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مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاکهای آهکی و
قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک
(مطالعه موردی :منطقه قروه)

فوزیه ب یگ محمدی ،1بابک

سوری* 2

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
 2دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج

(تاری خ دریافت 1131/22/11 :؛ تاریخ تصو یب)1131/11/20 :

چکیده
خاک همواره به عنوان عامل انتشار آلودگیها به آبهای زیرزمینی و همچنین عامل انتقال آلودگ ی به زنجیره غذایی مطرح بوده است.
درخاکهای آلوده به فلزات سنگین مهمترین عامل در دسترس ی زیستی این عناصر  pHو ECخاک است .بنابراین ،بررس ی عوامل موثر
برمیزان  pHو ECخاک ،از جمله مطالعه اثر کودها ی شیمیایی رو ی این پارامترها بسیار حائز اهمیت است .چهار ستون ساخته شده در این
مطالعه با استفاده از خاک آهکی تهیه شده از منطقه قروه پر شدند .دو ستون شاهد با آب دو بار تقطیر و دو ستون تیمار با استفاده از آب
آغشته به کود فسفات آمونیوم بهمدت  6ماه در آزمایشگاه تحت آبشویی قرار گرفتند .در پایان دوره آب شویی  7نمونه با فواصل  10cmدر
امتداد هر ستون خاک برداشت و مورد آنالیز قرار گرفت .نتایج نشان داد اثر عمق و تیمار در مورد فسفات pH ،و  ECمعنیدار است .بی ن
عمق صفر سانتیمتر ی ستونهای کود و شاهد از نظر مقدار  pHاختالف آمار ی معنیدار ی وجود داشت ( .(p< 2/21از اینرو ،میتوان نتیجه
گرفت که کود فسفات آمونیوم استفاده شده  pHخاک را کاهش داده است و با توجه به اینکه قابلیت دسترس ی ز یستی فلزات سنگین با pH
خاک رابطه معکوس دارد ،بنابراین قابل یت دستیابی زیستی عناصر سنگین از جمله ارسنیک را برای گیاهان افزا یش میدهد و موجب انتشار
هر چه بیشتر آلودگی ارسنیک در محیطزی ست میگردد .با توجه به کاربرد خاکهای منطقه برای کشاورزی ،خطر انتقال فلزات سنگین به
محصوالت کشاورز ی افزای ش یافته و در نها یت سالمت انسان و دیگر موجودات زنده با خطر مواجه میشود .

کلید واژهها :خاک آهکی ،ستون خاک ،کود فسفات آمونیوم ،دستیابی زیستی ،ارسنیک ،آبشویی ،آلودگی خاک ،منطقه قروه ،اسیدیته،
شوری

*نویسنده مسئول

Email : bsouri@uok.ac.ir
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سرآغاز
نقش خاک در انتشار آلودگی به آبهاای زیارزمینای و همچناین
عامل انتقال آلودگی به محصوالت کشااورزی و زنجیاره غاذایی
همواره مورد توجه محققین بوده است و زمانی که بحا آلاودگی
خاک به فلزات سانگین و تهدیاد ساالمتی انساان مطارح اسات
اهمیت نقش خاک در انتشاار آلاودگی و عوامال ماوثر بار آن دو
چندان خواهد شد.
خاک بهعنوان مرکز توجه در مدیریت کشاورزی زیساتی اسات و
اساسا دیدگاه کشاورزی زیستی به خاک با دیدگاه نظام کشاورزی
رایج متفاوت است .آلودگی فلازات سانگین باه صاورت مساتقیم
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار میدهناد،
فعالیت زیستی خاک و مواد غذایی در دساترس خااک را کااهش
میدهند و تهدیدات مهمی را نیز برای سالمتی انسان با ورود باه
شبکههای غذایی و برای سالمت محیطزیست با ورود به آبهای
زیرزمینی فراهم میکنند (میرزایی و همکاران.)1132 ،
ارسنیک سمیترین شبه فلز مطرح شده در سراسر جهاان اسات و
بهطور کلی در حدود یک سوم ارسنیک در اتمسفر زمین ناشای از
منابعطبیعی است ( .)Priyanka & Neera, 2011مصرف مزمن
ارسنیک خطر ابتال به سرطان ریه ،کلیه و کبد را به دنباال دارد و
مصرف طوالنی مدت غلظتهای نااچیزی از آن حماالت قلبای،
سکته مغزی ،فشار خون باال و دیابت را در فارد ایجااد مایکناد

