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  در  خاك ظرفیت جذب و بافر فسفر میزان نیاز،تاثیر مدیریت هاي مختلف زراعی  بر 

  شرایط دیم مراغه

2و محمود تیموریان 1،  بهزاد صادق زاده1 ×غالمرضا ولیزاده  

استادیار موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -1  

محقق موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور-2  

 

  چکیده

شـیمیایی  خـاك هـا و      -زراعـی درتغییـرات خـواص فیزیکـو     مدیریت هاي مختلـف اثرات   به منظور بررسی

،  ظرفیت بافر  فسـفري خـاك، از روش هـاي رایـج بـراي انـدازه گیـري        ، ظرفیت جذبجذب نیاز یامیزان تغییر در 

میزان ماده آلی، در صد مواد خنثی شونده یا معادل در صد آهک ، فسفر ، پ هاش و بافت خاك بـراي نمونـه هـاي    

 -پس از تعیین اندازه گیري هـا بـراي تغییـر خـواص فیزیکـو     . زارع با مدیریت هاي مختلف استفاده شدتهیه شده از م

هـاي  بـه غلظـت   کـه   1992در سال  بر اساس روش استاندارد رایمنت و هیگینسون از معادله النگمویر.شیمیایی خاك

آلی، پ هاش، درصد مـواد خنثـی   نتایج نشان داد میزان مواد . استفاده شد معروف استخاك  فسفر جذبتعادلی و 

منحنـی هـاي  غلظـت تعـادلی و جـذب فسـفر       . شونده و فسفر خاك ها در اثر مدیریت هاي مختلف تغییـر مـی یابـد   

خاك ها در مدیریت هاي مختلف زراعی نشان داد  با افزایش میزان غلظت تعادلی، میزان جذب فسـفر بطـور خطـی    

همچنـین  . ر در مـدیریت هـاي مختلـف زراعـی متفـاوت بودنـد      افزایش یافت، معادالت جذب و ظرفیت جذب فسـف 

 800معادالت منحنی هاي نسبت غلظت تعادلی فسفر به میزان جذب فسفر نشان داد، میزا ن ظرفیـت جـذب فسـفر از    

در مـدیریت هـاي  زراعـی میـزان ظرفیـت      . میلیگرم در کیلوگرم خاك در مدیریت هاي مختلف متغیر بـود  1500تا 

میلـی گـرم در کیلـو     1111(و خاك دست نخـورده ) میلی گرم در کیلو گرم خاك 1428(گندم-جذب فسفر یونجه

گندم کمترین میزان جـذب یـا نیـاز    -، در مقایسه با سایر مدیریت ها  بیشتر بوده و مدیریت زراعی یونجه)گرم خاك

هـاي مختلـف زراعـی    از نتایج این مطالعه استنباط مـی شـود مـدیریت    . را داشت) میلی گرم در کیلو گرم خاك44(

شیمیایی تغییر داده و مطابقاٌ میزان ظرفیت، جذب یا نیاز فسـفر در  مـدیریت هـاي مختلـف زراعـی       -خواص فیزیکو

ماده آلی، در صـد آهـک و ظرفیـت جـذب در مقایسـه بـا مـدیریت         میزان گندم-بعالوه سیستم آیش. تغییر می دهد

از به مصرف فسفر در مقایسه با دیگر مدیریت هـاي زراعـی   گندم نی -در مدیریت یونجه. هاي دیگر  کاهش می دهد

  .کمتر است

هـاي   مـدیریت ظرفیـت جـذب و بـافر فسـفر خـاك،       خواص فیزیکو شیمیایی خاك، نیاز فسـفر،  :هاي کلیدي واژه

  زراعی

  

  24/4/1392:  تاریخ پذیرش        21/6/1391:   تاریخ دریافت          g_valizadeh@yahoo.com:  نویسنده مسئول× 
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  مقدمه

