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بومیسازی روش  DGTدر ايران و کاربرد آن در اندازهگيری ميزان فسفر آب و خاک
3

عادل ريحانیتبار* ،1صابر حيدری ،2علی اوالد

 .1استادیار گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز
 .3دانشیار گروه شیمی کاربردی دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت1393/5/22 :ـ تاریخ تصویب)1393/8/27 :

چکيده
فسفر ،بعد از نیتروژن ،مهمترین عامل محدودکنندة تولیدات کشاورزی در جهان است .روشهای مختلفی برای ارزیابی
مقدار فسفر در آب و خاک وجود دارد .یکی از شیوههای جدید در این زمینه روش شیب پخش در غشای نازک ()DGT
است .این روش بر پایة انتقال یونها یا عناصر به صورت پخشیدگی از الیة پخش و جذب آنها در الیة جاذب عمل
میکند .در ساخت ژلهای مورد نیاز در روش  ،DGTبه طور معمول ،از مواد انحصاری و دارای حق ثبت استفاده میشود.
در این بررسی از ژل آکریالمیدـ آلیل آگاروز به منزلة الیة پخش و فریهیدرات در ژل آکریالمیدـ آلیل آگاروز به منزلة
الیة جاذب در  DGTاستفاده شد و اثر این ماده در ضریب پخشیدگی یون فسفر در ژل پخش ،واکنشپذیری ژل پخش،
سینتیک واجذب فسفر از ژل جاذب ،راندمان استحصال فسفر از ژل جاذب ،و عملکرد  DGTدر آب و خاک بررسی شد.
نتایج نشان داد ضریب پخشیدگی یون فسفر در این ژل با  0/3درصد از آلیل آگاروز در دمای  25درجة سلسیوس
 8/2×10-6 cm2/sبود و با افزایش غلظت آلیلـ آگاروز کاهش یافت .در این تحقیق راندمان استحصال فسفر از ژل جاذب با
 10میلیلیتر اسید سولفوریک  0/15موالر تقریباً  100درصد بود .همچنین مقدار فسفر اندازهگیریشده با روش DGT
همبستگی خطی نزدیکی با مقدار فسفر موجود در محلول (** )r=0/98داشت .در این تحقیق همبستگی بسیار خوبی بین
مقدار فسفر اندازهگیریشده با روش  DGTو فسفر قابل جذب در سه خاک آهکی مورد مطالعه (** )r=0/99وجود داشت
که نشان میدهد ممکن است روش  DGTجانشینی مناسب برای اندازهگیری سریع فسفر قابل جذب در خاکهای آهکی
باشد.
کليدواژگان :آکریالمید ،آلیل آگاروز ،خاک ،فسفر.DGT ،
*

فسفر عنصری ضروری برای همة شکلهای حیات است و نقشی
مهم در ساختار  DNAو  RNAدارد .این عنصر اهمیتی فراوان
در انتقال انرژی در گیاهان به واسطة تشکیل  ATPدارد
( .)Westheimer, 1987فعالیتهای انسانی ،مثل کشاورزی و
معدنکاری و جنگلزدایی ،انتقال فسفر را از منابع زمینی به
آبهای سطحی افزایش میدهد و نقشی کلیدی در آبتباهی یا
1
غنیشدگی آبهای سطحی ایفا میکند ( Rumhayati et al,
 .)2010مهمترین اثر افزایش غلظت فسفر در رودخانهها و
دریاچهها رشد سریع جلبکهاست که میتواند اثری مخرب بر
کیفیت اکوسیستم بگذارد (.)Nijboer and Verdonschot, 2004
همچنین فسفر از عناصر پرمصرف برای گیاهان است و به دلیل
تثبیت آن در خاک ،در اثر واکنش با کلسیم محلول در

خاکهای آهکی و آهن و آلومینیوم در خاکهای اسیدی ،در
طول فصل رشد درصد کمتری از مقدار کل فسفر خاک برای
گیاهان قابل استفاده است و اثربخشی کودهای شیمیایی فسفرة
افزودهشده به خاک در مقایسه با دیگر عناصر با سرعت بیشتری
کاهش مییابد ( .)Oustan, 2004روشهای مختلفی برای ارزیابی
مقدار فسفر آب و خاک وجود دارد .روش مرسوم در آب بر
اساس تقسیم جزءبهجزء استانداردشده 2است .در این روش،
فسفر فعال به طور مستقیم توسط رنگسنجی 3،فسفر معدنی با
هیدرولیز اسیدی ،و فسفر کل توسط هضم با پرسولفات
اندازهگیری میشود ( .)APHA et al, 1998غلظت فسفر در
خاک نیز با عصارهگیرهای مختلف قابل ارزیابی است .از
روشهای بسیار معمول روش اولسن و مهلیج و بری است .اما
معموالً همبستگی فسفر استخراجی توسط این عصارهگیرها با

