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مدل سازی کمی رهاسازی پتاسيم از فلدسپار توسط باکتری باسيلوس
1

ساناز اشرفی سعيدلو ،1ميرحسن رسولی صدقيانی ، 2فرخ اسدزاده ،*1محسن برين
 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم خاک ،دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشگاه ارومیه
.3استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشگاه ارومیه
.4استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ پذیرش -1331/1/21 :تاریخ تصویب)1331/1/13 :

چکيده
پتاسیم یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان بوده و در ساختار بسیاری از کانیهای سیلیکاتهی خاک یافت
میشود .برخی از میکروارگانیسمها نظیر باکتریها ،قارچها ،جلبکها و گلسنگها کارآیی باالیی در تجزیه سیلیکاتها و
آزادسازی عناصری نظیر پتاسیم از آنها را دارند .این مطالعه با هدف مدلسازی و ارزیابی تأثیر متغیرهای  ،pHزمان
انکوباسی ون و مقادیر مختلف کانی فلدسپار بر میزان رهاسازی پتاسیم توسط باکتری  Bacillus sp.انجام شد .برای این
منظور دامنههای متفاوتی از این سه متغیر شامل  ،)1-3( pHزمان انکوباسیون ( 1-11روز) و فلدسپار ( 1-1گرم در لیتر)
در نظر گرفته شده و طرح مرکب مرکزی با  22آزمایش و بر اساس مقادیر کدبندی شده متغیرهای مستقل طراحی شد.
نتایج نشان داد که مدل طرح مرکب مرکزی قابلیت مطلوبی (R2 = 2/232و  )RMSE = 1/39mgl-1در پیشبینی مقدار
پتاسیم محلول دارد .تحلیل حساسیت مدل طرح مرکب مرکزی نشان داد که از بین سه متغیر مورد بررسی ،مقدار کانی
فلدسپار و  pHبیشترین تأثیر را بر آزادسازی پتاسیم دارند بطوریکه درصد اثر این دو متغیر بر مقدار پتاسیم محلول به
ترتیب برابر با  31/42و  31/22درصد به دست آمد .حداکثر غلظت پتاسیم محلول در پایینترین  pHو بیشترین مقدار
کانی فلدسپار مشاهده شد .زمان انکوباسیون نیز تأثیر معنی داری بر آزادسازی پتاسیم داشت .روند آزادسازی پتاسیم در
مراحل اولیه انکوباسیون افزایشی ،در مراحل میانی کاهشی و در ادامه افزایشی بود .بهطورکلی افزایش مقدار کانی فلدسپار
و طول دورهی انکوباسیون همراه با  pHاولیهی پایین محیط ،سبب افزایش قابلتوجه کارآیی باکتری  Bacillus sp.در
انحالل پتاسیم شد.
واژههای کليدی :میکروارگانیسمهای خاک ،آزادسازی پتاسیم ،طرح مرکب مرکزی

مقدمه

*

پتاسیم یکی از عناصر ضروری رشد گیاه بوده و اهمیت آن در
کشاورزی بهخوبی شناخته شده است .گیاهان پتاسیم موردنیاز
خود را از طریق کودهای شیمیایی افزودهشده و یا پتاسیم
موجود در خاک تأمین مینمایند .پتاسیم در خاک به چهار
شکل محلول ،تبادلی ،غیرتبادلی و ساختمانی وجود دارد که
قابلیت استفاده این اشکال برای گیاه متفاوت بوده و انتقال
پتاسیم بین آنها بهصورت برگشتپذیر صورت میگیرد ( Syers,
 .)2002تعادل بین اشکال مختلف پتاسیم در خاک ،منجر به
تداوم تأمین پتاسیم با آبشویی و یا مصرف آن توسط گیاه
میگردد .علیرغم اینکه مقدار کل پتاسیم در اکثر خاکها عموماً
زیاد است ،بااینحال فقط بخش کوچکی از آن به شکل محلول
* نویسنده مسئول f.asadzadeh@urmia.ac.ir :

بوده و سریعاً در دسترس گیاه قرار میگیرد ( Lotfi Parsa et al.,

 .)2012; Parmar and Sindhu, 2013پتاسیم غیرتبادلی نیز از
مکانهای گوهای و بینالیهای میکاها که یون پتاسیم را تثبیت
میکنند ،آزاد میشود ( .)Mengel and Kerkby, 2001پتاسیم
ساختمانی نیز که بیشترین مقدار پتاسیم خاک را تشکیل می-
دهد ،در ساختار کانیهای اولیه پتاسیمدار نظیر میکاها،
فلدسپارها و سیلیکاتهای رسی شبهمیکایی وجود دارد .این
کانیها منشأ اصلی تأمین پتاسیم و ذخیره این عنصر در خاکها
محسوب میشوند ( .)Tisdale et al., 2003اگرچه اشکال تبادلی
و محلول پتاسیم بهعنوان دو شکل قابلدسترس برای گیاهان
محسوب میشوند ،ولی نتایج پژوهشهای گوناگون نشان
میدهد که شکلهای غیرتبادلی و ساختمانی پتاسیم نیز می-
توانند در تغذیه گیاه نقش داشته باشند ( Sparks and Huang,
.)1985