و تغییر شکل  جذب سطحی محلول، میزان 

فسفر در خاك با درصد آهک و رس، نوع 

وم، ماده یهیدروکسیدهاي آهن و آلومین کاتیون،رس،

تواند   می جذب. ییر می یابدغخاك ت پ هاشآلی و 

هاي هیدروکسیل رس ها و مواد   در سطوح لبه گروه

خاك پ هاش آلی با توجه به وابستگی شدید آن به 

 و 1978پارفیت، ( انجام گیرددر شرایط مختلف 

 ،معموالٌ میزان جذب سطحی ).1984 اسپوسیتو،

روابط کنترل کننده بین فاز جامد و (خاصیت بافري 

و میزان نیاز فسفر ) غلظت فسفر در محلول خاك

براي گیاهان از طریق استفاده از منحنی معادالت 

گیردکه معادله   انجام می   1فروندلیج و النگمویر

فروندلیج بدلیل عدم کارایی در نشان دادن حداکثر 

یر کمتر مورد ظرفیت جذب در مقایسه با النگمو

 اسپوسیتو،, 1997 هلفورد ، (استفاده قرار می گیرد 

کیو و لوتس در  ).1985وکولیس،  هلفورد و 1984

گزارش کردند جذب فسفر توسط آهک  1972سال 

دو واکنش  متفاوت در غلظت هاي مختلف محلول 

در محلول هاي با غلظت کم فسفر در . فسفر دارند

ذب فسفر با منحنی پی پی ام میزان ج 5/0 - 5بین 

در حالیکه غلظت هاي . النگمویر تعیین می گردد

پی پی ام فسفر عالوه بر جذب سطحی، در  5بیش از 

  .واکنش هاي ترسیب و تثبیت شرکت می کنند

فسفر محلول یا قابل دسترس گیاهان به  

تغییر . شیمیایی خاك بستگی دارد -خواص فیزیکو

ن آهک و در میزان ماده آلی خاك، پ هاش، میزا

میزان سابقه مصرف کود هاي شیمیایی باعث تغییر 

در میزان فسفر قابل جذب گیاهان، ترسیب، ظرفیت 

                                                             
1- Langmuir 

. جذب سطحی و میزان فسفر محلول خاك می گردد

هاي زراعی از قبیل خاك ورزي، تناوب   مدیریت.

زراعی و مصرف کودهاي شیمیایی باعث تغییر 

 شیمیایی خاك نظیر پ هاش -خواص فیزیکو

و ) فسفر(خاك، میزان ماده آلی، میزان عناصر غذایی

خاك ورزي جهت . گردد ساختمان خاك می

سازي بستر بذر، باعث تغییر در اندازه و  آماده

پایداري ساختمان و هوموس خاك در نهایت منجر 

. به تغییر میزان نیاز و ظرفیت جذب فسفر می گردد

ه آلی تناوب نیز به نوبه خود باعث افزایش میزان ماد

خاك در تولید هوموس خاك، پایداري ساختمان 

خاك و نهایتاً تغییر در ظرفیت جذب سطحی فسفر 

کالرکسون،   ;1977و راسل،    پارفیت.( گردد می

چون عملیات  ).1978 کمپرس، و فوکس 1985

مدیریت هاي مختلف زراعی ممکن است خواص 

شیمیایی خاك مانند فسفر محلول، پ  - فیزیکو

خنثی شونده یا معادل در صد آهک و  هاش، مواد

مواد آلی را تغییردهند و منجر به تغییر در  میزان 

لذا .  محلول و جذب سطحی فسفر در خاك گردد

بررسی میزان نیاز فسفر در این مدیریت هاي زارعی 

ضرروري می باشد وفرضیه این مطالعه بشرح زیر 

  :است

اعم از خاك (آیا مدیریت هاي زارعی - 1

ب هاي مختلف و مصرف کودهاي ورزي، تناو

در تغییر خواص فیزیکو شیمیایی تاثیر ) شیمیایی

  دارند،

آیا تغییر در خواص فیزیکو شیمیایی خاك  - 2

تغییر در میزان نیاز فسفر، جذب سطحی و ظرفیت 

  ..جذب و ظرفیت بافر خاك میگردد
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  هاروش  مواد و

