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چكيده

ورود مواد مغذی مانند فسفر در اکوسیستمهای آبی به ایجاد تغذیهگرایی و کاهش کیفیت آب میشود .رسوبات بهعنوان مخزنی برای
ذخیره فسفر عمل میکنند و تحت شرایط محیطی مختلف آن را انتشار و انتقال میدهندد .انددا ه ذرات رسدوب یادی ا فاکتورهدای
مهمی است که جذب فیزیای فسفر توسط رسوبات را تحت تأثیر قرار میدهد .در این مطالعه تأثیر اندا ة ذرات رسوب و غلظدتهدای
مختلف روی جذب فسفر توسط رسوبات رودخانة کرج بررسی شد .بهمنظور حذف تأثیر دیگر مؤلفههای رسوب بر فرایند جدذب مدواد
آلی مواد معدنی و اکسیدهای آهن ا رسوبات رودخانهای که جمعآوری شده بود حذف شد .سپس آ مدایشهدای سدینتیج جدذب در
غلظتهای  32 mg/Lو  011 mg/Lمحلول ( )KH2PO4و دو غلظت رسوب  0 gr/Lو  3 gr/Lانجام شد .با توجه به آ مدایشهدای
جذب ظرفیت جذب فسفر توسط رسوبات با افزایش اندا ه ذرات رسوب کاهش مییابد .همچنین نتایج نشدان داد کده مقددار جدذب
فسفر ( )Pدر واحد جرم رسوبات با اندا ههای مختلف با افزایش غلظت اولیه فسفر افزایش مییابد .در غلظت ثابت جذب شونده ()C0
مقدار جذب  Pبا افزایش غلظت رسوب ا  0به  3گرم رسوب افزایش مییابد و در این مطالعه تقریباً  0/5برابدر اسدت .تغییدر غلظدت
رسوب نیز با افزایش مقدار جایگاههای فعال جذب روی رسوبات به افزایش جذب فسفر میانجامد .استفاده ا معادلههای شدبه مرتبده
اول و شبه مرتبه دوم برای توصیف سینتیج جذب فسفر نشان داد که معادله شبه مرتبه دوم با دادههای آ مایشگاهی تطداب بهتدری
دارد و پیش بینی خوبی را ا میزان جذب در مرحله اولیه و میزان جذب در مرحله تعادل انجام داده است .بهطدورکلی ایدن مطالعده بده
درک اهمیت و نقش رسوبات در جذب و انتقال فسفر در محیطهای آبی و نحوه مدیریت آن کمج میکند.
كليدواژه

اندازه ذرات ،جذب فسفر ،رسوب ،رودخانه کرج ،سینتیک جذب.

 .1مقدمه

مانن .کشاورزی ،صنع  ،شتهری و تیییترات آب و هتگایی

رودخانه ها یکی از منابع اساسی تأمین آب برای کشاورزی،

استت

شرب و مصارف صنعتی هستتن .آوتگد ی رودخانتههتا ،از

رسگبات معلﻖ و آالینتتتت .هتتتتا تگس رواناب به خروﺟی

مهم ترین مشکالت دنیای امروز بتهویته در کشتگرهای در

سامانههای

حال تگسعه است

(ختاد پتگر و ستیاری )7931 ،کیفیت

آب های سطحی نه تنها تح
رودخانه اس
* نگیسن .مسئگل:

بلکه تح

تأثیر شترای هیت.رودینامی

تتأثیر تیییترات کتاربری ارا تی

( )Shamrukh & Abdel-wahab, 2011انتقتتال

آبﺨیﺰ ،یکی از مهمترین دالیﻞ کاهﺶ کیفی
آبی اس

در دهتتتتتتتتتههای اخیر ،ورود مقادیر زیاد مگاد

آالین .ها به منتابع آبتی ،به یکی از مشکالت زیس محیطی
ﺟهان تﺒ.یﻞ ش .اس

(واعظی و همکاران)7939 ،
Email: salajegheh@ut.ac.ir
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فسفر یکی از مهمترین مگاد میذی در سیستمهتای آبتی
اس

