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نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز
جلد  ،01شماره  ،0331 ،3صفحات 625-652

غلظت آستانه زیست محیطی فسفر برای برخی خاکهای آهکی استان
آذربایجان شرقی
3

رامین سلماسی ،1محسن فرحبخش* 2و حسین اسدی

 0دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران و استادیار ،بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری ،مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان آذربایجان شرقي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تبریز ،ایران 6 ،دانشیار ،دانشکده
مهندسي و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران و  3دانشیار ،دانشکده علوم خاك ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت0332/10/31 :

تاریخ پذیرش0332/15/01 :

چکیده
برای ارزیابي پتانسیل حرکت فسفر از یک منطقه به آبهای سطحي ،چه از طریق رواناب سطحي یا زهکش زیرزمیني،
یک شاخص عملي مورد نیاز است .درجه اشباع فسفر ،که میزان فسفر جذبشده به خاك را به ظرفیت جذب آن ارتباط
ميدهد ،ميتواند شاخص مناسبي از توانایي رهاسازی فسفر آن خاك باشد .برای خاكهای کشور ،تا کنون روشهای
محاسبه درجه اشباع فسفر بهکار گرفته نشده است .اهداف این پژوهش ،توسعه شیوههای محاسبه درجه اشباع فسفر
برای خاكهای آهکي اطراف شهرستانهای بستانآباد ،سراب و هریس استان آذربایجان شرقي واقع در زیرحوضه
دریاچه ارومیه؛ بهدست آوردن مقادیر درجه اشباع فسفر برای خاكهای آهکي و ارزیابي درجه اشباع فسفر با استفاده از
فسفر محلول بهعنوان شاخص پتانسیل هدررفت فسفر از طریق رواناب ميباشد .به این منظور ،از  31نقطه از مناطق
یادشده که فسفر آنها در دامنه وسیعي قرار داشت ،نمونهبرداری خاك از الیه سطحي انجام شد و پس از تعیین
ویژگيهای بافت ،واکنش ،کربن آلي و آهک نمونههای خاك ،با استفاده از چهار روش اندازهگیری یا عصارهگیری فسفر
خاك و چهار روش برای تعیین ظرفیت جذب آن 02 ،شکل گوناگون از درجه اشباع فسفر بهدست آمد .درجه اشباع
فسفر این خاكها از  1/12تا  33/93درصد (میانگین  1/09درصد) نوسان داشت .همبستگي معنيداری بین فسفر
محلول در آب و انواع درجههای اشباع فسفر محاسبه شده وجود داشت .غلظت آستانه فسفر از بین چهار عصارهگیر،
برای عصارهگیرهای اولسن ،مهلیچ  3و سلطانپور بهجز در رابطههایي که میزان منیزیم بهعنوان عامل فسفر جذب شده
بوده است ،در دامنه  1/9تا  33درصد و برای عصارهگیر اکسید آهن ،فقط در رابطهای که مجموع کلسیم همراه منیزیم
عامل جذب بودهاند ،برابر با  0/3درصد بهدست آمد .خاكهایي که درجه اشباع فسفر آنها ،باالتر از حد آستانه باشد،
مستعد هدررفت فسفر محلول از طریق جریان سطحي و آبشویي و نتیجه تشدید پدیده غنيشدن آبها در حوزههای
آبخیز ميباشند و باید جهت مهار وقوع این پدیده متناسب با در نظر گرفتن شرایط گوناگون حوضه ،عملیات مدیریتي
در آنها اعمال شود.
واژههای کلیدی :اکسید آهن ،درجه اشباع فسفر ،روشهای عصارهگیری اولسن ،سلطانپور ،غنيشدن آب ،مهلیچ 3
___________________________
* مسئول مکاتباتmfbakhsh@ut.ac.ir :
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مقدمه
کاربرد طوالني مدت کودهای شیمیایي و دامي
منجر به انباشت فسفر در خاك ميشود ( Whalenو
6110 ،Chang؛  Qianو همکاران .)6119 ،این انباشت
با اشباع مکانهای جذب فسفر خاك ،سبب افزایش
آبشویي فسفر به الیههای زیرسطحي خاك (Eghball
و همکاران )0332 ،و نیز افزایش انتقال آن به آبهای
سطحي از طریق رواناب ميشود ( Schroederو
همکاران6119 ،؛  Vadasو همکاران .)6115 ،هدررفت
0
فسفر به رواناب ،منجر به غنيشدن آبهای سطحي
ميشود ( Campbellو  .)6110 ،Edwardsظرفیت
جذب فسفر خاك ،بسته به میزان رس ،نوع کاني
رسي ،میزان مواد آلي ،غلظت کلسیم ،منیزیم،
آلومینیوم ،و آهن و واکنش خاك در نوسان است
( Tisdaleو همکاران .)0333 ،فرایندهایي که بر جذب
سطحي فسفر اثر ميگذارند ،تحت تأثیر ظرفیت جذب
خاك بوده ،میزان فسفر قابل جذب برای گیاه و یا
توانایي هدررفت آن از طریق رواناب یا آبشویي را
تعیین ميکنند ( Hansenو همکاران.)6116 ،
جابهجایي فسفر از خاك به آب تابع سطح مشخص از
فسفر خاك یا درجه اشباع فسفر و وضعیت کاتیوني و
قدرت یوني فاز محلول است ( Beaucheminو
همکاران .)0332 ،درجه اشباع فسفر ،6تابع قسمتي از
مکانهای جذبي خاك که با فسفر پیوند یافتهاند
(فسفر جذب شده) نسبت به شمار مکانهای فراهم
برای پیوند فسفر (ظرفیت جذب فسفر) است.
( )0ظرفیت جذب فسفر (میليگرم بر کیلوگرم) /