96

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،1بهار 1196

فلدسپارها عموماً در بخش سیلت و شن خاکهای جوان و
یا خاکهایی با تکامل متوسط وجود دارند ( Sparks and
 .)Huang, 1985این در حالی است که فلدسپارهای قلیایی در
خاکهایی با هوادیدگی متوسط حتی در بخش رس نیز وجود
دارند .نتایج پژوهشها نشان داده است که عالوه بر کانیهای
موجود در بخش رس ،میکا و فلدسپارهای موجود در بخش شن
و سیلت نیز نقش مهمی در رهاسازی پتاسیم دارند .فلدسپارها
ساختمان بلوری سهبعدی ( )Tectosilicateدارند که از اتصال
بهوسیله مشارکت اکسیژن  Al2O3و  SiO4موجود در گوشه الیه-
ها به وجود میآیند .در ساختمان فلدسپارها یک اتم سیلیس با
آلومینیوم جایگزین شده و بار حاصله توسط کلسیم ،پتاسیم و یا
سدیم خنثی میشود ( .)Barth, 1969رهاسازی پتاسیم از
میکاها میتواند توسط دو فرآیند ،انحالل ساختار بلور و یا تبادل
پتاسیم بین الیهای با کاتیون آبپوشیده انجام شود چراکه پتاسیم
در میکاها توسط نیروهای الکترواستاتیک نگهداری میشود ،در
صورتیکه در فلدسپارهای پتاسیمدار ،پتاسیم بهوسیله پیوند
کوواالنسی درون کریستال قرار گرفته و رهاسازی آن از کانی
توسط عوامل مختلفی نظیر خصوصیات ساختمانی ،ترکیب
شیمیایی ،اندازه ذرات و خروج فرآوردههای هوادیدگی تحت
تأثیر قرار میگیرد ( Mousavi et al., 2015; Malakouti et al.,
.)2006; Øgaard and Krogstad, 2005
در این بین ،میکروارگانیسمها نقش کلیدی در چرخه
طبیعی پتاسیم ایفا میکنند .برخی از میکروارگانیسمها نظیر
باکتریها ،قارچها ،مخمرها ،جلبکها و گلسنگها قادرند
سیلیکاتها را تجزیه و عناصری نظیر پتاسیم ،آهن ،روی،
سیلیس و فسفر را آزاد نمایند که در این میان باکتریها از
اهمیت ویژهای برخوردارند ( ;Aleksandrov et al., 1967
 .)Barker et al., 1998در ارتباط با نقش باکتریها در رهاسازی
پتاسیم از طریق تخریب کانیهای سیلیکاته ،پژوهشهای زیادی
صورت گرفته است ( Chen and Chen, 1960; Avakyan,
 .)1985انحالل کانیهای پتاسیمی توسط باکتریها از طریق
تولید اسیدهای آلی و معدنی صورت میگیرد ( Ullman et al.,
 .)1996اسیدهای آلی تأثیر خود در آزادسازی پتاسیم را از
طریق تشکیل کمپلکس و تولید  H+اعمال مینمایند .نوع اسید
آلی ،خواص شیمیایی ،پیوند بین اتمهای موجود در کانی و
ساختمان بلوری از جمله عواملی هستند که در آزادسازی
پتاسیم از کانیهای تحت تأثیر اسیدهای آلی مؤثرند
( .)Vandevivere et al., 1994تولید دیاکسیدکربن در حین
فعالیت حیاتی میکروارگانیسمها و نیز تولید اگزو پلیساکاریدها

