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چکیده
موضوع پاالیش فلزات سنگین به دلیل خطرات زیستمحیطی آنها ،در دهههاي اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفتهه اسهت در میهان ر ههاي
مختلف پاالیش ،گیاه پاالیی یا به عبارتی اند ز فلزات در گیاهان ،یکی از ر هاي قابل اطمینان کم هزینه میباشد لیکن میبایست کارایی ایهن
فنا ري با مدلهاي ریاضی ارزیابی گردد هدف از این پژ هش ارائه مدلی ساده براي برآ رد زمان پاالیش نیکل از خاک به سیله گیاه ریحان بود بدین
منظور هم دماهاي جذب سطحی خاک براي بررسی رفتار خاک در برابر آالینده در نظر گرفته شده با ترکیب آن با تغییرات نرخ پاالیش آالینده ،مهدلی
براي برآ رد زمان پاالیش آالینده به سیله گیاه پیشنهاد شد براي ارزیابی مدل ،خاک با سطوح مختلفی از آالینده نیکل آلوده شد با توجهه بهه غلظهت
مجاز نیکل در خاک ( 05میلیگرم در کیلوگرم) ،غلظتهاي  135 115 ،05 ،05 ،05میلیگرم در کیلوگرم نیکل در خاک براي آزمایش در نظهر گرفتهه
شد جهت آلوده کردن خاک از نمک نیترات نیکل استفاده شد سپس با پر کردن گلدانها با خاکهاي آلوده بذر ریحان ()Ocimum tenuiflorum L
در آن ها کشت گردید گیاه در چهار نوبت (پس از د هفته هر چهارده ر ز یکبار) برداشت شد در هر مرحله از برداشت ،غلظت کل نیکل در نمونهههاي
خاک گیاه غلظت محلول خاک اندازهگیري شد در پایان کارآیی مدلها با آمارههاي ریاضی آزموده شد نتهای نشهان داد کهه مهدلههاي فر نهدلی
( )R2=5/03خطی ( )R2=5/01براي پیشبینی همدماي جذب سطحی نیکل در خاک داراي کارایی باالیی بودند همچنین نتهای نشهان داد کهه نهرخ
پاالیش نیکل به سیله گیاه ریحان تابع مرتبه صفر از غلظت آن در خاک بود مقایسه زمان محاسباتی اندازهگیري شده براي پاالیش نیکل به سهیله
گیاه ،حاکی از کارایی باالي مدلهاي پیشنهادي () R2=5/02براي برآ رد زمان پاالیش نیکل از خاک بود
واژههاي كلیدي :گیاهپاالیی ،نیکل ،همدماهاي جذب سطحی خاک،نرخ پاالیش ،مدلسازي

مقدمه1
فرایندهاي صنعتی شدن شهرنشینی در طی چنهد دههه گذشهته
آلودگی محیط زیست را به سیله گسترهاي از مهواد شهیمیایی در پهی
داشته سالمت انسان موجودات زنده را با خطر مواجه ساخته است
در میان آالینهدهههاي شهیمیایی فلهزات سهنگین بهه لحها تهثيیرات
اکولوژیک ،بیولوژیک بهداشتی از اهمیت یژهاي برخوردار میباشند
(صلحی )1331 ،لذا با توجه به خطرات زیستمحیطی فلزات سنگین،
موضوع پاالیش آنها در دهههاي اخیر بهه شهدت مهورد توجهه قهرار
گرفته است
از آنجا که ر هاي فیزیکی شیمیایی پاکسهازي خهاکههاي
آلوده بسیار پرهزینه دشوار بوده در پایهان موجهب آلهودگی بخهش
دیگري از محیط زیست میگردنهد ،ارائهه راهکارههاي قابهل قبهول از
لحا سازگاري با محیط زیست ،کمهزینه پایدار ضهر ري بهه نظهر
 -2 1استادان گر ه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3دانشجوي سابق کارشناسی ارشد آبیاري زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
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(*  -نویسنده مسئول:

