
Figure 1. Means of heavy metals removal after soil washing with Citric Acid and Tartaric Acid
میانگینهای یا یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارد.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

اسید سیتریک ،پتانسیل بیشتری در مقایسه با
اسیدتارتاریک در رهاسازی فلزات سنگین دارد .اسید
سیتریک دارای سه گروه عاملی کربوکسیل و اسید
تارتاریک دارای دو گروه عاملی کربوکسیل است .اسید
تریکربوکسیلیک فلزات سنگین را بیشتر از اسید
دیکربوکسیلیک ،استخراج میکند ( Ciriminna et al.,
 .)2017تشکیل کمپلکس اسید سیتریک و اسید تارتاریک
با فلزات سنگین ،باعث به هم خوردن تعادل بین فاز جامد
و فاز محلول خاک شده و موجب افزایش رهاسازی فلزات
از فاز جامد و ورود آنها به فاز محلول میگردد .تفاوت در
مقادیر جذب فلزات سنگین برای اسیدهای مختلف ،به
ساختار مولکولی این اسیدها و ثابت پایداری کمپلکس
فلزی آنها وابسته است .اسید تارتاریک دارای pka
کوچکتری در مقایسه با اسید سیتریک بوده و توانایی

غلظت فلزات سنگین استخراج شده و درصد رهاسازی آنها
توسط اسید سیتریک و اسید تارتاریک ،متفاوت گزارش
شد .در پایان  6ساعت شستشوی خاک ،اسید سیتریک
 45/55درصد روی 31/04 ،درصد سرب 35/64 ،درصد
نیکل 48/7 ،درصد مس و  37/2درصد کادمیم را
رهاسازی کرد .رهاسازی روی به میزان  3/42درصد ،سرب
به میزان 16/15درصد ،نیکل به میزان  26/34درصد ،مس
به میزان  28/93درصد و کادمیوم به میزان  18/76درصد
توسط اسید تارتاریک گزارش شد .اسید سیتریک و اسید
تارتاریک ،هر دو باالترین درصد رهاسازی فلز مس را
داشتند و کمترین مقدار فلز رهاسازی شده توسط اسید
سیتریک و اسید تارتاریک ،به ترتیب مربوط به فلزات
سرب و روی میباشد .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات
وانا و همکاران ( )Wuana et al., 2010مطابقت دارد.
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کمتری هم برای رهاسازی فلزات سنگین دارد
 .)al., 2004اسیدهای آلی میزان فلزات سنگین را در
سطح محلول خاک افزایش میدهند .سپس ،بین یونهای
این فلزات در سطح خاک و اسیدهای آلی محلول رقابت
اتفاق میافتد و اسیدهای دارای گروه کربوکسیل بیشتر،
باعث افزایش رهاسازی فلزات میشود ( Elkhatib et al.,

توزیع فلزات سنگین در اجزاء مختلف خاک بعد از

( Qin et

شستشو با اسید سیتریک و اسید تارتاریک

به منظور ارزیابی پتانسیل اسید سیتریک و اسید
تارتاریک ،آزمایش توزیع فلزات سنگین Zn ،Cu ،Pb ،Ni
و  Cdدر اجزاء مختلف خاک آلوده و خاکهای شستشو
شده با اسید سیتریک و اسید تارتاریک ،به روش استخراج
متوالی انجام گردید که نتایج آنها در جدولهای شماره
 5و  6شکلهای  2الی  4ارائه شده است.

.)2007

جدول  -5غلظت فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) و انحراف معیار نمونههای خاک پس از شستشو با اسید سیتریک
Table 5. Heavy metals concentration (mg Kg-1) and standard deviations after citric Acid washing
Fraction
Zn
Pb
Ni
Cu
Cd
F1
3.8± 1.15
nd
nd
3.4±1.7
2.5± 0.62
F2
13.58± 1.2
nd
nd
9.43± 0.19
4.3± 0.91
F3
54.34± 1.3
nd
nd
13.5±0.2
5.7± 1.8
F4
1027± 1.2
20± 1.18
110.3± 1.2
60.40± 1.6
80.2± 1.2
F5
1019.6± 2.2
170.1± 2
150±1
160.5± 2.7
110± 2.1
 :F1تبادلی : F2 ،پیوند یافته با کربنات : F3 ،پیوند یافته با اکسیدهای منگنز و آهن: F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و  :F5باقیمانده خاک
F1: Exchangeable, F2: Carbonate, F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual

