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اهداف فساافر ازامله یونهای معمول در پساااب ت اافیهخانههای فاضااالب اساات .مقدار ای یون در پساااب
ت فیهخانه های فاضالب زیاد است .تخلیة آن در محیال باعث تسریع در بروز پدیدة اتریفیکاسیون می شود .ای امر
منابع آب را تحت تأثیر قرارمیدهد .پدیدة اتریفیکاساایون در منابع آبی یکی از مسااائل مهم محیالزیسااتی اساات.
اتریفیکاسااایون به رشاااد بیشازحد گیاهان آبزی و البک ها میانجامد و از ای طریق باعث برهمزدن تعادل
ارگانیساامهای مواود در منابع آبی میشااود؛ بنابرای  ،در ای پژوهش از خاك زرد و قرمز خام ،همچنی اشااکال
اصالحشدة آن با اتیل دیآمی تترااستیک اسید برای حذف فسفر از محلولهای آب استفاده شده است.
مواد و روشها تمامی آزمایش های مطالعة حاضر در سیستم ناپیوسته انجام گرفت .در ای مطالعه از خاك زرد و
خاك قرمز ،همچنی ا شکال ا صالح شدة آن با اتیل دیآمی تترا ا ستیک ا سید برای اذب ف سفر از محلولهای
شبیه سازی شده ا ستفاده شد .تأثیر پارامترهای مختلف از امله زمان واکنش ،غلظت اولیة ف سفر pH ،محلول و
مقدار ااذب بر راندمان حذف فرایند بررسی شد.
یافتهها نتایج نشااان داد که با افزایش زمان تماس ،دوز ااذب و غلظت اولیة یون فساافات ،راندمان حذف افزایش
مییابد .بی شتری میزان حذف در زمان تماس  150دقیقه ،دوز ااذب برابر  10گرم بر لیتر ،غلظت ف سفر برابر 50
میلیگرم بر لیتر و در  pHبرابر  5اتفاق افتاد .در شرایال بهینه و با ا ستفاده از ااذب خام ،در حدود  65در صد یون
فسفر حذف شد ،درحالیکه در مورد خاكهای اصالحشده در حدود  78درصد یون فسفر حذف گردید.
نتیجهگیری بهطورکلی ،نتایج نشااان داد که خاكهای زرد و قرمز خام بهعلت باالبودن میزان کلساایم قادرند یون
ف سفات را در حد قابلقبولی حذف کنند و چنانچه با اتیل دیآمی تترا ا ستیک ا سید ا صالح شوند قابلیت حذف
آنها بهطور چشمگیری افزایش مییابد.

مقدمه
امروزه ،گ سترش شهرن شینی ،ظهور انواه صنایع ،افزایش سطا
رفاه ااتماعی و سااایر عوامل باعث شااده اساات که صاادمات
ابرانناپذیری به محیالزیساات وارد آید .ازبی رفت انگلها و
مراتع ،تخلیة فاضااالبهای شااهری و صاانعتی به رودخانهها و
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و سایر عوامل ،بشر امروزی را بر آن داشته است تا تواه ویژهای
به آلودگی محیالزیست خود داشته باشد [ 1و  .]2فاضالبهای
شااهری و صاانعتی یکی از مهمتری منابع آالینده اساات که در
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ضرابی و همکاران

رسااایدن به حداکثر راندمان [ .]10برای همی منظور ،امروزه
محققان بهدنبال روش های سااااده و ارزانقیمتاند که عالوهبر
اینکه معایب روشهای گذ شته را ندا شته با شد ،بلکه با راندمان
باالتری فساافر مواود در فاضااالب را کاهش دهد .برای همی
منظور در ساااال های اخیر اغلب از فرای ند اذب ساااطحی با
ا ستفاده از ااذبهای طبیعی برای حذف ف سفر ا ستفاده شده
ا ست .از املة ای روشها میتوان به ا ستفاده از گل قرمز [،]4
مواد سیلیکاتة پو شش داده شده با النتانیم [ ،]1خاک ستر فرار و
شکل اصالحشدة آن با استفاده از اسید سولفوریک [ ،]11زایدات
حاصاال از معادن اسااتخراج منیزیم [ ،]12و ژل هیدروکسااید
آلومینیم [ ]3اشاره کرد.
با تواه به آنچه بیان شااد ،هدف اصاالی پژوهش حاضاار
بررسی راندمان خاك زرد و قرمز منطقة آذربایجانغربی و شکل
ا صالح شدة آن با  EDTAدر حذف یون ف سفات از محلولهای
آبی و بررسااای اثر پارامترهای بهرهبرداری م ثر بر فرایند اذب
نظیر زمان تماس ،غلظت اولیة فسفر ،دوز ااذب مورد استفاده و
زمان تماس بوده اساات .از سااوی دیگر ،تعیی ویژگیهای م ثر
خاكهای مورد مطالعه هدف فرعی تحقیق بوده است.