1. Eutrophication

2. Standardized fractionation
3. Colorimetry

مقدمه
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جذب گیاهی پایین است؛ که به طور عمده ناشی از
اختصاصیبودن عصارهگیرها برای خاکهای اسیدی یا قلیایی
است .یکی دیگر از دالیل اصلی نسبت زیاد محلول عصارهگیر به
خاک است که شباهتی به وضعیت طبیعی خاک مزرعه ندارد
( .)Menon et al, 1990یکی از روشهای جدید برای اندازهگیری
فسفر روش شیب پخش در غشای نازک )DGT( 1است .این
روش را  (1994) Davison and Zhangارائه کردند که برای
اندازهگیری فسفر محلول در آب استفاده میشود .این روش بر
پایة انتقال آنالیتها به صورت پخشیدگی در الیة نازک هیدروژل
و جذب آنها در الیة جاذب است .این الیة قادر به جذب
آنالیتهاست .یونهایی که از الیة پخش عبور میکنند بهسرعت
در این الیه جذب میشوند ( .)Zhang et al, 1998از سال 1994
تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینة استفاده از این روش در آب
و رسوبات و اخیراً در خاک صورت گرفته است ( Davison et al,

مواد و روشها
اصول روش DGT

این روش بر پایة انتقال به صورت پخشیدگی آنالیتها در الیة
نازک هیدروژل (الیة پخش) 3و جذب آنها در الیة جاذب
است .همانطور که در شکل  1دیده میشود ،الیة جاذب با الیة
پخش به ضخامت  ،△gکه نسبت به یونها نفوذپذیر است ،از
محلول جدا شده است (.)Zhang and Davison, 1999

4

; Zhang and Davison, 1995; Zhang et al, 1995; 1994
Chang et al, 1998; Harper et al, 1999; Degryse et al,
 .)2003از مزیتهای این روش اندازهگیری درجای یونها ،بهویژه

در محیطهای آبی ،مانند رودخانهها و دریاچهها و دریا ،است .با
کاربرد این روش میتوان از بروز مشکالتی که در حمل
نمونههای آبی به محل اندازهگیری ایجاد میشود جلوگیری کرد.
همچنین ،به دلیل قابلیت کاربری آسان میتوان از آن برای
اندازهگیری یونها یا عناصر در اعماق مختلف محیطهای آبی
استفاده کرد ،بدون اینکه به نمونهبرداریهای هزینهبر نیاز باشد
( .)Zhang et al, 1998اگرچه روش  DGTبه صورت دقیق
نمیتواند همة فرایندهای درگیر در جذب عناصر توسط گیاه را
نشان دهد ،همبستگی مناسب آن نشان میدهد به احتمال زیاد
فرایندهای اصلی در خاکها را تقلید میکند .فرایندهای
فیزیکوشیمیایی کنترلکنندة سیستم  -DGTخاک میتواند در
تشخیص عوامل اصلی کنترلکنندة فراهمی عناصر به سمت
گیاه مفید باشد ( .)Ernstberger et al, 2005استفاده از این
روش به دلیل هزینة باالی واردات آن تا کنون در ایران عملیاتی
نشده است و چون در ساخت ژلهای مورد نیاز در  DGTاز مواد
انحصاری و دارای حق ثبت 2استفاده میشود امکان ساخت
نمونة اصلی آن فراهم نیست .هدف این تحقیق ساخت ابزار
 DGTمشابه نمونة خارجی ،مطالعة ساختار شیمیایی ژلها و
استفاده از مواد جایگزین در ساخت آنها ،و در نهایت
اندازهگیری فسفر جهت ارزیابی دقت و واسنجی آن در آب و
خاک است.
1. Diffusive gradient in thin-films (DGT) technique
2. Patented Cross-Linker

شکل  .1شکل شماتيک از شيب غلظت در اليههای  DGTدر حالت ماندگار
)(Hooda et al, 1999

وجود الیة پخش سبب ایجاد شیب غلظت ماندگار از
محلول به سمت الیة جاذب میشود .اندازهگیری غلظت آنالیتها
در محلول با استفاده از قانون اول فیک 5و مقدار آنالیتهای
تجمعیافته در الیة جاذب انجام میشود .برای اندازهگیری فسفر
از ژل اشباعشده با فریهیدرات 6به منزلة الیة جاذب استفاده
میشود .اگر شیب غلظت در طول زمان کاربرد ثابت بماند ،شار
فسفر پخشیدهشده از الیة پخش به سمت الیة جاذب به صورت
رابطة  1بیان میشود (:)Zhang et al, 1998
F = D(C-C')/Δg
(رابطة )1
 Dضریب پخشیدگی مؤثر فسفر در ژل C ،غلظت در
محلول ،و ' Cغلظت در سطح تماس بین الیة پخش و الیة
جاذب است .اگر فسفر به صورت مؤثر با الیة جاذب پیوند یابد،
' Cصفر میشود .بنابراین رابطة  1به صورت رابطة  2ساده
میشود:
(رابطة )2

