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روشهای اصالح آلودگی آرسنیک در آب و خاک
2

ابراهیم سپهر ،*1محمدعلی شیریآذر

تاریخ پذیرش)1398/11/29 :

(تاریخ دریافت1397/11/01 :

چکیده
آرسنیک یک عامل سرطانزا است که وجود آن در منابع آبی و خاکی در غلظتهای بیشتر از حد قابلقبول یک تهدید
زیستمحیطی تلقی میشود .آلودگی آب و خاک به آرسنیک ،مهمترین مسیر ورود آن به چرخه غذایی انسان است .آرسنیک
در محیط زیست به شکلهای آلی و معدنی وجود دارد و سمیت شکلهای معدنی به علت حاللیت و تحرک باالی آنها بیشتر
است .آرسنیک در خاک معموالً به شکل جذبشده به سطوح ذرات خاک بهویژه اکسی هیدروکسیدهای آهن و به عنوان
جزئی از کانیهای خاک وجود دارد که پایداری و تحرک آنها تابع شرایط محیطی از قبیل  Eh ،pHو وجود یونهای رقابت
کننده است .روشهای سمیت زدایی آرسنیک از آب و خاک به سه نوع فیزیکی ،شیمیایی و زیستی تقسیم میشوند .کمهزینه
بودن ،دوستدار محیطزیست ،عدم تولید بقایای سمی ،گونهبندی آرسنیک و عملیات اجرایی آسان از عوامل تأثیرگذار در
انتخاب نوع روش است .در این مقاله مقدار و عوامل تعیینکننده غلظت و گونهبندی آرسنیک در آب ،خاک و روش جزءبندی
آرسنیک در خاک مرور میشود .در ادامه روشهای حذف و سمیت زدایی آرسنیک از آبوخاک با تأکید بر روشهای جذب
و نامتحرک سازی آن با استفاده از موادی با منشأ طبیعی ،فراوانی زیاد ،غیر آالینده بودن و دارای ظرفیت باالی جذب مرور
میشود.
واژههای کلیدی :آرسنیک ،سمیت ،اکسی هیدروکسیدهای آهن ،جذب

سپهر ا ،.شیریآذر م.ع .1399 .روشهای اصالح آلودگی آرسنیک در آب و خاک .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،8شماره  .4صفحه.84-69 :
 -1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 -2استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه (مکاتبه کننده)
* پست الکترونیکe.sepehr@urmia.ac.ir :
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دامنه وسیعی از  pHو  Ehباعث افزایش سمیت آن در
شرایط مختلف در طبیعت میشود .در شرایط اسیدی و
احیایی گونه آرسنیت و در شرایط اکسیدی و بازی گونه
آرسنات در محلول غالب است .در دامنه وسیعی از pH
آرسنیت به شکل تفکیک نشده حضور دارد .در شرایط
احیایی شدید گاز آرسین ( )AsH3تولید میشود ( Sarkar
 .)& Paul, 2016غلظت آرسنیک در آبهای شیرین غیر
آلوده  0/001تا  0/01میلیگرم در لیتر است .غلظت
متوسط آرسنیک در آب دریاچه معموالً کمتر از آب
رودخانهها میباشد و در دریاچههای متأثر از فعالیتهایی
نظیر صنعت و معدن کاری به  0/1تا  0/5و گاهی تا 1
میلیگرم در لیتر نیز میرسد ( & Smedley
 .)Kinniburgh, 2002غلظت آرسنیک در آب دریا معموالً
بین  0/001تا  0/008میلیگرم در لیتر ()Hassan, 2018
و در جریانهای زمینگرما از  0/1تا  50میلیگرم در لیتر
متغیر است ( .)Sarkar & Paul, 2016تنوع زیاد در
محتوی آرسنیک در آب رودخانهها ،دریاچهها و آبهای
زیرزمینی در سراسر جهان ناشی از تغییرات جغرافیایی
میباشد ( .)Sarkar & Paul, 2016استفاده از منابع آب
آلوده به آرسنیک برای تولید محصوالت کشاورزی غلظت
آرسنیک را در خاک افزایش داده و مقدار انتقال آن به
گیاه را تشدید میکند ( .)Haydarpoor et al., 2016حد
مجاز غلظت آرسنیک در آب برای مصارف آبیاری 0/1
میلیگرم در لیتر است ( .)Singh et al., 2015ازنظر
ترمودینامیکی یون آرسنات پایدارترین گونه آرسنیک در
آب میباشد ،نسبت یون آرسنات به آرسنیت آب دریا در
 pHبرابر  1026 ، 8به  1میباشد که در واقعیت به علت
فعالیت بیولوژیکی از  0/1به  1تا  10به  1نیز میرسد
( .)Mandal & Suzuki, 2002آرسنیک حساسیت کامالً
متفاوتی به تحرک در  pHهای معمول آبهای زیرزمینی
دارد و رفتارهای متفاوتی در شرایط احیایی و اکسیدی
نسبت به سایر اکسی آنیونها (سلنیوم ،کروم ،مولیبدنیوم
و آنتیموان) از خود نشان میدهد ( Sarkar & Paul,
 .)2016مطالعه اشکال شیمیایی عناصر به درک تحرک،
قابلیت زیستفراهمی و سمیت آنها کمک میکند.
گونهبندی آرسنیک بهوسیله متغیرهای زیستی و غیر
زیستی تعیین میشود و نهتنها برای درک بهتر چرخه
بیوشیمیایی آن در اکوسیستمهای مختلف و مکانیسمهای

مقدمه
از نظر فراوانی آرسنیک ( )Asبیستمین عنصر موجود در
پوسته زمین است و روز به روز به خاطر سمیت باال به
اهمیت آالیندگی زیستمحیطی آن افزوده میشود ( Ma
 .)et al., 2014آرسنیک معدنی به عنوان یک عامل
سرطانزا برای انسان معرفی شده است ( Mohamadi,
 .)2019آلودگی مزمن آرسنیک میتواند منجر به ایجاد
بیماریهایی نظیر سرطان پوست ،اختالالت دستگاه
گوارش ،دیابت ،اختالل عملکرد سیستم کلیه ،بیماری
قلبی عروقی و سرطانهای داخلی شود (.)Hassan, 2018
آرسنیک از طریق غذا ( 40درصد) ( & Jain
 ،)Chandramani, 2018آب آشامیدنی ،تماس پوستی
( )Susan et al., 2019و هوا ( )Tanda et al., 2019وارد
بدن انسان میشود .حد قابلقبول آرسنیک معدنی 0/015
میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن در هفته و برای آب
آشامیدنی  0/01میلیگرم در لیتر است (.)WHO, 2011
فرایندهای طبیعی مانند هوازدگی مواد مادری ،فورانهای
آتشفشانی و تخلیه آبهای زمینگرماNiazi et al., (1
 )2018; Ravenscroft et al., 2009و فعالیتهای انسان
مثل معدن کاری و ذوب فلزات ،استفادههای کشاورزی و
تولید حفاظ چوب ( & Akter et al., 2005; Gupta
 )Chatterjee, 2017موجب آزادسازی آرسنیک به منابع
آب و خاک میشوند .آبهای زیرزمینی آلوده به آرسنیک
یکی از مهمترین منابع در معرض قرارگیری موجودات
زنده به آرسنیک است (.)Arslan et al., 2016
مکانیسمهایی نظیر انحالل کاهشی اکسیدهای آهن،
واجذب قلیایی ،اکسیداسیون سولفیدی و فعالیتهای
ژئوترمال باعث آزادسازی آرسنیک به آبهای زیرزمینی
میشود ( .)Ravenscroft et al., 2009آرسنیک
باحالتهای مختلف اکسیداسیونی ( 0 ،+3 ،+5و )-3
( )Mirzaei et al., 2014قابلیت ایجاد ترکیبات مختلف
کوواالنسی را دارد ،با این حال ،آرسنیک اغلب در طبیعت
با اکسیژن و گوگرد تشکیل پیوند میدهد ( Hassan,
 .)2018حاللیت ترکیبات آرسنیک بسته به  pHو شرایط
یونی محیط تغییر میکند (.)Singh et al., 2015
آرسنیک میتواند رفتارهای متفاوتی در شرایط احیایی و
اکسیدی نسبت به سایر اکسی آنیونها از خود نشان
میدهد و به علت محلول بودن آرسنات و آرسنیت در
1.Geothermal
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معدنی وجود دارد که معموالً غالبیت و سمیت گونههای
معدنی آن بیشتر است (.)Singh et al., 2015

