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 ظرفیتیبا استفاده از نانو ذرات آهن صفرکاهش قابلیت دسترسی سرب در کودهای آلی 

 

 * پریسا قاسم زاده و عبداالمیر بستانی
  ؿبّذ داًـگبُگشٍُ ػلَم خبک  اػتبدیبس ٍ اسؿذی کبسؿٌبػی داًـدَ تیتشت ثِ

 bostani@shahed.ac.ir :هؼئَل ؼٌذُیًَ* 
 

 مقدمه 
ػٌَاى کَد اػتفبدُ  ای دس ثخؾ کـبٍسصی ثِیٌذُآػبلْبی اخیش ثِ عَس فض دس 1(MSW) کوپَػت صثبلِ ؿْشی

الصم ثِ رکش اػت کِ ًگشاًی  بدُ اص کوپَػت صثبلِ ؿْشی ٍخَد داسد،هَسد اػتف ثب ٍخَد هضایبیی کِ دسشدد. گهی
پشخغش یي یکی اص ػٌبصش ػٌگػشة  (.1392)ػویؼی،  رخیشُ فلضات دس خبک اػت ثب کبسثشد آىاصلی دس ساثغِ 

ی ؿکوی، کن احتؼتگی ؿذیذ، ًبستَاًذ هَخت اثشت ػَئی هثل خؿَد کِ هقبدیش ثیؾ اص حذ آى هیهحؼَة هی
یکی اص سٍؽ ّبی اقتصبدی ثشای پبکؼبصی . FAO,1999)) ؿَد دس اًؼبى ٍ اختالل دس تٌفغ ػلَلی خًَی

تشی ی کنِ ّضیٌِیي سٍؽ ًِ تٌْب ثرسات دس خبک اػت. ا فلضات ػٌگیي خبک ًبپَیب کشدى آًْب ثِ ٍػیلِ ًبًَ
)ؿفبػی  کٌذآى ٍاسد هی ًیبص داسد، ثلکِ ػبصگبسی ثیـتشی ثب هحیظ صیؼت پیشاهَى هب داؿتِ ٍ آػیت کوتشی ثِ

ثِ  ؿذُ گضاسؽ کشدًذ کِ ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی تثجیت (2000) پًَذس ٍ ّوکبساًؾ (.1389ٍّوکبساى،
ای تَػظ هغبلؼِدس  کٌٌذ.سا ثِ ػشة صفش احیب هیتی ی ٍ ػشة دٍ ظشفیػشػت کشٍم ؿؾ سا ثِ کشٍم ػِ ظشفیت

رسات آّي صفشظشفیتی ٍ کَد گبٍی دس فشاّوی ػشة خبک آلَدُ هَسد  ( کبسایی ًب1391ًَصجَسی ٍ ّوکبساى)
رسُ آّي صفش ظشفیتی هقذاس ػشة  ًـبى داد کِ دس حضَس ًبًَ  EDTAثشسػی قشاس گشفت. ًتبیح ػصبسُ گیشی

ٍ ّوکبساى  2ای تَػظ ػیٌگدس هغبلؼِیبثذ. عَس هؼٌی داسی کبّؾ هیثِ  EDTAصبسُ گیشی ثب قبثل ػ
ای پتبًؼیل ثبلقَُ 3رسات آّي صفشظشفیتی تثجیت ؿذُ دس ثؼتشّبی آلگیٌت کلؼین ؿذ کِ ًبًَ هـخص ( 2011)

 بػی ٍ ّوکبساىػظ ؿفای تَدس هغبلؼِثبؿٌذ. ا هیسا ثشای ثبصػبصی خبکْبی آلَدُ ثِ کشٍم ؿؾ ظشفیتی داس

هَسد ثشسػی تبثیش پَدسّبی آّي ثش فشاّوی فلضات ًیکل، سٍی، کبدهیَم ٍ ػشة دس یک خبک آّکی ( 1389)
دس خبک تحت تیوبس هٌبثغ آّي داس   DTPAثِ عَس کلی غلظت فلضات ػٌگیي قبثل اػتخشاج ثب قشاس گشفت.

