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چکیده
برای بررسی تأثیر فسفر ( )Pو آلودگی سرب ( )Pbو روی ( )Znبر سینتیک استخراج  Pb ،Pو  Znقابلجذب از یک
خاک آهکی در شرایط غرقاب،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامالً تصادفی و با چهار عامل مدت
غرقاب در شش سطح ( 36 ،12 ،6 ،2 ،0/1و  72روز) Zn ،در دو سطح ( 0و  250میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع
 P ،)ZnSO4.7H2Oدر دو سطح ( 0و  500میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع  )Ca(H2PO4)2.H2Oو  Pbدر دو سطح ( 0و
 800میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع  )Pb(NO3)2و با دو تکرار اجرا شد .در پایان هر یک از زمانهای غرقاب،

Zn ،P

و Pbقابلاستخراج خاک با عصارهگیر سلطانپور و شواب اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که مصرف  Zn ،Pو  ،Pbبه-
ترتیب سبب افزایش  Zn ،Pو  Pbقابلاستخراج خاک گردید .در شرایط بدون کود فسفر ،با افزایش مدت غرقاب شدن خاک،
 Pقابلاستخراج بهطور معناداری افزایش یافت در حالیکه در شرایط با کود فسفر ( 500میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک) با
افزایش مدت غرقاب شدن خاک P ،قابلاستخراج بهطور میانگین  23درصد کاهش یافت .در هر دو شرایط با و بدون  Znو
 ،Pbبا افزایش مدت غرقاب شدن خاک و مصرف کود  Zn ،Pو  Pbقابلاستخراج بهطور معناداری کاهش یافت .نتایج نشان
داد که در خاکهای آلوده به  Pbیا  ،Znمصرف کود  Pو غرقاب کردن خاک میتواند تحرک و زیستفراهمی این دو فلز
سنگین را کاهش داده و موجب کاهش ورود آنها به آبها و گیاهان گردد.
واژههای كلیدی :آلودگی ،سرب ،روی ،زیستفراهمی ،غرقاب ،فسفر
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Abstract
In order to evaluate the effects of phosphorus (P), contamination of lead (Pb) and zinc (Zn) and soil
waterlogging on extraction kinetics of the available P, Zn and Pb in a calcareous soil, an experiment was
conducted as factorial on the basis of completely randomized design with two replications under laboratory
conditions with four factors consisting waterlogging duration at six levels (0.1, 2, 6, 12, 36 and 72 days), Zn
at two levels (0 and 250 mg kg−1 soil), P at two levels (0 and 500 mg kg−1 soil) and Pb at two levels (0 and
800 mg kg−1 soil). The extractable-P, Zn and Pb contents were measured at the end of each time by
Soltanpour and Schwab method. The results showed that application of P, Zn and Pb increased the
extractable-P, Zn and Pb, respectively. The extractable-P was significantly increased with increasing
duration of waterlogging under no P fertilizer application whereas P application (500 mg kg−1 soil) resulted
in reducing the average extractable-P by 23%. The extractable-Zn and Pb significantly decreased with
increasing duration of waterlogging and application of P fertilizer, regardless of Zn and Pb applications. The
results showed that in Pb and Zn contaminated soils, application of P fertilizer and soil waterlogging could
decrease mobility and bioavailability of these heavy metals, leading to restrict their entrance in waters and
plants.
Key words: Bioavailability, Contamination, Lead, Phosphorous, Waterlogging, Zinc

مقدمه
.) استPb( به سمیت فلزهای سنگین مانند سرب

امروزه آلودگی به فلزهای سنگین و به دنبال آن

سرب در خاک ممکن است با عناصر غذایی برهمکنش

-تجمع این فلزها در گیاهان و حیوانات عالوهبر آسیب

 تغذیه معدنی،داشته باشد و از طریق رقابت برای جذب

- مصرف فرآورده،های جدی بر سالمت این جانداران

 تالشهای.)2008 گیاهان را مختل کند (برونه و دییتز

 در.های آنها را برای انسان مخاطرهآمیز کرده است

زیادی برای تعیین اثربخشی فسفات بر ناپویاسازی

ایران با اینکه هنوز آلودگی خاک در حد کشورهای

 در آبها و خاکهای آلودهPb فلزهای سنگین مانند

پیشرفته نیست اما توسعه سریع صنعت و کشاورزی و

) و2001 انجام شده است (باستا و همکاران

استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی عاملهای اصلی

سازوکارهای مختلفی به اثرهای اصالحکنندگی فسفر

 محیطهای شهری و،آلودگی بومنظام اطراف بزرگراهها

 در خاک نسبت داده شده استPb ) در ناپویاسازیP(

زمینهای کشاورزی محسوب میشوند (سامانیمجد و

 تشکیل کمپلکس سطحی، و فسفاتPb که شامل رسوب

 مدیریت تغذیه گیاه از طریق کاربرد.)2006 همکاران

و واکنشهای تبادل یونی در سطح کانیهای فسفات

کودها یک راهکار مناسب برای محدود کردن ورود

میباشد که انجام هر یک از واکنشهای فوق به ویژگی

فلزهای سنگین در زنجیره غذایی و افزایش تحمل گیاه
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های خاک و منبع  Pمورد استفاده بستگی دارد (وانگ و