 :آزمایش اول-1

خاك هاي منطقه مورد مطالعه طبق بندي 

و تحت   Fine Mixed, Mesic - آمریکایی در فامیل

بودکه داراي بافت  Vertic    Calcixereptگروه 

 باشد سنگین و بدون محدودیت شوري و سدیمی می

در  ی ابتدا مزارع مطالعهدر این  .)1372سید قیاسی، (

سري داراي  ازاین خاك ها طق مختلف مراغهامن

اي  آباد به رنگ زرد تیره تا قهوه  خاك هاي رجل

لومی در چهار نوع  -تیره با بافت سیلتی رسی

 - 2 ،گندم -آیش -1( ف زراعیلمدیریت مخت

اراضی بکر  -4گندم و - علوفه - 3 ،گندم-نخود

مرتعی و بدون مصرف کود به عنوان شاهد، خاك 

از نمونه هاي خاك . شناسایی شدند) دست نخورده

در سه تکرار  از مناطق سانتی متري  0-25عمق 

 ,در آزمایشگاه میزان. گردیدتهیه شناسایی شده 

در صد مواد  ,  در صد مواد آلی, فسفر پتاسیم ،

پ , هدایت الکتریکی, در صد اشباع, خنثی شونده

و شن در نمونه هاي خاك  بر  سیلت  ,سر هاش

اساس روش هاي توصیه شده موسسه خاك و آب 

پس از ). 1372، علی احیائی(گردیدند  گیري اندازه

جمع آوري داده ها، تجزیه داده ها با استفاده از نرم 

انجام گرفت و مقایسه میانگین با  Genstat9افزار 

 هاي آماري براي  براي بیان تفاوت  LSDآزمون

  .استفاده شدخواص فیزیکی و شیمییایی خاك ها 

   :آزمایش دوم-2

میزان نیاز،  ظرفیت جذب و بافري  گیري  ههت اندازج

از  نمونه هـاي تهیـه شـده    خاك، نمونه هاي مرکب از

بـر اسـاس    .مزارع با مـدیریت مختلـف آمـاده گردیـد    

 1992در ســال  روش اسـتاندارد رایمنــت و هیگینســون 

 النگمـویر نیـز   فسـفر  جـذب بـه غلظـت تعـادلی و    که 

، 250 ،0 محلول هایی بـا غلظـت هـاي   ، معروف است

 5000و  4000، 3000، 2000، 1000، 500

ــرم فســفر در لیتــر از ترکیــب فســفات دي      میکروگ

بــا اســتفاده از محلــول ) KH2PO4(هیــدروژن پتاســیم 

از  سپس. تهیه شد) CaCl2(موالر کلرورکلسیم  01/0

الک شده گرم خاك هوا خشک  5هر نمونه مرکب، 

در داخل تیـوپ هـاي سـانتریفوژ     ،میلیمتري 2الک  با

تهیـه   هاي میلی لیتر از محلول 50وي آن ریخته و بر ر

بـه منظـور کنتـرل    فـرم  ودو قطـره کلر بـا افـزودن    شده

این نمونه ها به  .فعالیت هاي بیولوژیکی اضافه گردید

سـانتی گـراد    25ساعت در درجـه حـرارت    17مدت 

نمونـه  محلول  ،شیکراتمام مرحله پس از . شدندشیکر 

میلـی   25 سـپس  گردیـد و و صـاف  شـده  استخراج ها 

میلـی   50محلول صاف شده در داخل فالسک از لیتر 

میلی لیتر از محلـول مولیبـدات    4 به آنلیتري ریخته و 

ــوان    ــول آنتیمـ ــولفوریک و محلـ ــید سـ ــونیم، اسـ آمـ

ــارات ــه    ،تارت ــوي ک ــان نح ــه هم ــول  ب ــه محل در تهی

 اسـتفاده شــدند، اسـتاندارد بـراي انـدازه گیـري فسـفر      

ول نهـایی از محلـول   در تهیه حجم محل .ضافه گردیدا

دقیقــه  30پــس از . اســتفاده شـد کلـرور کلســیم   01/0

استانداردها و همچنین محلول هاي تهیه شده از نمونـه  

ــوج   ــول مـ ــا در طـ ــتگاه    882هـ ــتفاده از دسـ ــا اسـ بـ

  .گردیدت ئاسپکتروفتومتر قرا

و بافر فسفر  جذبروش هاي تعیین نیاز، ظرفیت 

  خاك در مدیریت هاي مختلف زراعی

نسبت غلظت تعادلی به میزان  عادلی وغلظت ت

فسفر با استفاده از منحنی هاي النگمویر          جذب

C/X=C/Xm + 1/KXm که در آن C ،X ،Xm  وK 

تعادلی، میزان تثبیت، حداکثر جذب  به ترتیب غلظت

ژي جذب می باشند، براساس فوکس  و         و انر
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میگرو گرم  3/0، 1997،   و هلفورد 1974همکاران، 