میرسد ()Glick, 2003
گیاه پاالیی که طی آن از گیاهان براي جهذب فلهزات از خهاک
انتقال آنها به شاخساره قابل برداشت گیاه استفاده میشهود ،یکهی از
ر هاي کمهزینه ،سازگار با محیط زیست اطمینان بخش نسهبت
به سایر فنا ريهاي پاکسازي است ( )Juang et al., 2011برتهري
این فنا ري در این است که هر گیاه زنده شبیه پمپی خورشیدي است
که میتواند برخی عناصر را از محیط جذب کرده در خود ذخیره کند
قتگیر بوده پاالیش منطقه آلوده ممکن است بیش از
اما این ر
چندین سال طول بکشد بنابراین جهت ارزیابی اقتصهادي ایهن ر
ارائه ر هاي محاسباتی که به طور دقیق ،زمان الزم بهراي کهاهش
آالینده به یک سطح قابل قبول را برآ رد کند ،مهم به نظر مهیرسهد
بررسی منهابع نشهان مهیدههد کهه تهاکنون چنهدین مهدل تجربهی
مکانستیک براي کمی کردن این فنا ري توسط محققهین ارائهه شهده
است که بر اساس پارامترهاي خاک گیهاه مثهل ضهریب پخشهیدگی
یونها در محلول خاک ،هندسه ریشهها پارامترهاي سینیتیکی جذب
یون به سیله ریشهها بنا نهاده شدهاند ،که انهدازهگیهري آنهها سهخت
میباشد (Verma ،Mathur and yadav., 2009 ،Mathur, 2004
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)et al., 2006
تئود ریانو فیلیپس مدلی براي جذب اند ز کادمیم به سیله
بافتهاي د گیاه ذرت چا دار به جز ریشه ارائه دادند آنهها اظههار
داشتند که هرچند در مدلهاي مکانستیک پاسخ گیاه به جود کادمیم
در خاک از تابع میچرلیخ پیر ي میکند ،لیکن تاکنون به دلیل کمبهود
دادههاي مناسب ،بهترین برآ ردها از مدلهاي تجربی به دسهت آمهده
اسههت ( )Tudoreanu, L. and Phillips, 2004کریسههافوپولو
همکاران مدل مکانستیک جامعی براي برآ رد میزان اسهتخرا سهرب
به سیله گیاه ذرت ارئه کردند آنهها در ایهن مهدل بهراي بهه دسهت
آ ردن غلظت فلز در  2فاز جامد محلول ،گیاه را به  22حجم کنترل
تقسههیم کردنههد کههه بههه علههت گسههتره سههیعی از دادههههاي ر دي
غیرکهاربردي مهیباشهد ( ) Chrysafopoulou et al., 2004ژائهو
همکاران مدلهایی رگرسیونی براي برآ رد غلظهت ر ي کهادمیم در
شاخساره گیاه  Thlaspi caerulescenپیشنهاد دادند مدل ارائه شده
میزان پاالیش را تابع عملکرد گیهاه ،فهاکتور بهیشانباشهتگی مقهدار
خاکی که باید پاالیش شود ،در نظر مهیگیهرد ()Zhao et al., 2003
هاف همکاران مدلی براي جذب کادمیم ،مس ،نیکل ،سهرب ر ي
به سیله گندم ذرت علوفههاي از مهزارع آبیهاري شهده بها فاضهالب
پیشنهاد دادند محاسبه غلظت فلز در بافتهاي گیاهی در این مدل بر
اساس غلظت فلز در خاک ،درصد هوموس  pHخاک صورت گرفت
این مدل در مورد کادمیم ر ي نتایجی قابل قبول داشت ،امها بهراي
سرب ،مس نیکل مناسهب نبهود ( )Hough et al., 2003گهونلی
همکاران با استفاده از معادله ریچاردز مدلی براي اسهتخرا نیکهل بهه
سههیله گیههاه  Alyssum bertoloniiدر شههرایط هیههدر پونیک ارائههه
کردند یکی از محد دیتهاي این مهدل عهدم کهارایی آن در محهیط
خاک بود زیرا در محیط کشت هیدر پونیک اير متقابل فلز در خاک در
نظر گرفته نمیشود ( )Gonnelli et al., 2000بورسهما همکهاران
همچنههین لیندسههتر م همکههاران یههک مههدل ریاضههی یههک بعههدي
 CTSPACبراي انتقال همزمان آب ،گرمها امهالح در محهیط غیهر
اشباع پیشنهاد کردند ( Lindstrom et al., 1990 Boersma et al.,
 )1988اُیانگ در پژ هشی از ایهن مهدل بهراي پهاالیش  -1 1دي
اکسین با قلمههاي تبریزي استفاده کرد نتهای ا نشهان داد کهه ایهن
مدل علیرغم پیچیدگی زیاد ،به دلیهل تهک بعهدي بهودن بهراي حهل
مسائل مزرعهاي ناکار آمهد مهیباشهد ( )Ouyang, 2002جرجنسهن
مدلی براي جذب سرب کادمیم در زمینههاي کشها رزي دانمهارک
ارائه داد مدل با استفاده از دادههاي اندازهگیري شده طهی سهه سهال
اسنجی شد اما این مدل ،تنها مدلی مفهومی بود بر اساس معادالت
دیفرانسیل جزئی حاکم بر انتقال امالح در خاک بنا نشده بهود (1988
 )Jorgensen,پیچیدگی محیط خاک  -گیاه -اتمسفر از یک طرف
ناکارآمدي مدلهاي ارائه شده در عمل از طرف دیگر ،ضر رت ایجهاد
مدلهایی ساده که تا حد امکان از پیچیدگیهاي موجود کاسهته بهر

