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چکیده
برای بررسی تأثیر فسفر ( )Pو آلودگی سرب ( )Pbو روی ( )Znبر غلظت  Zn ،Pbو  Pریشه و تشکیل کانی
پیرومورفایت ) (Pb5(PO4)3Cl,F,OHدر یک خاک آهکی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامالً تصادفی
و با عاملهای  Pbدر چهار سطح ( 400 ،200 ،0و  800میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع  Zn ،)Pb(NO3)2در سه سطح (،0
 25و  250میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع  )ZnSO4.7H2Oو  Pدر سه سطح ( 50 ،0و  500میلیگرم بر کیلوگرم خاک از
منبع  )Ca(H2PO4).2H2Oو با سه تکرار در شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی اجرا شد .در پایان دوره رشد گیاه برنج،
غلظت  Zn ،Pbو  Pریشه اندازهگیری شد .تشکیل کانی پیرومورفایت در تیمار  800میلیگرم  Pbو  500میلیگرم  Pو 250
میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک به روش تجزیه با پراش پرتو ایکس ( )XRDبررسی شد .نتایج نشان داد که مصرف کود ،P
غلظت  Pbو  Znریشه برنج را بهطور میانگین بهترتیب حدود  15و  2درصد کاهش داد .افزودن  Znغلظت  Pbو  Pریشه را
بهطور میانگین بهترتیب حدود  13و  6درصد کاهش داد .نتایج تجزیه  XRDنشاندهنده تشکیل کانی کلروپیرومورفایت با
بلورینگی کم در خاک بود .همچنین ،در خاکهای آلوده به  Pbو  ،Znمصرف کود  Pاز طریق تشکیل رسوب ترکیبهای
مختلف  Zn ،Pbو  Pمیتواند پویایی و زیستفراهمی این فلزها و جذب آنها بهوسیله گیاه را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :برنج ،پیرومورفایت ،سرب ،روی ،فسفر
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Effect of Phosphorus on Lead and Zinc Concentrations in Rice Root and
Formation of Minerals Containing Them in a Calcareous Contaminated Soil
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Abstract
In order to evaluate the effects of phosphorus (P) fertilizer and contaminations of lead (Pb) and zinc (Zn) on
root Pb, Zn, and P concentrations, pyromorphite (Pb5(PO4)3Cl,F,OH)) formation in a calcareous soil, an
experiment was conducted as factorial on the basis of completely randomized design with three replications
under greenhouse and laboratory conditions with three factors of Pb at four levels (0, 200, 400, and 800
mg kg−1 soil as Pb(NO3)2), Zn at three levels (0, 25, and 250 mg kg−1 soil as ZnSO4.7H2O) and P at three
levels (0, 50, and 500 mg kg−1 soil as Ca(H2PO4).2H2O). At the end of the rice growth period, root Pb, Zn,
and P concentrations were measured. The treatment of Pb800P500Zn250 was subjected to X-ray diffraction
(XRD) analysis for pyromorphite formation. The results showed that application of P fertilizer resulted in
reducing the average root Pb and Zn concentrations by 15 and 2%, respectively. The application of Zn
fertilizer resulted in reducing the average root Pb and P concentrations by 13 and 6%, respectively. The XRD
results showed the formation of poorly crystalline chloropyromorphite. Also, in Pb and Zn polluted soils,
application of P fertilizer could decrease mobility and bioavailability of these metals and restrict their uptake
by plant.
Keywords: Lead, Phosphorous, Pyromorphite, Rice, Zinc

برای محدود کردن ورود فلزهای سنگین در زنجیره

مقدمه

غذایی و افزایش تحمل گیاه به سمیت فلزهای سنگین

امروزه آلودگی به فلزهای سنگین و به دنبال آن تجمع

 سرب در خاک ممکن است با.) باشدPb( مانند سرب

این فلزها در گیاهان و حیوانات عالوهبر آسیبهای

عناصر غذایی برهمکنش داشته باشد و از طریق رقابت

 مصرف فرآوردههای،جدی بر سالمت این جانداران

 تغذیه معدنی گیاهان را مختل کند (برونه و،برای جذب

 در ایران با.آنها را برای انسان مخاطرهآمیز کرده است

) یک عنصر کممصرف ضروریZn(  روی.)2008 دییتز

اینکه هنوز آلودگی خاک در حد کشورهای پیشرفته

برای رشد طبیعی و تولید مناسب گیاهان زراعی است

نیست اما توسعه سریع صنعت و کشاورزی و استفاده

اما در غلظتهای زیاد بهعنوان یک فلز سنگین برای گیاه

بیرویه از کودهای شیمیایی عاملهای اصلی آلودگی

 در اطراف معادن وZn  مقادیر باال و سمی.سمی است

- محیطهای شهری و زمین،بومنظام اطراف بزرگراهها

 مشاهده میگردد (هامن و همکارانPb اغلب همراه با

های کشاورزی محسوب میشوند (سامانیمجد و

 تالشهای زیادی برای تعیین.)2013  آلووی،2002

) از طریقP(  کاربرد کودها مانند فسفر.)2006 همکاران

اثربخشی فسفات در ناپویاسازی فلزهای سنگین مانند

تغییر شرایط شیمیایی خاک میتواند یک راهکار مناسب
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 Pbو  Znدر آبها و خاکهای آلوده انجام شده است

