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مقايسة تأثير اکسيد آهن نانو و غير نانو بر گونهبندی و فراهمی فسفر در خاکهای آهکی
5

سلمان رئوف يزدینژاد ،1امير فتوت ،*2رضا خراسانی ،3حسن فيضی ،4علیرضا کريمی کارويه
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 .4استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربتحیدریه
 .5استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت1393/2/22 :ـ تاریخ تصویب)1394/2/28 :

چکيده
رفتار شیمیایی فسفر در خاک تابعِ پیچیدهای از عوامل مختلف از جمله اکسیدهای آهن است .هدف این پژوهش بررسی
تأثیر اندازه (نانو و غیر نانو) و غلظت ذرات اکسید آهن بر گونهبندی و فراهمی فسفر برای گیاه بود .پژوهش به صورت
طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایة کامالً تصادفی در چهار تکرار و پنج سطح اکسید آهن غیر نانو و پنج سطح
اکسید آهن نانو ( )mgkg-1 10000 ،5000 ،1000 ،500 ،0انجام پذیرفت .گونهبندی فسفر به روش عصارهگیری پیدرپی
انجام شد .کاربرد نانوذرات اکسید آهن باعث کاهش معنادار فسفر اولسن در نمونهها شد و در تیمار  mgkg-1 5000مقدار
فسفر اولسن از  3میلیگرم بر کیلوگرم در تیمار شاهد به  0/9میلیگرم بر کیلوگرم کاهش یافت؛ در حالی که این تغییر
در مورد اکسید آهن غیر نانو معنادار نشد .کاهش معنادار در شکلهای  Ca2-Pو  Ca8-Pبا تغییرات اندازه و غلظت اکسید
آهن مشاهده شد که این کاهش در تیمارهای نانو شدیدتر بود .تغییرات شکل  Ca10-Pدر تیمارها معنادار نشد .تغییرات
شکل  Fe-Pبا تغییر غلظت آهن معنادار شد؛ اما شکل  O-Pفقط در تیمار  10000اکسید آهن نانو معنادار شد .با توجه به
تأثیر اندازة ذرات اکسید آهن بر رفتار شیمیایی فسفر در خاک ،به نظر میرسد باید به آثار جانبی کاربرد نانوذرات اکسید
آهن در خاک توجه ویژهای کرد.
کليدواژگان :فسفات آهن ،فسفات کلسیم ،فسفر محبوس ،فسفر معدنی.

مقدمه

*

کمبود فسفر ،به منزلة مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه پس از
نیتروژن ،یکی از چالشهای معمول در  42درصد زمینهای
زراعی دنیا ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،محسوب
میشود ( .)Lio et al., 1994معتبرترین مطالعه در زمینة
گونهبندی شیمیایی فسفر در خاک را Chang and Jakson
( )1957انجام دادند .آنها فسفر را در شکلهای فسفات
آلومینیوم و آهن و کلسیم به وسیلة عصارهگیری پیدرپی با
آمونیوم فلوراید ( ،)NH4Fسدیم هیدروکسید ( ،)NaOHو
سولفوریک اسید ( )H2SO4اندازه گرفتند .فسفر محبوس نیز در
این روش به کمک عصارهگیری با دیتیوناتسیترات ()Na2S2O4
اندازهگیری شد ،)1989( Jiang and Gu .بر اساس این مطالعات،
روش جدیدی برای گونهبندی فسفر معدنی در خاکهای آهکی
پیشنهاد دادند که در آن کلسیم فسفات در سه فرم ( Ca2-P,
* نویسندة مسئولafotovat@um.ac.ir :