(.)Khandaker et al., 2009

سرنوشت ارسنیک تجمع یافته در محیطزیست خااک ،عمادتا باه
فرایند حفظ و تحرک آن در خاک بستگی دارد .دینامیک و باویژه
قابلیت ارسنیک برای پیوناد باا ذرات کلوئیادی خااک ،باه فارم
شیمیایی آن که خاود تاابعی از تغیارات  ،pHپتانسایل اکساایش
کاهش و شوری ( )Ecاسات مارتبط مایباشاد )Naidu et al.,
 .)2009بنابراین از آنجا که دسترسی زیستی ،اثرات فیزیولوژیکی
و سمیت زیستی ارسنیک بسته باه تحارک فارمهاای شایمیایی
مختلف آن متغیر است بررسی عوامل موثر در این زمینه بهمنظاور
مدیریت منااطق آلاوده حاائز اهمیات اسات ( Corwin et al.,
.)1999
کاهش  pHخاک سبب افزایش حاللیت آرسنات کلسیم و منیزیم
در خاک شده و آرسنات وارد فاز محلول مایشاود (شااهمرادی و
همکاران )1130 ،در نتیجه افازایش تحارک ارسانات ،مای تواناد
جاذب آن باه وسایله گیاهاان را افازایش دهاد ( Tarn et al.,
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 .(2001تحرک آرسنیک در فاز تبادلی عالوه بر شوری و  pHباه
بارهای سطحی خااک و حضاور عناصاری مانناد آهان ،منگناز،
کلساایم و فساافات در خاااک بسااتگی دارد (.)Sparks, 2003
کلسیت در pHهای باال و قلیاایی جاذب ارسانیک را افازایش و
آبشاویی آن را کااهش خواهاد داد (،)Wang et al., 2009
بنابراین در خاک هاای آهکای در  pHپاایین جاذب ارسانیک در
خاک و بر روی کلسیت کاهش خواهد یافت.
از آنجا که مقدار عناصر سنگین جاباهجاا شاده در محایط خااک
تابعی از میزان  ،pHرس ،مواد آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی اسات
و با افزایش ، pHکربنات و مواد آلی خاک ،تحرک عناصر سنگین
کاهش مییابد ) ،)Singh & Agrawal, 2010لذا بررسی اثرات
منابعی از جمله کودهای شیمیایی و زیستی کاه  pHو ماواد آلای
خاک را تحت تاثیر قرار میدهند در زمینه تحرک عناصر سانگین
و انتقال آنها به زنجیره غذایی موجودات زنده از اهمیات بااالیی
برخوردار است.
استفاده از کودهای شیمیایی و بیولوژیک بهمنظور بهباود کیفیات
خاک از نظر عناصر مورد استفاده گیاه انجام میشود بهطوری کاه
کود فسفات آمونیم بهمنظور افزایش فسفر قابال دساترس و ازت
برای گیاهان مورد اساتفاده قارار مایگیارد ) Hartley et al.,
 .(2010در چند دهه اخیر مصرف کودهای شایمیایی در اراضای
کشاورزی موجب بروز مشکالت محیطزیستی ،از جملاه آلاودگی
منابع آب ،افت کیفیت محصاوالت کشااورزی و تاأثیر منفای بار
برخی خصوصیات خاکها گردیده اسات )Van Herwijnen et
 .(al., 2007با مصرف بیش از حد کودهاای شایمیایی از جملاه
کودهای فسفاته عناصر سمی ،توسط گیاهان جذب و وارد زنجیره
غذایی انسان و حیوان میگردد (بایبوردی و ملکوتی.)1132 ،
ذخیره عناصر غذایی در خاک هاای کشااورزی بایاد در ساطحی
بماند که سمیت و احتمال خطر برای مصرفکننده نداشته باشاد.
در این زمینه باید به  pHخاک توجه نمود بهطوری که زیاد بودن
 pHخاک تا حدودی می تواند از بروز مسمومیت جلوگیری نمایاد
(افیونی و همکاران.)1132 ،
در خاک های اسیدی فسفر بیشتر به صورت فسفاتهاای آهان و
آلومینیم و در خاکهای خنثی و آهکی به صاورت فسافاتهاای
کلسیم رسوب میکناد ،بناابراین باا اضاافه شادن کاود فسافات
آمونیوم به خاک مورد مطالعه فسفاتهای کلسیم تشکیل میشود
که با گذشت زمان نیز به فرمهاای ناامحلاول تبادیل مایگاردد

مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاکهای آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ....

