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چکیده
آلودگی به فلزات سنگين مانند سرب در اثر فعاليتهای مخرب ناشی از معدنکاوی یکی از مشکالت جدی خاکهای مناطق خشک و نيمهخشک
کشور است .راهکارهای رفع و مقابله با ایکن آلکودگیهکا یککی از رکروریات حفاظکت از ایکن عرصکهها مکیباشکد .در سيسکت های خکاک و رسکوب
زیستفراهمی و تحرّک فلزات غالباً توسط واکنشهای جذب-واجذب کنترل میشود .اگرچه مطالعات زیادی در خصوص فه جذب فلکزات توسکط
کانیها صورت گرفته ولی اطالعات کمی دربارة واجذب و بخصوص سينتي واجذب فلزات تحت تأثير ليگاندهای آلی وجود دارد .در ایکن پکژوهش
واجذب سرب از کانی مونتموریلونيت در حضور ليگاندهای زیستتخریبپذیر  MGDAو  GLDAدر دو غلظت  0/25و  1/0ميلیموالر در مقایسه
با ليگاند اتيلن دیآمينتترااستي اسيد ( ) EDTAبررسی شد .نتایج نشان داد مقدار واجذب بستگی به ميزان غلظکت ليگانکد مکورد بررسکی دارد.
توانایی ليگاندها در واجذب سرب از مونتموریلونيت به ترتيب EDTA>MGDA>GLDAبود .تقریبکاً  %19 ،%12و  %23از  Pbواجکذب شکده در
غلظت  0/25ميلیموالر به ترتيب از ليگاندهای  MGDA ،GLDAو  EDTAبه دست آمد .مقادیر متناظر در غلظکت  1/0ميلکیمکوالر نيکز ،%47
 %59و  %93بود؛ بنابراین میتوان پيشبينی کرد که واجذب  Pbاز کانیهای خاک و رسوبات در حضکور ليگانکدهای زیسکتتخریبپذیر  GLDAو
 MGDAدر مقایسه با  EDTAکمتر بوده و بهتبع آن سرب تحرّک کمتری در محيطهای آب و خاک خواهد داشت .بنابراین به نظکر مکیرسکد بکا
توجه به قليایی بودن خاکهای مناطق خش و نيمهخش کشور استفاده از ليگاندهای زیستتخریبپذیر میتوانند منجر به آزادسازی رسکوب در
خاک شوند که این موروع اثر قابلتوجّهی در کاهش خطر آلودگی زیستمحيطی آبهای زیرزمينی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :عوامل کالتساز ،ليگاندهای زیستتخریبپذیر ،کمپلکس سرب ،واجذب سرب ،اسمکتایت

مقدمه
سرب یکی از سمّیترین فلزات سنگين است که از فعاليکت
انسانی از قبيل استخراج معادن ،کارخانههای ذوب فلکزات،
وسایل نقليه و دفع نامناسب زبالهها بکه محيطزیسکت وارد
میشود [ 1و .]6یونهای  Pbواردشده به خکاک میتواننکد
جذب گياه شوند و یکا پکس از شسکته شکدن وارد آبهکای
سطحی و زیرزمينی و در آخر وارد زنجيکره غکذایی انسکان
گردند [1و .]10تجمّکع  Pbدر بکدن انسکان تکاثير زیانبکار
مختلفی بر روی انکدامهای عصکبی ،گوارشکی و توليکدمثل