C = FΔg/D
3. Diffusion layer
4. Binding agent
5. Fick’s 1st Law
)6. Ferrihydrite (5Fe2O3•9H2O
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در نمونة خارجی برای ساخت ژلهای  DGTاز آکریالمید ،که
مونومرهای آن با یک عامل پیوندی عرضی (کراس لینکر) به
یکدیگر متصل میشوند ،استفاده میشود .در تحقیق حاضر
برای ساخت ژل آکریل آمید از عامل پیوندی عرضی 1مشتقشده
از آگاروز با پیوندهای آلیلی استفاده شد .عامل پیوندی عرضی
با افزودن  33میلیگرم سدیم بوروهیدرید و  1/6میلیلیتر
آلیلگلیسیدیلاتر به مخلوط آگاروز ( 1گرم) و سود (33
میلیلیتر و  0/3نرمال) و تکاندادن به مدت  12ساعت و سپس
آبگیری با متانول و خشککردن در آون به دست آمد .ژل
پخش با انحالل آلیل آگاروز 0/3درصد ( )w/vدر آب  95درجة
سلسیوس و افزایش آکریل آمید  15درصد ( ،)w/vپرسولفات
3
آمونیوم  10درصد ( )w/vبه منزلة آغازگر 2و کاتالیزور
 ،TEMEDو قالبگیری بین دو شیشه با فاصلة مشخص تهیه
شد (.)Chiari et al, 1996

محلول  0/1موالر شد .ژلها حداقل  2ساعت در این محلول
نگهداری شدند تا  Feبه صورت یکنواخت در درون و بیرون ژل
توزیع شود .در مرحلة بعد ژلها برداشت شد و بعد از چند ثانیه
قراردادن در آب دییونیزه ،برای حذف آهن موجود در سطح
ژل ،در محلول  0/05( 5MESموالر) که یک بافر بود و  pHآن در
 6/7تنظیم شده بود قرار داده شد .فریهیدرات شروع به رسوب
میکند .بعد از  30دقیقه ،ژلها از بافر برداشته و به مدت 2
ساعت در آب دییونیزه قرار داده شد .در طول این مدت حداقل
دو بار آّب تعویض شد تا همة مواد ناخواسته از ژل خارج شود.
در پایان ژلها برای تثبیت و شکلگیری نهایی در محلول 0/03
موالر  NaClبه مدت  24ساعت قرار داده شد .این ژلها تا سی و
سه روز ،با نگهداری در محلول  0/03موالر  NaClو در یخچال،
قابل استفادهاند (.)Santner et al, 2010
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود DGT ،شامل
دو قسمت پالستیکی است که الیهها را به یکدیگر متصل و
ساندویچ میکند .الیة پخش( 6ژل و فیلتر غشایی) روی الیة
جاذب 7قرار گرفته است .فیلتر غشایی با محیط بیرون در تماس
است و قطر قسمت پنجرهای ژل ،که با محیط بیرون تماس
دارد 20 ،میلیمتر است .ضخامت الیة جاذب  ،0/6الیة پخش
 ،0/8و فیلتر غشایی  0/135میلیمتر است ( Zhang and
.)Davison, 1995
ضخامت ژلهای استفادهشده اهمیت زیادی دارد و میزان
مواد مصرفی در ساخت ژل بر ضخامت و آماس آن پس از
آبگیری اثرگذار است .بنابراین ،مقدار آماس ژل پس از
آبگیری باید اندازهگیری شود .برای بررسی میزان آماس ژل از
نسبت آماس 8رابطة  5به کار رفت (:)Bajpai and Giri, 2003
(رابطة )5
( ×100وزن ژل خشک/وزن ژل آماس شده)= )SR (%

تهية ژل الية جاذب

اندازهگيری ضريب پخشيدگی فسفر در ژل پخش

با توجه به تعریف شار ( M ،)F=M/Atجرم فسفر
جذبشده در الیة جاذب است که از الیة با سطح  Aدر زمان
معین ) (tپخش شده است .در نتیجه ،غلظت فسفر در محلول با
رابطة  3قابل محاسبه است:
)C = MΔg/(DAt
(رابطة )3
البته مقدار  Mرا به صورت مستقل نیز میتوان محاسبه
کرد .در این روش ،الیة جاذب پس از مصرف جدا و در حجم
مشخصی از اسید سولفوریک  0/25موالر )( (Vgelدر این روش
 10میلیلیتر) قرار داده میشود .غلظت فسفر در اسید ) (Ceبا
روش ماالشیت سبز ( )Rao et al, 1997با اسپکتروفتومتر
اندازهگیری و مقدار جرم فسفر با رابطة  4محاسبه میشود:
)M =Ce(Vgel+Vacid
(رابطة )4
تهية ژل پخش

این الیه ،که به مثابة جاذب فسفر عمل میکند ،اشباع از
فریهیدرات 4یا اکسید آهن بیشکل است که توانایی زیادی در
جذب ارتوفسفاتها دارد .به منظور تهیة الیة جاذب ،الیة پخش
با ضخامت  0/6میلیمتر و دایرهشکل به قطر  2/5سانتیمتر
طبق روش باال تهیه شد 2/7 .گرم از  FeCl3.6H2Oدر 40
میلیلیتر آب مقطر دیونیزه حل و سه ژل پخش با اندازة مناسب
در آن قرار داده شد .سپس ،دوباره به آن آب افزوده شد تا حجم
محلول به  100میلیلیتر برسد .در نتیجه ،غلظت  FeCl3در

به منظور مطالعة ضریب پخشیدگی فسفر در ژلهای پخش ،از
ابزاری شبیه شکل  3استفاده شد که شامل دو قسمت مجزاست
که با منفذی دایرهشکل به قطر  1/5سانتیمتر به یکدیگر
متصل شدهاند .ژل با قطر  2/5سانتیمتر به طور مناسب در این
قسمت قرار داده شد .در یک قسمت از ابزار محلول فسفر با
غلظت 100 ppmو در قسمت دیگر همان مقدار محلول بدون
فسفر افزوده شد .به طور متناوب در فواصل زمانی حدوداً 5
دقیقه از محلول بدون فسفر  5میلیلیتر نمونه تهیه و میزان
فسفر آن قرائت شد.

