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  66 ات:صفح تعداد

  :چکیده

 شیمیایی کودهاي طریق از خاك حاصلخیزي سطح ارتقاء با توان یم را سطح واحد در عملکرد افزایش 

 گیرهاي عصاره یا گیر عصاره تعیین منظور  بهگیري و عصاره يها روش ارزیابی هدف با تحقیق ایننمود.  ریپذ امکان

 .درآمد اجرا به مرحله اردبیل شهرستان مزارع اطراف در خاك جذب لقاب و پتاسیم فسفر برآورد جهت مناسب

خنثی ، درصد مواد EC ،pHشامل  ها آن ییایمیو ش یکیزیف اتیمزرعه برداشت و خصوص 45خاك از  يها نمونه

. شد نییتع ها آن آمونیوم) تاستاو میزان پتاسیم (توسط  )نیاولفسفر (به روش  زانیم ،، بافتیدرصد کربن آل ،شونده

متفاوت بودند  پتاسیم ينمونه که دارا 45خاك از  15اول تعداد  آزمایش. در درآمدمرحله به اجرا  2در  شیآزما نیا

کرتز، اولسن و کلسیم -، بري3 خیمهلدي تیونات،  يریعصاره گ يها روشفسفر خاك با استفاده از  زانیانتخاب و م

تفاده از عصاره گیرهاي استات آمونیوم، اسید نیتریک، سدیم کلرید، گردید. میزان پتاسیم خاك نیز با اس نییتع دیکلر

کوه و گندم بهاره از رقم  پرشدهلیتري  3 يها گلدانخاك در  يها نمونه. شد يریگ اندازه 3 خیمهلدي تی پی آ و 

 نییتع فوق يها روشبا استفاده از  زین اهیخاك بعد از برداشت گ يها نمونه و پتاسیم فسفر کشت گردید. غلظت دشت

متفاوت بودند  پتاسیم زانیبافت و م يکه دارا یقبل شینمونه آزما 45خاك از  5جداگانه تعداد  یشیدر آزما .شد

بعد از  .اضافه شد ها آنبه  د نیترات پتاسیم)در هکتار کو لوگرمیک 400و  200و  100و  0( يسطح کود 4 وانتخاب 

اولسن) و پتاسیم فسفر ( زانیم زیبعد از برداشت ن شد. نییذب عناصر تعو دانه و ج ییعملکرد اندام هوا اهیبرداشت گ

فسفر و  استخراج در مختلف گیرهاي عصاره توانایی که داد نشان نتایج. گردید نییتع ها نمونهخاك  (استات آمونیوم)

  :ترتیب زیر بود به پتاسیم

  فسفر تیونات: دي < کرتز-بري < 3 خیمهل < اولسن <لرید کلسیم ک                                                      

نیتریک اسید: پتاسیم      < 3 خیمهل <استات آمونیوم <سدیم کلرید <دي تی پی آ                                          

 بین اغلب ددا نشان مختلف يها روش توسط شده گیري عصاره فسفر و پتاسیم میان روابط و رگرسیونی يها معادله

و براي پتاسیم سدیم  3 خیمهلبهترین روش عصاره گیري براي فسفر روش  دارد. وجود يدار یمعن همبستگی ها روش

   r( دانهو وزن  )r  =** 37/0( میپتاسو جذب  )r =** 47/0( ییهواکلرید بود که باالترین همبستگی را با فسفر اندام 

 مثبتی ریتأثنشان ندادند. تیمارهاي کودي پتاسیم هم  دار یمعنستگی دیگر هیچ همب يها روشداشتند.  )37/0 *= 

  بر وزن دانه، اندام هوایی داشتند.