صااورت عدمت اافیه صاادمات ابرانناپذیری به محیالزیساات،
بهخ وص به منابع آبی ،وارد میآورد [.]3
در بی انواه آالیندههای مواود در فا ضالبهای شهری
و صاانعتی ،واود مواد مغذی در فاضااالبها باعث بهواودآمدن
نگرانیهای ادی در زمینة تخلیة پسااااب به محیالزیسااات و
ازبی رفت منابع آبی شااده اساات .نیتروژن و فساافر مواد مغذی
مواود در فاضالب است [ .]4مواد مغذی عناصری است که برای
رشااد و تولیدمثل گیاهان و اانوران ضااروری اساات .همچنی ،
گونههای آبزی برای تهیة مواد غذایی مورد نیاز ،وابساااته به آب
اطراف خود هساااتند [ .]5فسااافاتها یکی از اصااالیتری مواد
ب سیاری از کارخانهها و صنایع ا ست که به میزان خیلی زیادی
در بساایاری از کاربردهای صاانعتی مانند ساااخت کودها ،مواد
شاااوینده ،نرمکنندههای آب ،فرآوردههای غذایی و نوشااایدنی،
متالوژی و دیگر فرایندهایی اسااتفاده میشااوند که پایة اصاالی
آنها فساافات اساات [ .]6اسااتفادة بیرویه از فساافات به تولید
مقادیر زیادی زایدات حاوی فساافات میانجامد .زایدات فساافات
معموالً به فاضااالبهای شااهری و صاانعتی تخلیه میشااود و
فا ضالبهای صنعتی و شهری یکی از عمدهتری منابع آالیندة
محیالزیسااات اسااات .بنا به نوه فاضاااالب ،همچنی نوه مواد
آالی ندة مواود در آن ها ،فاضاااالب ها با عث ای جاد آلودگی در
محیالزیست میشود [.]7
ف سفر در آبهای سطحی و فا ضالبها از نظر شیمیایی
معموالً بهشاااکل فسااافات های آلی (مانند مواد شاااوینده) و
فسفاتهای معدنی (پلیفسفاتها و ارتوفسفاتها) دیده میشود.
پلیفسااا فات ها و فسااا فات های آلی ب عد از ه یدرلیز و تجز یة
بیولوژیکی به ارتوفسفاتها تبدیل میشود [.]8
اتروفی کاسااایون م نابع آبی یکی از مهمتری مشاااکالت
محیالزی ستی ا ست که در آبهای راکد اتفاق میافتد .ف سفاتها از
عوامل اصااالی ایجاد و کنترل پدیدة اتریفیکاسااایون در منابع آبی
اساات .ای پدیده به توسااعة فراوان گیاهان آبزی ،رش اد البکها و
اختالل در تعادل ارگانیسااام های مواود در منابع آبی میانجامد.
بنابرای  ،حذف فسااافاتها از محلولهای آبی برای پیشاااگیری از
پدیدة اوتروفیکاسیون و حفظ کیفیت منابع محدود آبهای شیری ،
بهویژه در نواحی نزدیک به مناطق شهری ،ضروری است [.]9
در دهااههااای اخیر اغلااب از روشهااای بیولوژیکی یااا
ر سوب دهی شیمیایی برای حذف ف سفات از فا ضالب ا ستفاده
میشود .ای روشها معایبی دارد ،از امله حساسبودن سیستم
به شاااوك ها ی آلی و هیدرولیکی ،تولید لج مازاد که نیاز به
پردازش و دف مناسااب دارد ،نیاز به نیروی متخ اا و ماهر،
همچنی زمانماند طوالنی برای بهرهبرداری کامل ساایسااتم و

مواد و روشها
روش آمادهسازی و اصالح جاذب

در ای مطالعه از خاكهای قرمز -زرد خام منطقة آذربایجانغربی و
شکل اصالح شدة آن با اتیل دیآمی تترا استیک اسید ()EDTA
برای حذف یونهای فساافات اسااتفاده شااد .نخساات ،ااذب مورد
استفاده با آب بدون یون بهطور مناسب شسته شد تا ناخال یها و
گردوغبار آن حذف شود .ااذب ش سته شده بهمدت  24ساعت در
دمای  60دراة سانتیگراد خ شک شد تا آب مواود در خللوفرج
آن از بی برود .سپس ،بهمدت  24ساعت در دمای اتاق در تماس
با  EDTAقرارگرفت تا ااذب ا صالح شود .بعد از ای مدت ،خاك
زرد و قرمز چندی بار با آب بدون یون شسته شد تا  EDTAاضافی
حذف شود .بعد از ش ستو شوی کامل ،ااذب تهیه شده در فر 60
دراة سل سیوس خ شک شد تا برای آزمایشهای اذب ا ستفاده
شود.
تعیین گروههای عاملی

بهمنظور تعیی گروههای عاملی از دسااتگاه اسااپکتروفتومتری
مادون قرمز تبدیل فوریه ساخت آلمان ا ستفاده شد .برای ای
منظور  100میلیگرم از هر یااک از خاااكهااای زرد خااام و
ا صالح شده و قرمز خام و ا صالح شده ،قبل و بعد از اذب ف سفر
بهطور کا مل با  100میلیگرم پ تاسااایم برو ما ید مخلوط و
بهصورت قرص فشرده شد .سپس ،درون دستگاه قرارگرفت.
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حذف فسفات از محیطهای آبی با استفاده از خاك زرد و قرمز ...