1. Cross-Linker
2. Initiator
3. N,N,N´N´- tetramethylethylenediamine
4. Ferrihydrite

5. 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid
6. Diffusive gel
7. Resin gel
)8. Swelling Ratio (SR
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شکل  .2شکل شماتيک ابزار DGT

شکل  .3ابزار استفادهشده در اندازهگيری ضريب پخشيدگی فسفر در ژل

برای محاسبة ضریب پخشیدگی در ژل از قانون اول فیک
(رابطة  )6استفاده میشود:
)F=D(əC/əx
(رابطة )6
 Fشدت جریان و  əC/əxشیب غلظت در ژل است .با
گذشت زمان ،پخشیدگی فسفر از غلظت بیشتر به غلظت کم
است و معموالً یک شیب خطی بین دو قسمت ایجاد میشود .در
هر زمانی شدت جریان لحظهای با رابطة  6قابل محاسبه است.
با توجه به اینکه مقدار پخش در زمانهای کوتاه بسیار کم است،
اختالف غلظت نسبت به فاصله یا همان ضخامت ژل ثابت
میشود؛ که در این صورت شدت جریان نیز ثابت است .مقدار
شدت جریان با رابطة  7و از مقدار جرم ( )Mبر واحد سطح ()S
بر زمان ( )tبه دست میآید.
F=M/St
(رابطة )7
با ترکیب رابطههای  6و  7و با فرض شیب یا اختالف
غلظت ثابت رابطة  8حاصل میشود:
M= (DtSΔC)/x
(رابطة )8
در آزمایشگاه غلظت فسفر در بخشی از ابزار که محلول
بدون فسفر ریخته شد ( )Bبا زمان به دست آمد .با دانستن

حجم محلول در آن قسمت ،جرم ( )Mفسفر محاسبه شد .برای
محاسبة دقیقتر میتوان حجم محلولی را نیز که برای
اندازهگیری فسفر از قسمت  Bبرداشته میشود از هر مرحله کم
کرد .در زمان کمتر از  2ساعت غلظت در قسمت  Bنسبت به
قسمت  Aبسیار کمتر است و اختالف غلظت در زمانهای
مختلف تفاوت ندارند .با رسم نمودار  Mدر مقابل  ،tکه به صورت
یک خط درمیآید ،شیب آن برابر  αقابل محاسبه است .با توجه
به رابطة 𝑥 α = 𝐷𝑆𝐶/و مقدار معلوم  ،α ،x ،Sو اختالف غلظت
میانگین در هر زمان میزان ضریب پخشیدگی محاسبه شد
(.)Zhang and Davison, 1999
واکنشپذيری ژل 1پخش

ژلها در محلول با غلظت  300میکروگرم بر لیتر فسفر و در
حال همخوردن به مدت  0/5تا  24ساعت قرار گرفت و در
نهایت غلظت فسفر در ژل اندازهگیری شد ( Zhang and
.)Davison, 1999
1. Gel reactivity
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راندمان استحصال 1فسفر از ژل جاذب

با قراردهی ژل در  10میلیلیتر محلول  100میکروگرم بر لیتر
فسفر و تکاندادن آن به مدت  24ساعت و سپس اندازهگیری
غلظت فسفر محلول و غلظت فسفر جذبشده در ژل با 10
میلیلیتر شویندة  0/25موالر  H2SO4و مقایسة این دو راندمان
استحصال فسفر از ژل جاذب به دست آمد ( Zhang et al,
.)1998
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الیة بیرونی آن شکسته شد و به ترتیب الیة فیلتر و الیة
پخشنده برداشته و دور ریخته شد .ولی الیة جاذب یا اکسید
آهن در لولة سانتریفیوژ قرار داده شد (شکل  10 .)4میلیلیتر
اسید  0/25 H2SO4موالر روی آن ریخته و به مدت  2ساعت
شیک شد .میزان فسفر موجود در این محلول با استفاده از روش
ماالشیت سبز اندازهگیری شد (.)Menzies et al, 2005

سينتيک جذب فسفر در ژل جاذب

صفحات ژل در  10میلیلیتر محلول فسفر با غلظت 200
میکروگرم بر لیتر قرار داده شد و بعد از تکاندادن در شیکر
خطی با سرعت  200رفتوبرگشت در دقیقه در زمانهای ،3 ،1
 ،120 ،60 ،30 ،10 ،6و  300دقیقه در محلول  0/25موالر
اسید سولفوریک قرار گرفت و مقدار فسفر در محلول اسیدی
اندازهگیری شد ).(Santner et al, 2010
عملکرد  DGTدر محلول فسفر

