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ABSTRACT
Adsorption of heavy metals by metal oxides is an effective method that is using to reduce the effects of heavy
metals in recent years. The aims of this research were to compare the effects of non-stabilized and Nacarboxymethylcellulose (Na-CMC)-stabilized hematite on the immobilization of nickel and to investigate the
effects of these amendments on different chemical forms of this metal in soil. For this purpose, a factorial
experiment was conducted using a completely randomized design. The experimental factors were types and
dosages of adsorbents (two types of adsorbents including non-stabilized and Na-CMC-stabilized hematite in
four levels, including 0, 0.25, 0.5 and 1%) and the levels of soil total Ni (25, 75, 125, 175 and 325 mg kg-1).
The results showed that the application of adsorbents to the soil decreased the concentration of Ni extracted by
DTPA (Ni-DTPA) and MgCl2 (Ni-MgCl2). The concentrations of Ni-DTPA and Ni-MgCl2 decreased as the
amount of adsorbent amount increased from 0.25 to 0.5%, but they increased as the amount of adsorbent
increased from 0.5 to 1%. The reduction concentration rate of Ni-DTPA by application of 0.25, 0.5 and 1%
non-stabilized hematite were 11, 13.9 and 9.63%, and by Na-CMC-stabilized hematite were 23.7, 35.9 and
20.3%, respectively, as compared to the control treatment. The results also showed that there were significant
differences between Ni-DTPA and Ni-MgCl2 concentration in the non-stabilized and Na-CMC-stabilized
hematite treatments. The results of sequential extraction in treatment with 175 mg Ni kg-1 soil showed that the
adsorbent application significantly reduced soluble + exchangeable, carbonate forms of Ni, and increased the
form associated with iron and manganese oxides compared to the control treatment.
Keywords: Hematite, Na-carboxymethylcellulose, Nickel, Sequential extraction.
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 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران.
 .3گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/10 :تاریخ بازنگری -1398/10/12 :تاریخ تصویب)1398/10/28 :

چکيده
جذب سطحی فلزات سنگین بهوسیله اکسیدهای فلزی بهعنوان یک روش مؤثر برای کاهش اثرات سوء فلزات سـنگین مورد
استفاده قرار میگیرد .پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان تأثیر هماتیت خالص و تثبیتشده با سدیم کربوکسی متیل
سلولز ( )Na-CMCبر غیرمتحرک کردن نیکل و بررسی اثر این جاذبها بر شکلهای مختلف این فلز در خاک انجام گرفته
است .بدینمنظور یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور نوع و مقدار جاذب (دو نوع جاذب شامل هماتیت خالص ( )Hو
تثبیتشده با  )H-CMC( Na-CMCهر یک در چهار مقدار (صفر 0/5 ،0/25 ،و یک درصد) و غلظتهای مختلف نیکل
( 175 ،125 ،75 ،25و  325میلیگرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .نتایج نشان داد که کاربرد
جاذبها در خاک باعث کاهش غلظت نیکل قابل استخراج با  )Ni-DTPA( DTPAو  )Ni-MgCl2( MgCl2گردید .با افزایش
مقدار جاذب از  0/25به  0/5درصد ،غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2کاهش و با افزایش از  0/5به  1درصد ،غلظت افزایش
یافت .میزان کاهش غلظت  Ni-DTPAبا کاربرد  0/5 ،0/25و یک درصد هماتیت خالص ،بهترتیب برابر  13/9 ،11و 9/63
درصد و با کاربرد هماتیت تثبیتشده با  Na-CMCبهترتیب برابر  35/9 ،23/7و  20/3درصد نسبت به تیمار شاهد بود.
همچنین نتایج نشان داد ،بین تیمارهای دارای هماتیت خالص و تثبیتشده با  Na-CMCنیز از لحاظ غلظت Ni-DTPA
و  Ni-MgCl2اختالف معنیدار وجود داشت ،بهطوری که تثبیت با  Na-CMCباعث افزایش کارایی هماتیت در جذب نیکل
گردید .نتایج عصارهگیری متوالی در سطح آلودگی  175میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک نشان داد که کاربرد جاذب بهطور
معنیداری شکل های محلول +تبادلی ،کربناتی را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش و شکل متصل به اکسیدهای آهن و
منگنز را افزایش داد.
واژههای کليدی :هماتیت ،سدیم کربوکسی متیل سلولز ،نیکل ،عصارهگیری متوالی.

مقدمه
آلودگی منابع آب و خاک به نیکل یکی از نگرانیهای مهم
زیستمحیطی در دهههای اخیر میباشد .نیکل بهطور طبیعی در
آبهای سطحی و خاک وجود دارد ،اما برخی فعالیتها نظیر
فعالیتهای صنعتی ،افزودن کودهای شیمیایی و آلی و آفتکشها
باعث افزایش غلظت نیکل میگردد ( .)Rathor et al., 2017شایع-
ترین عالمت سمی بودن نیکل در گیاهان مهار رشد ،کلروز ،نکروز
و پژمردگی است ( .)Pandey and Sharma, 2002مسمومیت
نیکل سبب بیماریهای پوستی (،)Bocca et al., 2007
حساسیتهای آلرژیکی ( )Xu et al., 2006و آسیب به دستگاه
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تنفس ( )Haber et al., 2000در انسان میگردد .روشهای
متداول برای پاالیش خاکهای آلوده نظیر خاکبرداری،1
کپسولهسازی ،2شستشوی در محل و خارج از محل ،3شیشهگون-
سازی 4و غیره ،بسیار هزینهبردار و انرژیبر میباشند ( Tsang
 .)and Yip, 2014با توجه به منابع مالی محدود برای پاالیش
خاک و بهدلیل تأکید بر حفاظت از محیط زیست ،تحقیقات در
مورد تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده به یک اولویت اصلی
تبدیل شده است ( .)Bolan et al., 2014تثبیت فلزات و شبهفلزات
در خاک با استفاده از گیاهان و جوامع میکروبی مرتبط با آن در
ناحیه ریشه (تثبیت گیاهی ،)5کاربرد اصالحکنندههای مختلف
(تثبیت شیمیایی )6یا ترکیب هر دو صورت میگیرد ( Komarek