ًیض ًَس ًٍذ  ٍای تَػظ هیخک ٍ ّوکبساى ؼِدس هغبل .صفشظشفیتی ًؼجت ثِ خبک ؿبّذ کبّؾ هؼٌی داس داؿت
( ًـبى 2007) لی ٍ ّوکبساىٍ ّوکبساى اص ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی ثشای حزف ًیتشات دس آة اػتفبدُ ؿذ. 

% ٍصًی( ثِ عَس هَثشی تشکیجبت آلی گَگشد، ػٌبصش 1/0دادًذ کِ هقذاس کَچکی اص ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی )
تَاًٌذ ؿذُ ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی هی کٌذ. پیـٌْبدهَاد خبهذ صیؼتی سا حزف هی لی دسػٌگیي ٍ تشکیجبت آ

  ذ.ٌٍ اػتفبدُ هفیذ اص ایي هَاد خبهذ آلی ٍ هغزی سا افضایؾ دّ ثبس هَاد خبهذ صیؼتی سا کبّؾ دادُ اثش صیبى
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  مًاد ي زيشها 
اص ًبًَ رسات آّي صفش ظشفیتی ب اػتفبدُ ثِ هٌظَس ثشسػی کبّؾ قبثلیت دػتشػی ػشة دس پٌح ًَع کَد آلی ث

: 1، کذػبهل اٍل اًَاع تشکیجبت آلی اًدبم گشفت.دس ػِ تکشاس  کبهال تصبدفیآصهبیؾ فبکتَسیل دس قبلت عشح 
: کوپَػت تخویش 3: کوپَػت تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًی، کذ2کوپَػت تخویش ؿذُ ثب هالع چغٌذسقٌذ، کذ 

دٍم اػتفبدُ ٍ ػذم  ػبهلکْشیضک ٍ اداسُ ثبصیبفت حبصل اص تصفیِ دس یشاثِ : ؿ5کذ ٍ خبمکوپَػت : 4ًـذُ، کذ
عَس خذاگبًِ کَثیذُ ٍ  ِذ. اًَاع تشکیجبت آلی دس اثتذا َّاخـک، ثبًَ راسات آّي صفش ظشفیتی هی ثبؿً اػتفبدُ اص

 DTPA یشیتؼییي فشم قبثل خزة ػٌبصش ػٌگیي اص سٍؽ ػصبسُ گهیکشٍى ػجَس دادُ ؿذ. ثشای 86/0 اص الک
( ٍ قشائت ثِ ٍػیلِ دػتگبُ خزة اتوی صَست گشفت. دس ًوًَِ Lindsay and Norvell, 1978) اػتفبدُ ؿذ

 ، ًبًَ رسات آّي صفش ظشفیتی ثِ سٍؽ ثَسّیذسیذ ػذین ػبختِ ؿذًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی ّبی تیوبس ؿذُ ثب

گشم اص  10تی ثِ صَست خذاگبًِ ثب یگشم اص ًبًَرسات آّي صفش ظشف 5/0هیضاى  (. دس اداه1388ِ، هیخک)
دٍس دس دقیقِ ؿیک  300ػشػت  ػبػت ثب 3هیلی لیتشی ثِ هذت  50ت آلی هخلَط ٍ دس لَلِ ّبی فبلکَى تشکیجب

اداهِ ػصبسُ ّبی ثِ دس اًدبم گشفت ٍ  DTPAثِ سٍؽ  یٍ ػپغ هغبثق آًچِ دس ثبال گفتِ ؿذ ػصبسُ گیش
 SASدػت آهذُ ثِ ٍػیلِ دػتگبُ خزة اتوی قشائت گشدیذ. دادُ ّبی ثِ دػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 

 تدضیِ ٍ تحلیل ؿذ.
 

