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برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با بهکارگیری دستگاه شبیهساز باران در
خاکهای آهکی حوزه آبخیز تلخهرود
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 1دانشجوی دوره دکترای رشته علوم و مهندسي خاک ،دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران و  2و  3دانشیار ،گروه علوم و
مهندسي خاک ،دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1331/02/11 :

تاریخ پذیرش1331/01/11 :

چکیده
هدررفت فسفر خاک از طریق رواناب ممکن است ،باعث باال رفتن غلظت فسفر آبهای سطحي به اندازهای شود که
موجب شکفتگي جلبکي در سامانههای آبي شود .در نتیجه ،بررسي ارتباط بین غلظت فسفر محلول رواناب و غلظت
فسفر فراهم خاک برای مدیریت فسفر در آبهای سطحي و نیز تعیین سطح بحراني فسفر فراهم خاک ضروری است.
برای انجام اینکار ،از  30نقطه حوزه آبخیز تلخهرود که فسفر فراهم آنها در دامنه گستردهای قرار داشت ،نمونههای
خاک برداشت شدند .پس از تعیین ویژگيهای عمومي ،فسفر فراهم خاکها با استفاده از روشهای اولسن ،مهلیچ،3-
سلطانپور و صافي آغشته به اکسید آهن اندازهگیری شد .سپس ،نمونههای خاک با فشردگي یکسان درون سینيهایي
به ابعاد  30در  10سانتيمتر ریخته و به مدت  30دقیقه در شیب پنج درصد تحت باران با شدت  17میليمتر بر
ساعت قرار داده شدند .از رواناب خروجي در فواصل زماني مختلف نمونهبرداری و غلظت فسفر محلول آنها اندازهگیری
شد .همبستگي بین فسفر محلول رواناب و فسفر فراهم خاکها که به چهار روش اندازهگیری شده بودند ،معنيدار بود.
غلظت آستانه فسفر فراهم برای روشهای اولسن ،مهلیچ ،3-صافي آغشته به اکسید آهن و سلطانپور بهترتیب ،11
 72 ،140و  43میليگرم بر کیلوگرم بهدست آمد .همچنین ،هر چهار روش غلظت آستانه فسفر محلول رواناب را در
بازه باریک  0/31تا  0/4میليگرم بر لیتر نشان دادند.
واژههای کلیدی :روشهای اندازهگیری غلظت فسفر ،سامانههای آبي ،شکفتگي جلبکي ،غلظت آستانه ،فسفر محلول
مقدمه
هدررفت عناصر غذایي با رواناب از زمینهای
زراعي از جنبه زیستمحیطي بسیار حایز اهمیت است.
زیرا ،این عناصر رشد علفهای هرز و جلبکها را در
رودخانهها و دریاچهها تقویت ميکنند .زمانيکه
علفها و جلبکها پس از مرگ تجزیه ميشوند ،میزان
اکسیژن محلول رودخانهها و دریاچهها کاهش ميیابد
که منجر به مرگ ماهيها ،منظره نامناسب و افت
___________________________
* مسئول مکاتباتmfbakhsh@ut.ac.ir :

ارزش گردشگری محیط زیست ميشود ( Bundyو
همکاران.)2001 ،
از آنجایيکه فسفر بهعنوان محدود کنندهترین
عنصر برای رشد جلبکها شناخته شده است ،مهار
سطوح این عنصر در رواناب بهعنوان بهترین روش به
کمینه رساندن این پدیده پیشنهاد شده است (،Little
1311؛  Sharpleyو همکاران .)1334 ،اغلب ،اینگونه
در نظر گرفته ميشود که فسفر در خاک غیر فعال

