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چكیده 

یکی از مشکالت زیستمحیطی دفن زبالهها ،غلبه بر حجم باالي شیرابۀ زبالههاست که به طور همزمان یا پس از دفن در اثر رطوبت
اولیۀ زباله و نفوذ بارندگی در محل دفن به وجود میآید .بیه ایین منظیور بیراي تربییت و نگهیداري  Cdدر پیی الینرهیاي رسیی ،از
خاکهاي رسی استفاده شد .در ایین تحقییق خیاکهیاي میورد مطالعیه از سیه منطقیۀ نزدییك و فاقید آلیودگی تهییه و آنالیزهیاي
فیزیکوشیمیایی و مکانیکی خاکها انجام شدند .همچنین به منظور ارزیابی پتانسیل جذبی خاکها ،مطالعات جذب و واجیذب  ،Cdبیر
اساس تکنیك  Batchبررسی شد .نتایج نشان داد که دادههاي جذبی نسبت به مدل النگمویر و فروندلیچ برازش داده شدند .بر اساس
ضرایب تبیین ( )R2و خطاي استاندارد ( ،)SEدادههاي جذبی نسبت به مدل النگمویر برازش بهتري را نشیان دادنید .بیشیترین مقیدار
جذب  Cdدر خاک شمارۀ  1و کمترین مقدار آن در خاک شمارۀ  2مشاهده شد .لذا بیشتربودن مقادیر پارامترهاي جذبی خاک  1نسبت
به سایر خاکها حاکی از پتانسیل جذبی باالي آن است .همچنین ،همبستگی پارامترهاي جذبی با ویژگیهاي مهندسی نشان داد کیه
خاک  1براي الینر مهندسی -بهداشتی مناسبتر است.
كلیدواژه


جذب سطحی ،دفن زباله ،کانیهاي رسی ،همدماهاي جذبی کادمیوم.

 .1سرآغاز
کندمیم ی ی تل فلزت

مظل دفن ب وجمد میآید .ی هی تل اوشههنا مننسهب و
سنگین تست و دا شیرتبۀ لبنا ههنا

تالت قیمت تحهدتث و سهنخت مهدفن لبناه ههنا شههرا،

شهرا ب منزاۀ آالیندۀ مظیطلیست ب وفما ینفت میشهمد.

تستفند تل خنکهنا اسی بن ویوگیهنا مننسب م ننی ی و

جما میتمتننهد وننصهر

شههیمینیی به ویههو مظتههما داصههد بههنالیی تل اد تسههت.

ممجمد دا لبنا ات حل کنند و بهن نفهمذ دا سهفر ههنا آب

سیست چند الیۀ اسی اندفیل لبنا هنا خهننگی و صهن تی

لیرلمینی سهب آامدگی آ هن شمند .اذت غله بر حج بنالا

ب منزاۀ سد ژئمشهیمینیی هیهداوای ی ،بهرتا جلهمگیرا تل

لیستمظیطی تست ک همزمهن و

سنگین ب آبخمت هنا لیرین ومهل مهی کننهد

آبهنا تسیدا حنصل تل نزوال

شیرتب ی ی تل مش ال

پس تل دفن دا نتیجۀ اطمبت توایۀ لبنا و نفمذ بناندگی دا
* نمیسند مسئمل:

تنتقنل فلزت

( .)Roehl and Czurda, 1998هستۀ اسهی دا بسهتر مظهل
Email: b.dovlati@urmia.ac.ir
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دفن ب منزاۀ فیلتر ومل و تل آامدگی مظیط نسهت ب وننصر

