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  دهیچک
بافری  هایز شاخصهاست.شماری اهای ظرفیت بافری خاکدماهای جذب فسفر تعیین شاخصکاربردهای همترین از مهم

لیتربرکیلوگرم،ظرفیت  489/42نگین با میا 954/6-582/126دارای دامنه(MBC)ظرفیت بافری حداکثر:از جمله شاخص بافری
دارای  (EBC)لیتربرکیلوگرم،ظرفیت بافری تعادلی 666/30انگین با می 964/10-375/78ارای دامنه د(PBC)بافری فسفر

 851/6-111/120دارای دامنه  (SBC)لیتربرکیلوگرم وظرفیت بافری استاندارد 86/32نگینبا میا763/16- 166/80دامنه 
-کربنات ه گردیدند.براین اساسمحاسبمویر وفرندولیچ النگدماهای جذب با استفاده از هم 29/40لیتربرکیلوگرم با میانگین 

نشان ری را داهمبستگی معنی01/0های ظرفیت بافری درسطح احتمالبا تمام شاخص SPآلی وکلسیم معادل،کربن
ا ین سیلت ببداری عنیها نشان نداد،اما همبستگی منفی و مداری را با شاخصکه درصدرس همبستگی معنیداد.درحالی

  مشاهده شد. EBCو PBCو شن با شاخص  SBCو MBCشاخص 

 دمای فرندولیچ، هممویردمای النگهم های ظرفیت بافری، شاخص کلیدی: کلمات
 
 

 مقدمه .1
 ندهای جذبنزدیکی با فرآی غلظت فسفر در محلول خاک، و در نتیجه قابل استفاده بودن آن برای گیاه، ارتباط          

ی آهن و (، اکسیدها و هیدروکسیدها2006های رسی)صمدی،از جمله کانی وسیله اجزای خاکسطحی فسفر به
لسیم معادل )ربان و همکاران ک(، کربنات 1984و وود و همکاران، 2005و کاریرا وهمکاران، 2001آلومینیوم)ویالپاندووکریز،

، شوندی جذب شناخته میما( دارد. روابط تعادلی، که عموما به عنوان همد2002همکاران ، و ئیا)قر( و موادآلی 1985،
ظرفیت  ی سطح،هاچگونگی واکنش یون با جاذب را توصیف کرده و برای شناخت بهتر مکانیسم جذب، توصیف ویژگی

(. در میان 2001اران،و تامسون و همک 2008باشند )الخیری،های جذب ضروری میجاذب و در نهایت طراحی موثر سیستم
دمای جذب باشند. همه میتر از بقیمعروف (Freundlich)فرندولیچ، (Langmuir) مویرالنگهای دماهای ارائه شده، معادلههم

کار گرفته شد و فسفر در خاک به منظور توصیف جذب( به1957اولسن و واتانابه )ء ( برای اولین به وسیله1مویر )معادله النگ
و پرز  2006و گوپتا ، و کوندو2006 جایار اقاوان و همکاران ،های فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است)ویتا کنون در پژوهش

 (.2008و دمیرباش و همکاران ،  2004و آلن و همکاران ،2007مارین و همکاران ،–
(1)                                                   

ذب یا قدرت برگرم خاک( و قدرت ج P )برحسب میکروگرم به ترتیب بیانگر حداکثر جذب فسفر bو  0Qهای ثابت
 ارائه شده است.  2باشند. فرم خطی معادله النگمویر بصورت رابطه ( میPلیتر بر میکروگرم پیوند)برحسب میلی
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(2                                       ) 

گرم ل بر حسب میلیعادلی فسفر در محلوغلظت ت Cگرم برکیلوگرم خاک و مقدار جذب فسفر برحسب میلی X که در آن
 :نشان داده شده است 3یدماهای جذب فرندولیچ در معادلههم باشد.برلیتر می

(3                            ) 

 
خص به ترتیب انرژی جذب و شا n/1و  FK شوند. مویر تعریف میهمانند اجزای معادله النگ Cو  X آن که در          

های دماهای جذب فسفر تعیین شاخصباشد. از مهمترین کاربردهای هم( می1978ناهمگونی خاک هم دمای فرندلیچ)بارو،
هاست. ظرفیت بافری یک خاک عبارت است از پایداری آن در برابر خاک (Buffering capacity indices)ظرفیت بافری 

