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  بررسي  سرنوشت فسفر در خاكهاي آلوده به سرب

  بدرلو  ، تورج افشاريعبداالمير بستاني ، محمدرضا شعيبي نوبريان ، 

  كارشناسي گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد : دانشجوي اسبق1

Email: mohamadshoeybi@gmail.com 

 شاهد: استاديار گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه 2
Email: bostani@shahed.ac.ir 

  : دانشجوي اسبق كارشناسي گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد3

Email: torajafshari@gmail.com  
   

  دهيچك

يي با ساير فلزات سنگين از مهمترين برهمكنشهايي كه در خاك حائز اهميت است، برهمكنش بين عناصر غذا
اي كه هم باشد. از اين ميان برهمكنش بين فسفر با سرب حائز اهميت بسياري بوده به گونهموجود در خاك مي

تواند با فسفر اي مورد توجه بسياري قرار گرفته است. سرب مياز ديدگاه زيست محيطي و هم از نظر تغذيه
به منظور مطالعه تأثير غلظت سرب بر اي پيرومورفيت را نمايد. هموجود در خاك تركيب و توليد انواع كاني

ميزان فسفر قابل جذب خاك آزمايشي  به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي اجرا گرديد. تيمارها 
و  500، 250آمونيوم فسفات و سوپرفسفات تريپل)، غلظتهاي سرب (صفر، شامل منابع مختلف فسفر ( دي

روز) بود. نتايج نشان داد كه بين  120و  80، 60، 28،45، 14ر كيلو گرم ) و زمان ( صفر،گرو بميلي 750
داري در سطح يك درصد وجود دارد. همچنين  تيمارهاي سرب و كاهش غلظت فسفر قابل جذب اختالف معني

كه در حضور ). نتايج نشان داد P<0.01داري نشان داد(با افزايش زمان، مقدار فسفر قابل جذب كاهش معني
آمونيوم فسفات در مقايسه با سوپرفسفات تريپل در تمام زمانها و غلظتهاي مختلف سرب از فلز سرب، كود دي

  . (P<0.05)باشدحالليت باالتري برخوردار مي

  

   كلمات كليدي:

 تغذيه فسفر، خاكهاي آلوده به سرب، كاني پيرومورفيت
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 مقدمه

حائز اهميت است، برهمكنش بين عناصر غذايي با ساير فلزات سنگين موجود در خاك از مهمترين برهمكنشهايي كه در خاك 
اي كه هم از ديدگاه زيست محيطي و هم باشد. از اين ميان برهمكنش بين فسفر با سرب حائز اهميت بسياري بوده به گونهمي

هاي جود در خاك تركيب و توليد انواع كانيتواند با فسفر مواي مورد توجه بسياري قرار گرفته است. سرب مياز نظر تغذيه
هاي پيرومورفيت  بويژه در خاكهاي آهكي، تغذيه فسفر در خاكهاي پيرومورفيت را نمايد. با توجه به حالليت بسيار پايين كاني

رب و فسفر در تواند كامالً متفاوت باشد. مطالعات زيادي درباره برهمكنش بين سآلوده به سرب نسبت به خاكهاي غير آلوده مي
). هر چند كه غالب اين مطالعات درمورد تثبيت  ,Hettiarachchi G, Pierzynski G .2004خاك صورت پذيرفته است(

درجاي سرب و كاهش قابليت دسترسي آن  صورت پذيرفته است اما با توجه به نسبت مولي فسفر به سرب در انواع كانيهاي 
كه تشكيل كاني پيرومورفيت از ديدگاه تغذيه فسفر نيز حائز اهميت باشد. اين رسد ) به نظر ميP/Pb3/5پيرومورفيت (

آمونيوم فسفات و سوپرفسفات مطالعه با هدف بررسي تأثير سرب خاك بر كاهش فسفر قابل جذب براي گياه براي دو منبع دي
 تريپل انجام شد.

  

  مواد و روشها

پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد و بصورت مركب  -وزشي)  مزرعه آمCm30-0مقدار مورد نياز از خاك سطحي ( 
گيري شد. به منظور بررسي اثر تهيه و ويژگيهاي معمول فيزيكي و شيميايي خاك بر اساس روشهاي استاندارد در آن اندازه

فاكتوريل در آمونيوم فسفات و سوپرفسفات تريپل آزمايشي بصورت سرب بر ميزان فسفر قابل جذب اضافه شده بصورت دي
نيوم فسفات و سوپرفسفات آموقالب طرح كامل تصادفي و در سه تكرار اجرا گرديد. تيمارها شامل منابع مختلف فسفر ( دي

روز) بود.  120و  80، 60، 28،45، 14گرو بر كيلو گرم ) و زمان ( صفر،ميلي 750و  500، 250تريپل)، غلظتهاي سرب (صفر، 
0ها در دماي پس از اعمال تيمارها، نمونه

C30-25 شد در اينكوبيشن قرار داده شدند. در طول دوره اينكوبيشن اجازه داده مي
شد. در نمونه از حالت اشباع به زير ظرفيت مزرعه كاهش يافته و سپس توسط آب مقطر به حالت اشباع برگردانده مي تا رطوبت

 گيري شد.) استخراج و با استفاده از دستگاه اسپكتوفتومتر اندازهKuo, 1996نهايت فسفر به روش اولسن(

 ج و بحثينتا
 .دهدنشان ميمورد مطالعه را  جدول يك برخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك  

فسفر قابل جذب خاك براي سطوح مختلف سرب در زمانهاي مختلف را براي دو منبع  نتايج حاصل از تجزيه واريانس دوجدول 
داري بين تيمارهاي مختلف دهد. هماگونه كه مشخص است اختالف معنيآمونيوم فسفات و سوپر فسفات تريپل نشان ميدي

  ). P<0.01سرب و زمان بر ميزان فسفر قابل جذب در خاك وجود دارد( 

 كبرخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خا  -1جدول 

P- اولسن  Sand  Silt  Clay CCE* OC CEC pH 

(mg kg-1) (درصد) (Cmolc kg-1) (عصاره اشباع)  

٢/٧ ٦ ٢٦/٠ ١٦  ٨  ٣٤  ٥٨ ٥/٥ 

 : كربنات كلسيم معادل*   
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  شده در زمانهاي مختلفريانس فسفر قابل جذب خاك براي سطوح مختلف سرب اضافهتجزيه وا -2جدول

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

  سوپر فسفات تريپل  آمونيوم فسفاتدي

  3  سرب اضافه شده
**

8/1313  
**

9/9751  

  6  زمان
**

6/988004  
**

6/910480  

  18  زمان ×سرب 
**

67/649  
**

3/4605  

  2/114  97/64  56  شيخطاي آزماي

 
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين به روش دانكن نيز نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف سرب و زمان با غلظت فسفر قابل 

داري وجود آمونيوم فسفات و سوپر فسفات تريپل به ترتيب در سطح پنج و يك درصد ا ختالف معنيجذب در هر دو منبع دي
آمونيوم فسفات در مقايسه با سوپرفسفات تريپل در تمام زمانها ج نشان داد كه در حضور فلز سرب، كود ديدارد. همچنين نتاي

دهد كه تغذيه فسفر در خاكهاي . اين نتايج نشان مي(P<0.05)باشدو غلظتهاي مختلف سرب از حالليت باالتري برخوردار مي
و نياز است كه بصورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.  نتايج با آلوده به سرب نسبت به خاكهاي غير آلوده متفاوت بوده 

  ) مطابقت دارد.2002هاي مالمد و همكاران(يافته
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