1

Soil excavation
2
Encapsulation
3
In situ and ex situ washing/flushing
4
Vitrification
5
Phytostabilization
6
Chemical stabilization
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 .)et al., 2013ترکیبات زیادی برای غیرمتحرک کردن فلزات
سنگین در خاکهای آلوده بهکار رفتهاند ،از جمله این مواد می-
توان به ترکیبات فسفاتدار ،مواد آهکی ،کمپوست آلی ،بیوچار و
اکسیدهای فلزی اشاره کرد ( Bolan et al., 2014; Xing et al.,
 .)2016اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن از جمله موادی هستند
که طی سالهای اخیر بهعنوان ماده اولیه در جهت پاالیش خاک
آلوده به فلزات سنگین بهکار برده شدهاند (.)Lo et al., 2009
مزایای استفاده از اکسیدهای آهن در مقیاس نانو/میکرو ممکن
است بهدلیل تمایل باالی این مواد برای تعامل با فلزات سنگین
باشد که دلیل این امر ،سطح ویژه باال و داشتن گروه عاملی در
سطح آنها میباشد ( .)Hafez and Yousef, 2012اکسیدهای آهن
دارای خواص اتصالی بسیار مناسبی برای فلزات سنگین هستند
زیرا فلزات یا در سطوح این اکسیدها جذب میشوند یا جایگزین
 Feدر ساختار این اکسید یا هیدروکسید میگردند .فرایند جذب
یا جایگزین شدن فلز در ساختار اکسید آهن بستگی به ویژگیهای
فلز و اکسیدآهن مورد نظر دارد ( .)Sørensen, 2001اکسیدهای
آهن بهصورت گسترده در طبیعت وجود دارند و بهصورت مصنوعی
نیز در آزمایشگاه تهیه میگردند .انواع مختلف اکسیدآهن وجود
دارد ( )Kong, 2017که از جمله آنها میتوان به گوتیت،
هماتیت ،مگنتیت ،مگهمیت و فریهیدرات اشاره کرد ( Sørensen,
 .)2001مطالعات مختلفی جذب فلزات سنگین توسط ذرات
هماتیت در مقیاس نانو/میکرو را مورد بررسی قرار دادهاند.
) Sabouri et al., (2014تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و
هماتیت بر توزیع شکلهای شیمیایی سرب در یک خاک آهکی
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد در خاک تیمارشده
با نانوذره هماتیت درصد سرب در بخش باقیمانده بهطور معنی-
داری افزایش یافت ،اما سرب بخش اکسیدی کاهش معنیداری
یافت .همچنین نتایج آنها نشان داد ،کاربرد نانوذره آهن
صفرظرفیتی موجب کاهش معنیدار سرب قابل استخراج با
 EDTAشد ،اما کاربرد نـانوذرات هماتیـت تفاوت معنیداری در
مقایسه با شاهد ایجاد نکرد Mansouri et al. (2017) .تأثیر
نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی بر کاهش تحرک آرسنیک
در خاک را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد ،کاربرد
جاذبهای نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی غلظت
آرسنیک فراهم ،غلظت آرسنیک جذبشده بهصورت اختصاصی
در خاک و غلظت مجموع آرسنیک فراهم و آرسنیک جذبشده
بهصورت اختصاصی در خاک را بهطور مؤثری کاهش داد و
همچنین کارایی نانوذرات هماتیت در کاهش غلظت آرسنیک
خاک بیشتر از سایر جاذبها بود.

1. Aggregation
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وقتی ذرات اکسیدآهن بهصورت خالص در خاک بهکار می-
روند ،نیروهای مغناطیسی درونذرهای باعث کاهش خاصیت
مغناطیسی ذاتی این ذرات میگردد که بهدنبال آن تجمع ذرات
صورت گرفته و در نهایت سطح ویژه این ذرات کاهش مییابد
( .)Olsson et al., 2010برای جلوگیری از تجمع ذرات ،پلیمرهای
طبیعی مانند سلولز بهدلیل ویژگیهای سازگار با محیط زیست
مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند ( .)Kong, 2017برای جلوگیری
از تجمع 1ذرات اکسیدآهن ،میتوان کامپوزیتهای متشکل از
سلولز را بهکار برد که این پلیمر بهعنوان پوششدهنده و تثبیت-
کننده ذرات اکسید آهن میباشد و ظرفیت جذب آالیندهها را
بهبود میبخشد ( .)Lee et al., 2006سدیم کربوکسی متیل سلولز
( )Na-CMCپودر گرانول سفیدرنگ است که بیبو و غیرسمی
میباشد و پلیمری است که از سلولز مشتق میشود ،اما برخالف
سلولز CMC ،در آب محلول است و از نظر شیمیایی واکنشپذیر
است CMC .مانند بسیاری از کربوهیدراتهای دیگر مانند
نشاسته ،صمغ و دکسترین ،در صنایع متنوعی کاربرد دارد .از این
ماده بهعنوان غلظتدهنده ،امولسیونکننده ،نگهدارنده
و جذبکننده آب و تثبیتکننده در صنایع آرایشی و غذایی
استفاده می شود ( Bayarri et al., 2009; Wang and
 Na-CMC .)Somasundaran, 2005در مقادیر کم  pHخنثی
میباشد اما در مقادیر باالی  pHهیدرولیز میگردد ،بهویژه در
pHهای باال یون  Na+خود را از دست داده و دارای بار منفی
میشود .میزان تفکیک  CMCهم به  pHو هم به قدرت یونی
وابسته است ( Pan et al., (2010) .)Hoogendam et al., 1998با
استفاده از آزمایشات دستهای و ستونی غیر متحرک کردن فسفر
در خاک با استفاده نانوذرات مگنتیت تثبیتشده با  Na-CMCرا
مورد بررسی قرار دادند .آنها بیان کردند ،نانوذرات غیرتثبیتشده
بهسرعت به صورت ذرات میکرو تجمع یافتند .اگرچه مطالعات
زیادی در خصوص کاربرد هماتیت برای غیرمتحرک کردن فلزات
سنگین در خاک صورت گرفته است ولی کارایی ذرات هماتیت
خالص و تثبیتشده با  Na-CMCدر غیرمتحرک کردن نیکل در
خاک مورد مقایسه قرار نگرفته است .لذا پژوهش حاضر با هدف
مقایسه کارایی ذرات هماتیت خالص و تثبیتشده با Na-CMC
در کاهش تحرک نیکل انجام شد.