(. با 1984باشد)نایر و منگال ،وسیله گیاه میکننده جذب فسفر بهمحلول و یکی از عوامل مهم کنترل  Pتغییرات غلظت 
 Maximum Buffering)مویر دو شاخص بافری ظرفیت بافری حداکثر های جذب فسفر به وسیله معادله النگبرازش داده

Capacity) (MBC)  و ظرفیت بافری استاندارد(Standard Buffering Capacity) (SBC) شودتعیین می .MBC  وSBC  به
در  Pمیکروگرم  3/0( و شیب این معادله در غلظت 1994مویر)آبگنین و تیسن ،ترتیب عبارتند از شیب حداکثر معادله النگ

 Equilibrium Buffering)های بافری دیگر، شامل ظرفیت بافری تعادلی (. شاخص1996لیتر)تسادیالس و همکاران،میلی

Capacity)  (EBC) موالر  01/0گیری شده با کلرید کلسیم ب معادله فرندولیچ در غلظت فسفر عصارهکه عبارتست از شی
( که عبارت 2002بورکیت و همکاران،) (PBC)( P Buffering Capacity)( و ظرفیت بافری فسفر1989)سولیس و تورنت،

های فر در برخی خاکاست از شیب معادله فرندولیچ در غلظت تعادلی واحد. هدف از این مطالعه بررسی جذب سطحی فس
ها با یکدیگر و های ظرفیت بافری و بررسی همبستگی این شاخصدماهای جذب، تعیین شاخصآهکی ایران با استفاده از هم

 باشد.های خاک میبا برخی ویژگی
 

هامواد و روش .2  

 26 تعدادمدان و کرمانشاه ، ههای تهران، کرج، قزویناستانی هاخاک 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  وشره بی ونیکات تبادل شیگنجا (Summer ,1996)به روش اولسن، فسفر قابل دسترس  (Loeppert,1996)برگشتی

برای  .نددشی ریگاندازه (Rhoades, 1982)در عصاره گل اشباع   ECو   pHو  pH=( Bower et al, 1952) 2/8سدیم در
یتر لمیلی 50تخاب، وسیع ان خاک با گستره تغییرات فیزیکی و شیمیایی 13، نمونه 26دماهای جذب فسفر از بین بررسی هم

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

 
نتایج و بحث. 3  

-اظ خصوصیات فیزیکیها از لحها بیانگر تنوع خاکداده فتقرار گرها مورد بررسی برخی از خصوصیات خاک          
های در برخی خاک مویر و فرندولیچالنگدماهای جذب سطحی فسفر در معادله نمودارهای هم 1وشیمیایی بودند. شکل 

 وصیف نمود.پایینی بود بنابراین به خوبی این ارتباط را ت SEدارای ضریب تبیین باال و دهد که مورد مطالعه را نشان می
(، غفور و همکاران 2013(، راشمی و همکاران )2012(، روسی و همکاران )2010پژوهشگرانی از جمله موازد و همکاران )
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مویر، فرندولیچ را به عنوان بهترین دماهای جذب فسفر، معادالت النگ( با مطالعه روی هم2014(،هادجو و همکارن )2014)
 وسط خاک گزارش نمودند. معادالت توصیف کننده جذب فسفر ت

 
هاست. ظرفیت بافری یک خاک 1های ظرفیت بافریدماهای جذب فسفر تعیین شاخصترین کاربردهای هماز مهم          

خاک عبارت است از پایداری آن در برابر تغییرات غلظت فسفر محلول و یکی از عوامل مهم کنترل کننده جذب فسفر بوسیله 
که عبارت است از شیب معادله  )EBC( 2(. شاخص گنجایش بافری تعادلی فسفر1998رت و مودی،باشد)پروبگیاه می

(، سنجشی از توانایی خاک 1989موالر )سولیس و تورنت، 01/0کلراید گیری شده با کلسیمفرندولیچ در غلظت فسفر عصاره
های مورد مطالعه در خاک(EBC)ات (. دامنه تغییر2006دهد )صمدی،در حفظ شدت فسفر در محلول خاک را نشان می

در خاک شماره  EBCلیتربرکیلوگرم بدست آمد. بیشترین مقدار شاخص  86/32لیتربرکیلوگرم با میانگین  763/16- 166/80
کلسیم و کربنات 23/1آلی )کربن 20( و کمترین مقدار آن در خاک شماره 6/36کلسیم معادل و کربنات 36/2آلی )کربن 12

