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  خاك آهکییک فسفر در  معدنیهاي شکلتوزیع ثیر ترکیبات گوگردي بر أت

  

  3، ندا مرادي*2، ابراهیم سپهر1شهریار پاشاپور

  

  )16/01/1399تاریخ پذیرش:          11/05/1398دریافت:  تاریخ(

  

  چکیده

صـورت  بـه  دنیخوابان ، آزمایشآهکی فسفر در یک خاك معدنیهاي بر توزیع شکل يگوگرد ترکیبات تأثیربررسی  منظوربه

 (بدون افزودن ترکیبات گـوگردي)،  شاهدآزمایشی شامل:  تیمارهاي. در سه تکرار اجرا گردید تیمار 5طرح کامالً تصادفی با 

 اسـید سـولفوریک  و  (S+Ti)د گـوگر  ، بـاکتري تیوباسـیلوس +  FeSO)4(سـولفات آهـن   )، SO2Al)4(3(  سولفات آلومینیـوم 

)4SO2(H  و  شـدند قـرار داده  گرادسانتیدرجه  25±1مدت دو هفته در دماي ثابت به تیمارهابودند. درصد وزنی  2در سطح

کـاربرد   .نـد گردیداي تعیـین  گیـري دنبالـه  هاي فسـفر بـه روش عصـاره   شکلتوزیع ) و Olsen-Pاستفاده (فسفر قابلسپس 

هـاي معـدنی فسـفر    شکل) و Olsen-Pدر میزان فسفر قابل استفاده ( )p(0.05≥ داریتغییرات معن موجبترکیبات گوگردي 

)P-10,Ca P-,Fe P-,Al P-8,Ca P-2Ca( فسفر قابل .شدندبه شاهد  نسبت ) اسـتفادهOlsen-P اسـید  هـاي کننـده اصـالح ) در 

. افـزایش یافـت  درصـد   50و  70 ،240به ترتیب باعث نسبت به شاهد  تیوباسیلوس +گوگردو  آلومینیم سولفاتسولفوریک، 

کاهش یافته و  داریاکتاکلسیم فسفات و آپاتیت بطور معنهاي نامحلول فسفر باعث شدند شکل هاکنندهاصالحهمچنین این 

 درصـدي  30 جـر بـه کـاهش   آهن منسولفاتاما  استفاده تبدیل شوند.و فسفر قابلکلسیم فسفات تر ديهاي محلولبه شکل

نتایج مطالعـات همبسـتگی نشـان داد کـه فسـفر قابـل        .شد نسبت به شاهددرصدي آپاتیت  4افزایش و  استفادهفسفر قابل

نتـایج ایـن مطالعـه     .داشـت  باقیمانـده  فسفات، آپاتیت و فسـفر فات، اکتاکلسیمفسکلسیمدار با ديیهمبستگی معن استفاده

بـر   منـابع گـوگردي  رود که بنابراین انتظار می ،بودهاي مختلف توزیع فسفر در شکل رب ترکیبات گوگردي تأثیر هندهدنشان

 د. نو شیمی فسفر تاثیر داشته باش قابلیت استفاده

  

 گوگرد ،قابل استفاده فسفر فسفر، معدنی هايشکلتیوباسیلوس،  :کلیدي هايواژه
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  مقدمه

یک عنصرغذایی ضـروري گیـاه اسـت و نقـش      (P)فسفر 

 ,.Zhang et al)کلیـدي در رشـد و توسـعه گیـاه دارد     

. فســفر در گیاهــان بعـــد از نیتــروژن دومـــین    (2014

باشــد کــه بــراي فراینــدهاي عنصــرغذایی ضــروري مــی

بیوشیمیایی مختلف و تکمیل رشد زایشی گیاه مورد نیاز 

سط حاوي طور متو. خاك به(Mehra et al., 2015)است 

کل اسـت کـه    گرم بر کیلوگرم فسفرمیلی 1000تا  400

اسـتفاده بـراي   درصد آن قابل 5/2تا  1از این مقدار تنها 

. (Chen et al., 2008)باشـد  جـذب توسـط گیاهـان مـی    

فسفر در خاك در هر دو شکل معدنی و آلی وجـود دارد.  

در خاك وجود دارد،  یفسفر به مقدار قابل توجه نکهیبا ا

که قسمت عمده آن در خـاك بـه واسـطه     ییاز آنجا یول

شـود،  یم تیانتشار آن تثب نییو نرخ پا يفلز يدهایاکس

 يبـرا  نییپـا  یلـ یخ یعنصر جز عناصـر بـا دسترسـ    نیا

  .(Mehra et al., 2015)شود محسوب می اهانیگ

هاي شیمیایی فسفر در فهم شیمی فسفر آگاهی از شکل

خیـزي خـاك نقـش    هایی حاصـل در خاك و درك جنبه

توان با استفاده از اطالعات بـه دسـت   مؤثرتري دارد و می

آمده براي افزایش قابلیت جـذب فسـفر توسـط گیاهـان     

بـه دلیـل   بنابراین روش مدیریتی مناسبی پیشنهاد کرد. 