جدول  -6غلظت فلزات سنگین و انحراف معیار نمونههای خاک پس از شستشو با اسید تارتاریک
Table 6. Heavy metals concentration (mg Kg-1) and standard deviations after Tartaric Acid washing
Fraction
Zn
Pb
Ni
Cu
Cd
F1
nd
nd
nd
10.4±0.7
nd
F2
24.27± 1.3
6.94± 1.3
9.47± 1.18
22.9± 1.28
22.25±1
F3
330.57±2.3
23.66± 1.15
20.23± 1.09
50.1±1.5
37.72±1.2
F4
381.42± 1.82
30± 2.1
110.3± 1.1
70.4±2.5
60.2±2.1
F5
1410± 2.14
169.1± 2.85
163± 2.3
165±2.7
149±2.6
 :F1تبادلی : F2 ،پیوند یافته با کربنات : F3 ،پیوند یافته با اکسیدهای منگنز و آهن: F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و  : F5باقیمانده خاک
F1: Exchangeable, F2: Carbonate, F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual.
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شکل  -2میانگین توزیع فلزات سنگین در خاک آلوده )  :F1تبادلی : F2 ،پیوند یافته با کربنات : F3 ،پیوند یافته با اکسیدهای منگنز
و آهن: F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و  : F5باقیمانده خاک).
Figure 2. The distribution of means of heavy metals in contaminated soils (F1: Exchangeable, F2: Carbonate,
)F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual
میانگینهای یا یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.
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شکل  -3میانگین توزیع فلزات سنگین در خاک شسته شده با اسید سیتریک )  :F1تبادلی : F2 ،پیوند یافته با کربنات : F3 ،پیوند
یافته با اکسیدهای منگنز و آهن: F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و  :F5باقیمانده خاک).
Figure 3. The distribution of means of heavy metals in contaminated soil after washing with citric acid (F1:
)Exchangeable, F2: Carbonate, F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual
میانگینهای یا یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.
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شکل  -4میانگین توزیع فلزات سنگین در خاک شسته شده با اسید تارتاریک )  :F1تبادلی : F2 ،پیوند یافته با کربنات : F3 ،پیوند
یافته با اکسیدهای منگنز و آهن: F4 ،پیوند یافته با مواد آلی و  :F5باقیمانده خاک).
Figure 4. The distribution of means of heavy metals in contaminated soil after washing with tartaric acid
)determined (F1: Exchangeable, F2: Carbonate, F3: Fe-Mn Oxide, F4: Organic, F5: Residual
میانگینهای یا یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

جزء پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز 16/85درصد،
در جزء پیوند یافته با کربنات  1/12درصد و در جزء
تبادلی  5 /13درصد گزارش شد .توالی فلز مس به ترتیب
جزء باقیمانده > جزء پیوند یافته با مواد آلی> جزء پیوند
یافته با اکسیدهای آهن و منگنز= جزء پیوند یافته با
کربنات > جزء تبادلی ،مشاهده گردید .میزان کادمیوم
نیز در جزء باقیمانده  32/34درصد ،در جزء پیوند یافته
با مواد آلی  11/55درصد ،در جزء پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز  30درصد ،در جزء پیوند یافته
با کربنات  6/89درصد و در جزء تبادلی  16/22درصد،

توالی استخراج فلز روی در اجزاء مختلف خاک به ترتیب
تبادلی  0/98درصد ،پیوند یافته با کربنات  3/34درصد،
پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز  14/72درصد،
پیوند یافته با مواد آلی  16/39درصد و باقیمانده 62/7
درصد میباشد .مقدار فلز سرب در اجزاء مختلف خاک به
این ترتیب بود :پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز >
باقیمانده > پیوند یافته با مواد آلی> تبادلی> پیوند یافته
با کربنات .مقدار فلز نیکل نیز در جزء باقیمانده 48/67
درصد ،در جزء پیوند یافته با مواد آلی  21/32درصد ،در