به منظور بررسی عملکرد  DGTدر محلول DGT ،در 200
میلیلیتر محلول فسفر با غلظت  100و  200میکروگرم بر لیتر،
که قدرت یونی آنها با محلول  0/03 NaNO3موالر تنظیم شده
بود ،قرار داده شد و در زمانهای بین  1تا  24ساعت  DGTاز
محلولها برداشت شد .ژل جاذب بعد از جداسازی از ابزار در
محلول  0/25موالر اسید سولفوریک قرار داده شده و غلظت
فسفر در اسید اندازهگیری شد (.)Ding et al, 2010
عملکرد  DGTدر خاک

برای این بررسی از سه نمونه خاک با مقادیر فسفر قابل جذب
متفاوت استفاده شد .نمونهها پس از هواخشکشدن از الک 2
میلیمتری عبور داده شدند .بافت خاک به روش هیدرومتری
چهار زمانه ( pH ،)Gee and Bauder, 1986در نسبت  1:2خاک
به آب ( ،)Thomas, 1996و کربن آلی خاک به روش اکسایش
تر ( )Nelson and Sommers, 1982اندازهگیری شد .مقدار
فسفر قابل جذب با روش اولسن عصارهگیری و اندازهگیری شد
( 50 .)Olsen and summers, 1982گرم از خاکها در ظروف
جداگانه قرار داده شد .خاکها با استفاده از آب دیونیزة اشباع و
به مدت  72ساعت در این حالت نگهداری شد .بعد از این مدت،
ابزارهای  DGTدر عمق  1تا  2سانتیمتری در هر خاک و به
مدت  24ساعت قرار داده شد .بعد از  24ساعت ،ابزار از خاک
خارج و با آب دیونیزه سطح تماس آن با خاک تمیز شد .با
استفاده از شکافی که در ابزار وجود دارد و با کمک پیچگوشتی،
1. Recovery Efficiencies

شکل  .4نمای کلی از برداشت الية جاذب از ابزار DGT

يافتهها و بحث
با توجه به میزان عامل پیوندی عرضی استفادهشده در ساخت
این ژلها ،که  0/3درصد بود ،مقدار آماس ژل  200درصد به
دست آمد؛ به این معنی که هر ژل بعد از  24ساعت آبگیری
به اندازة دو برابر افزایش حجم یافت .با افزایش عامل پیوندی
عرضی ،به دلیل نزدیکشدن ساختارهای آکریالمید به یکدیگر،
میزان آماس ژل کاهش یافت .هنگامی که عامل پیوندی عرضی
از  0/3درصد به  0/6درصد و از  0/6درصد به  0/1درصد رسانده
شد ،مقدار آماس ژل نیز به ترتیب به  174درصد و  150درصد
کاهش یافت (1998) Zhang et al .نیز بیان کردند که ژلهای
ساختهشده بعد از آبگیری  200درصد آماس نشان دادند.
ضريب پخشيدگی فسفر

در تحقیق حاضر از عامل پیوندی عرضی آلیل آگاروز برای
آکریالمید استفاده شد تا قطر منافذ به اندازهای باشد که در عبور
یون فسفر از ژل خللی ایجاد نشود .نمودار  1مقدار فسفر
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اندازهگیریشده را در قسمت  Bاز ابزار استفادهشده ( شکل )3
در مقابل زمان نشان میدهد که با استفاده از شیب خط برازش
داده شد و مقدار ضریب پخشیدگی فسفر در دمای  25درجة
سلسیوس  8/2×10- 6 cm2/sبه دست آمد .تغییرات ضریب
پخشیدگی فسفر در سه ژل با مقدار عامل پیوندی عرضی
متفاوت در جدول  1میآید .همانطور که مالحظه میشود،
ضریب پخشیدگی فسفر با افزایش عامل پیوندی عرضی کاهش
یافته است (1999) Zhang and Davison .ضریب پخشیدگی
فسفر را در  DGTبا عامل پیوندی عرضی دارای حق ثبت ،در
دمای  17درجة سلسیوس 7/39×10-6cm2/s ،به دست آوردند.
این محققان در تحقیقات خود قطر منافذ ژل آکریالمیدی
ساختهشده با عامل پیوندی عرضی دارای حق ثبت را بیشتر از 5
نانومتر اعالم کردند و همین اندازه منافذ در عبور راحتتر یونها

از ژل پخش مؤثر است .مقدار عامل پیوندی عرضی استفادهشده
در ساخت ژل در مقاومت آن در برابر پارگی و قابلیت حمل آن
مؤثر است .به این ترتیب که با افزایش عامل پیوندی عرضی در
ساخت ژل ،به دلیل کوچکترشدن منافذ ژل ،مقاومت آن به
پارگی افزایش مییابد و در نتیجه کاربری آن آسانتر میشود.
ولی انتظار بر این است که ضریب پخشیدگی فسفر یا عناصر
دیگر در آن کاهش یابد .به همین دلیل الزم است عامل پیوندی
عرضی به مقداری اضافه شود که عالوه بر اینکه مقاومت مناسبی
در برابر پارگی دارد میزان ضریب پخشیدگی فسفر در آن تحت
تأثیر قرار نگیرد .با توجه به نتایج بهدستآمده از ضرایب
پخشیدگی در ژل در باقی تحقیقات از ژل با عامل پیوندی
عرضی  0/3درصد استفاده شد.