یافتهها

پارامترهای مورد بررسی

تأثیر پارامترهای مختلف از امله غلظت اولیة یون فسفات (-50
 10میلیگرم بر لیتر) pH ،اول یه ( ،)11-3ز مان واکنش (-15
 200دقی قه) و م قدار ااذب ( 10-2گرم بر لیتر) روی کارایی
فرایند حذف بررسی شد.

خصوصیات خاكهای مورد بررسی

خ وصیات خاكهای زرد و قرمز مورد استفاده در فرایند اذب
فسفر در ادول  1آمده است.
جدول  .1خ صو صیات خاكهای زرد و قرمز مورد ا ستفاده در فرایند
جذب فسفر

اندازهگیری فسفر

پارامتر ()%
کاهش وزن در اثر احتراق
اکسید آلومینیم
اکسید سیلیس
اکسید کلسیم
اکسید فریک
تریاکسید آرسنیک
تریاکسید گوگرد

برای ا ندازهگیری یون فسااافر ،از روش اساااپکتروفتومتری در
حداکثر طول موج اذب  470نانومتر و با اسااتفاده از دسااتگاه
اسااپکتروفتومتر ماورای بنفش -مرئی ساااخت شاارکت ه مدل
 5000اساتفاده شاد .برای ای منظور  35میلیلیتر نمونه به 10
میلیلیتر واکنشگر مولیبدات آمونیم اضافه شد .حجم مواد با آب
بدون یون به  50میلیلیتر رساااید .بعد از گذشااات  10دقیقه،
مقدار اذب در د ستگاه ا سپکتروفتومتر خوانده شد .سپس ،با
اسااتفاده از منحنی اسااتاندارد ،غلظت فساافر باقیمانده تعیی
گردید [.]13

خاك قرمز
40/91
0/61
2/12
54/45
1/63
0/15
0/14

خاك زرد
42/1
0/43
2/09
53/17
1/9
0/3

بررسی گروههای عاملی جاذبهای مورد استفاده

طیف اسپکتروفتومتری مادون قرمز تبدیل فوریة خاكهای مورد
اسااتفاده در ای تحقیق در شااکل  1و  2آورده شااده اساات.
همانطور که در شکل  1و  2مشاهده می شود ،با مقایسة طیف
اساااپکتروفتومتری ااذب های اصاااالحشاااده ،پیکی در cm-1
 1111/64برای خاك قرمز اصالحشده ،مربوط به پیوند کشسانی
 C-Nاسااات که اصاااالح خاك قرمز با  EDTAرا تأیید میکند.
کشش نامتقارن گروههای  –COO-ناشی از گروههای اسیدی در
 EDTAبرای خاك زرد در  932/41 cm-1 ،1589/83 cm-1و
برای خاك قرمز در 1342/96 ،1591/28 cm-1و 14[ 932/18
و  ،]15ارتعاش ک ش سانی هیدروک سیل ( )–OHبرای خاك زرد
اصالح شده در  3395/85 cm-1و برای خاك قرمز اصالح شده در
 3377/61 cm-1م شاهده شد [ .]15اذبهای ضعیف در ناحیة
کمتر از ( 1350 cm-1یا ناحیة اثر انگشااات) در خاكهای زرد و
قرمز ا صالح شده ،ممک ا ست به ارتعا شات ک ش سانی  C-Nو
 CH-OHمربوط باشد [.]15