بهترتیب کمتر از  10و کمتر از  0/7میلیگرم در

(باستا و همکاران  ،2001هامن و همکاران  .)2002در

کیلوگرم خاک (جونز  ،2001آلووی  .))2008نمونه خاک

خاکهای آلوده Pb ،به شکلهای مختلف (اکسیدها،

از عمق صفر تا  30سانتیمتر مزرعهای واقع در اطراف

کربناتها ،هیدروکسیدها و سولفاتها) وجود دارد

روستای اسپیران در شمالغرب تبریز با طول

(رویر و همکاران  .)1992فسفاتهای سرب نامحلول-

جغرافیایی (" 46° 19' 53شرقی) و عرض جغرافیایی

ترین و پایدارترین شکلهای  Pbدر خاک هستند که اگر

(" 38° 15' 57شمالی) تهیه و پس از هواخشک نمودن و

 Pbو  Pکافی در خاک وجود داشته باشد ،بهسرعت

عبور دادن از الک دو میلیمتری ،برخی ویژگیهای

تشکیل میشوند (چن و همکاران  .)2007پژوهشها

فیزیکی و شیمیایی آن شامل  Pقابلجذب به روش

ثابت کردهاست که  Pباعث ناپویا شدن  Pbبه شکل کانی

اولسن (جونز  Mn ،Fe ،Zn ،)2001و  Cuقابلجذب با

های پیرومورفایت )) (Pb5(PO4)3Cl,F,OHمیشود (ما و

عصارهگیر

همکاران  ،1993ریان و همکاران  ،2001کائو و همکاران

قابلجذب به روش استات آمونیوم یک نرمال (جونز

.)2002

 ،)2001بافت خاک به روش هیدرومتری (گی و بادر

DTPA

(لیندزی و نورول ،)1978

K

غرقاب شدن خاک در کشت برنج ،از طریق

 ،)1986کربن آلی به روش اکسایش تر (نلسون و

کاهش عرضه اکسیژن و ایجاد شرایط کاهشی میتواند

سامرز  pH ،)1996خاک در تعلیق  1:1خاک به آب

شرایط فیزیکیشیمیایی خاک را تغییر دهد (کیرک و

(مکلین  EC ،)1982محلول  1:1آب به خاک (جونز

همکاران  .)1989نوع واکنشهای انجام شده بین  P ،Pbو

 ،)2001کربناتکلسیم معادل خاک به روش خنثیسازی

 Znدر خاک بستگی به عاملهای مختلفی دارد که مهم-

با اسید و تیترکردن با سود (ریچاردز  )1969تعیین

ترین آنها  pHو منبع کود  Pهستند (چن و همکاران

شدند .سپس آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب

 ،2007کائو و همکاران  .)2008آگاهی از  pHمحلول

طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار و با سه فاکتور

خاک میتواند در پیشبینی فرآیندهای فعال در خاک

در چهار سطح ( 400 ،200 ،0و  800میلیگرم  Pbبر

بسیار سودمند باشد (هاسون و همکاران  .)2018در

کیلوگرم خاک از منبع نیترات سرب ( Zn ،))Pb(NO3)2در

مورد اثر  Pدر آلودگی  Znو  Pbو برهمکنش آنها بر

سه سطح ( 25 ،0و  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک

تشکیل کانی پیرومورفایت اطالعات کمی وجود دارد.

از منبع سولفات روی ( ))ZnSO4.7H2Oو  Pدر سه سطح

باتوجهبه مطالب پیش گفته شده ،این پژوهش برای

( 50 ،0و  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک خشک از

بررسی اثر  Zn ،Pbو  Pبر ناپویاسازی  Pbو  Znو جذب

منبع مونوکلسیم فسفات ( ))Ca(H2PO4).2H2Oانجام شد.

این عناصر توسط گیاه برنج در یک خاک آهکی انجام

تمام مواد مورداستفاده تولید شرکت  Merckآلمان

شد .یافتههای حاصل از این پژوهش میتواند برای

بودند .این مقادیر در آب دیونیزه حل شده و با سه

تعیین اثربخشی  Pدر ناپویاسازی  Pbو  Znدر خاکهای

کیلوگرم خاک برای هر گلدان مخلوط شدند .گلدانهای

آهکی مفید باشد.

مورد استفاده ته بسته بودند .خاک گلدانها برای
رسیدن به تعادل نسبی به مدت دو هفته قبل از کاشت

مواد و روشها
برای انجام این پژوهش خاکی الزم بود که غلظت
 Znو  Pقابلجذب گیاه در آن کمتر از سطح بحرانی
باشد ( Pبهروش اولسن و  Znقابلجذب بهروش

Pb

DTPA

برنج ،با حدود  3سانتیمتر آب غرقاب شدند .بر اساس
آزمون خاک 456 ،میلیگرم کود اوره به هر کیلوگرم
خاک در سه نوبت (قبل از کاشت ،یک ماه و دو ماه بعد
از کاشت و هر بار  152میلیگرم اوره در کیلوگرم
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مردمی ،نجفی و . . .

خاک) افزوده شد .آزمایش در گلخانه پژوهشی دانشگاه

و  1000کیلوگرم  Znو  Pخواهد بود .شاید این مقدار

تبریز با طول جغرافیایی (" 46° 23' 36/2شرقی) و

کود بیشتر از مقدار مصرف رایج آن در کشاورزی

عرض جغرافیایی (" 38° 01' 55/0شمالی) انجام شد.

