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  دهیچک
نیداز اسدتاندارد فسدفر باشدد  می  )SPR( 1دماهای جذب فسفر، تعیین نیاز استاندارد فسفریکی از پارامترهای مهم در بحث هم

(SPR)  درمورد نیاز گیداه بده فسدفر  وسیله یک خاک جذب شود تا غلظتدهنده مقدار فسفری است که باید بهدر واقع نشان 
-1های برپایه غلظدت توسط معادله ون )SPR (نیاز استاندارد فسفر نماید  در این مطالعه تعیین ایجاد را محلول خود 

g P mlμ 
دامنه تغییدرات نتایج نشان داد که   برای رشد بهینه گیاه در نظر گرفته شدعنوان شدت مناسب فسفر در محلول خاک به 0 /3

SPR  درصدد  12بیشترین مقددار مربدوب بده خداک بود  گرم بر کیلوگرم میلی 729/119انگین با می 115/255تا  617/41از(
و درصدد  229/1آلدی )درصدد کدربن 20خاک شماره در و کمترین مقدار ( 6/36کلسیم معادل و درصد کربنات 36/2آلی کربن

با ویژگیهای خداک نشدان   (SPR)سفر نتایج حاصل از همبستگی بین نیاز ستاندارد ف  مشاهده شد (9/4کلسیم معادل کربنات
  این در حالی بود کده (p≤0.01)کربن آلی نشان داد کلسیم معادل و و کربنات SP داری با همبستگی مثبت و معنی SPRداد 

 دار مشاهده نشد معنیبا دیگر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مطالعه شده خاک همبستگی
 

  هایدمای جذب، معادله ونمنیاز استاندارد فسفر، ه کلیدی: کلمات
 

  مقدمه. 1
غلظت فسفر در محلول خاک، و در نتیجه قابل استفاده بودن آن برای گیاه، ارتباب نزدیکی با فرآیندهای جذب           

 (، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم2006)صمدی، های رسیوسیله اجزای خاک از جمله کانیسطحی فسفر به
( و 1985(، کربنات کلسیم معادل )ربان و همکاران ،1984و وود و همکاران، 2005و کاریرا وهمکاران، 2001دووکریز،)ویالپان

ل( محلو در هباقیماند ارمقد به هشد بجذ ارمقد ما بین سطحی)نسبت بجذ دلتعا( دارد  2002همکاران ، و ئیا)قرموادآلی 
 بجذ دهما و ،باشد ستما در هکنند بجذ دهما با کافی نماز تمد هب هشوند بجذ دهما حامل زفا که ستا اربرقر موقعی

و قیاسی وهمکاران  2007سطح برخوردار باشد)کومار و سیوانسان ، در غلظت با ینامیکد دلتعا در مینهز لمحلو در هشوند
ب را توصیف کرده و شوند، چگونگی واکنش یون با جاذ(  روابط تعادلی، که عموما به عنوان همدمای جذب شناخته می2004،

های جذب های سطح، ظرفیت جاذب و در نهایت طراحی موثر سیستمبرای شناخت بهتر مکانیسم جذب، توصیف ویژگی
-دماهای جذب اطالعات مفیدی در ارتباب با توانایی خاکهم(  2001و تامسون و همکاران، 2008باشند )الخیری،ضروری می

دماهای جذب کند  یکی از پارامترهای مهم در بحث همهای بافری ارائه میو شاخصها در جذب فسفر و عوامل موثر بر آن 

                                                 
1 -Standard phosphorus requirement 

http://scholar.google.nl/scholar?q=standard+phosphorus+requirement&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.nl/scholar?q=standard+phosphorus+requirement&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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های فرم خطی معادله ونآید  بدست می 2هایدمای ونباشد که از طریق هممی )SPR( 1فسفر، تعیین نیاز استاندارد فسفر
 ارائه شده است: 1بصورت رابطه 

(1      )                                                        

 
گرم ل بر حسب میلیغلظت تعادلی فسفر در محلو Cگرم برکیلوگرم خاک و مقدار جذب فسفر برحسب میلی X که در آن