هـاي آهکـی   شیمی پیچیده این عنصر غـذایی در خـاك  

، Al ،3+Fe+3 بـا  در پیونـد  اسیديو  Ca ،2+Mg+2 پیوند با

مـورد   یو بـاغ  یمحصـوالت زراعـ   يبـرا  ینیپـائ  اهمیفر

کمتـر از  کـه  طوريبه. (Vance et al., 2003) انتظار است

در  مـابقی درصد کود مصرفی آن جذب گیاه شـده و   20

 ,Grotz & Guerinot). شـود خاك انباشته و تثبیت مـی 

رغم باال بودن فسفر هاي آهکی ایران، علیدرخاك (2002

به دلیل کاربرد بلند مدت کودهاي فسفره و کل در خاك 

ــایین آنهــا،    ــارایی پ ــود ک بــاال، درصــد زیــاد    pHوج

کلسیم، کمی موادآلی و خشکی خاك باعث شـده  کربنات

است که مقدار جـذب فسـفر کمتـر از مقـدار الزم بـراي      

بهینــه اکثــر محصــوالت کشــاورزي باشــد  تــأمین رشــد

)Salimpour et al., 2010 .(داراي مقـادیر  هایی که خاك

نسـبت بـه    دلیل سطح ویژه باالتربه رس بیشتري هستند

هاي با مقادیر رس کمتر، فسـفر بیشـتري را جـذب    خاك

بـراي مقابلـه بـا ایـن کمبودهـا       روش متـداول  .کنندمی

استفاده از کودهاي شیمیایی است که عالوه بر بهاي زیاد 

ــت) و    ــانی نف ــت جه ــابع قیم ــازده  (ت ــائینب ــر پ ، خط

-زمـانی  .هاي زیست محیطی را نیز به همراه داردآلودگی

شود، بخش از آن باعـث  که کود فسفر به خاك افزوده می

بخش قابـل تـوجهی از   شود اما افزایش فسفر محلول می

نمایـد و بـا قـدرت زیـاد در     رسوب میفسفر افزوده شده 

شود که به آسانی بـا فسـفر محلـول بـه     خاك تثبیت می

بنـابراین  . (Al-khateeb et al., 1986)د رسـ تعـادل نمـی  

هـا در  هاي فسـفر و تغییـرات آن  اطالع از وضعیت، شکل

اي دارد و جداسازي اجـزاي  هاي آهکی اهمیت ویژهخاك

مختلف فسـفر بـراي بـه دسـت آوردن اطالعـاتی دربـاره       

   .وضعیت فسفر قابل دسترس در خاك مفید است

 تـوان هاي بسیاري حاکی از آن است که مـی نتایج پژهش

فسفر نامحلول موجود در خاك (رسوب یافته) را بـا روش 

از  .(Verma, 1993)هایی به شکل محلـول تبـدیل کـرد    

از توان می pHبا اسیدي کردن خاك و کاهش جنبه این 

ها کاسـته و بـر حاللیـت عناصـر     خاك قدرت تثبیت این

یـک   مواد اسـیدزا مثـل گـوگرد    از استفاده  د.افزوغذایی 

افـزایش فراهمـی و   ، pHکـاهش  راهکار مـوثر در جهـت   

علـت  بـه  .باشـد ها میعناصر غذایی در این خاك پایداري

پائین فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاك، تلقیح  سرعت

ــوگرد ــیلوس  گ ــا تیوباس ــري ب ــژه  عنص ــت وی اي از اهمی

زیــرا بــا افــزایش ســرعت اکسیداســیون  برخـوردار اســت 

اسـیدي حاصـل از اکسـید     شـرایط  گوگرد و فراهم شدن

حاللیـت فسـفر موجـود در سـنگ      توان بهشدن آن، می

و در نهایت، افـزایش عملکـرد    فسفات، فسفر بومی خاك

اسـتفاده از   ).Rosa et al., 1989( کـرد گیاه کمک زیادي 

دلیـل تـأثیر   بـه  هاي آهکیاسیدهاي معدنی نیز در خاك

 باشـد رایـج مـی   محلول خاك pH  آنها در کاهش مقدار

.(Bertr et al., 2003)     کاربرد این اسـیدها درکنـار سـایر

جـذب برخـی    کودهاي شیمیایی باعـث افـزایش قابلیـت   

افزایش عملکـرد   ت منجر بهیغذایی شده و در نها عناصر

بطور گسترده به عنـوان   FeSO)4( سولفات آهن .شودمی

هـاي رشـد   محیط ایو  هاخاك يبرا کننده يدیعامل اس

، آهن و گوگرد فرمیزان فس شیافزا يبرا گیاه و همچنین

 د یــرگگیــاه مــورد اســتفاده قــرار مــیقابــل دســترس 

(Sánchez-Arias et al., 2008) .شدهاضافه سولفات آهن 

شـده و باعـث حاللیـت    pH به خـاك منجـر بـه کـاهش     

ي کلسـیم از جملـه سـولفات    هـاي حـاو  ترکیبات و نمک

داده و مـانع  تواند با کلسیم واکنش شود و میکلسیم می

همچنین باعث فراهمی و  کمپلکس فسفر با کلسیم شود.
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 ایی کـه اکثـر  از آنجـ  گـردد. مـی  Fe+2هـاي  تشکیل یـون 

آهن سولفات هاي زراعی ایران آهکی است و مصرفخاك

تثبیت سریع آن و تبـدیل آن بـه   ها موجب در این خاك

گردد، لـذا مصـرف خـاکی آن    جذب میهاي غیر قابلفرم

 Kuchaki et( گـردد موضعی توصیه نمی صورتجز به هب

al., 1997.( طالعــات انجــام شــده بــر روي اثــر کــاربرد م

کیلــوگرم  448، 224، 112، 0مقــادیر مختلــف گــوگرد (

اي هاي فسفر در شـرایط مزرعـه  درهکتار) بر توزیع شکل

 448نشان داده که بیشـترین مقـدار گـوگرد کـاربردي (    

کیلوگرم گوگرد در هکتار) پس از دو ماه موجـب کـاهش   

pH ) ــاك ــد 2/0خ ــکلواح ــزایش ش ــفر  ) و اف ــاي فس ه

و فســفر متصــل بــه آهــن و  (Labile P) دســترسقابــل

ماه  12و  9، 6هاي نسبت به زمان (Fe-Al-P) م آلومینیو

در ابتداي  ،یمصرف دلیل کم بودن مقدار گوگردهشد اما ب

هـاي کلسـیمی فسـفر    شکلدار بر یتأثیر معنفصل رشد 

(Ca-P) داشـــتنهـــاي دیگـــر در مقایســـه بـــا زمـــان 

)Rongzhong et al., 2010(.  مـــودیش و همکـــاران

)Modaihsh et al., 1989(  بررســی اثـر گــوگرد بــر   بـا

دسترسـی عناصـر غـذایی     خصوصیات شیمیایی و قابلیت

خـاك در  pH کـه  نمودنـد  در چند خاك آهکی مشـاهده 

کاهش و مقدار فسـفر   داريیمعنمقایسه با شاهد به طور 

 Garcia, 1991)(گارسـیا   .قابل دسـترس افـزایش یافـت   

تیوباسیلوس با تولید اسـید   مصرف گوگرد و که نشان داد

گـوگرد، باعـث کـاهش     ي اکسـایش سولفوریک در نتیجه

pH سـایر عناصـر    بلیت جذب فسـفر و خاك و افزایش قا

ملکـوتی و  . شـوند هـاي آهکـی مـی   در خـاك کم مصرف 

گــزارش کردنــد  )Malakouti et al., 2005( همکــاران

هـاي غیـر   مصرف آهن از منبع سـولفات آهـن در خـاك   

  .ي آفتابگردان شدآهکی سبب افزایش عملکرد دانه

هـاي آهکـی پـایین بـودن     یکی از مشکالت عمده خـاك 

کارایی کودهاي فسفري در اثر رسوب سـریع آنهـا اسـت    

تواند بـه حاللیـت فسـفر کمـک     خاك می pHکه کاهش 

لـذا اسـتفاده از مـواد    . )Mirzapour et al., 2017( کنـد 

اسیدزا (گوگرد و اسیدسولفوریک و غیره) جهـت کـاهش   

pH تواند به عنوان یک روش موثر براي افزایش خاك می

هاي آهکـی کشـور باشـد.    قابلیت استفاده فسفر در خاك

تـاثیر ترکیبـات    بررسـی منظـور  این پژوهش بـه  بنابراین

، ســولفات آهــن، اســید ســولفوریکگــوگردي (مختلــف 

بـر  تیوباسـیلوس)  گـوگرد بـه همـراه     سولفات آلومینیم و

هاي شیمیایی فسفر در استفاده و شکلقابلفسفر مقادیر 

  گردید.جام نآهکی ا خاك

  

  مواد و روش ها

  خاك وشیمیایی یفیزیک هايیشو آزما بردارينمونه

دانشـگاه ارومیـه از   محوطـه  نمونه خاك مورد مطالعـه از  

نمونه خاك پس از شد.  برداشتمتري سانتی 30-0عمق 

-میلـی  2 الکاز  ه وخشک شد-هوا زمایشگاه آانتقال به 

و برخی خصوصیات فیزیکـی  سپس متري عبور داده شد. 