ر ديها خر جیها استوار باشند را بیشتر کرده است
خدا رديلو ( )1331با بهرهگیري از توابع کالن چون تعرق نسبی
عملکرد نسبی ،مدلهایی براي برآ رد نرخ پاالیش کادمیوم سهرب
با استفاده از گیاهان شاهی اسفنا ارائه کرد که پارامترههاي آن بهه
سادگی قابل اندازهگیري است نتای ي نشان داد که امکان دستیابی
به برآ ردهایی نسبتاً دقیق از نرخ پاالیش آالینهده بها اسهتفاده از ایهن
مدلها جود دارد همچنین با ترکیب نرخ پاالیش فلز با تابع همدماي
جذب سطحی خطی خاک ،مدلهایی براي برآ رد زمان پاالیش فلز از
خاک پیشنهاد کرد داللیان همهایی ( )1330در پژ هشهی بها بههره-
گیري از این مدلها ،زمان الزم براي پاالیش خاکهاي آلوده شده به
کادمیوم مس به سیله گیاه مریم گلی را شبیهسازي کردنهد نتهای
آنها نشان داد که مدلها براي به دست آ ردن برآ ردي کلی از زمان
پاالیش مناسب میباشند لذا در این پژ هش بها بههرهگیهري از دیگهر
توابع همدماي جذب سطحی خاک ،مدل پیشنهادي توسط خدا رديلو
براي گیاه ریحان خاک آلوده به نیکل مورد ارزیابی قرار گرفت
تئوري مدل

تئوري این مدل مفهومی ا لینبار به سیله خدا رديلو همهایی
( )1332ارائه شد ي براي مدلسازي ،همدماي جذب سطحی خهاک
را بیانگر رفتار خاک در برابر آالینده تغییرات نرخ جذب آالینهده بهه
سیله گیاه بازتاب رفتار گیاه در برابر آالینده در نظر گرفت فلهزات در
محیط غیر اشباع خاک در  2فاز مختلف قرار میگیرند -1 :بهه شهکل
یونهاي حل شده در محلول خاک  -2فاز جذب شده بهر ر ي سهطح
ذرات جامد خاک بنابراین اگر کل جرم آالینده فلزي موجود در احهد
حجم خاک  )ML-3( Mدر نظر گرفته شود ،داریم:
()1

M  Ms  Ml

که در آن Ms ،جرم فلز در فاز جامد خهاک Ml ،جهرم فلهز در فهاز
محلول خاک میباشد با بسط عبارتهاي  Ml Msجايگهذاري در
معادله ( )1خواهیم داشت
()2

M  S b  C

که در آن S ،جرم فلز جذب شده در احد جرم بخش جامد خهاک
(بد ن بعد) :ρb ،جرم مخصوص ظاهري خاک ( C ،)ML-3غلظت فلز
در محلول خاک ( θ )ML-3رطوبت حجمی خاک میباشد اگر نهرخ
گیاه پاالیی فلز را مقداري از آن در نظر بگیریم که گیاه در احد زمان
از احد حجم خاک پاالیش میکند ،آنگاه میتوان نوشت:
dM d S b  C 
r0 

dt
dt
()3
که درآن  ،r0نرخ گیاه پاالیی فلز ( t )ML-3T-1زمان میباشهد
اگر غلظت فلز در بخش جامد محلول خاک در حهال تعهادل باشهند،

مدلسازي زمان پاالیش نيكل از خاک آلوده

آنگاه پارامترهاي  C Sاز طریق همدماهاي جذب سطحی خهاک بها
هم ارتباط مهییابنهد ()Mathialagan and Viraraghavan, 2002
معر فترین مدلهاي همدماي جذب سطحی خاک ،مدلههاي خطهی،
فر ندلی النگمویر است که ر ابط آنها به شرح زیر است:

S i  K d Ci

()1

(،)MM-1

که در آن Si ،غلظت فلز در فازتبادلی خاک
فلز در محلول ( kd )ML-3ضریب توزیع میباشد

 ،Ciغلظت

ايزوترم فروندلیچ

()0

دادن آن در معادله ( )3در نظر گرفتن فرضهاي ذکر شده میتهوان
از طرفین معادله در بازههاي مربوطه انتگرال گرفت زمهان پهاالیش
فلز از خاک را به دست آ رد از طرف دیگر مدت زمهان انهدازهگیهري
شده گیاه پاالیی فلز از خاک از رابطه زیر به دست آمد:
if CSi+1 > Ca

ايزوترم جذب خطي

Si  K F C

N
i

که در آن  N KFمقادیر مثبت بوده Ci Si 5>N>1 ،تعهاریف
قبلی خود را دارند.
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≤ Ca

i+1

if CS



 C Si  b

 1  C S
 365
tr   0 i 1



i 1

r0i ,i 1

n

()15
که در آن  :trمدت زمان الزم براي گیاه پهاالیی فلهز از خهاک بهر
حسب سال :i= 1‚2‚3 ‚ n ،سطوح اعمهال شهده آلهودگی نیکهل در
خاک CSi ،غلظت کل نیکل در خاک ( )mg kg-1در سطح آلهودگی ،i
 :)CSi+1-CSi( ρbمقدار کل نیکل ( )mg m-3در خاک که باید پاالیش
شود تا خاک از سطح آلودگی  i+1به سهطح آلهودگی  iبرسهد :r0i,i+1
میانگین نرخ اندازهگیري شده پاالیش نیکل توسط گیاه (mg -3 day-1
 )mبراي سطح آلودگی  :Ca i+1 iغلظت کهل مجهاز آلهودگی در
خاک ( )mg kg-1میباشد