در معادله تعیین  Cدر میلی لیتر براي غلظت تعادلی یا 

شده در نظر گرفته شده و براي هریک از معادالت 

جذب X  منحنی هاي مدیریت هاي مختلف مقدار 

ضریب زاویه معادالت در ..یا نیاز محاسبه گردید

       منحنی هاي رسم شده براي ظرفیت جذب فسفر 

)1/Xm (ر گرفته شده و میزان  آن محاسبه در نظ

یا انرژي جذب K میزان  Xmپس از محاسبه . گردید

فوکس  و همکاران،  (را نیز  می توان محاسبه کرد 

   ).  1997هلفورد، و 1974

  نتایج و بحث

اثر مدیریت هاي مختلف زارعی در تغییر خواص 

  شیمیایی خاك ها -فیزیکو

 تجزیــه شــیمیایی نمونــه خــاك هــاي منطقــه و 

 تجزیــه آمــاري داده هــا در مــدیریت هــاي مختلــف

زراعـی نشــان داد کــه میــزان مــاده آلــی، مــواد خنثــی  

شونده یا معادل در صد آهک،  میزان فسـفر و پتاسـیم   

آنهــا بطــور معنــی داري اخــتالف داشــتند  و پ هــاش

درصد مواد آلی خاك در مدیریت هـاي  ). 1جدول (

 گنــدم و دســت نخــورده بــه ترتیــب -زراعــی  یونجــه

ــدیریت   / 97و  96/0 ــا م ــوده  و در مقایســه ب درصــد ب

بـوده،   0/ 60گنـدم کـه   -گندم و نخـود -زراعی آیش

میـزان در صـد آهـک در    . بیشترین میزان ها را داشت

گنـدم در مقایسـه بــا   -گنـدم و نخــود سیسـتم یونجـه   

سایر سیستم هاي مدیریتی دیگر نسبتاٌ باالتر بـود، ایـن   

دیریت درحــالی اســت درصــد آهــک و  پ هــاش مــ

گندم کمترین میزان را نسبت به سایر مـدیریت  -آیش

میــزان فســفر و پتاســیم در مــدیریت .  زارعــی داشــت

. گندم نسـبت بـه سـایر مـدیریت هـا بیشـتر بـود       -آیش

گنـدم   -گنـدم و نخـود  -هاي آیش  بعالوه در مدیریت

که بستر بـذر بـراي کاشـت از  خـاك ورزي اسـتفاده      

مواد آلـی و   می شود، عملیات خاك ورزي در تجزیه

هوموس از طریق افزایش سرعت تجزیه میکروبـی بـه   

همچنـین  ). 1 جدول(باز یافت عناصر غذایی می کند 

بدلیل مصرف کود هـاي فسـفره درسـال هـاي کشـت      

گندم به خاك اضافه شده نهایتاً میـزان فسـفر محلـول    

در پ هـاش   بـاال بـودن  امـا  . خاك افـزایش مـی یابـد   

 گنـدم  -نخـود  گندم  و یونجه مدیریت هاي زراعی 