69

جلد  ،9شماره  ،4زمستان 1400

تحقیقات کاربردی خاک

کنندههای گوناگون را مقایسه کردند .در بین سه
کمپلکس کننده  ،EDTAاگزاالت و سیتراتEDTA ،
بهترین عملکرد را در رهاسازی فلزات سنگین داشت .گین
و همکاران (  )Qin et al., 2004مطالعهای در مورد اثر
زمان بر رهاسازی فلزات سنگین با استفاده از اسیدهای
آلی با وزن مولکولی کم مانند اسید سیتریک و اسید
استیک انجام دادند .این آزمایش به مدت  10هفته انجام
گرفت و در این تحقیق ،رها سازی فلزات سنگین در زمان
دو روز 100 ،درصد در نظر گرفته شد و بقیه زمان ،نسبت
به آن بیان شد .نتایج نشان داد بعد از  10هفته ،مقدار
رهاسازی فلزات سنگین به  51/7تا  81/6درصد کاهش
یافت .آنها علت را این گونه عنوان کردند که افزایش زمان
واکنش بین خاک و اسیدهای آلی ،سبب رهاسازی فلزات
سنگین از اجزاء خاک با پیوندهای سست و جذب دوباره
آنها به اجزاء با پیوندهای محکمتر ،شده است .به عالوه،
 CEC ،pHو مواد آلی به عنوان عوامل اصلی تفاوت
خاکها در الگوی رهاسازی فلزات سنگین شناخته شده-
اند .در مطالعه حاضر ،ویژگیهای نمونه های خاک یکسان
بوده و تنها متغیر ،مربوط به عوامل کمپلکس کننده یعنی
اسید سیتریک و اسید تارتاریک میباشد .با توجه به
ساختار مولکولی اسیدهای آلی کمپلکس کننده ،اسید
سیتریک سه پرتون و اسید تارتاریک دو پرتون آزاد
میکند .اسید سیتریک فلزات سنگین سرب و نیکل را در
اجزاء تبادلی ،پیوند یافته با کربنات و پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز به صورت کامل ،حذف کرد .به
نظر میرسد کاهش  pHخاک و سه گروه کربوکسیل در
حذف آنها نقش داشته است .اسید تارتاریک نیز فلزات
سنگین روی ،سرب ،نیکل و کادمیوم را از جزء تبادلی
رهاسازی نمود و این رهاسازی نیز با پیوندهای سست این
فلزات با اجزاء مذکور خاک ،در ارتباط است .عدم حذف
کامل فلز مس توسط اسیدسیتریک را در اجزاء تبادلی،
پیوند یافته با کربنات و پیوند یافته با اکسیدهای آهن و
منگنز را می توان به جذب دوباره و رقابت کاتیونهای
مس و آهن نسبت داد .عدم حذف فلز روی نیز میتواند
مربوط به ثایت حاللیت اکسید روی و جذب دوباره آن
باشد .از این رو pH ،خاکهای شسته شده با اسید
ستریک در مقایسه با خاکهای شسته شده با اسید
تارتاریک ،کمتر بوده و توانایی بیشتری برای رهاسازی
فلزات سنگین دارد و به همین دلیل ،فلزات سنگین سرب