مواد و روشها
بهمنظور انجام این پژوهش ،یک نمونه خاک مرکب از عمق 0-20
سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در پاییز سال 1397
تهیه شد .نمونه خاک در هوای آزاد خشک و پس از عبور از الک
 2میلیمتری ،برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن از قبیل
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 pHدر گل اشباع EC ،در عصاره گل اشباع ،بافت به روش
هیدرومتر با روشهای معمول در موسسهی تحقیقات خاک و آب
(  ،)Ali Ehiai and Behbahanizadeh, 1993درصد کربن آلی
خاک به روش والکلی و بلک (،)Walkley and Black, 1934
درصد کربنات کلسیم معادل با روش کلسیمتری ( Nelson,
 ،)1982ظرفیت تبادل کاتیونی به روش تبادل با استات آمونیوم
( ،)Bower and Hatcher, 1966( )CECغلظت پتاسیم قابل جذب
به روش عصارهگیری با استات آمونیوم (،)Helmke and Spark, 1996
غلظت فسفر قابل جذب به روش اولسن ( ،)Olsen et al., 1954غلظت
قابل دسترس عناصر سرب ،کادمیوم ،کروم ،مس ،آهن ،روی به روش
عصارهگیری با  )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAو غلظت کل
نیکل با روش هضم توسط اسیدنیتریک  4موالر ( Sposito et al.,
 )1982تعیین گردیدند .برای تخمین شکل قابل دسترس فلز نیکل از
دو عصارهگیر  )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAو MgCl2
( )Meers et al., 2007استفاده گردید .برای آلودهسازی نمونههای
خاک مقادیر محاسبه شده از نمک سولفات نیکل ()NiSO4.6H2O
در آب مقطر معادل ظرفیت مزرعه حل گردید و به نمونههای خاک
اسپری و بهخوبی یکنواخت شد .سطوح مختلف نیکل شامل غلظت-
های  175 ،125 ،75 ،25و  325میلیگرم در کیلوگرم خاک بودند.
نمونه خاکهای آلوده شده در مقادیر سه کیلوگرمی به گلدانها
منتقل گردیدند و بهمنظور رسیدن به تعادل نسبی بهمدت دو ماه در
رطوبت ظرفیت مزرعه نگهداری شدند .در این پژوهش هماتیت از
شرکت مرک و  Na-CMCاز شرکت سیگما-آلدریچ خریداری گردید.

تهيه جاذب هماتيت تثبيتشده با :Na-CMC

برای تهیه جاذب  H-CMCحاوی  30درصد آهن 0/42 ،گرم
 Fe2O3با  40میلیلیتر آب دیونیزه مخلوط و بهمدت  1ساعت
اولتراسوند گردید تا سوسپانسیون کامالً همگن هماتیت بهدست
آید .سپس مقدار  0/58گرم  Na-CMCبه سوسپانسیون فوق
اضافه و بهمنظور دستیابی به محلول کامالً یکنواخت بهمدت 10
دقیقه ( 100وات) اولتراسوند گردید .پس از سانتریفیوژ محلول
حاوی هماتیت  ،NaCMCمحلول رویی دور ریخته شد و پودر
باقیمانده در کوره خالء در دمای  50درجه سانتیگراد خشک
گردید (.)Habibi, 2014
خصوصیات ذرات  Hو  H-CMCبا استفاده از دستگاه
طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه 1تعیین گردید .پس از سپری
شدن دوره خوابانیدن خاکهای آلوده شده ،جاذب  Hو H-CMC
در سطح صفر 0/5 ،0/25 ،و یک درصد وزنی (بر مبنای
اکسیدآهن) به تیمارهای خاک اضافه و همگن گردیدند .پس از
گذشت دو ماه از افزودن جاذبها ،خاکهای گلدانها هواخشک
گردیدند و غلظت نیکل قابل استخراج با Lindsay and ( DTPA
 )Norvell, 1978و  )Meers et al., 2007( MgCl2اندازهگیری و
در ادامه غلظتهای نیکل قابل استخراج با این دو عصارهگیر باهم
مقایسه شدند .شکلهای شیمیایی نیکل در سطح آلودگی 175
میلیگرم بر کیلوگرم خاک به روش عصارهگیری متوالی تسیر و
همکاران (( )Tessier et al., 1979جدول  )1تعیین گردید.

جدول  -1عصارهگيری متوالی به روش تسير و همکاران ()1979

مرحله

جزء عصارهگیری شده

F1

محلول+تبادلی

F2

کربناتی

F3

متصل به اکسیدهای آهن و
منگنز

F4

متصل به ماده آلی

F5

باقیمانده

روشکار
 8میلیلیتر محلول کلرید منیزیم  1موالر با  7 pHبه یک گرم خاک خشک شده در آون اضافه گردید،
سپس در دمای  25درجه سلسیوس بهمدت  1ساعت تکان داده شد.
 8میلیلیتر محلول استات سدیم  1موالر با  5 pHبه خاک باقیمانده از مرحله قبل اضافه گردید ،سپس در
دمای  25درجه سلسیوس بهمدت  5ساعت تکان داده شد.
 20میلیلیتر هیدروکسیل آمین هیدروکلراید  0/04موالر تهیه شده در اسید استیک  25درصد با 2 pH
به خاک باقیمانده از مرحله قبل اضافه گردید ،سپس در دمای  96درجه سلسیوس بهمدت  2ساعت تکان
داده شد.
الف 3 -میلیلیتر اسیدنیتریک  0/02موالر 5 +میلیلیتر آب اکسیژنه  30درصد به خاک باقیمانده از
مرحله قبل اضافه گردید ،سپس در دمای  85درجه سلسیوس بهمدت  2ساعت نگهداری و گاهی اوقات
تکان داده شد.
ب 3 -میلیلیتر آب اکسیژنه  30درصد به خاک باقیمانده از مرحله قبل اضافه گردید ،سپس در دمای
 85درجه سلسیوس بهمدت  3ساعت نگهداری و گاهی اوقات تکان داده شد.
ج 5 -میلیلیتر استات آمونیوم  3/2موالر به خاک باقیمانده از مرحله قبل اضافه گردید ،سپس در دمای
 25درجه سلسیوس بهمدت  30دقیقه تکان داده شد.
 7/5میلیلیتر اسیدکلریدریک غلیظ 2/5+میلیلیتر اسیدنیتریک غلیظ به خاک باقیمانده از مرحله قبل
اضافه و در دمای  25درجه سلسیوس بهمدت  16ساعت نگهداری ،سپس بهمدت  2ساعت تبخیر و تقطیر
مالیم 2و در نهایت سرد و صاف شد (بدون سانتریفیوژ).