خواهد شد و سالمتی انسان را به مخاطره خواهکد انکداخت
[ 12و .]26
در سيست های آبوخاک یونهای  Pbتوسط ترکيبات
آلکی و معککدنی جککذب میشککوند [ 2و .]31زیسککتفراهمی،
تح کرّک و س کمّيت  Pbدر ایککن سيسککت ها بککه ميککزان Pb
واجذب شده از این مواد و همچنين ميکزان  Pbدر محلکول
خککاک بسککتگی دارد [15و .]21در سيسککت های خککاک و
رسوب مقدار واجذب  Pbبه طکور معمکول کمتکر از مقکدار
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جذب آن میباشد [3و .]30افزون بر این ،ليگانکدهای آلکی
میتواننککد بککر واجککذب یونهککای  Pbاز کانیهککا تأثيرگککذار
باشند [7و .]27ليگاندهای طبيعی و مصنوعی پکس از ورود
به آب و خاک ،به طور قابلتوجهی باعک تسکریع واجکذب
 Pbمیشککوند .ایککن  Pbواجککذب شککده آلککودگی آبهککای
زیرزمينی را به همکراه دارد و یکا جکذب گيکاه شکده و وارد
زنجيره غذایی انسان میشود [ 16 ،8و .]34
اتيلندیآمکينتتکرااسکتي اسکيد ( )EDTAیککی از
پرکاربردترین ليگاندهای مصکنوعی اسکت ککه کاربردهکای
مختلفککککی در صککککنعت از قبيککککل آبکککککاری فلککککزات،
تصفيهکنندههای آب ،صنایع عکاسی ،نساجی ،توليد کاغکذ
و چککوب دارد [ 8و .]24درنتيجککه ،ایککن ليگانککد یکککی از
مه تککرین ليگانککدهای موجککود در فارککالب خروجککی ایککن
صنایع است .عکالوه بکر ایکن EDTA ،یککی از کالتهکایی
است که برای پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سکنگين
مورداستفاده قکرار میگيکرد [9و .]19بکهطورکلیEDTA ،
یکی از ليگاندهای ساختة دست بشکر اسکت ککه پتانسکيل
بالقوهای در آلکودگی اکوسيسکت های طبيعکی آب و خکاک
دارد [ 8و .]79از ای کنرو ،اسککتفاده از ليگانککدهای دوسککتدار
محيطزیست بهعنوان گزینه جایگزین در صنایع مختلف رو
به افزایش است [20و.]23
گلوتامي اسيد  Nو -Nدیاسکتي اسکيد ( )GLDAو
متيککلگالیسککيندیاسککتي اسککيد ( )MGDAدو ليگانککد
سککازگار بککا محيطزیسککت هسککتند کککه بککهعنوان جککایگزین
 EDTAبککرای اسککتفاده در صککنایع مختلککف و کشککاورزی
معرفککککککیشککککککدهاند [25و .]28ليگانککککککد GLDA
زیستتخریبپذیر و ایمن برای سکالمت انسکان اسکت ککه
حککدود  80درصککد آن طککی چهککار هفتککه تجزیککه میشککود
[6و .]14طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسکعه
اروپا )OECD( 1ليگاند  MGDAنيز ازجملکه ليگانکدهای
دوسکککتدار محيطزیسکککت بکککوده و جکککزن ليگانکککدهای
زیستتخریبپذیر طبقهبندی میشود [11و.]25
بررسیها نشان میدهد که این عوامل کالتسکاز تکأثير
مثبتی در تحرک و استخراج  Pbداشته و کمترین تکأثيرات
زیسککتمحيطی را نيککز دارا میباشککند [ .]27بککرای بررسککی

1- Organisation for Economic Co-operation and
Development

تأثير پاکسازی آلودگیهای زیستمحيطی این ليگانکدهای
جدید ،رروری است که واجذب فلزات از کانیهکای خکاک
توسط این ليگاندها نيز مطالعه گردد.
مونتموریلونيت ی کانی رسی بوده که به طور معمول
در بسياری از خاکها و رسوبات یافت میشکود [ .]22ایکن
کانی ی کانی سيليکاتی الیهای است ککه توانکایی جکذب
فلزات را ه در سطوح داخلکی و هک در سکطوح خکارجی
خود دارا است [ 22و .]23عالوه بکر ایکن ،مونتموریلونيکت
در فرآینککدهای مختلککف صککنعتی از قبيککل تصککفيه آب،
سفيدکنندههای روغن ،حفاری ،گندلهسکازی و ریختکهگری
مورداستفاده قرار میگيرد [ .]31ایکن ککانی بکه دليکل دارا
بودن ظرفيکت تبکادل ککاتيونی زیکاد و خاصکيت انبسکا ،
میتوانککد بککهعنوان حامککل در علفکشهککا ،حشککرهکشها،
داروهککا و کودهککای کشککاورزی مورداسککتفاده قککرار گيککرد
[4و .]33باوجود اینکه واجذب  Pbتوسط ليگاندهای آلکی
و مصنوعی از کانی مونتموریلونيت گزارششده است []17
امککا مطالعککات انککدکی در خصککوص نقککش ليگانککدهای
زیستتخریبپذیر  GLDAو  MGDAبکر واجکذب  Pbاز
کانی مونتموریلونيت انجامشده است ،بنابراین هدف از این
تحقيککق مقایسککه توانککایی ليگانککدهای زیسککتتخریبپذیر
 GLDAو  MGDAبا ليگاند  EDTAدر رهاسازی  Pbاز
کانی مونتموریلونيت  STx-1bبوده که در این تحقيق بکه
آن پرداخته شده است.
مواد و روشها
کانی رسی مونتموریلونیت STx-1b