(عطاردی و نادری خوراسگانی )1133 ،پدیده تثبیت فسفر یکی از
مشکالتی است که در خاک های آهکی هماواره دیاده مایشاود
(.)Lombi et al., 2004
بررسی اثر کودهای شیمیایی بر خصوصیات شایمیایی و فیزیکای
خاک می تواند در استفاده مناسب از ایان مولفاه تولیاد باهمنظاور
رسیدن به کشاورزی پایادار از اهمیات ویاژهای برخاوردار باشاد.
هدایت الکتریکی یا شوری خاک ( )ECو  pHخاک که در مناابع
از آن بهعنوان واکنش خاک یاد مایشاود باهعناوان مهامتارین
عواملی که سایر خصوصیات خاک را تحت تاثیر قرار میدهناد در
مطالعات مختلف مورد بررسی قرار میگیرناد .از جملاه مطالعااتی
که در این زمینه صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
) ،)Creger & Peryea, 1994به مطالعه اثار کاود فسافاته در
خاک های آلوده به ارسنات سرب پرداختند .کودهای مورد اساتفاده
در این مطالعه منو فسفات آمونیم ( )MAPو ساولفات هیادروژن
آمونیم ( )AHSبودند .نتایج نشاان داد کاه هار دو کاود هادایت
الکتریکی ( )ECو  pHخاک را به ترتیب افزایش و کاهش دادند.
) ،)Cao et al., 2003به مطالعه اثر کمپوست و فسفات بهعنوان
اصالحکننده روی تحرک ارسانیک در خااک ،و ارسانیک جاذب
شده به وسیله انباشتهگر  Pteris vittata Lپرداختناد و باه ایان
نتیجه رسیدند که فسافات باه طاور معنایداری جاذب ارسانیک
توسط گیاه را افزایش میدهد ،)Shaw, 2006) .تحرک ارسنیک
را تحت تاثیر تغییرات  pHدر رسوبات اشابا ماورد بررسای قارار
داد .نتایج نشان داد که  %61از ارسنیک به وسیله اکساید منگناز،
اکسید آهن غیر متبلور و رس معدنی حفظ شده اسات .همچناین
آزمون های ستونی آبشویی نشان داد که ارسنیک تحات شارایط
خنثی ( )pH=7بسیار پایدار است.
) ،)Bolan et al ., 2013به بررسی واکنش فسفر -ارسنیک باا
تغییر در هدایت الکتریکی خاک و ارتباط آن با تحرک و دسترسی
زیستی ارسنیک پرداختند .نتایج نشاان داد افازودن فسافر باعا
افزایش واجذبی و رهاسازی ارسانیک شاده و دسترسای زیساتی
ارسنیک با افزایش غلظت فسفر کاهش یافت که به رقابت فسافر
و ارسنیک برای جذب توسط ریشه مربوط میشاودYanshan) .
 ،)et al., 2010اثر فسفات و آهن را بر روی حاللیت و دسترسی
زیستی ارسنیک و سرب در خاک های آلوده ماورد برررسای قارار
دادند .نتایج نشان داد اضافه کردن فسفات ،غلظات سارب قابال
استخراج با  CaCl2را کاهش و مقدار ارسنیک محلول را افازایش
میدهد .در مورد آهن عکس این حالت اتفاق میافتد و باا اضاافه
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کردن آهن غلظت ارسانیک محلاول در آب باهطاور معنایداری
کاهش یافته در مقابل غلظت سارب قابال اساتخراج باا CaCl2
افزایش مییابد.
در مطالعه حاضر اثر کود فسفات آمونیوم که طبق بررسی میادانی
صورت گرفته ،از جمله کاودهاای پار مصارف در منطقاه ماورد
مطالعه میباشد؛ بر روی میزان  pHو ECخاک آهکای برداشات
شده از منطقه قروه مورد بررسی قرار گرفت .الزم باه ذکار اسات
این منطقه بهعنوان قطب کشاورزی استان کردستان مطرح باوده
و آلوده به ارسنیک میباشد ،بنابراین مطالعهی تغییرات  pHوEC
خاک می تواند در بررسی قابلیت دستیابی زیستی این فلز سانگین
حائز اهمیت باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه دشت قروه واقع در شرق استان کردستان در
حوزه آبخیز رودخانه شور از سرشاخههای رودخانه تلوار و در
جنوبیترین حد حوزه سفید رود قرار دارد .نمونهی خاک آهکی
مورد مطالعه از نقطهای با طول جغرافیایی  03درجه و  1دقیقه و
 23ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  11درجه و  12دقیقه و 23
ثانیه واقع در منقطه قروه برداشت و بهمنظور پر کردن ستونهای
خاک مورد استفاده قرار گرفت .طبق تحقیقات محقیقن (ماجدی
و همکاران1132 ،؛ نوفرستی و همکاران1131 ،؛ نبیالهی و
همکاران )1132 ،خاک این منطقه آلوده به ارسنیک است.
همچنین طبق شواهد سنگ شناسی ،آلودگی آرسنیک در استان
کردستان یک نو آلودگی طبیعی است و منشأ آن ساختارهای
آتشفشانی قروه -بیجار  -تکاب است (مهرزاد و دادستان.)1132 ،
نزدیکترین مراکز جمعیتی به محل نمونهبرداری روستاها ی
دلبران و گل تپه میباشند که از آلودهترین قسمتهای منطقه به
ارسنیک محسوب میشوند (مظفریان و همکاران.)1131 ،
روش پژوهش