)1 Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR

2 Gentle reflux
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در تمامی مراحل جداسازی فاز محلول/جامد توسط 30
دقیقه سانتریفیوژ انجام گرفت .محلول رویی برای آنالیز فلز نیکل
برداشته شد .خاک باقیمانده توسط  8میلیلیتر آب مقطر شسته
شده و پس از  30دقیقه سانتریفیوژ محلول رویی دور ریخته شد.
با توجه به اینکه شکل محلول+تبادلی و کربناتی بهعنوان
شکلهای متحرک فلز شناخته میشوند ،بنابراین فاکتور تحرک
بهصورت زیر تعریف میگردد (:)Chen et al., 2010
(رابطه )1
𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑏𝑟𝑎𝐶𝐶𝐶𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒+𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒+
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐶

=100×K

 :CSoluble+Exchangableغلظت نیکل در شکل محلول+تبادلی (میلی-
گرم بر کیلوگرم)
 :CCarbonatesغلظت نیکل در شکل کربناتی (میلیگرم بر
کیلوگرم)
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 :CTotalغلظت کل نیکل در خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)
ال
این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کام ً
تصادفی با دو نوع جاذب در چهار سطح و پنج غلظت نیکل در
خاک و در سه تکرار انجام گرفت .تحلیلهای آماری دادهها توسط
نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن در
سطح احتمال یک درصد صورت پذیرفت .نمودارها با نرمافزار
 Excelترسیم شدند.

نتايج و بحث
نتایج مربوط به برخی از ویژگیهای خاک مورد استفاده در
آزمایش در جدول ( ) 2ارائه گردیده است .نتایج حاصل از تجزیه
خاک نشان میدهد که بافت خاک مورد مطالعه لوم شنی ،مقدار
کربن آلی آن  0/9درصد و غلظت  Ni-MgCl2 ،Ni-DTPAو کل
بهترتیب برابر با  7/6 ،1/4و  25میلیگرم بر کیلوگرم بود.

جدول  -2برخی ويژگیهای فيزيکی-شيميايی خاک مورد استفاده

ویژگی

واحد

مقدار

ویژگی

شن
سیلت
رس
کربنات کلسیم معادل
کربن آلی
 ECعصاره گل اشباع

()%
()%
()%
()%
()%

65
25
10
20/58
0/9
2/25
7/86
13
15/10
207/92

آهن استخراجی با
روی استخراجی با DTPA
سرب استخراجی با DTPA
مس استخراجی با DTPA
کروم استخراجی با DTPA
کادمیم استخراجی با DTPA
نیکل استخراجی با DTPA
نیکل استخراجی با MgCl2
نیکل کل

dSm-1
-

pH

ظرفیت تبادل کاتیونی
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب

+

-1

Cmol(c )Kg
-1

mg kg

mg kg-1

خصوصیات اکسید آهن بکار رفته در این تحقیق در جدول
( )3نشان داده شده است .طیف مادون قرمز  Hو  H-CMCدر
شکل ( )1آورده شده است .با توجه به شکل ( -1الف) ،پیکهای
حدود  446 ،438و  579مربوط به پیوند  Fe-Oمیباشند که
حضور هماتیت را نشان میدهند ( Schwertmann and Cornell,
 .)2008پیک حدود  798مربوط به پیوند  Fe-O-OHو پیک حدود
 2923مربوط به سنتز مرطوب هماتیت هست ( Gotic and
 .)Music, 2007دیگر پیکهای حدود  3405و 1620مربوط به

واحد
DTPA

-1

mg kg

-1

mg kg

mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
-1

mg kg

-1

mg kg

-1

mg kg

مقدار
3/18
4/39
3/77
1/33
1/42
0/22
1/4
7/6
25

پیوند  O-Hمیباشند که نشاندهنده حضور آب میباشد
( .)Srivastava, 2012در شکل ( -1ب) ،پیکهای حدود 469و
 579مربوط به پیوند Schwertmann and Cornell, ( Fe-O
 )2008و پیک حدود  798مربوط به پیوند  Fe-OHمیباشند که
حضور هماتیت را نشان میدهند .همچنین پیکهای حدود 1030
مربوط به پیوند  1414 ،C-O-Cمربوط به پیوند  COOو 1598
مربوط به پیوند  C=Oمیباشند که حضور  CMCرا نشان میدهند
(.)El-Sakhawy et al., 2018

جدول  -3برخی خصوصيات اکسيدآهن بکار رفته در اين آزمايش

نوع
ماده

فرمول
شیمیایی

اندازه
(میکرومتر)

نقطه ذوب
()oC

چگالی
()g/cm3

وزن مخصوص
()g/cm3

pH

pHZPC

هماتیت

α-Fe2O3

60-20

1538

5/24

5/5-1/2

3/7

6/7
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شکل  -1طيف مادون قرمز ( Hالف) و ( H-CMCب)

تأثير غلظت نيکل کل خاک بر غلظت نيکل قابل دسترس (Ni-

 DTPAو )Ni-MgCl2

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر غلظت نیکل کل
خاک و روش عصارهگیری بر غلظت نیکل قابلدسترس در سطح
احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول  .)4مقایسه میانگینها
نشان داد که با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت نیکل
قابلدسترس ،مخصوصاً غلظت  Ni-DTPAبهطور معنیداری
افزایش یافت (شکل  ،)2ولی غلظت  Ni-MgCl2با شدت کمتری
افزایش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که غلظت Ni-DTPA
بهطور مستقیم با غلظت کل این فلز همبستگی دارد .برای فلزات
کادمیوم ،روی و نیکل گزارش شده است که  DTPAتقریباً ٪11
از کل فلز خاک را حذف میکند ( )Sims et al., 1991که غلظت
آن به مراتب بیشتر از مقداریست که توسط گیاهان طی سالها و
دههها حذف میگردد (O’Connor .)McBride et al., 2003
) (1988گزارش کرد که غلظت فلزات قابل استخراج با DTPA
ممکن است بهطور مستقیم با غلظت کل این فلزات در خاک در
مقایسه با غلظت قابلدسترس آنها برای گیاه همبستگی داشته
باشد .عصارهگیر  DTPAبهطور گسترده برای تعیین میزان گیاه-
فراهمی فلزات کمیاب مورد استفاده قرار میگیرد و طبق گزارش-
ها غلظت فلزات قابل استخراج با  DTPAبا جذب گیاه برای عناصر
روی ،کادمیوم و نیکل همبستگی خوبی نشان داده است ( Cajuste
et al., 2000; L’Huillier and Edighoffer, 1996; Schwab et
 .)al., 1991; Simmons and Pongsakul, 2004البته در برخی