کانیهکای گونککاگونی بککا خصوصکيات فيزیککی و شکيميایی
متفاوت در طبيعکت یافکت میشکوند .هرککدام از ککانیهکا
بهنوبه خود اثرات ویژهای بر دینامي فلزات سنگين و سایر
عناصر و ترکيبات در محيطزیست دارند ،بکهطوریککه هکر
ی از این کانیها به دليل پایکداری فيزیککی و شکيميایی،
سطح ویژه زیاد ،بار منفی ،تنوع مکانهای جذب سطحی و
خصوصيات ساختمانی توانایی قابلتوجهی در جذب و غيکر
متحرک کردن فلزات سنگين دارند [.]22
در ایککن تحقيککق از رن مونککتموریلونيککت ()STx-1b
خریداریشکده از انجمککن کککانیهککای رسککی ،ایاالتمتحککده
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آمریکا 1استفاده شد [ .]22این رن از گکروه اسکمکتایتها
بوده و اغلب از کلسي اشکباع میباشکد .حکدود  %67جکرم
نمونه  STx-1bاز اسمکتایت تشکيلشکده و باقیمانکده آن
ناخالصهککایی از قبيککل کککوارتز ،فلدسککپار ،کا،ولينایککت،
پالژیوکالز 2و اوپال 3است .خصوصيات فيزیکی و شکيميایی
رن مونتموریلونيت  STx-1bدر جدول  1نشان دادهشده
است [.]22
مواد شیمیایی
نم های سدیمی ليگانکدهای زیسکتتخریبپذیر GLDA

بککا فرمککول ش کيميایی  Na4GLDAو ليگانککد  MGDAبککا
فرمککول شککيميایی  Na3MGDAاز شککرکت  TCIژاپککن
خریداری شد .ليگاند  EDTAبهصورت نمک سکدیمی بکا
فرمول شيميایی  Na2EDTA 2H2Oاز شرکت شکيميایی
سامچون ککره جنکوبی خریکداری شکد .نمک نيتکرات Pb
( )Pb(NO3)2از شرکت مرک آلمان تهيه و در این تحقيق
استفاده شد [ 5و.]11
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واجذذ ب  Pbاز رس  STx-1bتوسذذل لیگانذذدهای
 MGDA ،GLDAو EDTA
در ایکککن آزمکککایش نمونکککههای رن اشباعشکککده از Pb
مورداستفاده قرار گرفت .به  0/2گرم رن اشباعشده از Pb

 20ميلیليتر محلول کلرید کلسي  0/01موالر بکا و بکدون
حضکککور ليگانکککدهای  MGDA ،GLDAو  EDTAبکککا
غلظتهای  0/25و  1ميلی موالر در سه تکرار افزوده شکد،
سپس در دمای 250cدر هشت سکطح زمکانی (،0/5 ،0/25
 12 ،6 ،3 ،1/5 ،1و  24ساعت) همزده شد.
پس از ترسي غلظت  Pbآزادشده در برابکر زمکان ،ککارآیی
ليگانکدها در آزادسکازی  Pbمقایسککه گردیکد .همچنکين در
تيمار شاهد فقط محلکول الکتروليکت بکرای آزادسکازی Pb
مورداستفاده قرار گرفت .در تمامی آزمایشهکا مقکدار ککل
 Pbواجذب شکده 6پکس از  24سکاعت ( )DQtو ميکانگين
مقککدار  Pbواجککذب شککده 7در هشککت زمککان نمونککهبرداری
( )DQmنيز بکهعنوان شکاخص کميکت واجکذب بکرای هکر
سيست در نظر گرفته و محاسبه گردید.

