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 2 ،1و  .3دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ،دانشیار و استاد دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .4استاد گروه علوم خاک و گیاه دانشگاه تکزاس آمریکا
(تاریخ دریافت - 1392/9/7 :تاریخ تصویب)1393/11/11 :

چكيده
بهمنظور بررسی برخی راهکارها برای افزایش حاللیت فسفر در خاکهای آهکی و تأثیر بر جذب
فسفر و نیتروژن ،کارایی جذب و شاخص برداشت فسفر سیاهدانه ( ،)Nigella sativa L.آزمایشی در
سال زراعی  1391-92در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .این
مطالعه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار
طراحی شد .منابع اصالحکنندۀ خاک آهکی شامل ورمیکمپوست ) + (Vباکتری تیوباسیلوس )،(T
گوگرد ) T + (Sو  S+V+Tهمراه با شاهد بهعنوان عامل اول ،و سه سطح کاربرد فسفر (صفر 31 ،و
 11کیلوگرم در هکتار از منبع فسفات دیآمونیوم) ،بهعنوان عامل دوم آزمایش بودند .براساس نتایج
آزمایش ،هر سه منبع اصالحکنندۀ خاک آهکی (شامل  V+T ،S+Tو  )S+V+Tتأثیر معنیداری در
افزایش فسفر قابل جذب خاک ،جذب فسفر و نیتروژن توسط بوته و شاخص برداشت فسفر داشتند.
همچنین کاربرد  S+Tو  S+V+Tدر مقایسه با شاهد ،به کاهش  pHخاک بهترتیب تا  1/94و 1/11
واحد منجر شد .بین غلظت فسفر و غلظت نیتروژن در بوتۀ سیاهدانه همبستگی مثبت و معنیداری
وجود داشت؛ با وجود این ،بین عملکرد دانه و کارایی جذب فسفر ،همبستگی منفی و معنیداری
مشاهده شد.
واژههای كليدی :کارایی جذب فسفر ،کارایی مصرف فسفر ،واکنش خاک.
مقدمه
کارایی مصرف فسفر نشاندهندة توانایی گياه در استفاده
از فسفر موجود در خاك و توليد مادة خشك است
) .(Shenoy & Kalagudi, 2005در مرحلۀ رسيدگی،
کارایی جذب فسفر (ميزان فسفر زیستتوده به فسفر
قابل جذب خاك) و کارایی فيزیولوژیك فسفر (عملکرد
بهازای هر واحد فسفر زیستتوده) بهعنوان اجزای کارایی
مصرف یا زراعی فسفر (عملکرد بهازای هر واحد فسفر
قابل جذب خاك) در نظر گرفته میشوند ( Manske et
& .al., 2002; Shenoy & Kalagudi, 2005; Fageria
 .)Barbosa Filho, 2007در شرایط محدودیت فسفر
* تلفن93121199328 :

قابل جذب خاك ،کارایی مصرف زیاد فسفر اغلب تحت
تأثير کارایی جذب بوده و در شرایط عدم محدودیت این
عنصر ،افزایش کارایی مصرف فسفر بيشتر وابسته به
کارایی فيزیولوژیك است.
خصوصيات خاك از مهمترین عوامل در جذب فسفر
از خاك است .در خاكهای آهکی و قليایی مناطق
خشك و نيمهخشك کشور ،فسفر قابل جذب برای گياه
ممکن است تحت تأثير کربنات کلسيم و تبدیل به
فسفات کلسيم ،بهشکل غيرقابل جذب برای گياه تبدیل
شود ( & Sameni & Kasraian, 2004; Hopkins
 .)Ellsworth, 2005; Khorassani, 2010ازاینرو ،کارایی
Email: saleh@ferdowsi.um.ac.ir
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مصرف فسفر در خاكهای آهکی یا قليایی اغلب به
توانایی گياه در جذب فسفر از خاك و در نتيجه کارایی
جذب آن وابسته است (.)Korkmaz et al., 2009
سياهدانه ) (Nigella sativa L.از خانوادة آالله
) ،(Ranunculaceaeگياهی دارویی است که در مناطق
نيمهخشك نواحی غرب آسيا مانند ایران کشت میشود
(.)D’Antuono et al., 2002; Ghamarnia et al., 2010
ازآنجا که کمبود فسفر و نيز جذب پایين آن بهویژه در
خاكهای قليایی ،از محدودیتهای اصلی در
سيستمهای زراعی مناطق خشك و نيمهخشك ایران

است ( ،)Sameni & Kasraian, 2004و نيز با توجه به
اهميت ویژة فسفر در توليد سياهدانه ( & El-Deen
.Ahmed, 1997; Mohamed et al., 2000; Tuncturk et
 ،)al., 2011کمبود و جذب کم فسفر ممکن است از
جمله مشکالت مهم در راستای توليد سياهدانه باشد.
در خاكهای آهکی مناطق خشك یا نيمهخشك،
اکسيداسيون بيولوژیکی گوگرد و توليد اسيد سولفوریك
توسط باکتریهای جنس باکتری تيوباسيلوس ،راهکاری
برای کاهش موضعی  pHخاك ،انحالل فسفات کلسيم و
در نهایت افزایش حالليت فسفر و جذب آن توسط گياه
در نظر گرفته میشود (Foroughifar & Poor-
;.Kasmani, 2002; Kariminia & Shabanpour, 2002
 )1916( Lipman et al. .)Korkmaz et al., 2009و
 (1922) Waksman & Joffeاز اولين محققانی بودند که
نقش مؤثر اکسيداسيون گوگرد را در افزایش فسفر قابل
جذب خاك گزارش کردند(2010) Salimpour et al. .
نيز اظهار داشتند که باکتریهای اکسيدکنندة گوگرد در
خاكهای آهکی میتوانند در افزایش جذب فسفر و
عملکرد کلزا ) (Brassica napus L.مؤثر باشند .عالوه بر
این ،بهدليل همبستگی مثبت بين کاربرد گوگرد و جذب
نيتروژن ( )Salvagiotti et al., 2009و نيز بين جذب
فسفر و نيتروژن ( ،)Duan, 2004اکسيداسيون بيولوژیك
گوگرد و در نتيجه حالليت بيشتر فسفر در خاكهای
آهکی ،میتواند جذب هر چه بيشتر نيتروژن را
امکانپذیر کند .عالوهبر این افزایش جذب فسفر میتواند
در نهایت به بهبود شاخص برداشت فسفر در گياه منجر
شود که خود عامل مهمی در بهبود عملکرد گياه بهشمار
میرود ).(Singh et al., 2005