همچنین ،اثرهای متقابل  P ،Znو  Pbبر  Zn ،Pو

همکاران .)2009

قابلاستخراج خاک میتواند تحت تأثیر شرایط آزمایش

Pb

روی ( )Znیک عنصر کممصرف ضروری برای

قرار گیرد .با توجه به مطالب پیش گفته شده ،این

رشد طبیعی و تولید مناسب گیاهان زراعی است اما

پژوهش برای بررسی تأثیر آلودگی  Pbو  ،Znغرقاب و

بهعنوان یک فلز سنگین در غلظتهای زیاد برای گیاه

مصرف کود  Pبر سینتیک استخراج  Zn ،Pو  Pbقابل-

سمی است .جذب این عنصر بهوسیله گیاه در خاکهای

جذب از یک خاک آهکی انجام شد.

آلی و غرقاب و بر اثر تثبیت و تنش کمبود اکسیژن
مختل میشود (سوبرامنیام و همکاران  .)1991مقادیر
باالی  Znدر اطراف معادن و اغلب همراه با  Pbمشاهده
میگردد (آلووی  .)2013غلظت  Pbدر خاک مزرعه
مجاور کارخانه تولید کنستانتره روی در زنجان 1105
میلیگرم بر کیلوگرم خاک ،در اراضی مجاور معدن
سرب و روی باما در اصفهان تا  2610میلیگرم بر
کیلوگرم خاک و در خاکهای شالیزاری در استان گیالن
تا  300میلیگرم بر کیلوگرم خاک گزارش شدهاست
(عباسپور و همکاران  .)1384روی در خاک میتواند از
طریق سازوکارهای مختلف مانند همرسوبی با
پیرومورفایت ،سبب ناپویاسازی  Pbدر خاک شود
(چن  .)2007تغییرات  Zn ،Pو  Pbقابلاستخراج خاک
تحت تأثیر عاملهای مختلفی از جمله دما ،رطوبت خاک
(غرقاب) ،زمان واکنش ،pH ،میزان آهک ،مواد آلی،
میزان و نوع رس ،میزان  Zn ،Pو  Pbقابلجذب و افزوده
شده به خاک قرار میگیرد (ساتیا و همکاران .)2009
غرقاب شدن خاک که برای کشت گیاهانی مانند برنج
ضروری است ،از طریق کاهش عرضه اکسیژن و ایجاد
شرایط کاهشی میتواند شرایط فیزیکیشیمیایی و
قابلیت جذب عناصر در خاک را تغییر دهد (کیرک و
همکاران  .)1989همچنین ،رطوبت خاک میتواند از
طریق تأثیر بر فعالیتهای آنزیمی مانند آنزیم فسفاتاز،
 Pقابلاستخراج را تغییر دهد (ساردانس و پنوالس
 .)2004در مورد شیمی  Zn ،Pو  Pbو برهمکنش آنها
در خاکهای آهکی اطالعات کمی وجود دارد .اطالع از
سرنوشت کود  Pو  Znمصرف شده در خاک میتواند
در افزایش بازیابی کود و بهبود تغذیه گیاه مؤثر باشد.

مواد و روشها
برای انجام این پژوهش ،خاکی الزم بود که
غلظت روی و فسفر قابلجذب گیاه در آن کمتر از سطح
بحرانی باشد (فسفر بهروش اولسن و روی قابلجذب
بهروش  DTPAبهترتیب کمتر از  10و کمتر از 0/7
میلیگرم در کیلوگرم خاک (جونز  ،2001آلووی
 .))2008خاک الزم برای انجام این پژوهش از عمق
صفر تا  30سانتیمتر مزرعهای واقع در اطراف
روستای اسپیران در شمال غرب تبریز با طول
جغرافیایی
("57

'

("53

'

°

 46 19شرقی) و عرض جغرافیایی

°

 38 15شمالی) تهیه و پس از هواخشک نمودن و

عبور دادن از الک دو میلیمتری ،برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی آن شامل  Pقابلجذب به روش
اولسن (جونز  Mn ،Fe ،Zn ،)2001و  Cuقابلجذب با
عصارهگیر

DTPA

(لیندزی و نورول ،)1978

K

قابلجذب به روش استات آمونیوم یک نرمال (جونز
 ،)2001بافت خاک به روش هیدرومتری (گی و بادر
 ،)1986کربن آلی به روش اکسایش تر (نلسون و
سامرز  pH ،)1996خاک در تعلیق  1:1خاک به آب
(مکلین  ،)1982قابلیت هدایت الکتریکی ( )ECدر محلول
 1:1آب به خاک (جونز  ،)2001کربناتکلسیم معادل
خاک به روش خنثیسازی با اسید و تیترکردن با سود
(ریچاردز  )1969تعیین شدند .سپس آزمایشی به-
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با
دو تکرار و با چهار فاکتور مدت غرقاب در شش سطح
( 36 ،12 ،6 ،2 ،0/1و  72روز) Zn ،در دو سطح ( 0و
 250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک از منبع سولفات
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روی ( P ،))ZnSO4.7H2Oدر دو سطح ( 0و  500میلی-