اشباعسازی رس مونتموریلونیت  STx-1bبا Pb

تجزیههای آماری و برازش مدلهای سینتیکی

ابتککدا رن مونتموریلوني کت  STx-1bرا بککا  Pbبککه مقککدار
 143mmol kg-1اشباع شد .بکهاینترتيب ککه مقکدار 0/2
گرم از کانی بکا  20ميلکیليتکر محلکول  Pbبکه مکدت 24
ساعت در دمای آزمایشگاه ( )23±2تکان داده شکد و پکس
از سانتریفيوژ محلول رویی هر ی بهطور جداگانه در یک
بالون ژوژه  100ميلیليتری جمعآوری گردید.
بهمنظور خارج نمودن یونهای  Pbجذب نشده 4موجود در
بين ذرات تهنشين شده ،نمونههای رن دو بار بهوسيله 20
ميل کیليتککر آب مقطککر شستشککو داده شککدند و غلظککت Pb
درمحلولهای تعادلی بهوسيله دستگاه جکذب اتمکی پکرکين
المر مدل  3030اندازهگيری شد .نمونههای رن اشباعشده
با  5Pbبالفاصله وارد مرحله آزادسازی  Pbشد.

تجزیههای آماری و برازش معادالت سينتيکی بر دادههکای
واجذب  Pbبکا اسکتفاده از نرمافکزار  Prismانجکام گرفکت.
بهمنظور ارزیابی تأثير ليگاندها بر مقدار واجذب  ،Pbتجزیه
واریککانس ی سککویه نمونککههای جفککت شککده 8و مقایسککه
چندگانه ميانگينها به روش تکوکی 9انجکام شکد .معنکیدار
بودن اثر زمانبر واجذب  Pbنيز بر اسکان آزمکون  tجفکت
شده 10موردبررسی قرار گرفت.
بککرازش مککدلهای شککبه رده اول ،الککوویچ ،تککابع تککوانی و
پخشيدگی پارابولي برداده های سينتيکی واجذب  Pbبکر
اسان روش رگرسيون غيرخطی انجام و ارزیابی مکدلها در
توصيف دادهها بکر اسکان رکرایب تبيکين ( )R2و خطکای
استاندارد برآورد ( )SEEانجکام شکد .مکدلهای سکينتيکی
مورد استفاده در جدول  2ارا،ه گردیدهاند [9و .]18

1

6

2

7

- The Clay Mineral Society, Chantilly, VA, USA.
- Plagioclase
3
- Opal
4
- Entrained Pb
5
- Pb-enriched clay samples

- Total Pb desorbed
- Mean of Pb desorbed
8
- Repeated measure one-way ANOVA
9
- Tukey‚s multiple coparison analysis
10
- Paired-samples t test procedure

 18نشريه علمی خشک بوم جلد  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400
جدول  -1ترکيب عنصری ،سطح ویژه ( )SSAو ظرفيت تبادل کاتيونی ( )CECرن مونتموریلونيت]22[STx-1b
ویژگیها

SSA

CEC

)(m2/g

)(cmol+/kg

مونتموریلونيت STx-
1b

83/9

89/0

P2O5

K2O

Na2O

CaO

MgO

TiO2

Fe2O3

Al2O3

SiO2

0/01

0/07

0/31

1/73

%
3/79

0/26

1/2

17/76

70/3

جدول  -2مدلهای سينتيکی مورد استفاده در برازش دادههای جذب Pb
توابع

مدل

شبه رده اول

) qt  qe (1  e  k 1qe t

الویچ

1


1


) qt  ln(   ) ln(t

تابع توانی
پخشيدگی پارابولي
1

جذب شيميایی-پخشيدگی

1
1

qe K DC t 0.5

qt 

 =qeمقدار  Pbواجذب شده در زمان تعادل =qt ،مقدار  Pbواجذب شده در زمان  k1 ،tو  k2به ترتيب ثابت سرعت شبه رده اول و شبه
رده دوم ،ثایت های مدل α ،R ،C ،b ،aو  R ، βثابت سرعت پخشيدگی KDC ،Pbسرعت سينتيکی وا جذب

نتایج و بحث
الگوی واج ب Pb

الگککوی واجککذب  Pbاز رن مونتموریلوني کت  STx-1bدر
شکککل  1نشککان داده شککده اسککت .واجککذب  Pbاز کککانی
مونتموریلونيت  STx-1bدارای دو مرحله بود ،فاز سکریع
اوليه حدود  3ساعت (فاز صعودی) به طکول انجاميکد و بکه
دنبال آن فاز کند با سرعت کمتر ادامه یافت .پس از مرحله
سریع اوليه ،واجذب  Pbبا سرعت بسيار ک به حالت شکبه
تعادل رسيد (شکل .)1رفتارهای سکينتيکی مشکاهده شکده
با مطالعات قبلکی در خصکوص واجکذب  Cdاز ککانیهکای
سپيوالیت و پاليگورسکيت مطابقت داشت [.]29
مقدار  Pbواجذب شده در طکی سکه سکاعت اوليکه بکه
ميکزان  68درصککد از ککل واجککذب  Pbاز مونتموریلونيکت
 STx-1bبود (شکل  .)1سينتي واجذب دو فازی ممککن
است با مشارکت سایتهای سطحی که  Pbرا با انرژیهای