فسفرجذب شده (میليگرم بر کیلوگرم) =

درجه

اشباع فسفر (درصد)

درجه اشباع فسفر بهدلیل ارتباط قوی با غلظت
فسفر رواناب ،بهعنوان شاخصي از پتانسیل هدررفت
فسفر از طریق رواناب و آبشویي شناخته ميشود
(0335 ،Sharpley؛  Simsو همکاران )6116 ،و در
واقع معیاری سودمند برای پیشبیني اندازه فسفر در
آب سطحي و زهاب بهشمار ميرود ( Yli-Halaو
.)6110 ،Zhou

Eutrophication
DPS: Degree of Phosphorus Saturation

 Leclercو همکاران ( )6110برای خاكهای
( Quebecاسیدیته )2/1-5/9 :کانادا گزارش کردند
ارتباط خوبي بین فسفر محلول در آب و درجه اشباع
فسفر محاسبه شده بهوسیله فسفر ،آهن و آلومینیوم
اکساالتي وجود داشته است )0335( Sharpley .و
 Simsو همکاران ( )0331نیز به یافتههای مشابهي در
این رابطه دست یافتند .با این وجود ،در خاكهای
خنثي تا قلیایي نشان داده شده است که این نوع
درجه اشباع محاسبه شده ،از کارایي ضعیفي برخوردار
است ( Igeو همکاران.)6115 ،
انواع درجه اشباع فسفر بر اساس روشهای
گوناگون اندازهگیری فسفر و ظرفیت جذب فسفر خاك
پیشنهاد شده است ( Hughesو همکاران.)6111 ،
مناطق مختلف بسته به نوع خاك ،از روشهای
متفاوتي برای اندازهگیری فسفر قابل عصارهگیری بهره
ميجویند ،در حاليکه از فسفر اکساالتي برای خاك-
های اسیدی استفاده ميشود ،برای خاكهای خنثي و
قلیایي ،کاربرد فسفر اولسن و فسفر مهلیچ  3پیشنهاد
شده است Nair .و همکاران ( )0339در مناطقي که
عصارهگیر مهلیچ  3بهعنوان آزمون زراعي خاك مورد
استفاده قرار ميگیرد ،کاربرد این عصارهگیر را برای
تخمین درجه اشباع فسفر پیشنهاد نمودهاند.
برای محاسبه ظرفیت جذب فسفر نیز از روشهای
گوناگون استفاده ميشود .این شیوهها از بیشینه فسفر
جذب شده بهوسیله معادلههای همدمای جذبي ،مانند
معادله النگمویر ،3تا ویژگيهای گوناگون خاك
بهعنوان شاخصهای ظرفیت جذب را شامل ميشوند
( Hughesو همکاران6111 ،؛  Maguireو ،Sims
 .)6116از آنجایي که تعیین همدماهای جذب
زمانبر ميباشد ،از ظرفیت جذب تک نقطهای فسفر
نیز ميتوان بهره جست ( Bacheو 0310 ،Williams؛
 Mozaffariو  .)0339 ،Simsبرای خاكهای اسیدی،
مجموع آهن و آلومینیوم اکساالتي برای محاسبه
ظرفیت جذب فسفر و فسفر اکساالتي بهعنوان فسفر
جذب شده ،بهره برده ميشود (.)6111 ،Schoumans
برای خاكهای  Manitobaکشور کانادا Ige ،و
همکاران ( )6115نشان دادند که کلسیم  +منیزیم
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اندازهگیری شده با روش مهلیچ  3نسبت به فسفر تا
آهن  +آلومینیوم اکساالت تخمین بهتری از ظرفیت
جذب فسفر ارائه ميدهد .برای این که درجه اشباع
فسفر ،شاخص زیست محیطي موثری از پتانسیل هدر
رفت فسفر با شد ،الزم است که همبستگي خوبي با
شکلي از فسفر که بیشتر در معرض هدررفت از طریق
رواناب یا آبشویي قرار دارد ،وجود داشته باشد .شمار
زیادی از پژوهشگران (مانند  Yli-Halaو همکاران،
0335؛  Poteو همکاران 0332 ،و  )0333همبستگي
معنيدار باالیي را بین غلظت فسفر موجود در رواناب-
های سطحي و فسفر محلول در آب گزارش کردهاند.
برای بهرهبرداری موثر از یافتههای آزمون خاك و
درجه اشباع فسفر در مسایل مربوط به حفظ کیفیت
آب ،ميباید معیارهای مناسب و سطوح آستانه آزمون
خاك یا درجه اشباع فسفری خاك تعریف شوند.
کاربرد مدل خط شکسته ،0رویکردی است که برای
تعیین غلظت آستانه زیست محیطي فسفر خاك ،یعني
غلظتي از فسفر محلول خاك که در باالتر از آن
افزایش سریع در میزان فسفر و در نتیجه احتمال اثر
منفي فسفر خاك بر کیفیت آب وجود دارد ،بهکار
گرفته ميشود ( Heskethو 6111 ،Brooks؛
 Mcdowelو  .)0333 ،Condronدر این مدل ،نقطه
شکستگي ارتباط بین فسفر آزمون خاك یا درجه
اشباع فسفر خاك و فسفر موجود در رواناب سطحي یا
زهاب زیرسطحي را به دو قسمت مجزا تقسیم مي-
نماید .در یکي از این دو قسمت ،هدررفت فسفر در
واحد افزایش هر یک از ویژگيهای فسفر خاك یا
درجه اشباع فسفر ،بیشتر از دیگری است .درجه اشباع
فسفر خاك برای ارزیابي خطر هدررفت فسفر به
رواناب ،نسبت به روشهای آزمون فسفر خاك ترجیح
داده ميشود ،چون درجه اشباع فسفر با توجه به
ظرفیت خاكها برای نگهداری فسفر تعیین ميشود و
در نتیجه همبستگي بهتری با فسفر رواناب در بین
انواع گوناگون خاكها دارد Sharpley .و همکاران
( ،)0332همبستگي خوبي بین فسفر رواناب محلول و
فسفر مهلیچ  )R2=1/16( 3بهدست آوردند ،ولي
همبستگي بهتر ( )R2=1/12را بین فسفر رواناب

