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  چکیده
 خـاك بـه سـرعت    در استفاده قابل فسفر و بوده نامحلول تقریباً فسفري ترکیبات. باشدمی گیاه رشد براي پرمصرف عناصر از فسفر 

 از یکـی  گیاه همواره وسیله به آن جذب بازدهی بودن پایین و خاك در فسفر تثبیت به دلیل فسفاته کودهاي از استفاده .یابدمی کاهش
بـین  در نظـر دارد رابطـه   تحقیـق  ایـن  زیست، با توجه به اهمیت فسفر از دو دیدگاه کشاورزي و محیط .است بوده تولید اساسی مسائل

نمونـه   12تعـداد  بـدین منظـور    .هاي منطقه اردبیل را بررسی کنـد ی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكفسفر قابل استفاده و برخ
 کل، کربنـات  کلسیم کربنات آلی، ماده رس، سیلت، شن، ذرات درصد مانند آنها وشیمیایی فیزیکی هايویژگی خاك انتخاب و برخی از

کـه   داد نشـان  نتـایج  .شـد  تعیـین  فـوق  هـاي ویژگی با جذب قابل فسفر بین همبستگی و گیرياندازه جذب قابل فسفر و کلسیم فعال
  .داشت وجود خاك هايویژگی از بعضی و اولسن روش به شده گیرياندازه فسفر بین داريمعنی همبستگی

  
  کلسیم، ماده آلیفسفر قابل جذب، کربنات : کلمات کلیدي

  
  مقدمه. 1

 آن رویـه بـی  صـورت مصـرف   در لکـن  باشـد، می رشد براي ضروري يعنصر و زنده موجودات کلیه براي حیاتی عناصر از یکی فسفر
هـا، نوکلئوتیـدها،   ها، کوآنزیماین عنصر جزء مهم ساختمانی ترکیباتی نظیر اسیدنوکلئیک .)1( شودمی آب یوترفیکاسیون پدیده موجب

هاي انتقال انـرژي،  کند که شامل شرکت در واکنشچندین نقش کلیدي در گیاه ایفا میفسفر ). 7(فسفولیپیدهاست  ها وفسفوپروتئین
 شـود، مـی  فـراهم  منابع اتمسـفري  از که ازت برخالف ).9( باشدفتوسنتز،تبدیل قند به نشاسته و انتقال خصوصیات ژنتیکی در گیاه می

  .)3( دارد وجود آنها امکان اتمام و بوده محدود فسفر منابع. ندارد وجود منبع اتمسفري هیچ فسفر درمورد
 عنصر هر باید نه تنها گیاه تغذیه فرایند در که طوريبه. است محصول و کیفی کمی بهبود در مهم عوامل از یکی گیاه صحیح تغذیه

 اضافی فسفر .)4( ضروریست کامالً عناصر غذایی همه میان تناسب رعایت و تعادل ایجاد بلکه قرار گیرد، آن دسترس در کافی اندازه به
 و آهـن  جذب مانع ماده این و فیتیک درآمده اسید صورت به هم غده خود در بلکه نمایدجلوگیري می روي جذب از تنها نه خاك در

 به دلیـل  هایی، غده چنین مصرف با دیگر عبارت به. کاهدغده می غذایی ارزش از نتیجه در و گردیده انسان سیستم گوارشی در روي
  .)5( گیردنمی انسان صورت بدن در آهن و روي جذب باال، فیتیک اسید
 .شـود مـی  اسـتفاده  کودهـاي فسـفري   از گیاهان نیاز تأمین براي معموالً و باشدگیاهان می نیاز مورد ضروري عناصر از یکی فسفر 

 فسـفر  جـذب  ظرفیـت  .است اهمیت گیاهان حائز نیاز مورد فسفر تأمین در آن نقش دلیل به جذب درخاك قابل فسفر وضعیت بررسی
کودهـاي   مصـرف  میـزان  تعیـین  در مهمـی  نقش جذب خاکها ظرفیت از آگاهی بنابراین نماید،می کنترل را محلول غلظت فسفر خاك

 تحقیقـات  نتـایج  .دارد رابطـه  آن شـیمیایی  و ازخصوصـیات فیزیکـی   بعضـی  با خاك جذب قابل فسفر میزان ).2( دارد درخاك فسفري
هـاي  بعضـی ازویژگـی   و اولسـن  روش هب شده گیريفسفراندازه بین داريهمبستگی معنی که داد نشان )1388( وهمکاران اصل نقیزاده

هالووي  .بودند دارمعنی درصد یک در سطح همگی که داشته وجود معادل کلسیم کربنات و آلی ماده ، شن رس، درصد pHخاك مثل 
-معنـی  رابطـه  آزمـایش  مورد کودي چند سطح در کاتیونی تبادل ظرفیت و رس مقدار با جذب قابل فسفر نمایه بین) 2003( و برترند

   و همچنین نوع به مقدار، بر عالوه کلسیم کربنات تأثیر یافتند، زیران ايرابطه آلی هماد و کلسیم کربنات مقدار با نمودند، اما ایجاد داري
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 در کلسـیم  کربنات مقدار تابعی از آهکی هايخاك در فسفر جذب که داد، نشان مطالعات دیگر برخی. دارد بستگی آن ذرات اندازه

  .است خاك
 فسـفر  حـداکثر  یا و آلی ماده و )سدیم بیکربنات با استخراج قابل( جذب قابل فسفر حداکثر میان دهدمی نشان شده انجام مطالعات