باشد ولی این مقدار به این دلیل انتخاب شد که بتوان اثر

بذر برنج ( )Oryza sativa Lرقم هاشمی از مؤسسه

سطوح زیاد  Znو  Pرا بر غلظت  Zn ،Pbو  Pریشه با

تحقیقات برنج ایران در رشت تهیه شد .بذرها در شرایط

دقت خوبی بررسی کرد و امکان شناسایی کانی

مرطوب و دمای  26±2درجه سلسیوس جوانهدار شدند

پیرومورفایت را افزایش داد .اگر  Znو  Pبه مقدار کم

و تعداد  10عدد بذر جوانهدار در هر گلدان کاشته شد.

استفاده میشدند ،ممکن بود تأثیر آنها بر غلظت

پس از استقرار گیاهچهها ،تعداد آنها به چهار عدد در

عناصر ریشه و کانی پیرومورفایت معنادار نشود.

هر گلدان کاهش داده شد .سطح آب روی خاک در طول

همچنین ،این سطوح  Zn ،Pو  Pbدر سایر بررسیها هم

دوره رشد برنج  5سانتیمتر نگه داشته شد (نجفی و

استفاده شده بود که از جمله آنها میتوان به

همکاران  .)2012aگلدانها در گلخانهای با نور طبیعی

گزارشهای کاباتا-پندیاس و پندیاس ( ،)2001اوستان و

خورشید از اوایل خرداد تا اواسط ماه مهر سال 1392

توفیقی ( ،)2004پراساد ( ،)2008بالدی و همکاران

نگهداری شدند .دمای گلخانه در شب  20±2درجه

( ،(2010فریادی شاهگلی و همکاران ( )2011و آلووی

سلسیوس و در روز  32±2درجه سلسیوس بود و یک

( )2013اشاره کرد .در خاکهای کشاورزی ،بیشترین

کولرآبی بزرگ برای کنترل دمای آن استفاده میشد.

غلظت مجاز  Pbکل  100تا  300میلیگرم بر کیلوگرم و

رطوبت نسبی گلخانه از طریق پاشیدن آب در سطح

 Znکل  160میلیگرم بر کیلوگرم گزارش است (سازمان

گلخانه در حدود  70درصد حفظ شد .در پایـان دوره

حفاظت محیط زیست آمریکا  .)2005بنابراین ،سطح

رشـد ،ریشه از محل طوقه قطع و از خـاک جدا شد و

باالی  250( Znمیلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک) و سطوح

پـس از شستـشو بـا آب مقطر ،در داخل دستگاه

 Pbمصرفی در این پژوهش غلظت این فلزها را در خاک

خشککن با دمای  70درجه سلسیوس بهمدت 72

به بیش از سطح مجاز افزایش داده و خاک مورد مطالعه

ساعت نگهـداری شـدند تا خشک شوند .سپس آسیاب

به  Znو  Pbآلوده شده بود.

شده و از الک یک میلیمتری عبور داده شدند .غلظت ،Pb

برای تأیید تشکیل کانی پیرومورفایت بر اثر

P

افزودن ترکیبهای فسفاتی از شیوه پراش پرتو ایکس

عصارهها بهروش وانادومولیبدوفسفریک اسید (روش

( )XRDو روش پودری تصادفی استفاده شد .برای این

Spectronic-100,

کار ،در یک کار آزمایشگاهی 10 ،گرم خاک خشک

 )Shimadzu, Japanو در طول موج  430نانومتر و غلظت

یکنواخت با ترازوی  ±0/001گرم توزین و پس از اعمال

AA-6300, Shimadzu,

تیمار  800میلیگرم  Pbو  500میلیگرم  Pو  250میلی-

 )Japanو بهترتیب در طول موجهای  233/9و 283/3

گرم  Znبر کیلوگرم خاک در داخل ظرف پلیاتیلنی 50

نانومتر اندازهگیری شدند (وسترمن .)1990

میلیلیتری ریخته شد و با  10میلیلیتر آب مقطر غرقاب

 Znو  Pبهروش خشکسوزانی تعیین گردید .غلظت
زرد) با دستگاه اسپکتروفتومتر (
 Znو  Pbبا دستگاه جذب اتمی (

اگر سطوح باالی کود  250( Znمیلیگرم  Znبر

شد .درب ظرف بسته شد و برای تبادل هوا سوراخ

کیلوگرم خاک) و  500( Pمیلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک)

کوچکی در آن ایجاد شد (نجفی و توفیقی  .)2011این

مصرف شده در این پژوهش در سطح یک هکتار خاک

نمونه در شرایط آزمایشگاه در دمای  20±2درجه

مزرعه به عمق  20سانتیمتر و چگالی ظاهری  1/0گرم

سلسیوس نگهداری شد و کنترل مقدار رطوبت آن ،از

در سانتیمترمکعب محاسبه شود ،بهترتیب معادل 500

طریق توزین روزانه ظرف و افزودن آب مقطر انجام
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گردید .پس از  72روز نمونه هواخشک شده و بهخوبی

درصد با نرمافزار  MSTATCانجام و شکلها با نرم-

نرم شد 20 .گرم خاک از الک  20میکرون عبور داده

افزار  Excelرسم شد.

شد .تعلیق رس با آب مقطر رقیق شد و حجم الزم به-

نتایج و بحث

طور یکنواخت روی الم شیشهای پخش شد و بیحرکت

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد

در هوای آزاد و سطح کامالً افقی خشک شد .اسالید

استفاده در این آزمایش در جدول  1ارائه شده است.