مطنا ن

سنگین جلمگیرا میکنهد .تل تیهن او مظققهن خهنکههنا

 Cdتش یل کمپل س هنا سطظی بن کلسهیت و تکسهیدهنا

اسی ات ک چسهندگی بیشترا دتاند برتا سنخت الینرهنا

آاممینیم  ،آهن و منگنهز تسهت که دا غلظهتههنا پهنیین

اسی تستفند میکنند .کننیهنا اسی ب دایل دتشتن سطمح

کندمیم (> )10-5 Mتتفهنق مهیتفتهد ( Brummer, et al.,

جذب تختصنصهی بهنال و جنیگهن ههنا پیمنهدا بهن ت هدتد

 .)1988همچنههین ،م ننیسهه کنتههرلکننههدۀ جههذب  Cdدا

بیشترا تل بناهنا منفی ،ظرفیت بهنالیی دا جهذب فلهزت

غلظههتهههنا بههنال (< ،)10 -5 Mمظههتمالً فرتینههد جههذب

سنگین دتاند .فرتیند جذب تل طریق کننی هن شهنمل جهذب

غیرتختصنصههی تل قهیههل تهههندل کههنتیمنی تسههت .ی ههی تل

سطظی ،تههندل یهمنی ،وتکهنش ههنا کمهپل س و اسهمب

اوشهنا مننسب دا تین لمین مطنا ۀ هه دمنههنا جهذب

وننصر تست و تاتهنط تنگنتنگ بن مقدتا و نهمع کهننی ههنا

سطظی تست .دا تین اوش براسی بهره کهنش ههنا بهین

اسی دتاد .همچنین ،قدا

ترهیت ،تهمیت لیندا دا تم ن

تنجن شد  ،تل مه ترین م ننیس هنا جذب بهرتا

جذب شمند و سطح جنذب و آگنهی تل سنختنا الیه ههنا

تظههت تههأثیر

جذب شمند تم ن پذیر خمتهد بهمد (فیرولبخهت.)1388 ،

پناتمتر هنا غلظت ،قنبلیت حلشدگی ،Eh ،pH ،کنن آاتیی،

اذت دا تین مطنا

تل اوش جذب سطظی بر تسند کهناتیی

سطمح ویو و ظرفیت تهندل کنتیمنی تسهت ( Czurda and

و کنابرد آسن آ ب منزاۀ پرکنابردترین اوش حذف فلزت

 .)Wagner, 1991فرتیندهنا جذب و وتجذب ادههن به

سنگین تستفند شد تسهت ( .)Zhou, et al., 2004تل آنجهن

تظههرک مجههدد وننصههر دتاد و بهه شههد

مقدتا و نمع بناهنا ممجمد دا سطح ادهن وتبست تسهت.
برخی تل بناهنا ممجمد دا سطح ذات

توه تل ذات

آاهی

ک منطقۀ مماد مطنا

فنقد تأسیسن

مهندسی و بهدتشهتی

تست و پس تل کمچکترین بناندگی ممجهب جهنااشهد

ین م دنی ب  pHوتبست تند و بن کنهش  pHت دتد م ن ههنا

شیرتب  ،بما آلتادهند  ،هجم تنمتع حشرت

بنا منفی تقلیل میینبد .دا شهرتیط تسهیدا ،بیشهتر سهطمح

پرندگن  ،چش تندتل ننمننسب منطقه و دا نهنیهت آاهمدگی

وتبست ب  ،pHدتاتا بنا مرهتتند و دا pHهنا قلینیی تیهن

مظیطلیست میشمد ،تیجند یک مدفن مهندسی -بهدتشهتی

سطمح بهن بهنا منفهی شهناژ مهیشهمند (.)McLean, 1992

مننسب برتا لبنا هنا شهرا الل و ارواا تست .دا تین

مظققن کهنهش و تفهزتیش وننصهر جهذبشهد دا بخهش

مطنا ه ب ه منظههما تنتخههنب بسههتر مننسههب خصمصههین

تکسیدا ات ب تغییرت

 pHتاتهنط دتدند و توال کردند که

 Cdبن پیمندا ا یف ب بخش تهندای و تکسهیدهنا  Mnو
 Feمتصل شد تست و تظت تهأثیر تغییهر شهرتیط تل قهیهل
کنهش  pHو تکسنیش و کهنهش به اتحتهی آلتد مهیشهمد
( .)Pavel, et al., 2010همچنین ،خمتص فیزی ی خهنک تل
قهیل ومل دالگیرا و مقنومت برشی نیز شدیدتً وتبست به
ترکیب (تملی دتن بنهدا و کهننیههنا سهنلند ) و کیفیهت
سههنختناا (چگههنای ،نسهههت تههرتک و داصههد اطمبههت)
ادهنست (.)Negro, et al. 2009
براسی تین پناتمترهن دا پیش بینی و کنترل افتنا فلزت
سنگین دا الینر اسی و جلمگیرا تل واود تین وننصهر به
آبخههمت هههنا لیرلمینههی حههنئز تهمیههت تسههت .بههر تسههند

و جمندگن و

مهندسی -شیمینیی خنکهن تمأ بن هه دمنههنا جهذبی Cd

براسی شد.
 .2مواد و روشها
 .1.2نمونۀ خاک
نممن هنا مماد مطنا

تل مننطق فنقد آامدگی تطرتف مظهل

دفن لبنا  ،تل ومق 0ه  30سننتیمترا خنک بردتشت شدند.
نممن هن برتا تنجن آلمهنیشههنا فیزی مشهیمینیی پهس تل
خشکشد تل تاک  2میلیمترا وهما دتد شدند .مختصن
جغرتفینیی مظل نممن بهردتاا خهنکههن دا جهدول  1دتد
شد تست .ویوگیهنا فیزی مشیمینیی و م ننی ی خنک بهن
تستفند تل اوش هنا تستنندتاد ب شهرح لیهر تنهدتل گیهرا
شدند.

بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه بهمنزلۀ الینر جاذب...
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مختصاتجغرافیايیمحلنمونهبرداري 

جدول.1

مختصن

کد نممن

جغرتفینیی

37ْ , 44َ , 14" N

1

37ْ , 43َ , 59" N

1451

45ْ , 01َ ,14" E
37ْ , 43َ , 42" N

3

1466

44ْ , 01َ , 06" E

 .2.2آزمایشهای شیمی خاک

ایتر اسننید شد .پس تل ه لد قرتئتههنا  40ثننیه و دو

شیمینیی نممن هن تل قهیل ظرفیت تهندل کنتیمنی

( )CECب اوش تستن

1449

45ْ , 00َ , 55" E

2

خصمصین

تاتفنع تل سطح داین ()m

سههنوت تنجههن شههد .پههس تل تصههظیح دمههنیی و غلظههت

آممنیم یهک مهمالا ( Chapman,

هگزتمتنفسفن

 pH ،)1965ب اوش کلرید کلسی  0/01مهمالا بهن نسههت

شد (.)Bouyoucos, 1962

 ،)Blakemore, et al., 1981( 1:2/5کهربن آاهی ( )OMبه
اوش وتکلی بلک ( ،)Tandon, 1998کربنن

سدی  ،داصد اد ،سیلت و شهن مظنسهه
به

تتیین دانه بندی خاک :دتن بندا خنک مماد مطنا

کلسی م ندل

اوش تسههتنندتادهنا  ASTM D-421و ،ASTM D-422

( )CCEبه اوش تیترتسهیم ( )Jackson, 1964و ههدتیت

حههدود تتربههرگ بههر تسههند تسههتنندتاد ،ASTM D-4318

تا تری ی خنک ( )ECدا وصناۀ گل تشهنع ت یین شد.

چگنای ویو ب اوش تستنندتاد  ASTM D-854و ترتک بر
تسند تسهتنندتاد  ASTM D-698بهرتا خهنکههنا مهماد

 .3.2آزمایشهای مکانیک خاک

مطنا

تنجن شد (جدول .)2

تتیین بافت خاک 40 :گر خنک دا یهک تااهن مهنیر 500

تتی عین رطوبععت بهینععه :اطمبههت بهین ه ( )ωoptمقههدتا

میلههیایتههرا ایختهه و بهه آ  100میلههیایتههر مظلههمل

اطمبتی تست ک خنک دا آ به بیشهترین دتنسهیتۀ خشهک

سدی  5داصد و  100میلیایتهر آب مقطهر

منکزیم خمد میاسد .مقدتا آ بن قرتادتد بیشهترین مقهدتا

هگزتمتنفسفن

تانف شد .پهس تل گذشهت  24سهنوت ،سمسپننسهیم به

دتنسیتۀ خشک منکزیم دا م نداۀ منظنی ترتک مظنسه شد.

سیلندا یک ایترا تنتقنل دتد و بن آب مقطر ب حجه یهک
جدول.2مشخصاتآزمايشپروکتوراستاندارد 

مشخصن
مقندیر

دا

شمناۀ

حج قناب

تاتفنع قناب

قطر قناب

جر چ ش

تاتفنع سقمط

ت دتد

ت دتد اربن

()cm3

()mm

()mm

()kg

()mm

الی هن

هر الی

تاک

943/9

116/33

101/6

2/5

304/8

3

25

4

تتیین حد روانی خاک :برتا ت یین حد اوتنی خنکهن

ب ی هدیگر برسهند .حهد خمیهرا نیهز تل میهننگین داصهد

دا مقنبل داصد اطمبت خنک

اطمبت آلمنیش فیتیل  3/2میلی مترا ت یین شد (طنحمنی،

تل اس مقندیر ت دتد اربن

تستفند شد .حد اوتنی اطمبتی تست ک دا آ به تلتا 25
ارب کنسنگرتند  ،ننحیۀ میننی خنک دا طمل  12/7میلیمتر

.)1371
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 .4.2همدماهای جذبی

جذبی ی سن م تهر تست و ب صما

ب منظما براسی وتکنشهنا جذبی  Cdتل آلمم هنا Batch

شد تست (:)Namasivayam, et al., 1995

تستفند شد .مظلمل  Cdدا غلظهتههنا ،15 ،10 ،5 ،2/5 ،0
 35 ،30 ،25 ،20و  40میلیگر دا ایتر بن لمینۀ کلریدکلسهی
 0/01ممالا تهی و بن نسهت  1:20ب نممن هنا خهنک تاهنف
شد .نممن هن ب مد