ستون های عمودی خاک ،عماق پروفیال خااک در یاک محایط
واقعی خاک را شبیه سازی میکنناد در نتیجاه نسابت باه ساایر
روشهای آزمایشی برای شبیه سازی حرکت اماالح و عناصار از
میان پروفیل خاک ،بیشتر نماینگر محایطزیسات خااک هساتند
( .)Tarn et al., 2008بناابراین ،ایان پاژوهش باا اساتفاده از
ستون های خاک دست خورده انجام شد ،که توساط محقاق و باا
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رعایت استانداردهای مربوط به ساخت ستون های دسات خاورده،
طراحی و ساخته شدند .چهار ستون خااک سااخته شاده در ایان
مطالعه با بدنهی اصلی از جنس  PVCبر روی چهار پایاه فلازی
قرار گرفتند انتهای هر ساتون باه انادازه  13ساانتیمتار باا ساه
دانهبندی مختلف شن (برای هر دانهبندی  6سانتیمتر) باهعناوان

فیلتر پر شد و صفحه فلزی کاه ساتون بار روی آن قارار دارد در
دایرهای به قطر  12سانتیمتر مشبک گردید .نمونههای آب ثقلای
زهکش شده باا اساتفاده از قیافهاای پالساتیکی باه قطار 12
سانتیمتر که در زیر این صفحه تعبیه شده جمعآوری شدند .ابعااد
ستونها و خاک پر شده در آنها در جدول ( )1آورده شده است.

جدول ( :)1ویژگیهای ساختار ی ستونهای ساخته شده
ارتفاع کل
122

ارتفاع خاک
62

ارتفاع فیلتر

سانتیمتر ()cm
13

خاک برداشت شده از منطقه هوا خشاک و از الاک  2میلای متار
عبور داده شد ،سپس ستون ها بر اساس وزن مخصاو ظااهری
به دست آمده برای خاک منطقه و محاسبه وزن خاکی که در هار
 12سااانتیمتاار از سااتون قاارار ماایگیاارد؛ پاار شاادند .نمااایی از
ستونهای ساخته شده در شکل ( )1نشان داده شده است.

 :Aستون خاک ( )62cm
 :Bفیلتر شنی ()13 cm
 :Cمیله فلزی
 :Dصفحه فلزی ()12*12 cm
 :Eپایه فلزی () 02 cm

شکل  -1نمایی از ستونهای آزمایشی ساخته شده
Figure1- the view of experimental created columns

Tabl

ساخته شده
30*30
آزمایشی فلزی (
شکل ( :)1نمایی از ستونهای : Dصفحه
)cm

ظااهری و
بافت خااک باه روش هیادرومتری ،وزن مخصاو
 :Eپایه فلزی ( )40 cm
حقیقی به روش وزنی محاسبه شدند و نقطاه پژمردگای دائمای و
ظرفیت مزرعه با استفاده از دستگاه محفظاه فشااری تعیاین شاد
(احیائی و بهبهانی زاده .)1172 ،برای انادازهگیاری  pHخااک از