کمبود مادة آلی در خاك نيز از مشکالت مهم در
سيستمهای زراعی مناطق خشك و نيمهخشك است
( .)Shirani et al., 2011ازاینرو ،در کنار اکسایش
بيولوژیکی گوگرد ،افزایش فراهمی عناصر غذایی از منابع
آلی ()Arcand et al., 2010; Possinger et al., 2013
مانند ورمیکمپوست ()Mohammady Aria et al., 2010
نيز میتواند در بهبود ساختار خاك و افزایش جذب
فسفر مؤثر باشد .همچنين در طی فرایند تجزیۀ کودهای
آلی در خاك ،توليد اسيد کربنيك حاصل از واکنش
دیاکسيد کربن با آب و نيز توليد برخی اسيدهای آلی
مانند اسيد اگزاليك و تارتاریك میتواند به کاهش
موضعی  pHخاك آهکی و در نهایت افزایش تبدیل
فسفر از شکل نامحلول آن بهصورت قابل جذب منجر
شود ( Foroughifar & Poor-Kasmani, 2002; Biswas
.)& Narayanasamy, 2006
براساس توضيحات ذکرشده ،این آزمایش با هدف
مطالعۀ برخی منابع اصالحکنندة خاك آهکی بر مقدار
جذب فسفر و نيتروژن توسط سياهدانه ،عملکرد دانه و
نيز کارایی جذب ،کارایی مصرف و شاخص برداشت
فسفر سياهدانه انجام گرفت .بهمنظور شناخت بهتر
واکنش شاخصهای کارایی فسفر در سياهدانه ،تغييرات
مقدار فسفر قابل جذب ،هدایت الکتریکی و  pHخاك در
طی مراحل گلدهی و برداشت سياهدانه نيز بررسی شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1931-35بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه
تکرار و دوازده تيمار در مزرعۀ تحقيقاتی دانشکدة
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در  19کيلومتری
شرق مشهد (با عرض جغرافيایی  94درجه و  14دقيقۀ
شمالی و طول جغرافيایی  23درجه و  94دقيقۀ شرقی و
ارتفاع  382متری از سطح دریا) اجرا شد .براساس نتایج
بهدستآمده از آزمایش مقدماتی در گلخانه ( Seyyedi et
 ،)al., 2013منابع اصالحکنندة خاك آهکی شامل
ورمیکمپوست  +باکتری تيوباسيلوس ) ،(V+Tگوگرد +
باکتری تيوباسيلوس ) (S+Tو ورمیکمپوست  +گوگرد +
باکتری تيوباسيلوس ) (S+V+Tهمراه با شاهد و سه
سطح کاربرد فسفر (صفر 99 ،و  49کيلوگرم در هکتار از
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منبع فسفات دیآمونيوم 1دارای  59درصد فسفر خالص یا
 64درصد  )P2O5بهترتيب عامل اول و دوم آزمایش انتخاب
شدند .بهدليل ماهيت متفاوت منابع اصالحکنندة خاك (،V
 Sو  ،)Tمقدار استفاده از این منابع در هر سطح کاربرد
منفرد آنها مساوی با کاربرد تلفيقی آنها بود.
زمين مورد نظر (دارای خاك آهکی) در سال قبل از
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اجرای آزمایش بهصورت آیش بود .برخی خصوصيات این
خاك در جدول  1آورده شده است .در اواخر اسفند ،1931
مراحل آمادهسازی زمين شامل شخم اوليه و ثانویه ،تسطيح
و ایجاد جویوپشته انجام گرفت و سپس کرتهای آزمایش
با ابعاد  5×9متر ( 4مترمربع) ایجاد شد .فاصلۀ کرتها و
پشتهها از یکدیگر  9/2و فاصلۀ بلوكها  1متر انتخاب شد.

جدول  .1برخی خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاك و ورمیکمپوست استفادهشده در آزمایش
نمونۀ
مورد مطالعه

رس سيلت شن
()%

()%

()%

pH

خاك مزرعه 8/93 13/23 91/32 68/64
ورمیکمپوست

-

-

-

8/56

کربنات کلسيم

(درصد)

(ميلیگرم در کيلوگرم)

11/19

9/92

9/924

19/23

9/59

3/91

-

8/12

1/19

-

18/36

-

()%

هدایت الکتریکی

فسفر

کربن آلی

گوگرد کل

فسفر قابل جذب

(دسی زیمنسبر متر) کل (( )%ميلیگرم بر کيلوگرم)

براساس سطح کربنات کلسيم خاك و  pHو نيز
کربن آلی اندك آن ،ورمیکمپوست بهمقدار  9/2درصد
وزن خاك (معادل  19تن ورمیکمپوست در هکتار) و
کود گوگرد بهصورت گوگرد عنصری ميکرونيزه نيز
بهمقدار  1درصد وزن خاك ( 59تن گوگرد در هکتار) در
یك مرحله قبل از کاشت استفاده شد ( ;Sibbet, 1995
 .)Mohammady Aria et al., 2010همراه با کاربرد
گوگرد ،باکتری تيوباسيلوس.5تهيهشده از مؤسسۀ زیستی
مهر آسيا نيز در کرتهای مورد نظر مصرف شد.
کود فسفات آمونيوم ،بهدليل دارا بودن ماهيت
اسيدی در خاك و بهعنوان کود فسفر توصيهشده در
خاكهای آهکی یا قليایی ( Mazaheri & Majnon
 )Hoseini, 2007مطرح است .بر این اساس کود فسفات
دیآمونيوم نيز در یك مرحله قبل از کاشت استفاده شد.
بهدليل استفاده از فسفات دیآمونيوم بهعنوان منبع
فسفر و در نتيجه متفاوت بودن مقدار نيتروژن
مصرفشده در کرتها ،به سطوح صفر 99 ،و 49
کيلوگرم فسفر خالص در هکتار ،بهترتيب  59 ،26و صفر
کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص (بهصورت اوره) اعمال
شد تا به تمامی کرتها نيتروژن مساوی داده شود .عالوه بر
این ،نيتروژن در مراحل چهار تا شش برگی (تنك کردن) و
پيش از گلدهی ) ،(Javadi, 2008به مقدار هر مرحله 99
کيلوگرم در هکتار در تمامی کرتها مصرف شد.
1. (NH4)2HPO4 (Diammonium Phosphate), 46% P2O5
 )(20% P
2. Thiobacillus thiooxidans

