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 کاهش قابلیت دسترسی نیکل در کودهای آلی با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی

 

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

 bostani@shahed.ac.ir :هؼئَل ؼٌذُیًَ* 
 
 مقدمه  
کؼت هحجَثیت کوپَػت ثِ دلیل تبثیشات هثجتیی کیِ ثیش    دّذ، بلِ سا کبّؾ هیکوپَػت صثبلِ ؿْشی حدن صث 

ًگشاًی اصلی دس ساثغِ ثب کبسثشد  یبیی خبک داسد. ثب ٍخَد هضایبی کوپَػتخصَصیبت ثیَلَطیکی، فیضیکی ٍ ؿیو
یوبسی هَخت ث دس ثذى اًؼبى حذ ًیکلافضایؾ ثیؾ اص  (.1392)ػویؼی،  لیل رخیشُ فلضات دس خبک اػتآى ثِ د

ًبًَ رسات ثؼیبس هتٌَع هی ثبؿٌذ کِ اص خولِ آًْیب   .(Mcgrath,1995)بیی هثل ػشعبى سیِ ٍ آلشطی هی ؿَد ّ
ظشفیتی هی ثبؿذ کِ ثشای تیوبسّبی هختلف صیؼت هحیغی اػتفبدُ هیی ؿیًَذ. ًیبًَرسات     ًبًَ رسات آّي صفش

ح ٍیظُ ٍ ٍاکٌؾ پزیشی ثبال ثِ آػیبًی دس  غیش ػوی ٍ ًبهحلَلٌذ ٍ ثِ دلیل داؿتي اًذاصُ خیلی کَچک، ػغ آّي
ِ (. 1389)خلیلیی،   ی ؿیًَذ کبسثشد ّبی دسخب اػتفبدُ ه ( تیبثیش  1389) ای تَػیظ ؿیفبػی ٍ ّوکیبساى   دس هغبلؼی

پَدسّبی آّي ثش فشاّوی فلضات ًیکل، سٍی، کبدهیَم ٍ ػشة دس یک خبک آّکی هَسد ثشسػی قشاس گشفیت. ثیِ   
دس خبک تحت تیوبس هٌبثغ آّي داس صفشظشفیتی ًؼجت   DTPAػتخشاج ثبعَس کلی غلظت فلضات ػٌگیي قبثل ا

( اص ًبًَرسات آّي صیفش  1391) ای اهیشی ًْبًٍذی ٍ ّوکبساىثِ خبک ؿبّذ کبّؾ هؼٌی داس داؿت. دس هغبلؼِ
ِ  بی آلَدُ هبصئذساى اػتفبدُ ًوَدًذ.ّاص خبکظشفیتی ثشای حزف کبدهیَم  ای دیگیش تَػیظ سحیویی ٍ    دس هغبلؼی

ّبی صیٌؼتی ٍ تیبثیش پبساهتشّیبی    اص ًبًَرسات آّي ثِ ػٌَاى خبرة ثشای حزف ًیکل اص پؼبة (1390) کبساىّو
چٌیي اثیش دٍص  ّبی، ّن، صهبى توبع، غلظت اٍلیِ ًیکل ٍ تؼییي پبساهتشّبی هشثَط ثِ ایضٍتشمpHهختلف هبًٌذ، 

 ًبًَرسُ ٍ دهب ثشسػی گشدیذ.
 

  مًاد ي زيشها  
اص ًیبًَ رسات آّیي صیفش ظشفیتیی     ّؾ قبثلیت دػتشػی ًیکل دس کَدّبی آلی ثیب اػیتفبدُ   ثِ هٌظَس ثشسػی کب

، کبهال تصبدفی دس ػیِ تکیشاس اًدیبم گشفیت. ػبهیل اٍل اًیَاع تشکیجیبت آلیی        آصهبیؾ فبکتَسیل دس قبلت عشح 
لظیت  ٍ ػبهل دٍم غ کوپَػت تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًیتخویش ؿذُ ثب هالع چغٌذسقٌذ ٍکوپَػت صثبلِ ؿْشی 

قجل ٍ ثؼذ اص اػوبل ًبًَ راسات آّي صفش ظشفیتی هی ثبؿٌذ. اًَاع تشکیجبت آلی دس اثتذا َّاخـک، ثِ عیَس   ًیکل
ثشای تؼییي فشم قبثل خزة ػٌبصش ػٌگیي اص سٍؽ ػصبسُ هیکشٍى ػجَس دادُ ؿذ.  0.86ص الک خذاگبًِ کَثیذُ ٍ ا

ویبس ًیبًَرسات آّیي صیفش     یدس ًوًَِ ّبی ثیب ت  (.Lindsay and Norvell, 1978) اػتفبدُ ؿذ DTPAگیشی  
ثِ  (1388)هیخک، ػبختِ ؿذُ ثِ سٍؽ ثَس ّیذسیذ ػذین تییگشم اص ًبًَرسات آّي صفش ظشف 0.5ظشفیتی هیضاى 

ػبػت  3هیلی لیتشی ثِ هذت  50دس لَلِ ّبی فبلکَى  ت آلی هخلَط ػپغگشم اص تشکیجب 10صَست خذاگبًِ ثب 
اًدبم گشفت. دس اداهِ ػصبسُ ّبی ثِ  DTPAثِ سٍؽ  یػصبسُ گیش یقِ ؿیک ٍ ػپغدٍس دس دق 300ثب ػشػت 
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 SASدػت آهذُ ثِ ٍػیلِ دػتگبُ خزة اتوی قشائت گشدیذ. دادُ ّبی ثِ دػت آهیذُ ثیب اػیتفبدُ اص ًیشم افیضاس      
 تدضیِ ٍ تحلیل ؿذ. 