قطر داخلی

حجم خاک

مساحت سطح

سانتیمتر مکعب ( )cm
73/1
0712
3

12

نسبت خاک به آب ( 1به  )2استفاده شد و مقدار آن با اساتفاده از
دستگاه  pHمتر WTW 712قرائات گردیاد .مقادار  ECنموناه
خاک در عصااره اشابا خااک و باا اساتفاده از  ECمتار ( 720
 )WTWتعیین شد .همچنین مقدار فسفات نمونه ها با اساتفاده از
دستگاه اساپکتروفتومتری ( )SPECORD 210قرائات گردیاد.
این آزمایش در یک نیم سال زراعی و طی  6ماه انجام شد .طای
یک دوره  6ماهه با تواتر یک هفتهای دو ستون بهعنوان شاهد با
 612میلی لیتر آب مقطر دو بار تقطیار و دو ساتون دیگار باا آب
مقطر حاوی  2/221گرم کود فسافات آمونیاوم (آب حااوی 1/23
میلی گرم بر لیتر فسفات) تحت آبشویی قارار گرفتناد .در طاول
هفته و بین هر دو آبشویی ستون های خاک در شارایط ظرفیات
مزرعه نگه داشته شادند .در پایاان دوره آزماایش از هار یاک از
ستون هاا در اعمااق  12 ،02 ،12 ،22 ،12 ،2و  62ساانتیمتاری
نمونهبرداری خاک صورت گرفته و نمونه هاای برداشات شاده از
نظر مقادیر  pHو  ECمورد آنالیز قرار گرفتند.
روش آماری

توزیع نرمال و همگنی واریانس داده های بهدست آمده از تجزیاه
شیمیایی نمونه های آب ثقلی باه ترتیاب از طریاق آزماون هاای
کولموگروف اسمیرنوف و لون و باا اساتفاده از نارمافازار SPSS
تست شد و در صورت نیاز ،نرمال سازی داده ها صورت پاذیرفت.
داده های حاصل از آنالیز نمونه های آب خروجای از ساتون هاا باا
استفاده از آزمون چند مشاهدهای که شاامل داده هاای  20هفتاه
بودند ،آنالیز شده و مقایسه میانگین بین ستون های شاهد و تیماار
کود انجام شد .داده های حاصل از تجزیاه شایمیایی نموناه هاای
خاک برداشت شده از ستون ها توسط طرح آماری فاکتوریل آناالیز
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شدند که بدین منظور عمق های مختلف در  7سطح بهعنوان یک
فاکتور و تیمارها در دو سطح بهعنوان فاکتور دیگر و هر دو بارای
دو تکرار با استفاده از نرم افزار  SASمورد آنالیز قرار گرفتند.
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مشاهده نگردید ( .)>p2/21در شکلهای ( 1 ،2و  )0ستونهای
شاهد و کود به ترتیب از نظر فسفات آبشویی شده و میانگین
 pHو  ECنمونههای آب ثقلی با هم مقایسه شدهاند.

یافتهها
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک مورد استفاده بهمنظور پار
کردن ستونهای خاک در جدول ( )2آمده است.
جدول ( :)2خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک مورد مطالعه
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
ظرفیت مزرعه
نقطه پژمردگی دائمی
وزن مخصو ظاهری
وزن مخصو حقیقی
درصد شن
درصد رس
درصد سیلت
فسفات
کربنات کلسیم
pH
EC

مقادیر
%17/2
%11/3
1/11 g/cm3
2/2 g/cm3
%13
%23/2
%11/21
0/6 mg/kg
21%/2
3/2
2/63 ds/m

با توجه به مقدار  ،pHخاک ماورد مطالعاه در طبقاه خااک هاای
قلیایی قرار میگیرد .خاک هایی که دارای  pHهفات و یاا بیشاتر
باشند اغلب بر روی مواد اولیه آهکی تشکیل شدند .باا توجاه باه
درصد شان ،رس و سایلت خااک ماورد مطالعاه در طبقاهبنادی
خاک های نسبتا سبک قرار گرفت .از آنجا کاه تحارک عناصار و
آالیندهها در خاک های شنی و سبک بیشتر است بنابراین ،مطالعه
تحرک فلزات سنگین از جمله ارسنیک در ایان خااک از اهمیات
بیشتری برخوردار خواهد بود.
آنالیز نمونههای آب ثقلی