سلسیوس نگهداری شدند و کنترل مقدار رطوبت آنها،

گرم  Pبر کیلوگرم خاک خشک از منبع سوپرفسفات

از طریق توزین روزانه ظرفها و افزودن آب مقطر

تریپل ( ))Ca(H2PO4)2.H2Oو  Pbدر دو سطح ( 0و 800

انجام گردید .پس از  36 ،12 ،6 ،2 ،0/1و  72روز،

میلیگرم  Pbبر کیلوگرم خاک خشک از منبع نیترات

عصارهگیری با روش سلطانپور و شواب ( )1977انجام

سرب ( ))Pb(NO3)2که تمام این مواد تولید شرکت

شد .برای اینکه محلول عصارهگیر در هنگام عصاره-

 Merckآلمان بودند ،در سال  1394در شرایط

گیری رقیق نشود ،غلظت عصارهگیر دو برابر شده و در

آزمایشگاهی انجام شد .اگر مقدار کود  Znو  Pمصرف

هنگام عصارهگیری 10 ،میلیلیتر از عصارهگیر بر روی

شده در این پژوهش در سطح یک هکتار خاک مزرعه به

هر نمونه غرقاب ریخته شد .غلظت  Pمعدنی موجود در

عمق  20سانتیمتر و جرم مخصوص ظاهری  1/0گرم

داخل عصارهها بهروش اسید آسکوربیک یا روش آبی
(Spectronic-

در سانتیمترمکعب محاسبه شود ،معادل 500و 1000

مولیبدوفسفریک با دستگاه اسپکتروفتومتر

کیلوگرم  Znو  Pخواهد بود .شاید این مقدار کود بیشتر

 )100, Shimadzu, Japanو در طول موج  730نانومتر

از مقدار مصرف رایج آن در کشاورزی باشد ولی این

(کوو  Zn ،)1996و  Pbمعدنی با دستگاه جذب اتمی

مقدار به این دلیل انتخاب شد که بتوان اثر سطوح باالی

( )AA-6300, Shimadzu, Japanو بهترتیب در طول موج-

 Znو  Pرا بر  Pbقابلاستخراج خاک با دقت خوب

های  233/9و  283/3نانومتر اندازهگیری شدند .تحلیل

بررسی کرد .اگر  Znو  Pبه مقدار کم استفاده میشدند،

آماری دادهها شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین-

ممکن بود تأثیر آنها بر قابلیتاستخراج  Pbمعنادار

ها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج

نشود .همچنین ،این سطوح  Zn ،Pو  Pbدر مطالعات

درصد با استفاده از نرمافزار  MSTATCانجام و شکلها

دیگری هم استفاده شده بود که از جمله آنها میتوان

با نرمافزار  Excelرسم شد .پیش از انجام تجزیه

به گزارشهای کاباتا-پندیاس و پندیاس ( ،)2001پراساد

واریانس دادهها ،آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

( ،)2008اوستان و توفیقی ( ،)2005بالدی و همکاران

انجام و در صورت نرمال نبودن با انجام تبدیل مناسب،

( (2010و آلووی ( )2013اشاره کرد .در خاکهای

توزیع دادهها نرمال شد.

کشاورزی ،بیشترین غلظت مجاز  Pbکل  100تا 300
میلیگرم بر کیلوگرم و  Znکل  160میلیگرم بر کیلوگرم

نتایج و بحث

است (آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا .)2005

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد

بنابراین ،سطوح مصرفی  Znو  Pbدر این پژوهش غلظت

استفاده در این آزمایش در جدول  1ارائه شده است.

این فلزها را در خاک به بیش از سطح مجاز افزایش داده

همانطور که مشاهده میشود ،خاک مذکور دارای بافت

و خاک مورد مطالعه به  Znو  Pbآلوده شده بود .مقدار

لوم رسیشنی و آهکی و بدون مشکل شوری یا قلیائیت

 10گرم خاک خشک یکنواخت با ترازوی  ±0/001گرم

بود .همچنین مقدار  Pو  Znقابلجذب آن کمتر از سطح

توزین و پس از اعمال تیمارها در داخل ظرفهای پلی-

بحرانی مورد نیاز برای بسیاری از گیاهان زراعی بود

اتیلنی  50میلیلیتری ریخته شد و با  10میلیلیتر آب

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

مقطر غرقاب شد .درب ظرفها بسته شد و برای تبادل

میلیگرم در کیلوگرم خاک) .مقدار سرب خاک نیز ناچیز

هوا سوراخ کوچکی در آن ایجاد شد (نجفی و توفیقی

بود (هازلتون و مورفی .)2007

 .)2010نمونهها در شرایط آزمایشگاه  20±2درجه
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکیشیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش.