متفاوتی جذب نمودهاند بيان گردد .همچنکين ،ایکن رفتکار
سينتکی مکیتوانکد بکه واککنشهکای واجکذب ککه توسکط
پخشيدگی کنترل میشود نيز نسبت داده شود.
مقدار کل  Pbواجذب شده پکس از  24سکاعت ()DQt
در سيست بدون ليگاند  13 mmol kg-1به دست آمد ککه
این مقدار  9/1درصد از کل مقدار  Pbبارگکذاری شکده بکر
روی کانی مونتموریلونيت  STx-1bبود .گکوه و همککاران
( )2018و همچنين ونگ و همککاران ( )2011نيکز نشکان
دادند که جکذب  Pbبکر روی کا،ولينایکت تقریبکا برگشکت
ناپذیر است و تنها  5درصد از  Pbجذب شده بکر روی ایکن
کانی واجذب خواهد شد [ 32و  .]33نتکایج نشکان داد ککه
برخی از واکنشهای موثر در فرآیند جذب  Pbممکن است
برگشت ناپذیر و یا بهکندی برگشتپذیر باشند .دالیل ایکن
امر را میتوان به اتصال  Pbبه مکانهای با انرژی زیاد و یکا
پخشيدگی یونهای  Pbبين الیههای رن نسبت داد.
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شکل -1درصد واجذب  Pbبه عنوان تابعی از زمان در حضور و غياب ليگاندهای  MGDA ،GLDAو EDTA؛ نمودار سمت چپ
در غلظت  0/25 mmol L-1و نمودار سمت راست غلظت 1/00 mmol L-1

دادههای واجذب  Pbبکهطور موفقيکتآميزی بهوسکيله
مدلهای شبه رده اول،شبه رده دوم ،الوویچ ،تکابع تکوانی و
پخشيدگی پارابولي در هر دو غلظت  0/25و  1/00ميلکی
موالر برازش و بکا توجکه بکه رکرایب تبيکين موردبررسکی،
توصيف شدند (جدولهای  3و .)4

مدل شبه رده دوم بهترین مدل سينتيکی برازش یافته
بککر دادههککای واجککذب  Pbو مککدل پخش کيدگی پارابولي ک
رعيفترین برازش را نسبت به مدلهای دیگر نشان دادنکد
(جدولهای  3و  .)4به عنوان نمونه ،دادههای واجکذب Pb
برازش شده توسط مکدل شکبه رده دوم در شککل 2نشکان
داده شده است.

شکل -2سينتي واجذب  Pbازکانی مونتموریلونيت  STx-1bدر حضور و غياب ليگاندهای  MGDA ،GLDAو EDTA؛ نمودار
سمت چپ در غلظت  0/25 mmol L-1و نمودار سمت راست در غلظت  .1/00 mmol L-1دادهها توسط مدل شبه رده دوم برازش
یافته است.
تأثیر لیگاندها بر واج ب Pb

مقککدار واجککذب  Pbتوسککط مونتموریلوني کت  STx-1bدر
حضکور ليگانکدهای  MGDA ،GLDAو  EDTAبکهطور
معنیداری ( )P<0.05افزایش نشان داد (شککل .)3ليگانکد
 EDTAتوانکککایی قابکککلتوجهی در واجکککذب  Pbاز رن
مونتموریلونيت  STx-1bداشت .بهعنوانمثال ،مقدار ککل
 Pbواجذب شده پس از  24ساعت ( )DQtاز ککانی STx-
 1bدر سيست بدون ليگانکد برابکر بکا 13/04mmol kg-1

بود که بهطور معنیداری ( )P<0.05در سيست های حاوی
ليگانکککدهای  MGDA ،GLDAو  EDTAبکککه ترتيکککب
 27/29 ،17/16mmol kg-1و  33/72در غلظکت ليگانکد
 0/25 mmol L-1افزایش یافت (شکل .)3این مقادیر نشان
میدهد که تنهکا  19/3 ،12/0 ،9/1و  23/5درصکد از ککل
 Pbجذبشده به ترتيکب در حضکور ليگانکدهای ،GLDA
 MGDAو  EDTAو شاهد در طکی زمکان  24سکاعت از
اشباع شدن با  Pbآزاد گشته است.
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جدول  -3ررایب تبيين ( )R2و خطای استاندارد برآورد ( )SEEحاصل از برازش مدلهای مختلف سينتيکی برداده های واجذب Pb