و نقﺶ مهمی در و عی

منابع آب دارد کته

تروفی

به منظگر ﺟلگ یری از تیذیته رایتی 7بایت .مت.یری

شتگد

پﺨشی .ی بین سطح مشترک رسگب و آب و انت.از ذرات
رسگبات اس

( )Singh et al., 2005هگرووایتتﺰ و اوری

( )7391بیان کردنتتتتتتتت .که به احتمال لگی ،ان.از ذرات

انتشار و انتقال فسفر محلگل در رودخانهها بهشت.ت تحت

رسگبات مهمترین عامﻞ در غلظ

تأثیر فراین .متقابﻞ بین فسفر با رسگبات معلﻖ و بار رسگب

مگاد معلﻖ و رسگبات تحتانی در رودخانه استتتتتتتتتتتت

بستر اس

و انتقتتال آالینتت .ی در

( )House et al., 1995بنابراین برای درک بهتتر

( )Horowitz & Elrick, 1987دانتتتهبنتتت.ی یکتتتی از

ارتﺒاط متقابﻞ بین فسفر و رستگبات ،مطاوعتو ویه تی هتای

کته در

ﺟذب فسفر تگست رستگبات تروری است

آ تاهی از

اساسیترین و مهمترین ویه ی ذرات رسگبی است
انتقال و فرسایﺶ مؤثر اس

برای بررستی رستگب ،آنتاویﺰ

تیییرات بار رسگب و انت.از دانتههتا کته بتار معلتﻖ را در

تگزیع انت.از ذرات بستیار مهتم است

سیستم رودخانه تشکیﻞ میده ،.بهعنگان پیﺶ نیازی بترای

فیﺰیکی و شیمیایی آالین .ها دارای همﺒستتگی نﺰدیکتی بتا

منﺒتتع ،فراینتت .انتقتتال و در برختتی متتگارد آثتتار

( )He et al., 2008رستگبات ریﺰدانته

شتتناخ

زیس محیطی رسگبات اس

انت.از ذرات است

زیترا ویه تیهتای

(سیل +رس) نقﺶ مهمتی در انتقتال ستاالنه مقت.ار لابتﻞ

رسگبات یکی از مهمترین منابع و عگامتﻞ انتقتال متگاد

تگﺟهی از آالین .ها مانن .فلﺰات ،فسفر ،آف کﺶهتای کلتر

میذی به رودخانه ها هستن .کته بتر روی عتگاملی از لﺒیتﻞ

و بسیاری از ترکیﺒات صنعتی بته دویتﻞ ستطح ویته نستﺒتا

Eder et

باالی آنها دارن .کته بته تستهیﻞ ﺟتذب آالینت .هتا منبتر

نفگذ نگر و دمای آب تأثیر لابﻞ مالحظتهای دارد (
 )al., 2010رسگبات بته ماننت .یت
می باشتن .کته تحت

مﺨتﺰن ذخیتر فستفر

میشگد

تتأثیر شترای فیﺰیکتی و شتیمیایی و

در سال های اخیتر مطاوعتات متعت.دی در زمینتو تتأثیر

هگاشناسی معینی می تگان .مق.ار لابﻞ تگﺟهی از این فستفر

رسگبات و ویه ی های آن در ﺟذب و انتقال فسفر ﺰارش

را به ستتگن آب آزاد کنت .کته منبتر بته ایبتاد مشتکالت

شتت .اس ت  Sen Gupta ،و  )1177( Bhattacharayaبتتا

Fytianos and Kotzakioti,

ﺟتذب

مﺨتلفی در منابع آب میشگد (
 )2005از ی

طرف رسگب باعث پرش.ن و کگتتا شت.ن

بررسی و مرور بیﺶ از  111پهوهﺶ در خصتگ
سینتی

فلﺰهای ستنگین تگست متگاد غیرآوتی ماننت .رس،

عمر مفی .س.ها ش .و از سگی دیگر با تگﺟته بته ترکیت

زئگوی  ،خاک و

کانی شناختی خگد می تگان .عناصر و آالینت .هتا را ﺟتذب

شﺒه مرتﺒه اول و دو بهترین برازش را با نتتای بستیاری از

انتقال ده .و بته عﺒتارتی

پهوهشگران دارن .و در عین حال بیان کردن .که معادوو شﺒه

آن ها را در آب کنترل کنت .نیتروژن و فسفر در بین

مرتﺒه دو برﺟستهترین و غاو ترین بترازش را بتر داد هتا

کرد و از سرشاخه به پایین دس
غلظ

به این نتیبه رستی.ن .کته معادوتههتای

مگاد میذی موﺟگد در رسگبات ،بیشترین تتأثیر را بر کیفی

دارد پهوهشگران دو م.ل سینتی

آب دارن .از اینرو ،رسگب بهعنگان یکتی از اﺟتﺰای مهتم

به طگر معمگل ب.ون هیچ فر ی با در نظتر ترفتن شترای

عملکترد هیت.رووگژی  ،ژئگمگرفگوگژیت

و اکگوگژیت

حتگز هتای آبﺨیتﺰ و عامتﻞ اصتلی کتاهﺶ کیفیت
رودخانهها شناخته ش .اس

آب

()USEPA, 2000

فلﺰات سنگین بین فازهای محلگل و ﺟام .رسگبات تأثیر
رستتگبات و ژئگمگرفگوتتگژی،

اللتتیم و فصتتگل ستتال ،عمتتﻖ آب و دینامیتت

فراین .استفاد میکنن Azzouz .و همکاران ()1171

به بررسی ویه یهای ﺟذب فسفر تگس رسگبات دریاچته
س Beni Haroun .پرداختن .در ایتن مطاوعته تتأثیر زمتان،

عگامﻞ مﺨتلفی در انتقال و تگزیع آالین .ها از ﺟمله
دارن .این عگامﻞ شامﻞ باف

خا

شﺒه مرتﺒه اول و دو را

ﺟریتتان،

غلظ

فسفر ،غلظ

رسگب pH ،و دمتا در ﺟتذب فستفر

بررسی ش .نتای نشان داد که ظرفی

ﺟذب با افﺰایﺶ دما

افﺰایﺶ مییاب .و در  pHبرابر با  9-1به ح.اکثر مق.ار خگد
می رس .همچنین معادوه شﺒه مرتﺒه دو بتهختگبی ستینتی

تأثیر اندازة ذرات رسوبات رودخانهای بر ...
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ﺟذب فسفر را نشان میده Xiao .و همکاران ( )1179بته