عمليات کاشت سياهدانه (تودة سميرم اصفهان) در
 54اسفند  1931در طرفين پشتهها انجام گرفت.
گياهچههای سياهدانه در مرحلۀ چهاربرگی برای رسيدن
به تراکم مورد نظر ( 599بوته در متر مربع) تنك شدند.
اولين آبياری بالفاصله بعد از کاشت و سایر آبياریها
هفتهای یكبار تا زمان رسيدگی فيزیولوژیك انجام
گرفت .همچنين از هيچگونه علفکش و آفتکش در
طی فصل رشد استفاده نشد.
در مرحلۀ گلدهی ،شاخصهای خاك شامل اسيدیتۀ
خاك (دستگاه  ،pH meter- METROHMمدل ،)495
هدایت الکتریکی (دستگاه  ،Ec meter- JENWAYمدل
 )6919و فسفر قابل جذب یا فسفر اولسن (دستگاه
 ،Spectrophotometer-JENWAYمدل  )6219تعيين
شد ( .)Olsen et al., 1954همچنين مقدار فسفر
(دستگاه  ،Spectrophotometer, JENWAYمدل
 )6219و نيتروژن (دستگاه  ،Kjeldahl- PECOمدل
 )psu 55در بوته اندازهگيری شد.
عمليات برداشت با زرد شدن بوتهها و فوليکولها در
هفتم مرداد  1935انجام گرفت و براساس آن عملکرد دانه
و بيولوژیك با رعایت اثر حاشيه اندازهگيری شد .عالوه بر
شاخصهای ذکرشده در مرحلۀ گلدهی ،کارایی جذب
فسفر ،کارایی مصرف فسفر و شاخص برداشت فسفر
سياهدانه براساس معادالت  1تا  9تعيين شد ( Manske et
:)al., 2002; Singh et al., 2005; Salvagiotti et al., 2009
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×199

مقدار فسفر زیستتوده
(بوته) در متر مربع
مقدار فسفر قابل جذب
خاك در متر مربع

= کارایی جذب
فسفر (درصد)

عملکرد دانه در مترمربع
= کارایی مصرف یا زراعی
×199
مقدار فسفر قابل جذب
فسفر (گرم بذر بر گرم فسفر
خاك در متر مربع
قابل جذب در خاك)
×199

مقدار فسفر دانه در مترمربع
مقدار فسفر زیستتوده (بوته)
در مترمربع

= شاخص برداشت
فسفر (درصد)

در مرحلۀ رسيدگی ،مقدار فسفر بوته یا زیستتوده
(دانه  +کاه) در اندامهای هوایی اندازهگيری شد .فسفر
قابل جذب خاك نيز براساس وزن مخصوص ظاهری
خاك (بهطور جداگانه در هر کرت) در عمق 99
سانتیمتری توسعۀ ریشه تعيين شد.

تجزیهوتحليل دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار
 SASانجام گرفت .ميانگينها نيز با استفاده از آزمون
حداقل تفاوت معنیدار ) (LSDو در سطح احتمال 2
درصد مورد مقایسۀ آماری قرار گرفتند.
نتایج و بحث
شاخصهای مورد مطالعۀ خاك در مرحلۀ گلدهی سیاهدانه

نتایج حاصل از تأثيرات منابع اصالحکنندة خاك و
سطوح کاربرد فسفر بر شاخصهای مورد مطالعۀ خاك
در جدول  5آمده است .با وجود بیتأثير بودن سطوح
کود فسفر بر  pHو هدایت الکتریکی خاك ،اثر منابع
اصالحکنندة خاك بر شاخصهای ذکرشده معنیدار بود
(جدول  .)5هر سه منبع اصالحکننده (شامل ،S+T
 V+Tو  )S+V+Tدر مقایسه با شاهد تأثير معنیداری
در کاهش  pHو نيز افزایش هدایت الکتریکی خاك
داشتند (جدول )9؛ بهطوری که کاربرد  S+Tو S+V+T
در مقایسه با شاهد ،به کاهش  pHبهترتيب تا  9/36و
 9/41واحد و افزایش هدایت الکتریکی خاك بهترتيب تا
 491و  699ميکروزیمنس بر متر منجر شد (جدول .)9
تغييرات ذکرشده در خاك میتواند تحت تأثير کاربرد
گوگرد و اکسيداسيون بيولوژیکی آن باشد که به توليد اسيد
سولفوریك منجر میشود .اسيد سولفوریك در واکنش با
کربنات کلسيم به گچ یا سولفات کلسيم تبدیل میشود که

ضمن کاهش  pHخاك و در نتيجه حالليت بيشتر فسفر،
به افزایش نسبی هدایت الکتریکی خاك منجر میشود
( & Foroughifar & Poor-Kasmani, 2002; Sameni
 .)Kasraian, 2004; Heydarnezhad et al., 2012کاهش
 pHخاك و افزایش حالليت فسفر خاك تحت تأثير کاربرد
گوگرد توسط دیگر محققان نيز گزارش شده است (Lopez-
.)Aguirre et al., 1999; Mohammady Aria et al., 2010
بهطور کلی ،پيش از کاربرد اصالحکنندههای گوگردی
در خاكهای آهکی ،هدایت الکتریکی اوليۀ خاك و سطح
خسارت شوری در گياه باید در نظر گرفته شود .البته
بهدليل آنکه آستانۀ شوری برای کاهش رشد و عملکرد
سياهدانه ،دو دسیزیمنس بر متر تعيين شده است
( ،)Ghamarnia et al., 2012بهنظر میرسيد اکسيداسيون
گوگرد و افزایش نسبی هدایت الکتریکی خاك در این
آزمایش (تا حدود  1/5دسی زیمنس بر متر) تأثير منفی بر
رشد و عملکرد سياهدانه نداشته است.
بر اساس نتایج جدول  ،9با افزایش سطوح کود فسفر
( 99و  49کيلوگرم در هکتار) مقدار فسفر قابل جذب خاك
بهطور معنیداری افزایش یافت (جدول  .)9همچنين طبق
کاهش  pHخاك ،کاربرد منابع اصالحکنندة خاك نقش
مؤثری در افزایش معنیدار مقدار فسفر قابل جذب داشت؛
بهطوری که در نتيجۀ کاربرد  S+Tو  S+V+Tدر مقایسه با
شاهد ،مقدار فسفر قابل جذب خاك بهترتيب تا  8/99و
 14/92ميلیگرم بر کيلوگرم افزایش یافت (جدول  .)9در
این زمينه  )2012(Soaud et al.نيز کاهش معنیدار  pHو
افزایش مقدار فسفر قابل جذب را در نتيجۀ کاربرد گوگرد
عنصری در  95روز پس از شروع آزمایش گزارش کردند.
عالوهبر اکسيداسيون گوگرد در افزایش حالليت فسفر خاك
آهکی ،نقش مؤثر کاربرد ورمیکمپوست بهعنوان منبع آلی
فسفر در این خاك میتواند بهدليل دارا بودن مقدار زیاد
فسفر (جدول  ،)1تأمين کربن و انرژی برای فعاليت بيشتر
باکتریهای اکسيدکنندة گوگرد (
 ،)al., 2010توليد گاز کربنيك