( )Exo polysaccharideو آنزیمها از دیگر عوامل تأثیرگذار بر
انحالل کانیها میباشند ( Baker et al., 1998; Groudev,
 .)1987فعالیتهای متابولیکی میکروارگانیسمها و در نتیجه
توانایی آزادسازی پتاسیم توسط آنها تحت تأثیر متغیرهای
فیزیکی و شیمیایی گوناگونی نظیر  ،pHدما ،طول دوره
انکوباسیون ،شرایط تهویه ،نوع و مقدار کانی است.
ترکیب سطوح مختلف عوامل مؤثر بر رشد و فعالیت
باکتریها از روشهای معمول برای تشخیص شرایط مناسب
رهاسازی پتاسیم توسط آنها است در روشهای معمول برای
بررسی اثر عوامل مختلف بر شرایط رشد و قابلیت انحالل و
آزادسازی پتاسیم توسط باکتریها یک عامل تغییر داده شده و
عوامل دیگر ثابت نگهداشته میشوند که این امر عالوه بر زمانبر
بودن ،پرهزینه نیز بوده و از سوی دیگر تضمینی برای تشخیص
شرایط کامالً بهینه برای فعالیت متابولیکی باکتری ارائه نمیدهد
( .)Padmavathi, 2015در این ارتباط روشهای آماری نظیر
طرح پالکت  -برمن و روش پاسخ سطح ،میتوانند ابزارهای
مفیدی برای مدلسازی کمی اثر توأم تعدادی متغیر برای
رهاسازی پتاسیم توسط باکتریها بهمنظور نیل به حداکثر
کارآیی این میکروارگانیسمها در انجام فعالیتهای زیستی
محسوب شوند ( Rajendran et al., 2007; Swetha et al.,
 .)2014روش پاسخ سطح ()Response Surface Methodology
مجموعهای از تکنیکهای آماری است و در بهینهسازی
فرآیندهایی بکار میرود که پاسخ موردنظر توسط تعدادی از
متغیرها تحت تأثیر قرار میگیرد .با کمک این طرح آماری،
تعداد آزمایشها کاهش یافته و کلیه ضرایب مدل رگرسیون
چندجملهای درجه دوم و اثر متقابل فاکتورها قابل برآورد
هستند ( .)Myers et al., 2016روش پاسخ سطح با استفاده از
طرحهای مختلف مانند باکس -بنکن ( )Box-Behnkenو یا
طرح مرکب مرکزی ( )Central Composite Designانجامپذیر
است .در سالهای اخیر این روشها بهعنوان ابزارهایی توانمند
در پژوهشهای مربوط به مدلسازی و بهینهسازی فرآیند در
علوم مهندسی و بیولوژی مورد استفاده قرار گرفتهاند ( Mousavi
 .)et al., 2013هدف از انجام این پژوهش مدلسازی کمی اثر
توأم متغیرهایی مانند  ،pHمقدار کانی فلدسپار و نیز طول دوره
انکوباسیون بر میزان آزادسازی پتاسیم از کانی فلدسپار توسط
باکتری  Bacillus sp.است و طی آن تالش شده تا با استفاده از
روش پاسخ سطح و بر مبنای طرح مرکب مرکزی یک مدل کمی
همراه با تحلیل حساسیت پارامترهای آن ،برای آزاد شدن
پتاسیم از کانی فلدسپار ارائه شود.
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مواد و روشها
جداسازی باکتریهای حلکننده سيليکات:

تعداد  42نمونه خاک از ریزوسفر گیاه سیبزمینی از مزارع
استان آذربایجان غربی تهیه و مجموع  19سویه باکتریایی
خالصسازی شد .برای غربالگری و انتخاب سویههای برتر
باکتریهای حلکننده سیلیکات ،محیط کشت الکساندروف
جامد (بررسی کیفی) و مایع (بررسی کمی) استفاده گردید ( Hu
 .)et al., 2006در مرحله نخست بهمنظور ارزیابی توانایی کیفی
سویهها در انحالل پتاسیم غیرتبادلی سویههای جداسازی شده
در محیط کشت الکساندروف جامد کشت شده و به مدت 12
روز در دمای  22±1درجه سانتیگراد انکوبه گردیدند .در پایان
دوره انکوباسیون ،در سویههایی که هاله شفاف تشکیل داده
بودند قطر کلنیهای رشد یافته و نیز قطر هاله شفاف حاصل از
انحالل پتاسیم اندازهگیری شده و شاخص انحالل ( Solubility
 )indexبرای سویهها با استفاده از معادله ( )1محاسبه گردید
( )Ebrahimi Karim-Abad and Rasouli-Sadaghiani, 2014
(شکل .)1
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آزادشده بیشتری برخوردار بود بهعنوان سویهی برتر انتخاب شد
( .)Hu et al., 2006بر این اساس سویه  )Bacillus sp.( KSB1با
شاخص انحالل باال ( )2/1و بیشترین غلظت پتاسیم (3/33
میلیگرم بر لیتر) بهعنوان سویه موردمطالعه در ادامه پژوهش
انتخاب گردید.
-1

جدول  -1ميزان پتاسيم آزادشده (  )mglدر  10روز توسط سويههای منتخب

نام سویه
شاهد
(بدون تلقیح)
KSB1
KSB3
KSB7
KSB11
KSB13
KSB14

زمان انکوباسیون (روز)
صفر

1

2

3

1

1

12

2/44 2/43 2/33 2/33 2/34 2/31 2/39
2/12
2/12
2/94
2/21
2/12
2/92

1/32
1/22
2/12
1/39
1/22
1/92

2/19
2/19
1/39
2/31
2/11
2/11

2/22
2/19
1/31
2/23
2/21
2/24

2/11
2/2
2/13
2/31
2/99
3/29

3/13
2/34
3/12
2/12
2/12
2/29

3/33
3/31
3/14
3/12
2/21
3/24

تهيه مايه تلقيح و اندازهگيری پتاسيم:
3.5

2.1
1.4
0.7

شاخص انحالل ()SI

2.8

0
KSB1
KSB2
KSB3
KSB4
KSB5
KSB6
KSB7
KSB8
KSB9
KSB10
KSB11
KSB12
KSB13
KSB14
KSB15
KSB16

شکل  -1مقادير شاخص انحالل سويههای باکتريايی حلکننده کانی پتاسيمی
(روز دهم)