تگس رسگبات را بیان میکن .همچنین میﺰان ﺟذب فستفر

بررستتی ویه تتیهتتای ﺟتتذب فستتفر تگس ت رستتگبات بتتا

از رسگبات در دریاچه بتا ستطح متگست تیذیته رایتی در

ان.از های مﺨتلف در رودخانه یانگتسته پرداختنت .نتتای
نشان داد که بین ان.از ذرات و سطح ویه آنها ی

رابطته

تابستان و رسگبات دریاچههای با سطح تروفی
در بهار و زمستان بسیار بیشتر اس

کم و زیتاد

 Riverو

Richardson

تگانی وﺟگد دارد و ذرات ریﺰدانه رسگب دارای سطح ویه

( )1179به بررسی تگزیع ان.از ذرات رسگب در پیﺶبینتی

دانه هستن .که به ﺟتذب

ﺟذب فسفر ذر ای در وتلن.ها پرداختن .نتای نشان داد که

ﺟتذب

رابطو لگی بین سطح ویته ذرات و میتﺰان  PPوﺟتگد

بﺰرگ تری نسﺒ

به ذرات درش

بیشتر فسفر می انبامت .و بتا افتﺰایﺶ  D50ظرفیت

ی

فسفر کاهﺶ می یاب .همچنین در بین معادوههتای ستینتی

دارد و ذرات ریﺰدانه بهواسطو سطح ویته بتﺰرگتتری کته

ﺟذب از ﺟمله اوگویچ ،سینتی

شﺒه مرتﺒته اول و ستینتی

به دیگر ذرات دارن .بیشترین میﺰان ﺟذب  PPرا نیﺰ

شﺒه مرتﺒه دو  ،معادوو سینتی

شﺒه مرتﺒه دو بهترین تطابﻖ

دارن Omari .و همکاران ( )1173بته مطاوعتو تتأثیر زمتان

 Mengو همکتاران

اوویته فستفر و دمتا روی

را داد های مگرد آزمایﺶ داشته است

نسﺒ

رستگب ،غلظت

تماس ،غلظت

( )1172به بررسی ویه یهای ﺟذب فسفر تگس رسگبات

ﺟذب فسفر تگس رسگبات پرداختن .نتای نشان داد که با

با ان.از های مﺨتلف در رسگبات ساحﻞ دریای شرق چتین

رسگب میتﺰان ﺟتذب فستفر افتﺰایﺶ

پرداختن .نتای نشان داد که ظرفی

افﺰایﺶ دما و غلظ

ﺟذب ،نتر ﺟتذب و

مییابت .و در  pH=71بته حت.اکثر مقت.ار ختگد متیرست.

ایﺰوتر ﺟذب به ش.ت تگس ان.از ذرات رسگب کنتترل

همچنین مطاوعو سینتی

ﺟذب فسفر نشان داد که بتا مت.ل

میشگد براساس نتای ح.اکثر مق.ار فسفر کﻞ در رسگبات

شﺒه مرتﺒه دو تطابﻖ دارد

دانته بتگد  Liو

با تگﺟه به اینکه مطاوعات متع.دی دربار تأثیر رسگبات

ریﺰدانه  6برابر بﺰرگتر از رسگبات درش

ﺟذب فسفر تگست رستگبات و

و انگاع ﺟتاذب هتا در ﺟتذب آالینت .هتا از ﺟملته فلتﺰات

فسفر را بررسی کردن .نتتای نشتان

و تمرکتﺰ بیشتتر بتر

همکاران ( )1176سینتی
تأثیر سرع

و غلظ

داد که ایﺰوتر ﺟذب تگس م.ل النگمگیر بتهختگبی بیتان
می شگد همچنین با افﺰایﺶ غلظ

سنگین و

در ایران انبا ش .اس

ﺟذب فلﺰات سنگین بگد اس

در حاوی کته متگاد میتذی

اوویه فسفر میﺰان ﺟذب

مانن .نیتروژن و فسفر نیتﺰ از ﺟملته آالینت .هتای مهتم در

ﺟذب فسفر با زمان بهختگبی

رودخانهها هستن .و مطاوعهای دربار تأثیر ذرات رسگب در

تگس م.ل شتﺒه مرتﺒته دو پتیﺶبینتی متیشتگد  Xiaoو

ﺟذب و انتقال مگاد میذی از ﺟمله فسفر تگست رستگبات

ﺟریان بر ﺟتذب

رودخانه ای انبا نش .اس  ،وتذا هت.ف از ایتن پتهوهﺶ

فسفر تگس رسگبات پرداختن .نتای نشان داد کته ﺟریتان

بررسی تأثیر ویه ی های ذرات رسگب در ﺟتذب و انتقتال

نیﺰ افﺰایﺶ می یاب .و سینتی

همکاران ( )1176به بررسی تأثیر سرع

آب بهطگر معنا داری ﺟذب فسفر تگس رسگبات را تحت
تأثیر لرار میده .و ظرفی

ﺟذب فسفر با افﺰایﺶ سترع

فسفر و بررستی ستینتی

ﺟتذب فستفر تگست رستگبات

رودخانهای اس

ﺟریتتان افتتﺰایﺶ متتییابتت Huang .و همکتتاران ()1179
ویه ی های ﺟذب فستفر تگست رستگبات در فصتﻞ هتای
مﺨتلف در دریاچه هتای بتا و تعی