م نداۀ  3نمهنیش دتد

bKCe
1  KCe

()3

Q

دا تین م نداه  Ceغلظهت ت هندای ( Q ،)mg l-1مقهدتا

 24سهنوت ت هن دتد شهدند .پهس تل

مههندۀ جههذبشههد دا حناههت ت ههندل ( )mgkg-1و  Kو b

 5دقیق بن دوا 3000rpm

تتصهنل

تتمن لمن ت ندل ،نممن هن ب مد

ثنبت هنا النگممیرند ک ب ترتیهب بیهننگر قهدا

سننتریفیمژ شدند .سمسپننسیم حنصل تل طریق فیلتر غشنیی

جذب و حدتکرر ظرفیت جذب شمند تند .ارتیب م ندال

بن تندتلۀ منفذ  0/2µmصنف و غلظت ت هندای ( )Ceکهندمیم

مدل فروندای ( )Kf, nو النگممیر ( )Kl, bمظنسه شدند.

تل طریق دستگن تسپ تروفتممتر جذب تتمی  Shimadzuمدل
 A-A6300تندتل گیهرا شهد (.)ASTM; D4646-87, 2001

 .3نتایج و بحث

مقندیر جذبشد تل اتبطۀ  1مظنسه و منظنهی هه دمنههنا

 .1.3خصوصیات خاک
خصمصین

جذبی دا مظیط  Excelاس شد.

(C0  Ce )  V
Ms

()1

Q

ب منظما تمصیف مقندیر جذبشهدۀ  Cdاوا سهطمح

شیمینیی نممن هنا خنکهنا مهماد مطنا ه دا

جدول  3دتد شد تست .نتنیج نشن دتد تفنو
مقدتا کربنن

فنحشهی دا

کلسی خنک شمناۀ  1نسهت ب سنیر خهنکههن

( 2و  )3مشنهد شد .کربنهن

کلسهی تل جمله فنکتماههنا

جذبی کننیهنا اد ،ه دمنهنا جذبی هر یک تل نممن هن

مه دا جذب فلزت

بن مدل هنا مهتنی بر ت ندل فرونهدای و النگمهمیر بهرتلش

وننصر دتاد و بن تفزتیش آ مقدتا جذب بیشتر میشهمد .اهذت

دتد شههدند .مههدل جههذبی فرونههدای (م نداههۀ  )2ی ههی تل

بیشتربمد میزت آهک دا خنک  1مهیتمتنهد سههب تفهزتیش

مدلهنا تجربی و مهتنهی بهر ت هندل و بهرتا سیسهت ههنا

جذب فلزت

شمد .تل دیگر فنکتماههنا مهه دا فرتینهدهنا

تکمظلمای تست ک سطح جنذب ات ننهمگن فرض میکند

جذبی pH ،خنک تست .مظققن توال کردند ک ویوگیههنا

(.)Freundlich, 1928

Q  K f Ce

1/ n

()2

دا م نداۀ بنال  Kfو  nثنبتههنا فرونهدای و به ترتیهب
بیننگر ظرفیت و شد
دا سطح ذات

جذب و  Qمقدتا کندمیم جذبشد

اد تست .م نداۀ جذب النگممیر نیهز بهرتا

جذب تکالی تا اوا سطمح بن ت دتد متنهنهی سهنیتههنا

سنگین تست و اتبطۀ مستقی بن جهذب

جههذب و وتجههذب فلههزت

سههنگین ( Cdو  )Cuبهه pH

وتبست تند و 50داصهد آ ههن دا مظهدودۀ  pH≈ 5-7جهذب
میشمند ( .)Katsuhiko and Yanai, 2006تنتظنا مهیاود بهن
تفزتیش  pHخنک ،مقدتا جذب تفهزتیش و وتجهذب وننصهر
نیز کنهش ینبد .برو س بن کنهش مقهدتا  ،pHمقهدتا اد و
آهک خنک ،جذب و نگهدتاا  Cdنیز کنهش ینبد.

خصوصیاتشیمیايینمونههايخاک 

جدول.3

کد نممن

کالد بنفت خنک

CEC

EC

pH

آهک

cmolckg-1

dSm-1

0.01M CaCl2

%

ممتد آای

اد

سیلت

شن

1

Silty Clay

29

5/6

7/17

16/7

0/26

43/9

55

1/12

2

Sandy loam

18

0/67

7/53

3/64

0/68

19/2

11/3

69/2

3

Sandy Clay Loam

19

1/11

6/56

4/68

1/17

29/2

20

50/8
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بیشترین مقهدتا مهندۀ آاهی ( 1/17داصهد) دا خهنک 3

جنذب (اد) و دا نتیج ظرفیت جذب تفزتیش میینبد .تل

مشنهد شد .کمپل س بین فلز و ممتد آای مظلمل ب اقنبت

دیگر خمتص وملینتی مه جهنذب ههن بیشهتربمد دتنسهیتۀ

بین پیمند فلز بن م ن ههنا جهذبی و ایگننهد آاهی مظلهمل

ظنهرا و مقنومت دا برتبهر سهنئیدگی و ش سهتگی تسهت

وتبست تست .فلزتتی ک ب آسننی کمپل سههنا پنیهدتا بهن

(فیرولبخت .)1388 ،خنک هنیی که مقهندیر اد بیشهترا

ممتد آای مظلمل تش یل مهیدهنهد ،دا خهنک متظهرکتنهد.