(رابطه )1
(قطر کلونی) ÷ (قطر کلونی  +قطر هاله) = شاخص انحالل ()SI
در مرحله دوم غربالگری جهت برآورد کمی توانایی سویه-
ها ،تمامی سویههایی که توانایی انحالل باالیی در محیط جامد
نشان داده بودند (شاخص انحالل ≥ )2/1انتخاب شده و در
محیطهای کشت مایع حاوی کانی پتاسیمدار ( 2گرم در لیتر
فلدسپار پتاسیمی با قطر کمتر از  92میکرون) ،تلقیح گردیدند.
سپس در زمانهای  1 ،1 ،3 ،2 ،1و  12روز 12 ،میلیلیتر از
ارلنهای حاوی محیط کشت ،برداشت شده و میزان پتاسیم
آزادشده در آنها توسط دستگاه فلیمفتومتر اندازهگیری گردید
(جدول  .)1از بین سویههای مختلف ،سویهای که هاله شفاف
بزرگتری داشته و از شاخص انحالل باال و نیز میزان پتاسیم

باکتری  ،Bacillus sp.پس از جداسازی در محیط کشت
نوترینت آگار ( )Nutrient Agarکشت شد .پس از رشد ،بهمنظور
آمادهسازی مایه تلقیح ،ارلن حاوی  12میلیلیتر محیط کشت
نوترینت براث ( )Nutrient Brothتهیه و باکتری در این محیط
تلقیح گردید .پس از  24ساعت شیک نمودن 1 ،میلیلیتر از
مایه تلقیح (با جمعیت برابر  9/4×122سلول باکتری در یک
میلیلیتر محلول در جذب نور با طول موج  922نانومتر) به
ارلنهای حاوی محیط کشت الکساندروف افزوده شد .سپس
ارلنها در دمای  21درجه سانتیگراد قرار داده شدند و هر روز
به مدت  32دقیقه در دور  92rpmشیک گردیدند .در زمانهای
مختلف تعیینشده محتویات ارلنها پس از سانتریفیوژ با
استفاده از کاغذ صافی واتمن (شماره  )41صاف شده و در
عصارههای بهدستآمده مقدار پتاسیم با استفاده از دستگاه
فلیمفتومتر قرائت گردید (.)Champan and Pratt, 1987
مدلسازی انحالل پتاسيم

به منظور مدلسازی و نیز ارزیابی تأثیر متغیرهای مؤثر بر میزان
آزادسازی پتاسیم توسط باکتری  Bacillus sp.از طرح مرکب
مرکزی استفاده شد .طراحی آزمایشها با ترکیب مقادیر مختلف
هر یک از متغیرهای مستقل با استفاده از روش پاسخ سطح و بر
مبنای طرح مرکب مرکزی انجام شد .دامنهی متغیرهای
موردنظر شامل  ،pHطول دوره انکوباسیون و همچنین مقدار
کانی بر اساس مقادیر واقعی و همچنین مقادیر کد شده (،+1
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 )-1 ،-α ،2 ،+αدر جدول ( )2ارائه شده است .کدبندی مقادیر
واقعی متغیرها با استفاده از معادلهی ( )2انجام شد.
(رابطه )2

جدول  -1ماتريس مقادير متغيرهای واقعی و کد شدهی * در مدلسازی با
روش طرح مرکب مرکزی

شماره
آزمایش
1

در این رابطه  xi ،Xiو  x0به ترتیب نشاندهندهی مقدار
کدشدهی متغیر ،مقدار واقعی هر متغیر و میانگین دامنهی هر
متغیر است ∆x .نیز مقدار تغییر گام ( )Step Changeهر پارامتر
است .بر اساس جدول ( )2مقدار  x0برای متغیرهای  ،pHزمان
انکوباسیون و مقدار کانی به ترتیب برابر با  3 ،1روز و  4گرم بر
لیتر بود .مقدار  ∆xنیز برای این متغیرها به ترتیب برابر با 2 ،2
و  3در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیلهای
مربوط به طرح مرکب مرکزی با استفاده از نرمافزار MINITAB
 14انجام شد.