بهکارگیری دستگاه . . .
برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با 

است ،بهطوریکه هدررفت آن از حوزههای آبخیز از
جنبه کشاورزی بهطور معمول مهم نیست .اما حتي
هدررفتهای زراعي اندک آن از لحاظ زیست محیطي
اهمیت جدی دارد .در حقیقت ،خاکهایي که در
نتیجه کوددهي زیاد سطوح باالیي از فسفر را دارند،
ميتوانند سرچشمه آغازین فسفر محلول رواناب،
شکلي از فسفر که بالفاصله برای جذب بهوسیله آبزیان
در دسترس است ،بهشمار روند.
همبستگي بین روشهای گوناگون اندازهگیری
فسفر خاک و غلظت فسفر در روانابهای حوزههای
آبخیز در بررسيهای آزمایشگاهي و صحرایي نشان
داده شده است (1337a ،Shapley؛  Yli-Halaو
همکاران1337 ،؛  Poteو همکاران 1331 ،و 1333؛
 Hoodaو همکاران .)2000 ،بهدلیل این همبستگي،
مقادیر باالی فسفر خاک ممکن است غلظت فسفر
رواناب را به اندازه کافي باال ببرد و باعث رشد سریع
جلبکها و شکفتگي جلبکي 1در پیکرههای آبي شود
که در آنها فسفر عنصر محدود کننده بهشمار ميرود.
این ارتباط ميبایست در توسعه استراتژیهای مدیریت
فسفر که شکفتگي جلبکي را محدود ميکنند و در
عین حال تولید محصول را در سطح باالیي نگه مي-
دارند ،در نظر گرفته شود .همچنین ،از این ارتباط
ميتوان برای تعیین سطح بحراني فسفر خاک بهره
برد .سطحي که در باالتر از آن ،فسفر اثر منفي بر
کیفیت آب خواهد گذاشت .استراتژی دیگر برای
مدیریت فسفر خاک-فسفر رواناب این است که این
سطح بحراني در خاک تعیین و از افزودن بیشتر کود
فسفر شیمیایي یا دامي پیشگیری شود .بهمنظور بهره-
برداری کارا از روشها و دادههای آزمون خاک در
حفاظت از کیفیت آب ،ميبایست سطوح آستانه غلظت
فسفر خاک تعریف شوند .یک رویکرد نو در این رابطه،
بهکارگیری مدل خط شکسته 2ميباشد .در این
رویکرد ،یک نقطه شکستگي رابطه بین فسفر خاک و
فسفر موجود در زهآبهای زیرسطحي ( Heskethو
2000 ،Brooks؛  Mcdowellو 2001 ،Sharpley؛
 Mcdowellو  )2000 ،Trudgillیا روانابهای سطحي
( Mcdowellو  )2001 ،Sharpleyرا به دو بخش
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تقسیم ميکند که یکي از این دو هدررفت بیشتر
فسفر را در واحد افزایش فسفر خاک نشان ميدهد.
نقطه شکستگي برآوردی از یک رابطه خطي-منحني
است ،اما ميتواند بهعنوان یک ابزار مدیریتي بهکار رود
که نشان ميدهد در چه غلظتي از فسفر خاک ،توانایي
خطر هدررفت فسفر افزایش ميیابد McDowell .و
همکاران ( )2001اظهار داشتند که در بیشتر موارد،
تشخیص نقطه عطف دشوار است و دستکم هشت
سطح گوناگون دربرگیرنده دامنه گوناگوني از فسفر
الزم است تا یک نقطه عطف شناسایي شود .یافتههای
پژوهشي نشان دادهاند که یک سطح بحراني یکتا برای
فسفر خاک نميتواند از کیفیت آب محافظت کند،
چون هدررفت فسفر برای تمام خاکها ثابت نیست.
سطوح بحراني و ارتباط بین هدررفت فسفر و فسفر
خاک ویژه هر خاک بوده ،به ویژگيهای خاک و محل
بستگي دارد ( Danielو همکاران1334 ،؛  Sharpleyو
همکاران1331 ،؛   Poteو همکاران1333 ،؛  Coxو
.)2000 ،Hendricks
در حوزه آبخیز تلخهرود واقع در استان آذربایجان
شرقي ،کاربرد طوالني مدت کودهای فسفره در
خاکها سبب شده است که در برخي مناطق میزان
فسفر خاک باال رود و زیادی آن از طریق رواناب وارد
آبهای پذیرنده این حوضهها شود و یکي از عوامل
اصلي تشدید رشد جلبکها و در نتیجه افت کیفیت
این آبها باشد .پژوهش حاضر بهگونهای طراحي شده
است که تعیین کند کدام روش اندازهگیری فسفر
خاک ،باالترین همبستگي را با فسفر رواناب محلول
برای خاکهای آهکي نماینده حوزه آبخیز تلخهرود در
آذربایجان شرقي دارد .برای این کار ،چهار روش
اندازهگیری فسفر شامل روشهای عصارهگیری اولسن،
مهلیچ ،3-سلطانپور ،صافي آغشته به اکسید آهن
برگزیده شدند .چون این چهار روش ،روشهای
اندازهگیری فسفر فراهم برای خاکهای آهکي بهشمار
ميروند .در نهایت ،یافتههای بهدست آمده غلظت
بحراني فسفر برای خاکهای این پژوهش با یافتههای
بهدست آمده برای خاکهای سایر مناطق مورد
سنجش و ارزیابي قرار ميگیرند.
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مواد و روشها
نمونههای خاک از اطراف شهرستانهای بستان-
آباد ،سراب و اهر در استان آذربایجان شرقي تهیه
شدند (شکل  .)1کاربری زمینها ،مرتع و کشاورزی،