انباشت و سمزدایی بلکه برای طراحی روشهای مناسب
حذف آن از محیط نیز مهم است ( Mahimairaja et al.,
 .)2005آرسنیک در محیطهای آبی به دو شکل آلی و

جدول  -1گونههای غالب آلی و معدنی آرسنیک در محیطهای آبی و ثابت تفکیک آنها ()Bowell et al., 2014
Table 1. The dominant organic and inorganic arsenic species and pKs in the aqueous environments (Bowell
)et al., 2014
Arsenic aqueous species
Dissolution reaction
pK
pKa1 = 2.25
pKa2 = 6.98
pKa3 = 11.58

𝐻3 𝐴𝑠𝑂4 = 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− + 𝐻 +
𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− = 𝐻𝐴𝑠𝑂42− + 𝐻 +
𝐻𝐴𝑠𝑂42− = 𝐴𝑠𝑂43− + 𝐻 +

Arsenic acid

pKa = 9.24

𝐻3 𝐴𝑠𝑂3 = 𝐻2 𝐴𝑠𝑂3− + 𝐻 +

Arsenous acid

pKa1 = 4.19
pKa2 = 8.77

𝐶𝐻3 𝐴𝑠𝑂(𝑂𝐻)2 = 𝐶𝐻3 𝐴𝑠(𝑂𝐻)𝑂2− + 𝐻 +
𝐶𝐻3 𝐴𝑠(𝑂𝐻)𝑂2− = 𝐶𝐻3 𝐴𝑠𝑂32− + 𝐻 +

Monomethylarsonic acid

pKa = 6.14

(𝐶𝐻3 )2 𝐴𝑠𝑂(𝑂𝐻) = (𝐶𝐻3 )2 𝐴𝑠𝑂2− + 𝐻 +

Dimethylarsinic acid

مخلوط بسیار مالیم قبل از تشکیل انبوهه دارد ولی منعقد
کنندهها باید در آب بهشدت مخلوط شوند ( Choong et
 .)al., 2007کارایی روش فرایند انعقاد – رسوب با یک
فیلتر و تصفیه مناسب افزایش مییابد ( Han et al.,
 .)2002; Litter et al., 2010فیلتراسیون و تصفیه در
حذف آرسنیک از آب نقش کلیدی دارد ،بهطوریکه
کارایی حذف آرسنات تنها با روش انعقاد – رسوب 30
درصد ولی با استفاده فیلترهای  0/1تا  1میکرومتری به
 96درصد میرسد ( .)Litter et al., 2010سولفات
آلومینیوم ( ،)Al2(SO4)3کلرید آهن ( )FeCl3و سولفات
آهن ( )FeSO4از رایجترین نمکهای مورداستفاده برای
این روش هستند که رسوبات تولیدشده توسط کلرید آهن
بزرگتر از سولفات آهن است ( Ravenscroft et al.,
 .)2009; Han et al., 2002واکنشهای شیمیایی احتمالی
حذف آرسنیک از فاز محلول درروش انعقاد – رسوب با
سولفات آلومینیوم طی معادلههای  1تا  3نشان داده شده
است pH .یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در روش
رسوب – انعقاد است که اثر آن با کاربرد انواع انعقاد
کنندهها و گونه آرسنیک موجود در محلول متفاوت است،
برای مثال حد مطلوب  pHدر کاربرد آلوم نزدیک خنثی
ولی در کاربرد نمکهای آهن در طیف وسیعی از  pHبازده
باالست (.)Han et al., 2002

روشهای حذف آرسنیک از محیطهای آبی

روشهای معمول حذف آرسنیک از محیطهای آبی اغلب
مبنای فیزیکوشیمیایی دارد که میتوان به روشهای
انعقاد – رسوب ( ،)Guzmán et al., 2016جذب سطحی،
تعویض یونی ،فیلتر غشایی و اسمز معکوس ( Uddin et
 )al., 2007اشاره کرد .عالوه بر روشهای فیزیکوشیمیایی
از تکنولوژیهای زیستی مانند گیاهپاالیی 1،فیلتر زیستی2
( )Sarkar & Paul, 2016و جذب میکروبیTabaraki (3
 )& Heidarizadi, 2018برای حذف آرسنیک از آب
استفاده میشود.
الف) انعقاد – رسوب و فیلتراسیون

حذف آرسنیک محلول بهوسیله انعقاد – رسوب و
فیلتراسیون 4،یکی از روشهای مناسب برای جداسازی
آرسنیک میباشد .منعقدکنندهها با خنثی کردن بار ذرات
کلوئیدها پایداری آنها را از بین میروند .خنثی کردن بار
ذرات باعث حذف نیروی دافعه بین آنها و همآوری ذرات
و رسوب آنها میشود .ترکیبات محلول آرسنیک نیز با
مکانیسم هم رسوبی از محلول خارج میشود .همچنین
ترکیبات کلوئیدی و معلق آرسنیک در آب نیز توسط
منعقد کنندهها و هم آورندهها بهطور مستقیم رسوب
میکنند .هم آورندهها 5مواد شیمیایی هستند که تجمیع
ذرات معلق یا کلوئیدی موجود در آب را افزایش میدهند
و آنها از محلول خارج میشوند .فرایند هم آوری نیاز به

4.Coagulation-precipitation and filtration
5. flocculants

1. Phytoremediation
2. Biological filtration
3. Biosorption
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ب) جذب سطحی