که عبارت است از شیب معادله فرندولیچ در غلظت واحد )سپهر و   )PBC (3ظرفیت بافری فسفر ( مشاهده شد.9/4معادل 
لیتربرکیلوگرم( در  375/78) PBCترین مقدار لیتر بر گرم بدست آمد. بیشمیلی 964/10-375/78(، در دامنه 2013زبردست،

 20لیتربرکیلوگرم( در خاک شماره  964/10( و کمترین مقدار )6/36کلسیم معادل و کربنات 36/2آلی )کربن12خاک شماره 
، بیشترین مقدار شاخص حداکثر ظرفیت بافری (PBC)همانند ( مشاهده گردید. 9/4کلسیم معادل و کربنات 23/1آلی )کربن
یر)ژای و مو( در معادله النگ0Qو حداکثر جذب فسفر ) (bضرب ثابت متناسب با انرژی پیوند ))حاصل )MBC( 4فسفر

(  و 6/36کلسیم معادل و کربنات 36/2آلی )کربن 12لیتربرکیلوگرم، در خاک شماره  582/126(( معادل 2014همکاران،
( مشاهده شد. با 9/4کلسیم معادل وکربنات 23/1آلی )کربن 20لیتربرکیلوگرم در خاک شماره  954/6کمترین مقدار معادل 

ز محلول خاک وجود خواهد داشت. پس از خارج شدن فسفر از فاز محلول، تری در فافسفر بیش MBCکاهش مقدار 
-تر انجام میکمتر آسان MBCهای با جایگزینی فسفر خارج شده و افزایش فسفر در فاز محلول به مقدار اولیه در خاک

 5بافری استاندارد(. از دیگر شاخصهای پرکاربرد، شاخص ظرفیت 2004؛ بکگارد و همکاران2010شود)خورشید و همکاران ،

(SBC) لیتر محلول)وانگ و میکروگرم فسفر در میلی 3/0مویر در غلظت بوده که عبارت است از شیب معادله النگ
 محاسبه گردید. بیشترین مقدار  29/40لیتربرکیلوگرم با میانگین  851/6-111/120( که در  دامنه 2015همکاران،

SBC(111/120 در خاک شما )850/6( و کمترین مقدار )6/36کلسیم معادل و کربنات 36/2آلی )کربن 12رهلیتربرکیلوگرم -
  ( مشاهده شد.9/4کلسیم معادل و کربنات 23/1آلی )کربن 20لیتر برکیلوگرم( در خاک شماره 

                                                 
1 Buffering capacity indices 

2 - Equilibrium buffering capacity 

3 -Phosphorous buffering capacity  

4 -Maximum buffering capacity 

مطالعه مورد هایخاک یبرخ در چیفرندول رومویالنگ  فسفر یسطح جذب یدماهاهم ینمودارها:  1 شکل  
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راین ب دهد.ا نشان میرهای خاک های ظرفیت بافری مورد مطالعه با برخی ویژگیهمبستگی بین شاخص 1جدول           
داری همبستگی معنی 01/0های ظرفیت بافری در سطح احتمال با تمام شاخص SPآلی و کلسیم معادل، کربناساس کربنات

ری بین دامعنی گی منفی وها نشان نداد، اما همبستداری را با شاخصکه درصدرس همبستگی معنیرا نشان داد. در حالی
ری ادروابط معنی مشاهده شد. در مطالعه انجام شده در لبنان، EBCو  PBCو شن با شاخص   SBCو MBCسیلت با شاخص 

 (.2002ساماراسینگا ، وهای آهکی مشاهده شد )راجانایاکا در خاک (MBC)کلسیم معادل و حداکثر جذب فسفربین کربنات
یزان که با افزایش میرطوداری مشاهده شد بهو ماده آلی خاک رابطه معنی (MBC)چنین بین مقدار حداکثر جذب فسفرهم

(. 2009ز و همکاران،؛ سرفرا 2012ماده آلی خاک، میزان حداکثر جذب فسفر در خاک نیز افزایش یافت)آمل و احمد ،
ه نتیجه گرفتند ک های آهکی اصفهاندماهای جذب سطحی فسفر در خاک( در مطالعه هم2002شیروانی و شریعتمداری)

 اد.دداری را نشان های ظرفیت بافری همبستگی معنیبا دیگر شاخص EBCکلسیم معادل به جز کربنات