Mohammady Aria et

(Foroughifar & Poor-

 )Kasmani, 2002و برخی اسيدهای آلی مانند اسيد
سيتریك و اسيد اگزاليك در طی فرایند تجزیۀ کود
( )Biswas & Narayanasamy, 2006باشد که به کاهش
موضعی  pHخاك ناحيۀ ریزوسفر و افزایش جذب فسفر
منجر میشود.
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جدول  .5تجزیۀ واریانس برخی شاخصهای مورد مطالعۀ خاك مزرعۀ سياهدانه در مرحلۀ گلدهی
منابع تغيير
بلوك
منابع اصالحکنندة خاك
مقدار فسفر
منابع اصالحکنندة خاك ×
مقدار فسفر
خطا

فسفر
اولسن

درجۀ
آزادی

اسيدیتۀ
خاك

هدایت الکتریکی
خاك

5
9
5

9/95 ns
** 1/66
9/999 ns

5/99 ns
*93919/29
** 666/46** 486556/99
**95/49
3896/11 ns

غلظت فسفر
بوته

جذب فسفر
توسط بوته

غلظت نيتروژن جذب نيتروژن
توسط بوته
بوته

9/95 ns
**5/29
**9/16

9/98 ns
** 12/94
**1/25

1/13 ns
* 9/92
** 2/44

9/95 ns
** 84/48
** 59/29

4

9/999 ns

8649/49 ns

6/89 ns

9/96 ns

* 9/56

9/55 ns

1/45 ns

55

9/91

19225/96

5/86

9/95

9/93

9/44

9/36

* ** ،و  :nsبهترتيب معنیداری در سطح  2درصد 1 ،درصد و عدم اختالف معنیدار.

جدول  .9تأثيرات ساده مقدار فسفر و منابع اصالحکنندة خاك بر شاخصهای مورد مطالعۀ خاك و سياهدانه در مرحلۀ گلدهی
منابع
اصالحکنندة
خاك

مقدار فسفر
(کيلوگرم در
هکتار)

شاهد

-

* V+T
S+T
V+S+T
LSD = 0.05

-

صفر
99
49
9/92

= LSD

جذب فسفر
هدایت الکتریکی
فسفر اولسن غلظت فسفر
توسط بوته
خاك
اسيدیتۀ
(ميلیگرم بر بوته (گرم بر
(گرم در متر
(ميکروزیمنس
خاك
کيلوگرم) کيلوگرم)
مربع)
بر متر)

جذب نيتروژن
غلظت نيتروژن
توسط بوته
بوته (گرم بر
(گرم در متر
کيلوگرم)
مربع)

8/64
8/19
9/25
9/82

949/99
886/66
1931/99
1145/83

19/95
55/34
18/43
54/49

5/59
9/59
5/91
9/69

1/59
9/62
5/59
6/18

8/59
3/99
3/19
3/94

6/24
3/49
9/61
11/89

1/19

153/25

1/42

9/19

9/53

9/89

9/32

9/39
9/33
8/91

1928/65
1952/52
1985/52

14/34
59/59
51/99

5/89
5/32
9/91

5/99
5/84
9/94

8/59
3/99
3/22

4/83
8/89
3/93

9/93

115/19

1/69

9/11

9/52

9/43

9/85

*  :Sگوگرد :T ،باکتری تيوباسيلوس :V ،ورمیکمپوست.

شاخصهای مورد مطالعۀ سیاهدانه در مرحلۀ گلدهی

مشابه افزایش مقدار فسفر قابل جذب خاك در نتيجۀ منابع
اصالحکنندة خاك ،غلظت و مقدار جذب فسفر بوتۀ
سياهدانه در مرحلۀ گلدهی نيز در نتيجۀ منابع اصالحکنندة
خاك (شامل  V+T ،S+Tو  )S+V+Tرو به افزایش گذاشت
(جدولهای  5و  .)9در شرایط عدم کاربرد فسفر ،کاربرد
 S+Tو  V+S+Tدر مقایسه با شاهد ،بهترتيب به افزایش
 5/5و  2برابری جذب فسفر در بوته منجر شد (جدول .)6
نکتۀ جالب آنکه در شرایط عدم مصرف کود فسفر ،مقدار
فسفر بوته در نتيجۀ تيمار  1/86( S+Tگرم در متر مربع)
ضمن آنکه تفاوت معنیداری با کاربرد  49کيلوگرم در
هکتار ( 1/24گرم در متر مربع) نداشت ،بهطور معنیدار
بيش از کاربرد  99کيلوگرم فسفر در هکتار ( 1/95گرم
در متر مربع) بود (جدول  .)6این نتایج ضمن آنکه
نشاندهندة پتانسيل بهنسبت زیاد خاك مورد آزمایش

(از نظر وجود کربنات کلسيم) در تثبيت بخشی از فسفر
موجود در کود شيميایی است (جدول  ،)1نقش مؤثر
واکنش اکسيداسيون گوگرد در تعدیل  pHو افزایش
فسفر قابل جذب را خاطرنشان میسازد ( Soaud et al.,
 .)2012برتری معنیدار تيمار  V+S+Tدر مقایسه با
 V+Tو  S+Tاز نظر جذب فسفر (جدول  )5نيز میتواند
نشاندهندة کاربرد مؤثر کودهای آلی و گوگردی
بهصورت تلفيقی در افزایش هرچه بيشتر فسفر بوته در
مقایسه با کاربرد جداگانۀ آنها باشد.
براساس نتایج بهدستآمده ،بين مقدار فسفر قابل جذب
خاك با غلظت فسفر و نيتروژن در بوتۀ سياهدانه
همبستگی مثبت و معنیداری بهدست آمد (شکل  -1الف
و ب) .همچنين بين هر چهار شاخص غلظت و مقدار فسفر
و نيز غلظت و مقدار نيتروژن در بوتۀ سياهدانه همبستگی
مثبت و معنیداری مشاهده شد (شکل  -5الف تا د) .در
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این زمينه  )2004) Duan et al.نيز همبستگی مثبت بين
جذب فسفر و نيتروژن در گندم بهاره را مشاهده کردند.
جدول  .6تأثيرات متقابل مقدار فسفر و منابع اصالحکنندة خاك
بر شاخصهای مورد مطالعۀ خاك و سياهدانه در مرحلۀ گلدهی
منابع اصالحکنندة
مقدار فسفر
خاك
(کيلوگرم در هکتار)

جذب فسفر توسط بوته
(گرم در متر مربع)

شاهد
* V+T

صفر

S+T
V+S+T

شاهد
V+T

99

S+T
V+S+T

شاهد
V+T

49

S+T
V+S+T

9/92

= LSD

9/89
5/48
1/86
6/19
1/95
9/29
5/98
6/19
1/24
6/93
5/98
6/59
9/29

*  :Sگوگرد :T ،باکتری تيوباسيلوس :V ،ورمیکمپوست.