Split line model

1
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محلول و درجه اشباع فسفر گزارش کردند .در کشور
هلند ،از درجه اشباع فسفر برای محدود کردن
هدررفت فسفر در آبهای سطحي و زیرزمیني استفاده
ميشود و از درجه اشباع آستانه ،که بیشتر از 65
درصد است ،بهعنوان عامل موثر آلودگي آبها استفاده
ميشود ( Breeuwsmaو  .)0336 ،Silvaکاربرد
طوالني مدت کودهای فسفره در حوزههای آبخیز
استان آذربایجان شرقي سبب شده است که زیادی
فسفر موجود در خاك از طریق رواناب وارد آبهای
پذیرنده این حوضهها شود و یکي از عوامل اصلي
تشدید غنيشدن و در نتیجه افت کیفیت این آبها
باشد .در کشور ،تاکنون کاربرد روشهای محاسبه
درجه اشباع فسفر برای خاك گزارش نشده است .در
پژوهش حاضر ،برای خاكهای آهکي اطراف
شهرستانهای بستانآباد ،سراب و هریس در استان
آذربایجان شرقي روشهای محاسبه درجه اشباع
فسفر بهمنظور بهدست آوردن مقادیر و ارزیابي درجه
اشباع فسفر با استفاده از فسفر محلول بهعنوان
شاخص پتانسیل هدررفت فسفر از طریق رواناب
بررسي شده است .چهار روش اندازهگیری فسفر شامل
روشهای عصارهگیری اولسن ،6مهلیچ  ،33سلطانپور،9
غشا اکسید آهن 5برای این منظور برگزیده شدند،
چون این چهار روش ،روشهای اندازهگیری فسفر
فراهم برای خاكهای آهکي بهشمار ميروند.
مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه اطراف شهرستانهای بستان-
آباد ،سراب و هریس در استان آذربایجان شرقي مي-
باشند (شکل  .)0تعداد  31نمونه خاك از این مناطق
در تابستان سال  0339پیش از کاربرد کودهای دامي
یا شیمیایي از بخش سطحي (عمق صفر تا 05سانتي-
متر) به روش مرکب برداشت شد .فسفر خاكها در
دامنه گستردهای ،هفت تا  690میليگرم بر کیلوگرم
خاك ،قرار داشت .کاربری این خاكها ،کشاورزی (آبي
و دیم) و مرتع بود .بعد از این که نمونهها در
2

Olsen
Mehlich-3
4
Soltanpour
5
FeO filter paper
3
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آزمایشگاه خشک و کوبیده شدند ،از غربال دو میلي-
متری گذرانده شده و برای انجام آزمایشهای فیزیکي

جلد  ،01شماره 0331 ،3

و شیمیایي نگهداری شدند.

شکل  -1نقشه موقعیت استان آذربایجان شرقي در ایران و شهرستانهای این استان

در آزمایشگاه ،اسیدیته نمونههای خاك با استفاده
از دستگاه pHمتر ( )Metrohm-744در سوسپانسیون
 0:0خاك به آب اندازهگیری شد (.)0332 ،Thomas
اندازهگیری مواد آلي با استفاده از روش والکلي-بلک
( )0339انجام گرفت .برای تعیین توزیع اندازه ذرات
خاك از روش هیدرومتر ( Geeو )6116 ،Bauder
استفاده شد .روش تیتراسیون برای اندازهگیری درصد
کربنات کلسیم معادل نمونهها بهکار گرفته شد
( Loppertو .)0332 ،Suarez
(Olsen

فسفر خاك به روشهای بيکربنات سدیم
و همکاران ،)0359 ،غشاء اکسید آهن (،Chardon
 )6111فسفر محلول در آب ( Self-Davisو همکاران،
 ،)6111مهلیچ  )0319 ،Mehlich ( 3و آمونیوم بي-
کربنات-دی تي پي ا ( Soltanpourو ،Schwab
 )0311اندازهگیری شد .اندازهگیریهای فسفر
بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Jenway, 6705با