ــیم ــدرومتري  ش ــه روش هی ــت ب ــر باف در  pH، یایی نظی

، کربن آلی به روش والکی خاك به آب 1:5سوسپانسیون 

کربنات کلسیم معادل ، (Walky & Black, 1934)ک و بل

(CCE)   ــدری ــید کلری ــا اس ــازي ب ــی س ــه روش خنث ک ب

(Rayment & Higginson, 1992)  اسـتفاده  فسفر قابـل و

(Olsen-P)  ــن ــه روش اولس ) Olsen et al., 1954 (ب

 . گیري شداندازه

   خوابانیدن آزمایش

درصد وزنی  2ابتدا مقدار  خوابانیدنبراي اجراي آزمایش 

(مقدار اسید  شامل اسید سولفوریک از ترکیبات گوکردي

درصد وزنی، همراه بـا آب   2موردنیاز جهت خنثی سازي 

اي مقطر جهت رساندن رطوبت خاك به ظرفیـت مزرعـه  

، گــوگرد بــا اســپري بــه خــاك افــزوده شــد) بــه صــورت

آهن بـه خـاك   نیوم و سولفاتیآلومتیوباسیلوس، سولفات

-نمونـه گرم از  500اضافه گردید و پس از مخلوط شدن، 

و دهانـه ظـروف    هاتیلن ریختـه شـد  درون ظروف پلی ها

بوسیله درپوش پالستیک بسته شدند تا از تبخیر بیشـتر  

جلوگیري شود. در  انیدنخوابها در طول رطوبت از نمونه

هاي پالسـتیکی، منفـذهاي ریـز یکنواخـت     روي درپوش

 نپـس از تعیـی   .جهت تسهیل تبادالت گازي تعبیه شـد 

بـا  از طریق وزنی ها رطوبت نمونهرطوبت ظرفیت مزرعه، 

افزودن آب مقطر به صورت اسـپري در رطوبـت ظرفیـت    

هفتــه در  2هــا بــه مــدت شــدند. نمونــهی تنظــیم زراعــ

گراد قـرار گرفتنـد.   درجه سانتی 25±1انکوباتور با دماي 

، درصد رطوبت نمونه ثابت نگـه  خوابانیدندر طول مدت 

هـا  گـرم از نمونـه   20مقـدار  داشته شد. بعد از دو هفته، 

فسفر  .خشک شدند ها برداشته و هواجهت انجام آزمایش

 Olsen et(به روش اولسـن   (Olsen-P)استفاده گیاه قابل

al., 1954هاي معدنی فسفر گیري متوالی شکل) و عصاره
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، اکتا کلسـیم فسـفات   P)-2(Caکلسیم فسفات شامل دي

P)-8(Ca فسفات آلومینیوم ،P)-(Al   فسـفات آهـن ،-(Fe

P)  و آپاتیتP)-10(Ca  و گـ  نگ واجیبه روش &(Jiang  

Gu, 1989)   فسـفر باقیمانـده   . )1(جـدول   انجـام گردیـد

)P-Residual(   4نیز توسط هضم بـاOlHC-3HNO )1:6( 

بدست آمـده  هاي خاك سپس فسفر در عصارهتعین شد. 

  تعیین گردید.   به روش اسپکتروفتومتري

تیمـار   5تصـادفی بـا    کـامالً پایه صورت طرح آزمایش به

سـولفات   (بدون افزودن ترکیبات گوگردي)، شاهد: شامل

، باکتري FeSO)4(سولفات آهن )، SO2Al)4(3( آلومینیوم

ــیلوس + ــوگر تیوباس ــولفوریک و  (S+Ti)د گ ــید س  اس

)4SO2(H  هـاي  تکرار اجرا گردید. تجزیـه و تحلیـل   3در

، هـا اشـتباه هـا و  آماري شامل آزمـون نرمـال بـودن داده   

هـاي مختلـف   بـین شـکل    تجزیه واریانس و همبسـتگی 

بــا اســتفاده از نــرم  فســفر در تیمارهــاي مــورد آزمــایش

انجام گرفـت و   SPSSو  14نسخه  MINITABافزارهاي 

 5با آزمون دانکـن در سـطح احتمـال     هامقایسه میانگین

درصد صورت گرفت. ترسیم نمودارها نیـز بـا اسـتفاده از    

  صورت گرفت. Excelنرم افزار 

  

  

 (Jiang & Gu, 1989) و گ جیانگ وروش به هاي معدنی فسفر متوالی شکلگیري خالصۀ عصاره -1جدول 

Table1. Summary of sequential extraction of inorganic phosphorus forms by Jiang & Gu method (1989) 
Inorganic 
phosphorus 
forms 

Shaking time  
)h(  

Extractant  Extractant 
concentration (M) 

P-2Ca  1  3NaHCO 7.5و =PH 0.25 

P-8Ca 1  AC4NH  4.2و  =PH 0.5  

Al-P 1  F4NH  8.2و =PH 0.5  

Fe-P 2+2  NaOH  3وCO2Na 0.1-0.1  

P-10Ca 1  4SO2H  0.25  

  

  نتایج و بحث

باال  pHآهکی،  لوم رسی، بافت داراي خاك مورد مطالعه

 ). 2و داراي مقدار فسفر قابل استفاده کم بود (جدول 

هاي آزمایش نشان داد تجزیه واریانس دادههمچنین 

بر فسفر قابل استفاده،  اثر تیمارها) که 3(جدول 

در سطح هاي فسفر معدنی و فسفر باقیمانده شکل

  دار بود.درصد معنی 1/0احتمال 

  

  مورد مطالعهشیمیایی خاك  وی فیزیک هايویژگیبرخی  -2 جدول

Table 2. Some physical and chemical properties of the studied soil 

Soil texture  Clay  Silt Sand  CCE  OC  Available 
phosphorous  pH  

% )1-(mg kg  
Clay Loam  35.2  33.9  30.9  16  1.14  9.81  8.09  

CCE کربنات کلسیم معادل؛ ،OC.کربن آلی ،  

CCE: CaCO3 equivalent, OC: Organic Carbon. 