جدول  .1تغييرات ضريب پخشيدگی فسفر در آب و ژل ساختهشده با عامل پيوندی عرضی آليل آگاروز

ژل ساختهشده از

ژل ساختهشده از

15% Acrylamide

15%

ژل ساختهشده از

15% Acrylamide

یون

آب

+
0/3% allylagaroseCrossLinker

Acrylamide +
0/6% allylagaroseCrossLinker

+
1% allylagaroseCrossLinker

P

10-5

8/2*10-6

7/6*10-6

6/8*10-6

r² = 0.99

)P (mg

کلی  DGTتأثیرگذار نیست .وجود بارهای مثبت یا منفی در
سطح یا درون ژل در گروههای عاملی باعث جذب یون میشود و
میتواند در ضریب پخشیدگی یون و عبور آن از الیة پخش مؤثر
باشد .افزایش الکترولیتهایی مثل  NaNO3در مراحل پایانی
ساخت ژل اثر بارهای مثبت و منفی را در کاهش یا افزایش
ضریب پخشیدگی یونها کاهش میدهد ( Zhang and
.)Davison, 1999

)Time (min
نمودار  .1مقدار فسفر اندازهگيریشده در قسمت  Bاز ابزار استفادهشده

Cgel/Csol

(شکل  )3در مقابل زمان

واکنشپذيری ژل پخش

نسبت غلظت فسفر در ژل پخش به غلظت فسفر در محلول در
مقابل زمان در نمودار  2میآید .همانطور که مالحظه میشود،
این نسبت تا زمان  24ساعت تقریباً ثابت شده و به عدد 4
رسیده است (2005) Dočekalová and Diviš .تجمع یون را در
ژل پخش  4/5برابر مقدار آن یون در محلول به دست آوردند و
گزارش کردند این مقدار تجمع یون در الیة پخش در عملکرد

)Time (hour
نمودار  .2نسبت غلظت فسفر در ژل پخش به محلول در مقابل زمان
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راندمان استحصال ژل جاذب
فسفر پيوند يافته به اليه رزين
)(µg/cm2

 (1998) Zhang et alگزارش کردند به منظور اندازهگیری مقدار
فسفر جذبشده توسط ژل جاذب الزم است آن را در 10
میلیلیتر اسید سولفوریک  0/25موالر به مدت  2ساعت تکان
داد یا به مدت  12ساعت آن را در این اسید قرار داد .در این
مدت زمان  100درصد فسفر چسبیده به الیة جاذب از آن جدا
می شود .چون در این تحقیق از ژل جاذب با عامل پیوندی
جایگزین استفاده شد ،الزم است این بررسی برای ژل دوباره
انجام شود .همانطورکه در نمودار  3مشاهده میشود ،میزان
راندمان استحصال فسفر از ژل جاذب با  10میلیلیتر اسید
سولفوریک  0/15موالر تقریباً  100درصد است و با افزایش
غلظت اسید این میزان در تکرارهای مختلف کاهش یافته است.
 (2001) Linge and Oldhamگزارش کردند اندازهگیری فسفر
به روش رنگسنجی ماالشیت سبز به غلظت اسید حساس است
و با افزایش غلظت اسید سولفوریک قابلیت این روش کاهش
مییابد و میزان فسفر را کمتر از میزان واقعی نشان میدهد.
البته این محققان غلظت اسید بیشتر از  0/5موالر را اثرگذار
دانستهاند؛ ولی در تحقیق حاضر این کاهش رنگ در محلولهای
با اسید  0/25و  0/35موالر مشاهده شد.

زمان (دقيقه)
نمودار  .4سينتيک جذب فسفر توسط ژل جاذب

عملکرد  DGTدر محلول فسفر

در این قسمت از آزمایشها  DGTدر  200میلیلیتر محلول
فسفر با غلظت  100و  200میکروگرم بر لیتر قرار داده شد و در
زمانهای  ،7 ،4 ،3 ،2 ،1و  24ساعت از محلولها برداشت شد و
مقدار فسفر تجمعیافته در الیة جاذب هر  DGTبا رابطة 4
(نمودار  )5و مقدار فسفر موجود در سطح تماس  DGTبا محلول
با رابطة ( 3نمودار  )6محاسبه شد.
200 ppb

در این تحقیق جذب فسفر توسط فریهیدرات موجود در الیة
جاذب در زمان  10دقیقه به حداکثر مقدار خود رسید (نمودار
.)4

)Mass P (µg

سينتيک جذب فسفر در الية جاذب

r² = 0.9

راندمان استحصال فسفر

زمان (ساعت)

100 ppb

2.50
2.00

نمودار  .3راندمان استحصال فسفر با  2ساعت تکاندادن ژل جاذب در 10
ميلیليتر اسيد سولفوريک در غلظتهای متفاوت

 (2005) Mason et alجذب برخی کاتیونها و آنیونها را
در ژل جاذب با مخلوطی از فریهیدرات و  ،chelex-100که یک
نوع رزین تبادل کاتیونی است ،مطالعه و گزارش کردند جذب
این عناصر تا زمان  60دقیقه به حداکثر مقدار خود میرسد.
افزایش سرعت جذب فسفر یا دیگر عناصر به الیة جاذب توان
این الیه را به منزلة جذبکننده بینهایت افزایش میدهد.