دتاند ب دایل جذب آب و تیجهند حنئهل دا تطهرتف ذات ،

مظققن توال کردند بن تشه یل کمهپل س بهین کهندمیم و

دا مقنبل نیروههنا وتاد مقنومهت بیشهترا و دا سهنخت

خهنک بهن

الینرهنا مهندسی -بهدتشتی ومل رد بهترا نشن میدهند.

ممتد آای -م دنی ،یم کهندمیم تل طریهق ذات

نیروا کمترا تل طریق ادهن نگهدتاا میشمد و دایل آ

تصطالح الینر اسی مترتک شد ( )CCLبرتا همۀ الینرهنا

حضما ایگنندهنا م دنی  Cl-و  SO42-تست ک منن جذب

م دنی ک غناهنً تل خنکهنا ایزدتن مرل ادههن ،ادههنا

خنک مهیشهمد ( Oconnor, et al.,

سیلتی و سیلتهنا اسی سنخت شد تند ،تستفند مهیشهمد

 .)1984; Benjamin and Leckie, 1982نتهنیج نشهن دتد

( .)Negro, et al. 2009اذت برتا سنخت الینر اسی اندفیل،

بیشترین مقدتا اد و ظرفیت تهندای مربمط ب خنک  1بمد.

تل خنک ههنیی که دتاتا بهیش تل  20داصهد اد هسهتند

همچنین ،بین مقندیر اد و  CECخنکههن اتبطهۀ مرههت و

تستفند میشمد و تین  20داصد بنیستی ب ش ل ی نمتخت

اد تل

دا منظنی دتن بندا ظنهر شهمد ( Environment Agency,

کندمیم تل طریق ذات

مستقیمی مشنهد شد .مقهدتا ،نهمع و تنهدتلۀ ذات

( )1990جدول .)4

جمل پناتمترهنا مؤثر دا فرتیند جذب سطظی تست .اذت بن
تفزتیش تخلخل و کنهش تندتلۀ ذات  ،سطح ویهوۀ دتخلهی

خصوصیاتمکانیکینمونههايخاک 

جدول.4

کد نممن

1

2

3

حد اوتنی ()WL

30/9

22/5

25/3

حد خمیرا ()Wp

15/8

14

14/5

شنخص خمیرا ()PI

15/1

8/5

10/8

چگنای ویو ()Gs

2/73

3/01

2/89

منکزیم دتنسیتۀ خشک ()Kg/m3

1882

1841

1791

اطمبت بهین ()%

14/2

17

16

نتنیج نشن دتد ک بیشترین مقدتا حد خمیرا مربمط ب

ب منظما جلمگیرا تل نشت و نفهمذ منی هن

به داو

خنک  1تست (شه ل  .)1همچنهین ،نتهنیج آلمهم حهدود

سیست اندفیل و تنتخنب بهترین داصد تهرتک بهرتا الینهر

تتربرگ نشن دتد ک خهنک  1و  3دتاتا شهنخص خمیهرا

اسی ،آگنهی تل میزت اطمبت بهین الل و اهرواا تسهت

بیش تل  10تست .طهق تستنندتادهنا آژتنس مظیط لیسهت،

(طنحمنی .)1371 ،نممدتا ترتک خنک ،تاتهنط بهین داصهد

شنخص خمیرا دا الینر اسی بنیستی بین  10تن  65وتحد

اطمبت بهین ( )ωoptو دتنسیتۀ خشک مهنکزیم ( )γdmaxات

بنشههد ( Environment Agency, 1990; Jones, et al.,

نمنیش میدهد .نتنیج آلمم پروکتما تستنندتاد اوا نممنهۀ

.)2006

خنکهنا مماد مطنا

نشن دتد ،خنک  1نسهت ب خنک 2
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و