 
  در خاكمختلف فسفر  هايفسفر قابل استفاده و شکلبر  تاثیر تیمارهاتجزیه واریانس  -3 جدول

Table 3. Variance analysis (mean squares) of the treatments effects on available-P and various phosphorus 
forms in soil 

 Mean Square 
Df Source of Variation 

Residual-P P-10Ca Fe-P Al-P P-8Ca P-2Ca Olsen-P 
***1211 ***1049  ***246 ***13.71  ***246 ***347 *** 338 4  Treatments 

22.82 8.79 3.16 0.12 2.11 0.65 0.65 10 Error 
3.35 0.57 3.45 0.64 0.97  2.95  4.81  CV(%) 

 1/0دار در سطح  معنی، ***

***: significant at P < 0.001.  
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  )Olsen-P(قابل استفاده  فسفربر  يگوگرد یباتترک تاثیر

 همکاران و اولسن توسط سدیم کربناتبی یا اولسن روش

)Olsen et al., 1954( به گیاه پاسخ بینی پیش براي 

ته است یاف گسترش آهکی هايخاك در فسفر کود کاربرد

هاي كکه به منظور ارزیابی فسفر قابل استفاده در خا

بر مقایسه میانگین اثر تیمارها  .شودآهکی استفاده می

همه ترکیبات که داد نشان مقدار فسفر قابل استفاده 

فسفر دار یمعنافزایش  سببسولفات آهن  جز گوگرد

شدند اما سولفات نسبت به تیمار شاهد  قابل استفاده

فسفر قابل استفاده نسبت به  دارمعنیآهن سبب کاهش 

بیشترین و کمترین مقدار فسفر ). 1شکل ( شاهد شد

 34( قابل استفاده به ترتیب در تیمار اسید سولفوریک

گرم بر میلی 7(و سولفات آهن  گرم بر کیلوگرم)میلی

درصد افزایش  240که در مقایسه با شاهد  بودکیلوگرم) 

همچنین تیمارهاي گوگرد+  .درصد کاهش داشتند 30و 

و سولفات  گرم بر کیلوگرم)میلی 15( تیوباسیلوس

نیز مقدار گرم بر کیلوگرم) میلی 17(آلومینیوم 

 50فسفرقابل قابل استفاده را نسبت به شاهد به ترتیب 

 درصد افزایش دادند. 70و 

قابل استفاده در ترکیبات گوگرد  مقدار فسفرافزایش 

در اثر استفاده از اسید  pHکاهش تواند به دلیل می

سولفوریک و یا در نتیجه اکسیداسیون گوگرد توسط 

آنیون سولفات جایگزینی باکتري تیوباسیلوس و 

باشد که  Ca و Al، Feمتصل به  4POتیمارهاي مذکور با 

 Besharati( شودمیده منجر به حاللیت فسفر تثبیت ش

& Saleh Rastin, 1999( .و صالح راستین بشارتی 

)Besharati & Saleh Rastin, 1999( یک آزمایش  در

 تیوباسیلوس، گوگرد ونشان داد گلدانی بر روي ذرت 

مقدار فسفر قابل استفاده  به ترتیب گوگرد+تیوباسیلوس

 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. 250و  90 ،10را 

خاك و افزایش  pHکاهش نیز   Garcia, 1991)(گارسیا 

هاي سایر عناصر ریزمغزي در خاك قابلیت جذب فسفر و

گزارش  را تیوباسیلوس مصرف گوگرد و در نتیجه آهکی

 )Salimpour et al., 2010پور و همکاران (سلیم .کرد

مؤثر باکتري تیوباسیلوس در  نقشضمن تاکید به 

 ،هاي آهکیدر خاك عملکرد کلزاافزایش جذب فسفر و 

مؤثر و ارزان  که مصرف گوگرد یک روش ندنشان داد

در نتیجه  براي رفع کلروز، افزایش جذب عناصر غذایی و

رایان و  ت.هاي آهکی اسافزایش عملکرد در خاك

در مطالعه   (Ryan & Stroehlein, 1979)استرولن

 دیاس قیتزر ي نیز به این نتیجه رسیدند کهاگلخانه

فسفر محلول  شیافزا ی منجر بهبه خاك آهک کیسولفور

شود. آنها ی میفرنگگوجه گیاهرشد  نیو همچن خاك

د که استفاده دریافتن 1979 طی تحقیق دیگري در سال 

به  /05باعث افزایش جذب فسفر از اسید سولفوریک  از

 پرات شود.گرم درهر بوته گوجه فرنگی میمیلی 4/7

Pratt, 1961) (يهاخاك ي کردندیاس که نشان داد 

 را اهیرشد گو همچنین  محلولی، میزان فسفر آهک

نتایج نشان داد که مصرف سولفات آهن  دهد.می شیافزا

درصدي فسفر قابل استفاده در خاك  30باعث کاهش 

آهن دلیل تشکیل رسوب فسفاتمورد مطالعه شد که به 

خاك و توزیع فسفر به فاز  4POبا  Feدر نتیجه ترکیب 

نامحلول است. این نتایج با نتایج سایر محققین در 

 سینگ و داهیا .(Zhang et al., 2004)ارتباط بود 

)Dahiya & Singh, 1976سطح افزایش که ) دریافتند 

 این و شده نخود در گیاه فسفر غلظت کاهش باعث آهن

 یا فسفات آهن فسفات تشکیل دلیل به احتماالً امر

   ت.اس بوده آهن هیدروکسید

 
 استفاده خاكمقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار بر فسفر قابل -1شکل 

Figure 1. Mean comparison of the effect of treatment type on available-P soil 

  دار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.یاي دانکن اختالف معنآزمون چند دامنهها داراي حداقل یک حرف التین مشترك، به روش میانگین

Means followed by the same superscript letters are not significant different according to the Duncan’s -test at p < 0.05  
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  فسفر معدنی هايشکل بر يگوگرد ترکیبات تاثیر