در حضور و غياب ليگاندهای آلی (غلظت 0/25ميلیموالر ليگاندها).
بدون ليگاند

GLDA

MGDA

EDTA

پارامتر

مدل

) qe (mmol kg

12/04

14/18

23/42

32/04

)k1 (h-1

0/13

0/10

0/08

0/045

R2

***0/94

***0/82

***0/81

***0/93

)SSE (mmol kg-1

1/01

2/27

2/85

3/0

)ab (mmol kg-1 h-1

1/29

1/76

2/73

3/66

R2

***0/95

***0/99

***0/98

***0/94

)SSE (mmol kg-1

0/93

0/39

0/93

2/87

)qe (mmol kg-1

12/93

15/46

25/40

34/19

)k2 (kg mmol−1 h−1

0/19

0/14

0/01

0/067

)h (mmol kg-1 h-1

31/76

33/46

69/67

78/32

R2

***0/98

***0/91

***0/91

***0/97

)SSE (mmol kg-1

0/50

1/56

2/62

1/84

)Kdif(mmol kg-1 h-1

2/14

2/84

4/49

5/64

c

5/15

5/49

9/99

13/88

R

*0/64

**0/78

**0/72

*0/63

)SSE (mmol kg-1

2/67

2/54

4/67

7/18

)α (mmol kg−1 h−1

299
0/60
***0/93
0/75

232/9
0/46
***0/97
0/62

696
0/30
***0/95
1/18

707
0/22
***0/90
2/49

-1

شبه رده اول

تابع توانی

شبه رده دوم

پخشيدگی
پارابولي

الوویچ

2

)β (kg mmol−1
R2
)SSE ( mmol kg-1

*** ** ،و * به ترتيب نشان دهنده معنی دار بودن در سطوح  0/01 ،0/001و  0/05میباشند.

در حضور غلظت  1/00 mmol L-1از ليگاندهای مکورد
بررسی بيشترین درصکد واجکذب  Pbمربکو بکه سيسکت
حککاوی  )92/9%( EDTAو بککه دنبککال آن در سيسککت های
حککاوی  )58/9%( MGDAو  )46/6%( GLDAمشککاهده
شد که از نظر آماری اختالف معنیداری در سطح  5درصد
( )P<0.05نشان دادند (شکل.)3
مقال و همکاران ( )2019گزارش کردنکد ککه رانکدمان
واجذب  Pbتوسط ليگاند  EDTAدر دامنهای بکين  69تکا
 93درصد متغيکر بکود [ .]18مقایسکه پارامترهکای کميکت
بهدسککتآمده از دادههککای ارا،هشککده در جککدولهای  3و 4
حاکی از تقویت نقش ليگاندهای مورد بررسکی در واجکذب
 Pbاز کککانی STx-1bمککیباشککد .بککهطورکلی پتانسککيل
واجذب Pbتوسط ليگاندهای موردبررسی توسط کانی رسی

 STx-1bبهصورت  EDTA>MGDA>GLDAبه دست
آمککد کککه ای کن رونککد کاهش کی واجککذب بککا ثابککت پای کداری
ليگاندهای موردبررسی با  Pbمطابقت دارد.
بککهعنوانمثال ،در غلظککت ليگانککد0/25 mmol L-1
حداکثر واجذب  Pbدر حالت تعکادل ( )qeبکرآورد شکده از
مکدل شککبه اول برابکر بککا  12/04mmol kg-1در سيسککت
شککاهد (بککدون ليگانککد) بککود کککه در سيسککت های شککامل
 MGDA ،GLDAو  EDTAبه ترتيکب بکه mmol kg-
 32/04 ،23/42 ،14/181افزایش یافت (جدول .)3مقکادیر
مربککو بککه  qeدر غلظککت ليگانککد 1/00 mmol L-1از
ليگانکدهای موردبررسکی بکه ترتيکب برابکر بکا mmol kg-
 49/6 ،76/81 ،60/631به دست آمد.
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جدول  -4ررایب تبيين ( )R2و خطای استاندارد برآورد ( )SEEحاصل از برازش مدلهای مختلف سينتيکی برداده های واجذب
 Pbدر حضور و غياب ليگاندهای آلی (غلظت  1/00ميلیموالر ليگاندها).
مدل

