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اثر کربنات کلسيم و  pHبر سينتيک تثبيت فسفر در خاکهاي مختلف
*2

حسن توفيقي 1و مصطفي شيرمردي

 .1دانشيار ،دانشکدة مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوي دکتري ،دانشکدة مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت-1393/11/21 :تاريخ تصويب )1394/4/8 :

چکيده
در اين بررسي آثار کربنات کلسيم و  pHبر سينتيک تثبيت فسفر در چهار خاک غيرآهکي تيمارشده با سطوح متفاوت
کربنات کلسيم خالص ،همچنين ،در شش خاک تنظيمشده با  5 pHتا  9مطالعه شد .خاکها قبل از آزمايش با K2HPO4
به ميزان  45mgP/kgتيمار شد .سپس ،در اينکوبيتور به مدت صد روز در دماي  25○Cنگهداري شد .در زمانهاي
مشخص از خاکها نمونهگيري و غلظت فسفر در آنها به روش  Olsenاندازهگيري شد .نتايج نشان داد که واکنش فسفر
با خاکها دو فازي و متشکل از دستهاي از واکنشهاي سريع و دستهاي از واکنشهاي کند است .سرعت کاهش فسفر
قابلاستفاده ( )Olsen-Pدر طول روز اول خيلي سريع ،سپس تا پنجاه روز به تدريج کاهش يافت .بعد از آن در بسياري از
خاکها به سمت صفر ميل کرد .بهعالوه ،با افزايش درصد کربنات کلسيم در خاکها ،ميانگين بازيابي فسفر به طور
معناداري (در سطح  5درصد) افزايش يافت .اما اين اثر در همة خاکها يکسان نبود ،بهطوري که در يک خاک افزايش
درصد کربنات کلسيم تا  35درصد هيچ تأثيري بر بازيابي فسفر نداشت .اثر  pHبر قابليت استفادة فسفر از روند معيني
پيروي نکرد .در بعضي خاکها افزايش  pHاز  5/2به  8/8اثر معناداري بر قابليت استفادة فسفر نداشت ،در حاليکه در
خاکهاي ديگر ميزان  Olsen-Pدر pHهاي باال بهطور معناداري کمتر يا بهعکس ،بيشر از  pHپايين بود .اين آثار متفاوت
 pHدر خاکها را ميتوان به اين صورت توضيح داد که تغيير  pHدر خاک باعث تغيير همزمان چند عامل مرتبط با
قابليت استفاده از فسفر شامل حالليت کانيهاي فسفر ،ويژگيهاي باري سطوح جامد خاک ،گونهگونهشدن فسفر محلول
و تغيير نسبت غلظت يا فعاليت اين گونههاي فسفر و سرعت معدنيشدن فسفر آلي در خاک ميشود .اثر خالص اين
تغييرات با تغيير  pHدر خاکهاي مختلف متفاوت است.
کليد واژگان :اولسن ،بازيابي ،فسفر قابلاستفاده ،کربنات کلسيم معادل.

مقدمه



تعامالت پيچيدة فسفر با خاک از اواسط قرن نوزدهم در قالب دو
سازوکار جذب سطحي و رسوب فسفاتهاي کلسيم ،آهن و
آلومينيم ارائه ( )Wild, 1950و به تدريج جزئيات بيشتري از آن
آشکار شده است .فرايندهاي جذب و رسوب فسفر در خاکها به
عوامل مختلفي از قبيل ميزان کربن آلي ،درصد کلسيم و منيزيم
تبادلي ،درصد کربنات کلسيم ،بافت pH ،و قدرت يوني محلول
خاک بستگي دارد ( .)Bubba et al., 2003در خاکهاي آهکي،
واکنشهاي فسفر با خاک متأثر از وجود کربنات کلسيم (به
عنوان کربنات غالب در خاک) است .واکنش فسفر با کلسايت در
غلظتهاي کم ،شامل جذب سطحي مقادير اندکي از يونهاي
فسفات در مکانهاي ويژه در سطح کلسايت است .با افزايش
 نويسندة مسئولshirmardi@ardakan.ac.ir :