 )Ca8-P, Ca10-Pبا استفاده از عصارهگیرهای مختلف جداسازی
شد.
منابع فسفر در دسترس گیاه در خاک محدود است .بخش
کوچکی از منابع فسفر نامحلول خاک شامل فسفر جذب ضعیف
سطحیشدة کلوئیدهای رس و فسفر آلی بیشتر میتواند به فرم
قابل استفادة گیاه درآید .این بخش ذخیرة ناپایدار فسفر نامیده
میشود ( .)Krishna, 2002بخش اعظم فسفر خاک تثبیتشده
است .در فرایند تثبیت در خاکهای آهکی ،یون کلسیم در
واکنش با فسفر منوکلسیم فسفات تولید میکند و سپس به
دیکلسیم فسفات و اکتاکلسیم فسفات تبدیل میشود و
سرانجام در خاک به شکل رسوب آپاتیت درمیآید ( Foth and
 )2006( Carreira et al. .)Ellis, 1997گزارش دادند کربناتها
در رسوب فسفر به صورت فسفاتهای کلسیم در خاکهای
آهکی نقش مؤثری دارند؛ در صورتی که اکسیهیدروکسیدهای
آهن نیز میتوانند نقش تثبیتکنندگی همانند کربناتها بر
فسفر داشته باشند )2003( Bartrand et al. .جذب فسفر را در
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خاکهای آهکی بیشتر تابع مقدار کربنات کلسیم خاک دانستند؛
در حالی که در خاکهای قلیایی اکسیدهای آهن و آلومینیوم را
مهمترین عامل جذب فسفر معرفی کردند .اما Olsen and
 )1982( Sommerدر مطالعة خود نقش مؤثر اکسیدهای آهن و
آلومینیوم را در تثبیت فسفر در خاکهای آهکی اعالم کردند.
 )2000( Turrion and Gallardoغلظت پایین فسفر در دسترس
گیاه را در خاکهای اسیدی به دلیل تشکیل فرمهای نامحلول
فسفاتهای آهن و آلومینیوم و فسفر جذب سطحیشده توسط
سزکوئیاکسیدها دانستند .اکسیدهای آهن و آلومینیوم میتوانند
هم به صورت مجزا در خاک وجود داشته باشند و هم به صورت
پوشش روی سایر ذرات خاک قرار گیرند.
 )2002( Turrion and Gallardoدر اندازهگیری فسفر به
روش هدلی گزارش کردند همبستگی منفی معناداری بین فسفر
ناپایدار عصارهگیریشده با سدیمبیکربنات و اشکال مختلف آهن
و آلومینیوم موجود در خاک مورد آزمایش وجود دارد و زمانی
که مقدار فرمهای آهن و آلومینیوم در خاک باال باشد سهم
فسفر ناپایدار ( )P-NaHCO3در خاک کم میشود که
نشاندهندة نقش مؤثر این عناصر در تثبیت فسفر است.
 )2011( Fonseca et alدر مطالعهای دربارة یوتریفیکیشن و
مطالعة گونهبندی فسفر و آهن در دو خاک متوجه شدند خاک
دارای اکسید آهن طبیعی باال کمتر اجازة ورود فسفر را به فاز
محلول میدهد و آن را تثبیت میکند .این اثر با کاهش مقدار
 pHافزایش پیدا میکند.
امروزه با توجه به کاربرد گستردة ذرات نانو در مطالعات،
به دلیل افزایش سطح ویژه و سرعت باالی واکنشپذیری در
دمای پایین ( ،)Gleiter, 1989استفاده از نانوذرات آهن برای
اصالح خاکهای آلوده به فلزات سنگین ،نظیر سرب ،مورد

متوجه قرار گرفته است .این موضوع میتواند بر شدت واکنش
متقابل آهن و فسفر در خاک تأثیرگذار باشد.
اغلب مطالعات دربارة اثر متقابل فسفر و اکسیدهای آهن و
آلومینیوم محدود به خاکهای دارای  pHاسیدی یا دارای مواد
مادری سرشار از آهن و آلومینیوم است و واکنش اکسیدهای
آهن با فسفر در خاکهای آهکی کمتر بررسی شده است .با
توجه به تحقیقات اندک صورتگرفته دربارة این موضوع ،نیاز به
تحقیق در این زمینه احساس شد و این مطالعه با هدف مقایسة
اثر اندازه (نانو و غیر نانو) و غلظت اکسید آهن بر فراهمی و
گونهبندی فسفر خاک انجام پذیرفت.

مواد و روشها
خاک استفادهشده در این تحقیق با آنالیزهای اولیة خاک از
مزرعة پردیس دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و به منظور
آمادهسازی برای مطالعه با نسبت  60:40با شن مخلوط شد .این
مطالعه به صورت طرح کامالً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل
با چهار تیمار اکسید آهن ( )Fe2O3نانو و چهار تیمار اکسید آهن
غیر نانو همراه یک تیمار شاهد تعریف شد 1/5 .کیلوگرم خاک
در گلدانهای مورد استفاده ریخته شد و جهت آمادهسازی
تیمارها نسبتهای  ،5000 ،1000 ،500و  10000میلیگرم بر
کیلوگرم اکسید آهن نانو و غیر نانو در چهار تکرار با خاک هر
گلدان خوب مخلوط شد و تکرارهای تیمار شاهد نیز بدون اضافه
کردن اکسید آهن آماده شد .پودر اکسید آهن در اندازة نانو
طبق بررسیهای آزمایشگاهی دارای متوسط اندازة  20تا 30
نانومتر و سطح ویژة  80تا  90متر مربع بر گرم و درجة خلوص
بیش از  99/8درصد بود .ذرات اکسید آهن غیر نانو نیز دارای
درجة خلوص بیش از  99درصد بود (شکل .)1

شکل  .1تصوير نانوذرات اکسيد آهن با استفاده از (( )STMسمت راست) و تصوير ذرات اکسيد آهن غير نانو با استفاده از (( )SEMسمت چپ)

يزدینژاد و همکاران :مقايسة تاثير اکسيد آهن نانو و غير نانو ...

