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سخنی با خوانندگان عزیز

دلسوزی ،تالش و کوشش پروفسور محمدجعفر ملکوتی چهره ماندگارکشور به همراه همکاران
ایشان در موسسه تحقیقات خاک و آب (جنابان آقایان دکتر کامبیز بازرگان رئیس محترم موسسه
تحقیقات خاک وآب و دکتر علیاصغر شهابی رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
اصفهان) در تعلیم ،تربیت ،انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی با فعاالن
عرصه کشاورزی و ایجاد فضای دلنشین کسب علم و دانش و درک شرایط ویژه ایران عزیز در زمینه
تولید محصوالت کشاورزی سالم ،حقیقتاً قابل ستایش است .مجموعه شرکت مروارید ارسباران بر
خود وظیفه میداند به عنوان اولین تولیدکننده کودهای سولفات پتاسیم و سولوپتاس(سولفات
پتاسیم محلول) در کشور از زحمات و خدمات ارزشمند استادان گرانقدر تقدیر و تشکر نماید.
کتاب پتاسیم دركشاورزي :نقش پتاسیم در تولید محصوالت كشاورزي سالم در جهت ارتقای
سطح آگاهی جامعه کشاورزی و همچنین برای استفاده از پژوهش و تحقیقات مربوط به نقش
بهبود حاصلخیزی خاک و تغذیه بهینه گیاهی در افزایش عملکرد هکتاری محصوالت کشاورزی
و تولید فرآورده های کشاورزی سالم و ضرورت اصالح فرمول کودی کشور از سوی شرکت
مروارید ارسباران بطور رایگان هدیه می گردد .امیدواریم با تکیه بر دانش ایرانی ،مصرف کودی
کشور بهینه و سفره ایرانی محتاج بیگانگان نباشد .شرکت مروارید ارسباران با هدیه این کتاب
آمادگی دارد در زمینه مصرف بهینه کودها با کشاورزان عزیز ،کارشناسان ،مسئولین و اساتید
محترم کشور ،همکاری نماید .توضیح آنکه در حال حاضر از تبدیل کلرورپتاسیم وارداتی با
استفاده از روش مانهایم ،روزانه  60تن سولفات پتاسیم گرانوله و پودری تولید می شود و از اوایل
سال  96این رقم به  180تن در روز افزایش خواهد یافت .در اینجا از مسئولین محترم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت درخواست می شود که نسبت به تولید کلرورپتاسیم با کیفیت در داخل
کشور اهتمام بیشتری به عمل آورند تا وابستگی کشور به کلرورپتاسیم وارداتی نیز کاهش یابد.
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«شرکت مروارید ارس باران همراهی مطمئن در تولید محصوالت کشاورزی سالم»

شرکت مروارید ارس باران در یک نگاه:

yاولین و بزرگترین تولیدکننده سولفات پتاسیم در کشور (در حال حاضر ظرفیت تولیدی
ساالنه آن  20هزار تن و تا اوایل سال  1396به  80هزار تن در سال می رسد )؛
yاولین و بزرگترین تولیدکننده سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) در کشور (در
حال حاضر ظرفیت تولیدی ساالنه آن پنج هزار تن ولیکن در صورت داشتن مشتری ،تا اوایل
سال  1396به  10هزار تن در سال نیز قابل افزایش است)؛
yتولیدکننده اسید کلریدریک(( )HClدر حال حاضر ظرفیت تولیدی ساالنه آن  24هزار
تن در سال میباشد)،
yمجهز به جدیدترین سیستم گرانول سازی؛
yمشاوره و راه اندازی پروژه سولفات پتاسیم با ظرفیت های گوناگون در کشور؛
این کتاب در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه کشاورزی و همچنین برای استفاده از پژوهش
و تحقیقات مربوط به نقش بهبود حاصلخیزی خاک و تغذیه بهینه گیاهی در افزایش عملکرد
هکتاری محصوالت کشاورزی و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم و ضرورت اصالح فرمول
کودی کشور از سوی شرکت مروارید ارس باران بطور رایگان هدیه میگردد .امیدواریم با
تکیه بر دانش ایرانی ،مصرف کودی کشور بهینه و سفره ایرانی محتاج بیگانگان نباشد.
شرکت مروارید ارس باران در سال  1385توسط سهامدارانی پایه گذاری شد که از اواخر
دهه هفتاد در زمینه تولید کودهای کشاورزی در کشور فعالیت داشتند با بررسیهای انجام
گرفته ،به این نتیجه رسیدند که در زمینه تولید سولفات پتاسیم با استفاده از فرایند مانهایم
فعالیت نمایند که هیچ گونه تولیدی در کشور صورت نمیگرفت و کشاورزی کشورمان نیز نیاز
مبرم خود را توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین مینمودند .در اثر تالشهای سازنده
و مستمر سهامداران شرکت ،در اردیبهشت ماه سال  1388اولین واحد سولفاتپتاسیم کشور در
شهرستان گرمسار افتتاح و در حال حاضر با ظرفیت ساالنه  20هزار تن سولفاتپتاسیم 5 ،هزار
تن سولوپتاس (سولفاتپتاسیم محلول) و  24هزار تن اسید کلریدریک ( ،)HClاولین و
بزرگترین تولیدکننده سولفاتپتاسیم و سولوپتاس در کشور است .تولیدات این شرکت عبارتند از :
yسولفاتپتاسیم ( (SOPگرانوله که به صورت قبل از کاشت مصرف میگردد.
yسولفاتپتاسیم ( (SOPپودری که به صورت قبل از کاشت مصرف میگردد.
yسولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) که به صورت سرک همزمان با رشد گیاهان زراعی،
دارویی ،باغهای میوه و گلخانهها همراه با آب آبیاری مصرف میگردد.
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تولیدات این شرکت دارای شماره ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب و همچنین دارای
گواهینامههای  OHSAS18001 - ISO 140001 - ISO 9001 - ISO 10668از BRS
آمریکا میباشد .اين مجموعه همواره خود را ملزم به ارائه محصوالتی با كيفيت استاندارد ،تنوع مطلوب
و قيمت مناسب مینماید ،به همین دلیل تولیدات این شرکت با استقبال شايسته مشتريان روبرو گشته
است  .اهداف این شرکت عالوه بر تولید کودهای پتاسیمی با کیفیت مطلوب ،ايجاد اشتغال مولد در
داخل كشور و ممانعت از ورود محصوالت مشابه خارجی میباشد .در راستای نیل به این اهداف ،شركت
مروارید ارس باران محصوالت خود را ،متناسب با نياز روز بازار ،با كيفيت قابل قبول و مشابه نمونههای
خارجی (برتر از نمونه خارجي) به بازار عرضه نمايد.
میهن عزیزمان ایران با میراث غنی فرهنگی که در بستری از مناظر بدیع و تنوع آب و هوایی قرار
گرفته و جغرافیای طبیعی آن را تشکیل میدهد .وجود آب و هوای چهار فصل و محصوالت متنوع
باغی و زراعی ،ایران را در زمره کشورهای با تنوع اقلیمی فراوان قرار دادهاست  .خداوند منان را
شاکریم که شرکت مروارید ارس باران در چنین موقعیت جغرافیایی در این کره خاکی قرار
گرفته و بر خود میبالیم که همواره سعی کردیم در خدمت بخشی باشیم که جزء اقشار زحمتکش
جامعه بوده و بخش عمده از نیازهای غذایی کشور را همین قشر زحمتکش تامین مینماید و
افتخار میکنیم محصوالت تولیدی این شرکت در راستای تولید محصوالت کشاورزی سالم بوده
و سبب افزایش درآمد کشاورزان سختکوش خواهد بود.
شرکت مروارید ارس باران بر خود میبالد به عنوان اولین تولیدکننده سولفاتپتاسیم و
سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) در کشور شناخته میشود و سعی دارد محصوالت خود
را با باالترین استاندارد ،تولید و به بخش کشاورزی کشور عرضه نماید .این شرکت همواره
سعی و تالش مینماید با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و استفاده از تجربیات گذشته،
قدمی مثبت در افزایش عملکرد هکتاری ،کیفیت و مرغوبیت فرآوردههای کشاورزی بردارد و
در این راستا اعتقاد به ترویج مصرف بهینه انواع نهادههای کشاورزی از جمله سولفاتپتاسیم
و سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) که این کودها را کودهای کیفیت نیز مینامند ،دارد
و میکوشد با اساتید مبرز دانشگاهی و مراکز تحقیقات کشاورزی ،قدمهای موثری را بردارد.
امید است در این برهه از زمان که کمبود آب بخشی عمده از تولیدات کشاورزی کشور را به
خطر انداخته ،با ترویج مصرف بهینه کودها از جمله مصرف سولفاتپتاسیم(قبل از کاشت) و
سولوپتاس (به صورت سرک) ،هزینه ها را کاهش و محصوالت کشاورزی با کیفیت برتر تولید
نماید .زیرا ما اعتقاد راسخ داریم با ترویج مناسب این کودها ،ضمن افزایش کمی و کیفی
محصوالت کشاورزی ،کیفیت تولیدات افزایش و هزینههای تولید نیز کاهش خواهد یافت
و امیدواریم جامعه فهیم کشور ،ما را در این امر مهم با مطالعـه آخرین دستاوردهای علمی
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(کتاب حاضر) همراهی نماید تا عالوه بر نیل به اهداف فوق ،کارایی آب ،کود و سطح درآمد
کشاورزان سختکوش کشور را افزایش دهیم .انشاءاهلل
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پیشگفتار چاپ دوم