 کلسیم هايفسفات

 هــا نشــان داد کــاربرد تیمارهــايمقایســه میــانگین داده

ــولفات  ــومســ ــیلوس و  آلومینیــ ــوگرد+ تیوباســ ، گــ

میـزان  دار یمعنسبب افزایش اسیدسولفوریک به ترتیب 

و  29،  38بـه مقـدار    )P-2Ca( خـاك  کلسیم فسفاتدي

ــد  109 ــد (درص ــکلش ــف 2 ش ــدار  ). ال ــترین مق بیش

 109بـا  سـولفوریک   فسفات در تیمـار اسـید   کلسیمدي

تیمـار سـولفات    و کمتـرین مقـدار آن در  درصد افـزایش  

 .بــه شــاهد بــود درصــد کــاهش نســبت 57/28بــا آهــن 

ــین ســایر اشــکال کمتــرین بخــش فســفر معــدنی در   ب

فسفات بود علت ایـن امـر    کلسیممربوط به دي شیمیایی

کلسیم فسفات شکل ناپایدار فسفر اسـت  ديآن است که 

 ,Lindsay( هـاي دیگـر را دارد  توانایی تبدیل به شـکل و 

 Adhami et(ادهمـی و همکـاران   در این ارتباط ). 1982

al., 2005 ( هـاي  در مطالعات خود روي تعدادي از خـاك

آهکی ایران نشان دادند که دي کلسیم فسفات کمتـرین  

هـا را تشـکیل   هـاي کلسـیمی ایـن خـاك    بخش فسفات

تـوان  را می از اعمال تیمارهاپس  P-2Caافزایش . دهدمی

ــدن   ــه حــل ش ــاهش  3CaCOب ــر ک ــر اث Najafi) &  ب

2008) pH ,Towfighi  .ــبت داد ــاهش نس در  P-2Caک

تـوان بـه   را مـی  اعمـال تیمارهـا   پس از هـابرخی خـاك

اکتـا  هاي تبدیل آن به شکلو ناپایداري این شکل فسفر 

ـ  .)Najafi & Tofigi, 2011(مربوط دانسـت   و آپاتیت -هب

کربنات یکسان (بی گیرهاي تقریباًاستفاده از عصاره دلیل

مشـابه   کلسـیم فسـفات تقریبـاً   دي روند تغییراتسدیم) 

ایــن امــر بــا نتــایج عبــدالهی  .بــوداســتفاده فســفر قابــل

)Abdullahi, 2010 (کلسیم فسفات با فسـفر که بین دي 

داري مشاهده کردند همبستگی بسیار معنیاستفاده قابل

 مطابقت دارد. 

 این پژوهش مطالعه مورد خاك در فسفات کلسیم اکتا

 معدنی هايبین شکل در را مقدار بیشترین آپاتیت از بعد

 شکل این اینکه هم است و داده اختصاص خود به فسفر

 شکل تعدترینسم کلسیم فسفاتدي از بعد فسفر معدنی

 در و محلول هايشکل تبدیل به جهت فسفر معدنی

در باشد. نتایج نشان داد گیاه می براي جذب قابل نتیجه

، گوگرد+ آلومینیومسولفات  تیمارهاياثر کاربرد 

فسفات میزان اکتاکلسیمتیوباسیلوس و اسیدسولفوریک 

)P-8Ca( داري نشان ینسبت به تیمار شاهد کاهش معن

مقایسه با شاهد افزایش داد اما تیمار سولفات آهن در 

یونسی و همکاران  ب). 2داري داشت (شکل یمعن

(Younessi et al., 2017)  در تحقیقی بر روي تأثیر

هاي تیوباسیلوس، گوگرد و کودآلی بر میزان باکتري

 آلی کود + گوگرد تیمار که داد نشانجذب فسفر 

 به فسفاتاکتا کلسیم شکل تجزیه در را ثیرأت بیشترین

 از بعد و است داشته فسفر محلول و حلولمکم هايشکل

 تیوباسیلوس و گوگرد +تیوباسیلوس تیمارهاي تیمار این

 کلسیم اکتا انحالل در ثیرأت بیشترین آلی کود + گوگرد +

  داشت. فسفر

  
  )B) و اکتا کلسیم فسفات (Aفسفات (کلسیم مقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار بر مقدار دي -2شکل 

Figure 2. Mean comparison of the effect of treatment type on the amount Ca2-P (A) and Ca8-P (B) 
  دار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.یاي دانکن اختالف معنها داراي حداقل یک حرف التین مشترك، به روش آزمون چند دامنهمیانگین

Means followed by the same superscript letters are not significant different according to the Duncan’s -test at p < 0.05 
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 تـا  501يدر محـدوده  تیمارهـا پاتیت موجود در آمیزان 

تـرین  اصـلی  کـه  گرم بر کیلوگرم قـرار داشـت  میلی 564

ــکل  ــیمیاییش ــاك ش ــفر در خ ــی فس ــاي آهک ــت ه اس

)Adhami et al., 2005   در همه تیمارها بخـش آپاتیـت .(

بیشتر از بخش هاي دیگر فسفر معدنی بود که بیـانگر آن  

توانند بـه شـکل پایـدار    است که اجزاي معدنی فسفر می

-آپاتیت رسوب کنند به عبارتی تثبیت فسفر اتفـاق مـی  

هاي آهکی، یـون کلسـیم   در فرایند تثبیت در خاك افتد؛

کنـد و  فسـفات تولیـد مـی    واکنش با فسفر منوکلسیم در

فسفات تبـدیل   کلسیم و اکتا فسفات کلسیمدي سپس به

. دآیـ به شکل رسـوب آپاتیـت درمـی    در نهایت شود ومی

تیمــار گیــري شــده در بیشــترین مقــدار آپاتیــت انــدازه

ــولفات ــنس ــدار آن در  آه ــرین مق ــید   و کمت ــار اس تیم

دار تیمارها باعث کـاهش معنـی   .مشاهده شد فوریکسول

تیمـار   مقدار آپاتیت نسبت به تیمار شاهد شدند بـه جـز  

 4ســولفات آهــن کــه نســبت بــه تیمــار شــاهد افــزایش 

در ). افـزایش غلظـت آپاتیـت    3 شـکل درصدي داشـت ( 

 و آهـن  هــاي یــون  توان بـه رسـوب  را میسولفات آهن 

از شـکل  نسبت داد که سبب افـزایش ایـن   فسفات باهم 

 خـاك  هـاي  میکروارگانیسـم   شـود. مـی فسفات کلسیم 

 فسـفر  انحـالل  و آلی فسفر معدنی کردن پتانسیل داراي

 و اسـیدي  هـاي  خاك در شده غیرآلی (تثبیت یا معدنی

 را گیاهـان  دسترس در فسفر طریق این از بوده و قلیایی)

بنـابراین اسـید     (Chen et al., 2006)دهنـد  افزایش می

با سولفوریک، سولفات آلومینیوم و گوگرد + تیوباسیلوس 

 در تثبیت شـده  فسفر انحالل افزایش به قادر اسید تولید

  هستند. خاك

 

 
  مقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار بر مقدار آپاتیت -3شکل 

P-8the effect of treatment type on the amount CaFigure 3. Mean comparison of  
  دار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.یاي دانکن اختالف معنها داراي حداقل یک حرف التین مشترك، به روش آزمون چند دامنهمیانگین