غلظت ،پوشش سطح زيادتر ميشود تا جايي که تعامالت جانبي
بين يونهاي جذب سطحيشده آغاز ميشود و اين تعامالت
سرانجام به تشکيل خوشههايي 1از يونهاي فسفات در سطح
کلسايت ميانجامد .اين خوشهها مراکزي است که از آنها رشد
خودبهخودي کريستال فسفات کلسيم آغاز ميشود ( Griffin
.)and Jurinak, 1973
از طرف ديگر ،مطالعات سينتيکي Griffin and Jurinak
( )1973در همين زمينه با نظرية هستهگذاري ناهمگن 2در
سطح کلسايت مطابقت نشان داد و مؤيد نتايج Stum and
 )1970( Leckieبود .به گزارش )1970( Stum and Leckie
هستههاي ايجاد شده در سطح کلسايت ،فسفات کلسيم بيشکل
است که بهکندي به فسفات کلسيم کريستالي تبديل ميگردد
1. Clusters
2. Heterogeneous nucleation
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که فرم آن به سطح جذبکننده و شرايط محلول در تعادل با
سطح بستگي دارد ( .)Freeman and Rowell, 1981فسفات
کلسيم ايجادشده ممکن است دايکلسيم فسفات ( Cole et al.,
 ،)1953اکتاکلسيم فسفات ( )Holford and Mattingly, 1975يا
آپاتايت ( )Stum and Leckie, 1970باشد .به گزارش Freeman
 ،)1981( and Rowellدر تماس کلسايت با محلول حاوي فسفر
ابتدا سريع دايکلسيم فسفات تشکيل ميشود که به کندي به
اکتاکلسيم فسفات تبديل ميشود.
در خاک نقش کربنات کلسيم در جذب فسفر بيشتر به
سطح ويژه (واکنشگري) و درصد اين کاني کربناتي بستگي دارد.
برخي پژوهشگران کربنات کلسيم را عامل مهم جذب فسفر در
خاک آهکي ميدانند ( .)Cole et al., 1953اما ،به عقيدة بعضي
ديگر گرچه فسفر در سطح  CaCO3جذب ميشود ،بيشتر جذب
به سبب وجود ناخالصيهاي اکسيد آهن است ( Halvin et al.,
 .)1999گزارشها در مورد اثر درصد کربنات کلسيم در خاک بر
تثبيت فسفر متفاوت و متناقض است Sharpley .و همکاران
( )1984گزارش کردند که قابليت استفادة فسفر کودي در بيست
خاک آهکي با افزايش درصد  CaCO3کاهش يافتAfif et al. .
( )1993نيز نشان دادند که بين مقدار فسفر قابل استفاده در
خاک و درصد  CaCO3همبستگي منفي وجود دارد .از طرفي،
 )2003( Bertrand et al.همبستگي مثبت و معناداري را بين
درصد  CaCO3و فسفر کل در  31خاک آهکي گزارش کردند.
در مقابل  )1988( Borrero et al.گزارش کردند که نقش
 CaCO3در خاکهاي آهکي ( 36خاک) در جذب و نگهداري
فسفر در مقايسه با ساير اجزاي خاک از قبيل اکسيدهاي آهن و
رسهاي سيليکاتي کمتر است .به گزارش Solis and Torrent
( )1989در خاکهاي آهکي اسپانيا ،اکسيدهاي آهن مهمترين
جاذب فسفر است و نقش کربنات کلسيم ،در مقايسه ،در مرتبة
پايينتر قرار دارد اما در جذب درازمدت نقش  CaCO3بيش از
اکسيدهاي آهن است )1985( Rayan et al. .گزارش کردند که
در خاکهاي آهکي لبنان مقدار فسفر قابل استخراج با
بيکربنات سديم  0/1موالر از همبستگي بااليي با آهن قابل
استخراج با سيترات -داي تيونات -بيکربنات ()CDB-Fe
برخوردار بود ،در حالي که اين همبستگي با  CaCO3کل و فعال
در اين خاکها به مراتب کمتر بود و معنادار نبود.
عامل ديگري که بر قابليت استفادة فسفر در خاک
1
اثرميگذارد pH ،است pH .خاک در ابتدا بر گونهگونهشدن
فسفر يعني نوع و نسبت گونههاي فسفر در محلول خاک
1. Speciation