ايزوترم النگموير

()2

S max K L Ci
1  K L Ci

Si 

که در آن  :KL Smaxبه ترتیب بیانگر مقدار مهاده جهذب شهده
تمایل به تشکیل کمهپلکس سهطحی هسهتند ( )Jian et al.,2004از
آنجایی که میزان فلز تجمع یافته در بافتهاي گیاهی تابعی از غلظت
فلز در فاز محلول خاک میباشد ،لذا براي حل معادله ( )3باید دید کهه
 r0چه تابعی از  Cمیباشد به همین منظور r0 ،تابع مرتبه صفر ،یک
عکس غلظت فلز در خاک در نظر گرفته شد اگر  r0تابع مرتبه صهفر
( Cفرض صفر) در نظر گرفته شود ،داریم:
r0   K 0
()0
که در این صورت نرخ پاالیش فلز از خاک به سیله گیاه يابهت
مستقل از غلظت فلز در خاک می¬باشهد اگهر  r0تهابع مرتبهه ا ل C
(فرض یک) در نظر گرفته شود ،آنگاه داریم:
r0   K1C
()3
که در این صورت نرخ پاالیش گیاه تابع خطهی از غلظهت فلهز در
فاز محلول میباشد اگر  r0را تابعی معکوس از ( Cفرض د ) در نظر
گرفته شود ،آنگاه داریم:
K
r0   2
()0
C
که در این حالت با افزایش غلظت فلز در خاک نرخ پاالیش گیهاه
کاهش مییابد ضهرایب  K2 K1 ،K0در ر ابهط بهاال را مهیتهوان بها
بهینهسازي حداقل مجموع مربعات خطا براي هر گیهاه ههر فلهز بهه
دست آ رد با مشخص شدن رابطه همدمهاي جهذب سهطحی قهرار

مواد و روشها
براي ارزیابی مدل ،پژ هشی در گلخانه دانشگاه صهنعتی اصهفهان
انجام شد براي انجام آن از خاک موجود در مزرعه دانشهگاه اسهتفاده
شد برخی یژگیهاي فیزیکهی شهیمیایی خهاک مهورد آزمهایش در
جههد ل ( )1آمههده اسههت در ایههن پههژ هش ،غلظههت مجههاز نیکههل05
میلی¬گرم در کیلوگرم خاک در نظر گرفتهه شهد ()Adriano, 2001
بنابراین ،با توجه به حد د غلظت مجاز نیکل ،غلظهت¬ههاي ،05 ،05
 135 115 ،05میلیگرم در کیلوگرم انتخاب شدند براي آلوده کردن
خاک ،ابتدا مقدار الزم از نمک حا ي نیکل (نیترات نیکل) براي آلهوده
کردن جرم مشخصی از خاک محاسبه شد سپس جرم محاسهبه شهده
نمک همراه با مقداري آب در داخل سمپا ریخته به سهیله یهک
مخلوطکن دستی به خاک اضافه شد خاک آلهوده شهده بها نیکهل بها
تراکمی یکسان در  3تکرار براي هر غلظت در گلدانههایی بها ارتفهاع
 25سانتیمتر ریخته شد
پس از آن ،جهت تکامل یافتن اکنشهاي آالینهده خهاک ،بهه
مدت یک ماه ،خاکهاي آلوده در رطوبتی نزدیک به ظرفیهت زراعهی
نگه داشته شدند سپس بذر ریحان با تعدادي بیش از آنچه مورد نیهاز
بود در آنها کشت گردید پس از جوانه زدن بذرها ،بوته¬هاي سالمتر
قويتر به تعداد  1بوته در هر گلدان تنک گردیدنهد بهراي د ري از
تنش رطوبتی ،گلدانها با فواصل زمانی کوتاه ( 13ساعت) توزین تا
رسیدن به ظرفیت زراعی آبیاري شدند گیاهان در چهار نوبت (پس از
د هفته هر چهارده ر ز یکبار) برداشت شدند
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جدول  -1برخي ويژگيهاي خاک مورد استفاده در پژوهش
ECe

()dsm-1
1/0

CaCo3%

OC%

30/0

5/232

θFC

()cm3cm-3
5/22

ρb
)(gcm-3

بافت

Clay%

Silt%

Sand%

1/1

لومرسیشنی

25

12

21

انجام شد در این پژ هش جهت مدلسازي ارزیابی کمهی آنهها ،از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد

نمونههاي گیاهی پس از برداشت با آب مقطر شسهته در دمهاي
 00درجه سانتیگراد بهه مهدت  13سهاعت در آ ن خشهک گردیدنهد
نمونه¬هاي خشک شده با استفاده از آسیاب برقی با محفظهه اسهتیل
آسیاب شدند غلظت نیکل در خاک گیاه بها ر اکسیداسهیون تهر
( )Carter, 1993 ; Benton Jones and Case, 1990غلظههت
نیکههل محلههول در خههاک بههه نسههبت  1:2بهها آب مقطرعصههارهگیههري
(خدا رديلو  )1331 ،پس از به هم زدن نمونهها ،غلظهت آنهها بها
دستگاه جذب اتمی پرکین المر 3535اندازهگیري شد