تروفیت

مﺨتلتف را

مطاوعه کردن .در این مطاوعه ویه ی های ﺟتذب فستفر در
رسگبات در سه دریاچه با و عی هتای مﺨتلتف تروفیت
شامﻞ متگس  ،کم و زیاد بررسی ش .نتتای نشتان داد کته
معادوو سینتی

شﺒه مرتﺒه دو به خگبی فراین .ﺟذب فستفر

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد پژوهش
رودخانه کرج در سلسله کگ های اوﺒرز بتین
 N , 51° 35'-51° 2'Eبه مساح
ش .اس

"36° 0'40.14

 988کیلگمتر مربتع والتع

رودخانه کرج رودخانه ای دائمی اس

که 11/9

درصتت .حتتگز آن متعلتتﻖ بتته شتتاخههتتای فصتتلی استت
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( )Khorasani et al., 1997بتهمنظتگر انبتا ایتن مطاوعته

فسفر ،با حذف مگاد مع.نی ،مگاد آوی و اکسی.های آهتن از

نقطته از بستتر رودخانته کترج

رسگبات طﺒیعی ،رسگبات برای انبا آزمایﺶها آماد سازی

( )35° 02'- 36° 11' N, 51° 8'24.87" Eوالع در استان اوﺒترز و

ش .لﺒﻞ از انبا آزمایﺶها ،آماد ستازی رستگبات در سته

در سه تکرار انبا ش .نمگنهها از  78سانتیمتری زیر رستگب

مرحلتته انبتتا شتت 7 :.شستشتتگی رستتگبات بتتا پراکستتی.

ش ،.به این صتگرت کته در

هی.روژن و آب مقطر برای حذف مگاد آوتی  1شستشتگی

نقاط مشﺨص ش .بسته به عرض رودخانه ،بین  9تتا  2نقطته

رسگبات با هی.روکلری

بتهمنظتگر

نمگنهبرداری از هر مقطع تصادفی انتﺨاب ش .و هتر نمگنته در

حتتذف اکستتی.های معتت.نی و فلتتﺰی ﺟتتذب شتت .تگس ت

سطحی برابر با عرض و طگل  81سانتیمتر از  78سانتیمتتری

رسگبات و  9شستشگی مب.د رسگبات با آب مقطر پتس

ش .و پس از حذف مگاد ا تافی

از حذف آوگد ی رسگبات ،نمگنههای رسگب مگرد آزمایﺶ

مانن .آشیالها و شا و برگها در محﻞ ،نمگنتههتای رستگب

دانهبن.ی لرار رف

آماد سازی اوویه رستگبات بتهمنظتگر

تگس کیسههای پالستیکی به آزمایشتگا انتقتال داد شت .در

انبا آزمایﺶها شامﻞ خش کردن و دانهبن.ی رسگبات بتا

نمگنته رستگبات

در چهتار ترو بتا انت.از ذرات

نمگنهبرداری رسگبات از هف

سطحی بهصگرت ترکیﺒی برداش

زیر رسگب نمگنهها برداش

شکﻞ  7مگلعی

ﺟیرافیتایی محتﻞ برداشت

نشان داد ش .اس

روش او

اسی .بترای  71ستاع

تتر و خشت

مﺨتلف انبا ش )Meng et al., 2014( .رو  D1با ان.از
( D2 ،)>69 µmبتتتا انتتت.از ( 1/18 mmتتتتا  )1/7ذرات

 .2.2تهیه و آمادهسازی رسوبات

ریﺰدانه D3 ،با انت.از ( 1/7 mmتتا  )1/6ذرات متگست و

پس از انتقال نمگنه ها به آزمایشگا خاکشناسی ،آناویﺰ اوویته

 D4با ان.از ذرات (  1/6 mmتا  )7بیانکنن .ذرات درش

رسگبات تگس روش مگویﺒ.ات بلگ بتا استتفاد از دستتگا
استتتکتروفتگمتری نشتتان داد کتته غلظتت

اوویتته فستتفر در

نمگنههای رسگب  1/199میلی ر در ویتر اس

بتهمنظتگر

دانه اس

بع .از این مراحﻞ تما ناخاوصیها حتذف شت.

و رستتگبات تگستت آون خشتت
آزمایﺶهای ﺟذب استفاد میشگد

کاهﺶ تأثیر دیگر مؤوفتههتای رستگب در ﺟتذب فیﺰیکتی

شکل  .1موقعیت جغرافیایی و محلهای برداشت نمونه رسوب در رودخانه کرج

شتت .و بتترای انبتتا

تأثیر اندازة ذرات رسوبات رودخانهای بر ...
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 .3.2آزمایشهای جذب فسفر
نظر به اینکه دو پارامتر غلظ

شگن .و رون .ﺟذب فسفر تگس رستگبات بررستی شتگد

و دانهبنت.ی رستگبات وفتﻖ

 pHمحلگل بای .در مح.ود  1/8باش .که با ا افه کتردن

مطاوعات انبا ش .نقﺶ اساسی در ﺟذب را ایفا میکننت.