اثرميگذارد .در pHهاي خيلي کم حتي ممکن است گونههاي
محلول با بار مثبت (براي مثال )FeH2PO41+ ،غالب شود يا در
pHهاي باالتر گونة  H2PO41-و در pHهاي قليايي گونة ،HPO42-
 PO43يا گونههاي محلول بدون بار غالب شود ( Prasad and .)Power, 1997نوع و نسبت اين گونهها در خاکهاي مختلف
متفاوت خواهد بود.
دوم ،اينکه با افزايش  pHاز بار الکتريکي مثبت خاک
کاسته و بار منفي آن زياد ميشود .ميزان تأثير  pHکامالً به نوع
و نسبت کانيهاي خاک و مادة آلي بستگي دارد .اثر  pHبر
گونهگونهشدن فسفر و خالص بار الکتريکي سطحي وضعيت
پيچيدهاي را به وجود ميآورد که حاصل آن ممکن است افزايش
يا کاهش جذب فسفر در اثر افزايش  pHباشد (.)Barrow, 1984
سومين اثر  pHبر حالليت کانيهاي مختلف فسفاتي
است .بهطور کلي ،حالليت کانيهاي واريسايت و استرنگايت با
افزايش  pHزياد و برعکس حالليت فسفاتهاي کلسيم کاهش
مييابد.
چهارم اينکه تغيير  pHخاک بر معدنيشدن فسفر آلي
خاک نيز اثرميگذارد ،زيرا با تغيير  pHخاک شرايط مطلوبتر
يا نامطلوبتري براي فعاليت ميکروارگانيسمهاي خاک ايجاد
ميشود .مجموع اين آثار وضعيت فسفر محلول يا لبايل خاک يا
ميزان فسفر قابل استفاده را در هر  pHتعيين ميکند.
 )1969( Murrmann and Peechبا تغيير  pHخاکهاي
مختلف مشاهده کردند که ميزان فسفر لبايل 2و غلظت فسفر در
محلول خاک در  pH=5/5داراي کمترين مقدار و در دو طرف
اين  pHسريع افزايش يافت .با عنايت به شواهد بهدست آمده ،به
نظر اين پژوهشگران غلظت فسفر در محلول خاک با مقدار فسفر
لبايل خاک تعيين ميشود ،نه حالليت کانيهاي کريستالي
فسفر ،زيرا به نظر آنها سرعت انحالل کانيهاي نامحلول فسفر
به اندازة کافي زياد نيست که توضيحدهندة تغييرات حالليت
فسفر با  pHباشد )1984( Barrow .با مطالعة اثر  pHدر جذب
فسفر گزارش کرد که اثر  pHدر خاکهاي مختلف متفاوت
است .در خاکهاي کودنخورده افزايش  pHتا  5/5باعث کاهش
جذب و افزايش بيشتر  pHباعث کاهش بيشتر جذب و افزايش
جذب در سه خاک ديگر شد .در خاکهاي کودخورده ،جذب با
افزايش  pHافزايش يافت .به گزارش  )1984( Barrowاين
تفاوت رفتار خاکها از جمله به سرعت کاهش پتانسيل
3
الکترواستاتيکي در صفحة جذب سطحي در اثر افزايش pH
بستگي داشت.
2. Labile
3. Adsorption Plane
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نتايج متناقضي دربارة اثر آهک بر تثبيت يا آزادشدن
فسفر گزارش شده است .افزودن آهک به خاکهاي اسيدي
باعث کاهش ( ;Anderson, 1980; Mokwunye, 1975
 )Murrmann and Peech, 1969يا افزايش ( ;Awan, 1964
 )Griffin, 1971; Ryan and Smillie, 1975فسفر قابل استخراج
ميشود يا بر آن اثر ندارد ( Janghorbani et al., 1975; Martini
 .)et al., 1974همچنين ،آهکدهي و افزايش  pHخاک اسيدي
سبب آزادکردن فسفر آلي ( )Awan, 1964و تحريک
معدنيشدن فسفر آلي خاک ميشود ( .)Haynes, 1982به
گزارش  ،)1982( Hynesجذب فسفر در سطوح آمفوتري خاک با
افزايش  pHاز  4به  7به کندي کاهش يافت و در pHهاي باالي
خاک به دليل رسوب فسفاتهاي کلسيم نامحلول باعث کاهش
فسفر قابلجذب شد .دربارة اثر  pHبر قابليت استفاده از فسفر
در خاکهاي قليايي ،گزارشهاي بسيار محدود است .با توجه به
گزارشهاي متفاوت و گاه متناقض دربارة نقش کربنات کلسيم
در خاکها ،همچنين ،اثر  pHبر قابليت استفادة فسفر ،هدف اين
پژوهش مقايسة اثر نسبي کربنات کلسيم در تثبيت فسفر در
مقايسه با ساير اجزاي فاز جامد خاک ،همچنين بررسي اثر تغيير
 pHدر خاکهاي مختلف بر قابليت استفادة فسفر است.