Means followed by the same superscript letters are not significant different according to the Duncan’s -test at p < 0.05  

  

  )Fe-Pآهن(فسفات و )Al-P(ینیمآلومفسفات

تیمــــار  آلومینیــــوم دربیشــــترین مقــــدار فســــفات

ـ    ست بدآلومینیم سولفات دار یطـور معنـ  هآمـد کـه کـه ب

درصـد افـزایش نشـان داد. امـا      9نسبت به تیمار شـاهد  

ــاري   ــر از لحــاظ آم ــاي دیگ ــاوت تیماره ــتف داري یمعن

مقایســه میــانگین اثــر همچنــین  ).4(جــدول  نداشــتند

ها از نظر میـزان فسـفات  نشان داد که بین تیمار تیمارها

 وجـود نداشـت بـه جـزء تیمـار     دار یمعنـ آهن اخـتالف  

گـرم  میلـی  66/67سولفات آهـن کـه بیشـترین مقـدار (    

طوري کـه  ) را به خودش اختصاص داده بود بهبرکیلوگرم

درصدي داشـت. آهـن    45نسبت به تیمار شاهد افزایش 

آهن با فسفر خاك پیوند تشکیل موجود در تیمار سولفات

شـود  دهد و سبب افزایش فسفات آهن در خـاك مـی  می

)Halford & Mattingly, 1976 .(  پویا بودن محیط خـاك

 براي مثال .شودمیهاي فسفر در خاك شکلباعث تغییر 

 گزارش کردند که کود )Zhang, 2004( زانگ و همکاران

هـاي آهــن و   شده به خاك به شکل فسفاتافزوده فسفر 

نشان داده است کـه  ها بررسـی .شودآلومینیوم تبدیل می

اسـیدي   هــاي هاي آهکـی نـسبت بــه خــاك  در خاك

 Al-P   مقـــدار بیـــشتري از کـــود فـــسفر بـــه شـــکل

هـاي  کـه در خـاك   سـت حالی در ایـن  گـردد مـی  بـدیلت

تبـدیل   Fe-Pبه شکل بیشتر فسفر محلول خاك  اسیدي

  ).  Najafi & Tofigi, 2011( شودمی

  )Residual-P( فسفرباقیمانده

مطالعـه در   مـورد  هـاي تیمـار میزان فسفر باقیمانـده در  

. ردگرم بر کیلـوگرم قـرار دا  میلی 162تا  108 يمحدوده
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 بیشترین و کمترین مقادیر فسفر باقیمانده به ترتیـب بـه  

 تعلـق داشـت   آهن سولفوریک و سولفات تیمارهاي اسید

 25و کــاهش  9طوریکــه بــه ترتیــب باعــث افــزایش بــه

در سـطح   که این اختالفنسبت به شاهد شدند درصدي 

میـزان فسـفر    از طـرف دیگـر   .بـود دار یپنج درصد معنـ 

ــین  ــده ب ــولفات  باقیمان ــاي س ــوگرد+ ،مآلومینیتیماره گ

 داريیتفـاوت معنـ  از لحاظ آمـاري  شاهد  و تیوباسیلوس

  ).3(جدول  نداشتند
  

  و فسفر باقیمانده فسفات آهنآلومینیوم، مقدار فسفات ها بر مقایسه میانگین اثر تیمار -4 جدول

Table 4. Mean comparison of the effect of treatment type on the amount Al-P, Fe-P and Res-P.  
Treatments  Phosphorous 

forms 
4SO2H S+Ti 4FeSO   3)4(SO2Al Control  
b 55.13  b 54.63  b 54.88  a 59.64  b 54.88  Al-P 
b 48.61  b 49.11  a 67.66  b 48.11  b 48.61 Fe-P 

a 162  b 145  c 108  b 151  b 146  Residual-P 
  .ندارند) p<0.05( يداریمعن اختالف دانکن يادامنه چند آزمون اساس رب ردیف هر در مشترك حروف يدارا يهانیانگیم

Means similar letter(s) are not significantly different in each row according to the Duncan’s -test (p<0.05) 

  

  مطالعه مورد تیمارهاي اثر تحت فسفر هايشکل توزیع

-بـراي تیمـار  و فسفرقابل استفاده هاي فسفر توزیع شکل

 عیـ توز نشـان داده شـده اسـت.    4هاي مختلف در شکل 

) %55آپاتیـت (  صـورت هب تیمار شاهددر هاي فسفر شکل

 >) %15باقیمانـــده ( >) %16اکتاکلســـیم فســـفات ( >

-دي >) %5فســفات آهــن ( >) %6نیــوم (فســفات آلومی

کـه  بـود   )%1فسفرقابل استفاده ( >) %2کلسیم فسفات (

 >) %51صـورت آپاتیـت (  بـه در تیمار اسید سـولفوریک  

فسـفات   >) %14اکتاکلسیم فسفات ( >) %16باقیمانده (

ــوم ( ــف >) %6آلومینی ــن (فس ــیم دي >) %5ات آه کلس

ــفات ( ــتفاده (  >) %5/4فس ــفرقابل اس ــر %5/3فس ) تغیی

سولفوریک بخش آپاتیت و  بطوریکه در تیمار اسید یافت.

و  اکتاکلسیم فسفر به دي کلسیم فسفات تبـدیل شـدند  

اما در تیمـار   .قابل استفاده نیز افزایش یافت مقدار فسفر

 >) %57صـورت آپاتیـت (  سولفات آهن توزیع فسـفر بـه  

فسـفات   >) %11اکتاکلسیم فسفات ( >) %17باقیمانده (

ــن ( ــوم ( >) %7آه ــفات آلومینی ــیم  >) %6فس دي کلس

تغییـر   )%73/0قابل اسـتفاده (  فسفر >) %27/1فسفات (

کلســیم فســفات و یافــت کــه نشــان دهنــده تبــدیل دي

طـور کلـی بـا    هاکتاکلسیم فسفات به صورت آپاتیت بود. ب

تیمارها شکل آپاتیت بیشـترین  در همه  4توجه به شکل 

کـه در تیمارهـاي شـاهد،     سهم نسبی فسـفر را دارا بـود  

سولفات آلومینیوم، سولفات آهن، گوگرد+ تیوباسیلوس و 

درصد از  51و  54، 57، 3، 55اسیدسولفوریک به ترتیب 

آپاتیـت و   هاي شیمیاییباال بودن شکل فسفر را داشتند.