رتبه بهداشتي جامعه ما از میان  192کشور 123 ،است.متأسفانه علت اصلي این رتبه بسیار پایین،
سوءتغذیه میباشد .یکی از دالیل مهم سوءتغذیه ،عدم رعایت اصول مصرف بهینه کود در مزارع،
باغها و عدم توجه به محتوای شعار پیشگیری بهتر از درمان میباشد .به رغم آنکه بیش از
 85درصد مردم کشور ظاهرا ً سیر میباشند ،لیکن حدود  90درصد آنان به نحوی دچار گرسنگی
سلولی هستند و دلیل اصلی آن عدم توجه متوليان تأمين محصوالت غذايي به مفهوم امنیت
غذایی میباشد .پژوهشها در کشور ثابت کرده که رابطهاي تنگاتنگی بین خاک سالم ،گیاه سالم
و انسان سالم وجود دارد و منشأ اکثر کمبودها و بیماریهای انسانی به سوءتغذیه بازمیگردد .پایین
بودن کیفیت خاک های زراعی و تغذیه نامتعادل گیاهی (مصرف نامتعادل کودها) که متأسفانه
امروزه گریبان گیر بخش کشاورزی کشور شده است ،منجر به سوءتغذیه انسانی گردیده است.
از عالیم سوءتغذیه در جامعه ایرانی میتوان به ریزش مو ،بداخالقی ،سرماخوردگی های مزمن،
کم حوصلگی،خستگی مفرط ،پوکی استخوان ،تشديد کوتاهی قد ،افسردگی ،کم خونی ،سرطان
گوارشی و ایمنی پایین بدن اشاره نمود.
با بهبود تغذیه گیاه که عمدتاً با مصرف بهینه کودها در مزرعه تحقق می یابد ،افزون بر
کمی و کیفی محصوالت کشاورزی ،بخش عمدهای از سوءتغذیه را میتوان برطرف
افزایش ّ
و وضعیت تغذیهای مردم را اصالح نمود .همچنین به دلیل افزایش ایمنی بدن ،نیاز به انواع
مكملهاي غذايي و داروها را میتوان در کشور به گونهاي چشمگیرکاهش داده و در نهایت
رتبه بهداشتی جامعه را اصالح نمود .انجام این امر مهم که از طریق اصالح در سیستم یارانهای
و نظام تأمين و عرضه کودها قابل تحقق میباشد ،افزون بر صرفهجویی ارزی ،باعث ايجاد
اشتغال گسترده در کشور از طریق راهاندازی کارخانههای تولید کودها خواهد شد .همچنین ،با
رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه مصرف کودهای سولفات پتاسیم و سولفات روی ،افزون
بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی ،شاخص سالمت نیز تا حد استاندارد
قابل قبول ،افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر طبق مستندات موجود ،سطح كشت اراضي ديم و آبي در جهان بالغ بر 1/5
ميليارد هكتار و در ايران نيز حدود  14ميليون هكتار (در سال هاي پرباران  18ميليون هكتار)
است .از طرف ديگر ،مصرف جهاني كودهای پرمصرف برحسب عنصر غذايي در سال بالغ بر 180
ميليون تن (کودهای نیتروژنی  ،110فسفاتی  40و پتاسیمی  30میلیون تن) است .به عبارت
ديگر ،ميانگين مصرف كودهای پرمصرف به حسب عنصر غذایی صرفنظر از سطح كشت اراضي
آبي و ديم ،حدود  117و بر حسب کود نیز تقریباً معادل  260كيلوگرم در هكتار (برحسب نوع
کود مصرفی) است .با محاسبه فوق ،نظربه اینکه سطح كشت اراضي ديم و آبي در ايران 14
(ث)
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ميليون هكتار است .بنابراین ،نیاز ساالنه كودهای شیمیایی پرمصرف در کشور در یک سال زراعی
نرمال برحسب عنصر غذایی  1/64میلیون تن و برحسب مقدار کود  3/64میلیون تن (کودهای
نیتروژنی ،2/50فسفاتی  0/64و پتاسيمی  0/50میلیون تن) برآورد میگردد و این در حالی
است که نسبت کودی (ترکیب کودهای شیمیایی عناصر غذایی پرمصرف) در جهان به صورت
(پتاسیم) ( - 26فسفر) ( -37ازت)  100است ،لیکن ،این نسبت در کشور ما نامتعادل بوده
(در سال  1392در ایران این نسبت برابر (پتاسیم) ( - 07فسفر) ( -34ازت)  100بود.
بنا به گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ) ،(FAOدستكم  33درصد افزایش
تولیدات کشاورزی در جهان طی چهار دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده است.
در کشورهایی که مصرف کود در آنها بهینه است ،این افزایش توليد می تواند تا  60درصد
و حتی بیشتر نیز باشد .مدیر كل پيشين فائو در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا ،اعالم
كرد که از کمبود عناصر ریزمغذی ،ساالنه درکشورهای در حال توسعه بیش از  128میلیارد
دالر خسارت به فرآوردههاي کشاورزی وارد میشود .بديهي است چنانچه ارتقاء سطح سالمت
جامعه نيز مطرح باشد ،اين رقم بسيار بيشتر بوده و غيرقابل شمارش خواهد بود .از طرف دیگر،
بیگمان ،یکی از اصول اولیه تولید پایدار ،ارتقاء کیفی خاک از بعد حاصلخیزی و برگرداندن
مجدد عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک است که متأسفانه در برنامه کودی
کشور نادیده گرفته شده است .در حالیکه نسبت جذب عناصر غذایی از خاک عمدتاً به صورت
)100 (N) - 15 (P) -80 (K) - 30 (S) -30 (Ca) - 15 (Mg) - 0/50(Fe) -0/30 (Mn) - 0/20(Zn) - 0 /10(Cu) - 0 /10(B