نتايج و بحث
همدماي جذب سطحی نیکل در خهاک بها بهراز ایز تهرمههاي
خطی ،فر ندلی النگمویر بر مقادیر اندازهگیري شده جذب نیکل در
غلظتهاي مختلف محلول تعهادلی بهه دسهت آمهد شهکل  1مقهادیر
اندازهگیري شهده ههمدمهاي جهذب سهطحی نیکهل نتهای بهراز
ر ابط( )2( )0( )1را بر آنها نشان می¬دهد مقدار ضرایب مهدل-
هاي همدماي جذب سطحی نیکل بها اسهتفاده از ر بهینههسهازي
حداقل مجموع مربعات خطا به دست آمد که در جهد ل  2نشهان داده
شده است جد ل  3نتای ارزیابی کمی اعتبار مدلههاي بهراز داده
شده بر همدماي جذب سطحی نیکل را نشان میدهد مقهادیر بهاال
نزدیک R2براي د مدل خطی فر ندلی نشان از همبسهتگی بهاالي
مقادیر برآ رد شده اندازهگیري شده مقهدار پهایین  R2بهراي مهدل
النگمویر نشان از عدم کارایی این مدل در بهرآ رد مقهادیر ههمدمهاي
جذب سطحی نیکل در خاک میباشد مقدار بسیار بهاالي  MEبهراي
مدل النگمویر نشان از بدترین حالت برآ رد میباشهد در حالهت کلهی
نتای جد ل نشان می¬دهد که مدل فر ندلی در پیشبینی همدمهاي
جذب سطحی نیکل در خاک از سایر مهدلهها کارآمهدتر اسهت ،لهی
تفا ت چندانی با مدل خطی ندارد لذا بهراي مهدلسهازي در ادامهه از
رابطه فر ندلی که یک رابطه غیر خطی است ،استفاده میشود

تهیه همدماي جذب سطحي خاک

براي تهیه همدماي جذب سطحی خاک با استفاده از نیترات نیکل
( )Ni)NO3(2محلهولههایی بها غلظهت صههفر155 ،35 ،25 ،15 ،25 ،
میلیگرم در لیتر نیکل تهیه شد براي اندازهگیهري ههمدمهاي جهذب
سطحی ،معادل یک گرم خاک خشک توزین در لولههاي سهانتریفوژ
دربدار پلیاتیلنی  05میلیلیتري ریخته شد به هر کدام از نمونهههها
 20میلیلیتر از محلولهایی با غلظت یاد شهده از نیکهل افهز ده شهد
نمونهههها بهه مهدت  21سههاعت در دمهاي  20درجهه سهانتیگههراد در
تکاندهنده تکان داده شدند سپس ،لولهههها بهه مهدت  20دقیقهه بها
سرعت  3555د ر در دقیقه سانتریفوژ شده مایع ر یی با کاغذ صافی
اتمن  12صاف گردید ( )Adhikari, and Singh, 2003پس از بهه
هم زدن نمونهها غلظت نیکل با استفاده از دستگاه جذب اتمی پرکین
المر 3535اندازهگیري شد
براي ارزیابی ر ابط ،محاسبه آمارهههاي خطهاي مهاکزیمم (،)ME
ریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEضریب تبیهین ( ،)CDکهارایی
مدل ( )EFضریب جرم باقیمانده ( )CRMبراي هر کدام از مدلها

جدول  -2ضرايب موجود در مدلهاي خطي ،فروندلیچ و النگموير
مدل
خطی
فر ندلی
النگمویر

K

N

Smax

Kd =200/31

__
5/010
__

__
__
30230/10

KF =3/00
KL =1115/000

جدول  -3نتايج ارزيابي كمي اعتبار مدلهاي برازش داده شده بر مقادير اندازهشده همدماي جذب سطحي نیکل در خاک
مدل

R2

خطی
فر ندلی
النگمویر

5/01
5/03
5/20

ME

()mg kg-1
130/130
330/200
1512/01

RMSE

CD

EF

CRM

12/00
11/322
10/33

5/202
5/333
0/0×150

5/300
5/053
5/55512

5/500
5/5330
1/1×15-2

مدلسازي زمان پاالیش نيكل از خاک آلوده
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شکل  -1برازش مدلهاي النگموير ،فروندلیچ و خطي بر مقادير اندازهگیري شده نیکل جذب شده در غلظتهاي مختلف محلول تعادلي

با ترکیب نرخ پاالیش فلز از خاک با تابع همدماي جذب سهطحی
فر ندلی  ،معادله انتگرالی زیر براي برآ رد زمان پاالیش فلهز از خهاک
به دست آمد



()11



dM d K F C N  b  C

dt
dt
dC
dt

r0 

) r0  (  b K F NC N 1  

()12
با در نظر گرفتن فرضهاي صهفر ،یهک د قهرار دادن آن در
رابطه ( )12انتگرالگیري از آن در بازههاي مربوطه معادالت زیر بهه
ترتیب براي فرضهاي ذکر شده به دست آمد:
1
t
 b K F C0N  C fN   C0  C f 
K0
()13







()11



C
1 N
 b K F C0N 1  C fN 1   ln 0
K1 N  1
Cf



 