  ( می باشد1970های)فکس و کامپراس،دمای مدل ونبه ترتیب ثابت و شیب هم  VHbو   VHaبرلیتر و 
وسیله یک خاک جذب شود تا غلظت دهنده مقدار فسفری است که باید بهدر واقع نشان  (SPR) نیاز استاندارد فسفر           

دارند که غلظت ( اظهار می2006(  شیروانی و شریعتمداری )2007مورد نیاز گیاه به فسفر در محلول خود ایجاد شود)جاللی،
ی مختلف گیاهی متفاوت است  برخی پژوهشگران هافسفر مورد نیاز در محلول خاک برای رشد بهینه گیاه بسته به گونه

1غلظت 
-g P mlμ  2/0 ،1(، برخی غلظت1990)مهادی و همکاران-

g P mlμ  3/0 ،( و یا حتی 2015)وانگ و همکارانP  gμ 
1-ml  4/0 ،که اند  با توجه به این( را به عنوان میزان فسفر محلول الزم برای حداکثر رشد گیاه پیشنهاد نموده2003)صمدی

-1غلظت 
g P mlμ 3/0 بهینه گیاه توسط بیشتر محققین)شیروانی  به عنوان  غلظت فسفر مورد نیاز در محلول خاک برای رشد

 ( گزارش شده است 2002؛بوهر و تور ،2013؛ موالرس و همکاران،2006و شریعتمداری،
 
 

ها مواد و روش .2  

 26 تعدادهای تهران، کرج، قزوین، همدان و کرمانشاه استانی اهخاک غالبی هاازگروهجهت انجام این پژوهش           
( Bowyoucos,1962)با روش هیدرومتر  خاک بافت لیقب از خاکیی ایمیش وی کیزیف اتیخصوصی و برخ انتخاب نمونه

به روش تیتراسیون معادل میکلسکربنات ،(Nelson and Summers,1982)ی به روش اکسایش تر آلماده
استات  روشه بی ونیکات تبادل شیگنجا (Summer ,1996)، فسفر قابل دسترس  به روش اولسن(Loeppert,1996)برگشتی

برای   ندشدی ریگاندازه (Rhoades, 1982)در عصاره گل اشباع   ECو   pHو  pH=( Bower et al, 1952) 2/8سدیم در
لیتر میلی 50ییرات فیزیکی و شیمیایی وسیع انتخاب، خاک با گستره تغ 13، نمونه 26دماهای جذب فسفر از بین بررسی هم

-میکروگرم فسفر در میلی 50و  33،  25،  18،  5/12،  5/7،  4،  5/2موالر حاوی مقادیر صفر ،  01/0محلول کلریدکلسیم 
فاوت فسفر مقدار فسفر جذب شده در نمونه از طریق ت های سه گرمی خاک افزوده گردید به نمونه  4PO2KHلیتر از ترکیب 

های برازش داده شدند)هالفورد و جذب ون دمایوسیله همهای حاصل بهدادهگیری، و های اولیه و نهایی اندازهدر محلول
 μg Pهای برپایه غلظت توسط معادله ون  (SPR)نیاز استاندارد فسفر در این مطالعه نیز تعیین   (1980؛بارو ،1997همکاران ،

1-ml 3/ 0 برای رشد بهینه گیاه در نظر گرفته شدمناسب فسفر در محلول خاک  عنوان شدتبه  
 

نتایج و بحث. 3  

-اظ خصوصیات فیزیکیها از لحها بیانگر تنوع خاکداده قرار گرفتها مورد بررسی برخی از خصوصیات خاک          
های مورد مطالعه را برخی خاک های دردماهای جذب سطحی فسفر در معادله وننمودارهای هم 1وشیمیایی بودند  شکل 

معادله ( VHb)ضریب  پایینی بود بنابراین به خوبی این ارتباب را توصیف نمود  SEدارای ضریب تبیین باال و دهد که نشان می
ترین مقدار بیش نیز VHbگرم برگرم محاسبه شد برای شاخص میلی 134/93با میانگین  853/26 -05/211های در دامنه ون