به منظور مطالعة آزمایشگاهی بر خاک ،نمونههای خاک
پس از انتقال به آزمایشگاه در معرض هوای آزاد خشک و سپس
برای مراحل بعدی آزمایشگاهی از الک  2میلیمتری عبور داده
شد .کالس بافتی خاک به روش هیدرومتری ( Gee and
 )Bauder, 1982و  pHو قابلیت هدایت الکتریکی خاک در
نسبت  1:1خاک :آب در تیمارهای آزمایش و نمونة اولیة خاک
تعیین شد .همچنین ،کربنات کلسیم معادل به روش
خنثیسازی با اسید ( )Richards, 1969و کربن آلی به روش
 )1934( Walkley and Blackدر نمونة اولیة خاک اندازهگیری
شد .تعیین مقدار فسفر قابل دسترس برای گیاه به روش اولسن
(عصارهگیری با بیکربنات سدیم) انجام پذیرفت .فسفر کل و
فسفر معدنی با روش سوزاندن ،که آن را ساندرز و ویلیام ارائه و
 )1958( Walker and Adamsاصالح کردند ،اندازهگیری شد .به
دلیل آهکی بودن خاک مورد مطالعه ،عصارهگیری و تعیین
اجزای معدنی فسفر خاک در هر یک از تیمارها به روش Jiang

 )1989( and Guصورت پذیرفت (جدول  .)1مجموع شکلهای
فسفات کلسیم در روش  )1989( Jiang and Guشامل ،Ca2-P
 ،Ca8-Pو  Ca10-Pرا میتوان معادل فسفات کلسیم
اندازهگیریشده در روش  )1957( Chang and Jaksonدانست و
این پارامتر را نیز در مطالعات و بررسیهای آماری مورد توجه
قرار داد.
آنالیزهای آماری در این مطالعه به کمک نرمافزار آماری
 IBM SPSS 21و مقایسة میانگینها به کمک آزمون دانکن در
سطح معناداری  0/05انجام شد.

يافتهها و بحث
جدول  2برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک اولیة
استفادهشده در این مطالعه را نشان میدهد .غلظت فسفر کل،
فسفر آلی ،فسفر معدنی ،و همچنین فرمهای مختلف فسفر
معدنی در خاک اولیه در جدول  3میآید.

جدول  .1خالصة روش عصارهگيری پیدرپی فسفر معدنی در خاکهای آهکی ()Jiang and Gu, 1989

 pH7/5 ، 0/25 M NaHCO3خاک
 ، pH 4/2 ، 0/5 M NH4Acشستوشو با الکل  %95نمونة 1
 ، pH 8/2 ، 0/5 M NH4Fشستوشو با محلول  NaClاشباع نمونة 2
 ، 0/1 M NaOH-0/1 M Na2CO3شستوشو با محلول  NaClاشباع نمونة 3
 ،0/3 M Na3Cit-Na2S2O4-NaOHشستوشو با محلول