مواد و روشها
نمونههاي خاک و مواد شيميايي

هفت نمونه خاک سطحي ( )0-30 cmاز مناطق مختلف ايران
جمعآوري شد .نمونهها بعد از هواخشکشدن ،براي انجام
آزمايشهاي اوليه از الک  2ميليمتر عبور داده شد.
اندازهگيري خصوصيات فيزيکوشيميايي خاکها

تعيين بافت خاک به روش هيدرومتري انجام شد
) pH .1962و  ECعصارة اشباع ( ،)Rhoades, 1978درصد کربن
آلي ( )Nelson and Sommers, 1996و کربنات کلسيم معادل
( )Nelson, 1982در خاکها اندازهگيري شد .فسفر به روش
اولسن از خاکها استخراج شد ( )Olsen and Sommers, 1982و
غلظت فسفر در عصاره با استفاده از روش موليبدات آمونيوم-
آسکوربيک اسيدِ  (1962) Murphy and Rileyاندازهگيري شد.
(Bouyoucos,

آمادهسازي خاکها با درصدهاي مختلف  CaCO3و آزمايشهاي
سينتيکي

از چهار خاک فاقد کربنات که از نظر خصوصيات
فيزيکوشيميايي متنوع بودند ،براي تهية شش سطح ،5 ،2 ،0
 20 ،10و  35درصد از  CaCO3در هر کدام استفاده شد .بعد از
آمادهسازي درصدهاي مختلف  ،CaCO3نمونهها با آب مقطر
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مرطوب و اجازه داده شد تا بهتدريج خشک شود .پس از
خشکشدن ،از الک  2ميليمتري عبور داده شد .فسفر به صورت
K2HPO4به ميزان خاک  45 mg P/kgبا اسپريکردن به
نمونهها اضافه شد .نمونهها در کيسههاي پالستيکي قرارگرفت و
در اينکوبيتور در دماي  25درجة سانتيگراد به مدت صد روز
نگهداري شد .در زمانهاي  50 ،20 ،5 ،1 ،0و  100روز ،به
منظور تعيين غلظت فسفر ) ،(Olsen-Pاز خاکهاي تيمارشده
نمونهگيري شد .در طول اين دوره رطوبت نمونهها در  50درصد
 SPنگهداري شد.
بازيابي فسفر از طريق رابطة زير محاسبه شد.
100

PPCiTj  POCiTj
PA

Recov ery (%) 

در اين رابطه P0CiTj ،عبارت است از
اندازهگيريشده در شاهد (خاک کود نخورده) با درصد کربنات
کلسيم  Ciدر زمان  Tjو  Olsen-P ،PPCiTjاندازهگيريشده در
خاک تيمارشده با کود معدني با درصد کربنات کلسيم  Ciدر
زمان  ،Tjهر دو بر حسب ميليگرم فسفر در کيلوگرم خاک و
 PAمقدار فسفر معدني اضافهشده به خاک (.)45 mgP/kg
Olsen-P

آمادهسازي خاکها با pHهاي مختلف و آزمايشهاي سينتيکي

بعد از تهية شش خاک بدون کربنات کلسيم معادل ،با
اضافهکردن مقادير مختلف  HClو pH ،NaOHهاي مختلفي در
هر خاک تنظيم شد .بعد از تنظيم  ،pHعصارة اشباع از نمونهها
تهيه و  pHدر اين عصاره اندازهگيري شد .در همة خاکها pH
در محدودة  5/5تا حدود  9تنظيم شد pH .خاکهاي  5 ،3و 6
در چهار نقطه و در خاکهاي  4 ،2و  7در پنج نقطه تنظيم شد.
بعد از تنظيم  pHجهت اطمينان از عدم تغيير در pHهاي
تنظيمي ،نمونهها در آون خشک شد و مجدداً مرطوب شد و pH
آنها اندازهگيري شد .نتايج نشان داد که با خشک و
مرطوبشدن نمونهها تغييري در  pHآنها رخ نداد .به منظور
انجام مطالعات سينتيکي ،فسفر به صورت  K2HPO4همانند قبل
به ميزان  45 mgP/kgبه نمونهها اضافه شد .نمونهها همانند قبل
در کيسههاي پالستيکي در اينکوبيتور در دماي  25درجة
سانتيگراد به مدت صد روز نگهداري و در زمانهاي ،5 ،1 ،0
 50 ،20و  100روز از آنها نمونهبرداري و غلظت فسفر در آنها
اندازهگيري شد .در طول اين دوره ،رطوبت نمونهها در  50درصد
 SPنگهداري شد.
آناليزهاي آماري

تمام آزمايشها با دو تکرار انجام گرفت و نتايج به صورت
ميانگين مقادير بهدست آمده از دو تکرار ارائه شد .آناليز واريانس
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دادههاي آزمايش با استفاده از نرمافزار  SAS 9.2انجام گرفت.
مقايسة ميانگينها به روش دانکن در سطح  P <0.05صورت
گرفت.