1.00
r² = 0.9

)Mass P (µg

1.50

0.50
0.00
30

20

10

0

زمان (ساعت)
نمودار  .5فسفر تجمعیافته در الیة جاذب  DGTنسبت به زمان کاربرد در دو
محلول با غلظت فسفر  200 ppbو 100
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محلول  100میکروگرم بر لیتر فسفر در زمان  6ساعت به کار
رفت که نتایج آن در نمودار  7میآید .نتایج نشاندهندة وجود
رابطهای خطی بین مقدار فسفر تجمعیافته در الیة جاذب و
ضخامت الیة پخش است .هر چه ضخامت الیة پخش افزایش
یابد ،در زمانی یکسان ،مقدار فسفر تجمعیافته در الیة جاذب
کاهش مییابد (1998) Harper et al .اعالم کردند با کاربرد چند
 DGTبا ضخامت الیة پخش متفاوت در محلول مشخص و در
زمان یکسان وجود رابطة خطی بین مقدار عنصر تجمعیافته در
الیة جاذب و عکس ضخامت الیة پخش شرط ضروری برای این
است که غلظت محاسبهشده در سطح تماس  DGTبه منزلة
غلظت در محلول تفسیر شود.
R² = 0.986

نمودار  .6مقدار غلظت اندازهگيریشده توسط  DGTدر مقابل زمان در دو
محلول با غلظت  200 ppbو 100

خط ممتد نشاندهندة مقدار دقیق غلظت فسفر در محلول اولیه قبل از
کاربرد  DGTاست.

1.5

1

0.5

)Mass P (µg

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

)1/Δg (mm-1
نمودار  .7مقدار فسفر تجمعيافته در الية جاذب در  DGTنسبت به عکس

 (1995) Zhang et alاعالم کردند ایجاد حالت شبهماندگار
و رسیدن به شیب غلظت ثابت در الیة پخش و کاهش
ناهمخوانی محاسبات با کاربرد ( DGTبا ضخامت الیة پخش 0/5

میلیمتر) در زمان کاربرد بیشتر از  1ساعت اتفاق میافتد .در
DGTاستاندارد (ضخامت الیة پخش حدود  )0/7این زمان 3
ساعت است .با افزایش ضخامت الیة پخش ،مثالً تا  2میلیمتر،
حالت شبهماندگار ممکن است تا پایان  24ساعت نیز حاصل
نشود .همانطور که در نمودار  5مشاهده میشود ،در زمانهای
کمتر از  3ساعت ،به دلیل ایجاد شار در الیة پخش ،مقدار فسفر
محاسبهشده در سطح تماس  DGTبا محلول بیشتر از مقدار
فسفر محلول بوده است و با افزایش بیشتر زمان کاربرد به 24
ساعت مشاهده میشود که مقدار فسفر محاسبهشده با DGT
کمتر از فسفر اولیه محلول خواهد بود(2000) Harper et al .
گزارش کردند اگر فراهمی مناسبی از عنصر نزدیک  DGTوجود
نداشته باشد ،از آنجا که بههمخوردگی به پخشیدگی مولکولی
محدود میشود که آن هم سرعت مناسبی برای حفظ غلظت در
نزدیکی  DGTندارد ،غلظت عنصر در سطح تماس با  DGTو
شارش آن در الیة پخش با زمان کاهش مییابد.
در بخش دیگری از بررسی عملکرد  DGTدر محلول ،سه
نوع  DGTبا الیة پخش در ضخامتهای مختلف در  4لیتر

ضخامت الية پخش

به منظور بررسی عملکرد  DGTدر محلول فسفر 10 ،لیتر
از محلول فسفر در غلظتهای  ،200 ،100 ،50و 400
میکروگرم بر لیتر تهیه شد و یک  DGTدر این محلول ،که
بهخوبی در حال شیک و مخلوط شدن است ،قرار داده شد .بعد
از  24ساعت DGT ،برداشت شد و مقدار فسفر تجمعیافته در
الیة جاذب و مقدار فسفری که در تماس با سطح آن بود با
رابطههای  1تا  4محاسبه شد .همانطور که در نمودار 8
مالحظه میشود ،همبستگی مناسب و معناداری بین مقدار
فسفر اندازهگیریشده در  DGTو محلول وجود دارد.
 (1998) Zhang et alاعالم کردند مقدار فسفر
اندازهگیریشده با روش  DGTدر دریاچهای در انگلستان بسیار
نزدیک به مقادیر اندازهگیریشده با روش  1 FRPبود .تکنیک
 FRPروشی پذیرفتهشده برای اندازهگیری فسفر زیستفراهم
است و با آن فسفر کلوئیدی (فسفر پیوندیافته با مواد آلی) نیز
اندازهگیری میشود .ولی در روش  ،DGTبه دلیل اندازة منافذ
ژل ،ممکن است برخی از انواع فسفرهای کلوئیدی قادر به عبور
از ژل پخش و اتصال به الیة جاذب نباشند .به همین دلیل در
1. Filterable reactive phosphorus
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روش  DGTارتوفسفاتهای بیشتری اندازهگیری میشوند .البته
فسفر کلوئیدی ،به دلیل ساختاری که دارد ،به صورت مستقیم
زیستفراهم نیست .در نتیجه فسفر اندازهگیریشده با روش
 DGTنسبت به روش  FRPنزدیکتر به فسفر زیستفراهم است.
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عملکرد  DGTدر خاک