 وتایج ي تحث
ًتبیح حبصل اص خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ هیبًگیي هشثؼبت غلظت ػشة ًـبى داد کِ ثیي هقبدیش ػشة  1خذٍل 

 (.P<0.01) اص اػوبل تیوبس ثب ًبًَرسات آّي اختالف هؼٌبداسی ٍخَد داسد قبثل خزة  قجل ٍ ثؼذ

 
 ثِ عَس کلی ثیي تیوبسّبی هختلف آّي ٍ ًیض ًـبى داد (1390) ٍ ّوکبساىهغبلؼبت ؿفبػی  ًتبیحّوچٌیي  

-تدضیِ آهبسی تبثیش غلظتتبیح ًاهیشی ًْبًٍذی ٍ ّوکبساى هغبلؼبت دس . ؿبّذ اختالف هؼٌبداسی ٍخَد داؿت
ّب ثِ خض خبک ساهؼش خبک ّبی هختلف ًـبى داد کِ تقشیجب دس ّوِ ًوًَِرسُ کبسثشدی ثش خبک ّبی هختلف ًبًَ

هـخص تحقیقی دیگش دس  رسات آّي، دسصذ کبّؾ کبدهین اٍلیِ خبک افضایؾ یبفتِ اػت. ثب افضایؾ غلظت ًبًَ
هیلی گشم دس لیتش آسػٌیک اص آة آؿبهیذًی دس  1تَاًبیی خزة صفش ظشفیتی گشم ًبًَرسُ آّي  05/0گشدیذ کِ 

 تجصیه يازیاوس میاوگیه مستعات غلظت سسب قثل ي تعد اش تیماز تا واوًذزات آهه صفس ظسفیتی 1 جديل
 ػشة دسخِ آصادی هٌبثغ تغییشات

** 27776/12 4 اًَاع تشکیجبت آلی
 

 آّي صفش ظشفیتی اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص ًبًَرسات
 
 
 
 

1 000003/3255 **
 

 اًَاع تشکیجبت آلی*اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی
 دفؼبت× کوپَػت 

4 
086462/10 ** 

 613810/0 20 خغب

 775189/6  ضشیت تغییشات

 دازدزصد يغیسمعىی 1ي  5ته تستیة معىی داز دز سطح احتمال  ns ي ** ي *
 
 
 
 

وشان داد که کمپًست شتاله شهسی تسای هس دي عىصس سسب ي ویکل سثة افصایش فاکتًز دستسسی شیستی شدوتایج 
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ًگیي غلظت ػشة قبثل خزة دس هیبثشاػبع . (1390)حبهذ کَّپبیِ صادُ، ػتدقیقِ سا داسا 8هذت صهبى حذاکثش 
بثل هیبًگیي غلظت ػشة قرسات آّي،  ًبًَ ّبی داسایًوًَِ ی ثذٍى تیوبس ًبًَ رسات آّي ٍّبی کَدآلًوًَِ

هیبًگیي غلظت ػشة قبثل خزة ثؼذ اص ثبالتش اص ٍ  9800/21خزة قجل اص تیوبس ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی 
ای تَاًذ ثِ ػٌَاى پبالیٌذُفیتی هیثٌبثشایي ًبًَرسات آّي صفش ظشثبؿذ. هی 1473/1تیوبس ًبًَرسات آّي ظشفیتی 

داس هیبى چٌیي اختالف هؼٌیّن بد ؿَد.ْل خزة دس هَاد خبهذ صیؼتی پیـٌهٌبػت ثشای کبّؾ ػشة قبث
-دس ًوًَِثیي کَدّبی آلی ثذیي صَست ایدبد ؿذُ اػت کِ   DTPAغلظت ػشة قبثل اػتخشاج ثب  هیبًگیي