D500 Simens,

همانطور که مشاهده میشود خاک مذکور دارای بافت

 )Germanyبا منبع  CuKαدر زاویههای  2θبین  2تا 60

لوم رسیشنی و آهکی و بدون مشکل شوری بود.

درجه با اندازه گام  0/02درجه پرتونگاری شد (کائو و

همچنین مقدار  Pو  Znقابلجذب آن کمتر از سطح

همکاران  .)2008برای تحلیل دادههای کانیشناسی از

بحرانی مورد نیاز برای بسیاری از گیاهان زراعی بود

نرمافزار ) High Score Pro )v.3.2017استفاده شد .تحلیل

( Pو  Znقابلجذب بهترتیب کمتر از  10و کمتر از 0/7

آماری دادهها شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین-

میلیگرم در کیلوگرم خاک) .مقدار  Pbقابلجذب خاک

ها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج

نیز ناچیز بود (هازلتون و مورفی .)2007

تهیه شده در دستگاه ( XRDمدل

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکیشیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش.
گروه بافت

شن

سیلت

رس

47

23

30

کربنآلی

CCE

N

SP

pH

()%

لوم رسی شنی

15/25

0/58

44/4

0/02

)1:1(EC

()1:1

) (dS m

8/2

0/47

-1

 :CCEکربنات کلسیم معادل
ادامه جدول 1
P

K

Na

Ca

8/7

556/4

325/7

7234/7

Mg

Mn

Fe

Zn

Cu

Cd

Pb

قابلجذب ))mg kg-1
797/8

3/98

7/01

0/52

2/2

0/04

ناچیز

های آلوده به  Pbباعث کاهش غلظت  Pbریشه گیاه شد؛

غلظت سرب ریشه
اثرهای اصلی  ،Zn ،Pbو Pو اثرهای متقابل

بهطوریکه با افزودن  50و  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم

دوجانبه و سهجانبه آنها بر غلظت  Pbریشه گیاه برنج

خاک ،غلظت  Pbریشه بهطور میانگین بهترتیب  4و 25

در سطح احتمال یک درصد معنادار بودند (جدول .)2

درصد کاهش یافت (شکل  .)1کاهش غلظت  Pbدر بخش

نتایج نشان داد که با افزودن  Pbبه خاک ،غلظت

Pb

هوایی و ریشه گیاهان مختلف با کاربرد کود  Pبهوسیله

ریشه گیاه برنج افزایش یافت و با افزایش مقدار

Pb

سایر پژوهشگران نیز گزارش شدهاست (باستا و

افزودهشده به خاک ،افزایش غلظت  Pbریشه بیشتر بود؛

همکاران  ،2001چن و همکاران  ،2007شیائو و همکاران

بهطوریکه با افزودن  800میلیگرم  Pbبر کیلوگرم

 ،2017یه و همکاران  .)2017این کاهش ناشی از

خاک ،غلظت  Pbریشه گیاه نسبت به تیمار شاهد حدود

واکنشهای رسوب  Pو  Pbدر خاک بهویژه در غلظت-

 25برابر افزایش یافت (شکلهای  1و  .)2در سطوح

های باال است (شیائو  .)2017بسته به  pHخاک و منبع

Pb

 ،Pسازوکارهای مختلفی به ناپویاسازی  Pbو  Znتوسط

خاک و غلظت  Pbریشه برنج مشاهده شد که با نتایج

 Pدر خاک مربوط میشود .بعضی از این سازوکارها

یانگکیانگ ( )2017مطابقت داشت .افزودن  Pبه خاک-

شامل رسوب  Pbو  Znبا  Pو تشکیل کمپلکسهای

مختلف  ،Pرابطه خطی مثبت و معناداری بین غلظت
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سطحی است (چن و همکاران  .)2007ترکیبهای

شد .با افزودن  25و  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک،

محلولتر مانند سروزایت ( )PbCO3بهتدریج به

غلظت  Pbریشه بهترتیب بهطور میانگین  3و  12درصد

ترکیبهای پایدارتر تبدیل شده و ناپویا میشوند.

کاهش یافت (شکل  .)2کاهش غلظت  Pbریشه گیاه با

پیرومورفایت پایدارترین کانی است که در یک خاک

افزودن  Znبه خاک با نتایج آراویند و همکاران ()2009

حاوی  Pbو  Pرسوب میکند (چن و همکاران .)2007

مطابقت داشت .علت این پدیده ممکن است ناشی از

چن و همکاران ( )2007گونهبندی  Pbو  Znدر خاک را

رقابت  Znبا  Pbبرای جایگاههای اتصال و ناقلهای

با افزودن کود  Pبررسی نمودند و مشاهده کردند که

یونها در غشاهای سلولی باشد که درنهایت منجربه

افزودن  Pb ،Pو  Znتبادلی ،پیوندیافته با اکسیدهای  Feو

کاهش جذب  Pbمیشود (آراویند و همکاران .)2009

 ،Alپیوندیافته با کربناتها و موادآلی را کاهش داد و

Pb

افزودن همزمان  Pو  Znنیز باعث کاهش غلظت

Pb

و  Znباقیمانده را افزایش داد .امروزه سعی بر این است

ریشه شد و کمترین غلظت  Pbریشه مربوط به تیمار

که از روشهای ترکیبی برای ناپویاسازی فلزهای

 500میلیگرم  Pو  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک

سنگین مانند  Pbاستفاده شود که کاربرد  Pو غرقاب

بود (شکل  .)3به نظر میرسد همرسوبی این سه عنصر

کردن خاک بهعنوان یک روش ترکیبی برای ناپویاسازی

در خاک بهصورت ترکیبهای مختلف از جمله

 Pbدر خاکها و کشت گیاه غرقاب مانند برنج معرفی

پیرومورفایتهای دارای  Znبه کاهش غلظت آنها در

شدهاست (هو و همکاران  ،2013لی و زو .)2015

محلول خاک و درنتیجه کاهش غلظت آنها در گیاه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن  Znبه