𝑂 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 . 18𝐻2
()1

فرایند جذب1هنوز بهعنوان یک روش امیدوار کننده ،کم
هزینه و با کاربرد آسان برای حذف آرسنیک از محیطهای
آبی در نظر گرفته می شود (.)Alchouron et al., 2019
تولید حداقل محصول جانبی ،سهولت کاربرد و
قابلاستفاده برای آب یا فاضالبهایی که حاوی مقادیر
متوسط یا پایین این آالیندهها هستند و نیاز به حذف
سریع آنها دارند ،در نظر گرفته میشود .قیمت پایین،
مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب ،فراوانی ،کاربرد و
تولید آسان ،ظرفیت جذب باال یا سطح ویژه باال از
ویژگیهای یک جاذب خوب است ( Rosales et al.,
 .)2017داشتن همه مزایا بهصورت همزمان برای یک
جاذب ممکن نیست ،ولی وجود اکثر این ویژگیها برای
یک جاذب خوب ضروری است.
استفاده از جاذب برای حذف آرسنیک از محیطهای آبی
شامل دو روش اصلی پیمانهای 2و ستونی 3میباشد.
معموالً روش پیمانهای برای ارزیابی توانایی یک ماده
(جاذب) برای جذب و همچنین ظرفیت جذب جاذب
انجام میشود .دادههای بهدستآمده از روش پیمانهای در
اغلب موارد محدود به مقیاس آزمایشگاهی از سوی دیگر،
دادههای بهدستآمده از روش ستونی میتوانند در صنایع
و کاربریهای خانگی سودمند باشد (.)Roy et al., 2015
غلظت اولیه جذبشونده ،pH ،دما ،زمان تماس ،مقدار
جاذب ،حاللیت گونههای آرسنیک و حضور سایر یونهای
رقابت کننده جذب آرسنیک بهوسیله جاذب را تحت تأثیر
قرار میدهند ( Roy, 2015; Lin et al., 2017; He et al.,
 .)2018افزایش  pHباعث کاهش و افزایش دما باعث
افزایش جذب آرسنیک توسط جاذب میشود ( Wang et
 .)al., 2017; Niazi et al., 2018در یک آب حاوی 1/5
میلیگرم در لیتر آرسنیک و  5میلیگرم در لیتر فسفات
حداکثر  60درصد آرسنیک جذب مخلوط نانو ذرات
مگنتیت و مگهمیت میشود ( Chowdhury & Yanful,
 .)2010حاللیت حل شونده در محیط آبی طبق اصل
الندلیوس 4جذب را تحت تأثیر قرار میدهد بهطوریکه
حاللیت گونه محلول رابطه معکوس با مقدار جذب دارد
(.)Sarkar & Paul, 2016

𝑂 → 2𝐴𝑙 3+ + 3𝑆𝑂42+ + 18𝐻2
𝑂 𝐴𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 2𝐴𝑙 3+ + 6𝐻2

() 2

→ 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 6𝐻 +
𝐶𝑜 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4−

() 3

)𝑥𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐( 𝑠𝐴 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 → 𝐴𝑙 −
𝑠𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑟𝑒+𝑜𝑡ℎ

با افزایش  pHو قدرت یونی حذف آرسنات با استفاده از
نمکهای فریک کاهش مییابد ( .)Han et al., 2002از
معایب عمده این روش میتوان به تولید مواد سمی از
قبیل یونهای محلول و کارایی کم برای حذف آرسنیت
نام برد .وجود کلر در آب آلوده با اکسید کردن آرسنیت
به آرسنات کارایی این روش را باال میبرد ( & Sarkar
 .)Paul, 2016رسوبشیمیایی ممکن است در مقیاس
بزرگ برای آرسنیک بسیار مفید باشد ،اما برای حذف
بیشتر آرسنیک تا سطح قابلقبول ( 0/01میلیگرم در
لیتر) برای آب آشامیدنی مناسب نیست (.)Pal, 2015
یکی دیگر نمونههای پرکاربرد برای روش انعقاد – رسوب
استفاده از آهک است .مهمترین مکانیسمهای حذف در
این روش جذب سطحی آرسنیک بر روی رسوب
ایجادشده و فرایند هم رسوبی گونههای فعال آرسنیک با
رسوبات و هیدروکسیدهای تولیدی میباشد .مزیت عمده
این روش کارایی باال در  pHهای باال (حدود  )11و حذف
کل آرسنیک محلول (آرسنات  +آرسنیت) است
(.)Ravenscroft et al., 2009
پالیر و همکاران ( )Pallier et al., 2010گزارش کردند که
کاربرد  9/2میلیگرم در لیتر آهن ( )Fe3+به شکل نمک
کلرید آهن ( )FeCl3به همراه رس کائولینایت قابلیت
حذف آرسنات و آرسنیت به مقدار  90و  77درصد را دارد.
هو و همکاران ( )Hu et al., 2012از سه منعقدکننده
آلومینیومی (کلرید آلومینیوم و دو نوع کلرید پلی
آلومینیوم) استفاده کردند که همه آنها توانستند غلظت
آرسنیک را با غلظت اولیه  280میکروگرم در لیتر به زیر
 10میکروگرم در لیتر کاهش دهند.

3. . Column
4. . Lundelius’ rule

1. . Adsorption
2. . Batch
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حساسیت جذب آرسنیت به تغییرات قدرت یونی محلول
و  pHکمتر از آرسنات میباشد و مدتزمان جذب برای
رسیدن به تعادل برای آرسنیت کمتر است ( Singh et
 .)al., 2015الزم به ذکر است که جاذبهای مختلف برخی
ال اکسید
گونههای یونی را بر بقیه ترجیح میدهند؛ مث ً
آلومینیوم1فعالشده گونه آرسناتی  H2AsO4-را به گونه
 H3AsO3ترجیح میدهد ( .)Sarkar & Paul, 2016تمایل
به تشکیل پیوند برای آرسنات بیشتر به اکسی
هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم کریستال ضعیف
میباشد درحالیکه آرسنیت بیشتر تمایل دارد با اکسی
هیدروکسیدهای کریستالی آهن پیوند شود ( Zanzo et
 .)al., 2017جاذبهای مختلف برای جذب آرسنیک
مورداستفاده قرارگرفتهاند؛ که میتوان به آلومینای