  : عصاره گیر، فسفر، پتاسیم، همبستگی، گندم، کودها دواژهیکل
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  همقدم -1-1

توسط  تواند ینمعملکرد آن طوري است که  وعنصر ضروري براي رشد گیاه است  17از  یکیفسفر

یک  عنوان بهکافی فسفر براي رشد اپتیمم و تکثیر الزم است. فسفر  مقدار شود. نیگزیعناصر جاسایر 

  زیاد است نسبتاًآن   براي   . به این معنی که نیاز محصوالت کشاورزيدیآ یم حساب بهماده اصلی غذایی 

نقش آن  نیتر مهمبوده و  اهیگ ازیموردنو پرمصرف  يضرور ییعنصر غذا نیتر مهم تروژنیفسفر بعد از ن

اخت در س یعنصر ساختمان کی عنوان به). فسفر 1988 ،سو بارواست ( يو انتقال انرژ دیتول ندیدر فرآ

 تیدر فعال نیبنابرانقش دارد  وهیدر درختان م ينقش دارد. فسفر در انتقال انرژ کینوکلئ يدهایاس

 گذارد یم ریتأث قیطر نیبر عملکرد محصوالت از ا میرمستقیغ طور بهنقش داشته و  اهیگ یکیمتابول

  ).1384و همکاران،  ي(خاواز

وجـود مقـادیر کـافی فسـفر      شـود  یم است که به شکل فسفات از خاك جذب يضرور يفسفر عنصر

در غـالت   خصـوص  بـه . فسفر کافی، همچنـین باعـث زودرسـی محصـول     گردد یمسبب ازدیاد رشد گیاه 

 عـالوه  و کمبود آن سبب کاهش شدید در رشد کلی می گرد. هست. فسفر نیز عنصري متحرك گردد یم

یز نقش دارد و میزان جذب ایـن  فلزي توسط ریشه گیاه ن مصرف کمبر این، فسفر در میزان جذب عناصر 

  دهد. عناصر را افزایش می
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اسیدي  يها خاك( در  H2PO4-  بصورت غیر آلی، یا يها ونیعمده فسفر را در اشکال  طور  به گیاهان

HPO4-  یا ) و
. در دسترس بودن فسفر کنند یمجذب )2010و همکاران،  میبالقلیایی ) (  يها خاك( در  2

پایین است ( در محدوده اسیدي ) فسفات  pH که یهنگامخاك است.  محلول pHبه گیاهان وابسته به 

 pHنزدیک به  که یدرحال شود یمو آهن یافت  روي اکسید آلومینیوم شده جذببه شکل عمده  طور به

  ).2008و همکاران،  لئو( شود یمکلسیم فسفات تثبیت  عنوان بهخنثی 

 قرار مورداستفاده مختلف شیمیایی يها فمعر از مخلوطی فسفر، استخراج مختلف ياه درروش

فسفر  از بخشی گیاه براي فسفر دسترس قابل شکل برکنار شرایط برخی در است ممکن که ردیگ یم

 خاك با متناسب باید منطقه هر در شده انتخاب ریگ عصاره دلیل همین به .نماید جدا نیز را شده تیتثب

 روش آزمایشگاهی نیتر مناسب. ) 2005 (مایرز، شدبا شیمیایی و فیزیکی خصوصیات ازنظر منطقه آن

 است گیاه قادر که مقداري با متناسب فسفر، از مقداري بتواند است که روشی جذب قابل فسفر یافتن براي

پراساد و باشد ( یکسان مشابه يخاکها تمام براي آن نیز نتیجه و نماید خارج خاك از را کند استخراج

  ).1997پاور 

 که اند قرارگرفته مورداستفاده ها خاك از عناصر عصاره گیري برايمتعددي  اره گیريعص يها محلول 

 استفاده  قابل امروزه گیاه عملکرد با شده مقادیر عصاره گیري همبستگی عدم علت به ها آن از برخی

  ).1990 ،اولسن و دانک( باشند ینم

اه دارد. به همین علت بررسی مهمی در گی يها و نقش هستگیاه  پرمصرفپتاسیم یکی از عناصر 