NaCl

اشباع

نمونة 4

 ،0/5 M H2SO4شستوشو با محلول  NaClاشباع نمونة 5
نمونة 6
Ca10-P

O-P

Al-P

Fe-P

Ca8-P

Ca2-P

جدول  .2خصوصيات فيزيکوشيميايی اولية خاک

کالس بافتی

EC
µScm-1

O.C

CCE

%

%

Loamy Sand

700

2/98

14/12

pH

P

N

Fe-o

K

Fe-d

-1

mgkg

7/99

400

106/00

5/28

47/20

99/50

CCE: calcium carbonate equivalent

جدول  .3فرمهای مختلف فسفر اندازهگيریشده در خاک اوليه

فسفر کل

فسفر معدنی

فسفر آلی

Ca2-P

Ca8-P

Ca10-P

Al-P

Fe-P

OC-P

mgkg-1

567/44

483/63

83/82

7/06

581

100/74

391/42

nd

23/42

77/54
nd: Not detected
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فسفر اولسن در تیمار شاهد نسبت به نمونة خاک اولیه افزایشی
جزئی داشت .این موضوع طبق مطالعة Laboski and Lamb
( )2003میتواند به دلیل آبیاری و مرطوب کردن تیمار شاهد و
در نتیجه افزایش حاللیت فسفر تثبیتشده در خاک باشد.
محدودة تغییرات فسفر اولسن در این مطالعه بین  0/9تا 5/1
میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد .در آزمایش فاکتوریل،
اختالف معنادار در سطح  5درصد با تغییر غلظت تیمارهای
اکسید آهن مشاهده نشد .در مقابل اثر اندازة ذرات بر فسفر
اولسن به شکل معنادار مشاهده شد .اثر متقابل بین اندازه و
غلظت نیز معنادار شد .در مقایسة میانگینها با آزمون دانکن،
فسفر اولسن اندازهگیریشده در همة تیمارهای نانو اختالف
معناداری با شاهد و تیمارهای اکسید آهن غیر نانو داشتند؛ در
صورتی که تغییر غلظت در این بخش کمتر اثربخش بود (شکل
 .)2در تیمارهای غیر نانو در غلظت  5000روند افزایشی موجود
به حد معنادار رسید؛ اما در غلظت  10000کاهش فسفر اولسن
به شکل معنادار مشاهده شد .فرم  Fe-Pبه منزلة فرمی از فسفر،
که میتواند بهآرامی در دسترس گیاه قرار گیرد ،شناخته میشود
و فرم  OC-Pفرم بیاستفاده برای گیاه است .افزایش فسفر
اولسن با کاربرد اکسید آهن غیر نانو میتواند به دلیل آزادسازی
آرام این فرم به فاز محلول خاک باشد که البته در غلظتهای
باالتر نتیجة معکوس دارد .کاهش فسفر اولسن در اثر کاربرد فرم
نانوی اکسید آهن میتواند به دلیل ایجاد فرم محبوس فسفر در
اکسید آهن یا به علت قدرت جذب باالی نانوذرات اکسید آهن
باشد؛ چنان که  )2005( Waychunas et alدر مطالعة خود به
توانایی جذب سطحی باالی فلزات و آلودگیهای آنیونی در
خاکـ مانند جیوه ،سلنیوم ،کروم ،و ...ـ به وسیلة نانوذرات
اکسید آهن نسبت به اکسیدهای غیر نانو اشاره کردندTorrent .
 )1990( et alدریافتند که جذب فسفات به وسیلة گئوتیت بر
کریستالهای نازک ،ناهموار ،و چندالیهای بیش از کریستالهای
تکالیهای است .همچنین به این موضوع اشاره کردند که
کریستالهای چندالیهای فسفات را با قدرت بیشتری به خود
جذب میکنند ،که به دلیل شیارهای میکروسکوپی موجود روی
این کریستالهاست .همچنین بین کریستالهای اکسید آهن در
اندازههای کوچکتر نسبت به کریستالهای بزرگتر اتصاالت
قویتری با فسفات خاک برقرار میشود .این یافتهها میتواند
کاهش بیشتر فراهمی فسفر را در تیمارهای نانو بهخوبی توجیه
کند.

Nano

ab
abc
bc

cd
de

10000

de

5000

de

d

1000

500

غلظت mgkg-1

فسفر اولسن

Micro

a

6
5
4
3
2
1
0

0

mgkg-1تیمار آهن
شکل  .2تغييرات فسفر اولسن با تغيير غلظت اکسيد آهن نانو و غير نانو

فسفر کل و آلی
در بررسی تغییرات فسفر کل و آلی با استفاده از آزمایشهای
فاکتوریل و مقایسة میانگینها به کمک آزمون دانکن تغییر
معناداری با تغییرات تیمارهای آزمایشی اتفاق نیفتاد .فسفر کل
در نمونهها بین  564/23تا  567/44میلیگرم بر کیلوگرم بود.
این مقدار در خاک اولیه نیز برابر  567/5اندازهگیری شد .مقدار
فسفر آلی خاک در نمونهها بین  81/02تا  91/08اندازهگیری
شد .فسفر آلی در خاک اولیه نیز  83/81میلیگرم بر کیلوگرم
بود .به دلیل کمبود تولید مواد آلی ،فرم آلی فسفر بخش
کوچکی از فسفر کل را تشکیل میدهد.