استفاده از روش  Murphyو  )0326( Rileyانجام
گرفت .غلظت کلسیم و منیزیم در عصاره مهلیچ  3با
استفاده از روش تیتراسیون تعیین شد ( Lanyonو
.)0316 ،Heald
درجه اشباع فسفر نمونههای خاك با استفاده از
معادله ( )0برآورد شد .در این پژوهش ،از چهار شکل
فسفر آزمون خاك شامل اولسن ،غشاء اکسید آهن،
سلطانپور ،و مهلیچ  3استفاده شد .فسفر قابل عصاره-
گیری به روش اولسن ،روش رایج اندازهگیری این
عنصر بهشمار ميرود و سایر روشها کاربرد کمتری
دارند .در حاليکه  Borlingو همکاران ( )6119برای
خاكهای انگلستان استفاده از فسفر اولسن را برای
تخمین درجه اشباع فسفر پیشنهاد نمودهاند Khiari ،و
همکاران ( )6111در خاكهای کانادا از فسفر مهلیچ
 3برای محاسبه درجه اشباع فسفر خاكهای Quebec
بهره جستهاند .بهمنظور محاسبه ظرفیت جذب فسفر،
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از چهار شاخص شامل ظرفیت جذب تکنقطهای،
کلسیم ،منیزیم و مجموع کلسیم و منیزیم
عصارهگیری شده در محلول مهلیچ  3استفاده شد .در
حاليکه میزان جذب اندازهگیری شده به روش النگ-
مویر ،ظرفیت واقعي جذب فسفر خاك را نشان
ميدهد ،ظرفیت جذب تکنقطهای شاخصي از ظرفیت
نگهداشت فسفر خاك بهشمار ميرود و براحتي قابل
تعیین است .همچنین ،کلسیم ،منیزیم و مجموع
کلسیم و منیزیم عصارهگیری شده در محلول مهلیچ 3
بهعنوان شاخصهای ظرفیت جذب فسفر بهحساب
ميآیند ،چون بین این ویژگيها و بیشینه جذب
النگمویر همبستگي معنيداری وجود دارد ( Igeو
همکاران .)6115 ،با استفاده از ترکیب متفاوت چهار
روش فسفر عصارهگیری شده و چهار شاخص ظرفیت
جذب فسفر 02 ،شکل گوناگون از درجه اشباع فسفری
خاك بهدست آمد.
نتایج و بحث
خاكهای آهکي بررسي شده در این پژوهش از
مناطق اطراف شهرستانهای بستانآباد ،سراب و
هریس در استان آذربایجان شرقي گزیده شدند .برای
اینکه نمونههای خاك با دامنه گسترده میزان فسفر
انتخاب شود ،سعي شد نمونهبرداری خاك از کاربری-
های مرتع ،برای مقادیر پایین فسفر و کشاورزی ،برای
مقادیر باال ،انجام گیرد .برای اطمینان از اینکه مقادیر
فسفر نمونههای خاك کاربریهای کشاورزی باالست،
از کشاورزان آن مناطق خواسته شد زمینهایي را
معرفي نمایند که چندین سال متوالي کود فسفر در
آنها مصرف شده باشد .سپس نمونهبرداری از این
زمینها انجام گرفت .بعد از انجام نمونهبرداری خاك،
فسفر آنها در آزمایشگاه بهروش اولسن ،روش رایج
اندازهگیری این عنصر ،اندازه گرفته شد و پس از
اطمینان از اینکه میزان فسفر آنها در دامنه کم تا
زیاد قرار دارد سایر تجزیههای آزمایشگاهي بر روی