جلد  ،11شماره 1331 ،3

آبي و دیم ،بود .تعداد  30نمونه خاک از این مناطق در
تابستان سال  1334پیش از کاربرد کودهای دامي یا
شیمیایي از الیه سطحي (عمق صفر تا  17سانتيمتر)
بهروش مرکب برداشت شد.

شکل  -1نقشه موقعیت استان آذربایجان شرقي در ایران و نقاط نمونهبرداری خاک

بعد از اینکه نمونهها در آزمایشگاه خشک و
کوبیده شدند ،از غربال دو میليمتری گذرانده شده،
برای انجام آزمایشهای فیزیکي و شیمیایي نگهداری
شدند .در آزمایشگاه ،اسیدیتي محلول نمونههای خاک
با استفاده از دستگاه  pHمتر ( )Metrohm-744در
سوسپانسیون  1:1خاک به آب مقطر (،Thomas
 ،)1331اندازهگیری مواد آلي با استفاده از روش
والکلي-بلک ( ،)1334تعیین توزیع اندازه ذرات خاک
بهروش هیدرومتر ( Geeو  )2002 ،Bauderو از روش
تیتراسیون برای اندازهگیری درصد کربنات کلسیم
معادل نمونهها بهره گرفته شد (.)2001 ،Jones
فسفر فراهم خاک به روشهای بيکربنات سدیم
( Olsenو همکاران ،)1374 ،صافي آغشته به اکسید
آهن (  ،)2000 ،Chardonمهلیچ،Mehlich( 3-
 )1314و آمونیوم بيکربنات-دیتيپيا (Soltanpour
و  )1311 ،Schwabاندازهگیری شد .اندازهگیری
غلظت فسفر در عصارههای یاد شده با دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )Jenway, 6705با بهکارگیری روش
 Murphyو  )1312( Rileyانجام گرفت.
برای انجام آزمایشهای مربوط به بارانساز،
نمونههای خاک درون سینيهای به ابعاد  30در 10
سانتيمتر و دارای سوراخهای زهکشي ریخته ،برای
رساندن به چگالي ظاهری  1300کیلوگرم بر