فسفر معدنی
فسفر معدنی خاک در نمونهها در محدودة  473/77تا  485/65و
در خاک اولیه برابر  483/62میلیگرم بر کیلوگرم بود .در
بررسیهای فاکتوریل اثر اندازة ذرات بر فسفر معدنی به شکل
معنادار مشاهده شد .اما اثر غلظت و همچنین اثر متقابل غلظت
و اندازه بر فسفر معدنی معنادار نشد .تغییرات فسفر معدنی با
تغییر غلظت اکسید آهن نسبت به تیمار شاهد به شکل معنادار
وجود نداشت .با این حال ،همانگونه که در بررسی فاکتوریل
اندازة ذرات مشاهده شد ،سطح فسفر معدنی در نمونههای تحت
تیمار با اکسید آهن غیر نانو باالتر از سطح فسفر معدنی در
تیمارهای اکسید آهن نانو است (شکل .)3
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شکل Ca2-P

این بخش کمترین مقدار فسفاتهای کلسیم را به خود
اختصاص داد .حدود تغییرات این بخش بین  5/15تا 6/94
میلیگرم بر کیلوگرم و مقدار آن در نمونة اولیة خاک برابر 7/06
میلیگرم بر کیلوگرم بود .در همة تیمارها کاهش این بخش
نسبت به خاک اولیه مشاهده شد .گو  )2000( .et alنیز در
بررسی اثر کشت بر شکلهای معدنی فسفر در خاک مشاهده
کردند فسفر معدنی قابل استخراج با بیکربنات سدیم بر اثر
جذب فسفر توسط گیاه کاهش مییابد .اثر اندازة ذرات و غلظت
به شکل معنادار در غلظت  Ca2-Pدر سطح  1درصد مشاهده
میشود .اثر متقابل غلظت و اندازه نیز در سطح  5درصد معنادار
شد .با مقایسة میانگینها به کمک آزمون دانکن در سطح
معناداری  5درصد در تیمار  500اکسید آهن نانو کاهش معنادار
در غلظت  Ca2-Pمشاهده شد (شکل  .)4پس از این کاهش در
تیمارهای نانو با افزایش غلظت اکسید آهن افزایش فرم Ca2-P
در خاک مشاهده شد .در تیمار  1000اکسید آهن نانو با وجود
این افزایش هنوز سطح  Ca2-Pنسبت به تیمار شاهد به طور
معنادار پایینتر است .در تیمارهای  5000و  10000اکسید
آهن نانو این کاهش غلظت فرم  Ca2-Pمعنادار نیست .در
تیمارهای غیر نانو کاهش غلظت  Ca2-Pدر تیمارهای ،500
 ،1000و  5000به شکل محدود مشاهده میشود که البته این
کاهش معنادار نیست .در تیمار  10000مشابه تیمارهای نانو
افزایش غلظت  Ca2-Pمشاهده شد که این افزایش نیز در حد
معنادار نبود )1985( Ryan et al .نیز در مطالعات خود به این
موضوع اشاره کردند که جذب و رسوب فسفر در خاک بیش از
آنکه تابعی از مقدار اکسید آهن در خاک باشد تابعی از اندازة
این ذرات در خاک و سطح ویژة آنهاست.
Micro

a ab

ab ab

bc

ab
c

6
4
2

غلظت mgkg-1

Nano

ab

a

8

0
10000

5000

1000

500

0

mgkg-1تیمار آهن
شکل  .4تغييرات شکل  Ca2-Pبا تغيير غلظت اکسيد آهن نانو و غير نانو

 )2012( Yang et alدر بررسی تغییر شکل فسفر در
خاک ،با استفاده از  ،32Pمشاهده کردند فرم  Ca2-Pپس از
گذشت پنج روز بهسرعت روند کاهشی را آغاز میکند و پس از
هفت روز این روند با شیبی کمتر ادامه مییابد .در مقابل،

فرمهای  ،Fe-P ،Al-Pو  Ca8-Pافزایش یافتند .با توجه به این
نتایج ،میتوان گفت افزایش اکسید آهن میتواند بر غلظت و
روند کاهشی  Ca2-Pتأثیر بگذارد؛ چنان که در این مطالعه نیز
تأثیر حضور اکسید آهن بر فرم  Ca2-Pمشاهده شد.
شکل Ca8-P