گروه بافت

شن

سیلت

رس

47

23

30

کربنآلی

CCE

SP

pH

N

()%

لوم رسی شنی

15/25

0/58

44/4

0/02

)1:1(EC

()1:1

)(dS m-1

8

0/47

 :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

میرسد که علت این کاهش ،رسوب مجدد و تثبیت شدن

فسفر قابلاستخراج
نتایج نشان داد که بیشترین میزان  Pقابل-

 Pمحلول در خاک باشد (پونمپروما  ،1972عثمان

استخراج از تیمارهایی بهدست آمد که  Pبهمیزان 500

 .)2013در هر دو حالت با و بدون کود  Pو در شرایط

میلیگرم بر کیلوگرم خاک مصرف شده بود .با افزایش

آلودگی خاک به  800( Pbمیلیگرم  Pbبر کیلوگرم)،

مدت غرقاب شدن خاک  Pقابلاستخراج در شرایط بدون

قابلاستخراج بهطور میانگین بهترتیب  43و  33درصد

مصرف  Pافزایش و در شرایط با مصرف کود  Pکاهش

نسبت به خاک غیرآلوده به  Pbکمتر بود (شکل  .)1این

یافت (شکلهای  1تا  .)4افزایش  Pقابلاستخراج در

کاهش بهدلیل واکنشهای همرسوبی  Pو  Pbدر خاک

شرایط بدون مصرف  Pقابلمالحظه بود (بیش از 90

بهویژه در غلظتهای باال میباشد .شکلهای محلولتر

درصد) (شکلهای  1و  .)2نجفی و توفیقی ()2010

مانند سروزایت ( )PbCO3بهتدریج به ترکیبهای

گزارش دادند که پس از غرقاب شدن خاکهای اسیدی و

پایدارتر تبدیل شده و ناپویا میشوند .پیرومورفایت

قلیایی مورد مطالعه ،غلظت  Pقابلجذب آنها بهطور

( )Pb5Cl(PO4)3پایدارترین کانی است که در یک خاک

pH

حاوی  Pbو  Pرسوب میکند (چن و همکاران .)2007

خاکهای آهکی پس از غرقاب شدن سبب افزایش

اصلیترین ترکیب معدنی که در این خاکها رسوب می-

حلپذیری ترکیبهای فسفر میشود .همچنین ،این

کند ،پیرومورفایت ( )Pb5Cl(PO4)3است (کاباتا-پندیاس و

افزایش  Pقابلجذب خاک پس از غرقاب به کاهش

پندیاس  .)2001در شرایط مصرف  P ،Pقابلاستخراج با

فسفات فریک به شکل فسفات فرو محلولتر و آبکافت

افزایش مدت غرقاب از  236میلیگرم بر کیلوگرم خاک

ترکیبهای فسفات نسبت داده شده است .بهعالوه،

در روز اول غرقاب با  23درصد کاهش به  181میلی-

حلشدن پوشش هیدروکسید آهن بر اثر ایجاد شرایط

گرم بر کیلوگرم در روز آخر غرقاب در شرایط بدون

کاهشی در خاک و آزاد شدن  Pمحبوس شده در زیر

آلودگی  Pbکاهش یافت (شکل  )1و در شرایط آلودگی

این پوششها باعث افزایش  Pقابلجذب گیاه در خاک

 800( Pbمیلیگرم بر کیلوگرم) با  24درصد کاهش از

میگردد (نارته و ساهراوات  .)1999در تیمار با کود

 136میلیگرم بر کیلوگرم خاک به  103میلیگرم بر

فسفر ،پس از  72روز غرقاب ،غلظت  Pقابلاستخراج به

کیلوگرم خاک رسید (شکل .)1

میانگین  2/3برابر افزایش یافت .بهنظر آنان کاهش

میزان  23درصد کاهش یافت (شکلهای  1و  .)2به نظر

P

تاثیر فسفر و آلودگی سرب و روی بر سینتیک استخراج فسفر ،سرب و روی قابلجذب . . .
مصرف  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک،

33

P

مصرف توأم  Znو  Pbباعث کاهش  Pقابلاستخراج

قابلاستخراج را شدید ًا کاهش داد و این کاهش در تمام

خاک شد ،بهطوریکه  Pقابلاستخراج در شرایط بدون

زمانهای غرقاب در سطح احتمال  5درصد معنادار بود

مصرف  ،Pبا مصرف  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم

(شکلهای  2تا  .)4کاهش  Pقابلاستخراج خاک با

خاک دارای آلودگی  800( Pbمیلیگرم بر کیلوگرم)

