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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، اول، شماره مبیستجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  گیر متداول اولسن زمان سلطانپور با عصاره گیر هم مقایسه عصاره
  هاي استان اصفهان براي تخمین فسفر قابل استفاده گیاه در خاك

  
  2 و زهرا عباسی1پریسا مشایخی*

  ، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، استان اصفهان، و آب بخش تحقیقات خاكپژوهشگر1
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، استان اصفهان،پژوهشگر بخش تحقیقات چغندرقند2

  11/5/91:  ؛ تاریخ پذیرش10/8/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

استفاده گیاه در خاك  سلطانپور براي استخراج فسفر قابل زمان هم گیر براي ارزیابی روش عصاره
هاي استان اصفهان،  در خاك) اولسن(هاي کشور  گیري متداول در آزمایشگاه در مقایسه با روش عصاره

 نمونه خاك که از نظر خصوصیات فیزیکی و 30اي بر روي گیاه گندم با تعداد  خانه آزمایشی گل
صورت فاکتوریل در قالب   بهآزمایش. در محدوده وسیعی قرار داشتند، صورت گرفتمتفاوت شیمیایی 

گیر اولسن در استخراج فسفر  این روش همبستگی باالیی با عصاره. طرح کامالً تصادفی به اجرا در آمد
هاي  حد بحرانی فسفر در خاك. و نیز با فاکتورهاي گیاهی مختلف داشت) =97/0r**( قابل استفاده

 15 و 5/6ترتیب برابر با  انپور و اولسن بهگیرهاي سلط مورد مطالعه در مورد گیاه گندم براي عصاره
  .دست آمد گرم خاك بهگرم بر کیلو میلی

  
  زمان، حد بحرانی، اولسن، سلطانپور هم گیر فسفر، عصاره : کلیديهاي واژه

  
  
  

                                                
  mashayekhi_enj@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
هاي مختلف  که در روش دلیل این به. ترین ضمانت در مصرف بهینه کودها است آزمون خاك مهم

وطی از مواد شیمیایی مختلف استفاده شده که ممکن است در برخی شرایط در استخراج فسفر، از مخل
کنار شکل قابل دسترس فسفر براي گیاه بخشی از فسفر تثبیت شده را نیز جدا نماید، بنابراین 

گیر انتخاب شده در هر منطقه باید با خاك آن منطقه از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  عصاره
در کشور ما با توجه به ماهیت ). 2005  مایرز و همکاران،؛1998  و همکاران،فرانک(متناسب باشد 

 استفاده در تعیین فسفر قابل) 1954 ، و همکاراناولسن( از روش اولسن  مناطق،تر هاي بیش آهکی خاك
 که مخلوط ند خود به این نتیجه رسیدهاي در پژوهش) 1997 (وابش و سلطانپور. شود گیاه استفاده می

هاي قلیایی مناسب بوده و  براي استخراج فسفر قابل استفاده گیاه در خاك DTPAبنات آمونیم و کر بی
.  هم نتایج مشابهی را گزارش نمودند)1999( ایندیتی و راسی .همبستگی باالیی با روش اولسن دارد

سبی زمان را جایگزین منا گیري هم نیز در مطالعات خود این روش عصاره) 1989( المصطفی و اید
مطالعه حد بحرانی فسفر قابل این در  .هاي عربستان معرفی نمودند براي روش اولسن براي خاك

 با توجه .دست آمد  به15 و براي روش اولسن 2/5استفاده خاك براي گیاه گندم، براي روش سلطانپور 
م جداگانه نه انجاجویی در زمان و هزی نیاز به صرفه نیاز و کمزمان عناصر پر گیري هم که عصاره به این

 اطمینان دست آوردن هاي آهکی کشور براي به  ارزیابی این روش در خاكانجامد بنابراین ها می آزمایش
جاي روش متداول  از مناسب بودن آن در استخراج فسفر قابل استفاده گیاه و امکان استفاده از آن به