شکل  Ca8-Pفسفات به مقدار کمی قابلیت تبدیل به فرم محلول
را دارد؛ با این حال تا حدودی میتواند مورد استفادة گیاه قرار
گیرد .این فرم فسفر به مثابة فرم واسطه بین فسفر محلول و
آپاتیت معرفی میشود که نشاندهندة امکان ایجاد تغییرات زیاد
در غلظت این فرم با توجه به ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک
است ( .)Jiang and Gu, 1989شکل  Ca8-Pپس از آپاتیت
بیشترین میانگین مقدار فسفر معدنی را در نمونهها تشکیل
میدهد .حدود تغییرات این بخش  35/75تا  111/14میلیگرم
بر کیلوگرم را شامل میشود .این شکل در نمونة اولیه 100/74
میلیگرم بر کیلوگرم بود .اثر اندازه و غلظت به کمک
آزمایشهای فاکتوریل بررسی شد و اثر اندازه و غلظت بر شکل
 Ca8-Pبه طور معنادار در سطح  1درصد مشاهده شد .اثر متقابل
اندازه و غلظت نیز روی این شکل به صورت معنادار در سطح 5
درصد مشاهده شد.
در مقایسة میانگینها به کمک آزمون دانکن ،در سطح
معناداری  5درصد ،همة تیمارهای اکسید آهن غیر نانو با تیمار
شاهد کاهش معنادار نشان دادند (شکل  .)5تغییرات غلظت
اکسید آهن غیر نانو تغییر معنادار در غلظت شکل  Ca8-Pایجاد
نکرد .در تیمارهای نانو نیز در غلظت این شکل نسبت به تیمار
شاهد کاهش معنادار مشاهده شد .از این مشاهدات میتوان
نتیجه گرفت شکل اکتاکلسیم فسفات به مثابة شکلی واسطه در
شیمی فسفر خاک ،بر اثر افزایش غلظت اکسید آهن در خاک،
کاهش یافته است .این نتایج میتواند بخشی از مشاهدات را در
زمینة کاهش فسفر اولسن خاک در اثر تغییر این شکل به
شکلهای شیمیایی مرتبط با آهن توجیه کند .تأثیر اندازة ذرات
بر نتایج این بخش نیز به شکل معنادار مشاهده میشود.
مطالعات  ،)1985( .Ryan et alکه در آن تأثیر بیشتر اندازة
ذرات اکسید آهن در مقایسه با غلظت در شیمی فسفر خاک
مشاهده شد ،این نتایج را تأیید میکند.
شکل AL-P

غلظت کم و غیر قابل اندازهگیری فرم  Al-Pاحتماالً به دلیل
غلظت پایین این فرم در برخی خاکهای آهکی است .مشابه این
نتایج را  )1993( Wang et alنیز گزارش کردند .در این مطالعه
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شکل Fe-P

این شکل فراهمی بسیار کمی برای گیاه دارد؛ اما در صورت
کاهش شدید منابع فراهم فسفر در خاک میتواند مورد استفادة
گیاه قرار گیرد ( .)Jiang and Gu, 1989حدود تغییرات فسفات
آهن در نمونههای خاک بین  19/45تا  32/13میلیگرم بر
کیلوگرم اندازهگیری شد .این شکل در نمونة اولیة خاک برابر
 23/42میلیگرم بر کیلوگرم بود .اثر اندازة ذرات بر این شکلِ
فسفر معنادار نبود .در مقابل ،تغییرات غلظت اکسید آهن اثر
معنادار بر غلظت این شکل گذاشت .در این بخش اثر متقابل
غلظت و اندازة اختالفِ معناداری در غلظت شکل فسفات آهن به
وجود نیاورد.
مطابق شکل  ،6در تیمارهای اکسید آهن غیر نانو ،با
افزایش غلظت ،افزایش غلظت شکل فسفات آهن مشاهده شد.
این افزایش فقط در غلظت  10000میلیگرم بر کیلوگرم اکسید
آهن معنادار بود .در تیمارهای نانو اکسید آهن این افزایش در
سطح  5درصد معنادار نبود .با توجه به سطح مؤثر بیشتر
نانوذرات انتظار افزایش بیشتر فرم نانو وجود داشت که این
وضعیت مشاهده نشد .دلیل این موضوع میتواند اثر فرم نانو بر
شکل دیگر آهن (فسفات محبوس در اکسید آهن) در خاک
باشد (شکل  .)7با توجه به این مطلب که فسفات در پیوند با
کریستالهای با سایز کوچک قدرت باالیی از خود نشان میدهد
( )Torrent et al., 1990میتوان نتیجه گرفت اندازة ذرات بیش
از آنکه بر مقدار شکل  Fe-Pتأثیرگذار باشد بر قدرت پیوند
فسفات و آهن تأثیرگذار است؛ طوری که این شکل را نیز کمتر
در اختیار گیاه قرار میدهد.