از ماهیـت آهکـی   ناشـی   تـوان اکتاکلسیم فسفات را مـی 

. خاك مورد مطالعه و بـاال بـودن مقـدار کلسـیم دانسـت     

نیـز نتـایج    )Samrit et al., 2002سـامریت و همکـاران (  

هـاي  با این تفاوت که آنان شکل مشابهی به دست آوردند

فسفات را در یـک  فسفات و اکتاکلسیمکلسیمدي آپاتیت،

هاي کلسیم گـزارش کـرده و مجموعـاً    گروه کلی فسفات

   گیري کرده بودند.اندازه

   یمارهافسفر تحت اثر ت هايشکل همبستگی

هـاي مختلـف   دار بـین شـکل  یهاي معنوجود همبستگی

ایـن   بـین  فسفر گویاي ایـن مطلـب اسـت کـه احتمـاالً     

هـاي مـورد مطالعـه یـک رابطـه پویـا و       ها در خاكشکل

 .)Tiessen et al., 1984(باشــد دینامیــک برقــرار مــی

فسـفات  کلسـیم فسفر قابل جذب بـا دي  همبستگی ساده

(p < 0.01) )98/0  ــده ــفر باقیمان  (p < 0.01)) و فس

رابطـه بـین   ) که 5دار بود (جدول ) مثبت و معنی61/0(

تبدیل این  بیانگر ها و فسفر قابل جذب احتماالاین شکل

باشـد. بیشـترین ضـریب     به فسفر قابل جذب می شکالا

فسفات کلسیمدي و شکلP-Olsen همبستگی مربوط به 

ــاالي        ــت ب ــر حاللی ــن ام ــل ای ــاال دلی ــه احتم ــود ک ب

 ها بوده اسـت. فسفات در مقایسه با دیگر شکلکلسیمدي

بیشـترین اثـر را بـر     P -2Caدر بین اجزاي معدنی شـکل 

هاي آهکی مورد مطالعـه  مقدار فسفر قابل جذب درخاك

توسـط   Olsen-Pدرصد تغییـرات   94دارد، به طوري که 

P-2Ca شود.توجیه می    
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 تیمارهاي مختلفگیري متوالی در هاي فسفر حاصل از عصارهتوزیع نسبی شکل - 4 شکل

Figure 4. Relative distribution of phosphorus forms from continuous extraction in different treatments.  
 

) نیز با انجام رگرسیون گـام بـه   Samadi, 2003صمدي (

 90هـاي آهکـی اسـترالیا گـزارش داد کـه      گام در خـاك 

فسـفات   کلسـیم به وسـیله دي  P-Olsen تغییراتدرصد 

 & Najafi( تــوفیقیو  نجفــی شــود.توضــیح داده مــی

Towfigi, 2006( هـاي آهکـی   خـاك  نیز گزارش کرد در

توجیـه   P-2Caجذب توسط درصد تغییرات فسفرقابل 83

آلـومینیم و  و فسـفات  اسـتفاده  بین فسفر قابلگردد. می

دار وجود نداشت یچنین فسفات آهن همبستگی معنهم

) Suski et al., 1963( درحالی کـه سوسـکی و همکـاران   

 گیر اولسنعصاره با استخراجدادند که فسفر قابل  زارشگ

نتـایج   .دارددار یفسـفات آلومینیـوم همبسـتگی معنـ    با 

 ,Samvati & Hosseinpourر (پــوتی و حســیناواســم

هاي استان همدان نیـز نشـان   در تعدادي از خاك) 2011

ــاره  ــفر عص ــه فس ــن  داد ک ــه روش اولس ــده ب ــري ش  گی

هاي کلسیم و آلومینیـوم  داري با فسفاتیهمبستگی معن

گـزارش    (Chang & Juo, 1963)يجـو چانـگ و   .دارد

آلومینیـوم  جـذب گیـاه بـا فسـفات    کردند که فسفر قابـل 

ــ ــتگی معنـ ــتگی در یهمبسـ ــن همبسـ داري دارد و ایـ

 اسـت  هـاي کلسـیم غالـب   هایی که در آنها فسفاتخاك

بــا  اســتفاده. همبســتگی فســفر قابــل باشــدبیشــتر مــی

 > P)) و آپاتیـت  -83/0( (P < 0.01)فسـفات  کلسیماکتا

اسـت   بیـانگر آنبود؛ دار یمعن) منفی و -739/0( (0.01

 گیري شده به روش اولسن احتماالً از اینکه فسفر عصاره

 ,.Zhang et al) و همکـارانش زانـگ   شود.آزاد می ءاجزا

ــکل    (2004 ــه ش ــت ب ــدیل آپاتی ــه تب ــد ک ــزارش دادن گ

. گیـرد گیاه طی یک پروسه کنـد صـورت مـی    جذبقابل

بین داري یمعنهمبستگی نیز ) Samadi, 2003صمدي (

را در  P– 10Caو  P -Al، P-2Caهـاي فسفر اولسن و شکل

. کـاهش میـزان   هاي غـرب اسـترالیا گـزارش کـرد    خاك

آپاتیت پس از اعمال تیمارها و وجود همبسـتگی منفـی   

این دهنده تبدیل  بین آپاتیت و فسفر قابل استفاده نشان

کمبود فسـفر  تواند است که می استفادهفسفرقابل جزء به

 .)Abdollahi, 2010( محلول را جبران کند

  

  در تیمارهاي مورد استفادههاي مختلف فسفر شکلبین همبستگی یب ضر -5ل جدو

Table 5- Correlation coefficients (R) between different P-fractionations of treatments used  

   P-Olsen P-2Ca P-8Ca Al-P Fe-P P-10Ca Residual-
P 

P-Olsen -       
P-2Ca **0.977  -      

P-8Ca **0.83- **0.894- -     

Al-P ns0.04 ns0.098 ns0.386- -    

Fe-p ns0.34-  *0.491- **0.654 *0.651- -   

P-10Ca **0.739- **0.822- **0.948 ns0.403- **0.8 -  

Residual-P **0.61 **0.714 **0.757 - ns0.376 **0.893- **0.865- - 
ns ،**  و پنج درصد، یکدار در سطح معنی دار وترتیب غیرمعنی: به *و 

ns, * and **: not significant, significant at p < 0.05, and significant at p < 0.01, respectively. 
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که دي کلسیم فسفات با فسفر باقیمانـده   دادنتایج نشان 