 
ساس تمام ادهد. بر این های ظرفیت بافری مورد مطالعه با یکدیگر را نشان میهمبستگی بین شاخص 2جدول            

( 2002یعتمداری )د. شیروانی و شربا یکدیگر داشتن 01/0داری در سطح احتمال بستگی معنیهای بافری همشاخص
( 1999) با یکدیگر گزارش کردند. باربری و همکاران SBC و MBC ، EBCهای داری بین شاخصهمبستگی معنی
    .های ظرفیت بافری با یکدیگر مشاهده کردندداری بین شاخصهمبستگی معنی

             

هاهای خاکهای ظرفیت بافری و برخی ویژگی. ضرایب همبستگی شاخص1جدول  

شاخص                          

  خصوصیات خاک)درصد( 

MBC 

(lit kg-1) 

SBC 

(lit kg-1) 

PBC 

(lit kg-1) 

EBC 

(lit kg-1) 

K2 

(lit kg-1) 

bVH 

(mg g-1) 

Sand 135/0-  165/0-  -0/335*
 -0/453**

 058/0-  272/0-  

Silt -0/444**
 -0/426**

 145/0-  052/0-  245/0-  172/0-  

SP 0/794**
 0/809**

 0/735**
 0/720**

 0/520**
 0/695**

 

CCE 0/586**
 0/591**

 0/544**
 0/425**

 0/658**
 0/623**

 

OC 0/452**
 0/463**

 0/527**
 0/459**

 0/484**
 0/542**

 

    01/0داری در سطح احتمال ،  ** معنی 05/0داری در سطح احتمال *معنی

 یهای ظرفیت بافربستگی میان شاخص. ضرایب هم2جدول

 MBC شاخص

(lit kg-1) 

SBC 

(lit kg-1) 

EBC 

(lit kg-1) 

PBC 

(lit kg-1) 

K2 

(lit kg-1) 

bVH 

(mg g-1) 

MBC 1 0/998**
 0/803**

 0/879**
 0/759**

 0/852**
 

SBC - 1 0/811**
 0/891**

 0/779**
 0/873**

 

EBC - - 1 0/964**
 0/683**

 0/838**
 

PBC - - - 1 0/820**
 0/940**

 

K2 - - - - 1 0/949**
 

bVH - - - - - - 

 01/0داری در سطح احتمال ،  ** معنی 05/0داری در سطح احتمال *معنی           
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 . نتیجه گیری4

های اخصمل موثر بر آن و شها در جذب فسفر و عوادماهای جذب اطالعات مفیدی در ارتباط با توانایی خاکهم          
اری از ادند. شمدرا نشان  های جذب فسفر برازش خوبیمویرو فرندولیچ به دادهدله النگکند.هر دو معابافری ارائه می

نگین با میا 954/6-582/126دارای دامنه (MBC)های بافری فسفر از جمله شاخص بافری ظرفیت بافری حداکثرشاخص
لیتربرکیلوگرم،  666/30گین با میان 964/10-375/78دارای دامنه (PBC)لیتربرکیلوگرم ، ظرفیت بافری فسفر 489/42

لیتربرکیلوگرم  و ظرفیت بافری  86/32با میانگین  763/16- 166/80دارای دامنه  (EBC)ظرفیت بافری تعادلی
حاسبه دماهای جذب مبا استفاده از هم  29/40کیلوگرم با میانگین لیتربر 851/6-111/120دارای دامنه  (SBC)استاندارد

یشترین مقدار و خاک شماره ( ب 6/36کلسیم معادل و کربنات 360/2آلی )کربن 12خاک شماره  هاگردیدند. در تمام شاخص
با  ا یکدیگر وبها این شاخص اند.( کمترین مقدار را به خود اختصاص داده9/4کلسیم معادل و کربنات 229/1آلی )کربن 20

های ظرفیت با تمام شاخص SPآلی و لسیم معادل، کربنکداری نشان دادند براین اساس کربناتهای خاک روابط معنیویژگی
ها اخصداری را با شعنیکه درصدرس همبستگی مداری را نشان داد. در حالیهمبستگی معنی 01/0بافری در سطح احتمال 

مشاهده  EBCو  PBCو شن با شاخص   SBCو MBCداری بین سیلت با شاخص نشان نداد، اما همبستگی منفی و معنی
 شد.
 
 . قدردانی5 
 

ن کارشناسا وشی دانشگاه شاهد دانند 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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