 ضـریب  )1989 (اکوایـه  و بننـواح ). 8( دارد وجـود  داريهمبستگی معنی خشکونیمه خشک مناطق در خاك رس میزان و قابل جذب
 گـزارش 0 /79 و 89/0بـه ترتیـب    را آلـی  مـاده  جـذب و  قابـل  فرفس حداکثر و رس میزان و جذب قابل فسفر میان حداکثر همبستگی

   .شودمی را شامل جذب حداکثر تغییرات از درصد 87 هم با رس و آلی کربن کردند، ضمنا
  
  هامواد و روش. 2

 و آزمایشـگاه  بـه  انتقـال  از پس هانمونه. منطقه اردبیل انتخاب شد زراعی هاينمونه از خاك 12ژوهش، تعداد  منظور انجام این پبه 
بافت خاك بـه روش   از قبیل برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها سپس .شدند داده عبور متريمیلی 2 الک از شدن، هواخشک
بـا   تیتراسـیون  و کلریـدریک  اسـید  از اسـتفاده  با سازي خنثیکل به روش  کلسیم کربنات بالك، والکی آلی به روش ، مادهيهیدرومتر

 بین همبستگی .گیري شدو فسفر قابل جذب به روش اولسن اندازه به روش اگزاالت آمونیوم نیم نرمال فعال کلسیم کربنات ،نرمال سود
  .مورد بررسی قرار گرفت  SPSS 16از نرم افزار  استفاده با شده گیرياندازه خصوصیات با قابل جذب فسفر
  
  نتایج و بحث. 3

شـود  طـوري کـه مالحظـه مـی    همان .آورده شده است 1هاي مورد مطالعه در جدول برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
. نـد درصد متغیر بود 5/9تا  75/1، کربنات کلسیم فعال نیز از 25/15تا  75/1، کربنات کلسیم معادل از 2/1تا  15/0میزان کربن آلی از 

متغیـر   9گرم خاك در نمونه گرم در کیلومیلی 78/33تا  6گرم خاك در نمونه گرم در کیلومیلی 87/2 همچنین فسفر قابل جذب نیز از
  .بود

  هاي مطالعه شده برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك. 1جدول 
کربن آلی       کربنات کلسیم معادل     کربنات کلسیم فعال    سیلت               شن          رس نمونه  فسفر اولسن

 
1 

   %   mg/Kg 
71/1  92/34  35/63  27/0  75/1  75/1  03/3  

2 72/1  44/43  82/54  31/0  25/15  75/5  66/11  
3 43/20  01/54  55/25  09/1  75/6  25/4  15/5  
4 75/1  07/63  16/35  62/0  75/6  25/4  72/7  
5 06/4  86/81  06/14  93/0  25/8  00/6  45/5  
6 89/3  31/40  78/55  19/0  25/4  25/3  87/2  
7 81/3  24/32  93/63  15/0  00/9  25/5  78/3  
8 7/0  41/78  88/20  24/1  25/7  5/9  63/8  
9 72/1  13/39  14/59  74/0  5/13  75/4  78/33  
10 76/1  71/50  51/47  85/0  00/12  25/5  54/9  
11 36/12  13/38  49/49  89/0  5/6  00/5  78/3  
12 24/10  71/48  04/41  23/0  25/5  25/4  81/6  
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 مطالعه شده همبستگی بین برخی از خصوصیات خاکهاي. 1جدول 

Olsen p  ACCE  CCE  OM  ویژگی هاي خاك  
0.160  0.458  0.142  1  OM  

0.646*  0.831**  1  1  CCE  
0.404  1  1  1  ACCE  

1  1  1  1  Olsen p  
  درصد 5و  1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال * و ** 
معادل با فسفر قابل  کلسیم بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك فقط درصد کربنات نشان داد که از ج مطالعات همبستگیینتا

پژوهشـگرانی ماننـد   توسـط  قبال نتایج مشابهی . )2جدول ( درصد دارد 5احتمال  دار در سطحاستخراج به روش اولسن همبستگی معنی
 نشـان  تحقیـق  ایـن  در آمده بدستهمچنین نتایج . ه بودبدست آمد)  1388 (و نقی زاده اصل و همکاران )  1389 ( دادگر و همکاران

 فسـفر  بـین  آماري نتایج طبق. دار وجود دارددرصد همبستگی معنی 1فعال در سطح  کلسیم کربنات معادل با کلسیم کربناتبین داد 
نتـایج   شـد،  انجـام  ) 1388 ( همکاران و اصل زاده نقی که توسط تحقیقی در کهحالیدر همبستگی وجود ندارد و ماده آلی جذب قابل

 شن، رس، درصد اسیدیته، مثل ویژگیهاي خاك از بعضی و اولسن روش با گیري شدهفسفر اندازه بین دارمعنی همبستگی که داد نشان
 عـدم یکـی از دالئـل   رسـد  بـه نظـر مـی    .بودند داردرصد معنی یک سطح در همگی که داشت وجود معادل کربنات کلسیم و آلی ماده

چنین نتایجی قبال توسط  .دامنه کم مواد آلی در خاکهاي مطالعه شده باشد ،در این تحقیقهمبستگی بین فسفر قابل جذب و ماده آلی 
  .بدست آمده بود) 2003( هالووي و برترند
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