 1/17 mol/Lاز  NaOHو  1/17 mol/Lاز  HCLتنظتتتتتیم

ازاین رو تأثیر آن ها به شرح زیر مگرد پهوهﺶ لترار رفتته

می شگد هر تس

سه بار تکترار شت .و نتتای بتهصتگرت

 19و  711میلتی تر در

میانگین سه تس

متیآیت .همته بطتریهتا را در

اس

در این پهوهﺶ دو غلظت

به دس

ویتر بهعنگان حت .پتایین و بتاال در پ.یت .تیذیته رایتی در

سرع

رودخانهها انتﺨاب ش.

زمتتانهتتای مﺨتلتتف ،121 ،791 ،711 ،61 ،91 ،11 ،71 ،8

 731 r/mبر شیکر لرار داد ش.ن .و از نمگنههتا در

 291و  111دلیقه نمگنهبترداری و بته سترع
 .1.3.2تأثیر دانهبندی و غلظت فسفر در فرایند جذب
به منظگر بررسی تأثیر غلظ

فسفر در فراین .ﺟذب تگست

در سترع

چرخﺶ  8111 r/minبه م.ت  71دلیقته ستانتریفیگژ شت.
آن از فیلتر واتمن  1/28عﺒگر داد ش .و

ستس سگپرناتان

رستتگبات مقتت.ار  1/1تتر از رستتگبات آمتتاد شتت .بتتا

فسفر کﻞ به روش مگویﺒ.ات و با دستگا استکتروفتگمتر در

دانهبن.ی ها مﺨتلف  D1تا  D4در فالس هتای  711 mlاز

طگل مگج  191نانگمتر ان.از یتری شت .پتس از برلتراری

محلگل فسفر ( )KH2PO4با غلظ های مﺨتلتف  19و 711

تعادل ،تفا ﻞ غلظ

اوویه و مقت.ار بالیمانت .مقت.ار متاد

میلی ر بتر ویتتر ا تافه شت .و روی شتیکر  181 rpmدر

ﺟذب ش .تگس رسگبات را تعیتین متیکنت .رابطته ()7

دمای  18درﺟه سانتی راد لرار داد ش .ستس از نمگنههتا

تفاوت بین غلظ

فسفر در محلگل اوویه و نهتایی برابتر بتا

در فگاصﻞ زمانی مﺨتلتف ،791 ،711 ،61 ،91 ،11 ،71 ،8

مق.ار فسفر ﺟذب ش .و رابطو ( )1درص .ﺟتذب را بیتان

 291 ،121و  111در سه تکرار نمگنهبرداری و بته سترع

میکن)Onyango, 2010( .

 8111 rpmبه م.ت  71دلیقه سانتریفیگژ ش .ستس محلگل

])

()7
()1

رویی برای ان.از یتری فستفر بته روش مگویﺒت.ات متگرد

([

= )Adsorption (%

استفاد لرار رف

در این رابطه  Qeمق.ار ماد ﺟذب ش .برحس
 .2.3.2تأثیر غلظت رسوب بر روی فرایند جذب فسفر
بهمنظگر بررسی تأثیر غلظ
رسگبات از ترکی

رسگب بر ﺟذب فسفر تگست

محلگل فسفر( )KH2PO4با غلظ

mg/l

 711در فالس های  711 mlو وزنهای مﺨتلتف رستگب

بر کیلگ ر  C0 ،و  Ceبهترتی
ماد ﺟذب شگن .برحست
محلتگل برحست
برحس

از  7تا  1ر رسگب استفاد ش.

تعادوی

میلتی تر در ویتتر V ،حبتم

میلتتیویتتر و  Mوزن متتاد ﺟتتذب شتت.

کیلگ ر اس

در این پهوهﺶ بهمنظتگر بررستی رفتتار ﺟتذب فستفر
روی رسگبات از دو م.ل ایﺰوتر شتﺒه مرتﺒته اول 1و شتﺒه

 .4.2سینتیک جذب فسفر توسط رسوبات
بهمنظگر بررسی میﺰان ﺟذب رستگبات بتا پیشتروی زمتان،
آزمایﺶهای ﺟذب سطحی در غلظ هتای مﺨتلتف انبتا
ش .برای آزمایﺶ ﺟذب فسفر  1/1تر رستگب بته 711
میلیویتر از محلگل فسفر ( )KH2PO4بتا غلظت

غلظ

اوویه و غلظ

میلی تر

 19و 711

میلی ر بر ویتتر درون ظتروف پلتیاتتیلن ریﺨتته شت .تتا
سگستانسیگن های تهیه شت .درون شتیکر بتا هتم مﺨلتگط

مرتﺒه دو  9استفاد ش .که رواب آن در معادوته  9و  2بیتان
ش .اس

()Lagergern, 1898; Ho, 2004

()9

)

(

()2
 qeو  qtبه ترتی

نشان دهن .میلی ر فسفر ﺟتذب شت.