1 N
 b K F C0N 1  C fN 1   C02  C 2f
K2 N 1

t
t

()10
تمام پارامترهاي این معادالت قبالً معرفی شدهاند مقهادیر ،θ ،ρb
 N KFدر معادالت باال به ترتیب برابر 3/00 ،5/22، )kg m3( 1155
 5/010در نظر گرفته شهد مقهدار ضهرایب  K2 K1 ،K0در ر ابهط
( )10( )11( ،)13با اسهتفاده از ر بهینههسهازي حهداقل مجمهوع
مربعات خطا به ترتیب (-2yr-1( 5/152 )yr-1( ،135/33)mg l yr-1
 12320/11 )mg2lبه دست آمد با قرار دادن مقدار ضرایب به دست
آمده در ر ابط ( ،)10( )11( ،)13مدت زمان الزم براي پاالیش نیکل
از خاک محاسبه شد شکل 2مقادیر برآ رد شده مدت زمان الزم براي
پاالیش نیکل از خاک را در برابر مقادیر اندازه¬گیري شده آنها نشهان
میدهد همچنین جد ل  1نتهای ارزیهابی کمهی ر ابهط ()11( ،)13
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( )10را در برآ رد زمان الزم براي پاالیش نیکل از خاک نشهان مهی-
دهد.
2
مقدار ضریب  Rنشان میدهد که در دامنه آلودگی نیکل اعمهال
شده در این پژ هش ،رابطه ( )13که بیانگر يابت بودن توانایی گیاه در
زد دن سطوح مختلف آلودگی نیکل در خاک است ،میتواند بها دقهت
بیشتري مدت زمان پاالیش را برآ رد کنهد همچنهین نتهای جهد ل
نشانمیدهد که رابطه ( )11که بیانگر فرض افزایش توانایی گیهاه در
زد دن نیکل با افزایش غلظت آالینده در خاک مهیباشهد ،نیهز داراي
مقدار ضریب تبیین باال نزدیک به رابطه ( )13میباشد امها از آنجها
که این د فرض به طور همزمان نمیتواند اتفاق بیفتد میتوان به این
نتیجه رسید که با افزایش غلظت نیکل در خاک توانایی گیاه در جذب
آالینده تغییر آنچنانی نداشته است ،به گونهاي که تقریباً يابهت اسهت
البته باید به این نکته اشاره داشت که حضور فلزات سهنگین در خهاک
به عنوان یک تنش غیر زیستی میتواند با اعمال محهد دیت در رشهد
گیاه ،بر عملکرد گیاه تثيیر گذاشته باعه کهاهش توانهایی گیهاه در

جذب آالینده شود این هنگامی اتفهاق مهیافتهد کهه غلظهت قابهل
دسترس آالینده در خاک بیشتر از حد مجهاز آن باشهد پهایین بهودن
غلظتهاي اعمال شده در این پژ هش نزدیک بودن دامنه تغییهرات
آنها ،مانع از به تصویر کشیدن رفتار گیاه در برابر آالینده شده است
در محد ده غلظتهاي اعمالی ،تنش زیادي به گیاه ارد نشهده اسهت
که توانایی آنرا در جذب آالینده تحت تثيیر قرار دهد همین امر باع
باالبودن همزمان مقدار  R2براي هر د فهرض در جهد ل مهیباشهد
نتای خدا رديلو همایی ( )1332نشان دادند کهه ههمدمهاي جهذب
سطحی خاک براي کادمیوم سرب از مدل خطهی پیهر ي مهیکنهد
همچنین با افزایش غلظت سرب در خهاک توانهایی گیاههان شهاهی
اسفنا در زد دن آلودگی افزایش داشته مبتنی بر فرض یهک مهی-
باشد اما در آلودگی کادمیومی خاک این توانایی براي شاهی اسهفنا
يابت بود ارزیابی ي حاکی از کهارایی بهاالي مهدلهها ()R2≤ 5/03
براي برآ رد زمان پاالیش آالینده از خاک بود

شکل  -2زمان برآورد شده گیاه پااليي نیکل از خاک در برابر زمان اندازهگیري شده آن (خط قطري نشانگر خط  1:1است )
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جدول  -4نتايج ارزيابي كمي اعتبار روابط در برآورد مدت زمان الزم براي گیاه پااليي نیکل از خاک
مدل