منجر شده است (کاباتا-پندیاس و پندیاس .)2001

خاکهای آلوده به  Pbباعث کاهش غلظت  Pbریشه گیاه
جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر سرب ،روی و فسفر بر غلظت سرب ،روی و فسفر ریشه برنج
منبع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

غلظت  Pbریشه

غلظت  Znریشه

غلظت  Pریشه

**59413/9

**676/6

**0/723

سرب

3

روی

2

**

سرب × روی

6

** 108/0

* 7/423

فسفر

2

**

**

سرب × فسفر

6

828/5

2181/4

**

411/2

**

28916/6

**

**

* 0/017

280/1

*

6/352

**

4/152

**

70/945

**

0/057

**

روی × فسفر

4

42/6

25/3

1/461

سرب × روی× فسفر

12

**41/7

4/575 ns

*0/028

خطای آزمایشی

72

10/054

4/50

0/015

6/16

1/49

1/62

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنادار و معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

غلظت روی ریشه

اثرهای متقابل دوجانبه  Pb×Pو Zn×Pbدر سطح احتمال

اثرهای اصلی  Zn ،Pbو Pبر غلظت  Znریشه گیاه

پنج درصد بر غلظت  Znریشه معنادار بودند (جدول .)2

برنج در سطح احتمال یک درصد معنادار بودند.

افزودن  Znبه خاک سبب افزایش غلظت  Znدر ریشه

اثرمتقابل دوجانبه  Zn×Pدر سطح احتمال یک درصد و

گیاه برنج شد .با مصرف  25و  250میلیگرم  Znبر
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کیلوگرم خاک ،غلظت  Znریشه بهترتیب  18و  48درصد

 Znریشه گیاه را بهطور معنادار (حدود  4درصد) کاهش

افزایش یافت (شکلهای  4و  .)5افزودن  Pbبه خاک

داد (شکل  .)5رابطه ناهمسازی بین  Znو  Pدر غلظت-

سبب کاهش غلظت  Znریشه شد؛ بهطوریکه در

های باالی  Znو  Pو کاهش غلظت  Znریشه گیاه با

باالترین سطح  800( Pbمیلیگرم بر کیلوگرم خاک)

کاربرد کود  Pبهوسیله سایر پژوهشگران نیز گزارش

غلظت  Znریشه گیاه نسبت به تیمار شاهد حدود 8

شده است (نورول و همکاران  ،1987چن و همکاران

درصد کمتر بود (شکل  .)7کاهش غلظت  Znدر

 .)2007کاباتا-پندیاس و پندیاس ( )2001بیان کردند که

تیمارهای دارای  Pbممکن است ناشی از رقابت  Pb2+با

حلپذیری و قابلیتاستخراج  Znدر خاک با میزان

 Zn2+برای ناقلها و مکانهای جذب باشد (چاترجی و

ترکیبهای  Pدر خاک همبستگی منفی دارد .آنان علت

همکاران  .)2004همچنین Pb ،ممکن است بهطور مستقیم

این پدیده را جذب سطحی و رسوب  Znو  Pاعالم و

سبب آسیب به سلولهای بافتها شده ،هدایت آبی از

بیان کردند که در خاکهای با غلظت زیاد -Zn ،Zn

ریشه به بخشهوایی را محدود نماید و درنتیجه جذب

پیرومورفایت و  Zn5(PO4)3OHتشکیل میشود .افزودن

تمام عناصر از جمله  Znتوسط گیاه را کاهش دهد

 Pو  Pbبهطور همزمان به خاک سبب کاهش غلظت

Zn

(کیبریا  .)2010همچنین ،همانطور که پیش از این نیز

ریشه گیاه شد؛ بهطوریکه بیشترین کاهش غلظت

Zn

گفته شد ،کاهش غلظت  Znریشه با افزودن  Pbبه خاک

ریشه نسبت به شاهد (بدون  Pو بدون  )Pbمربوط به

میتواند ناشی از همرسوبی  Znبا پیرومورفایت باشد

تیمار  800میلیگرم  Pbو  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم

(ما و همکاران  ،1994چن و همکاران  .)2007رابطه

خاک (حدود  12درصد) بود (شکل  .)6سطح بحرانی

ناهمسازی بین  Znو  Pbبهوسیله سایر پژوهشگران نیز

برای سالمت برنج 60 ،میلیگرم  Znبر کیلوگرم ماده

گزارش شده است (وو و ژانگ  ،2002کیبریا و همکاران

خشک گیاه گزارش شده است (دیویس و بکت .)1978

 .)2010افزودن  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک ،غلظت

Zn
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**No Zn, Root-Pb=0.1434(Pb)+6.08, r=0.99
**25 mg Zn/kg soil, Root-Pb=0.1392(Pb)+2.67, r=1
250 mg Zn/kg soil, Root-Pb=0.128(Pb)+1.89, r=0.99** a

**No P, Root-Pb=0.1503(Pb)+4.44, r=1
**50 mg P/kg soil, Root-Pb=0.1454(Pb)+3.71, r=0.99
**500 mg P/kg soil, Root-Pb=0.1143(Pb)+2.59, r=0.99

a
b

120

b
c

120

c

90

90

d

d

e

d
e

60

i

j

mg kg -1

h

f
f

30
h

g

0

0
800

600

400

800

0

200

600

400

0

200
mg kg -1

mg kg -1

شکل  -1اثر متقابل  P×Pbبر غلظت  Pbریشه.