مطالعات گزارش شده است که غلظت فلزات قابل استخراج با

عاملهای کمپلکسکننده با جذب گیاه همبستگی ضعیفی نشان
دادهاند ( Baxter et al., 1983; Cajuste et al., 2000; Miner et
 .)al., 1997; Sistani et al., 1995این اختالف در نتایج گزارش
شده تا حدی ممکن است ناشی از تفاوت در مقدار ماده آلی و pH
خاک ،منبع و مقدار آالینده و همچنین اثر گذشت زمان آالینده
باشد ( pH .)Menzies, 2003عصارهگیر  )pH=7/3( DTPAدر
واقع با  pHواقعی خاک متفاوت هست ،در نتیجه باعث تغییراتی
در خصوصیات خاک و گونهبندی فلزات کمیاب میگردد
( ،)Menzies, 2003البته  pHخاک مورد مطالعه در این تحقیق
 7/86میباشد که به  pH=7/3نزدیک هست.
در کمترین سطح نیکل کل (سطح  25میلیگرم بر
کیلوگرم) ،غلظت  Ni-MgCl2بیشتر از غلظت  Ni-DTPAبود،
احتماالً در سطوح پایین فلز ،جذب سطحی سازوکار غالب هست
و نیکل در مکانهای تبادلی قرار دارد ،در نتیجه بیشتر توسط
 MgCl2استخراج میگردد .کاربرد محلولهای نمک خنثی مانند
 MgCl2بهعنوان عصارهگیر بر این فرض استوار است که فلزات
قابلدسترس برای گیاهان عمدتاً در سطوح معدنی قرار دارند و
میتوانند بهراحتی توسط سایر کاتیونها جابجا گردند .نمکهای
خنثی برخالف عصارهگیرهای کالتکننده مانند  ،DTPAفلزات را
توسط شستشوی خاک با کاتیون واجذب شده ،از فاز جامد خاک
خارج میکنند ( .)McLaughlin et al., 2000ولی در سطوح باالی
نیکل کل (سطوح  175 ،125 ،75و  325میلیگرم بر کیلوگرم)،
غلظت  Ni-DTPAبیشتر از  Ni-MgCl2بود احتماالً در سطوح
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جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر غلظت نيکل کل خاک و روش عصاره-

باالی غلظت ،تشکیل رسوب سازوکار غالب میباشد ،درنتیجه
نیکل بهصورت ترکیبات نامحلول یا کم محلول رسوب میکند.
احتماالً در این حالت  DTPAبا نیکل تشکیل کمپلکس داده و آن
را استخراج میکند .در کل میتوان نتیجه گرفت که برای تخمین
صحیح شکل قابلدسترس فلز نیکل در خاک انتخاب عصارهگیر
مناسب امری اجتناب ناپذیر میباشد.

گيری و اثر متقابل آنها بر غلظت نيکل قابلدسترس.

منابع تغییر

درجه آزادی

غلطت نیکل کل خاک
روش عصارهگیری
غلطت نیکل کل خاک×روش
عصارهگیری
خطای آزمایشی

4
1

***

629/5
***610/8

4

***175/5

20

0/1

ضریب تغییرات ()%

میانگین مربعات

1/46

*** :معنیدار در سطح 0/001
a

Ni-DTPA
Ni-MgCl2

40
35

b
c
d

25

e

20

f

15

f

g

h

75

25

10

i
325

175

125

غلظت نيکل کل

غلظت نيکل )(mgkg-1

30

5

0

)(mgkg-1

خاکقابلدسترس.
شکل  -2تأثير غلظت نيکل کل خاک بر غلظت نيکل
تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت  Ni-DTPAو Ni-MgCl2

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر نوع و مقادیر مختلف
جاذب بر غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2در سطح احتمال 0/1
درصد معنیدار بود (جدول  .)5مقایسه میانگین دادهها نشان داد
که افزودن جاذب (اکسیدآهن) باعث کاهش معنیدار غلظت Ni-
 DTPAو  Ni-MgCl2گردید (شکل  .)3هماتیت نیز مانند دیگر
ترکیبات اکسیدآهن میتواند فلزات سنگین را از طریق فرایند
جذب 1و جانشینی 2در ساختار خود قرار دهد .جانشینی آهن با
سایر کاتیونها بهطور معمول از طریق فرایند همرسوبی3
اکسیدآهن صورت میگیرد ،متعاقباً کاتیونهای مهمان به ساختار
اکسیدآهن متصل میگردند ( Schultz et al., 1987; Ford et al.,
 .)1997فرایند جانشینی بهطور معمول باعث ایجاد فضای خالی
در ساختار اکسیدآهن میگردد تا حداقل اعوجاج کلی ساختار
حفظ شود .جایگزینی با کاتیونهای سه ظرفیتی و شعاع نزدیک
به آهن ( )IIIباعث ایجاد کمترین تغییر شکل در ساختار معدنی
اکسیدآهن میگردد ( .)Cornell and Schwertmann, 1996شعاع
یونی  0/7 ،Ni2+و  0/645 ،Fe3+آنگستروم میباشد ( Shannon
1. Adsorption
2 . Substitution

 )and Prewitt, 1969که تقریباً نزدیک بههم هستند ،ولی نیکل
دو ظرفیتی و آهن سه ظرفیتی میباشد .جایگزینی فلزاتی مانند
نیکل باعث ایجاد فضای خالی بیشتر در ساختار میگردد که
ممکن است خصوصیات فاز معدنی اکسیدآهن را تغییر دهد.
بنابراین انتظار میرود ،سرعت انحالل اکسید آهن افزایش یابد ،اما
اغلب برعکس این پدیده مشاهده میگردد .این مسأله اینگونه
توجیه میگردد که ایجاد فضای خالی بیشتر باعث ایجاد یک الیه
سطحی محافظ میگردد و سرعت انحالل اکسید آهن کاهش می-
یابد (.)Cornell and Schwertmann, 1996
همچنین یونها از طریق جذب اختصاصی یا غیراختصاصی
به سطوح اکسیدهای آهن متصل میگردند .جذب غیراختصاصی
باعث تشکیل جفتهای یونی در سطوح میگردد ،در حالیکه
جذب اختصاصی باعث ایجاد کمپلکسهای درونکرهای میگردد.
این کمپلکسهای درونکرهای بهدلیل واکنش بین یونهای
جذبشونده و گروههای هیدروکسیلی دپروتونه موجود در سطح
ایجاد میگردند .فلزات قلیایی بهطور کلی بهصورت غیراختصاصی
و فلزات قلیایی خاکی و فلزات سنگین مانند نیکل بهصورت
3. Co-precipitation
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 Ni2+ ،Zn2+ ،Co2+و  Pb2+میباشد ( .)Petrox et al., 2002از
طرفی  CMCبا سازوکار تثبیت الکتروستاتیک و تثبیت فضایی1
( )He et al., 2007; Hoch et al., 2008باعث پراکندگی بهتر
ذرات هماتیت میگردد که بهدنبال آن سطح تماس ذرات با یون-
های نیکل و قابلیت جذب آنها افزایش مییابد .همچنین نتایج
مقایسه میانگینها نشان داد ،با افزایش مقدار جاذب از  0/25به
 0/5درصد وزنی غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2کاهش و با
افزایش از  0/5به  1درصد غلظت نیکل افزایش یافت .میزان
کاهش غلظت  Ni-DTPAبا کاربرد  0/5 ،0/25و یک درصد وزنی
 Hبهترتیب برابر  13/9 ،11و  9/63درصد و با کاربرد H-CMC
بهترتیب برابر  35/9 ،23/7و  20/3درصد بود .با آنکه انتظار
میرفت با افزایش مقدار جاذب توانایی آنها در کاهش مقدار نیکل
خاک افزایش بیابد ،ولی برعکس این نتیجه مشاهده گردید.