  . استها از اهداف اصلی این مطالعه اولسن در این خاك
  

  ها و روشمواد 
 آمده 1ها در جدول  مشخصات این خاك. نمونه خاك متفاوت صورت گرفت 50این مطالعه بر روي 

 2 نمونه خاك و فاکتور دوم کود فسفره در 30فاکتور اول شامل (صورت فاکتوریل  این آزمایش به. است
تصادفی به اجرا لب طرح کامالً  تکرار در قا3در ) گرم خاك در هر کیلو5O2P گرم  میلی50و  0 سطح

هاي  متري با روش  میلی2نظر پس از غربال شدن با الک هاي مورد فسفر قابل استفاده گیاه در خاك. آمددر
سپس براي مرحله کشت گیاه مقادیر الزم کود ازته و کود پتاسیمی مورد  .اولسن و سلطانپور استخراج شد

برداشت . ر گلدان اضافه و بذور گندم کاشته شد خاك به ه نیاز براي هر نوع خاك با توجه به نتایج آزمون
بین فسفر استخراج شده از خاك توسط  )r( ضرایب همبستگی. کاشت انجام گرفت از پس روز 60 گیاه
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 و نسبی ردعملک ، غلظت فسفر در گیاه و عملکرد وزن خشکا فاکتورهاي گیاهی مانندگیرها ب عصاره
در نهایت حد بحرانی . بررسی شد...  بافت، ماده آلی وصوصیات خاك مانند و نیز با خعملکرد افزایش

  . نلسون تعیین شد- فسفر براي گیاه گندم توسط روش کیت
  

  .هاي مورد مطالعه  دامنه تغییرات خصوصیات خاك-1جدول 

 فاکتور
EC  

  زیمنس دسی(
  )بر متر

  کربن 
 آلی

 آهک
  گچ 

  )درصد(
  رس سیلت شن

دامنه 
 تغییرات

3/1-7/21  06/0-25/2  17 -5/61  12/0-7/21  12 -82  6/4-6/46  2/9-53  

  مس  منگنز  آهن  روي  پتاسیم  فسفر
  )گرم بر کیلوگرم میلی(  pH  فاکتور
دامنه 
  تغییرات

2/7-93/7  95/0-16/40  125 -369  5/0-4/15  3/0-76/9  53/1-98/15  22/0-2/41  

  
  نتایج و بحث

گـرم بـر     میلـی 36/7ور و بـراي روش سـلطانپ   38/15میانگین فسفر آزاد شده براي روش اولـسن      
 گـروه آمـاري متفـاوت قـرار     2ها بـه روش دانکـن در      از نظر مقایسه میانگین    که   کیلوگرم خاك است  

مطالعه همبستگی باالیی بین روش سلطانپور با روش اولسن از نظر میزان فـسفر قابـل                در این    .گرفتند
طـی  ) 1997 (وابشـ  و طانپورسـل  و )1999(ایندیتی و راسـی   ). =97/0r**( استفاده گیاه مشاهده شد   

 .همـین نتیجـه را گـزارش نمودنـد        گیرهاي مختلـف فـسفر       خود در مقایسه عصاره   هاي    انجام پژوهش 
هـاي   یید وجود همبـستگی بـاال بـین روش   أ ضمن ت هایی  آزمایشهم با انجام    ) 1989(المصطفی و اید    

زمـان عناصـر پـر و     راج هـم دلیل توانـایی اسـتخ   گیري اولسن و سلطانپور، روش سلطانپور را به    عصاره
 مطالعـه از دست آمده نتایج به. نیاز بهتر و کاراتر از روش اولسن براي استخراج فسفر معرفی نمودند کم