میباشد،لیکندرحالحاضرعمدهکودهایمصرفیکشورراکودهاینیتروژنيوفسفاتیتشکیل میدهند .این
موضوع عم ً
ال زنگ خطری برای تولید محصوالت کشاورزی سالم و تهدیدی برای امنیت غذایی
کشور میباشد .نتایج پژوهشها نشان داده که با مصرف نامتعادل کودها بهویژه زیادهروی در مصرف
کودهای نیتروژني و فسفاتی ،افزون بر افزایش تجمع نیترات ( )NO3و کادمیوم ( ،)Cdاز کیفیت
محصوالت کشاورزی نيز کاسته میشود .با استمرار در مصرف مواد غذايي با كيفيت پايينتر ،رتبه
بهداشتي جامعه نيز افت پيدا خواهد نمود.
بنابراین ،براي تحقق مصرف بهینه کود (کوددهی بر پايه نتايج تجزيه خاکهاي تحت كشت
فرآوردههاي زراعی ،دارویی ،زینتی و درختان جدیداالحداث و نيز كوددهي در درختان میوه ده و
زينتي بر پايه نتايج تجزیه برگي) ،حفظ منابع پایه ،تولید پایدار ،افزایش عملکرد هکتاری ،افزايش
کارآیی کود و آب ،نیل به خودکفایی نسبی ،غنیسازی محصوالت کشاورزی و از همه مهمتر
ارتقاء سطح سالمت جامعه و بهبود وضعیت معیشتی توليدكنندگان كـشاورزي ،مطالعـه كتـاب
پتاسیم دركشاورزي :نقش پتاسیم درتولید محصوالت كشاورزي سالم را براي اساتيد،
محققين ،كارشناسان ،دانشجويان و مولدين كشاورزي زحمتکش توصيه مينمايد .اميد است
(ج)
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با كاربردي كردن مطالب درج شده در اين كتاب و كتاب هاي علمي مشابه و همگاني كردن
تجزيه خاك و گياه درطي برنامه چشمانداز  20ساله ،افزون بر نيل به خودكفايي نسبی و تولید
محصوالت کشاورزی با كيفيت برتر ،كارآيي كودها را افزايش و مقدار آاليندههايي همچون
نيترات و كادميوم را در محصوالت كشاورزي كاهش داده و از اين رهگذر ،در نيل به تندرستي
جامعه كوشش کنيم.
با عنایت به نتایج درج شده در این کتاب ،با توجه به تخلیه و قدرت تثبیت باالی پتاسیم
توسط خاک های رسی درخاک های آهکی ایران ،برای تحقق افزایش عملکرد (کمی و کیفی)
هکتاری محصوالت کشاورزی ،بهتر است ضمن فرهنگ سازی برای مصرف هر چه بیشتر کودهای
پتاسیمی ،نسبت کودی تا حد جهانی {(پتاسیم) ( - 26فسفر) ( -37ازت)  }100اصالح شود.
همچنین ،مصرف کودهای پتاسیمی نیز مشابه کودهای نیتروژنی در سه نوبت یعنی یک سوم
قبل از کاشت با استفاده از سولفات پتاسیم ،یک سوم زمان پنجه زنی و یک سوم باقیمانده قبل
از زمان گلدهی با استفاده از کلرورپتاسیم (برای شالیزارها و سایر محصوالت زراعی در شمال
کشور) و یا با استفاده از سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) به صورت دو بار سرک همراه با آب
آبیاری انجام گیرد .با انجام این امر ،در صورت مدیریت بهینه سایر عوامل موثر در تولید ،ضمن
آنکه عملکرد هکتاری و کیفیت محصوالت کشاورزی افزایش خواهد یافت،کارآیی پتاسیم بهبود و
غلظت آالینده های کادمیوم و نیترات نیز بطور معنی داری کاهش خواهد یافت.
در خاتمه ،نويسندگان از لطف همکاران به ویژه جنابان آقایان دکتر پیمان کشاورز دانشیار محترم
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،دکتر احمد بای بوردی استادیار محترم
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و دانشجويان دکتری و کارشناسي
ارشد گروه خاک شناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس به ویژه آقایان مهندس علیاکبر
زارع ،مهندس محمد توفیقی و خانم ها مهندس ناصری و مهندس حاتم که برای ویراستاری کتاب
حاضر با اینجانب همکاری داشتهاند و نیز از جناب آقای صیاد فرهادی مدیر عامل محترم شرکت
مروارید ارسباران و همکاران به خاطر حمایتهای مالی بیدریغ شان برای چاپ کتاب حاضر ،از
سركاران خانمها رفیعی و هدایتی براي تايپ و از همكاران محترم انتشارات مبلغان به ویژه سركار
خانم نجّاری و جنابان آقایان صدوقی و بریمانی كه در تدوين و چاپ دوم اين كتاب همكاري
دلسوزانه داشتهاند ،تشكر و قدرداني مينمايد.
نگارنده اول :محمدجعفر ملكوتي
پاییز1395 ،
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شرايط امروز جهان از نظر توليد محصوالت كشاورزي و تغذيه جمعيت انساني از هر زماني در گذشته
پيچيدهتر و بغرنجتر شده است  .اين شرايط پيچيده در جهان سوم به مراتب سختتر و بحراني تر
ميباشد .از يك طرف به علت فقر حاكم بر جامعه و توليد ناخالص داخلي كم و بدتر از آن توزيع بسيار
ناهمگون و غير متعارف توليد سرانه پايين ،قدرت مصرف حداقلها را نيز از اقشار آسيبپذير جامعه
خلع نموده ،گرسنگي و سوء تغذيه را به شدت به حالت فزايندهاي رسانيده و از سوي ديگر باز به دليل
فقر حاكم بر جامعه و سياستهاي ضد و نقيض اقتصادي در كشورها از جمله كشور ايران سبب گرديده
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از رشد مثبتي برخوردار نشود كه نتيجه نهايي آن به عدم افزايش