در مقایسه با مدیریت هاي دیگر  مربوط به بـاال بـودن    

ــن ). 1جــدول (اســت  میــزان آهــک موجــود بــوده  ای

گنــدم، ممکــن  -افــزایش آهــک در مــدیریت یونجــه

ــی    ــر زمین ــا زی ــطحی ی اســت از هــدایت آب هــاي س

   .دار بوده باشد آهک

  نتایج میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر خاك

معـادالت جـذب ونسـبت  غلظـت     منحنی ها و 

، بـراي   2و جـدول   1تعادلی به میزان جذب در شکل 

خاك هاي هـر یـک از مـدیریت هـاي زارعـی نشـان       

نتایج نشان داد کـه بـا افـزایش میـزان     . داده شده است

غلظت تعادلی، میزان جذب فسفر بطور خطی افزایش 

همجنـین  معـادالت بدسـت آمـده از     ). 1شکل (یافت

نسبت غلظت تعادلی فسفر بـه میـزان   رسم منحنی هاي 

جذب فسـفر بـراي هـر یـک ازمـدیریت هـا متفـاوت        

میزان نیاز و ظرفیت جـذب فسـفر   ). الف 2جدول(بود

خاك در مدیریت هاي مختلـف زراعـی بـا یکـدیگر     

دامنــه میــزان  ).الــف وب  2جــدول (متفــاوت بودنــد 

میلیگرم در کیلـوگرم و   1500تا  800ظرفیت فسفر از 

میلیگـــرم در کیلـــوگرم در  56تـــا  44نیــاز فســـفر از  

مدیریت هاي مختلف فرق داشتند، بطوریکه بیشـترین  

ــدیریت    ــا م ــت جــذب در خــاك هــاي ب ــزان ظرفی می

 -گندم و کمترین در مـدیریت آیـش   -زراعی، یونجه
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تواند به  ها می مدیریت گندم بود، که این اختالف بین

دلیل اختالف در میزان مواد آلـی، آهـک و پ هـاش    

و   1978،  کمپـرس و  فـوکس    ،2و 1جـدول  (باشـد  

  ).1980آوینملیچ، 

  شیمیایی خاك ها در مدیریت هاي مختلف زراعی -تجزیه آماري داده هاي خواص فیزیکو -1جدول 

 مدیریت
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(%
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8/6  دست نخورده  43/0  49 6/2  97/0  7/12  272 37 37 26 

گندم-نخود  8/7  84/0  3/52  0/5  60/0  16 453 38 39 23 

گندم-یونجه  7/7  75/0  47 6/4  96/0  2/14  466 37 37 26 

گندم-شیآ  3/7  60/0  3/48  8/1  60/0  3/25  497 36 33 31 

LSD 0.05 2/0  13/0  ns 6/1  17/0  9/6  88 ns ns ns 

  