تالف خا ّن ٍ ثب کوپَػت تخویش ًـذُ ثب کوپَػت خبمثب هالع چغٌذسقٌذ ٍ  ّبی کوپَػت تخویش ؿذُ
الف اخت افضٍدًی ٍ ؿیشاثِ فبضالة اداسُ ثبصیبفت کْشیضکهؼٌبداسی ًذاؿتِ ٍلی کوپَػت تخویش ؿذُ ثذٍى 

ًذاؿتِ  یاختالف هؼٌبداس چٌیي کوپَػت تخویش ًـذُ ثب کوپَػت تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًیهؼٌبداسی داسًذ. ّن
اختالف هؼٌبداسی  َدّبی آلیکاًَاع داسد. ؿیشاثِ فبضالة ًیض ثب ّوِ  اختالف هؼٌبداسی ٍلی ثب ؿیشاثِ فبضالة

رسات آّي صفش ظشفیتی  بثل خزة قجل اص اػوبل ًبًَهقذاس ػشة ق تشیيدّذ کِ ثیـًـبى هی 3ؿکل  داسد.
بل ًبًَرسات آّي صفش هشثَط ثِ کوپَػت کوتشیي هقذاس ػشة قبثل خزة ثؼذ اص اػوٍ  کوپَػت خبمهشثَط ثِ 

 هی ثبؿذ. تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًی
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 اش تیماز تا واوًذزات آهه صفس ظسفیتیغلظت سسب قاتل جرب قثل ي تعد  3شکل

 

هشثَط ثِ کوپَػت صثبلِ ؿْشی تخویش ؿذُ ثب دسصذ  79/11کوتشیي هیضاى کبّؾ ثشاثش ثب  3هغبثق ؿکل 
ثِ کوپَػت صثبلِ ؿْشی تخویش ؿذُ ثذٍى % هشثَط 34/32ٌذسقٌذ ٍ حذاکثش هیضاى کبّؾ هقذاس هالع چغ

% 29/16 % ٍ 03/21 کوپَػت خبم،  %96/18تخویش ًـذُ ثشاثش کوپَػت هیضاى کبّؾ ثشای  ثبؿذ.افضٍدًی هی
ی ؿفبػی ٍ ّوکبساى، تیوبسّبی ًبًَ رسات آّي صفش دس هغبلؼِ ثبؿذ.ثشای ؿیشاثِ فبضالة اداسُ ثبصیبفت هی

ًؼجت ثِ ؿبّذ ثب  DTPAگشم ثش کیلَگشم ثبػث کبّؾ ػشة قبثل اػتخشاج ثب هیلی 8/88ظشفیتی ثب هقذاس 
دس ثشسػی حزف آسػٌیک ثب اػتفبدُ اص ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی اص یک .گشم ثش کیلَگشم ؿذلیهی 123هقذاس 

-دسصذ هقذاس اٍلیِ کبّؾ هی 30ّب ثِ سٍص هیضاى ای آالیٌذُ 3خبک ؿٌی هـبّذُ ؿذُ اػت کِ ثب گزؿت 
ثْیٌِ ثشای  pHت آهذُ دس تحقیقی تَػظ ًَس ًٍذ ٍ ّوکبساى ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذػ. (2010یبثذ)طاًگ ٍ ّوکبساى،

دسصذ  85دقیقِ ثیؾ اص  60ثبؿذ کِ دس هذت هی =2pHحزف ًیتشات تَػظ ًبًَ رسات آّي صفش ظشفیتی 
هکبًیؼن پیـٌْبدی طاًگ ٍ ّوکبساى ثشای تثجیت ػشة احیبی الکتشٍؿیویبیی تَػظ رسات  ًیتشات حزف ؿذ.

 هَسف اػت.چٌیي خزة ثش ػغَح ّیذسٍکؼیذّبی آّي آآّي صفش ظشفیتی ٍ ّن
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