شبه رده اول

تابع توانی

شبه رده دوم

پخشیدگی
پارابولیک

الوويچ

پارامتر

بدون ليگاند

GLDA

MGDA

EDTA

)qe (mmol kg-1

12/04

60/63

76/81

119/6

)k1 (h-1

0/13

0/014

0/02

0/029

R2

***0/94

***0/91

***0/91

***0/89

)SSE (mmol kg-1

1/01

6/74

8/24

14/69

)ab (mmol kg-1 h-1

1/29

7/84

8/38

10/6

R2

***0/95

***0/97

***0/97

***0/97

)SSE (mmol kg-1

0/93

3/66

4/51

7/25

)qe (mmol kg-1

12/93

66/17

82/69

128/5

)k2 (kg mmol−1 h−1

0/19

0/019

0/03

0/04

)h (mmol kg-1 h-1

31/76

83/19

205/12

660/49

R2

***0/98

***0/96

***0/97

***0/95

)SSE (mmol kg-1

0/50

4/05

4/38

9/38

)Kdif(mmol kg-1 h-1

2/14

12/36

13/81

19/23

c

5/15

18/35

33/50

64/47

2

R

*0/64

***0/80

*0/66

*0/53

)SSE (mmol kg-1

2/67

10/14

16/66

30/90

)α (mmol kg−1 h−1

299
0/60
***0/93
0/75

338
0/09
***0/98
2/46

2331
0/09
***0/96
4/43

47509
0/082
***0/89
7/20

)β (kg mmol−1
R2
)SSE ( mmol kg-1

*** و * به ترتيب نشان دهنده معنی دار بودن در سطوح  0/001و  0/05می باشند.

شکل  -3مقدار کل  Pbواجذب شده در حضور و عدم حضور ليگاندهای  MGDA ،GLDAو  EDTAپس از  24ساعت ( )DQtاز
مونتموریلونيت  STx-1bپس از اشباع شدن با  Pbدرغلظت  0/25 mmol L-1در نمودارالف و غلظت  1/00 mmol L-1در نموار ب و
ميانگين حاصل از سه تکرار است .حروف کوچ مختلف در هر ميانگين تفاوت معنیدار در سطح  5درصد ( )P<0.05را نشان میدهد.
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متغيرهککای سککرعت واجککذب نيککز تحککت ت کأثير حضککور
ليگاندها قرار گرفت .برای مثال ،سرعت اوليکه واجکذب ()h
حاصل از مدل شبه رده دوم در غلظت ليگانکدmmol L-1
 0/25در سيسکککت هکککای حکککاوی  MGDA ،GLDAو
 EDTAبه ترتيب  78/32 ،69/67 ،33/46mmol kg-1به
دست آمد که ایکن اعکداد بيشکتر از ایکن ثابکت سکرعت در
سيست بکدون ليگانکد ( )31/76mmol kg-1بکود .مقکادیر
سرعت اوليه واجذب ( )hدر غلظکت  1/00 mmol L-1بکه
ترتيب برابکر بکا  660/49 ،20/12 ،83/19mmol kg-1بکه
دست آمد (جدول  .)4الزم به ذکر است که همان تکأثيرات
حاصل از افزایش ليگانکدهای مکورد بررسکی در متغيرهکای
دیگر سرعت واجکذب  Pbاز قبيکل  ab ،kdifو  αحاصکل از
مدلهای پخشيدگی پارابولي  ،تکابع تکوانی و الکوویچ نيکز
مشاهده شد (جدولهای 3و .)4به طور کلکی اثکر افزاینکده
ليگاندها در واجکذب  Pbاز مونتموریلونيکت  STx-1bبکه
ترتيب به صورت  EDTA>MGDA>GLDAبود .نتکایج
به وروح نشان دادکه با افزایش ظرفيت کمپلکسکننکدگی
ليگاندها ميزان واجکذب  Pbتوسکط آنهکا بکه طکور قابکل
توجهی افزایش مییابد .تشکيل کمپلکسهکای در محلکول
باع کاهش فعاليت یونهای فلزی آزاد گردیده و منجر به
دفع هرچه بيشتر یونهای موجود در سطح ککانی میشکود
[.]30