مصرف  Znدر شرایط غیرغرقاب نیز بهوسیله

نسبت به عدم مصرف  Znدر خاک بدون آلودگی ،Pb

مطلبیفرد و همکاران ( )2014گزارش شده است .در

حدود  51درصد کمتر بود (شکل  )3و در شرایط

تمام زمانهای غرقاب ،تیمار  250میلیگرم  Znبر

مصرف  ،Pحدود  30درصد کمتر بود (شکل  )4که

کیلوگرم خاک و بدون مصرف  Pکمترین و تیمار 500

ممکن است ناشی از همرسوبی  Znبا پیرومورفایت

Zn

باشد (چن و همکاران .)2007 ،کاهش  Pقابلاستخراج در

بیشترین  Pقابلاستخراج را داشتند (شکل  .)2پس از

شرایط آلودگی توأم  Znو  Pbدر خاک احتماالً بهعلت

غرقاب ،Eh ،EC ،pH ،تشکیل رسوبهای عناصر ،غلظت

ناپویا شدن  Pطی فرآیندهای جذب سطحی و رسوب

عناصر مختلف در محلول خاک و قابلیت جذب آنها به-

(ساتیا و همکاران  )2009میباشد که با نتایج تورنر و

طور معناداری تغییر میکند (پونمپروما  ،1972نجفی و

هایگارت ( )2003مطابقت داشت.

میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک و بدون مصرف

توفیقی  ،2001نجفی و همکاران  )2013که در نهایت
منجر به افزایش  Pقابلاستخراج خاک در شرایط بدون
مصرف  Pمیشود.
**Pb0P0, Ext-P=0.491(ln t)+3.842, r=0.94
**Pb800P0, Ext-P=0.362(ln t)+2.498, r=0.93
*Pb0P500, Ext-P=-7.867(ln t)+231.7, r=0.8
*Pb800P500, Ext-P=-4.673(ln t)+132.45, r=0.86
d
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شکل  -1تغییرات فسفر قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،سرب و فسفر.
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**Zn0P0, Ext-P=0.432(ln t)+3.189, r=0.92
**Zn250P0, Ext-P=0.422(lnt)+3.152, r=0.94
*Zn0P500, Ext-P=-5.872(ln t)+194.02, r=0.82
*Zn250P500, Ext-P=-6.698(ln t)+170.15, r=0.81
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شکل  -2تغییرات فسفر قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و فسفر.
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مردمی ،نجفی و . . .
*Pb0Zn250, Ext-P=0.483(ln t)+3.735, r=0.94
**Pb800Zn250, Ext-P=0.361(ln t)+2.569, r=0.94
**Pb0Zn0, Ext-P=0.5(ln t)+3.951, r=0.92
**Pb800Zn0, Ext-P=0.364(ln t)+2.428, r=0.90
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شکل  -3تغییرات فسفر قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و سرب (در شرایط بدون كود فسفر).
*Pb0Zn250, Ext-P=-9.433(ln t)+213.9, r=0.80
*Pb800Zn250, Ext-P=-3.949(ln t)+126.4, r=0.86
*Pb0Zn0, Ext-P=6.319(ln t)+249.55, r=0.80
**Pb800Zn0, Ext-P=-5.412(ln t)+138.5, r=0.86
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شکل  -4تغییرات فسفر قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و سرب (در شرایط با كود فسفر).

رسوب  Pبا  Znیکی از عاملهایی است که باعث

و بدون مصرف  Znمشاهده گردید .مصرف

Zn ،Zn

کاهش قابلیت استخراج هر دو عنصر میشود (مندال و

قابلاستخراج خاک را بهطور قابلمالحظه افزایش داد

هالدار  ،1980تاکار و همکاران  .)1985نتایج متفاوت و

(شکلهای  5و  .)6کاهش  Znخاک با گذشت زمان پس

گاهاً متناقضی در مورد اثر مصرف  Znو  Pبر قابلیت

از غرقاب بهوسیله سایر پژوهشگران نیز گزارش شده

Zn

است (توفیقی و نجفی  ،2001نجفی و همکاران ،2012

و کاتیونهای همراه آنها pH ،و رطوبت بستگی دارد.

مطلبیفرد و همکاران  ،2013صالح و همکاران .)2013

تأثیر منفی  Znو  Pبر قابلیت جذب همدیگر بهوسیله

این کاهش میتواند ناشی از رسوب  Znبه شکل

باربن و همکاران ( )2010و عروجی و گلچین ()2012

ترکیبهای مختلف نظیر کربنات ،فسفات یا سولفید روی

نیز گزارش شده است .در این پژوهشها عاملهایی

باشد (ساها و همکاران  ،1992وان الئر و همکاران

Zn

 .)2010در شرایط آلودگی خاک به ( Pbمصرف 800

بهدلیل تغییرات بار سطحی سطوح بر اثر بار منفی ،P

میلیگرم  Pbبر کیلوگرم خاک) در شرایط با و بدون

P

افزودن  Zn ،Znقابلاستخراج بهطور میانگین بهترتیب 6

استخراج یکدیگر گزارش شده است که به منبع  Pو

مانند افزایش رسوب  Znبا  ،Pافزایش جذب سطحی

تأثیر نوع کاتیون همراه  Pو  pHبر برهمکنش  Znو
مؤثر دانسته شدهاند.