میزان آهک درمدیریت هاي مختلـف،   مقایسه

 -بــاال بــودن میــزان آهــک حتــی در مــدیریت یونجــه 

گندم باعث افزایش میزان ظرفیت جذب  فسـفر شـده   

 وکمپـرس،  فـوکس  ;1977و راسـل،   پارفیـت (است 

ــیتو،و ا 1978 ــش  . )1984سپوس ــدیریت آی ــه م  -مقایس

ــد،     ــی ده ــان م ــورده  نش ــت نخ ــاك دس ــا خ ــدم ب گن

یکسـان، میـزان ظرفیـت     رغم داشتن میزان آهک علی

ــفر آیـــش ــدیریت   -جـــذب فسـ ــر از مـ گنـــدم کمتـ

نخورده بود، که این امر شاید بـه دلیـل مصـرف     دست

کودهــاي فســفره در ســال هــاي کشــت گنــدم در      

گندم بوده که احتمـاالٌ فسـفر موجـود    -مدیریت آیش

در خاك، سایت هاي جذب کننده فسفر را پر کـرده  

سـت  که باعث کـاهش میـزان ظرفیـت جـذب شـده ا     

ــداول ( ــریمن و راول، 2و 1ج ــیتو، و  .1981، ف اسپوس

بیشتر بودن میزان نیاز فسفري مدیریت دسـت  ). 1984

ها دیگـر، ممکـن اسـت     نخورده در مقایسه با مدیریت

کم بودن میزان فسفر اولیه خاك و یا احتماال به دلیـل  

اســتفاده کمتــر ازکــود هــاي فســفري در طــول زمــان  

ــد     ــوده باشـ ــا بـ ــاك هـ ــدیریت خـ ــ(مـ ). 1داول جـ

هاي تحقیقاتی نشـان مـی دهـد افـزایش مـواد        گزارش

آلی خاك، آنیون هاي آلـی را افـزایش داده و منجـر    

به کاهش سـایت هـاي جـذب کننـده فسـفر از طریـق       

مـدیریت  ). 1978پارفیـت،  (تبادل آنیـونی شـده اسـت   

گندم میزان مواد آلی خاك را زیـادتر کـرده    -یونجه

، میزان ظرفیت جذب و به دلیل باال بودن میزان آهک

ــت   ــزایش داده اس ــفر را اف ــدول (فس ــمدي و 2ج ، ص

میزان ظرفیـت بـافري   ). 1980و وایت،  1998  جلکیز،

خــاك در مــدیریت هــاي خــاك دســت نخــورده در  

گنـدم  -گنـدم یونجـه  -گنـدم و نخـود  -مقایسه با آیش

      اگــر چــه میــزان آهــک و درصــد رس و  . بــاالتر بــود

تاثیر گـذار هسـتند،    پ هاش در میزان خاصیت بافري 

بنظر می رسد باال بـودن مـواد آلـی در خـاك، میـزان      

ــی    ــزایش م ــفر اف ــراي فس ــاك را ب ــافري خ ــت ب ظرفی

 ).1988 سیلورتوس، و انسکیپ; 1978پارفیت، (دهد

گـردد،    بهر حال آنچه از این تحقیق نتیجـه گیـري مـی   

  -این است که مدیریت هاي زراعـی خـواص فیزیکـو   
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 -مـدیریت آیـش  . مـی دهـد   شیمیایی خـاك را تغییـر  

گندم، میزان مواد آلی و آهـک خـاك را در مقایسـه    

با مدیریت هاي دیگرکاهش داده کـه منجـر بـه تغییـر     

. در میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر خاك شده اسـت 

بنا براین نتیجه گیري می گردد که میـزان فسـفر قابـل    

دسترس گیاه در خاك بسته به ظرفیـت جـذب و بـافر    

  .فسفر دارد

  

  

  

  

  

ها در   خاك C/X      (C mg/L)و نسبت غلظت تعادلی به میزان جذب  X (mg/kg)هاي جذب   منحنی -1شکل 

  هاي مختلف زراعی  مدیریت
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معادالت جذب فسفر و غلظت تعادلی براي تعیین نیاز، جذب، ظرفیت جذب و بافر فسفر در خاك هاي در مدیریت   -الف 2جدول 

  هاي مختلف زراعی دیم با استفاده از منحنی هاي النگمویر

  لینسبت غلظت تعاد C/X  میزان جذب فسفر  X  معادله النگمویر  تیمار

  C/X=C/Xm+1/KXm  خاك دست نخورده

  

X = 168.77C + 5.4  

R2 = 0.9973 

  