تست ک تین مقدتا دا خنک  1نسهت ب سنیر خنکهن بیشتر

و  3تل نظر اطمبت و دتنسیتۀ خشهک مهنکزیم متفهنو

تیههن تخههتالف دا نمههمدتا تههرتک مشهههمد تسههت .ی ههی تل

شد ،اذت خنک  1برتا اسید به بیشهترین تهرتک اطمبهت

ویوگیهنا تالینبی ترتک نسهت ب مقهدتا اطمبهت خهنک،

کمترا نینل دتشت و بهرتا سهنخت الینهر تقتصهندا تسهت

برآواد دتنسیتۀ خشک دا برتبر کمترین داصد اطمبت بهین

(ش ل .)2


خاکهايموردمطالعه 

شکل.1نمودارحدروانی



شکل.2نمودارتراکمخاک

 .2.3ویژگیهای جذبی کادمیوم ()Cd

( Hendrickson and Corey, 1981; Lehmann and

نتنیج نشن دتد نممدتا جذبی خنک  1ب دایل وجمد ظرفیت

 .)Harter, 1984نممدتاهنا جهذب بهرتا سهنیر خهنکههن

خطی و ب ش ل  Cتسهت.

منظنی ( )Lظنهر شد (شه ل .)3

جذبی بیشتر ( )CECب صما

مظتمالً دا مظیط مترتک شد الینر اندفیل و غلظتهنا ک

خطی نیست و ب صما

بن تمج ب خطیبمد نممدتا جذبی خنک  1میتمت گفهت

کههندمیم  ،جنیگههن هههنا جههذب تختصنصههی نسهههت بهه

ک شد

جنیگن هنا غیرتختصنصی تهمیت بیشترا دتشت و کندمیم

سنیر خنکههن بیشهتر تسهت .همچنهین ،وهالو بهر مقهندیر

ب طما سری و بن قدا

بیشترا دا تین م هن ههن جهذب

میشمد .نتنیج مطنا ۀ مظققن نیز تأکیدا بر تین مدونسهت

جذب و نگهدتاا کندمیم دا خنک  1نسهت به

جذبشد  ،پتننسیل جذب هنمل ه تم ن پذیر تسهت .تیهن
حنکی تل آ تست ک م ن هنا جذبی خنک  1به صهما

بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه بهمنزلۀ الینر جاذب...
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نیم پر تست و جذب کندمیم هنمل هه تدتمه دتاد .تیهن دا

و مقهندیر جهذبی کهندمیم ،

ب منظهما براسهی شهد

حنای تست ک م ن هنا جذبی خهنکههنا  2و  3به دایهل

غلظهت دتد ههنا جهذبی خهنکههنا  2و  3بهن تسههتفند تل

کمتربمد ظرفیت جهذبی نسههت به خهنک  ،1سهری نً پهر و

غیرخطهی

بخشی تل کندمیم نیز ب صهما

نر تفهزتا  SigmaPlot v12نسههت به م هندال

النگممیر و فروندای برتلش دتد شد (شه لههنا  4و .)5

اسهمب دا سهطمح ذات

جذب شدند .اذت تین نمع جذب ب اظن فرتیندهنا شیمینیی

برتلش دتد هنا جذبی خنک  1نسهت ب م ندال

جذب وتق ی مظسمب نمیشمد .تظهت تیهن شهرتیط شهیب

و النگممیر ب دایل خطی بمد نممدتا جهذبی آ اهرواا

نیهز

نممدتا جذبی کنهش و ت دتد م هن ههنا جهذبی ذات

نههمد تسههت و شهیب و وههرض تل مههدأ م نداههۀ خطههی آ

کنهش میینبد .چنین افتنا جذب سطظی ات میتمت ننشی تل

ب منزاۀ ظرفیت و شهد

تمنیل لیند اد ب جذب  Cdدا غلظتههنا که و کهنهش

پناتمترهنا جذبی م ندال

تین تمنیل بن تفزتیش غلظت فلز دتنست (توستن .)1383 ،

 5نشن دتد شد تست.

واجذب

جذب

خاک 1

جذب

واجذب

مقدار واجذب ()mg kg-1

-1

مقدار جذب شده ( )mgkg

مقدار واجذب ()mg kg-1

0
0.05
0.10
0.15
غلظت تعادلی کادمیم ()mg/l

0
0.00

دماهايجذبیخاکهايموردمطالعه 

شکل .3
هم

همدمايجذبیفروندلیچ 
شکل .4

-1

2

200

2

200

مقدار جذب شده ( )mgkg

2

200

4

400

4

400

مقدار واجذب ()mg kg-1

4

400

6

600

6

600

0
0.75

0.30
0.45
0.60
غلظت تعادلی کادمیم ()mg/l

0.15

0
0.00

-1

6

600

8

800

8

1000

مقدار جذب شده ( )mgkg

8

800

800

0
0.00

جذب

خاک3

1000

1000

0
1.50

فروندای و النگممیر دا جدول

واجذب

خاک 2

0.50
1.00
غلظت تعادلی کادمیم ()mg/l

جهذب  Cdتسهتفند شهد .مقهندیر

10

10

10

فروندای
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همدمايجذبیالنگموير 
شکل .5