آنها انجام گرفت.
برخی ویژگیهای خاکهای مورد بررسی :یافته-
های آزمایشي نمونههای خاك این پژوهش نشان داد،
خاكها دارای  pHقلیایي ( ،)1-1/5میزان مواد آلي
بین  0/5تا  3/1درصد ،درصد آهک نمونهها بین  05تا
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 65درصد و بافت خاكها در دامنه لومي تا لوم رسي
هستند.
درجههای اشباع فسفر برای خاکهای مورد
بررسی :کمینه ،بیشینه و میانگین انواع درجههای
اشباع فسفر محاسبه شده برای  31خاك مورد مطالعه
در جدول  0ارائه شده است .درجه اشباع فسفر این
خاكها از  1/12تا  33/93درصد نوسان داشت و
میانگین آنها  1/09درصد بود .از آنجایي که فسفر
محلول بهعنوان شاخص هدررفت فسفر خاك شناخته
شده است ،ضریب همبستگي این ویژگي با انواع
درجههای اشباع فسفر در این پژوهش بهکار گرفته شد
(جدول  .)0همانگونه که در جدول  0دیده ميشود،
همبستگي معنيداری ،در سطح  33درصد ،بین فسفر
محلول در آب و انواع درجههای اشباع فسفر محاسبه
شده در این پژوهش بهدست آمد (مقادیر  rدر دامنه
 1/26-1/11قرار دارند) .کمترین میزان همبستگي در
مواردی بوده است که کلسیم  +منیزیم بهعنوان ضریب
جذب فسفر بهکار گرفته شدهاند و بیشترین همبستگي
به سایر درجههای اشباع فسفر اختصاص داردWang .
و همکاران ( )6105نیز در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که در بین مقادیر متفاوت محاسبه شده درجه
اشباع فسفر ،درجههایي بیشترین همبستگي را با
فسفر محلول در آب داشتهاند که بر اساس فسفر
اولسن ،مهلیچ  3و غشا اکسید آهن بهدست آمده
بودند.
تعیین غلظت آستانه برای روابط بین مقادیر
گوناگون درجه اشباع فسفر و فسفر محلول:
رابطه رگرسیوني اندازههای گوناگون درجه اشباع فسفر
در برابر فسفر محلول ،نشان داد که این دو ویژگي
برای تمام اندازهگیریهای این پژوهش بهصورت
غیرخطي رابطه بهتری ،یعني ضریب رگرسیون باالتری
نسبت به خطي ،دارند (نتایج نشان داده نشده است).
این چنین روابط غیر خطي بین دو ویژگي یاد شده
بهوسیله  Nairو همکاران ( )6119و  Igeو همکاران
( )6115نیز گزارش شده است .از آنجایي که رسم
خط رگرسیون این دو ویژگي همبستگي پاییني را
نسبت به غیر خطي نشان ميدهد ،از دو خط ،بهنام
خط شکسته ،برای تعیین رابطه بین این دو ویژگي
بهرهجویي ميشود که نقطه تالقي این دو خط ،غلظت
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در نتیجه احتمال بیشتر فروپاشي کیفیت آب ناشي از
افزایش فسفر خاك وجود دارد .برای برخي از خاكها،
غلظت آستانه فسفر وجود ندارد.