يافتهها و بحث
خصوصيات خاکها

جدول  1تعدادي از خصوصيات فيزيکوشيميايي خاکهاي مورد
استفاده را نشان ميدهد.
خاکهاي  6 ،4 ،1و  7براي ارزيابي تأثير کربنات کلسيم و
خاکهاي  2تا  7براي آزمايش  pHاستفاده شد .اين انتخاب بر
اساس ترکيبي از خصوصيات فيزيکوشيميايي خاکها صورت
گرفت.
سينتيک بازيافت فسفر در خاکها
-1

شکل  1تغييرات بازيابي فسفر اضافهشده به خاک (
 )45با زمان را نشان ميدهد .همانطور که اين شکل نشان
ميدهد ،بازيابي فسفر قابلاستخراج با بيکربنات سديم با زمان
ابتدا سريع کاهش يافت .سپس ،سرعت کاهش بهتدريج کم شد.
مشابه اين نتايج را پژوهشگران مختلف گزارش کردهاند ( Rajan
mg P kg

فسفر ،به سبب جذب سطحي واقعي فسفر در سطح کانيهاست
( Sparks, 1995; Rennie and McRercher, 1959; Munns and
 .)Fox, 1976از آنجا که سرعت جذب سطحي يا تبادل ليگاندي
فسفر زياد است ،در صورتي که انتقال فسفر به سطح ذرات خاک
با سرعت کافي انجام گيرد ،جذب در سطح احتماالً عامل کاهش
سريع فسفر پس از تماس با خاک است .با وجود اين ،امکان
رسوب سريع حداقل بخشي از فسفر با ترکيب با کاتيونهايي از
قبيل  Caيا  Feموجود در محلول در دامنة زماني کمتر از يک
روز نيز وجود دارد.
دربارة کاهش کند فسفر قابلاستفاده با زمان که پس از
يک روز اتفاق ميافتد دو توضيح وجود دارد .اول آنکه با زمان
ترکيبات بلوري مجزا تشکيل ،يا ترکيبات مجزا اما بيشکل
بيشتر کريستالي ميشود .لذا ،حالليت آنها کمتر ميشود
( .)Ibrahim and Partt, 1982دوم آنکه فسفر جذبسطحيشده
بهتدريج به درون سطوح جامد متخلخل نفوذ ميکند و جذب
سطحي ميشود .در نتيجه ،مکانهاي سطحي خاليشده مجدداً
فسفر را جذب ميکند ( Chen et al., 1973a; Chen et al.,
.)1973b; Talibudeen, 1974

and Fox, 1972; Barrow and Show, 1975; Ryden et al.,

.)1977; Ryan et al., 1985; Oustan and Towfighi, 2003
سرعت کاهش بازيابي در کمتر از يک روز خيلي زياد است،
بهطوري که در خاکهاي  1و  4در اين فاصلة زماني بازيافت به
حدود  50درصد و در خاکهاي  6و  7به ترتيب به  16و 30
درصد کاهش مييابد .اما از آن زمان تا  50روز ،کاهش بازيابي
در خاکها بين  6/5تا  14/3درصد بود و بعد از آن تا صد روز در
خاکهاي  4 ،1و 6بين  3/5تا  5درصد و در خاک  7در حدود 8
درصد شد .به عقيدة بعضي پژوهشگران ،کاهش سريع و اولية