آزمایشهای جذب

ای تحقیق تجربی -کاربردی است که بهصورت سیستم ناپیوسته
و در آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب دانشکدة بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی البرز انجام گرفته است .در ای مطالعه ،پارامترهای
مورد بررسااای غلظت اولیة یون فسااافات ( 50-10میلیگرم بر
لیتر) pH ،اول یه ( ،)3-11ز مان واکنش ( 15-200دقی قه) و
مقدار ااذب ( 2-10گرم بر لیتر) اساات .روش انجام آزمایشها
به ای صورت بود که با تغییر یک پارامتر و ثابتنگهداشت سایر
پارامترها ،راندمان ااذبهای مورد مطالعه بررسااای شاااد .برای
مثال ،برای تعیی تأثیر زمان تماس بر راندمان حذف بهصااورت
زیر ع مل شااااد .در بررسااای تأثیر ز مان ت ماس ،همچنی
بهدستآوردن زمان تعادل ،غلظت مورد نظر فسفر با اضافهکردن
دیپتاساایم فساافات به آب بدون یون تهیه ش اد .سااپس500 ،
سی سی از محلولهای مورد نظر به ب شرهای یک لیتری انتقال
داده شااد و  pHهر یک از بشاارها روی  5تنظیم شاد .بشاارهای
مورد نظر روی همزن قرارگرفت و بعد از اضاااافهکردن  6گرم بر
لیتراز پوکة معدنی ا صالح شده به هر کدام از ب شرها ،اختالط با
سرعت  200دور بر دقیقه صورت گرفت .در نهایت ،در فوا صل
زمانی  175 ،150 ،120 ،90 ،60 ،30 ،15 ،10 ،5و  200دقیقه
نمونهبرداری انجام و در غلظت باقیماندة فلوراید تعیی شااد .با
ترسااایم را ند مان حذف فلورا ید در م قا بل ز مان ت ماس ،ز مان
تعادل ،همچنی تأثیر زمان تماس تعیی گردید .سایر پارامترها
نیز مشابه زمان تماس بررسی شد.

تأثیر زمان تماس بر راندمان حذف فرایند

نتایج نشااان داد که با افزایش زمان تماس راندمان حذف فساافر
نیز افزایش مییابد .در مورد ااذب خاك زرد خام م شخ شد
که راندمان حذف با افزایش زمان تماس به صورت خطی افزایش
مییابد .در زمان تماس  15دقیقه و با استفاده از خاك زرد خام،
راندمان حذف یون فسااافر بهطور م یانگی برابر  42درصاااد
مشاااهده شااد و در مدت زمان تماس  150دقیقه میزان حذف
میانگی به  67/4درصد رسید.
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الف

ب

ج

د

شکل  . 1طیف اسپکتروفتومتری مادون قرمز تبدیل فورید خاك زرد خام قبل از جذب (الف) ،خاك زرد خام بعد از جذب (ب) ،خاك زرد اصالحشده
قبل از جذب (ج) و خاك زرد اصالحشده بعد از جذب (د)
الف

ب

ج

د

شکل  . 2طیفا سپکتروفتومتریمادونقرمزتبدیلفوریهخاك قرمز خام قبل از جذب (الف) ،خاك قرمز خام بعد از جذب (ب) ،خاك قرمز ا صالح شده
قبل از جذب (ج) و خاك قرمز اصالحشده بعد از جذب (د)
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در شکل  4مشاهده میشود که افزایش غلظت اولیة فسفر از 10
به  50میلیگرم بر لیتر در خاك زرد خام باعث افزایش راندمان
حذف میشااود ،بهطوریکه در غلظت اولیة 10میلیگرم بر لیتر
راندمان حذف حدود  56/4درصاااد اسااات ،اما در غلظت 50
میلیگرم بر لیتر راندمان حذف به  87درصد افزایش مییابد .در
خاك زرد اصالحشده با  ،EDTAافزایش غلظت اولیة فسفر باعث
افزایش چ شمگیر راندمان حذف شد .با افزایش غلظت از  10به
 50میلیگرم بر لیتر ،راندمان حذف یون ف سفر از  59در صد به
 89/6درصاااد رساااید .در آزمایش ااذب قرمز خام نیز افزایش
غل ظت از  10به  20میلیگرم بر لیتر با عث افزایش را ند مان
حذف شد .در مورد خاك قرمز اصالحشده با  EDTAنیز افزایش
غلظت با افزایش راندمان حذف همراه بود ،بهطوریکه در غلظت
اول یة  50میلیگرم بر لیتر را ند مان حذف یون فسااافر بهطور
میانگی به  80/35درصد رسید.

در مورد ااذب خاك زرد ا صالح شده با  EDTAدر مدت
زمان تماس بهینه ( 80دقیقه) میانگی راندمان حذف در حدود
 63درصااد مشاااهده شااد و در مدت زمان تماس  150دقیقه
میانگی میزان حذف به  78درصااد رسااید .اما ،در مورد ااذب
خاك قرمز خام نیز مشاااخ شاااد که راندمان حذف در زمان
تماس  60دقیقه برابر با  45درصاااد اسااات ،اما در مدت زمان
تماس  150دقیقه میزان حذف بهطورکلی به  60در صد ر سید.
راندمان حذف در مورد ااذب خاك قرمز ا صالح شده با EDTA
در زمان تماس  15دقیقه به  40درصااد رسااید .با افزایش زمان
تماس به  150دقیقه ،میزان حذف بهطور میانگی به  72درصد
رسید.
تأثیر غلظت اولید فسفر بر راندمان حذف فرایند

نتایج حاصاال از تأثیر غلظت اولیة یون فساافر نشااان داد که با
افزایش غلظت اولیة ای یون ،راندمان حذف نیز افزایش مییابد.
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راندمان حذف (درصد)