نتایج تجزیه واریانس مربوط به دادههای حاصل از آنالیز
نمونههای آب ثقلی نشان داد بین ستونهای شاهد و کود از نظر
مقدار  pHو  ECنمونههای آب خروجی ،اختالف آمار ی
معنیداری وجود ندارد ( .)>p2/21بهعالوه مقدار فسفات شسته
شده از ستونهای خاک نیز در نمونهها ی آب خروجی اندازهگیر ی
شد که بین ستاونهای شاهد و کاود اختالف آماری معنایداری

شکل ( :)2مقایسه ستونهای شاهد و کود از نظر
فسفات آبشویی شده طی  22هفته

شکل ( :)3مقایسه ستونهای شاهد و کود از نظر
 pHنمونههای آب ثقلی طی  22هفته

شکل ( :)2مقایسه ستونهای شاهد و کود از نظرEC

نمونههای آب ثقلی طی  22هفته

آنالیز نمونههای خاک
در جدول ( ) 1نتایج تجزیه واریانس مربوط به دادههای حاصل از
آنالیز نمونههای خاک برداشت شده از ستون ها آورده شده است.
مطابق جدول ( )1اثر عمق و تیمار برای فسفات pH ،و EC
معنیدار میباشد .همچنین اثر متقابل عمق و تیمار نیز برای
فسفات و  pHنمونههای خاک برداشت شده از اعماق مختلف،
معنیدار است (.)p<2/21
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داشتن عمق ،ستون های کود و شاهد برای عمقهای متناظر با
هم مقایسه شدند .نتایج تجزیه واریانس مربوط به فسفات و pH
پس از  sliceدر جدول ( 0و  )1آورده شده است.

بنابراین برای فسفات و  pHتفکیک به اجزای تشکیلدهنده هر
فاکتور ( )sliceانجام شد .به این منظور در سطح ثابت تیمار،
عمقهای مختلف با هم مقایسه شدند .همچنین با ثابت نگه

جدول ( :)3نتایج تجزیه واریانس نمونههای خاک برداشت شده از اعماق
( 00 ،20 ،30 ،20 ،10 ،0و  00سانتیمتر) ستونها
میانگین مربعات
منابع تغییر
تیمار
عمق
تیمار*عمق
اشتباه آزمایشی

درجه آزادی ( (df

pH

1
6
6
10

1/7
**2/26
**2/27
2/20
**

EC

PO4-3

1010/0
222/22ns
211/71 ns
137/27

21/76
**0/31
**6/27
2/113

**

**

( : nsعدم رابطه معنیدار ** ،معنیدار ی در سطح احتمال  2/21و * معنیداری در سطح احتمال )2/21
جدول ( :)2تجزیه واریانس اعماق مختلف در سطح ثابت ستونهای شاهد و کود
میانگین مربعات
منابع تغییر
شاهد
کود
اشتباه آزمایشی

درجه آزادی ((df

PO4-3

pH

6
6
10

2/12
**12/73
2/11

2/11
**2/12
2/202
ns

ns

( nsعدم رابطه معنیدار** ،معنیداری در سطح احتمال  2/21و *معنیداری در سطح احتمال )2/21
جدول ( :)0تجزیه واریانس اعماق متناظر برای ستونهای شاهد و کود
میانگین مربعات
منابع تغییر
PO4-3
pH

0
**13/11
**2/72

10
**11/62
2/23ns

20
**12/76
2/23ns

30
2/22ns
2/23ns

20
2/211ns
2/26ns

00
2/2200ns
*2/21

00
2/21ns
2/222ns

( nsعدم رابطه معنیدار ** ،معنیداری در سطح احتمال  2/21و *معنیداری در سطح احتمال )2/21

طبق نتایج جداول ( 0و  )1بین اعماق مختلف ستونهای شاهد
از نظر مقادیر فسفات و  pHاختالف آماری معنیداری وجود
ندارد ( .)p>2/21در حالی که برای ستونهای کود بین اعماق
مختلف از نظر فسفات و  pHاختالف آماری معنیداری مشاهده
شد ( .)p<2/21بهعالوه بین ستونهای شاهد و کود در
عمقهای صفر ( )p<2/21و  )p<2/21( 12cmبرای  pHو
عمقهای  12 ،2و  22سانتیمتری برای فسفات اختالف آماری
وجود داشت ( .)p<2/21شکلهای ( 1و  )6نتایج مقایسه میانگین
ستونهای شاهد و کود را به ترتیب از نظر مقدار فسفات و pH
در اعماق مختلف نشان میدهد .در این اشکال حروف مشترک