) و بــــا 714/0( (p < 0.01)همبســــتگی مثبــــت 

 > p)) ،آپاتیـت  -89/0( (p < 0.01)فسـفات  کلسـیم اکتا

) -49/0( (p < 0.05)آهـن  ) و بـا فسـفات  -82/0( (0.01

همچنـــین بـــین شـــکل  .داشـــتهمبســـتگی منفـــی 

 (P < 0.01) فسـفات بـا شـکل فسـفات آهـن     اکتاکلسـیم 

ــم65/0( ــین ) ه ــاچن ــت ب ) 95/08( (P < 0.01) آپاتی

ولی با فسفر باقیمانده همبستگی منفی مثبت همبستگی 

از بـین  ). -76/0( (p < 0.01) داري به دست آمـد یمعنو 

-یهاي فسفر، فسفات آهن همبستگی مثبت و معنشکل

ولـی همبسـتگی   ) 8/0( (P < 0.01)د آپاتیت دار داري با

 (p < 0.01)باقیمانـده داشـت    دار با فسـفر یمعنو  منفی

 آمـده، بـین فسـفر   دسـت با توجه بـه نتـایج بـه   ). -89/0(

سـت  بددار یباقیمانده و آپاتیت همبستگی منفـی و معنـ  

چنین فسفات آلـومینیم بـا   )، هم-86/0( (p < 0.01)آمد 

 > p)دار داشـت  یمنفـی و معنـ  فسفات آهن همبستگی 

0.05) )56/0-.(  

دار بـین اجـزاي   یهـاي مختلـف و معنـ   وجود همبستگی

هـا بـا   بیانگر وجود رابطه تعـادلی بـین ایـن شـکل     فسفر

. وجود این رابطه دینامیکی اهمیـت زیـادي   استیکدیگر 

هـاي کـود فسـفري و    در فرآیندهاي مربـوط بـه واکـنش   

استفاده از این روابـط   جذب فسفر به وسیله گیاه دارد. با

شاید بتوان توضیح داد که چرا بـا گذشـت زمـان پـس از     

تـر  هـاي محلـول  افزودن کود فسفر به خاك، مقدار شکل

هاي با حاللیـت  شکل به ویابد میفسفر در خاك کاهش 

هاي فسفر یک شکل ینب شود، همچنینتبدیل می کمتر

بـه  فسـفر   گرددکه باعث می داردوجود  رابطه دینامیکی

و بـه ایـن ترتیـب غلظـت      شودمحلول آزاد هاي کمشکل

بـه عبـارت    .یابـد افزایش مـی  اًمجددفسفر محلول خاك 

هـاي بـا   وسـیله شـکل  دیگر غلظت فسفر محلول خاك به

ایـن پدیـده نبـود     ، چنانچـه شـود حاللیت کمتر بافر مـی 

به هـیچ وجـه نیـاز     میزان فسفر موجود در محلول خاك

. )Najafi & Towfigi, 2006( کـرد گیـاه را تـأمین نمـی   

بــین  ) Samadi & Gilkes, 1999صــمدي و گیلــک (

داري یهـاي معنـ  هـاي مختلـف فسـفر همبسـتگی    شکل

 ,Najafi & Towfigi( و تـوفیقی  نجفـی  .مشاهده کردند

 کلســیمهــاي آهکــی ديکــرد در خــاك گــزارش)2006

فسفر معدنی غیـر از آپاتایـت    هايشکل يفسفات با همه

-یفسفات رابطه معنـ داري دارد و اکتاکلسیمیرابطه معن

 همکـاران  و ها ندارد. مستشـاري داري با هیچ یک ازشکل

)Mostashari et al., 2009(     نیز نتـایج مشـابهی گـزارش

 & Samadiصـمدي و گیلـک (   انـد در حـالی کـه   کـرده 

Gilkes, 1999  ( داري یکـه رابطـه معنـ    نـد گـزارش کرد

وجـود   فسـفات  کلسـیم  اکتـا  فسفات بـا  کلسیممیان دي

  دارد.

  

  کلی گیرينتیجه

دار یمصرف منابع مختلـف گـوگرد سـبب افـزایش معنـ     

قابلیت استفاده و حاللیت فسفر در خاك آهکی شـد کـه   

ــدلیل کــاهش   خــاك در نتیجــه کــاربرد  pHایــن امــر ب

اسیدسولفوریک و نیز اکسـایش گـوگرد+ تیوباسـیلوس و    

آهـن بـدلیل   باشد. اما سـولفات تولید اسیدسولفوریک می

 جـذب هـاي غیـر قابـل   تثبیت سریع آن و تبدیل به فـرم 

ــین منجــر بــه کــاهش فســفر قابــل اســتفاده شــد.   در ب

 مربـوط بـه   تیمارهاي مطالعه شده بیشـترین اثـر مثبـت   

افـزایش   سـبب کـه  طـوري سولفوریک بود بـه  تیمار اسید

) نسـبت بـه   P-Olsen( درصدي فسفر قابل استفاده 240

نتایج مطالعات همبستگی نشان داد  چنینشاهد شد. هم

ــل   ــه فســفر قاب ــتفادهک ــتگی  اس ــهمبس ــا داري یمعن ب

(همبسـتگی مثبـت)    باقیمانده فسفرفسفات،  کلسیمدي

ـ  .رددا (همبستگی منفی)فسفات، آپاتیت  کلسیم اکتا -هب

هـاي  که بخش بیشـتري از خـاك  طورکلی با توجه به این

باال و آهکی بـوده و بـدلیل ارزان قیمـت     pHایران داراي 

توان از این ترکیبـات در جهـت کـاهش    بودن گوگرد، می

ــزایش قابلیــت اســتفاده فســفر   pHموضــعی  خــاك و اف

  استفاده کرد.  
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Abstract 
In order to study the effect of different sources of sulfur on inorganic phosphorus fractions in a 
calcareous soil, an incubation experiment was conducted in a completely randomized design with 
five treatments in three replications. Treatments were including: control (without sulfur 
compounds), Al2(SO4)3, FeSO4, S + Ti (sulfur + thiobacillius) and H2SO4 at 2% (w/w). 
Amendments were incubated at 25±1 °C for a period of 12 days. Then, available-P (Olsen-P) and 
different forms of inorganic phosphorus were determined by sequential extraction method. The 
application of sulfur compounds caused significant changes (p≤0.05) in the amount of P-Olsen and 
inorganic forms of phosphorus (Ca2-P, Ca8-P, Al-P, Fe-P, Ca10-P) compared to control. The 
amount of available phosphorus in H2SO4, Al2(SO4)3 and S + Ti compared to control increased 
240, 70 and 50%, respectively. Also, these amendments caused to insoluble forms of phosphorus, 
Ca8-P and Ca10-P, significantly reduced and in more soluble forms of Ca2-P and available-P could 
be used. In the amendments, FeSO4 caused 30% decrease in available-P and 4% increase in apatite 
compared to control. The results of correlation studies showed that available phosphorus (Olsen 
extracted phosphorus) had a significant correlation with Ca2-P, Ca8-P, Ca10-P and residual-P; the 
results of this study showed the effect of sulfur compounds on the distribution of phosphorus in 
different forms, so it is expected that Sulfur sources affect the usability and phosphorus chemistry. 
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