گرم) ،قابلیت تولید آسان و وجود مقادیر باال از آنیون های
قابل تبادل در فضای بین الیه ای توجه زیادی را برای
حذف آرسنیک از محیطهای آبی به خود جلب کرده است
( .)Elhalil et al., 2018طبق گزارش لو و همکاران ( Lu
 LDH )et al., 2015سنتز شده از نمکهای فلزات روی و
آهن میتواند  115/37میلیگرم بر گرم آرسنات را در pH
برابر  7و در محدوده غلظت  2تا  100میلیگرم در لیتر
آرسنات جذب کند .استفاده از جاذبهایی در مقیاس نانو مثل
نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با اینکه قابلیت جذب باالیی دارند
ولی به خاطر داشتن انرژی سطح باال تمایل به همآوری و ایجاد
ذرات بزرگ را دارند که سطح ویژه آن کاهشیافته و از
قابلیت جذب آن میکاهد ( ;Lata & Samadder, 2016
 .)Wang et al., 2017برای پایدار ساختن نانو ذرات آهن
صفر ظرفیتی از نگهدارنده استفاده میشود ،در این روش
هم ویژگیهای خود نگهدارنده و هم ویژگیهای نانو ذرات
صفر ظرفیتی حفظ میشود .نگهدارنده باعث پخش نانو
ذرات شده و قابلیت جذب را افزایش میدهد ( Wang et
 .)al., 2017نگهدارندهها میتوانند کربن فعال،
مونتموریلونایت ،بیوچار و سایر مواد ارزان قیمت باشند .از
دیگر معایب استفاده از نانو ذرات روشهای پیچیده
جداسازی و فراوری آن میباشد ( Lata & Samadder,
 .)2016در سالهای اخیر به علت فراوانی ،طبیعت دوست
بودن و مقرون به صرفه بودن تولید ،بیوچار توجه محققان
برای استفاده از آن برای حذف آالیندهها را به خود جذب
کرده است .بیشتر بیوچارها به علت آزادسازی مواد معدنی
قلیایی (از قبیل  )Mg ،Caناشی از تخریب حرارتی مواد
خام زیستتوده در اثر فرایند پیرولیز قلیایی هستند
( ،)Yoon et al., 2017که باعث افزایش ظرفیت جذب
عناصر سنگین کاتیونی میشود .ظرفیت بیوچار برای
جذب آالیندههای اکسی آنیونی مثل آرسنیک به علت
وجود بارهای منفی در سطح و کم بودن ظرفیت تبادل
آنیونی بیوچار پایین است .با این حال به علت وجود
خاکستر و برخی از مواد مثل سیلیکا در ساختار آن،
بیوچار به عنوان یک جاذب خوب برای جذب آرسنیک از
آب معرفی شده است .بیوچار حاصل از زیست توده بامبو
قابلیت جذب  49میلیگرم بر گرم آرسنات را در دمای
 25درجه سانتیگراد دارد که با افزایش دما تا  40درجه
سانتیگراد به  256میلیگرم بر گرم میرسد

1. . Alumina

2. Layered Double Hydroxides

فعالشده ،هیدروکسید آهن ( )Ⅲگرانوله ،کیتوزان و
مشتقات آن ،کربن فعال ،آهک ،نانو ذرات هیدروکسیدهای
آهن ،آلومینای پوشش دادهشده با اکسید آهن و آهن صفر
ظرفیتی اشاره کرد .ظرفیت جذب آرسنیک توسط
آلومینای فعالشده معموال در محدوده  3تا  112میلیگرم
بر گرم میباشد ( .)Singh et al., 2015در بین جاذبهای
مورد استفاده برای حذف آرسنیک از آب ترکیبات آهندار
به علت فراوانی زیاد در طبیعت ،هزینه کم ،عدم آالیندگی
زیستمحیطی و مهمتر از همه تمایل به جذب بیشتر
آرسنیک بیشتر موردتوجه قرار میگیرد ( Ren et al.,
 .)2011واکنشهای شیمیایی احتمالی جذب آرسنات
بهوسیله هیدروکسید آهن در معادلههای  4تا  6نشان داده
شده است (:)Aide et al., 2016
𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (𝑠) + 𝐻3 𝐴𝑠𝑂4

()4

𝑂 → 𝐹𝑒𝐴𝑠𝑂4 . 𝐻2 𝑂 + 𝐻2

()5

≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻 0 + 𝐴𝑠𝑂43−
+ 3𝐻 +
𝑂 → ≡ 𝐹𝑒𝐻2 𝐴𝑠𝑂4 + 𝐻2

() 6

≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻 0 + 𝐴𝑠43− + 2𝐻 +
𝑂 → ≡ 𝐹𝑒𝐻𝐴𝑠𝑂4− + 𝐻2

هیدروکسیدهای دوگانه الیهای )LDHs( 2یا رسهای
آنیونی به دلیل ظرفیت باالی تبادل آنیونی ( 2تا  5میلی
مول بر گرم) ،سطح ویژه زیاد ( 20تا  120مترمربع بر
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میباشد) ،مجموع جامدات محلول ( )TDSباالی آب
(بهویژه یون سولفات) و وجود مقادیر زیاد یون آهن که
باعث کمپلکس شدن آرسنیک و عدم تعویض آن اشاره
کرد (.)Litter et al., 2010; Singh et al., 2015

( .)Alchouron et al., 2019برای افزایش ظرفیت جذب
اکسیآنیونها اصالح بیوچار با استفاده از یون و
اکسیدهای فلزاتی همچون کلسیم ،منیزیم ،آهن و
آلومینیوم ،اسیدها و بازها صورت میگیرد ( Li et al.,
 .)2018به طور کلی تشکیل کمپلکس و برهمکنشهای
الکترواستاتیک ناشی از وجود گروههای عاملی مهمترین
مکانیسمهای جذب آرسنیک توسط بیوچار (اصالح شده)
هستند .تولید بیوچار در دمای پیرولیز پایینتر با استفاده از
مواد اولیه مناسب میتواند به داشتن بیوچار مطلوب با داشتن
مقادیر زیادی از گروههای عاملی برای حذف آرسنیک از آب
کمک کند (.)Li et al., 2017

د) فیلتراسیون غشایی

غشاها 3مواد مصنوعی با میلیاردها منافذ یا حفرههای
میکروسکوپی هستند که بهعنوان یک مانع انتخابی برای عبور
مواد موجود در آب عمل میکنند .عبور مواد مختلف موجود
در آب از غشا تحت تأثیر نیروی شیب فشار ،غلظت مواد موجود
در آب ،پتانسیل الکتریکی غشاء ،سرعت جریان آب ورودی،
درجه حرارت و خواص شیمیایی آب ورودی (مانند ،pH
کربن آلی محلول ،ماهیت اجزاء ،و غیره) و غشاء بستگی
دارد ( .)Uddin et al., 2007بسته به اندازه منافذ ،فرایند
فیلتراسیون غشاء تحتفشار بهطورکلی به
میکروفیلتراسیون (اندازه منافذ غشاء  0/1 – 10میکرومتر)،
اولترافیلتراسیون (اندازه منافذ غشا  0/01 – 0/1میکرومتر)،
نانوفیلتراسیون (اندازه منافذ غشا 0/001 – 0/01
میکرومتر) و اسمز معکوس (اندازه منافذ غشا ~ 0/0001
میکرومتر) طبقهبندی میشوند (.)Sarkar & Paul, 2016
میکرو و اولترافیلتراسیون عمدتاً از طریق غربالگری
فیزیکی ،درحالیکه نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس با
مکانیسم جریان کاپیالری یا انتشار شیمیایی ذرات را از آب
ورودی جدا میکنند .در فرآیند اسمز معکوس ،آب حاوی
آرسنیک تحت فشار باال از یک غشای نیمه نفوذپذیر عبور
داده میشود .غشای اسمز معکوس مانع عبور همه نوع از
یونها میشود و کارایی حذف آرسنیک در این روش
معموالً باالی  90درصد است (.)Sarkar & Paul, 2016
کارایی روش اسمز معکوس میتواند تحت تأثیر  pHقرار
گیرد ( .)Yoon et al., 2009شرایط بهینه برای حذف 99
درصد آرسنیک از آب به روش اسمز معکوس با فشار 190
پوند بر اینچ مربع ،دمای  25درجه سانتیگراد و  pHبرابر
 6/9بدست آمد ( .)Golami et al., 2009راندمان حذف را
میتوان با حفظ (ایجاد) بار منفی در غشاء فیلتر افزایش
داد ،غشاءهای دارای بار منفی مانع از عبور اکسی آنیون
آرسنیک از غشا میشود که به این پدیده ممانعت دونان4
گفته میشود (.)Seidel et al., 2001