همبستگی مثبت و معنیدار )** (R²=0.43بين
غلظت فسفر و نيتروژن در بوته (شکل  -1ب) میتواند
نشاندهندة این موضوع باشد که کاربرد تيمارهای
اصالحکننده و کاهش موضعی  pHخاك ناحيۀ ریزوسفر،
ضمن افزایش حالليت فسفر خاك و بهبود جذب این
عنصر ،این توانایی را برای سياهدانه فراهم میکند تا

(الف)

مقدار نيتروژن بيشتری را از خاك جذب کند.
 (2009) Salvagiotti et al.نيز نقش مؤثر کاربرد گوگرد
در افزایش جذب نيتروژن در گندم را مشاهده کردند.
شاخصهای مورد مطالعۀ خاك در مرحلۀ رسیدگی
سیاهدانه

مشابه مرحلۀ گلدهی ،در مرحلۀ رسيدگی نيز منابع
اصالحکنندة خاك تأثير معنیداری بر  ،pHهدایت
الکتریکی و فسفر قابل جذب داشتند (جدول .)2
بيشترین تأثير در کاهش  pHو افزایش هدایت الکتریکی
در نتيجۀ کاربرد تيمار  S+Tمشاهده شد .همچنين
بيشترین افزایش فسفر قابل جذب خاك در نتيجۀ
کاربرد تيمار  V+S+Tبهدست آمد (جدول .)4
در انتهای دورة رشد ،کاهش  pHخاك در نتيجۀ
منابع اصالحی خاك میتواند نشاندهندة آن باشد که
کاربرد گوگرد بهویژه در کنار مصرف کودهای آلی در
ابتدای فصل رشد و اکسيداسيون بيولوژیکی آن میتواند
سبب تعدیل  pHخاك آهکی و جذب متعادل فسفر در
سراسر دورة رشد سياهدانه (حدود چهار ماه) شود.
بهطور کلی ،ظرفيت بافری زیاد خاك از نظر مقدار آهك
میتواند در طی زمان مجدداً به تغيير  pHو برگشت آن
به حالت اوليه منجر شود ( .)Sibbet, 1995ازاینرو،
بهمنظور بهبود درازمدت شرایط حاکم بر خاك آهکی،
اعمال منابع اصالحکننده باید بهطور پایدار انجام گيرد
(.)Sameni & Kasraian, 2004

(ب)

شکل  .1ارتباط بين فسفر قابل جذب خاك با غلظت فسفر (الف) و نيتروژن در بوتۀ (ب) سياهدانه

سيدی و همکاران :ارتباط حالليت فسفر خاك و جذب نيتروژن و تأثير آن ...
(ب)

(الف)

(د)

(ج)
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شکل  . 5ارتباط بين غلظت و مقدار جذب فسفر و نيتروژن در بوتۀ سياهدانه در مرحلۀ گلدهی
جدول  .2تجزیۀ واریانس برخی شاخصهای مورد مطالعۀ خاك مزرعۀ سياهدانه در مرحلۀ رسيدگی
منابع تغيير
بلوك
منابع اصالحکنندة خاك
مقدار فسفر
منابع اصالحکنندة خاك × مقدار
فسفر
خطا

درجۀ
آزادی

اسيدیتۀ
خاك

هدایت
الکتریکی
خاك

فسفر
اولسن

5
9
5
4

9/99 ns
** 1/56
9/999 ns
9/999 ns

6399/13 ns
**296922/44
19959/66 ns
5329/99 ns

9/62 ns
**699/98
**44/61
5/91 ns

55

9/999

9644/35

1/92

غلظت
فسفر
بذر

غلظت
فسفر
بوته

شاخص
برداشت
فسفر

کارایی
جذب
فسفر

کارایی
مصرف
فسفر

9/85 ns 199/29 ns 48/29 ns
**8/86 ** 1956/96* 512/29
**3/69 ** 55999/53** 9132/68
9/89 ns 999/69 ns 39/41 ns

9/14 ns
** 1/51
** 1/22
* 9/59

14/61 ns
** 149/53
** 153/99
19/96 ns

1/99 ns
*4/91
9/39 ns
5/94 ns

1/15 ns
**64/32
**59/96
**19/69

9/94

15/22

1/53

9/96

عملکرد
دانه

56/25

عملکرد
بيولوژیك

958/59

9/62

* ** ،و  :nsبهترتيب معنیداری در سطح  2درصد 1 ،درصد و عدم اختالف معنیدار.

جدول  .4تأثيرات سادة مقدار فسفر و منابع اصالحکنندة خاك بر شاخصهای مورد مطالعۀ سياهدانه در مرحلۀ رسيدگی
عملکرد
فسفر
هدایت
مقدار
منابع
دانه
اسيدیتۀ الکتریکی خاك اولسن
فسفر
اصالحکنندة
(کيلوگرم خاك (ميکروزیمنس (ميلیگرم (گرم در
خاك
بر کيلوگرم) متر مربع)
بر متر)
در هکتار)
-

شاهد
* V+T
S+T
V+S+T

9/92

-

168/99
592/23
519/98
544/49

2/93
9/51
4/89
9/43

9/93
9/98
9/49
9/39

49/39
43/14
42/81
99/42

11/63
3/33
19/92
3/42

19/35
3/49
3/92
8/39

-

9/98

86/68

1/53

6/86

19/91

9/44

9/52

9/64

1/11

9/86

صفر
99
49

8/95
8/91
9/38

1986/92
1959/35
1994/52

12/93
13/59
59/53

95/92
99/89
81/18

592/88
519/99
554/29

2/89
4/34
9/26

9/59
9/99
9/39

45/82
48/98
48/48

19/29
19/99
19/95

15/59
3/35
3/62

9/99

99/14

1/15

6/13

12/96

9/29

9/51

9/99

9/34

9/99

= LSD

-

8/62
8/16
9/49
9/89

815/98
316/83
1914/99
1595/83

3/24
59/31
19/88
52/93

25/96
82/68
96/49
34/96

عملکرد
بيولوژیك
(گرم در
متر مربع)

غلظت
فسفر بذر
(گرم بر
کيلوگرم)

غلظت
فسفر بوته
(گرم بر
کيلوگرم)

شاخص
برداشت
فسفر
(درصد)