مترمکعب فشردگي الزم بر آنها اعمال شد .سپس
نمونههای خاک سینيها از پایین به مدت  24ساعت
اشباع شدند .در روز بعد ،پس از خروج آب ثقلي و بعد
از قرار دادن سیني در شیب پنج درصد با بهکارگیری
شبیهساز باران ،باراني با شدت  17میليمتر برساعت
به مدت نیم ساعت بر این سینيها اعمال شد .از آن
جایيکه عمده فرسایش و تولید رواناب و رسوب در
شدتهای باال انجام ميگیرد و در بیشتر پژوهشهای
مشابه انجام گرفته ،شدت  17میليمتر بر ساعت بهکار
گرفته ميشود ،در پژوهش حاضر نیز از شدت یاد شده
بهرهگیری شد .دستگاه شبیهساز باران بهکار گرفته
شده از سه قسمت آبپاش با تنظیم کننده فشار برای
تولید بارش استاندارد ،پایه برای آبپاش و قاب فلزی
که سیني خاک در داخل آن قرار ميگیرد ،تشکیل
شده است .بعد از شروع بارندگي ،رواناب حاصل در
فواصل زماني گوناگون صفر تا سه ،سه تا هفت ،هفت
تا  12 ،12تا  20و  20تا  30دقیقه جمعآوری شد .از
آن جایيکه در ابتدای شروع رواناب نسبت به زمان-
های پایاني در نظر گرفته شده ،میزان بیشتری فسفر
از سطح خاک شستشو پیدا ميکند ،بازه زماني برای
زمانهای آغازین نسبت به زمانهای پایاني کمتر در
نظر گرفته شد .به این ترتیب ،برای هر خاک پنج
نمونه و برای  30خاک در مجموع  170نمونه رواناب
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جمعآوری شد .نمونههای رواناب جمعآوری شده برای
اندازهگیری میزان فسفر محلول به آزمایشگاه منتقل
شدند .اندازهگیری فسفر محلول در رواناب نیز بهوسیله
دستگاه اسپکتروفتومتر  Jenwayبا بهرهگیری از
روش  Murphyو  )1312( Rileyانجام گرفت .فسفر
محلول رواناب اشاره به بخشي از فسفر رواناب دارد که
از صافي غشایي  0/47میکرومتر عبور ميکند .تجزیه و
تحلیلهای آماری انجام گرفته با بهکارگیری نرمافزار
 Excelو تعیین نقطه شکستگي (نقطه عطف) و تعیین
ضرایب تبیین برازشها از طریق مدل خط شکسته
انجام گرفت ( McDowellو  .)2001 ،Sharpleyبر
تمام نقاط یک رابطه زماني خط شکسته برازش داده
ميشود که خط برازش داده شده به تمام این نقاط
دارای ضریب همبستگي پایین باشد ،در حاليکه
منحني برازش داده شده بر آنها ضریب تبیین باال
داشته باشد .نقاطي که بر آنها یک خط با ضریب
همبستگي باال برازش داده ميشود ،در یک دسته و
بههمین ترتیب سایر نقاط در دسته دیگر قرار داده
ميشوند.

لیتر در  10دقیقه انتهایي رخداد بارندگي رسید .علت
این نوسانهای رواناب ،تفاوت سرعت نفوذ بهویژه
جریانهای خلل و فرج درشت ميباشد .با پیشرفت
رخداد رواناب ،میزان آب زیر الیه سطحي خاک
افزایش ميیابد ،نرخ نفوذپذیری کاهش ميیابد و پیامد
آن افزایش میزان رواناب است ( Poteو همکاران،
.)1331
غلظت فسفر محلول رواناب در تمام سینيها طي
رخداد بارندگي بهطور ثابت کاهش یافت (شکل -2
ب) .میانگین غلظت فسفر رواناب نمونههای خاک
مورد آزمایش ،در  10دقیقه نخست  2/2و در 10
دقیقه انتهایي به  0/4میليگرم در لیتر کاهش یافت.
این کاهش بهطور اساسي بهدلیل اثر رقت رواناب است
( Poteو همکاران ،)1331 ،شامل آبي که تماس
مستقیم با سطح خاک ندارد .به این مفهوم که با
گذشت رخداد بارندگي ،ذرات معلق خاک موجود در
رواناب کاهش ميیابد که پیامد آن کاهش غلظت
فسفر محلول رواناب ميباشد .همچنین ،بخشي از
کاهش غلظت فسفر محلول فعال مربوط به شستشوی
فسفری ميشود که در آغاز در محلول خاک وجود
داشته است ( Poteو همکاران1331 ،؛  Andraskiو
.)2003 ،Bundy

بیشینه ،میانگین و انحراف استاندارد برخي ویژگيهای
پایه خاکهای بررسي شده در جدول  1آمده است.
یافتههای تجزیه نمونههای خاک این پژوهش نشان
داد که خاکها دارای واکنش قلیایي ،میزان مواد آلي
کم ،درصد آهک نمونهها کم تا متوسط و بافت خاکها
در دامنه لوم تا لوم رسي ميباشند.