 یراحت بهگیاه،  استفاده قابل. با تعیین میزان پتاسیم رسد یمالزم به نظر  ها خاكمیزان و وضعیت پتاسیم 

 پتاسیمنمود.  يریگ جهینتمزارع  و یا عدم مصرف کود در مصرف درباره وضعیت پتاسیم خاك، توان یم

حاوي پتاسیم  معموالً اهانیگ .کند یمایفا  ی در گیاهانبسیاري از فرآیندهاي فیزیولوژیک نقش مهمی در

 50-200 نیبنیتروژن است گیاهان بسته به عملکرد و نوع گیاه  جز به عناصر ریسابیشتري نسبت به 

 از هستند ازین مورد کرات به معموالًکودهاي شیمیایی پتاسیم  کنند یم جذبپتاسیم  بر هکتارکیلوگرم 

 آنزیم وجود دارد 50در حدود  کشت متراکم محصوالت نیستند. نیتأمقادر به  ها خاكتر بیش که ییآنجا
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 پتاسیم در گیاه وجود ریتأثمسئول انتقال انرژي و تشکیل قندها، نشاسته و پروتئین است که تحت که 

  ).1992، دارست؛ 1997(کراس،  هستند

 .بستگی دارد اد معدنیمحتواي پتاسیم در خاك به نوع مواد مادري و درجه خاك و هوازدگی مو 

به بسته  ها از آنهریک  بودن در دسترستعادل است،  در حالخاك در چهار شکل است که پتاسیم 

 ، تبادلی(ثابت)از: معدنی، غیر  اند عبارت. این اشکال، در جهت افزایش متفاوت هستندزراعی  محصوالت

  ).2004و همکاران،  هاولینل (محلوو  تبادلی

% کل 1کمتر از  معموالًادي از پتاسیم است ولی تنها بخش کوچکی از آن خاك حاوي مقدار زی

پتاسیم به شکل تبادلی وجود دارد و مقدار حتی بسیار کمتري از آن در محلول خاك است بنابراین بخش 

  )1973 ،والش و بیتون (.یم به شکل غیر تبادلی وجود دارداعظم پتاس

است.  شده استفادهبودن آن  در دسترسضعیت پتاسیم و براي ارزیابی و يجدید يها روش، یتازگ به

نسبت فعالیت، ظرفیت  یونی، قدرت پارامترهاي ترمودینامیکی ازجمله: فعالیت یونی، ضریب فعالیت یونی،

روش دقیق براي ارزیابی وضعیت پتاسیم و  عنوان بهچندین محقق  توسطآزاد جایگزینی  يو انرژبافري 

  ).2001، یدياوب - لزبیدي و آ -آل؛ 1989، اسپارکس( ررسی شده استب در خاكدر دسترس بودن آن 

براي  جذب قابلمقدار این عنصر به شکل  يریگ اندازهروش آزمون خاك براي پتاسیم با  معموالً

عناصر غذایی را  ي استفاده  قابل مقدار کل توان یممتراکم  يها کشت درروشتنها  قتاًیحقگیاهان است 

میزان  ي کننده نییتعمزرعه کشت شوند نوع گیاه و شرایط کنونی محیطی کرد وقتی در  نیتأم

این به معناي آن است که آزمون خاك  شود یمتوسط گیاه جذب  قتاًیحقعنصري است که  استفاده قابل

براي گیاهان که در طول فصل رشد جذب  استفاده قابلپتاسیم خاك به مقدار عنصر  يریگ اندازهبراي 

مربوط است و این آزمون باید سریع، دقیق و مولد باشد. اگر آزمون خاك براي پتاسیم  شوند یمگیاهان 

بین  يها واکنشو  ها شکلحالت باید  نیدر امناسبی ایجاد شود  ي هیتوص و اگرمناسبی تکثیر شود  طور به