 مصرف، میـزان گـچ و آهـک، پتاسـیم و      شوري، اسیدیته، بافت، عناصر کم مانندخـاکی عوامـل تـأثیر
  . آمده است2 در جدول مختلـف، گیرهاي عصاره وسیله به استخراجی فسفر مقادیر بـر کربن آلی
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  .خاك خصوصیات با استخراجی فسفر مقادیر همبستگی -2 لجدو

  pH  درصد رس  مواد آلی  گچ  آهک  
  گرم میلی (روي

 )بر کیلوگرم

  گرم میلی (مس
  )بر کیلوگرم

  54/0**  -47/0*  -57/0**  51/0**  -49/0*  -52/0**  45/0**  اولسن
  50/0*  -45/0*  -52/0*  48/0**  -49/0*  -49/0**  43/0**  سلطانپور

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

 شده باعث خاك در عنصر آن جذب قابل مقدار با گیاه وسیله هب عنصر یک جذب مقدار منطقی ارتباط
 هاي شاخص. در نظر گرفته شود مناسب گیر عصارهعنوان یکی از معیارهاي انتخاب   این موضوع بهکه

 عنصر میزان با نیز راندمان جذب و نسبی عملکرد عملکرد، گیاه، در عنصر غلظت مانند دیگريگیاهی 
 وسیله هتخراجی باس با میزان فسفر ها آن همبستگی رایبض که دارد ارتباط خاك عصاره در ودموج

  .)3 جدول( گرفت قرار بررسی مورد نظرمورد گیرهاي عصاره
  

  .گیاهی هاي شاخص با اولسن و سلطانپور گیري عصاره هاي روش  توسطاستخراجی  بین فسفرهمبستگی -3 جدول

عملکرد وزن خشک   
g/pot 

  ت فسفرغلظ
 )درصد (در گیاه

  راندمان
 جذب فسفر

  میزان جذب فسفر
  در اندام هوایی

  80/0**  61/0**  78/0**  78/0** اولسن
  77/0**  58/0**  75/0**  72/0** سلطانپور

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

پس از روش اولسن، روش سلطانپور ضرایب همبستگی باالیی با ، شود می الحظهم که طوري به
 در نهایت .دار بوده است  درصد معنی1فاکتورهاي گیاهی ذکر شده داشت که در تمامی موارد در سطح 

در این . نلسون براي تعیین حد بحرانی فسفر براي گیاه گندم استفاده شد -از روش گرافیکی کیت
گیر سلطانپور برابر  و براي عصاره 15 گیري به روش اولسن برابر با مطالعه حد بحرانی فسفر در عصاره

هاي عربستان  روي خاكبر  )1989(المصطفی و اید  هاي  بوده است که با نتایج پژوهش5/6با حدود 
  .مشابه است
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  گیري نتیجه
گزین مطمئن و مناسـبی بـراي       یگیري سلطانپور جا    روش عصاره  بندي اطالعات باال    کل با جمع   در

زمـان عناصـر     کـه اسـتخراج هـم      جـایی  روش اولسن در استخراج فسفر قابل استفاده گیاه بوده و از آن           
 و مواد شـیمیایی مـورد       ها   زمان انجام آزمایش   جویی در   خاك منجر به صرفه    مصرف از  مصرف و کم  پر

  .باشد شود، این امر در خور توجه می استفاده می
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Comparison of Soltanpour method as a simultaneous 

extraction with Olsen as a conventional method 
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Abstract1 

Soil test is necessary to identify optimal concentrations of phosphorus required 
for plant growth. A greenhouse experiment was conducted using 30 soils with 
widely different properties to compare Soltanpour method with conventional 
method of Olsen. Phosphorus extracted from soil by this method, has a high 
correlation with P extracted by Olsen extractor (r=0.97**) and also with various 
plant factors such as plant dry matter yield, the amount of phosphorus in the tissue 
and phosphorous uptake. The critical levels in studied soils for Olsen and 
Soltanpour methods were 15 and 6.5 mg/kg in soil, respectively. 
 
Keywords: Critical level, Extraction, Olsen, Phosphorous, Soltanpour, 
Simultaneous 
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