اختصاصی به سطح اکسیدهای آهن متصل میگردند ( Davis and

 .)Kent, 1990; Cornell and Schwertmann, 1996قدرت جذب
بستگی به عنصر جذب شده دارد ،جذب اختصاصی نسبت به
جذب غیراختصاصی اتصال پایدارتر ایجاد میکند ( Stumm and
 .)Morgan, 1996قدرت جذب برای فلزات سنگین جذب شده
بهصورت اختصاصی بر روی هماتیت بهصورت زیر میباشد
(:)Schwertmann and Taylor, 1989
Cu > Pb > Zn > Cd > Ni
نتایج نشان داد ،بیشترین غلظت  Ni-DTPAو Ni-MgCl2

مربوط به تیمار شاهد (بدون جاذب) و کمترین غلظت آن مربوط
به تیمار دارای  H-CMCدر سطح  0/5درصد وزنی بود ،بهطوری
که تفاوت این دو تیمار در کاهش غلظت  Ni-DTPAحدود 36
درصد بود .همچنین نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که بین
تیمارهای دارای  Hو  H-CMCنیز از لحاظ مقدار  Ni-DTPAو
 Ni-MgCl2اختالف معنیدار وجود داشت .میزان کاهش غلظت
 Ni-DTPAبا کاربرد  0/5درصد وزنی  Hو  H-CMCنسبت به
تیمار شاهد بهترتیب برابر با  14و  36درصد بود که نشاندهنده
کارایی بیشتر  H-CMCدر کاهش غلظت نیکل خاک میباشد.
تفاوت این دو تیمار در کاهش غلظت نیکل خاک حدود  22درصد
بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که  CMCباعث افزایش کارایی
هماتیت در جذب نیکل گردیده است .در واقع این ماده بهعنوان
پلیمری مشتق شده از سلولز ،حاوی آنیون کربوکسیالت و
گروههای عاملی هیدروکسیل است ( )Yan et al., 2014که دارای
قدرت کمپلکسکنندگی برخی یونهای فلزی مانند ،Cd2+ ،Cu2+

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس اثر نوع و مقادير مختلف جاذب و غلظتهای-
کل نيکل و اثر متقابل آنها بر غلظت نيکل قابل استخراج با  DTPAو
MgCl2

درجه
آزادی

منابع تغییر
غلظت کل
نوع و مقدار جاذب
نوع جاذب و مقدار
جاذب×غلظت کل
خطای آزمایش
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***4589
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0
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ضریب تغییرات ()%
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a
b
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d
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HC1
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HC0.25

H1
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H0.25

B

نوع و مقدار جاذب
شکل -3تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت نيکل قابل استخراج با  DTPAو MgCl2

 :Bتيمار شاهد :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای يک درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای يک درصد H-CMC
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اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و غلظت نيکل کل خاک بر غلظت
 Ni-DTPAو Ni-MgCl2

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،اثر متقابل نوع و مقدار
جاذب و غلظت نیکل کل خاک بر غلظت  Ni-DTPAو Ni-MgCl2
در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول  .)5نتایج
مقایسه میانگین دادهها نشان داد در تمامی سطوح نیکل کل
خاک ،جاذب  H-CMCدر کاهش غلظت  Ni-DTPAو Ni-
 MgCl2مؤثرتر از  Hبود (جدول  .)6جاذبها در همه مقادیر و
همچنین غلظتهای نیکل کل خاک ،در کاهش غلظت Ni-
 DTPAنسبت به  ،Ni-MgCl2مؤثرتر بودند .همچنین در تمامی
سطوح نیکل کل خاک و در هر دو نوع جاذب ،با افزایش مقدار
جاذب از  0/25تا  0/5درصد وزنی ،غلظت  Ni-DTPAو Ni-
 MgCl2کاهش و با افزایش مقدار جاذب از  0/5تا  1درصد وزنی،
غلظت افزایش یافت .بهطوری که هر دو نوع جاذب در سطح 0/25
نسبت به  1درصد ،توانایی بیشتری در کاهش غلظت نیکل
داشتند .با توجه به اینکه جاذب بهکار برده شده در این پژوهش
دارای  pHاسیدی میباشد ،لذا انتظار میرود  pHدر تیمارهای
دارای جاذب کمتر از تیمار شاهد باشد ،همچنین با افزایش مقدار
جاذب کاهش  pHمشهودتر باشد.
a
a

ab

ab
b

b

HC0.25 HC0.5 HC1

H1

H0.5

pH

ab

7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7

Blank H0.25

نوع و مقدار جاذب
شکل  -4تأثير نوع و مقادير مختلف جاذب بر pH

 :Blankتيمار شاهد :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار
دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای يک درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد
 :HC1 ،H-CMCتيمار دارای يک درصد H-CMC

نتایج مربوط به تأثیر مقادیر مختلف جاذب بر  pHخاک
نشان داد ،با افزایش مقدار جاذب pH ،خاک کاهش یافت و در
تیمار  H1نسبت به تیمار شاهد  0/57واحد کاهش یافت (شکل
 .)4نتایج پژوهشهای مربوط به ) )Sabouri et al, 2014و
) Shafaei et al., (2012نیز نشان داد که کاربرد هماتیت باعث
کاهش  pHخاک گردید .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که
با افزایش مقدار هماتیت چون این جاذب دارای  pHپایین است،
باعث اسیدی شدن موضعی خاک و افزایش تحرک نیکل در خاک
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گردیده است.
بررسی اثر جاذبها بر شکلهای مختلف نيکل در خاک