2
3
4
1
9

جدول  -2دامنه مقادير آزمايشی متغيرهای مورداستفاده در مدلسازی

برگ خرید

1

دامنه و مقادیر

متغیر
مستقل

Xi

+1

+α

2

-α

-1

2

pH

x1

زمان ()day
کانی ()gl-1

x2

3
11
1

2/13
13/19
1/12

1
3
4

1/21
4/24
2/21

1
1
1

3

x3

12

در روش پاسخ سطح از یک تابع چندجملهای درجه دوم
(معادلهی  )3که شامل ترکیب خطی ،درجه دوم و همچنین
برهمکنش بین متغیرها بر اساس مقادیر کد شده است ،برای
پیشبینی متغیر وابسته استفاده میشود.
(رابطه )3
∑

∑

∑

11
12
13

∑

14

در این معادلهY،متغیر پاسخ (مقدار پتاسیم محلول) Xi ،و
 Xjمتغیرهای مستقل کد شده k ،تعداد متغیرهای مستقلε ،
باقیماندههای مدل (اختالف بین مقادیر مشاهدهای و برآورد
شده مدل) و  ij ، ii ، i ، 0نیز به ترتیب نشاندهندهی اثر عرض
از مبدأ (ضریب ثابت) ،اثر توابع خطی ،درجه دو و برهمکنش
بین متغیرها است.

11
19
11
12

نتايج و بحث
ترکیب آزمایشهای موردنیاز بر مبنای طرح مرکب مرکزی با
سه متغیر  ،pHزمان انکوباسیون و مقدار کانی در جدول ()3
ارائه شده است .در این جدول مقدار پتاسیم محلول اندازهگیری
شده برای هر آزمایش نیز ارائه شده است.

13
22
*

pH

زمان

مقدار
کانی

2/222
()1/22
2/131
()2/13
2/222
()1/22
2/222
()1/22
2/222
()1/22
2/222
()1/22
2/222
()1/22
2/131
()2/13
1/222
()3/22
2/222
()1/22
2/131
()2/13
2/222
()1/22
2/222
()1/22
-2/131
()1/21
2/131
()2/13
-2/131
()1/21
-2/131
()1/21
-2/131
()1/21
-1/222
()1/22
2/222
()1/22

2/222
()3/22
-2/131
()4/24
2/222
()3/22
-1/222
()1/22
2/222
()3/22
1/222
()11/22
2/222
()3/22
2/131
()13/19
2/222
()3/22
2/222
()3/22
-2/131
()4/14
2/222
()3/22
2/222
()3/22
-2/131
()4/24
2/131
()13/19
-2/131
()4/24
2/131
()13/19
2/131
()13/19
2/222
()3/22
2/222
()3/22

2/222
()4/22
2/131
()1/12
2/222
()4/22
2/222
()4/22
2/222
()4/22
2/222
()4/22
2/222
()4/22
2/131
()1/12
2/222
()4/22
2/222
()4/22
-2/131
()2/21
-1/222
()1/22
2/222
()4/22
-2/131
()2/21
-2/131
()2/21
2/131
()1/12
2/131
()1/12
-2/131
()2/21
2/222
()4/22
1/222
()1/22

پتاسیم محلول
()mgl-1
12/22
12/21
3/12
3/12
12/23
21/11
3/12
12/31
1/22
12/23
9/32
1/41
3/12
11/34
1/12
23/21
23/12
12/21
12/33
11/23

مقادیر واقعی هر متغیر در داخل پارانتز (زمان و مقدار کانی به ترتیب برحسب روز و گرم بر
لیتر) و مقادیر کدشدهی آنها بیرون از پارانتز ارائه شدهاند.
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بر مبنای طرح مرکب مرکزی و بر اساس ورودیهای
جدول ( )3برای متغیرهای مستقل (شامل  ،pHزمان انکوباسیون
و مقدار کانی) و متغیر پاسخ (مقدار پتاسیم محلول) جدول ()4
برای ضرایب هر یک از پارامترهای خطی ،درجه دوم و
برهمکنش متغیرها به دست آمد .در این جدول ضرایب هر یک
از بخشهای معادلهی چندجملهای به همراه سطح معنیداری
آنها بر اساس آماره  Pارائه شده است .همانگونه که در این
جدول مشاهده میشود .اثر خطی همگی متغیرهای مستقل
شامل  ،)P < 2/221( pHزمان انکوباسیون ( )P < 2/21و مقدار

99

کانی ( )P < 2/221بر مقدار انحالل پتاسیم معنیدار است .در
بخش درجهی دوم معادله نیز اثر زمان بر مقدار انحالل پتاسیم
معنیدار است ( .)P < 2/21نتایج جدول ( )4نشاندهندهی این
است که برهمکنش متغیرهای موردبررسی بر میزان انحالل
پتاسیم از کانی فلدسپار معنیدار نیست .هر چند در بین
متغیرهای موردبررسی برهمکنش بین  pHو مقدار کانی دارای
مقدار  P valueکمتری ( )P=2/122نسبت به اثر متقابل سایر
پارامترها است که نشاندهندهی برهمکنش نسبتاً زیاد ولی
غیرمعنیدار این دو متغیر است.