کارایی
کارایی
مصرف فسفر
جذب
فسفر (گرم بذر بر گرم
(درصد) فسفر خاك)

9/92

= LSD

*  :Sگوگرد :T ،باکتری تيوباسيلوس :V ،ورمیکمپوست.
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برپایۀ نتایج بهدستآمده ،اثر منابع اصالحکنندة خاك و
سطوح کاربرد فسفر بر عملکرد دانه و بيولوژیك
سياهدانه معنیدار بود (جدول  .)2هر سه منبع
اصالحکنندة خاك (شامل  V+T ،S+Tو  )S+V+Tدر
مقایسه با شاهد سبب افزایش معنیدار عملکرد دانه و
بيولوژیك سياهدانه شدند (جدول  .)4همچنين در بين
منابع ذکرشده ،کاربرد تلفيقی منابع ( )V+S+Tتأثير
بيشتری در افزایش شاخصهای ذکرشده داشت
(جدول .)4در این زمينه  (2012) Mosavi Nikافزایش
معنیدار عملکرد دانه و عملکرد بيولوژیك گياه دارویی
اسفرزه ) (Plantago ovata L.را در نتيجۀ کاربرد گوگرد
در خاك آهکی مشاهده کرد.
همانطور که پيشتر اشاره شد ،بهدليل ماهيت آهکی
و قليایی خاك در اکثر مناطق خشك و نيمهخشك
ایران ،کاهش حالليت و کمبود فسفر در خاك از جمله
مشکالت مهم در سيستمهای زراعی این مناطق بهشمار
میرود ( Sameni & Kasraian, 2004; Adhami et al.,
 .)2006ازاینرو ،افزایش حالليت فسفر براساس واکنش
اکسایش گوگرد ( Vidyalakshmi et al., 2009; Ullah
 )et al., 2013و نيز با مصرف نهادههای آلی مانند
ورمیکمپوست ()Mohammady Aria et al., 2010
میتواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد گياه داشته باشد.
 (2010) Zolfi Bavariani & Nouruziاظهار داشتند که
در خاك آهکی ،مصرف کود آلی ،ضمن افزایش فسفر
خاك ،میتواند از طریق فرایندهایی مانند توليد
اسيدهای آلی یا معدنی و همچنين توليد آنيونهای آلی
(الف)

(ب)

و رقابت آنها با یونهای فسفات جذبشده در سطوح
ذرات خاك ،به کاهش موضعی  pHو افزایش حالليت و
بازیابی فسفر نامحلول در خاك منجر شود.
با افزایش سطوح کاربرد فسفر ،عملکرد دانه و
بيولوژیك سياهدانه بهطور معنیداری افزایش یافت
(جدول .)4مشابه این نتایج(2011) Tuncturk et al. ،
افزایش معنیدار عملکرد دانه و بيولوژیك سياهدانه را در
نتيجۀ افزایش سطوح کاربرد فسفر گزارش کردند.
 (2000) Mohamed et al.نيز به نقش مؤثر فراهمی
فسفر در بهبود عملکرد دانۀ سياهدانه اشاره کردند.
مشابه مرحلۀ گلدهی ،منابع اصالحکنندة خاك ،در
زمان برداشت نيز نقش معنیداری در افزایش غلظت و
جذب فسفر در بوته داشتند .در بين منابع ذکرشده،
کاربرد تلفيقی منابع ) (V+S+Tدر مقایسه با کاربرد
جداگانۀ آنها نقش بيشتری در افزایش معنیدار غلظت و
مقدار جذب فسفر داشت .همچنين در شرایط عدم
کاربرد فسفر ،کاربرد  S+Tو  V+S+Tدر مقایسه با
شاهد ،به افزایش غلظت فسفر بوته بهترتيب تا  26/5و
 22/3درصد منجر شد (جدول  .)9نتایج بهدستآمده
ضمن آنکه نشاندهندة نقش ویژة فسفر در بهبود
عملکرد سياهدانه است ،اهميت مواد آلی و بهویژه
واکنش اکسيداسيون را در افزایش حالليت و فراهمی
فسفر در خاك و در نتيجه بهبود عملکرد دانۀ سياهدانه
خاطرنشان میکند .همبستگی مثبت بين عملکرد دانه با
فسفر قابل جذب خاك (شکل -9الف) ،غلظت فسفر بوته
(شکل -9ب) و مقدار فسفر بوته (شکل -9ج) میتواند
توجيهی در این زمينه باشد.

(ج)

شکل  .9ارتباط بين عملکرد دانه با فسفر قابل جذب خاك (الف) ،غلظت فسفر بوته (ب) و مقدار فسفر بوته،
(ج) سياهدانه در مرحلۀ رسيدگی
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جدول  .9تأثيرات متقابل مقدار فسفر و منابع اصالحکنندة خاك بر
شاخصهای مورد مطالعۀ سياهدانه در مرحلۀ رسيدگی
مقدار فسفر
(کيلوگرم در هکتار)

منابع
اصالحکنندة خاك

غلظت فسفر بوته
(گرم بر کيلوگرم)

کارایی مصرف فسفر
(گرم بذر بر گرم فسفر خاك)

شاهد

5/53
9/21
9/29
9/29

13/46
19/93
3/91
3/41

9/59
9/89
9/49
6/16

15/11
3/94
3/43
8/15

9/94
6/99
9/86
6/98

19/95
8/36
3/84
8/39

9/65

1/64

* V+T

صفر

S+T
V+S+T

شاهد
V+T

99

S+T
V+S+T

شاهد
V+T

49

S+T
V+S+T

9/92

= LSD

*  :Sگوگرد :T ،باکتری تيوباسيلوس :V ،ورمیکمپوست.

در کنار جذب فسفر ،افزایش سطوح کاربرد فسفر
( 99و  49کيلوگرم در هکتار) تأثير معنیداری در بهبود
شاخص برداشت فسفر در سياهدانه داشت (جدول .)4
همچنين هر سه منبع اصالحکنندة خاك (شامل ،S+T
 V+Tو  )S+V+Tموجب افزایش شاخص برداشت فسفر
سياهدانه شدند (جدول .)4
با وجود تأثير معنیدار منابع اصالحکنندة خاك در
افزایش غلظت ،جذب فسفر و شاخص برداشت فسفر در
سياهدانه ،نتایج آزمایش حاکی از کاهش معنیدار
کارایی جذب و مصرف فسفر در نتيجۀ کاربرد منابع
اصالحکنندة خاك (شامل  V+T ،S+Tو  )S+V+Tبود
(جدول  .)4همچنين افزایش سطوح کاربرد کود فسفر به
(الف)

(ب)