براساس روش عصارهگیری متوالی تسیر ،نیکل در پنج
بخش محلول+تبادلی ،کربناتی ،متصل به اکسید آهن و منگنز،
متصل به ماده آلی و باقیمانده قرار دارد .توزیع نیکل در تیمار
شاهد با غلظت نیکل کل  175میلیگرم بر کیلوگرم به این ترتیب
بود :اکسید آهن و منگنز ˂ کربناتی ˂ باقیمانده ˂ تبادلی ˂ آلی،
البته این ترتیب در تمامی تیمارها صادق نبود (شکل  .)5بر ایـن
مبنا در تیمار شاهد ،بخش اکسیدی بیشترین سهم نسبی نیکل
( 34/39درصد) را دارا بوده و کمترین مقدار نیکل در بخشهای
تبادلی ( 9/88درصد) و آلی ( 9/6درصد) قرار داشت .بهدلیل
تمایل باالی اکسیدهای آهن برای جذب نیکل ( Rajaie et al.,
 )2008و با توجه به مقدار کم ماده آلی خاک ،چنین نتیجهای
قابل انتظار بود.
نمودار تأثیر نوع و مقادیر مختلف جاذب بر غلظت نیکل
جزء محلـول+تبادلی خـاک در شکل (-6الف) ،کربناتی (-6ب)،
متصل به اکسیدهای آهن و منگنز (-6ج) ،متصل به ماده آلی (-6
د) و باقیمانده (-6ر) نشان داده شده است .نتایج عصارهگیری
متوالی نشان داد که کاربرد جاذب بهطور معنیداری شکلهای
محلول+تبادلی ،کربناتی را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش و
شکل متصل به اکسیدهای آهن و منگنز را افزایش داد .در بین
نوع و مقادیر مختلف جاذب H-CMC ،در سطح  0/5درصد بیشتر
از سایر جاذبها مقدار نیکل محلول+تبادلی را کاهش داد .به-
طورکلی  9/88درصد از کل نیکل خاک شاهد در این بخش قرار
داشت که در این تیمار بهطور معنیداری کاهش یافته و به 6/48
درصد رسید .در رابطه با این شکل از نیکل در بخش نیکل قابل
استخراج با  MgCl2به اجماع بحث گردید.
غلظت نیکل کربناتی در تیمار شاهد  40/86میلیگرم بر
کیلوگرم بود که  23/46درصد از کل نیکل خاک این تیمار در این
بخش قرار داشت .با افزودن جاذب ،غلظت نیکل کربناتی در تمامی
تیمارها بهطور معنیداری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .این
شکل از فلز حساس به تغییرات  pHهست (.)Tessier et al., 1979
میتوان گفت افزودن جاذب با کاهش  pHخاک ممکن است باعث
ناپایدار شدن این شکل از نیکل گردیده و موجب انحالل بخشی
از فاز کربناته شده است Sabouri et al (2014) .بیان کردند با
افزودن نانوذرهآهن صفرظرفیتی مقدار سرب کربنانی بهطور
معنیداری کاهش یافت و به  34/3درصد رسید ،اما نانوذره
هماتیت کاهش معنیداری در مقدار نسبی این شکل از سرب
ایجاد نکرد Saffari et al., (2015) .نیز به این نتیجه رسیدند که
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 45و  90روز پس از افزودن جاذب آهن صفر ظرفیتی نزدیک به
 57و  70/26درصد از نیکل کربناتی کاهش یافت.
نتایج مقایسه میانگینها همچنین نشان داد که با افزایش
مقدار جاذب (هم بهصورت خالص و هم بهصورت تثبیتشده با
 )CMCاین شکل از نیکل بیشتر کاهش یافت ،بهطوری که از
 23/46درصد در تیمار شاهد به  13/15درصد در تیمار دارای H-
 CMCدر سطح یک درصد رسیدFarrokhian et al. (2017) .

 Firouziنیز اذعان داشتند که با افزایش مقدار نانوذرات مگنتیت
تثبیت شده با سدیم دودسیل سولفات به خاک ،غلظت کادمیم از
 528میلیگرم بر کیلوگرم در حالت شاهد بـه  382میلیگرم
بـرکیلوگرم در تیمار10درصد نانوذره رسید .آنها همچنین بیان
کردند در تیمار  10درصد ،غلظت کادمیم در شکل کربناتی 28
درصد نسبت به تیمـار شاهد (صفر درصد نانوذره) کاهش یافت یا
به عبارتی از شکل کربناتی خارج و در خاک تثبیت شد.

جدول  -6مقايسه ميانگينهای اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و غلظتهای نيکل کل خاک بر غلظت نيکل قابل استخراج با  DTPAو MgCl2
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m

e
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b

34/46
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i
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برخالف نیکل محلول +تبادلی و کربناتی ،غلظت نیکل
متصل به اکسیدهای آهن و منگنز در تمامی تیمارها بهطور معنی-
دار نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .غلظت نیکل متصل به
اکسیدهای آهن و منگنز در تیمار شاهد  59/9میلیگرم بر
کیلوگرم بود که  34/39درصد از کل نیکل خاک در این بخش
قرار داشت .برخالف نیکل کربناتی ،این شکل از فلز با افزایش
مقدار جاذب (هم بهصورت خالص و هم بهصورت تثبیتشده با
 )CMCافزایش یافت ،بهطوری که در باالترین مقدار جاذب (تیمار
دارای یک درصد  )Hبه  72/5میلیگرم بر کیلوگرم رسید که
 41/55درصد از کل نیکل این تیمار در این بخش قرار داشت.
) Farrokhian Firouzi et al. (2017نیز به نتایج مشابهی رسیدند
و بیان کردند ،غلظت کادمیم در تیمار 10درصد نانوذره مگنتیت