آستانه زیست محیطي فسفر نامیده ميشود .در واقع
این غلظت ،غلظتي از فسفر محلول خاك ميباشد که
در باالتر از آن مقدار ،افزایش سریع در میزان فسفر و

جدول  -1اندازههای کمینه ،بیشینه و میانگین انواع درجههای اشباع فسفر محاسبه شده برای خاكهای مورد مطالعه و ضریب همبستگي
آنها با فسفر محلول
درجه اشباع فسفر

کمینه

بیشینه

()0

میانگین

ضریب همبستگي
**

1/11
00/61
33/93
3/29
POls/P150
**
1/19
60/25
51/93
5/19
PM3/P150
**1/11
2/05
01/53
0/25
PSol/P150
**1/15
3/10
05/12
3/16
PFeO/P150
**1/11
1/59
0/90
1/01
Pols/CaM3
**
1/10
1/32
6/91
1/69
PM3/CaM3
**1/12
1/63
1/11
1/11
PSol/CaM3
**
1/13
1/93
1/11
1/03
PFeO/CaM3
**
1/12
9/96
09/19
0/63
Pols/MgM3
**1/16
1/13
65/15
0/23
PM3/MgM3
**1/12
6/90
1/05
1/53
PSol/MgM3
**
1/12
2/02
0/61
PFeO/MgM3
3/46
**
1/16
1/91
0/35
1/05
Pols/(Ca+Mg)M3
**1/26
1/15
6/32
1/60
PM3/(Ca+Mg)M3
**1/16
1/62
1/19
1/12
PSol/(Ca+Mg)M3
**
1/25
1/33
1/02
1/26
PFeO/(Ca+Mg)M3
()0
 POlsفسفر اندازهگیری شده به روش اولسن PM3 ،فسفر اندازهگیری شده به روش مهلیچ  PSol ،3فسفر اندازهگیری شده به روش سلطانپورPFeO ،
فسفر اندازهگیری شده به روش اکسید آهن P150 ،بیشینه فسفر جذب شده به روش تک نقطهای و ** معنيداری در سطح  33درصد

در شکل  ،0رابطه بین انواع درجههای اشباع فسفر
و میزان فسفر محلول در نمونههای خاك این پژوهش
آورده شده است .غلظت آستانه فسفر برای عصاره-
گیرهای اولسن ،مهلیچ  3و سلطانپور در روابطي که
میزان منیزیم بهعنوان عامل فسفر جذب شده بوده
است ،بهدست نیامد .برای سایر روابط و برای این
عصارهگیرها غلظت آستانه در دامنه  1/9تا  33درصد
بهدست آمد .برای عصارهگیر اکسید آهن ،فقط در
رابطهای که مجموع کلسیم همراه منیزیم عامل جذب
بودهاند ،این غلظت بهدست آمد که برابر  0/3درصد
بود.
غلظت آستانه در پژوهش  Nairو همکاران
( )6119نیز بهدست آمده است .با این حال ،در نمونه
خاكهای مورد بررسي  Igeو همکاران ( )6115این
غلظت دیده نشد .علت آن ميتواند دامنه پایین درجه-