R2

ME
()yr

RMSE

EF

CD

CRM

رابطه ()13
رابطه ()11
رابطه ()10

5/02
5/01
5/01

2/22
10/53
02/03

12/01
13/32
23/03

5/020
5/050
5/030

1/511
5/033
5/00

5/5531
5/522
5/01

داللیان همایی ( )1330نیهز در مطالعههاي دیگهر توانهایی ایهن
مدلها را بررسی کردند ضمن تثکید بر کارایی آنها ،نشان دادند که
نرخ گیاهپاالیی کادمیوم مس به سیله گیاه مهریمگلهی تهابع مرتبهه
صفر از غلظت آنها در خاک است نکتهاي که باید به آن اشاره داشت
این است که در هر د مطالعه قبلی براي سادهسازي مدلها از رابطهه
خطی همدماهاي جذب سطحی خاک استفاده شده است ،حال آنکه در
این پژ هش از مدل غیهر خطهی فر نهدلی بهراي اسهتخرا مهدلهها
استفاده شد که در نهایت مقادیر  R2دیگر آمارههاي ریاضهی نشهان
دادند که این مدلها میتوانند زمان پاالیش آالینده از خاک را با دقت
خوبی ()R2≤ 5/0برآ رد کنند
مقادیر در شده بر ر ي نمودار شکل  2نشان میدهد کهه مهدت
زمان زیادي طول میکشد تا مقهادیر غلظهت نیکهل بهه سهیله گیهاه
ریحان از خاک زد ده شود به عبارتی دیگر ناتوانی این گیاه در جهذب
آالینده از خاک نرخ بسیار پایین آن حاکی از این مسهئله اسهت کهه
این گیاه در شرایط ذکر شده در محیط آزمایش داراي قدرت جذب باال
نبوده نمیتوان از آن به عنوان گیاهی براي عمل پهاالیش اسهتفاده
کرد هرچند هدف استفاده از گیهاه ریحهان در ایهن پهژ هش پهاالیش
آالینده نبوده ،بلکه هدف اعتبار سنجی مدل پیشنهادي بوده است
همچنین ممکن است که ریشه گیاه مقدار بهیشتهري از نیکهل را
جذب کرده باشد اما در انتقال آن به بافتهاي هوایی ناتوان بوده است
که متثسفانه در این پژ هش آنالیز ریشه صورت نگرفته است از طرف
دیگر ظوالنی بودن زمان پاالیش نیکل را میتوان بهه قلیهایی بهودن
خاک ( ) pH=0/2زیست فهراهم نبهودن نیکهل در خهاک رسهوب
کردن آن در محیط خاک ارتباط داد لذا در حالت کلی میتوان به این
نتیجه رسید که جذب فلز از خاک تابع یژگیهاي گیهاه نهوع فلهز
قابلیت زیستی آن میباشد براي مطالعه بهتر ،کامل دقیقتر ارائه
مدلهاي جامعتر باید همه این خصوصیات را در نظر گرفهت هرچنهد
پیچیدگی محیط خاک -گیاه مانع از به دست آ ردن همه پارامترههاي
مورد نظر میشود

نتیجهگیري
بر پایه نتای به دست آمهده در ایهن پهژ هش ،ههمدمهاي جهذب
سطحی خاک براي نیکل از هر د مدل فر ندلی خطی پیر ي می-
کند که مدل غیهر خطهی فر نهدلی داراي دقهت بهاالتري مهیباشهد

همچنین ،بر پایه نتای ارزیهابی کمهی اعتبهار ر ابهط  10 11 ،13در
برآ رد مدت زمان الزم براي پاالیش نیکل از خهاک ،رابطهه ( )13کهه
بیانگر يابت بودن توانایی گیاه در زد دن سطوح مختلف آلودگی نیکل
در خاک است ،میتواند با دقت بیشتري مدت زمان پاالیش را برآ رد
کند

منابع
خدا رديلو،ح  1331مدلسازي خاکهاي آلوده به کادمیم سهرب،
رساله د ره دکتري ،دانشکده کشا رزي ،دانشهگاه تربیهت مهدرس
تهران
خدا رديلو،ح همایی،م  1332مدلسازي پاالیش سبز خهاکههاي
آلوده به سرب کادمیم مجله علوم فنهون کشها رزي منهابع
طبیعی ،شماره  ،12صص 110 -122
داللیان،م ر همایی،م  1330شبیهسازي زمهان الزم بهراي پهاالیش
سبز خاکهاي آلوده شده به کادمیم مس بوسیله گیاه مریمگلی
مجله دانش آب خاک ،شماره  ،1صص 120 -111
صلحی،م  1331گیاه پاالیی خاکهاي آلوده به عناصر سهرب ر ي
استفاده از رادیو ایز توپ ر ي جهت مطالعه رفتار ر ي در خاک
گیاه ،رساله د ره دکتري ،دانشکده کشا رزي ،دانشهگاه صهنعتی
اصفهان
Adhikari,T
and
Singh,M V.
2003.
Sorption
Characteristics of Lead and Cadmium in some Soils
of India. Geoderma, 114(1-2)81–92.
Adriano,D.C. 2001. Trace Elements in Terrestrial
Environments. Biogeochemistry, Bioavailability,
and Risks of Metals. Springer Verlag, New York.
Benton Jones,J.R and Case,V.W. 1990. Sampling,
Handling and Analyzing Plant Tissue Sample. PP.
389-429. In: R. L. Westerman , Soil Testing and
Plant Analysis. SSSA, No.3, Madison, WI.
Boersma,L., McFarlane,C and McCoy,E.L. 1988.
Model of couple transport of water and solutes in
plants. Spec. Report 818. Agricul. Exp. Sta., Oregon
State University, Corvallis, Oregon, USA, p. 109.
Carter,M.R. 1993. Soil Sampling and Method of

3131  تير-  خرداد،8  جلد،2  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