رابطه بین فسفر محلول رواناب و فسفر فراهم

نتایج و بحث
ویژگیهای پایه خاکهای مورد بررسی :کمینه،

دادههای پایه بارانساز :حجم رواناب نمونههای
خاک درون سینيها از  30/7میليلیتر (میانگین برای
بافتهای لوم رسي) تا  24میليلیتر (میانگین برای
بافتهای رسي) نوسان داشت .خاکهای دارای بافت
رسي چون بافت سنگینتری از بافت لوم رسي دارند،
نفوذپذیری کمتری داشته ،حجم رواناب در آنها
بیشتر خواهد بود .طي روند  30دقیقهای بارندگي،
حجم رواناب سطحي برای تمام نمونههای خاک از کم
تا زیاد نوسان داشت (شکل  -1الف) .بهطوریکه حجم
میانگین رواناب سطحي نمونههای خاک مورد آزمایش،
از پنج میليلیتر در  10دقیقه نخست به  10/1میلي-

خاک :غلظت میانگین فسفر محلول رواناب نمونهها در
دامنه  0/10تا  0/17میليگرم بر لیتر قرار داشت و
میانگین آن  0/22میليگرم بر لیتر بود .این دامنه به
نسبت باالی فسفر رواناب محلول نشانگر نواسانهای
باالی غلظت فسفر فراهم خاک است (جدول .)1
 Wortmanو  )2001( Waltersنیز گزارش کردند که
تغییرات فسفر فراهم خاک ،باعث  10تا  30درصد
نوسانها در میزان فسفر محلول رواناب ميشود.
ضریب تبیین ( )r2بین فسفر رواناب محلول و غلظت
فسفر فراهم اندازهگیری شده خاک با چهار روش
گوناگون در جدول  2آمده است .برای خاکهای این
پژوهش ،مقادیر اندازهگیری شده فسفر به چهار روش
گوناگون اندازهگیری فسفر بهنامهای اولسن ،مهلیچ،3-
صافي آغشته به اکسید آهن و سلطانپور ،همبستگي
معنيدار با میزان فسفر رواناب محلول ()p>0/001
نشان دادند .این چهار روش ،برآورد به نسبت مشابهي
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آغشته به اکسید آهن ،همبستگي معنيداری
( )p>0/001با غلظت فسفر رواناب محلول در کرت-
های رواناب داشت و این همبستگي برای فسفر صافي
آغشته به اکسید آهن بیشترین مقدار بوده است.

(باالی  10درصد) از فسفر رواناب محلول نشان دادند.
 Poteو همکاران ( )1331برای خاکهای دارای
واکنش اسیدی با مواد آلي کم و بافت لوم سیلتي
نشان دادند که میزان فسفر اندازهگیری شده به
روشهای گوناگون شامل مهلیچ ،3-اولسن و صافي

جدول  -1کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف استاندارد برخي ویژگيهای پایه در  30نمونه خاکهای بررسي شده
ویژگي خاک

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

اسیدیته محلول
کربن آلي
(گرم بر کیلوگرم)
کربنات کلسیم معادل
(گرم بر کیلوگرم)
میزان رس
(گرم بر کیلوگرم)
غلظت فسفر اولسن
(میليگرم بر کیلوگرم)
غلظت فسفر مهلیچ3-
(میليگرم بر کیلوگرم)
غلظت فسفر صافي آغشته
به اکسید آهن
(میليگرم بر کیلوگرم)
غلظت فسفر سلطانپور
(میليگرم بر کیلوگرم)