شکل  -2اثر متقابل  Zn×Pbبر غلظت  Pbریشه
*No Zn, Root-Zn=-0.0131(Pb)+121.60, r=0.92
**25 mg Zn/kg soil, Root-Zn=-0.0154(Pb)+143.08, r=0.97
*250 mg Zn/kg soil, Root-Zn=-0.0131(Pb)+177.62, r=0.92

**No Zn, Root-Pb=-0.032(P)+62.22, r=1
**25 mg Zn/kg soil, Root-Pb=-0.0303(P)+56.96, r=1
**250 mg Zn/kg soil, Root-Pb=-0.0218(P)+50.67, r=0.96

200
c

a

e

de

d

g

g

g

a

180

b

h

120

b
c

mg kg-1

140

a

800

600

400

55
45

e
e

40

100
200

60
50

d

d

65

mg kg -1

b

b

70

160
f

mg kg -1

f

g

30

60

35

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

mg kg-1

0

mg kg -1

شکل  - 3اثر متقابل  Zn×Pبر غلظت  Pbریشه.

شکل  -4اثر متقابل  Zn×Pbبر غلظت  Znریشه.

مقدار کود  Pمصرفی متناسب بود .با افزودن  50و 500
میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک ،غلظت  Pریشه بهترتیب 11

غلظت فسفر ریشه
اثرهای اصلی  Zn ،Pbو Pبر غلظت  Pریشه گیاه

و  43درصد افزایش یافت (شکلهای  7و  .)8با آلوده

برنج در سطح احتمال یک درصد معنادار بودند .اثرهای

شدن خاک به  ،Pbغلظت  Pریشه گیاه کاهش یافت؛

متقابل دوجانبه  Pb×Pو Zn×Pدر سطح احتمال یک

بهطوریکه افزودن  800میلیگرم  Pbبر کیلوگرم خاک

درصد ،اثر متقابل دوجانبه  Pb×Znو اثر متقابل سه-

باعث حدود  5درصد کاهش در غلظت  Pریشه شد

P

(شکل  )7که با نتایج عثمان ( )2013مطابقت داشت.

ریشه معنادار بودند (جدول  .)2با افزودن  Pبه خاک،

دالیل این کاهش در بخش مربوط به غلظت  Pbریشه

غلظت  Pریشه گیاه برنج افزایش یافت و این افزایش با

توضیح داده شد.

جانبه  Pb×Zn×Pدر سطح احتمال پنج درصد بر غلظت
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*No P, Root-Zn=-0.0136(Pb)+149.52, r=0.93
*50 mg P/kg soil, Root-Zn=-0.0131(Pb)+148.12, r=0.91
**500 mg P/kg soil, Root-Zn=-0.01499Pb)+144.68, r=0.97

**No Zn, Root-Zn=-0.0142(P)+119.61, r=1.0
**25 mg Zn/kg soil, Root-Zn=-0.0115(P)+139.78, r=0.96
**250 mg Zn/kg soil, Root-Zn=-0.0044(P)+173.87, r=0.99

160
155
a

b

b
bc

bc

170

145

de

f

135

g

mg kg-1

140

f

800

600

d

e

f

g

c

130

f

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

0

mg kg -1

mg kg-1

شکل  -5اثر متقابل  Zn×Pبر غلظت  Znریشه.

شکل  -6اثر متقابل  P×Pbبر غلظت  Znریشه.
**No Zn, Root-P=0.0064(P)+6.6.61, r=0.99
**25 mg Zn/kg soil, Root-P=0.0048(P)+6.59, r=0.99
**250 mg Zn/kg soil, Root-P=0.0039(P)+6.38, r=0.99

a

150

110

130
400

a

150

b
cd

200

a

mg kg-1

e

b

190

**No P, Root-P=-0.0005(Pb)+6.50, r=0.99
*50 mg P/kg soil, Root-P=-0.0003(Pb)+7.13, r=0.85
**500 mg P/kg soil, Root-P=-0.0006(Pb)+9.23, r=0.96

b

9

c

b

c

d

11
10

a

9

8
d

8
mg g-1

f

h

6
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

mg kg-1

شکل  -8اثر متقابل  P×Znبر غلظت  Pریشه.

i

h

gh

g

7
6

800

600

200

400
-1

0

mg kg

شکل  -7اثر متقابل  P×Pbبر غلظت  Pریشه.