90
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100
زمان تماس (دقیقه)

0
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شکل  .3تأثیر زمان تماس بر راندمان حذف فسفر با استفاده از خاك زرد و قرمز خام و اصالح شده ( ،pH=5دوز جاذب  6گرم در لیتر ،غلظت اولید
فسفر  50میلیگرم در لیتر ،خط قرمز= خاك زرد اصالحشده ،خط بنفش= خاك قرمز اصالحشده ،خط آبی= خاك زرد طبیعی و خط زیتونی=
خاك قرمز طبیعی)
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شکل  .4تأثیر غلظت اولید فسفر بر راندمان حذف فسفر با ا ستفاده از خاك زرد و قرمز خام و اصالح شده ( ،pH=5دوز جاذب  6گرم در لیتر ،زمان
تماس  160دقیقه ،خط قرمز= خاك زرد ا صالح شده ،خط بنفش= خاك قرمز ا صالح شده ،خط آبی= خاك زرد طبیعی و خط زیتونی= خاك
قرمز طبیعی)
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اصالحشده با  EDTAراندمان حذف به  73درصد رسید.

تأثیر دوز جاذب بر راندمان حذف فرایند

یافتههای حاصااال از تأثیر دوز ااذب نشاااان داد که با افزایش
میزان ااذب ،کارایی حذف نیز افزایش مییابد .شاااکل  5تأثیر
دوز ااذب بر راندمان حذف فسفر با استفاده از خاك زرد و قرمز
خام و اصالح شده را نشان میدهد .در میزان ااذب برابر  2گرم
بر لیتر راندمان حذف در خاك زرد خام برابر  27درصاااد و در
خاك زرد اصااالحشااده با  33 EDTAدرصااد مشاااهده ش اد .با
افزایش دوز ااذب به  10گرم بر لیتر ،راندمان حذف در خاك
زرد خام به  69/74در صد و در خاك زرد ا صالح شده با EDTA
به  81در صد ر سید .در مورد خاك قرمز خام نیز با افزایش دوز
ااذب به  10گرم بر لیتر ،راندمان حذف به  65/4در صد ر سید،
ا ما با افزایش دوز ااذب به  10گرم بر لیتر ،در خاك قرمز