شکل  .1سينتيک بازيابي فسفر معدني در خاکهاي مختلف

جدول  .1خصوصيات فيزيکوشيميايي نمونههاي خاک مورد استفاده
شمارة خاک

خصوصيات شيميايي
*

خصوصيات فيزيکي

)EC (dS m-1

pH

1

1/07

7/74

2

1/04

6/63

2/82

3

0/49

6/85

1/07

(OC )%

-1

**

شن ()%

رس ()%

سيلت ()%

بافت

0/24

6/1

0

72

8

20

12/2

0

56

34

10

5/5

0

49

43

8

SL
SCL
SC
SL
L
C
SiC

) Olsen-P (mg kg

)CCE (%

4

0/65

8/03

0/27

5/9

0

66

16

18

5

0/37

6/97

0/82

6/6

0

50

12

38

6

0/29

6/98

0/43

4/5

0

10

63

27

7

0/55

7/39

0/98

6/2

0

11

46

43

** Calcium Carbonate Equivalent

اثر کربنات کلسيم در جذب و نگهداري فسفر

همانطور که در مقدمه توضيح داديم ،کربنات کلسيم از طريق

* Organic Carbon

جذب فسفر در سطح خود و نيز با تأثير بر محيط شيميايي
خاک و رسوب آن به کاهش قابليت استفاده از فسفر ميانجامد.
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شکل  2تغييرات بازيابي فسفر با زمان در سطوح متفاوت
 CaCO3را در چهار خاک نشان ميدهد .اين شکل نشان ميدهد
که با افزايش درصد کربنات کلسيم هر چند فرم منحنيهاي
بازيابي تغيير نميکند ،ولي بازيابي فسفر (بهخصوص در
زمانهاي زيادتر) تمايل به افزايش نشان ميدهد .اين موضوع در
شکل  3به صورت آماري بررسي شده است.
100
80
60
40

)Recovery (%

2%
10%

0%
5%

خاک 1

20
100

100
80

خاک 4

60
40

)Recovery (%

2%
10%

50
)time (day
0%
5%

0

شکل  3aو  3bميانگين بازيابي فسفر در چهار خاک را در
درصدهاي متفاوت کربنات کلسيم براي دو دورة تماس پنج روزه
و صد روزه نشان ميدهد .همچنين ،نشان ميدهد که با افزايش
درصد کربنات کلسيم و کاهش درصد ساير اجزاي فاز جامد
خاک ،بازيافت فسفر چه پس از دورة تماس پنج روزه و چه پس
از دورة تماس صد روزه بهطور معناداري افزايش مييابد .براي
مثال ،شکل  3bنشان ميدهد که هنگامي که  35درصد خاک با
کربنات کلسيم جايگزين شود ،پس از دورة تماس صد روزة
خاک با فسفر اضافهشده ،ميانگين بازيابي فسفر حدود  6درصد
بيش از ميانگين فسفر در خاکهاي بدون کربنات کلسيم
ميشود .اين نتايج گوياي آن است که واکنشگري ساير اجزاي
خاک با فسفر و تثبيت آن ،در مقايسه با کربنات کلسيم بيشتر
است .اين نتايج تلويحاً بيانگر آن است که در خاکهاي آهکي،
با افزايش درصد کربنات کلسيم معادل نهتنها الزاماً تثبيت فسفر
افزايش نمييابد ،بلکه برعکس ممکن است تثبيت فسفر کاهش
هم بيابد .اين نتايج با نتايج  (1984) Sharpley et alو Afif et
 (1993) alمطابقت ندارد ولي با نتايج Borrero and Torrent
) (1985) Ryan et al ،(1989) Solis and Torrent ،(1988و
 (1999) Samadi and Gliksمطابقت دارد.
a

100

0%
5%

b

0

خاک 6

bc

bc

bc

c

100
80

25
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40
20

20
35

20

10

5

2

0

)CaCO3 (%
45
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40

0
a
100
خاک 7
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0
100
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)time (day
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شکل  .2تغييرات بازيابي فسفر در سطوح متفاوت  CaCO3در طول زمان در
خاکهاي مختلف