بهازای هر ر از رسگب در زمان تعادل و زمتان )mg/g( t
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شتﺒه مرتﺒته اول ( )min-1و

k2

شﺒه مرتﺒه دو () )g/(mg.minاس

داد ش .تتا ذرات براستاس انت.از لطتر بﺰر شتان تگست
او های مگﺟتگد بتر دستتگا ﺟت.ا شتگن .در نمگنتههتای
ریﺰدانه دانه بن.ی بته روش اوت

 .3نتایج و بحث

تتر انبتا شت .تگزیتع و

تحلیﻞ دانهبن.ی رسگبات ﺟمعآوری شت .در شتکﻞ ( )1و

 .1.3دانهبندی رسوبات

ﺟ.ول ( )7نشتان داد شت .است

ان.از ذرات رسگب در ایباد فرسایﺶ و انتقتال رستگب و

( ˂ 69μmستتیل

آالین .ی عاملی مهم محسگب متی شتگد ،بنتابراین ارائته و

ریﺰ 0.6 mm( D3 ،تا  )0.1ذرات متگست و  1 mm( D4تتا

نمگنه های رسگب

با تگﺟه بته شتکﻞ سته

تحلیﻞ دانه بن.ی رسگبات روری اس

از عمﻖ  78-1سانتیمتری برداشته شت.ن .و پتس از انتقتال

 D1ذرات  69میکترون

و رس) 0.05 mm( D2 ،تتتا  )0.1ذرات

 )0.6بیان کنن .ذرات درش

اس

رو رسگبات دارای دانهبن.ی یکنگاخ

هستن.

به آزمایشگا و خش کردن ،مق.ار  7111ر از هر نمگنته
رسگبی ﺟ.ا ش .و به م.ت  78دلیقه در دستگا ورزان لرار

درصد عبوری ()%

متوسط دانه
درشت دانه
ریزدانه

1.00

10.00

0.01

0.10

اندازه ذرات ()mm

شکل  .2منحنی دانهبندی نمونههای رسوبات

جدول  .1نتایج تحلیل دانهبندی رسوبات

اندازه ذرات

D10

D30

D60

CU

CC

ریﺰدانه

1/11

1/19

1/13

7/13

1/17

متگس دانه

1/71

1/72

1/71

7/21

1/19

دانه

1/9

7/1

7/2

7/18

1/81

درش

تأثیر اندازة ذرات رسوبات رودخانهای بر ...

 577

زهرا نوری و همکاران

 .2.3ویژگیی هییای جییذب فسییفر در رسییوبات بییا

ی

اندازههای مختلف

سطح ویه بﺰرگ تری نسﺒ

انتقتتال و انتشتتار آوتتگد یهتتا در محتتی آب بستتتگی بتته

که به ﺟذب بیشتر فسفر میانبامت .و همچنتین بتا مطاوعته

ویه یهای واکتنﺶ متقابتﻞ ﺟتذب و واﺟتذب بتین ذرات

 Riverو  Richardsonدر ستتال  1179همﺨتتگانی دارد بتتا

رستگب و آب دارد ( )Zhu et al., 2014فراینت .ستینتی

افﺰایﺶ زمتان منحنتی ﺟتذب بتهصتگرت مستتقیم شت .و

 19و

ﺟذب در ذرات با ان.از های مﺨتلتف در دو غلظت

رابطه تگانی وﺟگد دارد و ذرات ریﺰدانه رستگب دارای
دانته هستتن.

به ذرات درش

بهت.ری مق.ار ﺟذب فسفر با کاهﺶ ﺟایگا هتای فعتال در

 711میلی ر در ویتر در شکﻞ ( )9نشان داد شت .است

دسترس به سم

با تگﺟه به نتای  ،تفاوت آشتکار و مشﺨصتی بتین ﺟتذب

دهن .وابسته به زمان بگدن فراینت .ﺟتذب است

فستفر در ذرات بتا انت.از هتتای مﺨتلتف رستگب مشتتاه.

ﺟذب در مرحله سریع که در دلایﻖ اوویه ر متیدهت .بته

میشگد فراین .ﺟتذب ستطحی شتامﻞ سته مرحلته است :