و  23/1آلی )کربن 20و کمترین مقدار در خاک شماره  (6/36کلسیم معادل و کربنات 36/2آلی )کربن 12شماره  در خاک

                                                 
1 -Standard phosphorus requirement 

2_Van Huay 

http://scholar.google.nl/scholar?q=standard+phosphorus+requirement&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.nl/scholar?q=standard+phosphorus+requirement&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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های آهکی دماهای جذب فسفر در خاک( در بررسی هم2010مشاهده شد  موزاد و همکاران )( 9/4کلسیم معادل کربنات
 های گزارش نمودند معادله ون VHbلیتربرکیلوگرم برای ضریب  83تا  56مقادیر 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
های مورد مطالعههای در خاکون معادله فسفر یسطح جذب یدماهامه یودارهامن. 1شکل   

            
غلظت  له یک خاک جذب شود تاوسیدهنده مقدار فسفری است که باید بهدر واقع نشان  (SPR)نیاز استاندارد فسفر           

به عنوان  غلظت  g P mlμ 3/0-1(  با توجه به اینکه غلظت 2007فر در محلول خود ایجاد شود)جاللی،مورد نیاز گیاه به فس
؛ موالرس و 2006اری،فسفر مورد نیاز در محلول خاک برای رشد بهینه گیاه توسط بیشتر محققین)شیروانی و شریعتمد

عادله متوسط  )SPR (د فسفر تعیین نیاز استاندار( گزارش شده است  در این مطالعه نیز 2002؛بوهر و تور ،2013همکاران،
-1های برپایه غلظت ون

g P mlμ 3/ 0 ته شد  گیاه در نظر گرف عنوان شدت مناسب فسفر در محلول خاک برای رشد بهینهبه
شترین ر کیلوگرم بود  بیبگرم میلی 729/119با میانگین  115/255تا  617/41از  SPRنتایج نشان داد که دامنه تغییرات 

 20قدار در خاک شماره م( و کمترین 6/36کلسیم معادل و درصد کربنات 36/2آلی )درصد کربن 12مقدار مربوب به خاک 
فر گی بین نیاز ستاندارد فس( مشاهده شد   نتایج حاصل از همبست9/4کلسیم معادل و درصد کربنات 229/1آلی )درصد کربن

(SPR)   ده شده است  همانگونه که مشخص است آور 1با ویژگیهای خاک در جدولSPR داری با  و معنی همبستگی مثبت
SP کلسیم معادل و کربن آلی نشان داد و کربنات(p≤0.01)عه فیزیکی و شیمیایی مطال   این در حالی بود که دیگر ویژگیهای

 دار مشاهده نشد معنیشده خاک همبستگی
 
 
 
 
 
 

 . نتیجه گیری4

است نیز از  lm g Pμ 3/0-1که در واقع میزان جذب فسفر در خاک در غلظت تعادلی  (SPR)نیاز استاندارد فسفر           
-گرم برکیلوگرم فسفر میمیلی 729/119با میانگین  614/41-115/225های محاسبه گردید که دارای دامنه معادله ون

SP (468/0=r ، )( ، درصد r= 702/0تا  974/0های ظرفیت بافری )داری با شاخصهمبستگی معنیSPR شاخص باشد

 ی خاکهاو ویژگی SPR. ضرایب همبستگی میان 1جدول 
 SP CCE OC Clay CEC شاخص

SPR 0/468** 0/533** 0/504** 110/0  014/0  

 01/0داری در سطح احتمال ،  ** معنی 05/0داری در سطح احتمال *معنی   
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-طور کلی جذب سطحی و قابلیت استفاده فسفر در خاک( نشان داد  بهr=533/0کلسیم معادل )(، کربناتr=504/0آلی )کربن
 ها بوده است کلسیم معادل این خاکآلی و کربناتهای مورد بررسی به شدت تحت تاثیر میزان کربن

 
 . قدردانی5

ان کارشناس شگاه شاهد وشی داندانند از ریاست محترم دانشگاه، مسئولین محترم پژوهنویسندگان بر خود الزم می          
 محترم آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، کمال قدردانی و سپاس را نمایند 
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