کاهش کارایی جذب و مصرف فسفر منجر شد که البته
کاهش کارایی جذب از نظر آماری معنیدار نبود (جدول
 .)4برای مثال ،کارایی مصرف فسفر در تيمار شاهد
( 13/46گرم بذر بر گرم فسفر خاك) تا دو برابر بيش از
کارایی مصرف فسفر در تيمار  49کيلوگرم فسفر در
هکتار همراه با  S+V+Tبود ( 8/39گرم بذر بر گرم
فسفر خاك).
بهازای هر واحد افزایش شاخص برداشت فسفر،
عملکرد دانه بهطور معنیداری افزایش یافت (شکل -6
الف) .با وجود این ،بين کارایی جذب و یا مصرف فسفر
با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنیداری وجود
داشت (شکل  -6ب و ج).
(ج)

شکل  .6ارتباط بين عملکرد دانه با شاخص برداشت فسفر (الف) ،کارایی جذب فسفر (ب) و کارایی مصرف فسفر (ج) سياهدانه
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( در بهبود عملکرد کمی و کيفی سياهدانه
) میتوان بيان کرد کهal., 2000; Tuncturk et al., 2011
 صرفاً افزایش کارایی جذب و مصرف،در خاكهای آهکی
فسفر نشاندهندة افزایش عملکرد نيست؛ بلکه براساس
 افزایش شاخص برداشت فسفر تأثير،الف-9 نتایج شکل
.بيشتری در بهبود عملکرد کمی و کيفی سياهدانه دارد
Mohamed et

نتیجهگیری کلی

،در شرایط آهکی بودن خاك با مقدار کم فسفر
اکسيداسيون گوگرد بهویژه در کنار فراهمی منابع آلی
میتواند نقش مؤثری در افزایش حالليت فسفر خاك و
 افزایش.جذب بيشتر فسفر در سياهدانه داشته باشد
جذب فسفر بوته نيز میتواند جذب هرچه بيشتر
 با، از سوی دیگر.نيتروژن توسط بوته را امکانپذیر کند
توجه به ارتباط مثبت بين عملکرد دانه و شاخص
 بهنظر میرسد مجموعۀ راهکارهایی که به،برداشت فسفر
 در،تخصيص بيشتر فسفر زیستتوده به دانه منجر شود
.افزایش عملکرد سياهدانه بيش از پيش مؤثر خواهد بود
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بهطور کلی بحث کارایی جذب در خاكهایی با مقادیر
.)Khorassani, 2010( کم فسفر قابل استفاده مطرح است
 ارتباط کارایی جذب یا مصرف فسفر با عملکرد،با وجود این
 بهعنوان مثال.گياه از جنبههای مختلفی قابل بررسی است
 ارقامی که توانایی،در شرایط محدودیت فسفر خاك
 دارای کارایی جذب فسفر،بيشتری در جذب فسفر دارند
بيشتریاند که این کارایی زیاد به افزایش عملکرد این
Schröder et al., 2011; ( گياهان منجر میشود
 با افزایش، از شرایط دیگر.)Veneklaas et al., 2012
 ضمن بهبود جذب فسفر و،مصرف کود فسفر در خاك
 کارایی جذب ممکن است بهازای هر واحد،عملکرد گياه
.)Rahim et al., 2010( افزایش فسفر خاك کاهش یابد
 با توجه به ارتباط مثبت بين،براساس نتایج این آزمایش
) الف-1 حالليت فسفر خاك و جذب فسفر در گياه (شکل
و نيز ارتباط منفی بين کارایی جذب فسفر و عملکرد
 در شرایط، بهنظر میرسد،) ب-6 سياهدانه (شکل
 سياهدانه از فسفر موجود در خاك،محدودیت فسفر خاك
 براساس نقش ویژة فسفر.بهطور کاراتری استفاده میکند

REFERENCES
1.

Adhami, E., Maftoun, M., Ronaghi, A., Karimian, N., Yasrebi, J. & Assad, M. T. (2006). Inorganic
Phosphorus Fractionation of Highly Calcareous Soils of Iran. Communications in Soil Science and Plant
Analysis, 37, 1877-1888.
2. Arcand, M. M., Lynch, D. H., Voroney, R. P. & Van Straaten, P. (2010). Residues from a buckwheat
(Fagopyrum esculentum) green manure crop grown with phosphate rock influence bioavailability of soil
phosphorus. Canadian Journal of Soil Science, 90, 257-266.
3. Biswas, D. R. & Narayanasamy, G. (2006). Rock phosphate enriched compost: An approach to improve
low-grade Indian rock phosphate. Bioresource Technology, 97, 2243-2251.
4. D’Antuono, L. F., Moretti, A. & Lovato, A. F. S. (2002). Seed yield, yield component, oil content and
essential oil content and composition of Nigalla sativa L. and Nigella damascena L. Industrial Crops
and Product, 15, 59-69.
5. Duan, Z., Xiao, H., Dong, Z., Li, X. & Wang, G. (2004). Combined effect of nitrogen–phosphorus–
potassium fertilizers and water on spring wheat yield in an arid desert region. Communications in Soil
Science and Plant Analysis, 35, 161-175.
6. El-Deen, E. & Ahmed, T. (1997). Influence of plant distance and some phosphorus fertilization sources
on black cumin (Nigella sativa L.) plants. Assist Journal of Agricultural Sciences, 28, 39-56.
7. Fageria, N. K. & Barbosa Filho, M. P. (2007). Dry-matter and grain yield, nutrient uptake, and
phosphorus use-efficiency of lowland rice as influenced by phosphorus fertilization. Communications in
Soil Science and Plant Analysis, 38, 1289-1297.
8. Foroughifar, H. & Poor-Kasmani, M. E. (2002) Soil Science and Management. Ferdowsi University of
Mashhad Press.
9. Ghamarnia, H., Khosravy, H. & Sepehri, S. (2010). Yield and water use efficiency of (Nigella sativa L.)
under different irrigation treatments in a semi-arid region in the West of Iran. Journal of Medicinal
Plants, 4, 1612-1616.
10. Hopkins, B. & Ellsworth, J. (2005). Phosphorus availability with alkaline/calcareous soil. Western
Nutrient Management Conference, Salt Lake City, UT, 6, 88-93.
11. Javadi, H. (2008). Effect of planting dates and nitrogen rates on yield and yield components of black
cumin (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 6, 59-66. (In Farsi)