ج) تبادل یونی

تبادل یونی1یک فرایند فیزیکوشیمیایی است که در آن
یونهای فاز جامد با تعداد معادل یونهای آرسنیک از آب
مبادله میشوند ( .)Singh et al., 2015رزینهای مصنوعی
اغلب با ساختار پلیمری میتوانند با فرآیند تبادل یونی
شکلهای یونی آرسنیک را بهطور مؤثر از آب آلوده جذب
کنند ( ،pH .)Litter et al., 2010نوع رزین ،غلظت
آرسنیک ،قلیائیت و یونهای رقابت کننده در فرایند تبادل
یونی اثر دارند بهطوری حضور یونهای سولفات ،کربنات،
بیکربنات و کلراید مهمترین مانع حذف آرسنیک از آب با
استفاده از رزینهای تبادل یونی میباشد ( Singh et al.,
 .)2015; Sarkar & Paul, 2016در دامنه وسیعی از pH
رزینهای حاوی آنیونهای اسیدهای قوی دارای کارایی
باالتری از رزینهای دارای آنیونهای اسیدهای ضعیف
هستند ( .)Singh et al., 2015آزمایشات نشان میدهد
که تبادل یونی میتواند مقدار آرسنیک بیش از  ٪95کاهش
دهد .یکی از مهمترین معایب استفاده از روش تبادل یونی
آزادسازی مواد شیمیایی مضر در بازسازی رزینها به محیط
زیست میباشد ( .)Pal, 2015برای افزایش انتخابگری
رزین به یونهای آرسنیک پلیمر تبادلگر لیگاندی 2با
کاتیون مس ( )Cu2+پوشش داده میشود که تمایل زیادی
برای یون آرسنات در دامنه  6 pHتا  8دارد .فاکتور تمایز
این پلیمر برای آرسنات به سولفات 100برابر بیشتر از
سایر رزینهای تبادلی میباشد ( .)An et al., 2005از
معایب این روش میتوان به ناکارآمد بودن آن برای حذف
آرسنیت (در دامنه وسیعی از  pHبه شکل مولکولی

3. Membrane
4. . Donnan exclusion

1. Ion exchange
2. . Polymeric ligand exchanger
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 جاذبها با ساختار پایه کربنی و سایر مواد بهکاربرده شده برای حذف آرسنیک از محیطهای آبی-2 جدول
Table 2. Carbon-based and other materials used as adsorbents to remove arsenic from aqueous solutions
)mg g-1( Adsorption capacity
Adsorbent
As species
Reference
ZVI*-biochar complexes
Iron-impregnated biochar
Fe-impregnated biochar (hydrolysis)
Fe - coated rice husk
Japanese oak wood biochar
Japanese oak wood biochar
Biochar supported ZVI
Fe-rich fly ash
citric acid modified WMR**
Fe-Mn modified biochar
Chitosan - Cu(OH)2
Chitosan - CuO
Solid wastes biochar - KOH
Fe - coated biochar
Fe oxide coated diatomite
ZnCl2-activated biochar
Cu/Mg/Fe-LDH
Al-Zn-LDH
Bamboo biochar
Bamboo biochar/nano Fe3O4
Magnetic Fe3O4/ biochar
Fe-Zr Binary Oxide
Fe-Zr Binary Oxide
Montmorillonite/nano ZVI
Montmorillonite/nano ZVI
Fe-Zr Binary Oxide-Coated Sand
Fe3O4-Halloysite nanocomposite
Fe3O4-Halloysite nanocomposite
trimethylammonium chloride/
Cellulose Nanofibrils

Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenite
Arsenate
Arsenate
Arsenite
Arsenite
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenite
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenate
Arsenite
Arsenate
Arsenite
Arsenite
Arsenate
Arsenate
Arsenite
Arsenate
Arsenate

15.58
6.8
2.16
2.5
3.89
3.16
124.5
19.46
4.72
8.25
39
28.1
30.98
16.9
6.2
27.67
15.6
40.37
49
90
5.49
46.1
120
59.9
45.5
45.05
126.74
121.29
25.49
Water Melon Rind ** پوست هندوانه

)Bakshi et al., 2018(
)He et al., 2018(
)Hu et al., 2015(
)Pehlivan et al., 2013(
)Niazi et al., 2018(
)Niazi et al., 2018(
)Wang et al., 2017(
)Li et al., 2009(
)Shakoor et al., 2018(
)Lin et al., 2017(
)Elwakeel et al., 2015(
)Elwakeel et al., 2015(
)Jin et al., 2014(
)Samsuri et al., 2013(
)Pan et al., 2010(
)Xia et al., 2016(
)Guo et al., 2013(
)Meng et al., 2016(
)Alchouron et al., 2019(
)Alchouron et al., 2019(
)Navarathna et al., 2019(
)Ren et al., 2011(
)Ren et al., 2011(
(Bhowmick et al., 2014)
)Bhowmick et al., 2014(
)Chaudhry et al., 2017(
)Song et al., 2019(
)Song et al., 2019(
Najib & (
)Christodoulatos. 2019
)Zero-Valent Iron( * آهن صفر ظرفیتی

میتوان به فیتوفیلتراسیون که در آن از گونههای گیاهی
 برای حذف آرسنیک از آب استفاده1بهصورت آبکشت
 برخی از گونههای سرخس قادر به.میشود اشاره کرد
 میکروگرم در لیتر هستند2/8  تا200 کاهش آرسنیک از
 میکروگرم0/4  تا24 و توانایی کاهش غلظت آرسنیک از
.)Litter et al., 2010(  ساعت هستند24 در لیتر در طول
200  و222/2  قادر به جذب2نوعی از خزه دریایی
میلیگرم آرسنیت و آرسنات از آب آلوده هستند
.)Tabaraki & Heidarizadi, 2018(

یکی از معایب روش نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس
گرفتگی فیلتر ناشی از رسوب تولیدشده بهوسیله یونها و
 برای حل این مشکل سختی آب ورودی.کلوئیدها میباشد
.را قبل از فیلتراسیون با استفاده از آهک کاهش میدهند
اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون هنگامیکه آب ورودی
حاوی مواد جامد معلق است بهکندی انجام میگیرد
 مقدار حذف آرسنات در روش.)Mondal et al., 2013(
 اسمز.اسمز معکوس معموالً بیشتر از آرسنیت است
معکوس و نانوفیلتراسیون برای حذف آرسنات از آب کارا
 درصد) ولی برای آرسنیت بازده کمتری91 – 99( بوده
 از.)Fu & Wang, 2011( ) درصد20 – 55( دارد
روشهای زیستی حذف آرسنیک از محیطهای آبی