پيشبيني شده توليد و افزايش بي رويه قيمتهاي محصوالت كشاورزي حتي در مقياس جهاني منجر
گرديده است كه در نهايت سوء تغذيه را حادتر و وضعيت سالمت و بهداشت جامعه را به شدت نگران
كننده نموده است .در اين شرايط دشوار اهميت تحقيقات و مهم تر از آن كاربرد نتايج آن در توليد
بسيار حائز اهميت ميباشد .گرچه ضعف سرمايهگذاري و روند كاهشي آن خود تأثير به سزايي در عدم
كاربردي نمودن نتايج تحقيقات در توليد را باعث شده ولي باز بايد خداوند را شاكر بود كه هنوز بخش
تحقيقات تحت تأثير مسايل فوق قرار نگرفته و محققين كشور در حد وظايف محوله تالشهاي خود را
براي افزايش توليد و كاهش هزينه نهايي انجام ميدهند و شايد به جرأت بتوان گفت كه در صدر اين
مؤسسات تحقيقاتي ،مؤسسه تحقيقات آب و خاك ميباشد كه در ده سال گذشته در اين زمينه يعني
افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي از طريق انجام تحقيقات كاربردي و سپس انتشار نتايج در
قالب كتاب ،مقاله و نشريههاي فني (تحقيقي-ترويجي) پيشتاز سايرين بوده است.
كتاب ارزشمند پتاسيم در كشاورزي ايران كه هماكنون آن را در دست مطالعه داريد ،يكي
از جديدترين كتابهايي است كه چشماندازي از پتاسيم در كشاورزي ايران را در برابر شما
ميگستراند .به عنوان دبيركل خانه كشاورز كه سراي كليه كشاورزان اعم از دامداران ،مرغداران،
زارعين ،باغداران ،صيادان و صاحبان صنايع غذايي ميباشد ،الزم ميدانم از زحمات كليه اين عزيزان
محقق نهايت سپاسگزاري خود را اعالم نموده و اميد آنرا داريم كه با توسعه عملي آموزش و ترويج
كشاورزي در سطح توليدكنندگان و كاربرد نتايج تحقيقات به دست آمده ،سبب تشويق محققين و
افزايش توليد و كاهش قيمتهاي نهايي تمام شده و برطرف گرديدن سوء تغذيه مزمن كه سالمت
جامعه را به شدت تهديد مي كند ،باشيم .انشاءاهلل.
عيسي كالنتري
دبيركل خانه كشاورز
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خاك محيطي زنده و بستر طبيعي رشد گياهي است .براساس روايات اسالمي انسان ريشه در خاك دارد و از
بركات بيانتهاي آن همواره بهرهمند بوده است .اما مجموع دانستههاي او نسبت به اين سرمايه طبيعي ،همواره
اندك و محدود بوده است .خاكشناسي اگرچه از قديميترين علوم كشاورزي است ،اما شاخهها و رشتههاي
مختلف آن همواره از آخرين دستاوردهاي علمي بشر در زمينههاي مختلف علوم و تكنولوژي بهرهگيري مينمايد.
مصرف متعادل كود يكي از عوامل مهم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي است .بررسي
عملكرد  10ساله نشان دهنده ايجاد تغييرات اساسي در نوع و مقادير كودهاي شيميايي مورد نياز كشور
ميباشد كه از اين دوره ميتوان به دوره نهضت بهينهسازي مصرف كود در كشور ياد نمود .به دليل اعالم و
ترويج تفكر مصرف بهينه كود تنوع كودي از دو نوع كود در سال  1370به بيش از  18نوع در سال 1383
افزايش يافته و روند تأمين كود نيز سير صعودي خود را ادامه داده و قرار است به منظور افزايش توليد و بهبود
كيفيت محصول ساالنه حداقل  250هزار تن به مصرف كودها اضافه گردد (مصرف كودهاي يارانهاي در سال
 1383بالغ بر  3/7ميليون تن بوده است) .مقايسه عملكرد متوسط توليد چند محصول راهبردي (استراتژيك)
كشور با توليدات كشاورزان نمونه و پيشرو مؤيد آن است كه از طريق مصرف بهينه كود ضمن توجه كافي به
ساير عوامل توليد ميتوان به عملكرد پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه دست يافت.
كتاب ارزشمند پتاسيم در كشاورزي ايران كه هماكنون آن را در دست مطالعه داريد ،يكي از جديدترين
كتابهايي است كه چشماندازي از پتاسيم در كشاورزي ايران را در برابر شما ميگستراند .با مطالعه اين كتاب
خواننده ميتواند به كنجكاويهاي خويش در مورد نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصوالت
كشاورزي پاسخ گويد .تدوينكنندگان گرامي اين كتاب كه با صرف وقت ارزشمند خود ،با دقت فراوان ،مطالب
جديدي را در اين كتاب گردآوردهاند ،هر يك از جمله اساتيد ارجمندي هستند كه در رشتههاي مختلف علوم
مربوط به حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي ،صاحب دانش و تجربهاي فراوان هستند و درج نام آنان در مطلع
كتاب ،موجب جلب نظر محققان ،دانشپژوهان و دانشجويان عزيزي است كه براي سيراب نمودن عطش علمي
خود ،به دنبال مطالب جديد علمي ميباشند.
اينجانب كار بزرگ اين عزيزان را ميستايم و از همتي كه در تهيه اين كتاب گرانسنگ مصروف نمودهاند،
سپاسگزاري مينمايم و اميدوارم كه تالش آنان مأجور خداوند متعال و مورد استفاده پژوهندگان محترم ،اساتيد
معظم و دانشجويان گرامي قرار گيرد.
مهدي نفيسي