  درك شود. یدرست بهاین عناصر در خاك 
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 ترینود. متداولشهاي مختلفی استفاده میعصاره گیر گیاه از استفاده  قابلبراي تعیین پتاسیم 

. باید توجه داشت هدف اولیه هر عصاره گیر هستاستات آمونیوم یک موالر  گیرعصاره، گیرعصاره

در ارائه محلول عصاره گیر  اصوالًیک عنصر غذایی براي گیاه است.  استفاده قابلبی مقدار اشیمیایی ارزی

عنصر غذایی باشد و  دسترس قابلعصاره گیري باید از منابع  -1ت: براي خاك باید به دو معیار توجه داش

  .و اقتصادي باشد ریتکرارپذروش عصاره گري باید سریع،  - 2

 طیشرا يوجود دارند که هرکدام برا یمختلف يها روش فسفر و پتاسیم استفاده  قابلشکل  نییتع يبرا

استخراج شکل  يبرا ریعصاره گ 14 از شیمثال ب يمناسب هستند. برا یمتفاوت ياهخاکمختلف و 

، 3 خیو کورتز، مهل ياولسن، بر ها آن نیتر مهماست که  شنهادشدهیپ ها خاكفسفر در  استفاده قابل

 يمتعدد يرهایگعصاره  زین میپتاس يبرا گرید ي. از سوباشند یم کلسیم کلرید ،اسدهاي رقیق

عصاره  یک نام برد. توان یمرا  دي تی پی آ ک،یترین دیاس وم،یاستات آمون ها آن ازجملهکه  شنهادشدهیپ

 عصاره گیر، خود بر عالوه کند يساز هیشبرا  ریشه فعالیت بتواند که است عصاره گیري گیرمناسب

  ).1390 ،نژاد نیتد و مشایخیهست ( اهمیت حائز نیز چگونگی عصاره گیري

توسـط   شـده  جـذب عنصر را با مقدار  یهمبستگ نیشتریاست که ب یروش يریمناسب عصاره گ روش

نـوع   یمنطقه و حت یمیاقل طیخاك و شرا اتیروش ممکن است بسته به خصوص نیا ؛ وداشته باشد اهیگ

 يمناسب ضـرور  ریعصاره گ نییتع يدر هر منطقه برا یقاتیانجام تحق لیدل نیمتفاوت باشد. به هم اهیگ

  .)1390 ،نژاد نیتد و مشایخیرسد ( یمبه نظر 

است لذا  نشده انجاممناسب  يرهایگعصاره  نییدر خصوص تع یقیطح استان تحقدر س که آنجایی از 

 نیـی و تع لیـ دشـت اردب  يها در خاك میفسفر و پتاس يرهایعصاره گ تیقابل یبررس منظور به قیتحق نیا

 شـده  اسـتخراج در قسمت اول آزمـایش بیشـترین مقـدار فسـفر      درآمدمناسب به مرحله اجرا  ریعصاره گ

 نیچنـ  هـم مربوط به کلسیم کلرید بود و  شده استخراجدي تیونات و کمترین مقدار فسفر مربوط به روش 

 شـده  استخراجمربوط به عصاره گیر نیتریک اسید و کمترین مقدار پتاسیم  شده استخراجبیشترین پتاسیم 

کـود سـولفات پتاسـیم بـر عملکـرد گنـدم        ریتـأث مربوط به سدیم کلرید بـود. در قسـمت دوم آزمـایش،    
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وزن دانـه و   قرار گرفت نتایج نشان داد بین تیمارهاي کودي با جذب پتاسیم و پتاسیم دانه و یدبررسمور

بـا تیمـار کـودي (بـا      يهـا  خاكنشان داد  نیچن هموجود داشت و  يدار یمعنپتاسیم اندام هوایی تفاوت 

و نیـز در ایـن    داراي پتاسـیم بیشـتري اسـت    نسبت به تیمار شاهد ( بـدون کـود)   پتاسه) اثر کوداعمال 