افزودن  Znبه خاک سبب کاهش غلظت  Pریشه

اثر بار منفی  ،Pتأثیر نوع کاتیون همراه  Pو  pHدر

گیاه شد؛ بهطوریکه با افزودن  25و  250میلیگرم

برهمکنش  Znو  Pمؤثر دانسته شدهاند .افزودن همزمان

برکیلوگرم  ،Znغلظت  Pریشه بهترتیب  4درصد و 9

 Pbو  Znسبب کاهش غلظت  Pریشه شد؛ بهطوریکه

درصد کاهش یافت (شکل  .)8رسوب  Pبا  Znیکی از

کمترین غلظت  Pریشه در تیمار  800میلیگرم  Pbو

عاملهایی است که باعث کاهش هر دو عنصر در خاک

 250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک که نسبت به تیمار

و گیاه میشود (مطلبیفرد  .)2014 ،2013اثر منفی  Znو

شاهد ( 0میلیگرم  Pbو  0میلیگرم  Znبر کیلوگرم

 Pبر جذب همدیگر توسط باربن و همکاران ( )2010و

خاک)  8درصد کمتر بود (شکل  .)9کاهش  Pریشه گیاه

نوویاس و همکاران ( )2016گزارش شدهاست .در این

احتماالً بهعلت ناپویا شدن  Pخاک طی فرآیندهای جذب

پژوهشها عاملهایی مانند افزایش رسوب  Znبا ،P

سطحی و رسوب بود (ساتیا و همکاران  )2009که با

افزایش جذب سطحی  Znبهدلیل تغییرات بار سطوح بر

نتایج تورنر و هایگارت ( )2003مطابقت داشت.

mg g-1

e
g

7

f

e

e

e
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**No Zn, Root-P=-0.0006(Pb)+7.98, r=0.99
**25 mg Zn/kg soil, Root-P=-0.0004(Pb)+7.62, r=1
**250 mg Zn/kg soil, Root-P=-0.0005(Pb)+7.26, r=0.99

b
d

d

e

g

a

ab

8

c

cd

e

f

7.5
7

mg g -1

f

8.5

6.5
800

400

600

200
kg -1

0

mg

شکل  -9اثر متقابل  Zn×Pbبر غلظت  Pریشه.

دهنده آن در خاک بسیار وابسته به  pHاست و هر چه

ویژگیهای کانیشناسی
شکل  10دیفراکتوگرام (پراشنگار) خاک مورد

 pHخاک کاهش یابد ،بهعلت افزایش حلپذیری

بررسی (تیمار  800میلیگرم  Pbو  500میلیگرم  Pو

ترکیبهای حاوی  ،Pbتشکیل این کانی افزایش مییابد

 250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک) را نشان میدهد.

(کائو و همکاران  .)2008تحلیل وجود کانیهای مختلف

کلروپیرومورفایت بلورین دارای سه آستانه اصلی و

 Pbدر خاک مورد مطالعه با نرمافزار

عمده در  2/95 ،2/98و  2/88آنگستروم است .تشکیل

نشان داد که کانیهایی که درصد نسبی بیشتری داشتند

کلروپیرومورفایت با بلورینگی کم باعث میشود

شامل بوالنگرایت ( )Pb5Sb4S11با درصد نسبی ،20

پیکهای این کانی به دو پیک در  2/96و 2/88

مکفرسونایت ( )Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2با درصد نسبی

آنگستروم و حتی یک پیک در  2/96آنگستروم در حالت

 ،14فورماریرایت ( )Pb(UO2)4O3(OH)4.4H2Oبا درصد

تشکیل کلروپیرومورفایت با بلورینگی بسیار ضعیف

نسبی  ،11ادنهارترایت ( )TlPbAs3S6با درصد نسبی ،10

ادغام شوند (کائو و همکاران  .)2008این دیفراکتوگرام

کورکایت ) )PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6با درصد نسبی ،5

با استفاده از نرمافزار ) High Score Pro )v.3.2017تفسیر

میمتایت ( )Pb5(AsO4)3Clبا درصد نسبی  ،4سروزایت

و باتوجهبه اینکه پیکهای کانی کلروپیرومورفایت

( )PbCO3با درصد نسبی  ،3ولفنایت ( )PbMoO4با

) (Pb5(PO4)3Clدر نمونه خاک مورد بررسی در  2/88و

درصد نسبی  3و آلتایت ( )PbTeبا درصد نسبی  2بود.

کانی

در pHهای پایین ( )≥4/0سروزایت به پیرومورفایت

کلروپیرومورفایت با بلورینگی کم تأیید شد .باتوجهبه

(ژانگ و ریان  )a1999و در pHهای باال ( )˃5گالنا

زمان تماس  Pbو  Pبا خاک ( 72روز) کلروپیرومورفایت

( )PbSبه پیرومورفایت تبدیل میشود (ژانگ و ریان

تشکیل شده در خاک کامالً بلورین نشدهاست .درصد

 .)b1999ترکیبهای مختلفی از  Pbدر

خاکهای با pH=7

نسبی کانی کلروپیرومورفایت در این خاک  3درصد

و باالتر از آن وجود دارد که در خاک حل نشده و

Pb

درنتیجه از لحاظ سینتیکی تشکیل کلروپیرومورفایت را

است و اگر  Pو کلر ( )Clکافی در خاک وجود داشته

محدود میکنند که اگر  pHکاهش یابد این ترکیبها حل

باشد ،شکلهای دیگر  Pbدر خاکها نهایتاً میتوانند به

شده و بهصورت کلروپیرومورفایت رسوب میکنند

کلروپیرومورفایت تبدیل شوند (لیندسی  .)1979تشکیل

(کائو و همکاران  .)2008تشکیل کانیهای بیشتر از

کلروپیرومورفایت عالوهبر غلظت عنصرهای تشکیل

گروه پیرومورفایت با کاهش  pHدر خاک توسط

2/96

آنگستروم

قرار

داشت،

تشکیل

محاسبه گردید .کلروپیرومورفایت پایدارترین کانی

High Score Pro
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پژوهشگران بسیاری مشاهده شده است (الپرچ و