جدول  -8ضرايب تابع چند جملهی طرح مرکب مرکزی برای پيشبينی غلظت پتاسيم

بخش مدل

پارامترهای مدل

ضریب

آماره T

آماره P

ثابت مدل

Constant

12/4212
-3/2314

3/192
-1/113

2/222
2/222

Time

1/322
4/2223
2/2211
2/1113
-2/1191

2/129
1/919
1/211
3/122
-2/113

2/232
2/222
2/2142
2/2292
2/4992

-2/1119
-2/1141
-2/4199

-2/111
-1/223
-2/423

2/3232
2/1222
2/9212

pH

خطی

Mineral
pH × pH

درجهی دو

Time × Time
Mineral × Mineral
pH × Time

برهمکنش

pH × Mineral
Time × Mineral

R2 = 89.2%

R2adj = 79.5%

بر اساس نتایج جدول ( )4و با توجه به سطح معنیداری
عوامل مؤثر بر انحالل پتاسیم معادلهی ( )4با ضریب تبیین
 )P < 2/221( %23/2برای پیشبینی میزان پتاسیم محلول بر
اساس مقدار کد شدهی متغیرهای مستقل قابل ارائه خواهد بود.
(رابطه )4

y = 0.892x + 1.337
R² = 0.892
P<0.001
RMSE=1.96mgl-1

25
20

1:1 line

15
10

(

5

معادلهی  3بهروشنی نشان میدهد که  )X1( pHاثر منفی
و معنیدار بر مقدار انحالل پتاسیم دارد .درحالیکه زمان ( )X2و
مقادیر غلظت کانی فلدسپار ( )X3تأثیر مثبت و افزایندهای بر
آزادسازی پتاسیم داشتند .بهمنظور ارزیابی کارآیی مدل حاصل
از طرح مرکب مرکزی ،در شکل ( )2مقادیر اندازهگیری شده
پتاسیم محلول از آزمایشها و مقدار برآورد شدهی آن از معادله-
ی ( )3در مقابل یکدیگر ترسیم شدهاند .همانگونه که در این
شکل مشاهده میشود ،مدل طرح مرکب مرکزی توانایی بسیار
مطلوبی در پیشبینی پتاسیم محلول داشته و  23/2درصد از
تغییرات پتاسیم محلول اندازهگیری شده توسط مدل طرح
مرکب مرکزی قابل تبیین است.

0
30

25

20

15

10

5

0

)Measured K (mgl-1
شکل  -2مقايسه غلظت پتاسيم محلول مشاهدهای و پيشبينیشده با
استفاده از مدل طرح مرکب مرکزی

جدول ( )1نتایج مربوط به تجزیه واریانس بخشهای
خطی ،درجه دو و برهمکنش تابع چندجملهای طرح مرکب
مرکزی را بهصورت کلی و تفکیکشده نشان میدهد .نتایج
تجزیه واریانس مربوط به مدل طرح مرکب مرکزی حاکی از اثر
معنیدار بخش خطی ( )P < 2/221و درجهدو ( )P < 2/21بر
میزان انحالل پتاسیم بود.

)Predictek K (mgl-1

)

30

100
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جدول  -9نتايج تجزيه واريانس مدل طرح مرکب مرکزی برای پيشبينی
پتاسيم محلول

منبع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره T

آماره P

مدل
خطی
درجه دو
برهمکنش

3
3
3
3

11/21
199/31
31/32
2/23

3/12
21/19
4/23
1/11

2/2212
2/2222
2/2212
2/3112

(رابطه )1

]

∑

37.48

40
31.80

32

[
13.86

16
7.58

6.60

1.65

0.65 0.03

0.36

8
0

زمان × کانی

کانی × pH

زمان × pH

کانی × کانی

زمان × زمان

pH × pH

کانی

زمان

pH

در این رابطه؛  Piدرصد اثر هر یک از متغیرهای طرح
مرکب مرکزی و  iنیز ضرایب معادله چندجملهای درجه دو
(جدول  )4است .درصد اثر هر یک از پارامترهای مدل طرح
مرکب مرکزی براساس تحلیل حساسیت پارتو در شکل ()3
نشان داده شده است .از بین متغیرهای مستقل بررسیشده به
ترتیب مقدار کانی ،pH ،توان دوم زمان و زمان بیشترین تأثیر را
بر مقدار پتاسیم محلول دارند (شکل  .)3بهطوریکه درصد اثر
این چهار متغیر به ترتیب برابر با  13/29 ،31/31،22/42و
 1/12بوده و مجموع درصد اثرات این متغیرها نیز برابر با 32/12
درصد است .اسیدهای آلی ناشی از فعالیت متابولیکی
میکروارگانیسمها منجر به کاهش  pHمحیط کشتشده و از
طریق افزایش اسیدیته کل ،ظرفیت آزادسازی کاتیونهایی نظیر
پتاسیم را افزایش میدهند ( Badr et al., 2006; Sheng and
 )1989( Bevan and Savage .)He, 2006بیان نمودند که
افزایش غلظت ( H+کاهش  )pHو کمپلکس نمودن ترجیحی
آلومینیوم در حضور اسیدهای آلی و در محدوده  4 pHتا  3تنها
دلیل افزایش انحالل پتاسیم نبوده و باال بودن انحالل کلی
پتاسیم در pHهای خنثی نیز در فرآیند انحالل پتاسیم نقش
دارد.
اثر ترکیبی دو متغیر مانند  pHو زمان انکوباسیون بر
میزان انحالل پتاسیم را میتوان با ثابت نگهداشتن متغیر سوم
(برای مثال مقدار کانی) در یک سطح دلخواه با استفاده از
منحنیهای  3بعدی و طرحهای کنتور نشان داد .نمودار
سهبعدی تغییرات غلظت پتاسیم آزادشده برای  ،pHزمان و کانی
بهصورت دو به دو و بر اساس مدل طرح مرکب مرکزی در شکل
( )4ارائه شده است در این شکل در هنگام بررسی اثر دو متغیر،