استاد و مشاور مديريت برنامهريزي شركت ملي
صنايع پتروشيمي
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پتاسيم بعد از ازت يكي از مهمترين عناصر غذايي در حيات گياهان بوده كه عالوه بر وظايف
فيزيولوژيكي بسيار مهمي كه در گياه به عهده دارد ،در بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي نيز
جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است ،بهطوريكه از اين عنصر به نام عنصر كيفيت نام
برده ميشود .از وظايف بيوشيميايي پتاسيم فعال سازي سيستم هاي آنزيمي مختلف در گياه
است .به طوري كه پتاسيم فعال كننده بيش از  50گونه آنزيم مي باشد .اكسيدوريداكتازها ،دي
هيدروژنازها ،تراتسفرازها و كينازها آنزيم هايي هستند كه توسط كاتيون يك ظرفيتي پتاسيم
فعال مي شوند .ميزان گردش نيتروژن و ساخته شدن پروتئين در گياهان سالم به دليل فعال
بودن اين نوع آنزيم ها تحت تاثير ميزان پتاسيم كافي در گياه است .پتاسيم در سطوح گوناگون
بر فتوسنتز گياهان عالي تأثير دارد .انتقال مواد تحليل يافته و فتوسنتزي توسط پتاسيم انجام و
تسريع مي يابد .تجمع پتاسيم در آوند چوبي ،پتانسيل اسمزي شيره آوندي را كاهش داده و به
همين سبب ،فشار ريشهاي و جذب آب افزايش پيدا مي كند .پتاسيم به عنوان برجسته ترين
عنصر معدني نقش كليدي در تنظيم روابط آبي گياه دارد .اين امر اثر سودمندي بر مصرف آب
دارد ،زيرا پتانسيل اسمزي كمتر ،نگهداري آب را بهبود مي بخشد .كاهش در ميزان تعرق و تنظيم
باز و بسته شدن روزنه نتيجه ورود و خروج پتاسيم در سلولهاي محافظ روزنه است .بيشتر بودن
ميزان اسيد آمينه پرولين در گياهاني كه به ميزان كافي پتاسيم دريافت كرده اند ،رويكردي ديگر
در افزايش مقاومت به خشكي گياهان است .نقش پتاسيم در توازن بار و تنظيم پهاش ،اين نظريه
كه «پتاسيم كاتيوني براي آنيون ها است» را تأييد مينمايد .بطور كلي افزايش مقاومت در مقابل
تنش هاي محيطي زنده و غير زنده از نقشهاي ديگر پتاسيم در گياه است.
در سال  1370مقدار كل كود مصرفي در كشور حدود دو ميليون تن و تنها از دو منبع اوره و
فسفات آمونيوم بود .مصرف كودهاي حاوي پتاسيم و عناصر كم مصرف كه همچنان تا اواسط
دهه هفتاد در كشور تقريباً ناشناخته بود ،از سال  1375آغاز شد به طوري كه هماكنون به غير از
عناصر كممصرف تنها بيش از  250هزار تن انواع كودهاي پتاسيمي در كشور مصرف ميشود .در
ده سال اخير تغييرات شگرفي در فرمول كودي كشور صورت گرفته است .فرمول كودي كشور
كه در سال  1370به ترتيب به نسبت ازت )100 (N؛ فسفر )111 (P2O5؛ پتاسيم )3 (K2O؛
گوگرد ) 3 (Sو ريزمغذي ها صفر درصد و در سال  1375به ترتيب 100؛ 58؛ 5؛  5و صفر بود،
در سال  1380به ترتيب به 100؛ 55؛ 22؛  10و  1درصد تغيير يافته و در نظر است در پايان
برنامه چهارم توسعه با كمك مسئولين امر به نسبت 100؛ 50؛ 40؛  50و  4درصد اصالح گردد.
تا سال  ،1375شركت ملي صنايع پتروشيمي تنها توليدكننده كود در داخل كشور بود .اين
شركت اكنون حدود  1/8ميليون تن كود (عمدتاً نيتروژني و فسفاتي) توليد و در اختيار شركت
(د)
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خدمات حمايتي كشاورزي قرار ميدهد .از سال  1375موضوع توليد كود در داخل كشور توسط
بخش خصوصي با حمايت مسؤولين وزارت كشاورزي تحقق يافته است .حسب اظهارنظر انجمن
صنفي توليدكنندگان كود ،ظرفيت توليد كود توسط بخش خصوصي به رقمي فراتر از دو ميليون
تن در سال رسيده كه اين امر در صورت ادامه حمايت الزم مسؤولين مربوط ،نويدبخش خودكفايي
توليد كود در كشور است .از جمله طرح هاي مربوط به نهضت توليد كود در كشور ،راهاندازي
طرح پايلوت توليد كلريد پتاسيم از شورابههاي كوير با كمك محققين محترم پژوهشگاه صنعت
نفت است و هم اكنون اين طرح به وزارت صنايع و معادن واگذار شده تا امكان ساخت اين كود از
شورابههاي كوير در خور بيابانك با ظرفيت  10هزار تن در سال فراهم گردد كه نياز به پيگيري
و حمايت جدي و همه جانبه دارد.
دستآوردهاي يك دهه اخير ايجاب مينمود كه كتاب پتاسيم در كشاورزي ايران با مطالب
جديد تهيه و ارائه گردد .اميد است مطالب ارائه شده كه حاصل يك دهه تالش شبانهروزي محققين
گرانسنگ مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،بخشهاي تحقيقات خاك و آب در استانهاي مختلف
كشور ،دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تربيت مدرس و نيز اساتيد معزز و دانشجويان
محترم ساير گروههاي خاكشناسي دانشگاههاي كشور است ،مورد استفاده خوانندگان محترم ،به ويژه
پژوهندگان شيمي ،حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه قرار گيرد.
تهيه كنندگان كتاب
بهار1384 ،

