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 چکیده
انتشـار در    قابل  تعیین میزان رس. یافته در آب است  انتشار  فسفر، بررسی میزان آن در رس  رفت هاي آگاهی از میزان هدر یکی از راه    

با توجه بـه اهمیـت   . آبی کمک کند بینی خطر و نتایج فرسایش خشک ممکن است به پیش مناطق نیمههاي کشت شده در  آب در خاك
تـر از میـزان    در تغذیه گیاه و در نهایت تغذیه و سالمت انسان، الزم است جهت دستیابی به اطالعـات دقیـق   و آثار مثبت و منفی فسفر

نمونه خاك از منطقه اردبیل انتخـاب   12بدین منظور تعداد . انجام گیرد هاي زراعی منطقه، تحقیق حاضر فسفر و برهمکنش آن با خاك
نتـایج مطالعـات نشـان داد رس    . گیري شـد آنها اندازه خصوصیات شیمیایی سپس برخی از. قابل انتشار در آب آنها جداسازي شدو رس 

قابـل  همچنین نسبت کربنات کلسیم فعال به کربنات کلسیم کل در رس . ترین مقدار فسفر قابل استفاده را داردبیشقابل انتشار در آب 
  .درصد بود 90بیش از  انتشار در آب

  
  خاك استفاده، فرسایش قابل آب، فسفر در انتشار قابل رس :کلمات کلیدي

  
  مقدمه. 1

یـک فـاکتور محدودکننـده بـراي تولیـد       باشد و فراهمی آن اغلب به عنـوان  نیاز گیاه می فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر مورد    
هـا،   هـا، کـوآنزیم  این عنصر جزء مهم ساختمانی ترکیباتی نظیـر اسـیدنوکلئیک   ).6(هاي کشاورزي در سراسر جهان مطرح است  فراورده

فراوانـی   نظر ازکه ) 4( باشددرصد می 12/0دود مقدار فسفر پوسته جامد زمین ح). 5( ها و فسفولیپیدهاست نوکلئوتیدها، فسفوپروتئین
   ).4( نمایدکیلوگرم تغییر میگرم در  3/0تا  1/0هاي زراعی از غلظت فسفر در خاك ).1( است روي زمین عنصر یازدهمین

در آلـودگی منـابع آب و مغـذي     فسفر از یک سو جزء عناصر مهم در رشد گیاهان و حیات جانداران بوده و از سوي دیگر از عوامل مهـم 
گـردد و محـیط   ها می گرم در لیتر، باعث مغذي شدن آب میلی 01/0مقادیر اندك غلظت فسفر در حدود  ).3( آید می شدن آنها به شمار

  هاي اخیر توجـه زیـادي بـه فرسـایش     دهه همین دلیل در طول به ).10( کندرا براي رشد موجودات مضر به خصوص جلبکها فراهم می
رفت مواد غذایی به ویژه فسفر  بنابراین آگاهی از میزان هدر). 9(است  ها مبذول گردیده عنوان منبعی براي انتشار فسفر در آب ك بهخا

  .  باشدمحیطی می هاي حفاظت آب و مباحث زیست ریزيها، برنامه اکوسیستم از مزارع کشاورزي به عنوان معیاري مناسب براي سالمت
انتشـار در آب بـه عنـوان      قابل رس. یافته در آب است  انتشار  آن در رسرفت فسفر، بررسی میزان  هاي آگاهی از میزان هدریکی از راه 

انتقـال انتخـابی ذرات خـاك در    ). 11و 7(خاك بوسیله آب اسـت   شدن و فرسایش  پوسته معیاري براي ارزیابی خطر سله بستن، پوسته
عملیـات  . یوتریفیکاسـیون بـه وسـیله فسـفر شـود     ها، به ویـژه خطـر    رفت مواد غذایی و آالینده مراحل فرسایش می تواند منتج به هدر

تعیـین میـزان   ). 12( اثیر قرار می دهنـد ت سازي قابلیت انتشار رس را تحت آلی و خاکدانه مدیریت خاك همچنین با تاثیر بر میزان کربن
 فرسایش آبی کمک کنـد بینی خطر و نتایج  خشک ممکن است به پیش شده در مناطق نیمه هاي کشت انتشار در آب در خاك  قابل  رس

خشـک کـم بـوده و     و دیگر مناطق نیمه ايمدیتدرانهمناطق هاي انتشار در آب براي خاك  قابل  هاي موجود از رس وجود داده با این). 7(
بـه  تحقیق حاضـر  ، این بنابراین ).11و 7( شود که یا آهکی نیستند یا حاوي مقادیر کمی کربنات هستند هایی محدود می بیشتر به خاك

هـاي آهکـی منطقـه اردبیـل     منظور بررسی نقش رس قابل انتشار در آب به عنوان ذره داراي مقادیر زیادي فسفر قابل استفاده در خاك
  .انجام شد
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  مواد و روش ها. 2

بـدین  . رس قابل انتشار در آب در خاك هاي زراعی منطقه اردبیـل انجـام شـد    برخی از خصوصیاتتحقیق حاضر به منظور بررسی       
متـري،  میلـی  05/0 ها با آب مقطر و جداسازي ذرات شن به وسـیله الـک  پس از شستن نمونه. شدنمونه خاك انتخاب  12نظور تعداد م

ازي ذرات رس از سـیلت هـم اینطـور بـود کـه      طرز جداسـ . هاي مدرج یک لیتري نگهداري شدندها در استوانهذرات سیلت و رس نمونه
متري ذرات معلق رس بـه ظـروف فلـزي سـیفون     سانتی 25ساعت بعد از عمق  24و زن دستی بهم زده می شدند ها به وسیله همنمونه