  .افزایش عملکرد گندم مشاهده شد ها خاك

 يها خاكبررسی قابلیت عصاره گیرهاي مختلف فسفر و پتاسیم در  - 1شامل  حاضر تحقیق اهداف لذا

 -3منطقه  يها خاكتعیین عصاره گیر مناسب براي عناصر فسفر و پتاسیم براي  - 2 لیاردبمنطقه 

  .هست این عناصر متوأبررسی امکان استفاده عصاره گیري 

  

ل دوم:
��
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  �وری � �نا�ع             

  

  

  

  

  

  مشخصات عمومی فسفر -2-1

شود در بسیاري از فرآیندهایی که در گیاهان انجام می و گیاه بوده ضروري غذایی عناصر از یکی فسفر

 در طبیعت اتیفسف يها یکان صورت به و بوده ریپذ واکنش بسیار شیمیایی ازنظر فسفر کند.ایفاي نقش می

 متفاوتی يها تیحالل ها یکاناین  .است شده ییشناسا فسفر حاوي مختلف کانی 170 حداقل دارد؛ وجود

 هال (شوند تبدیل نامحلول يها شکل به بیشتر با حاللیت شکل کی از زمان باگذشت دارند تمایل و دارند

 فسفر صورت به گیاهان لهیوس به اما ؛دارد وجود آلی و معدنی يها شکلبه  ها خاك در فسفر ).1977 ،فورد
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و  تایسـن  ( دارد بسـتگی  معـدنی  فسـفر  خـاص  يها شکل به فسفر جذب قابلیت و شود یمجذب  معدنی

 توانـد  یم و رسوب سطحی جذب فرآیندهاي از ناشی فسفر غالب يها شکل از آگاهی ).1984، همکاران

 و (دلگـادو  باشـد  خـورده  کـود  يهـا  خـاك  آالینـدگی  پتانسیل و کود مصرف کارآیی از مفیدي شاخص

  ).2000 همکاران،

 - 1باشد: داشته وجود خاك در کلی شکل چهار به است ممکن فسفر که داد گزارش )1995(باربر 

 - 3خاك  معدنی اجزاي روي بر شده سطحی جذب - 2 خاك محلول در فسفري و ترکیبات ها ونی صورت

 .خاك آلی مواد از جزئی صورت به - 4 )شکل یب و بلوريفسفر ( يها یکان

 و دنیاست (لیندزي سراسر در خاك حاصلخیزي عمده مشکل دومین گیاهان در فسفر کمبود

 در فسفر کل مقدار اوالً، :وجود دارد مشکل سه فسفر مورد در خاك حاصلخیزي ازنظر ).1989همکاران،

 استفاده قابل گیاه براي دتاًعم ،شوند یم یافت ها خاك در عموماً که فسفر ترکیبات ثانیاً، است، کم ها خاك

 به فسفر شیمیایی کودهاي وقتی ثالثاً، .است ترکیبات کم این بسیار حاللیت از ناشی اغلب که نیستند

 بسیار ترکیبات زمان باگذشت و شوند یم تبدیل جذب رقابلیغ يها شکلبه  ،شوند یم اضافه ها خاك

 سرنوشت از اطالع بدون فسفر کودهاي ادزی ). مصرف1999 ویل، و بردي (دهند یم نامحلول تشکیل

 غذایی عناصر کمبود بروز و فسفر از سطحی يها آب شدن باعث غنی اقتصادي ضرر بر عالوه ،ها آن

 به شده  اضافه فسفر شکل تغییر از آگاهی همچنین، .گردد یم گیاهان در و روي آهن مانند مصرف کم

 بلکه شده  اضافه منبع شکل به فقط نه را فسفر ودک عمده قسمت گیاهان که دارد اهمیت جهت ازآن خاك

 با بتوان است ممکن را کودهاي فسفر کم کارایی .کنند یم جذب خاك با آن واکنش محصوالت شکل به