نشاندهنده عدم معنیداری می باشد.
بحث و نتیجه گیری
آلودگی خاک های کشاورزی به فلزات سنگینی همچون ارسانیک
عالوه بر ریسک آلوده شدن آبهای زیرزمینی ،احتماال انتفاال و
تجمع آنها در محصوالت کشاورزی را نیز در پی خواهد داشات.
رقابت فسفات و ارسنات در خاک از جمله عوامل موثر بر تحارک
ارسنیک محساوب مایشاود بناابراین ،مطالعاه رفتاار و تحارک
ارسنیک در خاک های کشاورزی در حضور کودهای فسفاته بسیار
مهم خواهد بود.
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شکل ( :)0مقایسه میانگین ستونهای شاهد و کود از نظر مقدار فسفات در اعماق مختلف با استفاده از
روش  FLSDدر سطح معنیداری 0/00

شکل ( :)0مقایسه میانگین ستونهای شاهد و کود از نظر مقدار  pHدر اعماق مختلف با استفاده از
روش  FLSDدر سطح معنیداری 0/00

گیاهان بیشتر ارسنیک را به فرم ارسنات ( As(Vجذب مایکنناد
( )Neera & Priyanka, 2011و از آنجا که  pHو  ECخاک از
عوامل تعیینکننده فرم شایمیایی ارسانیک در خااک مایباشاند،
بنابراین بررسی این خصوصیات خاک بار روی دسترسای زیساتی
ارسنیک موثر خواهد بود.
نتایج حاصل از آنالیز نمونه هاای خااک برداشات شاده از اعمااق
مختلف ستون های شاهد و کود نشان داد اثر تیمار بار روی  pHو
 ECمعنیدار میباشد و در واقع کود فسفات آمونیوم افزوده شاده
باع کاهش  pHو افزایش  ECدر خاک ستون های تیمار کاود،
شد؛ و در نهایت به دلیل تحارک و آبشاویی پاایین فسافر ایان
تغییرات بیشتر در سطح ستونهای کود نمایان شده اسات کاه باا
نتایج ) (Peryea & Creger, 1994مطابقت دارد.
پس از نمونهبرداری از اعماق مختلف ستونهای خاک در پایان
دوره آبشویی ( 6ماه) ،مشاهده شد؛ که در ستونهای شاهد بین
عمقها ی مختلف از نظر فسفات اختالف معنیدار ی وجود ندارد.

اما در ستونهای تیمار شده با کود فسفات آمونیوم ،فسفات در
اعماق  12 ،2و  22سانتی متر تجمع پیدا کرده و تحرک آن
محدود به این اعماق گردیده است (شکل  )0ضمن آن که بین
اعماق  12 ،2و  22سانتی متری ستونهای شاهد و تیمار از نظر
مقدار فسفات اختالف معنیداری ( )p<2/21وجود داشت (جدول
 .)1به نظر میرسد فسفات در سطح خاک آهکی مورد مطالعه
تثبیت شده است که با نتایج ) (Lombi et al., 2004همخوانی
دارد که این مسئله سبب شده تا تغییرات  pHو ECدر سطح
ستونهای خاک بیشتر مشاهده شود.
کودهای ازته غالبا حاوی یون آمونیوم هستند ،آمونیوم در اثر
فرایند نیتریفیکاسیون پتانسیل تولید اسید را داشته بهطوری که
اثر خالص آمونیاک در خاک ایجاد یون هیدروژن است .کودهای
فسفره نظیر سوپر فسفاتها نیز میتوانند در طوالنی مدت خاک
را اسیدی کنند .بنابراین با توجه به عدم استریل بودن خاک در
ستونهای مورد مطالعه احتمال میرود پدیده نیتریفیکاسیون
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انجام شود و محصوالت حاصل از این پدیده اسیدی شدن خاک
را در پی دارد .بنابراین در ستونهای تیماره شده با کود فسفات
آمونیم کاهش  pHدر سطح ستون مشاهده شد.
در خاکهای آهکی تغییرات  ECو  pHبیشتر از هیدرولیز
کربنات در خاک ناشی میشود .به نظر میرسد کود فسفات
آمونیم اضافه شده با کلیسم و دیگر فلزات قلیایی و قلیایی خاکی
تشکیل رسوب داده و باع افزایش کربناتهای محلول در خاک
و در نتیجه افزایش  ECخاک شده است .بهعالوه افزایش
فسفات و تشکیل نمکهای فسفاته کاهش  pHو افزایش  ECرا
بهدنبال داشته است که در این زمینه )Peryea & Creger,
 (1994نتایج مشابهی را با تحقیق حاضر به دست آوردهاند.
همچنین (عطاردی و نادری خوراسگانی ،)1133 ،در مطالعه خود
به این نتیجه رسیدند که با اضافه شدن کود فسفات آمونیوم به
خاک مورد مطالعه فسفاتهای کلسیم تشکیل میشود که با
گذشت زمان نیز به فرمهای نامحلول تبدیل میگردد.
از آنجا که خاک مورد مطالعه در طبقه بندی خاکها ی آهکی
قرار گرفته ( )Souri & Watanabe, 2011و بخش عمده آن را
کلسیت تشکیل میدهد و با توجه به این که خاکهای آهکی
منطقه قروه آلوده به ارسنیک میباشند (ماجدی و همکاران،
 )1132بنابراین ،در خاک مورد نظر از میان عوامل موثر در جذب
ارسنیک (اکسیدهای آزاد آهن ،مواد آلی ،کربناتها و )...کلسیت
مهمترین نقش را در جذب این فلز سنگین برعهده دارد .در این
مطالعه مشاهد شد که کود فسفات آمونیوم  pHخاک را کاهش
داده و از آنجا که جذب ارسنات روی کلسیت در  pHاسیدی
کمتر است و در  pHبین  12و  12به ماکزیمم مقدار خود
میرسد ( )Goldberg & Glaubig, 1998بنابراین ،جذب
ارسنیک توسط کلسیت در خاک مورد مطالعه کمتر خواهد شد .در
نتیجه تحرک و جابهجایی این فلز سنگین افزایش خواهد یافت و
شرایط برای انتشار هرچه بیشتر آن در محیطزیست و ورود به
زنجیره غذایی موجودات زنده ،فراهم خواهد شد.