C/X = 0.0009C + 0.0027  

R2 = 0.623  

  C/X=C/Xm+1/KXm  X= 138.04C + 6.1  گندم–نخود 

R2 = 0.9965  

  

C/X = 0.0011C + 0.0031  

R2 = 0.5164  

 + C/X=C/Xm+1/KXm  X= 86.678C  گندم –یونجه 

18.10  

R2 = 0.9535  

C/X = 0.0007C + 0.0085  

R2 = 0.614  

  C/X=C/Xm+1/KXm  X= 144.98C + 5.68  گندم –آیش   

R2 = 0.9922  

C/X = 0.0012C + 0.0024  

R2 = 0.5583  

  

محاسبات میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر در خاك هاي در مدیریت هاي مختلف زراعی دیم با استفاده از  -ب2جدول 

  الف 2جدول هاي رسم شده در  منحنی

میزان ظرفیت بافري 

  فسفر

میزان ظرفیت جذب 

  فسفر

 تیمار  میزان نیاز فسفر

 خاك دست نخورده  56  1111  6/50

گندمنخود   47  909  4/41  

گندم –یونجه   44  1428  26  

گندم–آیش   50  833  5/43  
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  نتیجه گیري

ــواص    ــی خـ ــاي مختلـــف زراعـ ــدیریت هـ مـ

ــو ــتم    -فیزیک ــه در سیس ــر داده بطوریک ــیمیایی تغیی ش

مـاده آلـی، در صـد آهـک بیشـتر       میزان گندم-آیش

کاهش پیدا می کند و  به دنبال آن ظرفیت جـذب در  

. مقایسه با مدیریت هاي دیگر بیشتر کـاهش مـی یابـد   

ــفر در    ــافر فس ــذب و ب ــت ج ــفر، ظرفی ــاز فس ــزان نی می

لـف بـا خـواص فیزیکـو شـیمیایی تغییـر       مدیریت مخت

ــد ودر یونجــه   ــی کن ــرق م ــه و ف ــه   -یافت ــاز ب ــدم نی گن

مصرف فسفر در مقایسه با مدیریت هاي زراعی کمتر 

ــاه در  . اســت ــل دســترس گی ــزان فســفر قاب ــاً می و نهایت

خاك بسته به میزان ظرفیت جذب و بافر فسفر خـاك  

  .دارد

  تشکر وقدردانی

اصـلخیزي و  از همکاران آزمایشـگاه شـیمی ح  

یت منـابع مؤسسـه تحقیقـات    رتغذیه گیاهی بخش مدی

  .کشاورزي دیم کمال تشکر را داریم
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Abstract 

Changes of soil physico-chemical properties for different management systems leading to 
change phosphorus requirement, adsorption and buffering capacity in soils were studied. Soil 
samples of different soil management systems were analyzed for soil properties changes. Then, 
phosphate adsorption isotherms for the soils of different managements ((Langmuir adsorption 
isotherm) were examined. For all samples, adsorption of P was determined at standard 
equilibrium concentration (C). Adsorption capacity (Xm), requirement and buffering capacity 
were determined from plot of C/X as function of C with linearly equation (C/X= 
C/Xm+1/K*Xm). The results indicated that different soil management systems changed soil 
physico-chemical properties. P sorption curve showed that with an increase in equilibrium 
concentration of P, the amount of adsorbed P increased linearly at different soil management 
systems. Accordingly, by using Langmuir adsorption isotherm, results indicated that 
phosphorus adsorption capacity differed from 800 to 1500 mg/kg at different soil managements. 
P adsorption capacity in natural pasture and forage-wheat system compared to others systems 
were highest. The lowest P adsorption capacity was at fallow-wheat system. It can be concluded 
that soil management systems change soil physico-chemical properties. P requirement, 
adsorption and buffering capacity were varied for different soil management systems. 
Phosphorus availability depend on P adsorption and buffering capacity 

Key words: phosphorous, adsorption, requirement, capacity and soil management systems 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


