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 چکیده

این مطالعه با هدف تثبيت در جای سرب از یک خاک آلوده به سرب با استفاده از سه منبع دی آمونيوم فسفات،سوپر فسفات تریپل و 
نتایج نشان داد که تيمار دی آمونيوم فسفات بيشترین  انجام شد. 9و  P/Pb 3،6آپاتيت و فسفریک اسيد در سه نسبت مولي 1:1نسبت 

قيمانده بافرمهای غير   سرب ازتبدیل  ،P/Pbمولي تایج نشان داد که با افزایش نسبتهمچنين ن تأثير را در تثبيت در جای سرب داراست.
 بود.این تفاوت برای تيمار های مختلف فسفر یکسان ن (P<0.01افزایش مي یابد.)باقيمانده  به فرم

 P/Pbمولی نسبت منابع مختلف فسفر ، جای سرب، ثبیت در  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه

 آلودگي خاک به سرب یکي از مخاطرات مهم زیست محيطي بوده و تا کنون روشهای مختلفي برای حذف آن ارائه شده است 
(Shi et al.2009) .  باشد .در این مي  1تثبيت در جای سربگرفت ،که مورد استقبال زیادی قراریکي از این روشهای جدید

مورفيت شده و نظر به حالليت بسيار پایين و پایداری باالی ني پليباعث تشکيل انواع کا همکنش بين فسفر و سرب،روش بر
مطالعات مختلفي در باره تأثير منابع مختلف  .(Edwards et al .1999  ) گردددر خاک تثبيت مي اًالحطسرب اص اني،این ک

نتایج متفاوتي ه ویژگيهای فيزیکي و شيميایي خاک در حذف سرب صورت گرفته که بسته ب P/Pb فسفر و نسبت مولي 
هدف از این مطالعه مقایسه سه منبع دی آمونيوم فسفات ،سوپر فسفات تریپل و (Ma et al .1994a ) بدست آمده است

 در تثبيت در جای سرب در یک خاک آهکي 9وP/Pb3،6. سنگ آپاتيت و اسيد فسفریک در سه نسبت مولي 1:1نسبت 
  .شدباآلوده به سرب مي

 
 وروشها مواد

 
برداری و برخي از ویژگيهای فيزیکي و ( بصورت مرکب از حاشيه بزرگراه آزادگان تهران نمونه cm10-0نمونه خاک سطحي )

گيری شد.  پس از اطمينان از باالبودن سرب خاک، به منظور حذف آلودگي شيميایي آن با استفاده از روشهای استاندارد اندازه
سوپر  آمونيوم فسفات،صادفي با سه منبع فسفر شامل دیأل تسرب با استفاده از منابع مختلف فسفر آزمایشي در قالب طرح کام

                                                           
1 In situ P/Pb immobilization 
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م شد. پس از اعمال تيمارها روز انجا 100سنگ آپاتيت و اسيد فسفریک درسه تکرار و به مدت 1:1فسفات تریپل و نسبت 
شد تا در حد رطوبت ظرفيت مزرعه خشک شده و دوباره با آب مقطر به حالت ها با آب مقطر اشباع و به آنها اجازه داده،نمونه

در طول آزمایش سيکل خشک و مرطوب شدن چندین مرتبه اعمال گردید. در نهایت سرب موجود  شدند.اشباع برگردانده مي
استخراج و توسط دستگاه جذب اتمي قرائت   (Tessier et al. 1979)ایگيری دنبالهمختلف با روش عصاره هایدر فرکشن

 شد.
 
 

 نتایج و بحث 

دهد. همانگونه که در این جدول مشخص است سرب جدول یک برخي از ویژگيهای فيزیکي و شيميایي خاک را نشان مي
 روز 100های سرب را بعد از گذشت خاک باالتر از حد مجاز و در محدوده خاکهای آلوده قرار دارد.  شکل یک، تغيير فرکشن

الترین تأثير را در تبدیل سرب دی آمونيوم فسفات باکه  نتایج نشان داد دهد.از افزودن منابع مختلف فسفر به خاک نشان مي
،برای دو منبع دی P/Pbمولي همچنين نتایج نشان داد که با افزایش نسبت (.P<0.01باقيمانده به سرب باقيمانده داراست)غير

باقيمانده به فرم باقيمانده افزایش د فسفریک ميزان تبدیل فرمهای غيرسنگ آپاتيت و اسي 1:1آمونيوم فسفات و نسبت 
این نتایج با مولي مختلف بدست نيامد. داری بين نسبت های ار سوپر فسفات تریپل اختالف معني( اما برای تيمP<0.01یافت.)

 ( مطابقت دارد.2004)مسگوونباستا و  و (2003اران)یافته های مالمد و همک

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1:1نسبت  Aدی آمونیوم فسفات، D: روز از کاربرد ترکیبات مختلف فسفردار  100های مختلف سرب پس از تبدیل فرکشن -1شکل
های مختلف سرب درخاک به فرکشن .9و  P/Pb 3،6مولی های .نسبتو با  سوپر فسفات تریپل: S  فسفریک و سنگ آپاتیت، اسید

  EX:پیوند یافته باکربناتها، CA:پیوند یافته با اکسید های آهن و منگنز،FM :پیوند یافته با مواد آلی،OMبخش باقیمانده، :REترتیب : 
  :محلول در آبSSتبادلی،

 

 برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک  -1جدول 

 Sand Silt Clay *CCE OC SP CEC pH سرب کل

)1-(mg kg )1( )درصد-kg c(Cmol )عصاره اشباع( 
662 57 22 21 5/13 38/2 30 14 1/7 

 : کربنات کلسيم معادل*   
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