یافت شد .بیشترین میزان فلز گزارش شده در جزء تبادلی
مربوط به کادمیم ،در جزء پیوند یافته با کربنات مربوط
به مس ،در جزء پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز
مربوط به سرب ،در جزء پیوند یافته با مواد آلی مربوط به
مس و در جزء باقیمانده مربوط به نیکل میباشد .در جزء
تبادلی خاک آلوده ،ترتیب میزان فلزات سنگین
 ،Cd> Zn>Ni>Cu>Pbدر جزء پیوند یافته با کربنات
 ،Zn>Cu>Cd>Ni>Pbدر جزء پیوند یافته با اکسیدهای
آهن و منگنز  ،Zn>Cd>Pb>Ni>Cuدر جزء پیوند یافته
با مواد آلی Zn>Cu>Ni>Cd>Pbو در نهایت در جزء
باقیمانده خاک  Zn>Ni>Cu>Cd>Pbگزارش گردید
(شکل  .)2توزیع فلزات سنگین در جزء باقیمانده خاک
پس از شستشو با اسید سیتریک و اسید تارتاریک از الگوی
واحد زیر تبعیت میکند . Zn> Pb>Cu>Ni>Cd :اما توالی
فلزات سنگین پس از شستشو با اسیدسیتریک در جزء
تبادلی خاک به صورت  ،Cd>Cu>Znدر اجزاء پیوند یافته
با کربنات و پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز به
صورت  Zn>Cu>Cdو در جزء پیوند یافته با مواد آلی به
صورت  Zn>Ni>Cd>Cu>Pbمشاهده گردید .در جزء
تبادلی خاک پس از شستشو با اسید تارتاریک ،فقط فلز
مس ظاهر شد .لیکن نتایج توزیع فلزات سنگین در خاک
پس از شستشو با اسید تارتاریک نشان داد توالی فلزات
سنگین در جزء پیوند یافته با کربنات به ترتیب
 ،Zn>Cu>Cd>Ni>Pbدر جزء پیوند یافته با اکسیدهای
آهن و منگنز به ترتیب  Zn>Cu>Cd>Pb>Niو در جزء
پیوند یافته با مواد آلی به ترتیب Zn >Ni>Cu>Cd>Pb
میباشد (جدولهای  5و  6و شکلهای  3و  .)4عوامل
کمپلکس کننده توانمندیهای متفاوتی در رهاسازی
فلزات سنگین سرب ،روی و کادمیوم از اجزاء مختلف
خاک دارند EDTA .در رهاسازی فلزات سنگین از اجزاء
پیوند یافته با مواد آلی ،کربنات و قابل تبادل خاک مؤثر
بوده ،ولی اثر کمتری در رهاسازی فلزات سنگین پیوند
یافته با اکسیدهای آهن و منگنز خاک دارد ( Wasay et
 .)al., 2001در حالیکه بررسی دیگر نشان داد اسید
اگزالیک در رهاسازی فلزات سنگین پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز خاک ،مؤثرتر از  EDTAعمل
می کند ( .) Heidari et al., 2015کریپج چیکو و همکاران
( )Kirpichtchikova et al., 2006نیز حذف فلزات سنگین
از خاک به روش استخراج متوالی با استفاده از کمپلکس
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برای هر پنج فلز سنگین مورد مطالعه زیر  10درصد
گزارش گردید .یافتهها نقش اسید سیتریک و اسید
تارتاریک را در کاهش دسترسی فلزات سنگین برای جذب
توسط گیاهان ،نشان داد .علیبراهیم و ویلیامز
) ،(Alibrahim & Williams,2016فاکتور تحرک فلزات
سنگین در خاک را به روش استخراج متوالی با استفاده از
 EDTAرا محاسبه کردند که به ترتیب برای مس 3/81
درصد ،سرب  6/53درصد ،روی  4/49درصد و نیکل 2/15
درصد ،گزارش شد .در یک بررسی دیگر با استفاده از
دیاتیلنتریآمینپنتا استیک اسید ( ،)DTPAفاکتور
تحرک فلزات سنگین به ترتیب زیر بود:

و نیکل از اجزاء پیوند یافته با کربنات و پیوند یافته با
اکسیدهای آهن و منگنز توسط اسید تارتاریک ،به صورت
کامل حذف نشدند.
فاکتور تحرک فلزات سنگین در خاک آلوده و خاک
شسته شده با اسید سیتریک و اسید تارتاریک

فاکنور تحرک خاک برای پنج فلز سنگین ،Cu ،Pb ،Ni
 Znو  Cdمحاسبه و در شکل  5ارائه گردید .بر اساس
نتایج تحقیقات بکرز و همکاران )،(Beckers et al., 2019
فلز سنگین در صورتی قابلیت دسترسی و جذب توسط
گیاهان را دارد که فاکتور تحرک آن ،بیش از  10درصد
باشد .در این مطالعه ،فاکتور تحرک در خاک آلوده برای
فلزات نیکل ،مس و کادمیوم بیش از  10درصد و در
خاکهای شسته شده با اسید سیتریک و اسید تارتاریک،