24

تاثیر هر فاکتور ()٪

بر این اساس و بهمنظور تحلیل حساسیت مدل طرح
مرکب مرکزی برای تشخیص درصد تأثیر هریک از ورودیهای
مدل بر تغییرات پتاسیم محلول از شاخص تحلیل حساسیت
پارتو ( )Pareto analysisکه با معادله ( )1محاسبه میشود
استفاده شد (.)Amanpour et al., 2013

متغیر سوم در مقدار متوسط خود ثابت نگهداشته شده است.
برای نمونه شکل (-4الف) نشاندهندهی اثر ترکیبی  pHو مقدار
کانی بر مقدار پتاسیم محلول تحت زمان انکوباسیون معادل با 3
روز (کد مساوی صفر) است .همانگونه که در شکل ( )4مشاهده
میشود کاهش  pHو افزایش مقدار کانی منجر به افزایش میزان
انحالل پتاسیم از کانی فلدسپار شده است (شکل -4الف) .در
زمانهای اولیه انکوباسیون مقادیر قابلتوجهی از پتاسیم
آزادشده اما با گذشت زمان از غلظت پتاسیم کاسته شد و
درنهایت مجدداً با گذشت زمان مقدار انحالل پتاسیم همچنان
روند افزایشی داشته است (شکل -4ب).

شکل  -1نتايج تحليل پارتو برای مقايسه اثر پارامترهای مدل طرح مرکب
مرکزی بر غلظت پتاسيم

درحالیکه انتظار میرود با گذشت زمان و افزایش دوره
انکوباسیون ،میزان پتاسیم رهاشده از کانی به تدریج افزایش یابد
تا یکنواختی حاصل شود ،غلظت پتاسیم در زمانهای اولیه (یک
تا دو روز) در مقایسه زمانهای میانی مانند  1روز بیشتر است.
وجود این تناقض را میتوان به جذب و یا تثبیت دوباره پتاسیم
رهاشده از کانی در زمانهای کوتاهمدت نسبت داد ( Norouzi et
 .)al., 2012البته افزایش رشد و جمعیت باکتریها با گذشت
زمان نیز باعث میگردد بخشی از پتاسیم آزادشده از کانی توسط
باکتری جذبشده و غلظت پتاسیم در زمانهای میانی کاهش
یابد .رهاسازی با سرعت اولیه باال نیز میتواند ناشی از آزاد شدن
پتاسیم از مناطق لبهای و گوهای شکل کانی باشد ( Goulding,
 .)1984با پیشروی رهاسازی و افزایش انرژی جذب پتاسیم در
بین الیهها و از طرفی افزایش فاصله پتاسیم از لبهی کانیها و
افزایش فاصله پخشیدگی ،سرعت رهاسازی کاهش مییابد
( .)Mousavi et al., 2015بعالوه با گذشت زمان به دلیل تخلیه
منبع کربن و انرژی و همچنین تجمع مواد متابولیکی سمی در
محیط کشت ،رشد میکروبها متوقف شده و بهاینترتیب از
میزان رهاسازی پتاسیم کاسته میشود (.)Lian et al., 2008
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ب

ب

الف
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)K (mg/l

)K (mg/l
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)Time (day

6
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4

)Mineral (g/l

5
0
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0
2

6.0
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ج
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شکل  -8نمايش سهبعدی تغييرات مقدار پتاسيم در مقابل متغيرهای ورودی مدل طرح مرکب مرکزی