2. Sargassum glaucescens

1. Hydroponic
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 )al., 2005خاک داشته باشد .مقدار آرسنیک موجود در
بخش رس چهار برابر بیشتر از بخش سیلت و همچنین
کمتر از  2درصد از آرسنیک کل در بخش شن یک خاک
اسیدی سولفاتی میباشد (.)Dudas, 1987
آرسنیک در خاک میتواند به شکل آلی و معدنی وجود
داشته باشد ( ،)Mahimairaja et al., 2005بهطوریکه
شکل معدنی غالب بوده ولی ممکن است در خاکهای
آلوده  40درصد آرسنیک به شکل آلی باشد ( Rukh et
 .)al., 2017در حالت اکسیدی گونه آرسنات غالب بوده و
جذب سطوح رس ،اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و
منگنز و مواد آلی میشود .در شرایط احیایی مثل
خاکهای غرقاب و سیالبی آرسنیت شکل غالب آرسنیک
در خاک است ( .)Mandal & Suzuki, 2002در شرایط
اسیدی آرسنیک به شکل آرسنات آهن و آلومینیوم با
حاللیت کمتر از آرسنات کلسیم موجود در شرایط قلیایی
میتواند حضورداشته باشد ( Thornton & Farago,
 .)1997فرایندهای جذب سمیت ،سرنوشت ،تحرک و
قابلیت زیستفراهمی آرسنیک در خاک را تحت تأثیر قرار
میدهند ( .)Rukh et al., 2017قابلیت جذب آرسنیک
خاک برای گیاه عالوه بر واریته به خواص فیزیکی و
شیمیایی خاک مانند  ،pHبافت ،ظرفیت تبادل کاتیونی،
اکسیدهای آهن ،محتوی مواد آلی ( )Dai et al., 2016و
جزءبندی آرسنیک در ریزوسفر ()Simmler et al., 2016
بستگی دارد .یافتن مدل برای پیشبینی مقدار قابلیت
جذب آرسنیک برای گیاه با استفاده از پارامترهای زود
یافت خاک به علت به هم وابسته بودن و تداخل این
پارامترها مشکل است و سعی بر مطالعه و یافتن مدل تک
پارامتری مفید خواهد بود (.)Dai et al., 2016

آرسنیک در خاک

خاک ازنظر ترمودینامیکی یک سیستم باز در نظر گرفته
میشود که با محیط پیرامونی تبادل ماده و انرژی دارد.
ازاینرو تغلیظ و رقت عناصر در خاک تابع فرایندهای
خاکی شامل رسوبات جوی ،چرخه هیدرولوژیکی ،چرخه
بیولوژیکی گیاهان و جانداران خاکی و فرایندهای
شیمیایی خاک میباشد (.)Aide et al., 2016
محدوده طبیعی غلظت آرسنیک کل خاک  0/4تا 41
میلیگرم در کیلوگرم است که این محدوده برای اکثر
خاکهای غیر آلوده به آرسنیک  1تا  40میلیگرم در
کیلوگرم میباشد .کمترین مقدار آرسنیک در خاکهای
شنی و خاکهای مشتق شده از گرانیت ،و کمترین مقدار
آن برای خاکهای آلی و آبرفتی گزارششده است
( .)Zhou et al., 2017طبق دستورالعمل آژانس حفاظت
محیطزیست ایاالت متحده آمریکا ،حد مجاز آرسنیک در
خاک  24میلیگرم در کیلوگرم است ( Singh et al.,
 .)2015یکی از مهمترین کانیهای حاوی آرسنیک
آرسنوپیریت میباشد که طی واکنش  7باعث آزادسازی
آرسنیک در خاک میشود (.)Smith et al., 1998
()7

≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻 0 + 𝐴𝑠43− + 2𝐻 +
𝑂 → ≡ 𝐹𝑒𝐻𝐴𝑠𝑂4− + 𝐻2

ال یک فرایند غیرزنده1باشد،
واکنش باال ممکن است ک ً
ولی سرعت این واکنش در حضور گونههایی مثل
تیوباسیلوس فرواکسیدانس 2،تیوباسیلوس تیواکسیدانس3
و لپتوسپریوم فرواکسیدانس4افزایش یابد ( Aide et al.,
 .)2016در شرایط قلیایی شدید و احیایی در حضور ماده
آلی طبق واکنش  8اکسیهیدروکسید آهن حل میشود
و باعث آزادسازی آرسنیک جذبشده به فاز جامد به فاز
محلول میشود (.)Akter et al., 2005
()8

جزء بندی5آرسنیک در خاک

عصاره گیری متوالی یک روش نسبتاً ساده و مناسب برای
ارزیابی کمی مقدار عنصر پیوند شده با اجزای متفاوت
خاک و قدرت تحرک و قابلیت زیستفراهمی آن میباشد.
در خاکهای معدنی و هوازی ،آرسنیک عمدتاً با اکسی
هیدروکسیدهای آهن همراه است ،درحالیکه کانیهای
سولفیدی آرسنیک در شرایط بیهوازی ممکن است
رسوب کنند .در حضور اکسی هیدروکسیدهای آهن تنها

4𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻2 𝑂 + 7𝐻2 𝐶𝑂3
𝑂 → 4𝐹𝑒 2+ + 8𝐻𝐶𝑂3 + 6𝐻2

روش آنالیز مؤلفههای اصلی نشان میدهد که نوع
سنگبستر بیشترین تأثیر را در مقدار غلظت آرسنیک کل
در خاک دارد ( .)Mandal & Suzuki, 2002مقدار
آرسنیک خاک میتواند همبستگی معنیداری با مقدار
رس و سیلت ( )Huang, 2006و آهک ( Mahimairaja et

4. . Leptosprillum ferrooxidans
5. .Fractionation

1.. Abiotic
2. . Thiobacillus ferrooxidans
3. . Thiobacillus thiooxidans
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خاک آلوده به عمق فرستاده میشود و غلظت آالینده در
خاک سطحی کاهش مییابد و در حالت دوم خاک سالم
با خاک آلوده مخلوط شده و غلظت آرسنیک کاهش
مییابد).(Yao et al., 2012; Khalid et al., 2017
درروش جداسازی خاک آلوده با استفاده از موانع فیزیکی
از خاک غیر آلوده جدا میشود تا از حرکت آالینده
جلوگیری شود و این روش با سایر اقداماتی مثل ایجاد
پوشش برای خاک آلوده همراه است .در روش شیشه
کردن با استفاده از دمای باال مواد شیشهای5تولیدشده تا
از تحرک فلزات (شبه فلزات) جلوگیری شود ( Yao et
.)al., 2012

مقادیر کمی از آرسنیک با اکسی هیدروکسیدهای
آلومینیوم و یا منگنز ،کانیهای رس و مواد آلی پیوند
میشود .پیوند آرسنیک به مواد آلی ممکن است در
خاکهای آلی اهمیت داشته باشد (.)Alloway, 2013
مقایسههای روشهای مختلف عصاره گیری متوالی در
خاکهای آلوده به آرسنیک نشان داد که یک روش مبتنی
بر عصاره گیری کاتیون 1راحتتر و مناسبتر از روش
مبتنی بر عصاره گیری چانگ و جکسون در ارزیابی
پتانسیل تحرک آرسنیک میباشد ( Sahuquillo et al.,
 .)2007از روشهای متداول و مناسب عصاره گیری
متوالی برای آرسنیک در خاک میتوان به روش ونزل و
همکاران ( )Wenzel et al., 2001که آرسنیک
غیراختصاصی جذبشده با سولفات آمونیوم  0/05موالر،
جذب اختصاصی با فسفات آمونیوم  0/05موالر ،آرسنیک
جذبشده به اکسیدهای آهن و آلومینیوم بیشکل و
کریستال ضعیف بهوسیله بافر اگزاالت آمونیوم  0/2موالر
در تاریکی ،آرسنیک جذبشده به اکسیدهای آهن و
آلومینیوم کریستال قوی بهوسیله بافر اگزاالت آمونیوم
 0/2موالر و آسکوربیک اسید و آرسنیک باقیمانده نیز با
اسید نیتریک غلیظ و آباکسیژنه عصاری گیری میشود.