های اشباع فسفر خاكهای مورد بررسي باشد .بیشتر
نمونه خاكهای این پژوهشگران ،دارای درجه اشباع
فسفر کمتر از  01درصد بودهاند که باعث شده در
روابط بین این ویژگي و غلظت فسفر محلول ،غلظت
آستانه مشاهده نشود.
همانگونه که در شکل  -0الف برای یکي از نمونه
درجههای اشباع فسفر این پژوهش دیده ميشود ،بعد
از درجه اشباع فسفر حدود  01درصد ،غلظت فسفر
محلول در آب با شیب خیلي باالتری نسبت به درجه
اشباع کمتر از  01درصد افزایش ميیابد .به این معني
موقعي که درجه اشباع فسفر خاكهای حوضه از 01
درصد یا متناظر آن میزان فسفر محلول حدود 1/6
میليگرم بر کیلوگرم بیشتر ميشود ،احتمال وقوع
پدیده غنيشدن آبهای پذیرنده در زیرحوضه مربوطه
افزایش ميیابد.
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 غلظت آستانه زیست محیطي فسفر برای روابط بین مقادیر گوناگون درجه اشباع فسفر و فسفر محلول-2 ادامه شکل

اشباع فسفر خاك که خطر هدررفت فسفر را افزایش
 به این صورت که در. کاربرد داشته باشد،ميدهد
 خاكهایي که درجه اشباع فسفر،حوزههای آبخیز
 دارای توانایي باالی،آنها باالتر از حد آستانه باشد
هدررفت فسفر محلول از طریق جریانهای سطحي و
آبشویي ميباشند و امکان تشدید غنيشدن در
 بنابراین برای مهار.آبهای این حوضهها باال است
 ميبایست متناسب با،آلودگي آبهای این حوضهها
ویژگيهای گوناگون حوضه نظیر ویژگيهای
 زمینشناختي و خاكشناختي عملیات،آبشناختي
.مدیریتي در آنها اعمال شود

 جهت کاهش مخاطره غنيشدن ناشي از،بنابراین
 باید کودپاشي فسفره،فسفر در آبهای این زیرحوضه
را به اندازهای انجام داد که مقدار این عنصر در خاك
- یا این، میليگرم بر کیلوگرم قرار گیرد1/6 پایینتر از
-که روانابهای آن را بهگونهای مهار کرد که وارد آب
 غلظت، به همین ترتیب.های پذیرنده حوضه نشوند
 ی در-0  ب تا-0 آستانه فسفر برای روابط اشکال
،39 ،1/25 ،0/9 درجههای اشباع فسفر بهترتیب برابر
. درصد بهدست آمد0/3  و1/9 ،1/5 ،01 ،1/5 ،0/1
 مشخص ميشود که،با توجه به موارد یاد شده
غلظت آستانه ميتواند بهعنوان ابزار مدیریتي در
حوزههای آبخیز برای تعیین میزاني از فسفر یا درجه
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Abstract
There is critical need for a practical indicator to assess the potential of phosphorus (P)
movement from a given site to surface waters, either via surface runoff or subsurface
drainage. The Degree of P Saturation (DPS), which relates a measure of P already
adsorbed by a soil to its P adsorption capacity, could be a good indicator of that soils P
release capacity. For our country soils, there is not any report for DPS calculating. This
study aimed to develop techniques of calculating the DPS for calcareous soils of
western Azerbayjan, Uremieh Lake sub-watershed, obtaining DPS levels for calcareous
soils, and evaluating DPS by use of soluble P as indicator of P runoff potential. For this
purpose, 30 surface soil samples with widely P contents were selected and after
determining some of general physico-chemical properties, useing of four measures of
soil available P and four indices of P sorption capacity, sixteen different forms of DPS
were obtained. Significant correlation was obtained between soluble P and different
forms of DPS in this study. Threshold P concentration between four extractants, were
obtained for Olsen, Mehlich-3, and Soltanpour ones, except in calculations with Mg as
P adsorbed contributor in range of 0.4-33 percent, with 8.14 mean, and for FeO
extractant, only in calculations with Ca + Mg as adsorbing one was obtained that was
equal to 1.3 percent. Degree of P saturation in soils with higher than threshold P
concentration values are sustainable to P runoff via surface runoff or leaching, and as a
result eutrophication intensification, and for control this phenomenon should apply
management practices with regard to different situations of watershed.
Key words: Degree of P saturation, Extraction methods of Olsen, Mehlich-3,
Soltanpour, Ferrous oxide, Eutrophication
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