(ذ)

مقدمه 1

مقدمه

از مهمترين اهداف كشور در هزاره سوم ميتوان به تعيين پتانسيل توليد منابع خاك و آب و
پايش آنها در جهت توليد و توسعه پايدار و سپس تالش در جهت تداركات افزايش عملكرد و
غنيسازي محصوالت كشاورزي به منظور بهبود كيفيت غذا در راستاي دستيابي به استانداردهاي
اصول بهداشت و سالمت سالمت جامعه را نام برد .به عبارت سادهتر وظايف ما بهعنوان خادمين
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي در بخشهاي مختلف تحقيقات ،آموزش ،ترويج و اجرا عبارت
ا ز ارائه راههاي علمي براي دستيابي به افزايش عملكرد؛ بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي؛ ارتقاء
سطح سالمت جامعه و تأمين امنيت غذايي؛ پايداري در توليدات كشاورزي و حفاظت از محيط
زيست ميباشد .برنامه عملياتي پذيرفته شده توسط قطعنامه جهاني غذا ) ،(WFSكه ايران نيز يكي
از اعضاي آن است ،همه دستاندركاران كشاورزي را براي يك سري تالشهاي هماهنگ در همه
سطوح فراخوانده است تا از اين طريق توليد غذا و دسترسي به آن را با تمركز بر كشورهايي كه دچار
كمبود سرانه غذا هستند ،افزايش دهد .در واقع هدف اين است كه آمار فعلي جمعيت دچار سوء
تغذيه تا سال  2015به نصف تقليل يابد .بررسي تجربيات سه دهه گذشته توسط  FAOو تصوير
چشم انداز كشاورزي جهان در سالهاي  2015و  2030و مقايسه اين روندها در كشور ،ما را در
همه سطوح به تفكر در چالشهاي پيش رو وا ميدارد.
بهرهگيري از تجربيات كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافت در حركت از سيستمهاي
كشاورزي معيشتي به سمت سيستم كشاورزي مدرن و اقتصادي و بومي كردن اين تجربيات و تبيين
راهكارهاي الزم در كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت متناسب با شرايط كشور ميتواند از هم اكنون
ياريمان نمايد تا از طريق بازنگري در سياستهاي آموزشي ،پژوهشي و اجرايي مسير صحيح توسعه
پايدار را معين نماييم .رشد جمعيت و به دنبال آن نياز به غذاي بيشتر از يك طرف و مشكالت
پيشروي افزايش سطح زير كشت فشار بيش از حد انسان بر منابع ،شكنندگي منابع موجود و اثرات
نامطلوب آن بر محيط زيست از جمله چالشهايي است كه سبب شده تا افزايش كمي و بهبود كيفي
محصوالت در واحد سطح ) (Intensificationبه عنوان يكي از اساسيترين راههاي پاسخگويي به
نيازهاي آتي جوامع ،مورد تأكيد همه كشورها قرار گرفته و كليدي بودن حاصلخيزي خاك در امنيت
جهاني غذا و كشاورزي پايدار سرلوحه بيانيه جهاني غذا قرار گيرد .از اين رو تغيير ديدگاه از حالت
جزءنگري به كلنگري و نگرش سيستمي نظير استفاده از مديريت تلفيقي برخي يا همگي عوامل
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موثر در رشد گياه از جمله راهبردهاي مورد تأكيد است كه در آنها محور اساسي و هدف ،افزايش
عملكرد و بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي ميباشد .تجربه موفق  FAOدر مورد مديريت تلفيقي
آفات ) (IPMو برگزاري كالسهاي مزرعهاي براي زارعين ،سبب شد تا در سال  1996مديريت
تلفيقي حاصلخيزي خاك نيز از طريق برپايي كالسهاي مزرعهاي نگرش زارعين به تحقيق ،آموزش
و ترويج را تغيير دهد .علوم خاك نيز در سطح جهاني نگرش خود را به خاك و سالمتي انسان تغيير
داده تا توان خود را عالوه بر كميت در كيفيت نيز به كار گيرد .صنعت كود كه در دو بخش دولتي و
خصوصي در كشور وظيفه سنگيني را در آينده به عهده دارد بايستي از مشاركتكنندگان جدي در
اين عرصه باشد .اميد است طرح مسايل فوق در قالب اين مجموعه بتواند مشاركت كليه سطوح از
سياستگذاران ،مصرف كنندگان ،توليد كنندگان ،محققان ،مروجان و نهادهاي مختلف را در راستاي
نزديكي ديدگاهها و ايجاد نگرشهاي جديد با اولويت قرار دادن حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه در
سطح ملي به منظور تحقق امنيت غذايي ،كشاورزي پايدار و در نهايت توسعه پايدار ،فراهم آورد.
امروزه موضوع كيفيت غذايي محصوالت كشاورزي مورد توجه بسياري از محافل تحقيقاتي جهان
است ،بخصوص از آن جهت كه استفاده بيروية كودهاي شيميايي ،علف كشها ،حشرهكشها
و غيره از كيفيت محصوالت كشاورزي ميكاهند .كيفيت را ميتوان از جنبههاي بصري ،بويايي،
چشايي ،مقدار مواد مؤثر در محصول ،مانند :مواد قندي ،نشاستهاي ،پروتئيني و يا ويتامينهاي
مختلف مورد بررسي قرار داد .عوامل مختلفي مانند عوامل ژنتيكي ،آب و هواي محيط كشت و درجه
حاصلخيزي خاك مي توانند اثرات مهمي در كيفيت محصوالت كشاورزي داشته باشند .به طور كلي
ميتوان گفت كه مشخصات ژنتيكي ارقام مختلف گياهان تأثير زيادي روي مقدار ويتامين موجود در
محصوالت گياهي دارند .به عنوان مثال غلظت ويتامين  Cدر بعضي محصوالت ميتواند تا  29برابر
محصوالت ديگر باشد .آب و هواي منطقه ،طول مدت زمان آفتابي در طي رشد و درجه حرارت روز و
شب تأثير زيادي در غلظت ويتامينهاي  Cو كاروتن محصول خواهند داشت .اثر كودهاي شيميايي
در ويتامينهاي موجود در سبزيها و ميوهها بسته به نوع كود مصرفي (نيتروژنه ،فسفره ،پتاسيمي
و ريزمغذيها) ،نوع ويتامين مورد نظر و نوع گياه مورد تحقيق ميتواند بسيار متفاوت باشد .بهطور
كلي ميتوان گفت كه نيتروژن ،غلظت ويتامين  Cرا كاهش ولي فسفر ،پتاسيم ،منگنز ،روي ،مس
و موليبدن غلظت ويتامين  Cرا باال ميبرند .از طرف ديگر پتاسيم ،منيزيم ،منگنز ،مس ،روي و
بور ،غلظت بتاكاروتن را افزايش داده ،فسفر و بور ،غلظت ويتامين  B1و مقدار آنتياكسيدانتها را
در غالت باال ميبرند.
كيفيت محصوالت گياهي را نميتوان به سهولت عملكرد ،تعيين و يا اندازهگيري نمود .معيار كيفيت
بستگي به اهداف مصرف گياه دارد .مث ً
ال كيفيت جو از نظر تغذيه دام ،سيبزميني از نظر نشاسته،
ميوهها از نظر طعم و خوش خوراكي و يا عطر كه اندازهگيري آنها نيز معموالً مشكل ميباشد،
حايز اهميت هستند .كودهاي پتاسيمي و مخصوصاً سولفاتپتاسيم را در عرصه باغباني كود كيفيت