Transport of Water, Solutes and Heat in Soil-PLantAtmosphere Continuum. Mathematical Theory and
Transport Concepts. Agric. Exp. Sta., Oregon state
University, Corvallis, Oregon, USA, Station Bulletin
676.
Mathialagan,T and Viraraghavan,T. 2002. Adsorption
of Cadmium from Aqueous Solution by Perlite.
Journal of Hazardous Materials, 94(3) 291-303.
Mathur,S. 2004. Modelling Phytoremediation of Soils.
Practice Periodical of Hazardous, Toxic and
Radioactive Waste Management. 8(4) 286-297.
Mathur,S and Yadav,B.K. 2009. Phytoextraction
Modeling of Heavy Metal (Lead) Contaminated Site
Using Maize (Zea Mays). Practice Periodical of
Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste
Management, 13(4) 229-238.
Ouyang,Y. 2002. Phytoremediation: modelling Plant
Uptake and Contaminant Transport in the Soil-PlantAtmosphere Continuum. Journal of Hydrology, 266,
66-82.
Tudoreanu,L and Phillips,C.J.C. 2004. Modeling
Cadmium Uptake and Accumulation in Plants,
Journal of the Science of Food and Agriculture,
84,121-157.
Verma,P., George,K.V., Singh,H.V., Singh,S.K.,
Juwarkar,A and Singh,R.N. 2006. Modelling
Rhizofiltration: Heavy-Metal Uptake by Plant Roots.
Environmental Modeling and Assessment, 11, 387394
Zhao,F.J., ombi,E.L and. McGeath,S.P. 2003. Assessing
the
Potential
for
Zinc
and
Cadmium
Phytoremediation with the Hyperaccumulator
Thlaspi Caerulescens, Plant and Soilm 249,37-43.

626

Analysis. Canadian Society of Soil Science, Lewis
Publishers.
Chrysafopoulou,E., Kadukova,J and Kalogerakis,N.
2004. A whole-plant mathematical model for the
phytoextraction of lead (Pb) by maize. Environment
International, 31, 255-262.
Glick,B.R. 2003. Phytoremediation: Synergistic use of
Plants and Bacteria to Clean up the Environment.
Biotechnol. Advances, 21(5) 383-393.
Gonnelli,C., Marsili-Libelli,S., Baker,A.J.M and
Gabbrielli,R. 2000. Assessing Plant Phytoextraction
Potential
Through
Mathematical
Modeling.
International Journal of Phytoremediation, 2(4) 343351.
Hough,R.L., Young,S.D and Crout,N.M.J. 2003.
Modelling of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn Uptake by
Winter Wheat and Forage Maize from a Sewage
Disposal Farm, Soil Use and Mangt, 19,19-27
Jian,C.K., Singhal,D.C and Sharma,M.K. 2004.
Adsorption of Zinc on bed Sediment of River
Hindom: Adsorption Models and kinetics. Journal of
Hazardous Materials. 114(1-3) 231-239.
Jorgensen,S.E. 1988. Modeling the Contamination of
Agricultural Products by Lead and Cadmium. PP.
343-350. In: A. Marani Advances in Environmental
Modelling.
Juang,K.W., Lai,H.Y and Chen,B.C. 2011. Coupling
Bioaccumulation and Phytotoxicity to Predict
Copper
Removal
by
Switchgrass
Grown
Hydroponically. Ecotoxicology, 20, 827–835
Lindstrom,F.T., Boersma,L and Yingjajaval,S. 1990.
CTSPAC: Mathematical Model for Coupled

نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage

622
نيكل از
پاالیش2014,
سازي زمان
مدل
No. 2,آلوده
Vol. خاک
8, May
– June.
p. 275-283

272-281 ،3131  تير-  خرداد،8 جلد،2شماره

Modeling of Phytoremediation Period of Nickel in Polluteded soil
J. Abedi Kupaee1*, S. S. Eslamian2, S. Y. Hashemi Nejhad3
Received: Oct.20, 2013

Accepted: May.7, 2014

Abstract
In recent decades, heavy metal treatment due to environmental hazards is highly been considered. Among the
various methods remediation, phytoremediation or in other words metal accumulation in plants is a new, reliable
and economical method. But the efficiency of this method should be evaluated by mathematical models. The
objective of this study, therefore, is to present a simple model for evaluating the period of remediation soil
Nickel by the basil (Ocimum tenuiflorum L) plant. For this purpose, the soil adsorption isotherm were assumed to
represent the soil behavior against the contaminant and were therefore combined with the plant uptake rates in
order to develop simple models to predict the period needed for remediation of soil. The soil was contaminated
with different levels of Nickel to permit the model evaluation. To verify model, The soil was contaminated with
different amounts of nickel. Nickel Nitrate was used to contaminate the soil. The contaminated soils were then
packed into the pots and. Basil basil (Ocimum tenuiflorum L) seeds were planted in the pots. . Crop samples were
taken at four different time stages. In each step, The total concentrations of Ni in the soil and plant samples and
water- soluble fraction of soil Ni were extracted. The models applicability was verified by mathematical statistic
approaches. The results indicated the high performance of the Freundlich (R 2=0.93) and the linear (R2=0.91)
isotherm models to predict the Ni adsorption on soil. The result also showed that phytoremediation rate of Ni by
Basil is a zero-order function of Ni concentration in soil solution. The comparison of the calculated and
measured period of remediation soil Nickel by basil proofed the great performance of the proposed models.
Keywords: Phytoremediation, Nickel, Soil adsorption isotherms, Remediation rate, Modeling.
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