1/0

1/7

1/27

0/4

1/0

17/0

11/0

2/4

170/0

270/0

210/0

42/1

100/0

310/0

210/0

41/0

11/1

240/1

11/1

14/0

11/1

420/1

111/0

34/0

12/1

100/1

41/0

11/2

7/3

31/3

31/7

1/1

شکل  -1تغییرات زماني میانگین ارتفاع رواناب و میانگین غلظت
فسفر محلول رواناب برای  30نمونه خاک

 Sharpleyو همکاران ( )1331نیز فسفر صافي
آغشته به کسید آهن را دقیقترین برآورد فسفر رواناب
محلول گزارش کردند .برای خاکهای آهکي و مواد
آلي متوسط و دارای میزان رس باال در منطقه
 Minnesotaنشان داده شد که بین مقادیر اندازه-
گیری شده فسفر به روشهای صافي آغشته به اکسید
آهن ،اولسن ،بری ،هیدروکسید سدیم و مهلیچ،3-
روشهای اولسن و مهلیچ ،3-همبستگي معنيداری با
فسفر رواناب محلول داشتهاند ( Fangو همکاران،
 Alen .)2002و همکاران ( )2001برای خاکهای
اسیدی و آهکي با بافت لومي تا لوم رسي خاکهای
غرب میانه ایاالت متحده همبستگي باالی روشهای
اولسن و صافي آغشته به اکسید آهن نسبت به روش-
های مهلیچ 3-و بری 1-با فسفر محلول رواناب را به-
دست آوردند .این روش همچنین ،برآورد بهتری از

بهکارگیری دستگاه . . .
برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با 

فراهمي زیستي فسفر در رسوبات روانابهای کشاورزی
ارائه ميدهد ( Sharpleyو همکاران.)1334 ،
در بین روشهای گوناگون اندازهگیری فسفر فراهم
در این پژوهش ،روش اندازهگیری اولسن بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است ،چون روش توصیهشده زراعي
برای بیشتر خاکهای ایران است .شکل  ،2رابطه بین
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میزان فسفر فراهم خاک اندازهگیری شده بهوسیله
چهار روش اندازهگیری فسفر فراهم بهکار گرفته شده
در این پژوهش و غلظت فسفر رواناب محلول که با
کاربرد دستگاه شبیهساز باران بر روی سینيها اعمال
شده است را نشان ميدهد.

جدول  -2ضریب تبیین غیرخطي بین مقادیر اندازهگیری شده غلظت فسفر فراهم بهروشهای گوناگون با غلظت فسفر محلول رواناب
روشهای اندازهگیری فسفر فراهم
اولسن
مهلیچ3-
صافي آغشته به اکسید آهن
سلطانپور

همانگونه که در شکل  1دیده ميشود ،روش
اولسن همبستگي باالیي با فسفر رواناب محلول نشان
داد .عصارهگیر اولسن (pH=1/7؛  0/7 NaHCO3موالر)
با انحالل بیشتر کانيهای فسفردار خاک ،باعث
رهاسازی فسفر به محلول خاک ميشوند .در نتیجه
برای خاکهای آهکي ،این روش اندازهگیری فسفر
برای شناسایي وضعیت فسفر فراهم گیاه بهترین روش
بهشمار ميرود ( .)2000 ،Simsبا این وجود،
مطالعههای گذشته اثرهای ناپایدار واکنش خاک را
برای پیشگویي هدررفت فسفر رواناب محلول نشان
دادهاند.
 Fangو همکاران ( )2002و  Hiو همکاران
( )2001نشان دادند ،روش اولسن نسبت به سایر
روشها برآورد دقیقتری از غلظت فسفر رواناب محلول
در خاکهای با واکنش بیشتر از هفت داشته است .در
مقابل آن ،بررسيهای  Shiriarو همکاران ()2001
نشان داد که روش اولسن نسبت به روش مهلیچ3-
دقت کمتری در برآورد غلظت فسفر محلول خاکهای
دارای واکنش  1/1تا  1/3دارد.
در این پژوهش ،در رابطه بین فسفر رواناب محلول
و روشهای گوناگون اندازهگیری این عنصر ،نقطه
شکستگي برای تمام روشهای اندازهگیری فسفر دیده
شد ،گرچه وضوح آن در روش اندازهگیری نوارهای
کاغذی آغشته به اکسید آهن بیش از سایر روشها بود
(شکل  .)2زیرا اختالف شیب دو خط برای روش صافي
آغشته به اکسید آهن در حدود هشت برابر و برای سه