برخی ویژگیهای خاکهای مورد نظر در جدول  2و میزان
فسفر اندازهگیریشده با روش اولسن و  DGTدر جدول 3
میآید.

r² = 0.98

غلظت در DGT
)(µg/l

غلظت در محلول
)(µg/l
نمودار  .8غلظت اندازهگيریشدة فسفر توسط  DGTنسبت به غلظت فسفر در محلول در زمان کاربری  24ساعت
جدول  .2برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی سه خاک استفادهشده در تحقيق

شمارة خاک

بافت خاک

1
2
3

لوم
لوم
لوم

clay

Sand

OC

*CaCO3

pH

%

25/71
26/53
20/03

44/41
43/07
47/75

1/61
0/69
1/35

26/5
29/5
7/37

7/98
8/19
8/25

* معادل
جدول  .3فسفر اندازهگيریشدة سه خاک استفادهشده در تحقيق

شمارة خاک

Olsen
))mg/Kg

CDGT
))µg/L

1
2
3

6/57
2/17
16/07

10/87
8/15
58/61
70
60

r² = 0.9

40
30
20

)CDGT (ppb

50

10
0
20

10
15
)Olsen (mg/Kg soil

5

0

نمودار  .9رابطة ميزان فسفر اندازهگيریشده توسط  DGTو روش اولسن

ضرایب همبستگی بین فسفر اندازهگیریشده توسط
 DGTو روش اولسن در نمودار  9میآید .همانطور که مالحظه
میشود ،همبستگی باالیی بین دو پارامتر وجود داردMenzies .
 (2005) et alتحقیقی در زمینة ارزیابی قابلیت دسترسی فسفر
در اراضی کوددادهشده ،با استفاده از روش  DGTو دیگر
روشهای معمول ،انجام دادند .نتایج آنان نشان داد ارزیابی فسفر
با استفاده از روش  DGTهمبستگی باالیی با مقدار فسفر
اندازهگیریشده با روش اولسن دارد.
نتيجهگيری

روش  DGTبرای اولین بار در دانشگاه النکستر کشور انگلستان
در سال  1994ارائه شد .از آن پس در بسیاری از کشورهای
جهان تحقیقات متعددی در این زمینه انجام یافته است .در
ایران به دالیل متعدد این تکنیک تا کنون استفاده نشده و مقالة
منتشرشدهای دربارة کاربرد آن وجود ندارد .از جهت دیگر ،چون
در ساخت ژلهای استفادهشده در این ابزار از عامل پیوندی
عرضی با حق ثبت استفاده شده است ،امکان ساخت آن از نمونة

1394  بهار،1  شمارة،46  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

 از نتایج بسیار مهم این تحقیق.به حداکثر مقدار خود رسید
 با فسفرDGT همبستگی خوب فسفر اندازهگیریشده توسط
 البته در تحقیقات بعدی.محلول و فسفر قابل جذب خاک است
 بهویژه خاکهای،این موضوع در تعداد زیادی از خاکهای ایران
. باید دوباره آزمایش شود،آهکی

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از گزارش نهایی طرح پژوهشی
 و کاربرد آن در خاک به شمارةDGT «امکانسنجی ساخت ابزار
» دانشگاه تبریز92/11/26 ص مصوب مورخة/27/3510-7
میباشد که از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تبریز اجرا شده
 بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به.است
 از.دلیل تأمین هزینة تحقیق و مساعدتهای الزم تقدیر میشود
.همة داوران این مقاله سپاسگزاریم
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 به همین دلیل در این تحقیق از عامل.اصلی وجود نداشت
 استفاده شد وDGT پیوندی عرضی جایگزین برای ساخت ابزار
همة مراحل ساخت (از نگهدارنده تا ژلها) با هزینة کمتر در
، همانطور که در نتایج مشاهده شد.ایران بومیسازی شد
 ساختهشده در ایران در اندازهگیری فسفر محلولDGT عملکرد
.و خاک مناسب است و میتواند در تحقیقات بعدی به کار رود
در این تحقیق ضریب پخشیدگی فسفر در سه ژل آزمایششده
با مقدار عامل پیوند عرضی متفاوت محاسبه و مشاهده شد که
 با.ضریب مذکور با افزایش عامل پیوندی عرضی کاهش مییابد
، درصد بود0/3 توجه به اینکه مقدار کراس لینکر در این تحقیق
 نسبت، همچنین. درصد به دست آمد200 مقدار آماس ژل
غلظت فسفر در ژل پخش به غلظت فسفر محلول در مقابل زمان
 در این. رسید4  ساعت این نسبت به عدد ثابت24 محاسبه و در
 دقیقه10 تحقیق سینتیک جذب فسفر توسط فریهیدرات در
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