نسبت بـه تیمار شاهد تقریباً به مقدار سه برابر افزایش یافت .آنها
دلیل این امر را اینگونه بیان کردند که با افزایش مقدار جاذب در
خاک بین شکلهای محلول،کربناتی و اکسیدهای آهن رقابت
ایجاد شده و از آنجایی که اکسیدهای آهن تلهانداز خوبی برای
جذب کادمیم میباشند ،کادمیم موجود در این شکلها وارد شکل
اکسیدهای آهن گردیده است .اما نتایج بهدست آمده در این
پژوهش با نتایج ) Sabouri et al., (2014مغایرت داشت .نتایج
آزمایش آنها نشان داد که که افزودن نانوذره آهن صفرظرفیتی
تأثیر معنیداری بـر جذب سرب توسط اکسیدهای آهن و منگنز
خاک نداشت ،اما در تیمار نانوذره هماتیت مقدار سرب بهطور
معنیداری کاهش یافت .آنها دلیل این امر را کاهش تغییرات
موضعی  pHخاک در اثر اسیدی بودن نانوذره هماتیت ( pHنانوذره
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معادل  )4/1بیان کردند و اضافه کردند کـه  pHبر روی حاللیت
کانیهای هیدروکسید فلزی اثر میگذارد و با کاهش  pHحاللیت
این کانیها افزایش مییابد .اما در این پژوهش با وجود کاهش
 pHخاک در اثر کاربرد جاذب ،غلظت نیکل متصل به اکسیدهای
آهن و منگنز افزایش یافت .بنابراین میتوان گفت اکسیدهای آهن
مکانهای جذبی مناسبی برای نیکل در خاک میباشند و با
افزایش مقدار جاذب غلظت این شکل از فلز افزایش یافت.
افزودن جاذب در برخی تیمارها باعث کاهش نیکل متصل
به ماده آلی ،در برخی دیگر باعث افزایش این شکل از فلز نسبت
به تیمار شاهد گردید .این بخش از نیکل در تیمارهای دارای H
در سطح  0/25درصد H-CMC ،در سطح  0/25و  0/5درصد
نسبت به تیمار شاهد افزایش و در تیمارهای دارای  Hدر سطح
 0/5و یک درصد و  H-CMCدر سطح یک درصد کاهش یافت،
در واقع افزودن جاذب تأثیر مشخصی بر روی نیکل متصل به ماده
آلی نداشت .غلظت نیکل باقیمانده در تمامی تیمارها بهجز تیمار
دارای  Hدر سطح  0/25و یک درصد بهطور معنیداری افزایش
یافت .در تیمار دارای  Hدر سطح  0/25درصد غلظت این شکل
از نیکل تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشت و در تیمار دارای
 Hدر سطح یک درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .فلزات
بخش باقیمانده بهطور اساسی در شبکه کریستالی کانیها قرار
دارند و در شرایط طبیعی غیرقابلدسترس هستند ( Yobouet et
 .)al., 2010بهطور کلی کاربرد هماتیت باعث کاهش نیکل
محلول+تبادلی و کربناتی و افزایش نیکل متصل به اکسیدهای
آهن و منگنز و باقیمانده گردیده است.
نمودار تأثیر نوع و مقدار جاذب بر فاکتور تحرک نیکل در
شکل ( )7نشان داده شده است .نتایج نشان داد بین تیمار شاهد
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و تیمارهای دارای جاذب اختالف معنیدار وجود دارد ،بهطوری
که افزودن جاذب باعث کاهش مقدار فاکتور تحرک نیکل در
مقایسه با تیمار شاهد گردید .بهدلیل اینکه کاربرد جاذب باعث
کاهش غلظت نیکل محلول+تبادلی و کربناتی گردید و با توجه به
تعریف فاکتور تحرک که برابر با مجموع نیکل در شکل
محلول+تبادلی و کربناتی تقسیم بر غلظت نیکل خاک میباشد،
فاکتور تحرک نیکل در تیمارهای دارای جاذب نسبت به تیمار
شاهد روند کاهشی داشت .همچنین نتایج نشان داد که بین
تیمارهای دارای  Hو  H-CMCنیز از لحاظ مقدار فاکتور تحرک
نیکل اختالف معنیدار وجود داشت ،بهطوری که مقدار این فاکتور
در تیمارهای دارای  H-CMCنسبت به تیمارهای دارای  Hکمتر
بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،تثبیت هماتیت با  CMCبا
ایجاد مکانهای جذبی بیشتر باعث کاهش فاکتور تحرک نیکل
گردیده است ،همانطورکه کاربرد جاذب بهصورت تثبیتشده باعث
کاهش بیشتر غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2نسبت به نوع
خالص خود گردیده بود .میزان کاهش فاکتور تحرک نیکل با
کاربرد یک درصد  Hو  H-CMCنسبت به تیمار شاهد بهترتیب
برابر با  19/93و  37/38درصد بود که نشاندهنده کارایی بیشتر
هماتیت تثبیتشده در کاهش مقدار این فاکتور میباشد .تفاوت
این دو تیمار در کاهش فاکتور تحرک نیکل خاک حدود  17درصد
بود .با افزایش مقدار جاذب از  0/25به  0/5درصد مقدار فاکتور
تحرک نیکل کاهش ،و با افزایش از  0/5به  1درصد ،افزایش یافت.
میزان کاهش فاکتور تحرک با کاربرد  0/5 ،0/25و یک درصد H
بهترتیب برابر  22/06 ،18/64و  19/93درصد و با کاربرد H-
 CMCبهترتیب برابر  37/71 ،29/22و  37/38درصد بود.
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 همچنین. بیشتر بود، در تمامی سطوح نیکل کل خاکMgCl2
نتایج نشان داد در تمامی سطوح نیکل کل خاک و در هر دو نوع
 غلظت، درصد وزنی0/5  تا0/25  با افزایش مقدار جاذب از،جاذب
0/5  کاهش و با افزایش مقدار جاذب ازNi-MgCl2  وNi-DTPA
 نتایج عصارهگیری متوالی. غلظت افزایش یافت، درصد وزنی1 تا
+نشان داد که کاربرد جاذب بهطور معنیداری شکلهای محلول
 کربناتی را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش و شکل متصل،تبادلی
.به اکسیدهای آهن و منگنز را افزایش داد

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کاربرد جاذب هماتیت
 باعثCMC هم بهصورت خالص و هم بهصورت تثبیتشده با
- گردید و بهNi-MgCl2  وNi-DTPA کاهش معنیدار غلظت
 برای تثبیت هماتیت کارایی آن را در کاهشCMC کارگیری
 در واقع حضور هماتیت خالص و.غلظت نیکل خا ک افزایش داد
 مکانهای جدیدی برای جذب نیکل فراهم،CMC تثبیتشده با
Ni-  نسبت بهNi-DTPA  توانایی جاذبها در کاهش غلظت.نمود
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