ضریب تبیین ( )r 2با فسفر رواناب محلول
***

0/17
***0/11
***0/13
***0/11

روش دیگر در حدود سه برابر بوده است .تجزیه دادهها
در پژوهشهای گوناگون برای ارزیابي روند خطي یا
غیرخطي (وجود نقطه شکستگي) نتایج گوناگوني را
نشان داده است .یافتههای پژوهشي  Wangو همکاران
( )2010بر روی شش سری خاک از ایالت Ontario
کانادا که دارای واکنش اسیدی تا قلیایي ،بافت لوم
شني تا رسي و مواد آلي متوسط بودند ،نشان داد که
در رابطه بین فسفر رواناب محلول و روشهای
گوناگون اندازهگیری غلظت فسفر فراهم خاک شامل
اولسن ،مهلیچ ،3-صافي آغشته به اکسید آهن و بری-
 ،1نقطه شکستگي فقط برای روش صافي آغشته به
اکسید آهن مشاهده شده است )2002( Sims .نشان
داد که بعد از اینکه غلظت فسفر مهلیچ 3-خاک از
میزان  170میليگرم بر کیلوگرم فراتر رفت ،میزان
افزایش فسفر رواناب محلول افزایش سریعتری پیدا
کرد Andraski .و  )2003( Bundyگزارش کردند،
افزایش خطي برای غلظت فسفر رواناب محلول با
افزایش فسفر خاک در پژوهش انجام گرفته بهوسیله
دستگاه شبیهساز باران وجود داشته است Casson .و
همکاران ( )2001برای خاکهای با واکنش خنثي تا
قلیایي مورد پژوهش خود ،همبستگي خطي ضعیفي را
بین روشهای گوناگون اندازهگیری فسفر گزارش
کردند.
حدود بحرانی زیستمحیطی غلظت فسفر :آژانس
مهار آلودگي  Minnesotaدر ایاالت متحده ،حد 10
میليگرم در کیلوگرم فسفر عصارهگیری شده با آب
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مقطر موجود در خاک ،در عصاره خاک به آب  1:10را
حد آلودگي آبهای این منطقه تعیین کرده است.
خاکهای نمایانگر حوزه آبخیز  Minnesotaدر رده
ماليسول قرار داشته ،آهکي بوده ،دارای میزان رس
باال از  33تا  73درصد و مواد آلي کم از  4/1تا 1/3
درصد ميباشند .بنابراین ،ویژگيهای خاکهای این
حوضه با خاکهای پژوهش حاضر شباهت دارند
(جدول  .)1در صورتيکه همین میزان حد برای خاک-
های این پژوهش در نظر گرفته شود (برای اندازهگیری
غلظت فسفر محلول خاکهای پژوهش حاضر نیز
همین نسبت عصاره بهکار گرفته شده است) ،برای
بررسي این موضوع که آیا این میزان حد آلودگي برای
خاکهای این پژوهش نیز صادق است یا خیر ،نخست
رابطه بین فسفر محلول خاک با فسفر محلول رواناب
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برای خاکها بررسي شد .نتیجه در شکل  3نشان داده
شده است .همانگونه که در این شکل دیده ميشود،
ضریب تبیین  0/37بهدست آمد که در سطح 0/001
معنيدار است .بنابراین ،ميتوان غلظت حد فسفر
محلول خاک ( 10میليگرم بر کیلوگرم) را در معادله
بهدست آمده جایگزین کرد که به این ترتیب ،میزان
فسفر رواناب  0/47میليگرم بر لیتر بهدست ميآید.
بر پایه شکل  ،2در تمام نمونه خاکهای این
پژوهش نیز بهطور تقریبي در باالتر از این اندازه (0/47
میليگرم بر لیتر فسفر رواناب محلول معادل 10
میليگرم بر کیلوگرم فسفر محلول خاک) غلظت فسفر
خاک افزایش زیادی پیدا ميکند که نشان ميدهد ،در
باالتر از این غلظت امکان بیشتر شکفتگي جلبکي برای
آبهای منطقه وجود دارد.