ب) روشهای شیمیایی

روشهای شیمیایی عمدت ًا نامتحرک سازی و شستشوی
خاک با استفاده از مواد شیمیایی و فرایندهای
الکتروسنتیک 6را شامل میشوند .در مکانیسم نامتحرک
سازی آرسنیک موجود در محلول خاک با استفاده از مواد
اصالحکننده ،جاذبها از طریق توزیع دوباره آرسنیک در
فاز محلول و جامد خاک از تحرک آرسنیک و
زیستفراهمی خاک کاسته میشود ( Khalid et al.,
 .)2017درروش نامتحرک سازی از جاذبهایی استفاده
میشود که عالوه بر فراوانی زیاد در طبیعت،
مقرونبهصرفه هم باشند (.)Chen et al., 2018
موادی مثل آهک ،کودهای فسفری ،لجن ،گچ ،سولفات
آهن ،زئولیت ،کائولن برای کاهش تحرک آرسنیک در
خاک بهعنوان جاذب و اصالحکننده استفاده میشود
( .)Naidu et al., 2006استفاده از سولفات آهن و اکسید
آهن مقدار آرسنیک را در آب خروجی ستون خاک آلوده
به ترتیب  77و  56درصد کاهش میدهد ( Hartley et
 .)al., 2004کاربرد  4درصد بیوچار باعث کاهش آرسنیک
قابلتبادل  105/8به  54میلیگرم در کیلوگرم و غلظت
آرسنیت را  62/3درصد در آب منفذی کاهش داد ( Chen
 .)et al., 2018باقریفام و همکاران ( Bagherifam et al.,
 )2014گزارش کردند که اصالح زئولیت با آهن و آلومنیوم
به طور همزمان مقدار آرسنیک قابل عصاره گیری با
 DTPAرا در کاربردهای  2و  5درصد به ترتیب  66و 72

روشهای اصالح خاکهای آلوده به آرسنیک

بهطورکلی روشهای اصالح خاکهای آلوده در سه گروه
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی دستهبندی میشود.
چندین عامل مهم وجود دارد که میتواند بر انتخاب و
کاربرد روشهای پاکسازی خاکهای آلوده تأثیرگذار
باشد ،این عوامل عبارتاند از :هزینه ،زمان ،عامهپسندی
و تجاری بودن ،قابلیت اجرا در درازمدت ،قابلیت کاربرد
در خاکهایی که به چندین عنصر آلوده هستند و کاربرد
در سطوح باالی آلودگی ( .)Khalid et al., 2017اغلب
برای باال بردن کارایی اصالح خاکهای آلوده به آرسنیک
تلفیقی از روشهای مختلف بهکاربرده میشود.
الف) روشهای فیزیکی
خاک2،

جداسازی
روشهای فیزیکی شامل جایگزینی
خاک 3و شیشه کردن 4میباشد .جایگزینی خاک با
اقداماتی مثل انتقال دادن خاک آلوده ،حفر کردن و
واردکردن خاک جدید همراه است که در روش حفر کردن

4. . Vitrification
5. . Vitreous material
6. . Electrokinetic

1. . Cation-based scheme
2. . Soil replacement
3. . Soil isolation
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درصد کاهش میدهد و با کاربرد  5درصد زئولیت اصالح-
شده با آهن و آلومنیوم در خاک غلظت آرسنیک در بخش
هوایی گیاه جو  77درصد نسبت به شاهد کاهش مییابد.
در روش شستشوی خاک،عصاره گیرهای شیمیایی با
استفاده از مکانیسمهایی از قبیل تبادل یونی و کالته
کردن آرسنیک از مکانهای جذبی واجذبشده و به فاز
محلول وارد میشود و سپس خاک شستشو داده میشود.
برای واجذب آرسنیک از لیگاندهایی مثل فسفات و یا
اسیدهای غلیظ استفاده میشود ( ;Naidu et al., 2006
 .)Park & Son, 2016شستشوی خاک آلوده به آرسنیک
با اسید فسفریک و مونوپتاسیم فسفات با غلظت 200
میلیمول در لیتر به ترتیب منجر به حذف  18/2و 20/2
میلیگرم در کیلوگرم آرسنیک از خاک میشود ( Zeng
 .)et al., 2008درروش الکتروسینتیک خاک آلوده به
آرسنیک مابین دو الکترود که جریان الکتریکی بین آنها
در جریان است قرار میگیرد و گونههای آرسنیک محلول
با مکانیسمهایی از قبیل مهاجرت الکتریکی 1،جریان اسمز
الکتریکی2و الکتروفورز 3تحت جریان الکتریکی به سمت
قطبهای الکتریکی حرکت داده میشود .در این روش
اشکال یونی آرسنیک از خاک خارج میشود .این روش
برای خاکهای آلوده که بافت سنگینی دارند و قابلیت
نفوذ آب در آن کم است کارایی خوبی دارد .مرطوب بودن
خاک برای اجرای این روش الزم است ( Naidu et al.,
 .)2006; Yao et al., 2012ج) اصالح بیولوژیکی یکی از
روشهای کاربردی اصالح و تثبیت دوباره خاکهای آلوده
میباشد .درروش اصالح بیولوژیکی از میکروبها و گیاهان
برای سمیت زدایی فلزات و شبه فلزات آالینده خاک
استفاده میشود .اصالح بیولوژیکی خاک یک روش
کمهزینه ،غیر تخریبی و یک راهکار دائمی است ( Wang
 .)& Ma, 2014گیاهپاالیی یک تکنولوژی در حال ظهور
است که با استفاده از گیاهان ذخیره کننده فلز4که طور
ویژه و مهندسیشده برای پاکسازی محیطزیست انتخاب
میشوند (.)Khalid et al., 2017

از مزایای گیاهپاالیی میتوان به :الف) تثبیت و نامتحرک
سازی گیاهی5که در آن از گسترش آالینده و انتقال آن
به سایر مناطق جلوگیری میشود؛ ب) استخراج گیاهی6
که از عنصر جذبشده به گیاه برای مصارف اقتصادی
استفاده میشود؛ ج) احیای زمین 7،که در این روش طی
یک دوره زمانی با استفاده از گیاهان بهطور تدریجی
کیفیت خاک برای سایر مصارف را افزایش میدهند
( .)Shukla & Srivastava, 2017از روش گیاهپاالیی عالوه
بر رفع آلودگی برای تولید انرژی زیستی 8نیز استفاده
میشود.
استراتژیهای مهم برای گیاهپاالیی عبارتاند از:
الف) استخراج و تجمع گیاهی