محیطزیست و توسعه ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

اسیدیته ( )pHاساسا رفتار و دسترسی زیستی گیاهان را به فلزات
سنگین در خاک تعیین میکند بهطوری که قابلیت دسترسی
فلزات سنگین با  pHخاک رابطه معکوس دارد (افیونی و
همکاران.)1132 ،
( ،)Smith, 1994گزارش کرد که رسوب عناصر بهصورت
هیدروکسیدها ،کربناتهای نامحلول و کمپلکسهای آلی ،با
افزایش  pHخاک افزایش مییابد در نتیجه قابلیت دستیابی
گیاهان به فلزات سنگین در  pHپایین ،بیشتر است .همچنین
( )Shaw, 2006تحرک ارسنیک را تحت تاثیر تغییرات  pHدر
رسوبات اشبا مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که
ارسنیک تحت شرایط خنثی ( )pH=7بسیار پایدار است.
بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که کود فسفات آمونیوم افزوده
شده باع کاهش  pHدر خاک مورد مطالعه و در نتیجه افزایش
قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک بهعنوان یک فلز سنگین گردید.
منطقه قروه بهعنوان قطب کشاورزی استان کردستان مطرح
است که این موضو اهمیت دستیابی زیستی ارسنیک توسط
محصوالت کشاورزی را دو چندان میکند .مشکالت بهداشتی از
جمله سرطانهای مختلف ناشی از جذب ارسنیک به بدن انسان
در پی مصرف آب و مواد غذایی آلودگی به ارسنیک اتفاق خواهد
افتاد .بهعالوه مطالعات صورت گرفته نشان داد که آلودگی خاک
به ارسنیک در منطقه قروه دارای منشا زمین شناسی می باشد
(مهرزاد و دادستان )1132 ،در نتیجه انتشار آلودگی ارسنیک به
منابع آب و موجودات زنده از خاکهای آلوده آغاز میشود در
نتیجه ،مطالعه تحرک ارسنیک در پروفیل خاک و آبشویی آن
به آبهای زیر زمینی میتواند در جلوگیر ی از انتشار این آالینده
در محیطزیست موثر باشد .بنابراین به جهت طبیعی بودند منشا
ارسنیک در منطقه پیشنهاد میشود به بررسی اثر اصالحی
کودهای آلی و کمپوست به همراه استفاده از کوهای شیمیایی در
منطقه قروه و خاکهای آلوده به ارسنیک آن پرداخته شود.
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