شکل  -2رابطه بین غلظت فسفر فراهم خاک اندازهگیری شده به چهار روش اندازهگیری و فسفر رواناب محلول (ضریب تبیین نشان داده شده
مربوط به منحني برازش داده شده به دادهها با باالترین ضریب تبیین ميباشد ،تمام ضریبهای تبیین در حد  0/001معنيدار هستند)

بهکارگیری دستگاه . . .
برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با 
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شکل  -3رابطه بین فسفر محلول رواناب و فسفر محلول خاک

همچنین ،همانگونه که در این شکل دیده
ميشود ،غلظتهای آستانه زیستمحیطي برای فسفر
اندازهگیری شده بهروشهای اولسن ،مهلیچ ،3-صافي
آغشته به اکسید آهن و سلطانپور بهترتیب برابر ،11
 72 ،140و  43میليگرم بر کیلوگرم بهدست ميآید.
یافتههای پژوهشي  Heskethو همکاران ( )1337نشان
داد ،زماني که غلظت فسفر اولسن خاک کمتر از 10
میليگرم بر کیلوگرم خاک بود ،غلظت فسفر در
زهابها ،پایین آمد ،تا جایي که این غلظت بهطور
سریع افزایش پیدا کرد تا زماني که غلظت فسفر فراهم
خاک از  10میليگرم بر کیلوگرم فراتر رفت ،یعني
غلظتي که نقطه عطف نام دارد .آنها پیشنهاد کردند
که در غلظتهای پایینتر از  10میليگرم بر کیلوگرم،
فسفر معدني بر روی مکانهای پر انرژی جذب ميشود
و در غلظتهای باالتر از این مقدار ،بهوسیله مکانهای
کم انرژی نگه داشته ميشود .با توجه به اینکه غلظت
آستانه زراعي فسفر اولسن برای خاکهای کشاورزی
ایران  17تا  30میليگرم بر کیلوگرم است ،معلوم مي-
شود که غلظت آستانه زیست محیطي بهدست آمده در
این پژوهش ( 11میليگرم بر کیلوگرم)باالتر از غلظت
آستانه زراعي این عنصر ميباشد.

نتیجهگیری
با توجه به موارد یاد شده ،مشخص ميشود که
غلظت آستانه ميتواند بهعنوان ابزار مدیریتي در
حوزههای آبخیز برای تعیین میزاني از فسفر یا درجه
اشباع فسفر خاک که خطر هدررفت فسفر را افزایش
ميدهد ،کاربرد داشته باشد .به این صورت که در
حوزههای آبخیز ،خاکهایي که غلظت فسفر فراهم
آنها باالتر از حد آستانه باشد (بهعنوان مثال فسفر
اولسن باالتر از  11میليگرم بر کیلوگرم) ،غلظت فسفر
محلول در آب آنها با شیب خیلي باالتری نسبت به
غلظتهای پایینتر افزایش ميیابد و دارای توانایي
باالی هدررفت فسفر محلول از طریق جریانهای
سطحي و آبشویي هستند و امکان تشدید غنيشدن در
آبهای این حوضهها باال است .بنابراین ،برای کاهش
مخاطره غنيشدن ناشي از فسفر در آبهای این
زیرحوضه ،باید کودپاشي فسفره را به اندازهای انجام
داد که مقدار این عنصر در خاک پایینتر از اندازه یاد
شده قرار گیرد .همچنین ،ميبایست متناسب با
ویژگيهای گوناگون حوضه نظیر ویژگيهای آب-
شناختي ،زمینشناختي و خاکشناختي عملیات
مدیریتي در آن اعمال شود.
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