-ند ذرات رس فریـز حدود دو ماه بعد که نمونه ها کامال شفاف شد. ها کامال شفاف شوند ادامه یافتاین کار تا زمانی که نمونه. شدندمی
میزان کـربن  برخی از خصوصیات شیمیایی آنها از قبیل سپس . و براي انجام آزمایشات بعدي در ظروف فلزي نگهداري شدند هدراي شد

کربنـات  ، نرمـال  بـا سـود   تیتراسیون و کلریدریک اسید از استفاده با سازي کربنات کلسیم کل به روش خنثیآلی به روش والکی بلک، 
 فسـفر  بین در نهایت همبستگی .گیري شدو فسفر قابل استفاده به روش اولسن اندازه اگزاالت آمونیوم نیم نرمال ل به روشفعا کلسیم

  .مورد بررسی قرار گرفت  SPSS 16از نرم افزار استفاده با شده در رس قابل انتشار در آب گیرياندازه خصوصیات با قابل جذب
 
  نتایج و بحث. 3

دیده می شود، کربن آلـی نمونـه    1طوري که در جدول  همان .شده استآورده  1در جدول  رس قابل انتشار در آببرخی از خصوصیات 
همچنـین میـزان فسـفر    . درصد متغیر بود 37/15تا  6، کربنات کلسیم فعال از  5/17تا  10، کربنات کلسیم کل از  78/0تا  19/0ها از 

  .گرم خاك متغیر بودگرم در کیلومیلی 09/31تا  79/2قابل استخراج به روش اولسن از 
  برخی از خصوصیات رس قابل انتشار در آب. 1جدول 

  
 
 
 
 
 

 فسفر قابل جذب کربنات کلسیم فعال کربنات کلسیم کل کربن آلی نمونه خاك
  %    mg/kg     

1 0/48 10 6 23/05 
2 39/0  5/17  15/37 17/46 
3 0/48 10 9/75 11/87 
4 0/29 10 9 2/79 
5 78/0  10 9/75 31/09 
6 0/29 10 8/62 5/24 
7 0/19 13 12 12/22 
8 0/68 12 10 11/87 
9 0/78 15 10/5 18/51 
10 0/78 12/5 12/37 30/74 
11 0/29 11 10 12/22 
12 0/19 10 9/37 7/33 
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در رس قابل انتشار در آباز خصوصیات شیمیایی  همبستگی بین برخی. 2جدول   

 OC CCE ACCE Olsen p ویژگیهاي خاك
OC 1 0.161 0.060 0.748** 

CCE 1 1 0.711** 0.247 
ACCE 1 1 1 0.117 
Olsen p 1 1 1 1 

دار در سطح احتمال یک درصد معنی**    
 1در سـطح   دار بین کربنات کلسیم کل و فعال رس قابل انتشار در آب همبستگی معنـی  مالحظه می شود، 2طوري که در جدول  همان

درصـد وجـود    1دار در سـطح   همبستگی معنـی قابل انتشار در آب آلی رس کربن  و استفادهبین فسفر قابل همچنین  .ارددرصد وجود د
در  .نیز در ارزیابی وضعیت فسفر در خاکهاي منطقه مجن سمنان بـه نتـایج مشـابهی دسـت یافتنـد     ) 1391(میر باقري و همکاران .رددا

به همـین علـت   . ثبت بین ماده آلی و فسفر قابل جذب می توان گفت که ماده آلی منبع مهم فسفر خاك می باشدرابطه با همبستگی م
ها نشان می دهند که مواد آلی به طـرق  پژوهش. بین فسفر قابل جذب و درصد ماده آلی همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده می شود

توانند سطوح آهک موجـود در خـاك را بپوشـانند و    مواد آلی می) . 4(شوند یمختلف موجب افزایش فراهمی فسفر در خاکهاي آهکی م
( ملکـوتی و همـایی   . )1389دورودیـان و همکـاران،  (قابلیت فراهمی فسفر را، از طریق کاهش واکنش فسفر با کلسـیم، افـزایش دهنـد    

این مواد ، تشکیل ترکیبات آلی فسـفر، کـاهش   در اثر تجزیه  co2 بر افزایش جذب فسفر را به تولید آلیطور کلی تأثیر ماده به)  1383
همچنـین  . با سطوح ذرات اکسیدهاي آهن و آلومینیوم، رس و کربنات کلسیم و در نتیجـه کـاهش تثبیـت آن مـی داننـد      تماس فسفر

و فسـفر قابـل    ار در آبنیز به ترتیب گویاي وجود رابطه مثبت بین کربنات کلسیم کل و فعال رس قابل انتشـ  1قسمت الف و ب شکل 
  .استفاده و کربن آلی آن می باشند

  
در رس قابل انتشار در اّب لی و فسفر قابل استفادهآابطه بین کربن ر) برابطه بین کربنات کلسیم کل و فعال ) الف. 1شکل   

 
گیري کلی نتیجه. 4   

بـه طـور   ( آب حاوي مقادیر زیـادي فسـفر قابـل اسـتفاده    گیري اشاره شد، رس قابل انتشار در  طوري که در قسمت بحث و نتیجه همان
  که این نتیجه بیانگر اهمیت رس هم از لحاظ کشاورزي به عنوان حامل مقادیر زیادي از  می باشد ) گرمگرم در کیلومیلی 15متوسط 
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بنـابراین بایسـتی   . باشد زیست می محیطمحیطی به عنوان عامل اصلی یوتریفیکاسیون و آالینده  فسفر قابل استفاده و هم از لحاظ زیست

  . اقدامات حفاظتی موثر انجام گیرد قابل استفاده رفت رس قابل انتشار در آب به عنوان ذره داراي بیشترین مقدار فسفر از هدر
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