و  37درصد کمتر بود (شکل  )5که نشان میدهد اثر
کاهشی  Pbبر  Znقابلاستخراج خاک در سطوح باالی

روی قابلاستخراج

 Znکمتر بود .رابطه ناهمسازی بین  Znو  Pbبهوسیله

با افزایش مدت غرقاب شدن خاک  Znقابل-

سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است (وو و ژانگ

استخراج کاهش یافت و این کاهش در هر دو شرایط با

 ،2002کیبریا و همکاران  .)2010کاهش غلظت  Znبا

35

تاثیر فسفر و آلودگی سرب و روی بر سینتیک استخراج فسفر ،سرب و روی قابلجذب . . .
کاربرد  Pbدر خاک ممکن است ناشی از جذب سطحی یا

آلودگی  Znو غیرآلوده به  ،Pbپس از غرقاب Zn ،قابل-

رسوب با پیرومورفایت باشد (ما و همکاران .)1994

استخراج از  235میلیگرم بر کیلوگرم خاک در روز

عاملهای بسیاری بر مقدار  Znموجود در محلول خاک

اول با  25درصد کاهش به  176میلیگرم بر کیلوگرم

و در نتیجه قابلیت استخراج آن مؤثر هستند ،مانند

در روز آخر کاهش یافت (شکل  )5و در شرایط آلودگی

غلظت بیکربنات ،pH ،ماده آلی ،برهمکنش با سایر

 800( Pbمیلیگرم بر کیلوگرم) با  29درصد کاهش از

عناصر غذایی و فلزهای سنگین و پتانسیل ریداکس

 231میلیگرم بر کیلوگرم خاک به  176میلیگرم بر

(هاولین و همکاران ،2007آلووی  .)2009در شرایط

کیلوگرم خاک رسید (شکل .)5

Extractable-Zn for Zn250Pb0
)and Zn250Pb800 (mg kg -1

**Zn0Pb0, Ext-Zn=-0.071(ln t)+0.56, r=0.94
**Zn0Pb800, Ext-Zn=-0.063(ln t)+0.431, r=0.95
250
**Zn250Pb0, Ext-Zn=-9.884(ln t)+220.16, r=0.91
**Zn250Pb800, Ext-Zn=-11.69(ln t)+212.57, r=0.93
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شکل  -5تغییرات روی قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و سرب.
Zn

( )2001نیز بیان کردند که حلپذیری و قابلیت استخراج

مصرف  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک

قابلاستخراج را شدید ًا کاهش داد و این کاهش در تمام

 Znدر خاک با میزان ترکیبهای  Pدر خاک همبستگی

زمانهای غرقاب در سطح احتمال  5درصد معنادار بود

منفی دارد .آنان علت این پدیده را جذب سطحی و

(شکلهای  6و  .)7در تمام زمانهای غرقاب ،تیمار 500

رسوب  Znو  Pاعالم و بیان کردند که در خاکهای با

میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک و بدون مصرف

Zn

غلظت زیاد -Zn ،Znپیرومورفایت و

Zn5(PO4)3OH

کمترین و تیمار 250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک و

تشکیل میشود .افزودن  Pو  Pbبهطور جداگانه سبب

بدون مصرف  Pبیشترین  Znقابلاستخراج را داشتند

کاهش  Znقابلاستخراج شد اما مصرف توأم  Pو

(شکل  .)6همچنین ،در شرایط عدم مصرف  ،Znبا

باعث کاهش بیشتر  Znقابلاستخراج خاک نسبت به

مصرف یا عدم مصرف  Pبهترتیب  64و  70درصد

مصرف جداگانه آنها گردید بهطوریکه  Znقابل-

کاهش در  Znقابلاستخراج بعد از  72روز غرقاب در

استخراج با مصرف  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم در

مقایسه با روز اول مشاهده گردید (شکل  .)6رابطه

خاک دارای آلودگی  800( Pbمیلیگرم بر کیلوگرم

ناهمسازی بین  Znو  Pدر غلظتهای باالی  Znو  Pپیش

خاک) نسبت به عدم مصرف  Pدر این خاک ،حدود 8

از این بهوسیله سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است

درصد کمتر بود (شکل .)7

(نورول و همکاران  .)1987کاباتا-پندیاس و پندیاس

Pb

36
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مردمی ،نجفی و . . .
Extractable-Zn for Zn250P0
) and Zn250P500 (mg kg -1
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**Zn0P0, Ext-Zn=-0.07(ln t)+0.565, r=0.92
**Zn0P500, Ext-Zn=-0.064(ln t)+0.429, r=0.95
**Zn250P0, Ext-Zn=-9.628(ln t)+219.76, r=0.91
**Zn250P500, Ext-Zn=-11.97(ln t)+213.06, r=0.93
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شکل  -6تغییرات روی قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و فسفر.
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شکل  -7تغییرات روی قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،سرب و فسفر.