 در لذا، .بخشید بهبود خاك، به فسفر کود از افزودن پس عنصر این مختلف يها شکل تغییرات از آگاهی

 مختلف ي هازمان در و افزوده موردمطالعه يها خاك به را فسفر کود مختلف منابع مطالعات، از بعضی

 سازوکار توان یم مطالعات این از استفاده با محققان، از بعضی عقیده به .اند کردهتعیین  را فسفر يها شکل

 بررسی .نشد یافت زمینه این در يا منتشرشده کار ایران در داد توضیح زیادي حدود تا را تثبیت فسفر

 حداکثر تولید جهت کود الزم میزان تعیین همچنین و گیاهان ازیموردن فسفر نیتأم در ها خاك استعداد
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 مقدار تعیین جهت گیاه و خاك تجزیه از استفاده .است بوده موردتوجه پیش سالها از مطلوب یتیفیباک و

 حققینم گذشته سال پنجاه طی گیاهان عالی از قرن نوزدهم شروع شد. براي ضروري غذایی عناصر

 گوناگونی مواد و نموده پیشنهاد را متعددي يها روشخاك  در گیاه استفاده قابل فسفر ارزیابی منظور به

 زمینه این در تحقیق صدها و اند داده قرار آزمایش مورد را مختلف يها نمک و بازها اسیدها، ازجمله

 است، اما خاك از استفاده قابل فسفر استخراج جهت مناسب ترکیب انتخاب اهمیت که نشانگر گرفته انجام

 و فیزیکی خواص که ییها خاك در مواد این کاربرد اگرچه که است این تحقیقات این در اساسی مشکل

 ،شهاپ  ها آن در که ییها خاك در مورد اما دهد یم دست به را قبولی قابل نتایج دارند مشابه شیمیایی

 است متفاوت خواص سایر و آلومینیوم و آهن ايو هیدروکسیده اکسیدها آلی، ماده کلسیم، کربنات

هاش  پ دیگر سوي از ؛ وکند یم صدق کامالً ایران يها خاك مورد در خصوص بهاین  و نیست میتعم قابل

 شده خارج میزان فسفر بر گیري عصاره زمان مدت و گیر عصاره محلول و خاك نسبت گیر، عصاره محلول

  ).1978 مکاران،ه و (باومن داشت خواهد ریتأث خاك از

مطالعات  اکثر در و است بوده مدنظر بهتر و جدیدتر روش یک ارائه و ابداع اساس همیشه این بر

 خاك در استفاده قابل فسفر وضعیت ارزیابی جهت گیر عصاره عنوان به مختلف مواد از استفاده به مربوط

 عملکرد، قبیل از گیاه يها سخپا و شده گیري عصاره فسفر میان بیشتر همبستگی لزوم به زیادي توجه

 هال فورد( است گردیده مبذول گیاه توسط جذب فسفر کل مقدار و گیاه در فسفر غلظت نسبی، عملکرد

  ).1971 ،پاو ؛1976 ،همکاران و جان ؛1980

 جذب ،جذب قابلفسفر  بین موجود يها یهمبستگ و مطالعات این از استفاده با محققان، از بعضی

 فسفر مقدار تعیین براي جدیدي گیر عصاره تا اند کرده تالش معدنی فسفر يها شکل با گیاه رشد و فسفر

 آب شرایط خاك، نوع به بسته تواند یم خاك فسفر يها شکل تغییر .نمایند ارائه خاك در گیاه جذب قابل

  ).1977 ،يزکن مک و ژانگ( متفاوت باشد مدیریت و هوایی و

  

  عصاره گیرهاي فسفر در خاك - 2- 2
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مختلفی وجود دارند که هرکدام براي شرایط  يها روشاین عنصر  استفاده قابلاي تعیین شکل بر

عصاره گیر براي استخراج شکل  14متفاوتی مناسب هستند. براي مثال بیش از  يها خاكمختلف و 