تأثیر  pHمحلول بر راندمان حذف فرایند

شکل  6تأثیر  pHمحلول بر راندمان حذف ف سفر با ا ستفاده از
خاك زرد و قرمز خام و ا صالح شده را ن شان میدهد .همانطور
که در شاااکل  6مشااااهده میشاااود ،با افزایش  pHاز  3تا ،5
راندمان حذف در خاك زرد خام از  32در صد به  67/35در صد
و در خاك زرد ا صالح شده از  47در صد به  79در صد ر سید.
برای خاك قرمز خام و اصااالحشااده نیز راندمان حذف افزایش
یافت و در  pHبرابر  5بهترتیب به  53و  61درصاااد رساااید .با
افزایش بیشااتر  ،pHراندمان حذف کاهش یافت و ای کاهش تا
 pHبرابر با  11ادامه یافت و به کمتری مقدار خود رسید.
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شکل  .5تأثیر دوز جاذب بر راندمان حذف ف سفر با ا ستفاده از خاك زرد و قرمز خام و ا صالح شده ( ،pH=5غلظت اولید ف سفر 50میلیگرم بر لیتر،
زمان تماس  160دقیقه ،خط قرمز= خاك زرد ا صالح شده ،خط بنفش= خاك قرمز ا صالح شده ،خط آبی= خاك زرد طبیعی و خط زیتونی=
خاك قرمز طبیعی)
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شکل  .6تأثیر  pHبر راندمان حذف ف سفر با ا ستفاده از خاك زرد و قرمز خام و ا صالح شده (دوز جاذب 6 :گرم بر لیتر ،غلظت اولید ف سفر 60
میلیگرم بر لیتر ،زمان تماس  160دقیقه ،خط قرمز= خاك زرد اصالحشده ،خط بنفش= خاك قرمز اصالحشده ،خط آبی= خاك زرد طبیعی
و خط زیتونی= خاك قرمز طبیعی)
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ااذبهای ا صالح شده به ن سبت بیش از ااذبهای خام ا ست.
ای امر بهدلیل آن ا ست که ا صالح خاكهای خام باعث کاهش
زمان اشاااباه و بهدنبال آن باعث افزایش راندمان حذف خواهد
شد [ .]14در مطالعة وانگ و همکاران [ ]21روی اذب فسفر با
اسااتفاده از رسااوبات مختلف مشااخ شااد که رسااوبات وتلند،
رساوبات م اب رود و رساوبات دریایی ظرفیت اذب بیشاتری
ن سبت به ر سوبات نهرها و دریاچهها دارد .روت و همکاران []22
راندمان خاك قرمز را ااذب طبیعی در حذف فسفات از فاضالب
بررسااای کردند .در مطالعة آن ها ،راندمان حذف فسااافات از
فاضااالب ساانتتیک با غلظت اولیة  20میلیگرم بر لیتر و مدت
زمان تماس  90دقیقه به  96/47درصد رسید.
مطالعة اذب فسفر روی رسوبات دریایی ،دریاچه ،م ب
رودخانه و رسااوبات وتلند نشااان داد که با افزایش غلظت اولیة
فسااافر میزان اذب فسااافر بهآرامی افزایش پیدا میکند و در
غلظتهای باالتر از  0/2میلیمول بر لیتر ،ای افزایش بهصااورت
ت اعدی م شاهده شد .نتیجة ای مطالعة اذب ف سفر با نتایج
مطالعة حاضر همخوانی دارد [ .]21نتایج بهدستآمده با ظرفیت
اذب (یا ظرفیت بافری) فاز اامد مورد مطالعه و زمان تماس با
محلول مرتبال اسااات [ .]23اذب فسااافر در خاك فرای ندی
چندمرحلهای در نظر گرفته میشاااود که حداقل شاااامل یک
مرحلة اذب سریع اولیه و سپس مرحلة اذب کند است .فرایند
اذب فسفر به اذب شیمیایی و اذب فیزیکی تقسیم می شود.
زمانی که غلظت فساافر افزودهشااده نساابتاً پایی اساات ،اذب
شیمیایی فرایند غالب اذب است .فسفاتها با دیگر مواد آمورف
نظیر آه و آلومینیم آمورف و کاتیون های پا یه در ذرات رس
برهمکنشهای شیمیایی دارد .ای روند به افزایش سریع مقدار
اذب میانجامد .تبادل یون و تبادل لیگاند بهاحتمال زیاد دو
ساااازوکار غالب مرتبال با سااارعت باالی اذب در اوایل فرایند
اسات .زمانی که غلظت فسافر افزایش مییابد ،اذب شایمیایی
بهآرامی به حالت اشااباه میرسااد و فساافر با ساارعت کمتری از
طریق فرایندهای فیزیکی -شااایمیایی و اذب فیزیکی اذب
می شود [ .]23بنابرای  ،اذب سریع اولیه در غلظت ف سفر اولیه
کمتر از  20میلیگرم بر لیتر به پدیدههای یادشده مرتبال است.
ژوو و همکاران [ ]24نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند.
افزایش دوز ااذب باعث افزایش راندمان حذف فسااافر
می شود .میزان حذف در مورد خاكهای ا صالح شده به ن سبت
بی شتر از خاكهای خام م شاهده شد .افزایش غلظت آالینده در
محیال آبی گرادیان غلظت از ساامت محلول به ساامت ااذب را
افزایش میدهد .ای امر باعث افزایش حذف فرایند میشااود .در
پژوهش حاضااار نیز افزایش غلظت اولیة فسااافر باعث افزایش