دویﻞ دسترسی به تع.اد معناداری ﺟایگا های فعال در سطح

مرحله اول (ﺟذب سریع) ،مرحله دو (مرحلته انتقتاوی) و

رسگبات در ابتت.ای فراینت .ﺟتذب است

( Dincer et al.,

مرحله سگ (تعادل) ارزیابی مقادیر ﺟتذب شت .در طتگل

 )2007; Yaneva et al., 2006فراینت .ستینتی

زمان نشان می ده .که فراین .ﺟذب سریع و بیشترین مق.ار

مفی.ی در رابطه با مکانیسم ﺟذب و انتقال محلتگل از فتاز

اوویه ر میدهت .و مقت.ار آن

ﺟذب در  8ساع

 1/12تتتا  1/1 mg/gدر غلظتت
 mg/g 1/76در غلظ

از mg/g

2

 19 mg/lمتییر است

ستینتی

اطالعتات

مایع به فاز ﺟام .را بیان میکن)Guechi et al., 2013,( .
همچنین شکﻞ  9تأثیر غلظت

 711 mg/lو از  1/11تتتا
و بتا ذشت

کاهﺶ یافتن رایﺶ متییابت .کته نشتان

اوویته فستفر ( )C0را بتر

میﺰان ﺟذب در مرحله تعتادل ( )qeنشتان متیدهت .کته بتا

به مرحله تعادل می رس .میﺰان بستیار زیتاد

افﺰایﺶ  C0مق.ار  qeبهطگر غیرخطتی افتﺰایﺶ متییابت .و

فضاهای خاوی بر رسگب (ﺟاذب) بترای ﺟتذب فستفر در

رسی.ن به حاو

تعادل در رسگبات با ان.از های مﺨتلف با

ابت.ای فراین .ﺟذب باعث ﺟتذب ستریع در مراحتﻞ اوویته

افﺰایﺶ غلظ

میشگد در مقایسه با ذرات بﺰرگ ،ذرات  D1یا ریﺰدانته بتا

بتتا نتتتای  Liو همکتتاران ( )1176و  Huangو همکتتاران

تگﺟه به سطح ویه باالیی که دارن .مق.ار بیشتری فستفر را

( )1179که نشان دادنت .غلظت

تعتادوی ﺟتذب فستفر بتا

ﺟذب میکنن .که تگس مطاوعه  Xiaoو همکتاران ()1179

غلظ

متگاد میتذی یتا غلظت

نیﺰ نشان داد ش .که بین ان.از ذرات و ستطح ویته آنهتا

معناداری دارد ،همﺨگانی دارد

زمان  1ساع

D3

D4

D1

D2

اوویه فسفر افﺰایﺶ مییاب .نتای این بﺨتﺶ

D4

0.18

D3

D2

اوویته آنهتا رابطته مثﺒت

D1

0.25

0.16

0.20

0.14

)C (mg/g

0.1

0.08

)C ( mg/g

0.12

0.15
0.10

0.06
0.04

0.05

0.02

0.00

0

800

600

400

200

)Time (min

800

0
)b

600

400

200

)Time (min

0
)a

شکل  .3فرایند جذب فسفر در ذرات رسوب با اندازههای مختلف با غلظت اولیه فسفر  )a( 111 mg/lو )b( 23 mg/l
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شکﻞ  2تیییترات زمتانی میتﺰان ﺟتذب فستفر ( )Pدر

ﺟ.ول  1نشان داد میشگد که معادوته شتﺒه مرتﺒته دو بتا

واح .ﺟر رسگبات با غلظ های مﺨتلف رستگب ( )S0بتا

تﺒیین ( )R2باال ( )1/33بین مقادیر محاستﺒه

غلظ

تگﺟه به ری

اوویه  Pدر آب ( 711 mg/l )C0را نشتان متی دهت.

ش .و ان.از یری ش .میتﺰان فستفر ﺟتذب شت ، .بترای

این آزمایﺶ در دمای  17 ± 1 °Cو  pH= 6/8-1انبا ش.

تگصیف ویه ی های ﺟذب فسفر تگست رستگبات تطتابﻖ

اس

همانطگر که شکﻞ نشان متیدهت .در غلظت

ﺟذب شگن ، .مق.ار ﺟذب  Pبا افﺰایﺶ غلظ

بهتری نسﺒ

ثابت

به معادوه شﺒه مرتﺒه اول دارد همچنین ﺟ.ول

رستگب از

 1نشان می ده .که ذرات بتا انت.از بتﺰرگ تتر ( )D4دارای

 7به  1تر رستگب ،افتﺰایﺶ متییابت .و در ایتن مطاوعته

مقادیر کمتر  )1/129( qeهستن .که با رابطتو معکتگس بتین

تقریﺒا  7/8برابر اس

این ممکن است

بته دویتﻞ افتﺰایﺶ

ان.از ذرات و ظرفی

تع.اد ﺟایگا های فعال و سطح دسترسی بیشتر رسگبات بته

نتای حاصﻞ از برازش داد های ثاب

محلگل فسفر باش) Omari et al., 2019 ( .
 .3.3بررس

ﺟذب فسفر تگس رسگبات از معادوه سینتیکی شتﺒه مرتﺒته

شکﻞ  8نشان دهن .برازش م.لهای ستینتی

دو پیروی میکن .همچنتین در ایتن نتگع مت.ل ستینتیکی

شتﺒه مرتﺒته

مشﺨص ش .که مقادیر ثاب

بتا تگﺟته بته تری

تﺒیین ( )R2 =31-36و مقایسه مقادیر ﺟذب محاسﺒه شت.

مقادیر ثاب

8

نسﺒ

هستن .این م.ل فراین .ﺟذب فستفر را بتهختگبی تگصتیف
نمی کن .مقادیر پارامترهای معادوه های سینتی

تﺒیتین  R2 =1/33اختتالف کمتتری را

به مقادیر به دس

آم .از معادوه سینتیکی شﺒه درﺟه

اول از خگد نشان میده.

ﺟذب شتﺒه

مرتﺒه اول و شﺒه مرتﺒه دو در ﺟ.ول  1بیان ش .اس

تعادل حاصﻞ از آزمایﺶها بتا

تعادل محاسﺒه شت .از معادوته ستینتیکی شتﺒه

مرتﺒه دو با ری

با مقادیر آزمایشتگاهی ﺟتذب 6کته بستیار بتاهم متفتاوت

در
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0

800

تعادل بتر معادوتو

سینتیکی شﺒه مرتﺒه دو در شکﻞ  6نشان میده .که رونت.