، 3، مهلیخ IIکرتز اولسن، بري و  ها آن نیتر مهماست که  شنهادشدهیپ ها خاكفسفر در  استفاده قابل

باشند. روش مناسب عصاره گیري روشی است که بیشترین همبستگی اسیدهاي رقیق، کلسیم کلرید می

این روش ممکن است بسته به خصوصیات خاك و  ؛ وتوسط گیاه داشته باشد شده جذبرا با مقدار عنصر 

منطقه براي شرایط اقلیمی منطقه و حتی نوع گیاه متفاوت باشد. به همین دلیل انجام تحقیقاتی در هر 

باید توجه داشت هدف اولیه هر عصاره گیر شیمیایی  رسد.تعیین عصاره گیر مناسب ضروري به نظر می

در ارائه محلول عصاره گیر براي خاك  اصوالًیک عنصر غذایی براي گیاه است.  استفاده قابلبی مقدار اارزی

روش  -2عنصر غذایی باشد و  دسترس لقابعصاره گیري باید از منابع  - 1باید به دو معیار توجه داشت: 

  ).1988 ،مانترباشد (و اقتصادي  ریتکرارپذري باید سریع، یعصاره گ

بخشی از  "تبادلیا  واجذبحل، " منظور بهشیمیایی است که به یک نمونه خاك  محلولیک  ،عصاره

 فسفر، اجاستخر مختلف هاي درروش .شود یماضافه  در نمونه خاك شده دادهمقدار کل مواد مغذي 

 شرایط برخی در است ممکن که ردیگ یم قرار مورداستفاده مختلف شیمیایی يها معرف از مخلوطی

 دلیل همین به .نماید جدا نیز را شده تیفسفر تثب از بخشی گیاه براي فسفر دسترس قابل شکل برکنار

 و فیزیکی اتخصوصی ازنظر منطقه آن خاك با متناسب باید منطقه هر در شده انتخاب ریگ عصاره

  .) 2005 ،یزرما( باشد شیمیایی

، بري و کرتز 3 خیمهل، اکسید آهن، اولسن، کلسیم استات و الکتات، لیتیم کلرید، کلسیم کلرید، آب

II ،کل فسفر ، اگزاالت آمونیوم اسید،کیدریدکلریاسآلی،  فسفر، دي تیونات ،کربنات یب، سیترات 

   .)2013وانسچر ( فسفر هستند استخراج يها روش

عدم وجود  لیبه دلاست ولی  ذکرشدهروش براي عصاره گیري فسفر  14به اینکه در قسمت فوق  با توجه

  قرار خواهد گرفت. یموردبررسروش  5امکانات در آزمایشگاه فقط 
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از  يا گسترده دامنه در روش این .هست در جهان فسفر عصاره گیري روش نیتر جیرا اولسن روش) 1

 با مقایسه در اولسن روش .است بوده گیاه مناسب براي فسفر استفاده قابلیت ینیب شیپ جهت ها خاك

  ) .1990 ،همکاران و (منون دارد بیشتري حساسیت خاك بافري ظرفیت به ها روشسایر 

 و اسیدي از اعم خاك از وسیعی يبخشهادر  و است چندمنظوره گیر عصاره یک 3 روش مهلیخ) 2

 استخراج فلوئور ترکیبات و اسید استیک واکنش با لهیوس به فسفر روش این در .رود یمکار  به بازي

 شود یم خنثی خاك کربناتهاي توسط کمتري مقدار به روش این در اسیدیته عصاره گیر .شود یم

  ).2000 ،(پیرزینسکی

 M0.01 CaCl2 از محلول عصاره گیر تریل یلیم 50گرم خاك در  5روش از  نیدر ا ) کلسیم کلرید:3

 ها نمونهاز کاغذ صافی عبور داده شد  ساعت شیک شد و سپس 2است. محلول به مدت  شده ادهاستف