پژوهشهای متعدد نشاندهندهی این واقعیت هستند که
باکتریها و قارچها با تجزیه کانیهای حاوی پتاسیم ،فسفر و
آهن نظیر میکا و فلدسپار ،منجر به آزادسازی این عناصر می-
شوند ( .)Štyriaková et al., 2003تجزیه کانیها در اثر کاهش
 pHمحیط کشت مانند آنچه که در نتایج این تحقیق مشاهده
شد میتواند به دلیل تولید اسیدهای آلی و یا تشکیل کمپلکس
با کاتیونهای سطحی کانی (بهواسطه اسیدهای آلی و سیدروفور
تولیدشده) باشد.
عالوه بر این پلیساکاریدهای تولیدشده توسط باکتریها
بهطور غیرمستقیم در آزادسازی عناصر نقش دارند .پلیساکارید-
ها اسیدهای آلی و سیدرفورها را به شدت جذب کرده و منجر
به تشکیل غلظت باالیی از اسیدهای آلی یا سیدروفورها در
نزدیکی سطح کانی شده و با اکسید سیلیسیم موجود در سطح
کانی کمپلکس ایجاد مینمایند ،بهاینترتیب عناصر از سطح
کانی آزاد شده و وارد محیط کشت محلول میشوند .از سوی
دیگر پلیساکاریدهای موجود در محیط کشت با جذب سیلسیم
باعث به هم خوردن تعادل سیلیسیم بین کانی و فاز مایع می-
شوند و از این طریق منجر به آزاد شدن عناصری مثل پتاسیم و
آهن میگردد ( .)Liu et al., 2006; Lian et al., 2008نتایج
پژوهش  )1998( Binنشان داد که میزان پتاسیم آزادشده از
فلدسپار و ایالیت در اثر تلقیح باکتری در محیط کشت به ترتیب
 2و  19درصد افزایش یافت .احتمال داده میشود واکنشهایی
نظیر تولید اسید ،تشکیل کمپلکس توسط پلیساکاریدهای

برونسولی و تغییر و تبدیالت آنزیمی در آزادسازی پتاسیم از
کانیها دخیل باشند .برای مثال در مطالعه رهاسازی پتاسیم از
فلدسپار و ایالیت توسط باکتریهای حلکننده سیلیکاتLian ،
 )2002( et alیک مدل چندمرحلهای پیشنهاد دادند که در
مرحله اول کمپلکس باکتری-کانی به کمک پلیساکاریدهای
برونسلولی تشکیل میشود در ادامه انحالل کانی و رهاسازی
پتاسیم در محیط میکرو ( )Microenvironmentبا  pHپایین و
حاوی لیگاندهای آلی صورت میگیرد .تشکیل کمپلکس
باکتری-کانی ممکن است با تسهیل اتصال سلولهای میکروبی و
کریستالهای کانی منجر به افزایش گستره و زمان واکنش شود.
با توجه به اینکه  pHبهینه برای اغلب باکتریها در دامنه  1تا 1
است لذا با افزایش  pHبه بیشتر از آستانه تحمل
میکروارگانیسم ،میزان فعالیت آنها کاهش یافته و متعاقب از
مقدار رهاسازی پتاسیم کاسته میشود ( Dix and Webster,
.)1995

نتيجهگيری
تأمین پتاسیم موردنیاز گیاهان از کانیها حاوی پتاسیم موجود
در خاک از دیدگاه افزایش باروری خاک و کاهش هزینههای
مربوط به استفاده از کودهای شیمیایی حائز اهمیت میباشد .از
این رو شناخت و مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر انحالل پتاسیم
از کانیهای حاوی آن ،دارای اهمیت فراوانی است .در این
پژوهش اثر متغیرهایی مانند  ،pHزمان انکوباسیون و مقدار کانی

1196  بهار،1  شمارۀ،84  دورۀ،تحقيقات آب و خاک ايران

استفاده از شاخص پارتو بیانگر اهمیت بیشتر مقدار کانی و
 بهطورکلی کاهش.محیط بر انحالل پتاسیم از کانی فلدسپار بود
 محیط و افزایش مقدار کانی سبب افزایش پتاسیم محلولpH
 در رابطه با اثر زمان انکوباسیون نیز نتایج نشان.در محیط شد
داد که هرچند در زمانهای میانی از میزان پتاسیم محلول
کاسته میشود اما با گذشت زمان بیشتر و در زمانهای بیش از
 در این. روز مجدداً مقدار پتاسیم محلول افزایش مییابد12
 و زمان برابر باpH=1 پژوهش حداکثر مقدار پتاسیم محلول در
. گرم در لیتر مشاهده شد1  روز و سطح کانی معادل با11
pH
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 باBacillus sp. بر رهاسازی پتاسیم از کانی فلدسپار توسط
استفاده از روش پاسخ سطح و بر مبنای طرح مرکب مرکزی
 نتایج نشان داد که مدلسازی اثر.بهصورت کمی مدلسازی شد
 زمان انکوباسیون و مقدار کانی بر اساس،pH توأم متغیرهای
تعدادی آزمایش محدود با استفاده از طرح مرکب مرکزی
موفقیتآمیز بوده و مدل توسعه دادهشده با دقت قابل قبولی
) توانایی پیشبینی مقدارRMSE = 1/39mgl-1  وR2 = 2/232(
پتاسیم محلول برای دامنهی نسبتاً وسیعی از متغیرهای مستقل
 نتایج تحلیل حساسیت مدل طرح مرکب مرکزی با.را دارد
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