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  ها ترین یافته مهم
 مشاهده گردید2 و کمترین آن در خاك هوتن 1دکوي بیشترین میزان آزادسازي آمونیوم غیرتبادلی در خاك کر . 

 کلرید سدیم بود˂ کلرید پتاسیم ˂ترتیب کلرید کلسیم  گیرها به میانگین آمونیوم آزاد شده توسط عصاره  .   

    و شـبه  سـاده شـده   ها، با معادالت الـوویچ   گیرها در همه خاك سرعت آزاد شدن آمونیوم غیرتبادلی توسط عصاره
  . وبی توصیف شدندمرتبه دوم به خ

  سینتیک، جذب سطحی، آزادسازي، آمونیوم غیرتبادلی  :هاي کلیدي واژه
 

 91-306-36  طرح تحقیقاتی به شماره شناسه :منبع یافته

  صفیه چرکزي، پور اسماعیل دردي ):گان(نویسنده

  هاي استان گلستان لف خاكهاي مخت بررسی آزادسازي آمونیم غیرتبادلی در سري :عنوان

  91-306- 36 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
بـود و پـس از آن بـا سـرعت     تـر  سریع)  ساعت16تا (ها در مراحل اولیه    شدت آزادسازي آمونیوم در خاك    

   .)1-3شکل  ( ادامه یافتيکمتر
  

  
  

  
  

  . هاي مورد مطالعه گیري متوالی با کلرید کلسیم در خاك  منحنی آزادسازي تجمعی آمونیوم با عصاره- 1- 3شکل 
  

  اهمیت موضوع
از نیتروژن در مورد نیتروژن قابل استفاه خاك وجود ندارد و وضعیت در استان گلستان اطالعات زیادي 

هاي دینامیکی عناصر غذایی با خاك و  کنش براي شناخت کامل برهم. شود روي میزان ماده آلی برآورد می
بینی سرنوشت آنها در طول زمان، تحرك، تشکیل گونه و زیست فراهمی عناصر غذایی، آگاهی یافتن از  پیش

د که تثبیت و نده ها نشان می تعدادي از بررسی. هاي درگیر ضروري است  مکانیسم واکنشسینتیک و
   .آزادسازي آمونیوم از منابع کودي در فصل رشد گیاه مهم است

  )شرح مساله(مقدمه 
کمبود نیتروژن . داردنقش بسیار مهمی گیاه است که در تغذیه گیاه پرمصرف نیتروژن از عناصر ضروري 

بنابراین تأمین نیتروژن قابل . باشد میدر کشاورزي مدرن  عامل محدودکننده رشد ياز هر عنصر دیگر بیش
این موضوع با توجه به سهولت . اي برخوردار است استفاده کافی در خاك براي رشد بهینه گیاه از اهمیت ویژه

  . کند روي نیتروژن اهمیت بیشتري پیدا می ها و هدر آمونیوم توسط رسو آزادسازي تثبیت 