در روش استخراج و تجمع گیاهی 9آالینده توسط گیاه
جذب و به بخشهای هوایی منتقل میشود .گونههایی
بیابانی از گیاه کهور10قابلیت باالیی برای انباشت آرسنیک
دارند .نهال این گیاه در  5میلیگرم آرسنیک (آرسنات و
آرسنیت) نیز قابلیت رشد دارد که میتواند برای احیای
خاکهای آلوده به آرسنیک در مناطق خشک مفید باشد
( .)Bhattacharya et al., 2007گونه پتریس ویتاتا11
توانایی خاصی برای افزایش قابلیت جذب و انتقال
آرسنیت دارد .گیاهان مورداستفاده در این روش باید تند
رشد و دارای دوره رشد کوتاه داشته باشد ( & Shukla
.)Srivastava, 2017
ب) تثبیت گیاهی

درروش تثبیت گیاهی12تحرک و زیستفراهمی آالینده
را در خاک بهوسیله گیاهان کم میشود و از تحرک غیر
درجا13آالینده ممانعت کرده ولی غلظت کل آن در خاک
تغییر نمیکند .تثبیت گیاهی با تجمع آالینده در ریشه و
رسوب آن در ریزوسفر ورود آالینده را به ناحیه
غیراشباع 14خاک محدود میکنند .برخالف سایر
روشهای گیاهپاالیی تثبیت گیاهی خاک آلوده را اصالح
نمیکند بلکه آلودگی را در نزدیکی سطح کاهش میدهد.
این روش برای کاهش تحرک فلزات (شبه فلزات) آالینده
خاکهای لمیزرع مفید است .گیاهان با روشهای متفاوت
8. . Bioenergy
9. . Phytoextraction/Phytoaccumulation
10
. . Prosopis spp
11
. . Pteris vittata
12
. . Phytostabilization
13
. . Off-site
14
. . Vadose zone

1. . Electromigration
2. . Electroosmotic flow
3. . Electrophoresis
4. . Metal-accumulating
5. . Phytostabilization and Phytoimmobilization
6. . Phytomining
7. . Land restoration
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آلودگی آرسنیک در طبیعت عمدتاً طبیعی بوده ولی
گسترش فعالیتهای صنعتی و باال رفتن استانداردهای
زندگی منجر به آزادسازی آرسنیک به محیطزیست در
مقیاس جهانی می شود .آلوده بودن منابع آبی (سطحی و
زیرسطحی) و خاک به آرسنیک مهمترین باعث تشدید
ورود آن به چرخه غذایی انسان و حیوانات میباشد.
حاللیت باالی گونههای معدنی آرسنیک در دامنه
گستردهای از  pHو  Ehباعث سمیت زیاد آنها در
محیطهای آبی و خاک میشود .هزینه کم ،دوستدار
محیطزیست ،ساده و کاربردی بودن روشهای کاهش
سمیت آرسنیک در آب و خاک در شرایط مختلف مبنای
کاربرد آنها هستند ،که در بین آنها روش جذب با استفاده
از جاذبهای غیرسمی ،دارای ظرفیت باالی جذب
آرسنیک و فراوان در طبیعت توجه محققان را به خود
جلب کرده است .به علت اثرات زیانبار زیستمحیطی
آلودگی منابع خاک و آب به آرسنیک مطالعه جامع و
پیوسته برای شناسایی منابع آبی و خاکی آلوده به
آرسنیک در ایران جهت برآورد دقیق جمعیت تحت تأثیر
و بهتبع آن مطالعه راهکاری مناسب اجتماعی علمی برای
مواجه با این مشکل ضروری به نظر میرسد.

از قبیل جلوگیری از حرکت رو به باالی آالینده توسط
تبخیر و تعرق و همچنین فرسایش و رواناب مانع تحرک
فلزات (شبه فلزات) میشوند (.)Khalid et al., 2017
ج) تصعید گیاهی

گیاهی1عنصعععر

سعععمی توسعععط گیاه
در روش تصععععید
جذبشععده و به شععکلهای آلی و گازی تبدیل میشععود،
گونععه گععازی از روزنععههععا وارد ا تمسععع فر میشعععود
( .)Padmavathiamma & Li, 2007برخی گونهها مانند
پتریس ویتاتا میتوانند آرسعععنیک را به شعععکل گازی
درآورده و به جو آزاد کنند .تبدیل فلزات (شععبهفلزها) به
شکل گازی تو سط گیاهان تحت تأثیر آنزیمها و ژنهای
گوناگون در درون گیاه اسعععت .تعداد کمی از گونه های
گ یاهی بهطور طبیعی میتوان ند این کار را ان جام ده ند
( .)Khalid et al., 2017گ یا هانی مان ند در خت خردل
ه ندی )Pickering et al., 2000(2و برخی از گو نه های
بععا ک تریععا یی ن ظ یر سعععودو مونععاس ،م ی کرو کو کوس،
آگروباکتریوم ،ا شر شیا ا .کالی3و با سیلوس توانایی باالیی
برای جذب آر سنیک از خاک آلوده دارند ( Dhuldhaj et
 .)al., 2013; Singh et al., 2015سرخس جنگل4توانایی
ذخیره  1442تا  7526میلیگرم در کیلوگرم آرسنیک از
خاک آلوده و  27000میلیگرم در کیلوگرم در شعععرایط
آبکشت را دارد (.)Singh et al., 2015

سپاسگزاری
این مطالعه با حمایت معاونت محترم پژوهشععی دانشععگاه
ارومیه و صندوق حمایت از پژوه شگران و فناوران ک شور
معاونت علمی و فناوری ریاسعععت جمهوری انجام شعععده
است که بدینوسیله تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Arsenic is a carcinogenic agent, which is found in water and soil resources at concentrations
above the acceptable level and considered as an environmental threat. Soil and water
contamination by arsenic is the most important route of its entry into the human food chain.
Arsenic has been detected in both inorganic and organic forms in the environment which
compared to organic forms, inorganic compounds of arsenic (arsenate and arsenite) are more
toxic due to their higher solubility and mobility. Soil solid particles, especially iron
(oxy)hydroxides and minerals considered as the main sinks of arsenic in soil, which its
stability and mobility depend on environmental conditions such as pH, Eh and the presence
of competing ions. Arsenic detoxification techniques are categorized into three physical,
chemical and biological types. The low cost, environment-friendly, lack of toxic residue
production, arsenic speciation and easy operation are the important factors that influence the
choice of decontamination method. In this paper, the factors that affect the concentration and
speciation of arsenic in soil and water are reviewed. In the following, the methods of arsenic
decontamination of soil and water with emphasis on its adsorption and immobilization
methods using natural, non-polluting, abundant and high adsorption capacitance materials
are reviewed.
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