شکل OC-P

شکل  OC-Pدر تحقیقات  )1989( Jiang and Guفرم غیر فراهم
برای گیاه معرفی شد .حدود تغییرات شکل فسفر محبوس در
اکسیدهای آهن و آلومینیوم  57/70تا  99/72میلیگرم بر
کیلوگرم اندازهگیری شد .این بخش در نمونة اولیة خاک 66/61
میلیگرم بر کیلوگرم بود.
در آزمایشهای فاکتوریل اثر اندازة ذرات در سطح 5
درصد به شکل معنادار مشاهده شد )2005( Kopacek et al .در
بررسیهای خود این موضوع را مطرح کردند که توانایی ایجاد
پیوند فسفر بر سطوح اکسید آهن به مقدار سطوح در دسترس
برای پیوند بستگی دارد .این مطالعه میتواند تأییدی بر اثر
معنادار اندازة ذرات بر غلظت فرم محبوس فسفر باشد .همچنین،
اثر غلظت نیز در بررسیها به شکل معنادار مالحظه شد .با وجود
این ،اثر متقابل غلظت و اندازه معنادار نبود.
همانگونه که در شکل  7مشاهده میشود ،در تیمارهای
اکسید آهن غیر نانو تغییرات در سطح  5درصد معنادار نبود .در
تیمارهای نانو اکسید آهن نیز با افزایش غلظت افزایش غلظت
فرم محبوس فسفر مشاهده شد .این افزایش در همة تیمارها
بیش از تیمارهای غیر نانو بود .با این حال ،فقط در غلظت
 1000میلیگرم بر کیلوگرم اکسید آهن معنادار بود .از این
نتایج میتوان به اثر غلظت بر مقدار فرم محبوس فسفر پی برد؛
چنان که  )2007( .Li et alنیز در مطالعة خود در خاکهای
دارای مقادیر باال اکسید آهن مشاهده کردند بیشترین سهم
فسفر در این خاکها به صورت فسفر محبوس است .آنها
گزارش دادند در خاکهای قرمز (دارای مقادیر باالی اکسیدهای
آهن به فرم هماتیت) فرم محبوس فسفر بخش عمدة ()%58/4
فسفر کل خاک را تشکیل میدهد و پس از آن فسفات آهن و
آلومینیوم ( 28/1و  )%5/9بیشترین سهم فسفر کل را دارند.
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شکل Ca10-P
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در این مطالعه شکل  Ca10-Pفسفر (آپاتیت) بخش اصلی ذخیرة
فسفر در خاک را تشکیل میداد و بیشترین سهم فسفر کل
خاک را نیز داشت )2006( Carrirea et al .نیز در مطالعة خود
این شکل را شکل غالب فسفر در خاکهای آهکی معرفی کردند.
 Ca10-Pکم محلولترین شکل فسفر معدنی در خاک است.
تغییرات غلظت فرم  Ca10-Pدر نمونهها بین  379/20تا 392/40
میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد .این بخشِ فسفر در نمونة
اولیة خاک نیز برابر  391/42میلیگرم بر کیلوگرم بود.
آزمایشهای فاکتوریل به منظور بررسی اثر فاکتورهای غلظت و
اندازة ذرات در این بخش با تغییر غلظت و همچنین اندازة ذرات
اختالف معناداری نشان نداد .همچنین ،اثر متقابل این عوامل نیز
به ایجاد اختالف معنادار در غلظت  Ca10-Pمنجر نشد .غلظت
فرم  Ca10-Pدر تیمارهای نانو در همة غلظتهای اکسید آهن
کمتر از تیمارهای غیر نانو است .با وجود کاهش این فرم با
افزایش غلظت اکسید آهن این تغییرات در سطح  5درصد
معنادار نبود.
با وجود پایداری باالی گزارششدة این شکل در خاک،
فرم  Ca10-Pمیتواند طی فرایند هوادیدگی به فرم محلول تبدیل
شود ( .)Pierzynski et al., 1994فرم محلول فسفات با گذشت
زمان دوباره به فرمهای واسطه (همچون فسفات آهن و )Ca8-P
و سپس به فرمهای پایدار فسفات در خاک تبدیل میشود.
 )2012( .Yang et alدر مطالعة خود مشاهده کردند اکسید آهن
در خاک نسبتِ فسفر محبوس به آپاتیت را افزایش میدهد.