جدول.5پارامترهايجذبیفروندلیچوالنگموير 

م نداۀ خطی
نممنۀ خنک

SE

R2

a

b

1

12/50

0/994

85/9

7331
پناتمترهنا النگممیر

پناتمترهنا فروندای
*SE

R2

n

Kf

SE

2

2

25/15

0/993

***1/73

***764/2

25/76

0/992

3

51/40

0/969

***

***

31/52

1/43

1501/4

R

0/988

b

Kl

***1/90

***1121

**

***

2/30

1623

* ،م نیدتا دا سطح  ،** p <0/05م نیدتا دا سطح  ،*** .p<0/01م نیدتا دا سطح  :a ،p< 0/001ورض تل مهدأ نممدتا جذبی و  :bشهیب خطهی
خنک  1تست :SE ،خطنا تستنندتاد

بر تسند مقندیر ارتیب تهیین ( )R2و خطنا تستنندتاد

کندمیم بن شهد

 85/9جهذب شهد دا حهنای که فرتینهد
بن شیب مالی ( )Kجهذب

( )SEم ندال  ،دتد هنا جذبی نسهت به مهدل النگمهمیر

جذب دا خنک  2و  3م ندال

برتلش بهترا ات نشن دتدند .م ن هنا جذبی برتا جهذب

شدند .تل طرفی منکزیم جذب کندمیم دا خنک  2و  3به

 Cdدا مدل النگممیر ی سن فرض شد تند .دا صماتی ک

ترتیب  1/12و  1/62گر دا کیلمگر بن شد

دا مدل فروندای سطح جنذب نهنهمگن فهرض و بهرتلش

و  2/3ت یین شد .دایل تصلی تفزتیش جذب کندمیم خهنک

دتد بههن داصههد کمتههرا مشههنهد شههد .همچنههین ،مقههندیر

 1نسهت ب سنیر خنکهن ات میتمت ب وجمد داصد بهنالا

پناتمترهنا جذبی خنکهن ( Kf, ،b ،Klو  )nنسهت به هه

اد CEC ،و آهک نسهت دتد .تین اوند دا سنیر خهنکههن

تفنو

م نیدتا دا سطح  0/1داصد تل خهمد نشهن دتدنهد

( .)p<0.001شیب تند و خطی خنک  1بیننگر شد

جذب

بنالست و ب اظن منکزیم جذب ،بیشترین مقهدتا نسههت

نیز مشنهد شد .ب طماا ک مقدتا و شد

جذبی 1/90

جذب کندمیم

دا خنک  3نسهت ب خنک  2بیشتر شد .به وههنا

دیگهر

فنکتماهنا جذبی (آهک ،اد و  )pHکنترلکنندۀ میهزت و
جذبی وننصر سنگین بمدند .تفزتیش مقهدتا کهندمیم

ب خنک  2و  3ات دا غلظتهنا یندشد تل خمد نشهن دتد.

شد

بدین م نی ک ب تلتا ههر کیلهمگر تل خهنک 7/33 ،گهر

جذبشد دا خنک  3نسهت به  2ات مهیتهمت به لیهندا

بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه بهمنزلۀ الینر جاذب...
فریبا عیسوند و همکاران