بحث
بهطور کلی ،ظرفیت اذب و نگهداری رسااوبات برای فساافر به
خ اااوصااا یات آن ها بساااتگی دارد ،نظیر محتوای مواد آلی،
هیدروکسااایدهای فلزی (آلومینیم و آه ) ،کربنات کلسااایم و
میزان رس آنها [ .]16مطالعات ن شان میدهد که محتوای مواد
آلی باال به ظرفیت بیشاااتر اذب فسااافر در خاك میانجامد.
همانطور که در ادول  1مشاااهده میشااود ،محتوای مواد آلی
خاك زرد  42/1درصااد و در خاك قرمز  40/91درصااد اساات.
نتایج نیز نشااان میدهد که ظرفیت اذب فساافر در خاك زرد
بیشااتر از خاك قرمز اساات .محتوای اکساایدهای فلزی بهدلیل
سطا ویژه و باالی هیدروک سیدها فاکتور ا صلی و تعیی کنندة
ظرفیت اذب خاك در نظرگرفته شااده اساات [ .]16در مطالعة
حا ضر ،مجموه آلومینیم و آه در خاك زرد  2/33در صد و در
خاك قرمز  2/24درصااد بوده اساات .ای میزان ظرفیت بیشااتر
اذب فساافر را با خاكهای زرد تأیید میکند .در مطالعة یوانگ
و همکاران [ ]16نیز خاكهای دارای مواد آلی باالتر و اکسیدهای
فلزی بیشاااتر دارای ظرفیت اذب باالتری بود .ملو و همکاران
[ ]17نیز اذب بیشاااتر فسااافر در خاكهای با محتوای باالتر
اکسیدهای آه و آلومینیم را مشاهده کردند .االلی و همکاران
[ ]18نیز محتوای عناصااار آه و آلومینیم را مهمتری فاکتور
م ثر در تعیی ظرفیت اذب فسفر بیان کردند.
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که افزایش زمان تماس
به افزایش راندمان حذف فساافر با اسااتفاده از خاك زرد و قرمز
خام و اصااالحشااده میانجامد .افزایش اذب فساافر بهصااورت
دومرحلهای مشاااهده شااد ،بهطوری که نخساات و تا زمان 60
دقیقه اذب سریع اتفاق افتاد .سپس ،اذب با سرعت کمتری
تا زمان  150دقیقه ادامه یافت .بیشااتری میزان اذب در زمان
تماس  150دقیقه بهدساات آمد .ای میزان در خاك زرد خام و
اصالحشده بهترتیب برابر با  69/3و  84/3درصد و در خاك قرمز
خام و اصاااالحشاااده بهترتیب برابر با  64و  74درصاااد بود .در
مطالعة وانگ و همکاران [ ]16نتایج م شابهی بهد ست آمد .آنها
اذب فسفر روی رسوبات مخزن سه گلوگاه (چی ) و ارتباط آن
با ترکیب رسوبات را بررسی کردند .در مطالعة آنها اذب سریع
فسااافر در زمان تماس اولیه تا حدود  60دقیقه و پس از آن تا
زمان تماس  48ساعت با سرعت کندتری گزارش شده است .در
م طال عة محرمی و هم کاران [ ]19برای اذب فسااافر روی
بنتونیت ،کائولینیت ،کلسااایت و زئولیت نیز نتایج مشاااابهی
گزارش شد .بیشتری راندمان اذب فسفر روی ماسة کوارتزی،
آنتراساایت و ساانگ رساای نیز در مدت زمان تماس کمتر از دو
ساااعت گزارششااده اساات [ .]20نتایج نشااان داد که راندمان
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ای امر باعث برقراری پیوند قوی با ااذب میشاااود و به ای
ترتیب راندمان حذف در ای محدوده از ( pHدر ای مطالعه pH
برابر  )5به حداکثر خود میرسااد .در مطالعة حاضاار با افزایش
 pHاز  6تا  ، 10راندمان حذف کاهش یافت .دلیل ای امر واود
یون های فسااا فات ،همچنی غا لبشاااادن یون های منفی
هیدروکسااایل اسااات که با یونهای فسااافر رقابت میکند و بر
ااذب اذب میشاااود .همی امر باعث کاهش کارایی فرایند
می شود .در مطالعة حا ضر بهتری راندمان حذف در  pHبرابر 5
اسااات .ای راندمان برای خاك زرد خام  67/35درصاااد ،برای
خاك زرد اصالحشده با  79 EDTAدرصد ،برای خاك قرمز خام
 53در صد و برای خاك قرمز ا صالح شده با  61 EDTAدر صد
است.
در اغلب مطالعات ،در محدودة  5 pHتا  7حداکثر حذف
ف سفر گزارش شده ا ست [ 14و  .]15اذب ف سفر بر ااذبها با
بار ساااطحی و حالت پروتونهشااادن فسااافر در محلول تعیی
می شود .مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که اذب فسفر
با  pHتغییر میکند .در اغلب ساایسااتمها اذب آنیونها نظیر
ف سفات با افزایش  pHکاهش مییابد و بار سطحی بی شتر منفی
میشااود .ای امر به دفع گونههای فساافر یونی از سااطا ااذب
میانجامد [.]24
در مطالعة ژوو و همکاران [ ]24دربارة اذب فساافر روی
رسااوبات طبیعی نیز بیشااتری اذب فساافر روی رسااوبات در
دامنة  pHبرابر با  3-2تا  8-6م شاهده شد .در مطالعة آنها نیز
مشااخ شااد که خارج از ای دامنة  ،pHمیزان اذب فساافر
کاهش مییابد.
در pHهای اساایدی که سااطا ااذب بهصااورت مثبت
باردار میشااود ،با یون هیدروژن برای بهدامانداخت فساافر فعال
محلول ر قا بت میک ند ،ا ما در ای دام نة  ،pHیون ه یدروژن
بهدلیل غلظت آزاد باال در محلول ممک ا ست توانایی بی شتری
نساابت به سااطا در بهدام انداخت فساافر فعال محلول داشااته
با شد .از سوی دیگر ،در pHهای خیلی قلیایی ،هیدروک سیل با
غلظت آزاد باالی خود برای اذبشااادن روی ساااطا خاك ،بر
فساافر فعال محلول غلبه خواهد کرد .بنابرای  ،فقال در محدودة
 pHذکر شده سطا خاك با  H+برای اذب ف سفر فعال محلول
رقابت میکند و ف سفر فعال محلول توانایی بی شتری برای اذب
روی سطا خاك ن سبت به هیدروک سیل خواهد دا شت [.]24
مطالعة اذب فسفر روی خاكهای آهکی ایران نیز نشان داد که
با افزایش  pHاز  2تا  ،9میزان اذب فسااافر کاهش می یابد و
باالتری میزان اذب در pHهای  6و  7مشاهده شد .در pHهای
باالتر از  7نیز میزان اذب ف سفر کاهش مییابد .در ای مطالعه