 500میلیگرم بر کیلوگرم اکسید آهن غیر نانو ،با تیمار شاهد
دارای اختالف معنادار بودند .سطح فسفاتهای کلسیم در
تیمارهای نانو به شکل معنادار کمتر از تیمارهای غیر نانو بود.
 )2005( Waychunas et alاندازة بزرگتر سطح رویة نانوذرات و
همچنین ساختار متفاوت نانوذرات هیدروکسید آهن را دلیل
رفتار متفاوت آنها در برابر فسفات در فاز محلول معرفی کردند.
این ویژگیهای نانوذرات در این مطالعه نیز دربارة رفتار
اکسیدهای آهن مصداق داشت و دلیل تفاوت رفتار تیمارهای
نانو و غیر نانو شمرده شد .در این بخش از فسفر خاک اختالف
معنادار با تغییر غلظت بین تیمارهای نانو و غیر نانو مشاهده
نشد .از این مشاهدات میتوان نتیجه گرفت که افزودن نانو
اکسید آهن به خاک در کمترین سطح مطرحشده در این مطالعه
به کاهش معنادار فسفات کلسیم در خاک ،بیشتر از اکسید آهن
غیر نانو ،میانجامد که نشاندهندة اثر اندازة ذرات بر این رخداد
است .در مقابل ،اثر غلظت نیز در تیمارهای اکسید آهن غیر نانو
قابل مشاهده است .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت افزایش
اکسید آهن به خاک میتواند به شکل معنادار باعث کاهش
مقدار فسفات های کلسیم در خاک شود که این کاهش در مورد
نانوذرات اکسید آهن با شدت بیشتری اتفاق افتاد .این شدت
بیشتر کاهش فسفاتهای کلسیم ،به منزلة منبع اصلی فسفر
قابل دسترس برای گیاه در خاکهای آهکی (،)Samadi, 2003
میتواند دلیل کاهش معنادار فسفر اولسن در تیمارهای اکسید
آهن نانو باشد.
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شکل  .8تغييرات مجموع فسفات کلسيم با تغيير غلظت اکسيد آهن نانو و
غير نانو

مجموع فسفات کلسيم

نتيجهگيری

از مجموع سه جزء فسفات کلسیم ()Ca10-P ،Ca8-P ،Ca2-P
مجموع این بخشِ فسفر خاک به دست آمد .در این بخش اثر
اندازة ذرات اکسید آهن به شکل معنادار بر مقادیر فسفات
کلسیم کل خاک مشاهده شد .اثر غلظت بر این بخش نیز
معنادار بود .اما اثر متقابل غلظت و اندازة ذرات معنادار نبود.
همانگونه که شکل  8نشان میدهد ،همة تیمارها ،به جز تیمار

با توجه به آزمایشها و اندازهگیریهای صورتگرفته و آنالیزهای
آماری تأثیر اندازة ذرات بر فسفر اولسن به شکل معنادار مشاهده
شد؛ در حالی که تأثیر تغییر غلظت معنادار نبود .هیچیک از
بخشهای فسفر کل ،آلی ،و معدنی خاک نیز تأثیر معناداری از
تیمارهای آزمایشی نپذیرفتند .شکل دیکلسیم فسفات به
صورت معنادار اثر اندازة ذرات و غلظت را نشان داد .اکتاکلسیم
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اکسید آهن است؛ چنان که اثر کمترین غلظت اکسید آهن نانو
 اثر کاهشی معنادار اندازة ذرات.بر فسفر اولسن کامالً معنادار بود
، با توجه به تغییرات سایر شکلهای فسفر،بر فسفر اولسن خاک
 بهویژه،به طور غیر مستقیم به کاهش شکلهای فسفات کلسیم
 و افزایش فسفات محبوس در اکسیدهای آهن،اکتاکلسیم
 نتایج این مطالعه نشان میدهد کاربرد.مرتبط دانسته میشود
، به مثابة کود یا اصالحکنندة خاک،نانوذرات اکسید آهن
میتواند فسفر قابل دسترس گیاه را به شکل معنادار کاهش
دهد؛ که این عمل بهخصوص در خاکهای فقیر از نظر فسفر
.میتواند بر میزان جذب فسفر و رشد گیاه تأثیر منفی بگذارد
 به نظر میرسد برای کاربرد نانوذرات اکسید آهن در،بنابراین
خاک باید بررسیهای بیشتر و دقیقتری بر رفتار شیمیایی
.نانوذرات در خاک انجام شود

فسفات اندازهگیریشده در نمونهها نیز به صورت معنادار اثر
 تغییرات.اندازة ذرات اکسید آهن و همچنین غلظت را نشان داد
فسفات آهن نمونهها با تغییر اندازة ذرات معنادار نشد؛ در حالی
که اثر غلظت بر مقادیر فسفات آهن معنادار و باعث افزایش این
 شکل فسفر محبوس اثر اندازة ذرات را به شکل.شکل شد
. اثر غلظت بر این شکل معنادار شد، همچنین.معنادار نشان داد
 اختالف معناداری با تغییر اندازة ذرات و غلظتCa10-P شکل
 مجموع شکلهای فسفات آهن با تغییر اندازة.تیمارها نشان نداد
.ذرات تغییر معناداری داشتند
با توجه به این نتایج و بررسیهای انجامشده بر روابط بین
 میتوان گفت افزایش اکسید آهن به خاک میتواند بر،پارامترها
 بیش از آنکه تابعی از، این تغییر.گونهبندی فسفر تأثیر بگذارد
 تابعی از اندازة ذرات،غلظت ذرات اکسید آهن در خاک باشد
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