.)Topcuoglu, 2016( Cd>Zn> Pb>Ni
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Figure 5. Mobility factor of heavy metals in the contaminated soil and contaminated soil after washing with
citric acid and tartaric acid.
میانگینهای یا یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test

و قدرت اسید تارتاریک نیز برای حذف فلزات سنگین
روی ،سرب ،نیکل و کادمیوم از جزء تبادلی ،به اثبات
رسید .با توجه به اینکه سمیت فلزات سنگین در خاک با
فاکتور تحرک آنها در ارتباط است ،محاسبه فاکتور
تحرک نیز توانایی اسید سیتریک و اسید تارتاریک را در
حذف و کاهش دسترسی و جذب فلزات سنگین توسط
گیاهان نشان داد .از این رو ،با توجه به پتانسیل اسید
سیتریک و اسید تارتاریک در حذف و کاهش سمیت
فلزات سنگین ،استفاده از این اسیدها (اسیدهای آلی با
وزن مولکولی کم) برای پاالیش و پاکسازی خاکهای
آلوده ،توصیه میشود.

نتیجهگیری کلی
مطابق با نتایج این مطالعه ،فلزات سنگین در اجزاء مختلف
خاک با نسبت های متفاوتی پیوند خورده و جزء باقیمانده
خاک نقش مهمی را در نگهداشت آنها در خاک بازی
میکند .با توجه به اینکه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
نمونههای خاک یکسان بوده و تنها متغیر ،مربوط به
عوامل کمپلکس کننده با فلزات سنگین میباشد ،اثر اسید
سیتریک و اسید تارتاریک در رهاسازی فلزات سنگین در
خاک ،ارزیابی شد .توانایی اسید سیتریک برای حذف
کامل فلزات سنگین سرب و نیکل در اجزاء تبادلی ،پیوند
یافته با کربنا ت و پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز
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Abstract
The accumulation of heavy metals in the soil is a serious environmental problem. One of the heavy
metals remediation methods from contaminated soils is the use of chelating agents, particularly
organic acids. The aim of this study was to evaluate the potential of citric acid, and tartaric acid for
the Cd, Zn, Cu, Pb, Ni mobility and distribution in the contaminated soils. Accordingly, soil samples
were collected from contaminated soils of Charmshar Industrial Park located in Varamin city. Six
samples were collected from surface (0-15 cm) in 2019. Contaminated soils were washed using
0.05M citric acid and tartaric acid using a soil: liquid ratio of 1:25. In order to understand the
distribution of Zn, Pb, Cu, Ni, and Cd in soils before and after washing, a sequential extraction
procedure was applied. Accordingly, five chemical fractions of the studied heavy metals were
defined: exchangeable (F1), carbonate (F2), organic (F3), Fe-Mn oxide (F4) and residual (F5). Residual
forms were the most important for the retention of all heavy metals. Zn and Cu had the same
distribution and fractionation pattern. Cd and Pb had a strong affinity for the Fe-Mn oxide fraction.
The washing efficiency varied in the order: Citric Acid˃Tartaric Acid. Citric acid removed 45.55%
Zn, 31.04% Pb, 35.64% Ni, 48.7% Cu and 37.2%. Tartaric acid showed extraction efficiency of
3.42% Zn, 16.15% Pb, 26.34% Ni, 28.93% Cu and 18.76% Cd. The Cu, Cd and Ni mobility factor
were observed higher than 10 %. The mobility factor for five heavy metals calculated less than 10 %,
after washing by citric acid and tartaric acid. The results of this study showed that citric acid and
tartaric acid have a deleterious role in the release of heavy metals, and using theses acids is
recommended to contaminated soil remediation.
Keywords: Heavy metal, Citric Acid, Tartaric Acid, Sequential Extraction, Mobility Factor
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