درصد کاهش داد (شکل  .)8در شرایط آلودگی  Pbو

سرب قابلاستخراج
با افزایش مدت غرقاب شدن خاک Pb ،قابل-

بدون  Pb ،Pقابلاستخراج با افزایش مدت غرقاب از 713

استخراج کاهش یافت و این کاهش در هر دو شرایط با

میلیگرم بر کیلوگرم خاک در روز اول غرقاب با 84

Pb

درصد کاهش به  114میلیگرم بر کیلوگرم در روز آخر

قابلاستخراج از تیمارهایی بهدست آمد که  Pbبهمیزان

غرقاب کاهش یافت (شکل  )8و با افزودن  500میلیگرم

 800میلیگرم بر کیلوگرم خاک مصرف شده بود

بر کیلوگرم  Pبا  87درصد کاهش از  537میلیگرم بر

(شکلهای  8تا  .)10کاهش  Pbقابلاستخراج پس از

کیلوگرم خاک به  67میلیگرم بر کیلوگرم خاک رسید

مصرف  Pbو غرقاب شدن خاک بسیار قابلمالحظه بود

(شکل  .)8کاهش غلظت  Pbدر خاک با کاربرد کود

(بیش از  80درصد) (شکلهای  8و  .)9کاهش  Pbقابل-

بهوسیله سایر پژوهشگران نیز گزارش شدهاست (یه و

استخراج با غرقاب شدن خاک پیش از این بهوسیله

همکاران  ،2017واترلوت و همکاران  .)2017امروزه

پژوهشگران دیگر نیز گزارش شدهاست (رینکلب و

سعی بر این است که از روشهای ترکیبی برای ناپویا-

همکاران  ،2016یه و همکاران  .)2017کاهش  Pbبا

سازی فلزهای سنگین مانند  Pbاستفاده شود که کاربرد

غرقاب شدن خاک در رفع سمیت  Pbبهقدری میتواند

 Pو غرقاب کردن خاک بهعنوان یک روش ترکیبی برای

مؤثر واقع شود که غرقاب مداوم در کشت گیاهی مانند

ناپویاسازی  Pbدر خاکها و کشت گیاه غرقاب مانند

برنج بهعنوان یکی از روشهای ناپویاسازی  Pbدر

برنج معرفی شدهاست (هو و همکاران  ،2015لی و زو

خاک غرقاب معرفی شدهاست (هو و همکاران .)2013

 .)2015در شرایط غرقاب حتی اگر  Pبه خاک افزوده

افزودن  Pb ،Pقابلاستخراج خاک را در شرایط با و

نشود ،بر اثر حلشدن اکسیهیدوکسیدهای  ،Feیونهای

بدون آلودگی  ،Pbبهطور میانگین بهترتیب  27و 12

 Feو  Pبه محلول خاک آزاد میشود که یونهای  Pآزاد

و بدون مصرف  Pbمشاهده گردید .بیشترین میزان

P
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تاثیر فسفر و آلودگی سرب و روی بر سینتیک استخراج فسفر ،سرب و روی قابلجذب . . .
شده با  Pbتشکیل رسوب داده و باعث کاهش قابلیت

همکاران  ،2007لی و زو  .)2015افزودن  Pبه خاک این

جذب  Pbمیشود .همچنین ،غلظت باالی یون  Fe2+در

فرآیند را تشدید کرده و باعث کاهش قابلتوجه قابلیت

شرایط غرقاب با یون  Pb2+رقابت میکند (جی و

جذب  Pbدر خاک غرقاب میشود (یه و همکاران .)2017

Extractable-Pb for Pb800P0
)and Pb800P500 (mg kg -1
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شکل  -8تغییرات سرب قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،سرب و فسفر.

تحلیل رگرسیونی نشان داد که بین زمان ( )tو
قابلاستخراج ( Zn ،)Ext-Pقابلاستخراج ( )Ext-Znو