b

bc

35
c

c
d

30
25

)Recovery (%

0
50
)time (day

35
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2%
10%

50
)time (day

a

40

)Recovery (%

20

45

20
35

5
10 20
)CaCO3 (%

2

0

شکل  .3ميانگين بازيابي فسفر چهار خاک در درصدهاي متفاوت کربنات
کلسيم در دورههاي تماس پنج ( )aو صد ( )bروزه (ميانگينهاي داراي
حداقل يک حرف مشترک ،تفاوت معناداري در سطح  5درصد به روش دانکن
ندارد)
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شکل  3aنشان ميدهد که در زمان کوتاه ،جايگزيني تا
 10درصد خاک با کربنات کلسيم ،باعث تفاوت معنادار ميانگين
بازيافت فسفر نشده است .اما هنگامي که دورة تماس به صد روز
افزايش يافت ،حتي جايگزيني  2درصد خاک با کربنات کلسيم
باعث افزايش معنادار بازيابي شد (شکل  .)3bاين نتايج نشان
ميدهد که حضور کربنات کلسيم در خاک (تا  10درصد)
احتماالً اثر شيميايي چندان متفاوتي از ساير اجزاي خاک بر
واکنشهاي سريع در زمان کوتاهتر (کمتر از پنج روز) ندارد و اثر
آن عمدتاً بر واکنشهاي کند است .اما همانطور که شکل 3a
نشان ميدهد ،در زمان کوتاه هنگامي که حداقل  20درصد
خاک با کربنات کلسيم جايگزين شود ،بازيابي به طور معناداري
افزايش مييابد .علت اين اثر مشخص نيست ،اما با توجه به اينکه
کربنات کلسيم به صورت پودر ريز با خاک مخلوط شد ،ممکن
است علت آن مربوط به اثر پوشانندگي سطح کانيهاي رس
(اکسيدهاي آهن و آلومينيم و سيليکاتهاي اليهاي) با کربنات
کلسيم و کاهش سطح مؤثر اين کانيها باشد که عليالقاعده
فسفر را با نيروي بيشتري جذب ميکنند.
اثر کربنات کلسيم بر بازيابي فسفر ممکن است بسته به
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک متفاوت باشد .شکل  4اين
اثر را در چهار خاک متفاوت نشان ميدهد .در خاک  1اثر
جايگزيني حتي تا  35درصد خاک با کربنات کلسيم بر بازيابي
معنادار نبوده است .اين به معناي آن است که واکنشگري
کربنات کلسيم با فسفر مشابه واکنشگري ساير اجزاي فاز جامد
اين خاک با فسفر است .در اين گونه خاکها ممکن است
همبستگي معناداري بين درصد کربنات کلسيم و تثبيت فسفر
مشاهده نشود (مانند آنچه  Rayanو همکاران ( )1985گزارش
کردهاند) .در حالي که در دو خاک  4و  7جايگزيني حتي 2
درصد خاک با کربنات کلسيم باعث افزايش معنادار بازيابي شد،
که به معناي آن است که ظرفيت تثبيت فسفر با کربنات کلسيم
کمتر از ظرفيت تثبيت فسفر با ساير اجزاي فاز جامد در اين
خاکهاست .در اين گونه خاکها ممکن است همبستگي منفي
معناداري بين درصد کربنات کلسيم و تثبيت فسفر مشاهده
شود .خاک  7/8 1درصد رس دارد ،در حالي که درصد رس در
سه خاک ديگر از  16تا  63درصد بوده است .با توجه به نقش
احتماالً مهمتر جزء رس خاک (حاوي اکسيدهاي آلومينيم و
آهن و سيليکاتهاي اليهاي) در جذب و رسوب ،ممکن است
تفاوت رفتار اين خاکها را به تفاوت درصد رس آنها مربوط
دانست .اين توضيح دربارة درصدهاي جايگزيني باالي کربنات
کلسيم ممکن است صادق باشد ،ولي براي درصدهاي پايين
جايگزيني چندان قانعکننده نبوده است و يافتن علت آن نياز به
بررسي بيشتر دارد.

0
2

0

شکل  .4مقايسة ميانگين بازيابي فسفر در سطوح متفاوت  CaCO3بعد از صد
روز اينکوبيشن در خاکهاي مختلف (ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف
مشترک اختالف معناداري در سطح  5درصد به روش دانکن ندارد).
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سطح ويژة اجزاي فاز جامد خاک ،يکي از عوامل مؤثر بر
ظرفيت جذب فسفر در خاکها به شمار ميرود .از آنجا که در
اين تحقيق کربنات کلسيم اضافهشده به خاکها به صورت
پودري بوده است ،نسبت به کربنات کلسيمي که به طور طبيعي
در خاکها موجود است ،سطح ويژة باالتري دارد .پس ميتوان
نتيجه گرفت که تفاوت بين ظرفيت جذب فسفر توسط کربنات
کلسيم و ساير اجزاي فاز جامد خاکها بيشتر از آن مقداري
است که در اين بررسي مشاهده شده است .لذا ،اين مطلب که با
افزايش درصد کربنات کلسيم در خاک ،ممکن است بازيابي
فسفر نهتنها کاهش نيابد ،بلکه افزايش يابد ،حتي شامل
خاکهايي مشابه خاک  1نيز ميشود.
اثر  pHبر فسفر قابل استفاده در خاکها