مقدمه 3

مینامند ،چرا كه پتاسيم باعث بهبود رنگ پوست ميوه ،خوش خوراكي ،افزايش قند و ويتامين
 Cدر مركبات و اكثر ميوه ها ميگردد .درشتي ميوهها نيز تا حدودي بستگي به پتاسيم دارد .اگر
پتاسيم برگها از حد طبيعي كمتر باشد ،تحت چنين شرايطي با مصرف كودهاي پتاسيمي ،محصول
درختان ميوه افزايش و اسيديته كل آنها نيز زياد ميشود .نظر به وجود رقابت منفي بين پتاسيم و
كلسيم و منيزيم ،گاهي در اثر زيادهروي در مصرف كودهاي پتاسيمي ،عارضه لكه تلخي در ميوههاي
سيب ظاهر ميگردد .سبزيهايي نظير گوجه فرنگي ،اسفناج ،كاهو و كرفس ،به مقدار زيادي به
پتاسيم نياز دارند .در صورتيكه پتاسيم كافي در اختيار اين محصوالت قرار نگيرد ،عملكرد و كيفيت
آنها به طور نامطلوبي كاهش مييابد .در سيبزميني نشان داده شده كه اگر پتاسيم به مقدار كافي
مصرف گردد به دليل افزايش مقدار نسبي اسيد سيتريك در مقايسه با اسيد كلروژنيك ،سياه شدن
غده سيبزميني بعد از پوست گرفتن به تأخير ميافتد.
از جمله داليل ديگري كه پتاسيم را عنصر كيفيت ناميدهاند ،آن است كه پتاسيم سبب افزايش مقاومت
گياه در برابر تنشهاي محيطي زنده و غير زنده نظير آفات ،بيماريها ،سرما ،كم آبي و شوري ميگردد.
امروزه جذب لوكس پتاسيم در بسياري از محصوالت به دليل اهميت باال بودن غلظت اين عنصر در
گياه در جهت تقليل اثرات تنشها و همچنين بهبود خواص كيفي محصوالت معني و مفهوم خود را از
دست داده است .گياهاني كه از كمبود پتاسيم رنج مي برند معموالً از شادابي كمتري برخوردار بوده و
در شرايط كم آبي به شدت پژمرده ميشوند ،لذا مقاومت به خشكي در آنها كم مي شود.
پتاسيم دومين عنصر غذايي ضروري و مهم بعد از نيتروژن بوده و از جمله عناصري است كه
اگر چه بر خالف ساير عناصر غذايي ضروري به صورت تركيبات غير يوني و يا كمپلكسهاي
آلي در ساختمان سلول مشاهده نمي شود ،لكن وظايف متابوليسمي زيادي را در گياه به عهده
دارد و شايد كمتر عنصري را بتوان نام برد كه به اندازه پتاسيم در متابوليسم گياه حضور فعال
داشته باشد .پتاسيم ،فعالكننده حدود  50آنزيم در گياه است كه اين آنزيمها كاتاليزور موادي
هستند كه عامل تعيينكننده عملكرد و كيفيت محصوالت كشاورزي ميباشند .نشاسته و
پروتئين از جمله اين مواد هستند .پتاسيم همچنين در فتوسنتز ،تنظيم اسمزي ،رشد سلولي،
تنظيم روزنهاي و نظام آبي گياه ،بارگيري هيدراتهاي كربن ساخته شده در برگ به آوند آبكش
و انتقال آنها در گياه ،تعادل آنيون-كاتيون و به عنوان كاتيون همراه در انتقال نيترات نقش
دارد .بنابراين طبيعي است چنين عنصري با اين وظايف گسترده نه تنها به عنوان يك عنصر
كليدي در افزايش عملكرد نقش دارد ،بلكه اثر آن در بهبود كيفيت و كاهش غلظت آاليندههايي
نظير نيترات نمايان تر است .متأسفانه در دهههاي گذشته به دليل حاكميت ديدگاههاي غير
علمي ،مصرف كودها غير متعادل بوده و نسبت ازت ،فسفر ،پتاسيم و ريزمغذيها به ترتيب
 - 85-100صفر و صفردرصد بود به عنوان مثال در سال  1374از مجموع دو ميليون تن كود
مصرفي كشور ،يك ميليون تن را اوره و يك ميليون تن ديگر را فسفات آمونيوم تشكيل ميداد و اثري
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از مصرف كودهاي پتاسيمي ،گوگردي و ريزمغذيها نبود .تداوم اين امر يعني عدم مصرف كودهاي
پتاسيمي سبب تخليه شدن نسبي رسهاي غالب خاكهاي شاليزاري شمال ،نيشكركاريها و اراضي
چغندرقندكاري و مزارع تحت كشت مداوم سيبزميني كشور از پتاسيم گرديده و نتيجه امر آنكه در
اكثر موارد با مصرف سولفاتپتاسيم بر مبناي آزمون خاك ،افزايش عملكرد مشاهده نميگردد.
پتاسيم نه تنها از نظر مقدار موجود در بافتهاي گياهي فراوانترين كاتيون است ،بلكه از نظر وظايف
فيزيولوژيكي و بيوشيميايي نيز مهمترين كاتيون به شمار ميرود .يكي از خصوصيات عمده پتاسيم اين
است كه با سرعت زياد توسط بافتهاي گياهي جذب ميشود .اين سرعت جذب زياد به يك مكانيزم
جذب فعال بستگي دارد .شواهد حاكي از آن است كه در بين كاتيونهاي معدني مورد نياز گياه،
پتاسيم تنها كاتيوني است كه بر خالف يك شيب الكترو شيميايي به درون سلولهاي گياهي انتقال
مييابد .پتاسيم درون گياه بسيار متحرك بوده و انتقال آن به طرف بافتهاي مريستمي به سرعت انجام
ميگيرد .اين يون اغلب از اندامهاي پيرتر گياه به بافتهاي جوانتر منتقل و در ايجاد  pHمناسب شيره
سلولي كه الزمه فعاليتهاي حياتي و آنزيمي سلول است ،نقش مهمي به عهده دارد.
هدف مؤلفين از تهيه كتاب حاضر آشنا نمودن دانشجويان ،محققين ،صاحبنظران ،عالقمندان و
شاغلين رشتههاي مختلف كشاورزي با اصول علمي و يافتههاي تازه در مورد پتاسيم در خاك،
آب ،گياه و كود ميباشد تا با نگاهي به تحقيقات جهاني و نيز بررسي نتايج تحقيقات انجام گرفته
در سطح كشور توسط دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي اطالعات مفيدي را براي استفادهكنندگان
فراهم نمايند .در فصلهاي اول ،دوم و سوم اين كتاب وضعيت پتاسيم در خاك ،نقش آن در گياهان
و عمده تحقيقات انجام شده در مورد نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصوالت
كشاورزي در ايران بحث گرديده است .در فصل چهارم به يافتههاي جديد بهويژه حركت پتاسيم در
ريزوسفر ،جايگزيني شاخص جديد حد مطلوب پتاسيم به جاي حد بحراني در راستاي نيل به اهداف
افزايش عملكرد هكتاري برنامههاي چهارم توسعه و چشمانداز  20ساله و نيز نقش پتاسيم در سالمت
انسان به ويژه از ديدگاه تنظيم نسبت پتاسيم به سديم ) (K/Naو در نهايت كنترل فشار خون
بحث گرديده است .در اين كتاب تالش گرديده است تا با اشاره به تحقيقات نوين و يافتههاي جديد
دريچههاي نو پيش روي محققين و دانشجويان گشوده شود ،با اين اميد كه براي كليه مطالعه كنندگان
مفيد باشد .انشاءاهلل.
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 -1-1كليات