همچنین ،در شرایط عدم مصرف  ،Pbبا مصرف یا عدم

P

مصرف  Znبهترتیب  74و  69درصد کاهش در

Pb

Pb

قابلاستخراج ( )Ext-Pbدر تمام موارد یک رابطه

قابلاستخراج بعد از  72روز غرقاب در مقایسه با روز

لگاریتمی معنادار با ضریب همبستگی باال وجود داشت

اول مشاهده گردید (شکل  .)9رابطه ناهمسازی بین

(شکلهای  1تا  .)10رابطه لگاریتمی بین زمان و  Zn ،Pو

و  Znدر خاک بهوسیله کاباتا-پندیاس و پندیاس ()2001

 Pbقابلاستخراج نشان داد که اثر زمان بر  Zn ،Pو

Pb

نیز گزارش شدهاست .مصرف توأم  Znو  Pباعث کاهش

قابلاستخراج تجمعی نبوده و بعد از مدتی  Zn ،Pو

Pb

 Pbقابلاستخراج خاک گردید بهطوریکه  Pbقابل-

مصرف شده با شرایط خاک به تعادل میرسد (ریمر و

استخراج با مصرف  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم و

همکاران  .)1993مصرف  250میلیگرم  Znبر کیلوگرم

 500میلیگرم  Pبر کیلوگرم نسبت به عدم مصرف  Znو

خاک  Pbقابلاستخراج را کاهش داد و این کاهش در

 Pدر این خاک ،حدود  35درصد کمتر بود (شکل .)10

تمام زمانهای غرقاب در سطح احتمال  5درصد معنادار

همانطور که پیشتر گفته شد ،همرسوبی این سه عنصر

بود (شکلهای  9و .)10در تمام زمانهای غرقاب ،تیمار

بهصورت ترکیبهای مختلف از جمله پیرومورفایتهای

Pb

دارای  Znبه کاهش غلظت آنها در محلول خاک منجر

 250میلیگرم  Znبر کیلوگرم خاک و بدون مصرف

میشود (کاباتا-پندیاس و پندیاس .)2001

کمترین و تیمار  800میلیگرم  Pbبر کیلوگرم خاک و
بدون مصرف  Znبیشترین  Pbقابلاستخراج را داشتند.
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شکل  -9تغییرات سرب قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،روی و سرب.
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شکل  -10تغییرات سرب قابلاستخراج برای تركیبهای تیماری مدت غرقاب ،فسفر و روی.

نتایج نشان میدهد که سرعت واکنش  Znافزوده شده

نتیجهگیری كلی
نتایج نشان داد که مصرف کود  ،Pسبب افزایش

به خاک کمتر از سرعت واکنش  Pbافزوده شده

 Pقابلاستخراج با عصارهگیر سلطانپور و شواب

میباشد .نتایج نشان داد که عاملهای متعددی از جمله

( )1977گردید .در تیمار 500میلیگرم  Pبر کیلوگرم

میزان کودهای  Zn ،Pو  Pbمصرفی و میزان رطوبت

خاک ،با افزایش مدت غرقاب شدن خاک P ،قابلاستخراج

خاک میتوانند بر قابلیت جذب فلزهای سنگین تأثیرگذار

Pb

باشند و در بررسی آلودگی این عناصر در خاک حتم ًا

سبب افزایش مقادیر قابلاستخراج  Znو  Pbبا عصاره-

باید به وضعیت عناصر دیگر در خاک از جمله  Pهم

گیر سلطانپور و شواب ( )1977گردید .با افزایش مدت

توجه شود .با توجه به اینکه برای آزمون خاک در

غرقاب شدن خاک Zn ،و  Pbقابلاستخراج بهطور

آزمایشگاه از خاک هواخشک استفاده میشود ،نتایج

معناداری کاهش یافت .میانگین کاهش  Znو  Pbپس از

این بررسی نشان داد که بهدلیل تغییر شرایط رطوبت

 72روز غرقاب بهترتیب  42و  81درصد بود .مصرف

خاک در مزرعه ،سطح عناصر قابلاستخراج تعیین شده

 ،Pسبب کاهش معنادار  Pbو  Znقابلاستخراج خاک

در آزمایشگاه در شرایط غیرغرقاب میتواند با شرایط

گردید بهطوریکه کمترین مقدار  Pbو  Znدر خاکهای

واقعی مزرعه تفاوت جدی داشته باشد و شرایط غرقاب

آلوده ،با مصرف  500میلیگرم  Pبر کیلوگرم خاک به

در خاک بهدلیل تأثیر قابلتوجهی که بر قابلیت استخراج

دست آمد .نوع رابطه بین  Pbو  Znدر غلظتهای مورد

عناصر مختلف و بهویژه فلزهای سنگین دارد ،باید به-

استفاده در این پژوهش ناهمسازی بود و افزایش هر

طور ویژه مورد توجه قرار گیرد .لذا ،انجام مطالعات

یک از این دو عنصر سبب کاهش غلظت قابلاستخراج

بیشتر در این زمینه بهویژه در شرایط واقعی مزرعه

عنصر دیگر شد .مقایسه روند تغییرات  Pbو  Znقابل-

قابلتوصیه میباشد .مدیریت رطوبت خاک (غرقاب) و

استخراج خاک در شرایط غرقاب نشان داد که  Znقابل-

مدیریت تغذیه گیاه (کاربرد کودهای فسفر و روی به

استخراج خاک در هر دو شرایط با و بدون مصرف ،Zn

مقدار مناسب) برای محدود کردن ورود فلزهای سنگین

پس از حدود  12روز به یک تعادل نسبی رسید .پس از

مانند سرب در آبها ،گیاهان و زنجیره غذایی میتواند

مصرف  Pbدر خاک Pb ،قابلاستخراج ،پس از حدود 6

توصیه شود .همچنین ،غرقاب کردن خاکهای آلوده به

روز به یک تعادل نسبی رسید اما در شرایط بدون

 Znو مصرف کود  Pدر آنها میتواند پویایی و

مصرف  Pbحتی پس از  72روز به تعادل نرسید .این

زیستفراهمی  Znرا بهطور قابلمالحظه کاهش دهد.

بهطور میانگین  23درصد کاهش یافت .مصرف  Znو
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