حذف ف سفر شد .میزان حذف در مورد خاكهای ا صالح شده به
ن سبت بی شتر از خاكهای خام م شاهده شد .محرمی و االلی
[ ]19نیز افزایش راندمان اذب فسااافر با افزایش دوز ااذب را
گزارش کردند ،بهطوری که باالتری راندمان اذب فسااافر برای
بنتون یت ،کائولین یت و زئول یت بهترت یب برابر با  36 ،46و 32
درصااد بود .ای راندمان در دوز برابر با  3گرم بر لیتر بهدساات
آ مد و در م قادیر باالتر از ای دوز ،افزایش قا بلمالح ظهای
مشاهده نشد .راندمان اذب فسفر در کلسیت برابر با  90درصد
در مقدار دوز  2/5گرم بر لیتر گزارش شد.
دل یل افزایش را ند مان حذف با افزایش میزان ااذب را
میتوان به افزایش ساااطا ااذب ،همچنی به افزایش م نا فذ
داخلی ااذب با افزایش دوز ااذب نسااا بت داد [ .]25یو و
همکاران [ ]26اثر ترکیب زغال زیسااتی اصااالحشااده با اکسااید
منگنز بر حذف آر سنیک در خاك قرمز را برر سی کردند .نتایج
ای مطالعه ن شان داد با افزایش غلظت آر سنیک ،راندمان حذف
آرسنیک در خاك قرمز ،خاك قرمز -زغال زیستی و خاك قرمز-
زغال زیستی اصالحشده با اکسید منگنز افزایش یافت.
 pHمحلول از ام له پارامتر های مهم در فرای ند حذف
آالیندههای محیالزی ستی با ا ستفاده از فرایند حذف ا ستpH .
محلول از یکطرف گو نه های یونی آالی نده مورد نظر را ت حت
تأثیر قرارمی دهد و از طرف دیگر با بم باران ساااطا ااذب با
یونهای هیدروژن و هیدروکسیل باعث تغییر بار سطحی ااذب
میگردد .بهای ترت یب فرای ند حذف را ت حت تأثیر قرارمید هد
[ 25 ،12و  .]27در مورد فسااافر نیز میتوان همی حالت را در
نظر گرفت .در مرحلة نخساات ،در محیالهای اساایدی سااطا
ااذب پوشیده از یونهای مثبت هیدروژن است و در محیالهای
قلیایی ساااطا ااذب با یونهای منفی هیدروکسااایل اشاااباه
میشاااود .مرحلة دوم مربوط به تأثیر  pHمحلول بر گونه های
فسااافر در محیالهای اسااایدی و قلیایی اسااات .در محیالهای
اساایدی ( pHبرابر  4و پایی تر) ،گونههای غالب فساافر شااامل
ا سید ف سفریک و دیهیدروژن ف سفات ا ست که بهطور ضعیفی
بر سطا ااذب مت ل می شود .در محیالهای قلیایی ( pHباالتر
از  )8نیز گونههای غالب فسااافر یونهای فسااافات اسااات .در
محیالهااای خنثی ( pHبرابر  5تااا  )8نیز گوناة غااالااب یون
هیدروژن فسفات است که بر ااذب اذب میشود [ 10و .]11
در مطالعة حا ضر م شخ شد که با افزایش  pHمحلول
از  2تا  6راندمان حذف افزایش مییابد .دلیل ای امر آن اساات
که در محیالهای اساایدی ( )pH=2گونههای اسااید فساافریک
غالب اسااات ،که باعث کاهش کارایی فرایند حذف میشاااود .با
افزایش  pHتا حدود  7-5یون هیدروژن ف سفات غالب می شود.
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... حذف فسفات از محیطهای آبی با استفاده از خاك زرد و قرمز

 ن تایج ای م طال عه، بهطور کلی.راندمان حذف کاهش می یابد
نشاااان داد که خاك های زرد و قرمز مورد مطالعه با داشااات
 ااذب مورد قبولی، در صد برای ف سفر78 راندمان حذف حدود
 بهمنظور.برای حذف فسفر از محیالهای آبی مورد مطالعه است
 پی شنهاد می شود،د ستیابی به اطالعات بی شتر در ای خ وص
،در م طال عات ب عدی در ای زمی نه اثر پارامتر هایی نظیر د ما
 راندمان فرایند در اریان پیوساااته و هدایت،وااذب فسااافر
.الکتریکی نیز بررسی شود

های قلیایی باردارشااادنpH نیز دلیل کاهش اذب فسااافر در
سطا خاك با بارهای منفی و کاهش اذب یونهای منفی نظیر
.]18[ فسفر ذکر شده است

نتیجهگیری
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