661

کربن آای ک منشأ ممتد هممی ی تسهت تاتههنط دتد .دواتهی

نیز تل تهمیت ویهو تا برخهمادتا تسهت .مقهندیر وتجهذب

( )1393دا براسههی تههأثیر مههمتد هههممی ی دا ش ه لهههنا

کندمیم دا خنکههنا  2و  3تقریههنً  3برتبهر مقهدتا دف هی

شیمینیی  Pbو  Cdنشن دتد که لیهندا کهربن آاهی سههب

خنک  1تست (ش ل  .)6تین تمهر به دایهل وجهمد داصهد

تفهزتیش جههذب مقهندیر  Pbو  Cdدا فههنل آاهی شههد .مههمتد

بنالا اد CEC ،و لیندا آهک دا خنک  1بهمد و سههب

سهنگین،

کنهش میزت وتجذبی کندمیم شهد تسهت .تیهن فرتینهد دا

قنبل دسترد نگههدتاا کننهد،

خنک ،ب منزاۀ

هممی ی والو بهر تشه یل کمهپل س بهن فلهزت
میتمتنند آ هن ات ب صما
تمن شد

جذب و نگهدتاا وننصر متفنو

جذب و فیلترکرد آالیند هن ب وسیلۀ ذات

تل هه هسهتند

فنکتما مؤثر دا نظر گرفت می شمد .بننبرتین ،خنک  1تل یک

( .)Zalidis and Barbauiarinis, 1999همچنهین ،پتننسهیل

طرف ممجب تفزتیش مقدتا جذب و تل طرف دیگهر سههب

جذب و وتجذب وننصر دا کننیهنا مختلهف ،متفهنو

کنهش مقدتا وتجذب کندمیم شد تست .اهذت خهنک  1به

و

مقههدتا وتجههذب وننصههر دا کههننیهههنیی مرههل کنئماینیههت،

اظن وجمد پتننسیل بنال نسهت ب تفزتیش جذب و کهنهش

هنامسیت و آامفن هن نسهت ب سنیر کهننیههن بیشهتر تسهت

وتجذب کندمیم برتا تستفند دا تحهدتث الینرههنا اسهی

( .)Prashant, 2004همچنههین ،مظققههن نشههن دتدنههد ک ه

مننسب تشخیص دتد شد .تاهت ب منظهما تفهزتیش مقهندیر

خهمتص گهزینش پهذیرا

جذبی وننصر سنگین دا الینرههنا اسهی ،تنتخهنب خهنک

کننیهنا خنک نسهت ب فلهزت

دتانهد ( .)McLean and Bledsoe, 1992اهذت بهتهر تسهت

سنگین بنفت شرط تول تست و تفزتیش میزت آهک و سنیر

خصمصین

کننیشننسی و ترکیهن

جنذبهن ب خنک ،مفید خمتهد بمد .تل تین او براسی تهمأ

سنختناا خنک ههن به

منظما تالینبی دقیق فرتیندهنا جهذب و وتجهذب وننصهر

خصمصههین

تنجن شمد.

شیمینیی فلزت

به منظههما بههرآواد شههد

و میههزت آاههمدگی خههنک و

مظیطلیست ،مطنا ۀ مقدتا و شد

سنگین خنک دا تحهدتث الینرههنا اسهی،

سهب تفزتیش سطح تطمینن دا سنل هنا مهندسهی خمتههد
شد.

وتجذب وننصر سنگین

خاک 1

مهندسههی و ویوگههیهههنا جههذب و وتجههذب

مقادیر واجذب کادمیم

خاک 2
کادمیم واجذب شده )(mg/kg

خاک3

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
9

3

0.
08

7

0.
08

0

0.
07

7

0.
07

6

0.
05

7

0.
04

4

0.
03

3

0.
02

0

0.
01

0.
00

کادمیم تعادلی )(mg/l


واجذبشده 

شکل.6مقاديرکادمیوم

 .4نتیجهگیری
هدف تصلی تین مطنا

جذبی کندمیم اوا سطمح جذبی خهنک ههنا ممجهمد دا
براسهی و تنتخهنب خهنک مننسهب

برتا تحدتث الینرهنا اسی بمد .ب تین منظما پناتمترههنا

مظل دفهن لبناهۀ تاومیه و تاتههنط آ ههن بهن خصمصهین
مهندسی خنکهن تالینبی شد .م ندال

جهذبی فرونهدای و

1394 پاییز
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اد ب منزاۀ تطالوهن

النگممیر نسهت ب دتد هنا جذبی کندمیم برتلش مننسههی

 بهتهر، همچنهین.مننسب برتا الینرهنا اسی تستفند شهمد

 ب،1  منکزیم جذب کندمیم دا خنک.تل خمد نشن دتدند

 تل جهنذبههنا،تست برتا بنالبرد پتننسیل جهذبی خهنک

 ظرفیت تهندل کنتیمنی و آهک نسهت،pH ،دایل لیندا اد

.مننسب نیز تستفند شمد

 مقهدتا وتجهذب، تل طرف دیگر.ب سنیر خنک هن بیشتر بمد
 نیز نسهت ب سنیر خنکهن حدتقل مقدتا1 کندمیم دا خنک

یادداشتها
1. Compacted clay liner
2. Sorption capacity
3. Distribution coefficient
4. Intensity sorption
5. Bonding energy
6. Max-sorption

.بمد ک ب منزاۀ فنکتما مؤثر دا تالینبی الینرهنا اسی تست
، بههر تسههند ویوگههیهههنا م ههننی ی خههنک،همچنههین
 پهنیینبهمد اطمبهت، بنالبمد دتنسیتۀ خشک، ایزدتن بمد
 به منزاهۀ1  خنک، داصد10 بهین و شنخص خمیرا بنالا
 به.گزینۀ مننسب برتا تستفند دا الینر اسهی ت یهین شهد
منظما تفزتیش سطح تطمینن تمصی میشمد تل کننیشننسی
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