سینتیک جذب

اول بر داد های آزمایشگاهی است

ﺟذب ذرات همﺨگانی دارد
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شکل .5برازش مدل سینتیک شبه مرتبه اول بر دادههای آزمایشگاهی

جدول  .2پارامترهای مدلهای مختلف سینتیک جذب برای رسوبات با اندازههای مختلف

معادوو سینتیکی شﺒه درﺟه اول
qe,exp

qe,calc

K1

معادوو سینتیکی شﺒه درﺟه دو
2

R
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K2

2

R

D1

1/17

1/78

1/181

1/36

1/1

1/711

1/33

D2

1/79

1/71

1/131

1/31

1/79

1/791

1/33

D3

1/7

1/16

1/187

1/32

1/7

1/171

1/33

D4

1/18

1/11

1/121

1/31

1/129

1/712

1/33

)ln(qe-qt

-3
R² = 0.92

600

400

0

0

-2

ان.از ذرات

)ln(qe-qt

R² = 0.96

-3

D
1

-2

600

200

0
D
D2 2

400

0

 514

دورة 54

شکﻞ  1منحنی تیییرات  qtنسﺒ
آن با معادوه های شﺒه مرتﺒه ی
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با ری

به زمان ( )tو تطتابﻖ

تﺒیین  1/33بهخگبی نشان داد اس

Sen Gupta

و شﺒه مرتﺒه دو بترای سته

و  Azzouz ،)1177( Bhattacharayaو همکاران (،)1171

رو دانهبن.ی نشان میده .با تگﺟه به شکﻞ دی .میشگد

 Liو همکتتاران ( )1179و  Omariو همکتتاران ( )1173در

تأثیر ان.از ذرات رسگب

مطاوعات خگد نشان دادن .که معادوه شﺒه مرتﺒه دو بهخگبی

و ذرات ریﺰ دانه دارای ﺟذب بیشتر فسفر به واستطه

ﺟذب فسفر را نشان می ده .که با نتای این بﺨﺶ

که مق.ار فسفر ﺟذب ش .تح
اس

سینتی

همﺨگانی دارد

سطح ویه بیشتری که دارن .هستن .بتا تگﺟته بته شتکﻞ 1
م.ل شﺒه مرتﺒه دو فراین .ﺟذب فسفر در مرحله تعتادل را
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شکل .6برازش مدل سینتیک شبه مرتبه دوم بر دادههای آزمایشگاهی
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شکل  .7مقادیر مشاهداتی فسفر جذب شده توسط رسوبات با اندازههای مختلف و مقادیر پیشبینی شده
توسط مدلهای شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم

 .4نتیجهگیری

و در نتیبه مق.ار فسفر ﺟذب ش .افﺰایﺶ مییاب .کته بته

در این پتهوهﺶ رونت .ﺟتذب فستفر تگست رستگبات بتا
ان.از های مﺨتلف و سینتی

افﺰایﺶ ظرفی

ﺟذب فسفر متیانبامت .نتتای حاصتﻞ از

ﺟتذب آن تگست مت.لهتای

برازش داد های ﺟذب در زمان تعتادل بتا مت.لهتای شتﺒه

شﺒه مرتﺒه اول و شﺒه مرتﺒه دو بررسی ش .نتای نشان داد

مرتﺒه اول و شﺒه مرتﺒه دو نشتان داد کته ستینتی

ﺟتذب

که ﺟذب فسفر تگس رسگبات رودخانهای در سته مرحلته

فسفر از معادوه شتﺒه مرتﺒته دو پیتروی متیکنت .بنتابراین

ر می ده .که شامﻞ مرحله اوویه سریع ،مرحله دو آهسته

رسگبات ریﺰدانه نقﺶ مهمی در ﺟذب و انتقال آالین .ها به

و مرحله سگ تعادل اس
دارای ظرفی
رسگب و غلظ

و ذرات با انت.از هتای مﺨتلتف

ﺟذب فسفر متفاوتی میباشن .انت.از ذرات
اوویه آوگد ی تأثیر بسیار زیادی بتر میتﺰان

ﺟذب فسفر تگس رسگبات دارن ،.به طگریکه بتا افتﺰایﺶ

منابع آبی دارن .و به دویﻞ ظرفی

ﺟذب باالی فسفر تگس

رستتگبات ریﺰدانتته در مقایستته بتتا رستتگبات درش ت
برنامهریﺰی بترای مت.یری
غلظ

فسفات و و عی

دانتته،

آنهتا نقتﺶ مهمتی در کنتترل
تروفی

منابع آبی دارد

ان.از ذرات میﺰان ﺟذب تگس رسگبات کاهﺶ مییابت .و
افﺰایﺶ غلظ

اوویه فسفر ،نسﺒ

آنیگن مگﺟگد در محلتگل

به ﺟاذب افﺰایﺶ مییاب .و مکتانهتای ﺟتذبی فعتال روی
سطح ﺟاذب تگست مقت.ار زیتادی ﺟتذب شتگن .احاطته
می شتگن .و بته افتﺰایﺶ ظرفیت

ﺟتذب تگست رستگبات

می انبام .همچنین ارتﺒاط نﺰدیکتی بتین حت.اکثر ظرفیت
ﺟذب فستفر بتا غلظت

یادداشتها
1. eutrophication
2. quasi-first-order
3. quasi-second-order
4. time-dependent
5. calculated (calc) qe
6. experimental (exp) qe

رستگب (ﺟتاذب) وﺟتگد دارد و

افﺰایﺶ مق.ار ﺟاذب ،سطح تح

استفاد برای عمﻞ ﺟذب

منابع
ختتاد پتتگر ،ف و ستتیاری ،ن  7931مطاوعتته و تتعی
اکگهی.رووگژی89-23 :)7(8 ،

کیفتتی آب رودخانتتو ستتردآبرود مازنتت.ران بتتا استتتفاد از شتتاخص کیفی ت

آب
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