92

...  ارتباط حالليت فسفر خاك و جذب نيتروژن و تأثير آن:سيدی و همکاران

12. Kariminia, A. & Shabanpour, M. (2002). Evaluation of sulfur oxidation potential by heterotrophic
microorganisms in different soils. Water and Soil Science, 17, 68-79. (In Farsi)
13. Khorassani, R. (2010). Phosphorus uptake efficiency in corn, sugar beet and groundnut. Journal of
Water and Soil, 24, 180-188. (In Farsi)
14. Korkmaz, K., Ibrikci, H., Karnez, E., Buyuk, G., Ryan, J., Ulger, A.C. & Oguz, H. (2009). Phosphorus
use efficiency of wheat genotypes grown in calcareous soils. Journal of Plant Nutrition, 32, 2094-2106.
15. Lipman, J. G., Mc Lean, H. C. & Lint H. C. (1916). The oxidation of sulphur in soils as a means of
increasing the availability of mineral phosphates. Soil Science, 1, 533-539.
16. Lopez-Aguirre, J. G., Larios, J. F., Gonzalez, S. G., Rosales, A. M. & De Freitas, J. R. (1999). Effect of
sulfur application on chemical properties and microbial populations in a tropical alkaline soil.
Pedobiologia, 43, 183-191.
17. Manske, G. G. B., Ortiz-Monasterio, J. I., Van Ginkel, R. M., Rajaram, S. & Vlek, P. L. G. (2002).
Phosphorus use efficiency in tall, semi-dwarf and dwarf near-isogenic lines of spring wheat. Euphytica,
125, 113-119.
18. Mazaheri, D. & Majnon Hoseini, N. (2007). Fundamental of Agronomy. Tehran University Press. (In Farsi)
19. Mohamed, S. A., Medani, R. A. & Khafaga, E.R. (2000). Effect of nitrogen and phosphorus applications
with or without micronutrients on black cumin (Nigella sativa L.) plants. Annals of Agricultural Science,
3, 1323-1338.
20. Mohammady Aria, M., Lakzian, A., Haghnia, G. H., Berenji, A. R., Besharati, H. & Fotovat, A. (2010).
Effect of Thiobacillus, sulfur, and vermicompost on the water-soluble phosphorus of hard rock
phosphate. Bioresource Technology, 101, 551-554.
21. Mosavi Nik, M. (2012). Effect of drought stress and sulphur fertilizer on quantity and quality yield of
psyllium (Plantago ovata L.) in Baluchestan. Journal of Agroecology, 4, 170-182.
22. Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanabe, F. S. & Dean. L. A. (1954). Estimation of available phosphorus in
soils by extraction with sodium bicarbonate. United States Department of Agriculture, Circular no. 939.
23. Possinger, A. R., Byrne, L. B. & Breen N. E. (2013). Effect of buckwheat (Fagopyrum esculentum) on
soil-phosphorus availability and organic acids. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 176, 16-18.
24. Rahim, A., Ranjha, A. M., Rahamtullah, R. & Waraich, E. A. (2010). Effect of phosphorus application and
irrigation scheduling on wheat yield and phosphorus use efficiency. Soil & Environment, 29, 15 - 22.
25. Salvagiotti, F., Castellarín, J. M., Miralles, D. J. & Pedrol, H. M. (2009). Sulfur fertilization improves
nitrogen use efficiency in wheat by increasing nitrogen uptake. Field Crop Research, 113, 170-177.
26. Sameni, A. M. & Kasraian, A. (2004). Effect of agricultural sulfur on characteristics of different calcareous
soils from dry regions of Iran. II. Reclaiming effects on structure and hydraulic conductivity of the soils under
saline-sodic conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 35, 1235-1246.
27. Schrِöder, J. J., Smit, A. L., Cordell, D. & Rosemarin, A. (2011). Improved phosphorus use efficiency
in agriculture: A key requirement for its sustainable use. Chemosphere, 84, 822-831.
28. Seyyedi, S. M., Khajeh Hossieni, M., Rezvani Moghaddam, P. & Shahandeh, H. 2013. Effect of the
increasing soluble phosphorus on seed production and quality of black Seed (Nigella sativa L.) in a
calcareous soil. Journal of Horticultural Science, in Press. (In Farsi).
29. Shenoy, V. V. & Kalagudi, G. M. (2005). Enhancing plant phosphorus use efficiency for sustainable
cropping. Biotechnology Advances, 23, 501-513.
30. Shirani, H., Abolhasani Zeraatkar, M., Lakzian, A. & Akhgar, A. (2011). Decomposition rate of
municipal wastes compost, vermi compost, manure and pistaco compost in different soil texture and
salinity in laboratory condition. Water and Soil, 25, 84-93. (In Farsi).
31. Sibbet, S. S. (1995). Managing high pH calcareous, saline, and sodic soils of the Western Pecan growing
region. Hort Technology, 5, 222–225.
32. Singh, K. K., Srinivasarao, C. & Ali, M. (2005). Root growth, nodulation, grain yield, and phosphorus
use efficiency of lentil as influenced by phosphorus, irrigation, and inoculation. Communications in Soil
Science and Plant Analysis, 36, 1919-1929.
33. Soaud, A. A., Al Darwish, F. H., Saleh, M. E., El-Tarabily K. A., Sofian-Azirun, M. & Rahman, M. M.
(2012). Effects of elemental sulfur, phosphorus, micronutrients and Paracoccus versutus on nutrient
availability of calcareous soils. Australian Journal of Crop Science, 5, 554-561.
34. Tuncturk, M., Tuncturk, R. & Yildirim, B. (2011). The effects of varying phosphorus doses on yield and
some yield components of black cumin (Nigella Sativa L.). Advances in Environmental Biology, 5, 371-374.
35. Ullah, I., Jilani G., Haq M. I. &. Khan A. (2013). Enhancing bio-available phosphorous in soil through
sulfur oxidation by Thiobacilli. British Microbiology Research Journal, 3, 378-392.
36. Veneklaas, E. J., Lambers, H., Bragg, J., Finnegan, P. M., Lovelock, C. E., Plaxton, W.C., Price, C.A.,
Scheible, W., Shane, M.W., White, P.J. & Raven, J. A. (2012). Opportunities for improving phosphorususe efficiency in crop plants. New Phytologist, 195, 306-320.

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم گياهان زراعی ایران

94

37. Vidyalakshmi, R., Paranthaman, R. & Bhakyaraj, R. (2009). Sulphur oxidizing bacteria and pulse
nutrition - A Review. World Journal of Agricultural Sciences, 5, 270-278.
38. Waksman, S. A. & Joffe, J. S. (1922). The chemistry of the oxidation of sulfur by microorganisms to
sulfuric acid and transformation of insoluble phosphates into soluble forms. The Journal of Biological
Chemistry, 50, 35-45.
39. Zolfi Bavariani, M. & Nouruzi, M. (2010). Effect of organic matter on residual phosphorus recovering in
a calcareous soil. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 14, 87-98.