biotechnological processes. Journal of
Cleaner Production, 86, 24-36.
]4]. Akpomie, K. G., Dawodu, F. A.,
Adebowale, K. O. (2015). Mechanism on the
sorption of heavy metals from binarysolution by a low cost montmorillonite and it
does desorption potential. Alexandria
Engineering Journal, 54(3), 757-767.
]5]. BASF. 2007. Technical Information
(Ti/EVD 1418 e), Trilon® M types, BASF.
]6]. Begum, Z. A., Rahman, I. M., Tate, Y.,
Egawa, Y., Maki, T., Hasegawa, H. (2012).
Formation and stability of binary complexes
of divalent ecotoxic ions (Ni, Cu, Zn, Cd,
)Pb
with
biodegradable
aminopolycarboxylate chelants (dl-2-(2carboxymethyl) nitrilotriacetic acid, GLDA,

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشکان داد مکدلهای مختلکف سکينتيکی
قکککککادر بکککککه توصکککککيف سکککککرعت واجکککککذب  Pbاز
مونتموریلونيت STx-1bهستند .مدل شکبه رده دوم و در
برخی سيست ها مدل تابع توانی بهعنوان بهتکرین مکدل در
برازش دادههای سينتيکی واجکذب  Pbاز ککانی STx-1b
انتخاب گردیدند .مقکدار و سکرعت واجکذب  Pbدر حضکور
ليگانککدهای  MGDA ،GLDAو  EDTAافککزایش یافککت.
در سيست حاوی ليگاند  EDTAواجکذب بيشکتری از Pb
نسبت به سيست های حکاوی دو ليگانکد دیگکر ( GLDAو
 )MGDAاندازهگيری شکد .دو ليگانکد زیسکتتخریبپذیر
 GLDAو  MGDAنيکککککز واجکککککذب  Pbرا توسکککککط
مونتموریلونيت افزایش دادند ولی توانکایی واجکذب آنهکا
بهانککدازه ليگانککد  EDTAنبککود .بنککابراین ای کن دو ليگانککد
احتماالً اثر کمتری در متحرک کردن  Pbجذبشده توسط
کانیها در محيط خاک و رسوب خواهنکد داشکت و تبعکات
زیستمحيطی کمتری ایجاد خواهند کرد.
تشکر و قدردانی
از اسککاتيد بزرگککوار دانشککگاه صککنعتی اصککفهان و کارکنککان
محترم آزمایشکگاه شکيمی و حاصکلخيزی خکاک دانشککده
کشاورزی دانشگاه صکنعتی اصکفهان ککه نویسکندگان را در
انجام این پروژه یاری کردند تقدیر و تشکر میشود.
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Abstract
Contamination with heavy metals such as leads resulting from human catastrophic excavation
activities is one of the serious soil problems in arid and semi-arid region. So, remediation of these
kinds of contaminations is one of priorites to protect the soil of these areas. In soil and sediment
environments, the potential bioavailability and mobility of metals are predominantly regulated by
adsorption/desorption reactions at the mineral-water interface. Although numerous studies have
been devoted to understanding the adsorption of metals onto minerals, less is known about
desorption processes, especially their kinetics, under the influence of organic ligands. In this study,
desorption of Pb from montmorillonite (MMT) was studied as effected by biodegradable chelating
ligands, i.e. methylglycine diacetic acid (MGDA) and glutamic-N,Ndiaceticacid (GLDA), at two
concentrations (0.25 and 1.0 mM) were compared with that of ethylenediaminetetraaceticacid
(EDTA). The results showed that Pb desorption was rapid, reaching equilibrium in a relatively short
time (within 3 h). The degree of Pb desorption was proven to be governed by the presence and
concentration of the chelating agents. The capacity of the chalants for removing Pb from MMT was
in the order EDTA>MGDA>GLDA. Approximately 12%, 19%, and 23% of the sorbed Pb was
desorbed by 0.25 mM of GLDA, MGDA, and EDTA, respectively. The corresponding desorptions
in the presence of 1.00 mM of the same ligands were 47%, 59%, and 93%, respectively. Therefore,
it can be predicted that the presence of biodegradable ligands, i.e. GLDA and MGDA compared to
EDTA will create less mobility of Pb in the environment and consequently we will have less
pollution in soil and water environments. Owing to soil alkalinity in arid and semi-arid region, it
seems that using biodegradable ligands can desorbtion of lead from soil, minimizing the risk of
under water contamination.
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