  )1998 ،شدند. (وان يریگ اندازهدستگاه اسپکتروفتومتر  توسط

بیشتر بر انحالل  حال نیبااتبادل یونی اما  این روش در اصل بسیار رقیق و محلول نمک القا شامل

 ) متکی است.1998 ،فسفر در محلول عصاره (وان

 را وزناز خاك  گرم 1 انجام شد.) 1945(: این روش به دنبال عمل بري و کرتز II) بري و کرتز 4

در  بر این اساس محلول میکن یماز محلول عصاره مخلوط  تریل یلیم 7و با  میزیر یمکرده در یک بطري 

تهیه  دیکلرا درویه  M 0.1 و M NH4F 0.03  یک محلول عصاره از با 1:7 یک نسبت خاك به محلول

از کاغذ صافی عبور داده شدند و  ها محلولسپس  دقیقه شیک شدند. 30به مدت  ها نمونهسپس  .شد

جهت  ییایقل ریغ و یآهک ریغ معمولی يها خاكدر  عمدتاً .شدند يریگ اسپکتروفتومتر اندازهتوسط 

 آهن و آلومینیم يها فسفات م،کلسی يها فسفاتمثل  استخراج قابل فسفر مختلف يها شکل عصاره گیري

  ).1945 ،کرتز و بريگردد ( یم استفاده محیط اسیدي در

) معرفـی شـد و روش   1960توسـط مهـرا و جکسـون (    دي تیونـات اسـتخراج  : ) روش دي تیونات5

) HOLMGREN )1967دستورالعمل از زیر  يها روشدر نظر گرفته نشده است.  یفسفر معمولاستخراج 

  سدیم  سیترات M 0.24و  ،M 0.2 NaHCO3محلول استخراج  يساز آماده ظورمن به. ندشد ایجاد
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Abstract: 

Increase of yeild in surface aireal could be achived by improving of soil fertility level 

via chemical fertilier aplication. This reach was carried out with the aim of to evaluate 

different extraction methods for determination of suitable extractant. That predict soil 

available P and K in fields around Ardabil county. Soil samples were collected from 45 

fields and chemical and physical properties of them including pH, EC, calsium carbonate, 

equivalent, organic carbon precentage, texture, variable Phosphorus (Olsen methods) and 

Pottasium ( Asetate ammonium) were determined. This expriment was in two phases. In 

first expriment is out of 45 soil samples that had different K level were selected and their P 

were measured in extracts yielded by Dithionate, Mehlich3, Bray and curtz, Olsen and 

Calsium chloried. Soil K were also using Asetate ammonium, Nitrate acid, NaCl, DTPA 

and Mehlich3 extraction methods. Soil samples were field in 3 liters pots and wheat 

(kohdasht cv) were cultevated. P and K levels plants harvesting with the same methods. In 

another expriment 5 soil samples of first expriment that had different texture and K level 

were selected and 4 fertilizer level (0, 100, 200, 400 kg/ha KNO3) were applied. After 

harvesting of plants sheed and seed dry weight and nutrient aptake were determined. Soil P 

(Olsen) and K (Asetate ammonium) of soil samples were measured. Results showed that 

the ability of different extractant for P and K were as follows: 

P: Dithionate > Bray and Curtz > Mehlich3 > Olsen > Calsium chloride 

K: Nitrate acid > Mehlich3 > Asetate ammonium > NaCl > DTPA 

Regression equations and relation between P and K extracted with different methods 

showed that most of corrlations were significant. The best extraction methods for P and K 

were Mehlich3 and NaCl, respeetively. That had highest correlation with shood P(r = 

0.47**) and K aptake (r = 0.37**) and seed weight(r = 0.37*) other methods had no 

significant correlation fertilizer treetments had possitive effect on seed yield and shood dry 

matter. 

Keywords: Extractant , Phosphorus, Pottasium, correlation, wheet, Fertilizers  
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