 
 وتایج ي تحث

ًیکل  کِ ثیي هقبدیش ّذدهیبًگیي هشثؼبت غلظت ًیکل ًـبى هی ًتبیح حبصل اص خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ 1خذٍل 
 .(P<0.01) قبثل خزة  قجل ٍ ثؼذ اص اػوبل تیوبس ثب ًبًَرسات آّي اختالف هؼٌبداسی ٍخَد داسد

 

 میاوگیه مستعات غلظت سسب قثل ي تعد اش تیماز تا واوً ذزات آهه صفس ظسفیتی تجصیه يازیاوس 1جديل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

( ًیض ًـبى داد تیوبسّبیی کِ ًیبًَرسات آّیي صیفش ظشفیتیی     1390)ی ؿفبػی ٍ ّوکبساىچٌیي ًتبیح هغبلؼِّن
-ثشاػبع هیبًگیي غلظت ًیکل قبثل خزة دس ًوًَِ .داسی کبّؾ یبفتثَدًذ ًؼجت ثِ هقذاس هؼٌیدسیبفت کشدُ 

ّبی کوپَػت صثبلِ ؿْشی تخویش ؿذُ ثب هالع چغٌذسقٌذ ٍ کوپَػت صثبلِ ؿْشی تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًیی،  
ویبس  ّبی داسای ًبًَ رسات آّي، هیبًگیي غلظت ًیکل قبثیل خیزة قجیل اص تی   س ًبًَ رسات آّي ٍ ًوًَِثذٍى تیوب

تیویبس ًیبًَرسات آّیي    ٍ ثبالتش اص هیبًگیي غلظت ًیکل قبثل خزة ثؼیذ اص  73893/1ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی 
ثیي   DTPAقبثل اػتخشاج ثب  غلظت ًیکلداس هیبى هیبًگیي چٌیي اختالف هؼٌیثبؿذ. ّنهی 43218/1ظشفیتی 

سا  DTPAغلظت ًیکل قبثل اػتخشاج ثب  3ؿکل  ٍخَد داسد. دٍ کَد قجل اص تیوبس ثب ًبًَ رست آّي صفش ظشفیتی
 دّذ.قجل ٍ ثؼذ اص تیوبس ثب ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی دس دٍ کَد ًـبى هی

 
 س ظسفیتیغلظت ویکل قاتل جرب قثل ي تعد اش تیماز تا واوًذزات آهه صف 3شکل

 ػشة دسخِ آصادی شاتهٌبثغ تغیی

26379057/1 1 اًَاع تشکیجبت آلی  **
 

اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص ًبًَرسات آّي صفش 
 ظشفیتی

 
 
 
 

1 28229006/0  **
 

اًَاع تشکیجبت آلی*اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص 
 ًبًَرسات آّي صفش ظشفیتی

دفؼبت× کوپَػت 

1 
04532196/0  ** 

00550970/0 8 خغب  

681471/4  ضشیت تغییشات  

* ٍ ** ٍ ns  داسدسصذ ٍغیشهؼٌی 1ٍ  5ثِ تشتیت هؼٌی داس دس ػغح احتوبل 
 
 
 
 

وتایج وشان داد که کمپًست شتاله شهسی تسای هس دي عىصس سسب ي ویکل سثة افصایش 
فاکتًز دستسسی شیستی شد
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دسصیذ ٍ   1/0دسصذ کبّؾ ًیکل قبثل خزة ثشای کوپَػت تخویش ؿذُ ثب هالع چغٌیذس قٌیذ    3هغبثق ؿکل 
هیلی  5ثب ثِ کبس ثشدى  (1390)سحیوی ٍ ّوکبساى ثبؿذ.دسصذ هی 4/0ثشای کوپَػت تخویش ؿذُ ثذٍى افضٍدًی 

ؿیفبػی ٍ   % سػییذ. 75ًیکیل ثیِ   هییضاى خیزة    pH;9دٍس دس دقیقیِ دس   500رسُ ٍ هییضاى اخیتالط    گشم ًبًَ
 5/11ثیِ   هیلی گشم ثیش کیلیَگشم   4/13اص  DTPAهقذاس ًیکل قبثل اػتْشاج ثب ًـبى دادًذ کِ ( 1391ّوکبساى)

تَاًیذ دس اثیش خیزة ػیغحی ًیکیل ثیِ       هی DTPAیکل قبثل اػتخشاج ثب ً. کبّؾ سػیذ هیلی گشم ثش کیلَگشم
آیٌیذ  ی هحلَل تَػظ آّي صفش ظشفیتیی دس عیی فش  شفیتچٌیي کبّیذُ ؿذى ًیکل دٍ ظػغَح رسات آّي ٍ ّن

  ؿذى آى ثبؿذ. کبّؾ ٍ غیش قجل دػتشع-اکؼبیؾ
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