شکل  5نشان ميدهد که سينتيک فسفر قابل استفاده

 )Pدر pHهاي مختلف در خاکهايي که درصد کربن آلي آنها
نسبتاً کم است (خاکهاي  6 ،5 ،4و  )7از روند مشابه و
قابلپيشبيني پيروي ميکند ،به اين صورت که فسفر
قابلاستفاده در زمانهاي خيلي کم سريع کاهش مييابد .سپس،
سرعت کاهش کندتر و کندتر ميشود .اما در خاکهاي  2و 3
بهخصوص خاک  2که درصد کربن آلي خاک باالست (2/82
درصد) ،کاهش سريع و اولية فسفر قابلاستفاده با افزايش بعدي
 Olsen-Pهمراه است .اين افزايش بعدي  Olsen-Pاحتماالً به
سبب معدنيشدن فسفر آلي خاک است .شکل  5نشان ميدهد
که اثر  pHدر خاکها متفاوت است .در بعضي خاکها ،براي
مثال ،خاک  2اين اثر بيشتر و در بعضي ديگر در دامنة زمان
مطالعهشده  pHبر  Olsen-Pاثري ندارد.

(Olsen-

خاک 3

خاک 5

خاک 7

شکل  .5تغييرات  Olsen-Pبا زمان در سطوح مختلف  pHدر خاکهاي مختلف

خاک 2

خاک 4

خاک 6
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شکل 6اثر  pHرا در انتهاي زمان صد روز در خاکهاي
متفاوت نشان ميدهد .در خاک  2اثر  pHدر دامنة 5/5-7
معنادار نبود ،ولي هنگامي که  pHبه  8/44افزايش مييابد،
 Olsen-Pبه طور معناداري کاهش مييابد .در خاک ،3
اسيديکردن يا افزايش  pHخاک اثر معناداري بر Olsen-P
نداشته است .در خاک  ،4افزايش  pHخاک ( )pH=8/03به
 8/67باعث افزايش معنادار  Olsen-Pو کاهش آن به  6/7يا
کمتر نيز باعث افزايش معنادار  Olsen-Pشده است .در خاک ،5
افزايش  pHخاک از  6/97به  7/8و  9باعث کاهش معنادار
 Olsen-Pو کاهش آن به  5/9اثري نداشته است .خاکهاي  6و
 7روند عکس يکديگر دارند .در خاک  ،7افزايش  pHخاک از
 7/55به  8/76اثري بر  Olsen-Pنداشته است .مشابه اين نتايج
براي خاکهاي اسيدي گزارش داده شده است .در خاکهاي

اسيدي ،آهکدهي ممکن است باعث افزايش (

;Awan, 1964

 )Griffin, 1971; Ryan and Smillie, 1975يا کاهش
( Anderson, 1980; Mokwunye, 1975; Murrmann and
 )Peech, 1969فسفر قابل استخراج از خاک شود و يا بر ميزان
آن بيتأثير باشد ( Janghorbani et al., 1975; Martini et al.,
 .)1974اين نتايج نشان ميدهد که اثر  pHبر قابليت استفادة
فسفر پيچيده و از خاکي به خاک ديگر متفاوت است .علت آن
است که تغيير  pHخاک باعث تغيير همزمان چند عامل از
جمله تغيير حالليت کانيهاي فسفر ،تغيير ويژگيهاي سطوح
کانيهاي تعاملکننده با فسفر و تغيير فعاليت گونههاي محلول
فسفر به نسبتهاي متفاوت و نيز معدنيشدن فسفر آلي با
سرعت متفاوت ميشود .مجموع اثر اين عوامل ميزان فسفر
قابلاستخراج با عصارهگير  Olsenرا در هر  pHتعيين ميکند.

خاک3

خاک5

خاک7

خاک2

خاک4

خاک6

شکل  .6مقايسة ميانگين مقادير Olsen-Pدر سطوح مختلف  pHبعد از صد روز اينکوبيشن در خاکهاي مختلف (ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشترک،
اختالف معناداري در سطح  5درصد به روش دانکن ندارد).
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افزايش درصد کربنات کلسيم هيچ تغييري در بازيابي مشاهده
 بر قابليت استفادة فسفر در خاکهاي مختلفpH  اثر.نشد
 علت اين تفاوتها به اين صورت توضيح داده شد.متفاوت بود
 خاک باعث تغيير همزمان در چندين عامل ازpH که تغيير
 ويژگي سطوح واکنشدهنده با،جمله حالليت کانيهاي فسفر
 گونهگونهشدن فسفر محلول و تغيير فعاليت گونههاي،فسفر
محلول و نيز تغيير سرعت معدنيشدن فسفر آلي ميشود و
خالص اين تغييرات در خاکهاي مختلف با يکديگر متفاوت
.است
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