 ،1994کاباتا-پندیاس و پندیاس  .)2001ترکیبهای

همکاران  ،1997ژانگ و ریان  aو .)1999bاز آنچه گفته

محلولتر مانند هوپایت بهتدریج در خاک به -Zn

شد میتوان نتیجه گرفت که بهکار بردن تمام عاملهایی

پیرومورفایت تبدیل میشوند (چن و همکاران .)2007

که  pHخاک را کاهش میدهند مانند انتخاب ترکیبهای

عاملهای مختلف مانند غرقاب شدن خاک و وجود

کودی کاهنده  ،pHغرقاب کردن خاک و کشت گیاهان

غلظتهای باالی  Pسبب رسوب  Znبه شکل ترکیبهای

غرقابی میتوانند تشکیل پیرومورفایت را افزایش دهند.

مختلف در خاک شده و با کاهش غلظت  Znدر محلول

تحلیل وجود کانیهای مختلف  Znدر خاک مورد مطالعه

خاک ،خطر سمیت ناشی از غلظت زیاد  Znرا کاهش

با نرمافزار  High Score Proنشان داد که کانیهایی که

میدهند (هاولین و همکاران  ،2007نجفی و همکاران

لیورسیدایت

 )2012bو در خاکهای با کمبود  Znتمام این عاملها

( )Zn6(PO4)4·7H2Oبا درصد نسبی  ،28فائوستایت

باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد .تحلیل با نرمافزار

( )ZnAl6(PO4)4(OH)8·4H2Oبا درصد نسبی  ،9هوپایت

 High Score Proنشان داد کانیهایی که بهطور همزمان

( )Zn3(PO4)2·4H2Oبا درصد نسبی  6و فسفید روی

دارای  P ،Pbو  Znباشند ،در خاک مورد مطالعه وجود

( )Zn3P2با درصد نسبی  1بودند .رسوب  Znو  Pبه

نداشت .حلپذیری فسفاتهای  Znبسیار بیشتر از

شکل -Znپیرومورفایت ( )Zn5(PO4)3OHدر خاک توسط

فسفاتهای  Pbدر خاک است (چن و همکاران .)2007

درصد نسبی باالتری داشتند شامل

پژوهشگران دیگر نیز گزارش شدهاست (ما و همکاران
600

Pb800P500Zn250
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300
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شکل  -10دیفراکتوگرام (پراشنگار) نمونه خاک با روش تجزیه با پراش پرتو ایکس ()XRD

و کانیهای دارای  Znو  Pbبا درصدهای نسبی مختلف

نتیجهگیری کلی
Zn

در نمونه خاک مورد مطالعه شناسایی شد .نتایج نشان

ریشه برنج را بهطور میانگین بهترتیب حدود  15و 2

داد که عاملهای متعددی از جمله مقدار و نوع کودهای

درصد کاهش داد .افزودن  Znغلظت  Pbو  Pریشه را

 Pو  Znو سطح  Pbدر خاک میتوانند بر  ،pHرسوب و

بهطور میانگین بهترتیب حدود  13و  6درصد کاهش

حلپذیری  P ،Pbو  ،Znغلظت  Zn ،Pbو  Pریشه گیاه

داد .نتایج تجزیه پراش پرتو ایکس ( )XRDنشان داد که

برنج تأثیر داشته باشند .همچنین ،در بررسی آلودگی

کانی

فلزهای سنگین  Pbو  Znدر خاک الزم است به وضعیت

کلروپیرومورفایت در  2/88و  2/96آنگستروم قرار

عناصر دیگر در خاک از جمله  Pو نوع کودهای مورد

داشت که نشاندهنده تشکیل کلروپیرومورفایت با

استفاده توجه شود .باتوجهبه اینکه برای آزمون خاک

P

در آزمایشگاه از خاک هواخشک استفاده میشود ،نتایج

نتایج نشان داد که افزودن  ،Pغلظت  Pbو

در

نمونه

خاک

مورد

مطالعه

پیکهای

بلورینگی کم در خاک بود .کانیهای دیگر دارای  Pbو
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Zn

 وPb  مصرف کود فسفر در خاکهای آلوده به.شود

این بررسی نشان داد که بهدلیل تغییر شرایط رطوبت

Zn

 وPb بهترتیب میتواند زیستفراهمی و جذب

 تعیین شده درpH ،خاک در مزرعه و کشت گیاه

.بهوسیله ریشه گیاه برنج را کاهش دهد

آزمایشگاه میتواند با شرایط واقعی مزرعه تفاوت جدی

سپاسگزاری
این مقاله حاوی قسمتی از نتایج طرح پژوهشی
د میباشد که بدینوسیله از/39/2032 به شماره
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برای حمایت
. تشکر و قدردانی میشود،مالی اجرای این طرح

 انجام بررسیهای بیشتر در این زمینه، لذا.داشته باشد
.بهویژه در شرایط واقعی مزرعه قابلتوصیه میباشد
مدیریت رطوبت خاک (غرقاب) و مدیریت تغذیه گیاه
 به مقدارZn  وP (کاربرد منبع مناسب از کودهای
مناسب) برای محدود کردن ورود فلزهای سنگین مانند
 گیاهان و زنجیره غذایی میتواند توصیه، در آبهاPb
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