پتاسيم يكي از تركيبات اصلي پوستة زمين است مقدار آن در ليتوسفر به طور متوسط  2/58و
درخاك حدود  1/2درصد است .از نظر فراواني عنصري ،هفتمين و به عنوان عنصر غذايي براي
گياه نيز چهارمين عنصر معدني در ليتوسفر بهحساب ميآيد .پتاسيم به طور معمول فراوان ترين
عنصر غذايي پر نياز در  15سانتيمتري الية سطحي خاك است  .متوسط مقدار پتاسيم سنگ هاي
آذرين ،شيل ،ماسه سنگ و سنگ آهك در ليتوسفر به ترتيب  11 ،27 ،26و  2/7گرم در كيلوگرم
ميباشد .بيشترين مقدار پتاسيم در كاني هاي اوليه و كاني هاي ثانويه رسي وجود دارد .مقدار
پتاسيم درخاك هاي معدني از  0/4تا  3درصد يا بيشتر تغيير ميكند در حالي كه در خاك هاي
آلي اين مقدار حدود 0/02تا  0/03درصد است.
پتاسيم باشعاع يوني  1/33انگسترم و وزن اتمي  39/1از جمله مهمترين فلزات قليايي به شمار
ميرود .اين عنصر به علت تمايل به واكنش و ميل تركيبي باال با ساير عناصر ،هرگز به شكل عنصري
در طبيعت يافت نميشود .اندازة غير هيدراته يون پتاسيم در بين كاتيونهاي مورد نياز گياه
بزرگترين و بهاين دليل نيز عدد همآرايي آن باال ( )8-12است كه نشاندهندة ضعيف بودن قدرت
پيوند  K-Oميباشد .قدرت پوالريزاسيون پتاسيم معادل  0/088نانومترمكعب است كه از يونهاي
كلسيم ،ليتيم ،سديم و منيزيم بيشتر ولي از يونهاي باريم ،منيزيم ،آمونيم و روبيديم كمتر ميباشد.
انرژي هيدراسيون پتاسيم  142/5كيلوژول در گرم يون ميباشد كه نشاندهندة توانايي كم اين يون
درمقايسه با ساير كاتيونهاي يك ظرفيتي بهويژه سديم در انبساط خاك است (ملكوتي و كاوسي،
1378؛ ملكوتي و همايي1383 ،؛ .)1995 ،Donald

شكل  .1گردش عمومي پتاسيم در خاك.
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 -1-2اشكال مختلف پتاسيم در خاك
چهار شكل مختلف پتاسيم در خاك به ترتيب سهلالوصول بودن براي گياهان شامل :پتاسيم
محلول ،پتاسيم تبادلي ،پتاسيم غير تبادلي(تثبيت شده) و پتاسيم ساختماني ميباشد (ملكوتي
و همايي1383 ،؛  .)1987 ،Sparksبا وجود اينكه پتاسيم كل در خاك بهمراتب بيشتر از نياز
گياه است ولي تنها قسمت كوچكي از آن براي گياه قابل دسترس ميباشد .به طور كلي  90تا
 98درصد كل پتاسيم خاك به شكل غير قابل دسترس 1 ،تا  10درصد به شكل پتاسيم بهكندي
قابل دسترس و  0/1تا  2درصد آن به سرعت قابل دسترس ميباشد .تعادل موجود بين شكل هاي
مختلف پتاسيم در خاك باعث تداوم تأمين پتاسيم براي گياهان ميشود .پتاسيم محلول وتبادلي
خيلي سريع با هم به تعادل ميرسند در حالي كه تعادل بين پتاسيم ساختماني و پتاسيم تثبيت
شده با پتاسيم تبادلي و محلول بهكندي حاصل ميگردد (ملكوتي و كاوسي،1383 ،كاوسي،
1378؛  Havlinو همكاران.)2004 ،
پتاسيم ساختماني

K3
K4

پتاسيم غيرتبادلي

K1
K2

پتاسيم تبادلي

Ka
Kd

پتاسيم محلول

شكل  .2روابط تعادلي بين شكل هاي مختلف پتاسيم درخاك.

واكنش هاي تعادلي بين فازهاي مختلف پتاسيم خاك در شكل  2نشان داده شده است (حسينپو ر
و کلباسی .)1379 ،در اين شكل نمادهاي  Kaمعرف ضريب سرعت جذب ،Kd ،ضريب سرعت
آزاد شدن پتاسيم تبادلي ،K1،ضريب سرعت تثبيت ،K2 ،ضريب سرعت آزاد شدن پتاسيم غير
تبادلي ،K3 ،ضريب سرعت تبلور و  =K4ضريب سرعت حل شدن و هوازدگي كاني هاي خاك
ميباشد.
اميري و فالح ( )1375در يك بررسي دامنة تغييرات ميزان پتاسيم كل خاك در اراضي
تحت كشت برنج در شرق گيالن را بين  0/25تا 1/3درصد ،دامنة تغييرات پتاسيم محلول
خاك را بين  2تا  7ميليگرم بر كيلوگرم و دامنة تغييرات پتاسيم قابل تبادل را بين  38تا 118
ميليگرم بر كيلوگرم و دامنه تغييرات پتاسيم غير قابل تبادل يا تثبيت شده را بين  80تا860
ميليگرم بر كيلوگرم گزارش نمودند .باراني مطلق و ثواقبي ( )1382در يك تحقيق شكل هاي
مختلف پتاسيم در خاك هاي زير كشت نيشكر خوزستان را اندازهگيري نمودند .در اين مطالعه
كه بر روي  54نمونه خاك جمعآوري شده از دو عمق 0-30و  31-60سانتيمتري خاك مزارع
زير كشت نيشكر مربوط به شركتهاي نيشكر هفت تپه ،كارون و توسعه نيشكر و صنايع جانبي
صورت گرفت پارامترهاي مورد اندازهگيري شامل پتاسيم محلول در عصاره اشباع ،پتاسيم قابل
استخراج با استات آمونيم نرمال و خنثي و پتاسيم قابل استخراج با اسيدنيتريك موالر جوشان
بود .بدينترتيب پتاسيم تبادلي از اختالف بين مقدار پتاسيم استخراجي توسط روش استات

 8پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

آمونيم نرمال با پتاسيم محلول محاسبه گرديد .پتاسيم غير تبادلي نيز از اختالف بين ميزان
پتاسيم استخراجي توسط اسيد نيتريك موالر جوشان و پتاسيم استخراج شده توسط استات
آمونيم نرمال و خنثي به دست آمد .نتايج مطالعات اين محققين در جدول يك درج گرديده است.
اينك به طور تفصيلي به بحث درباره هر يك از شكلهاي مختلف پتاسيم در خاك پرداخته ميشود.
جدول.1ميانگينمقاديرشكلهايمختلفپتاسيمدرخاكهايموردمطالعهدرخوزستان(بارانيمطلقوثواقبي)1382،
(محاسبه شده)

پتاسيم قابل
استخراج با
اسيد نيتريك

75/7

193/2

112/6

80/8
101/8
86/5

181/2
235/2
167/8

96/6
129/6
79/4

100/4
133/4
81/3

80/3

156/7

75/3

76/4

پتاسيم غير
تبادلي

80/6

163/3

پتاسيم تبادلي
(محاسبه شده)

81/7

پتاسيم قابل
استخراج با
استات آمونيوم

پتاسيم محلول
در عصاره
اشباع

117/6

4/9

0-30

3/8
3/8
1/9

31-60
0-30
31-60

1/1

31-60

82/7

1/0

عمق

(سانتيمتر)

0-30

محل
نمونهبرداري

شركت
توسعه نيشكر
شركت كارون
شركت هفتتپه

 -1-2-1پتاسيم محلول :پتاسيم محلول ،پتاسيمي است كه در محلول خاك به فرم يوني
موجود بوده و تنها فرم عمده قابل جذب پتاسيم براي گياهان است و كاهش ذخيره پتاسيمي
خاك در اثر شستشوي عمقي نيز پس از تبديل ساير شكل هاي پتاسيم به اين فرم صورت
ميگيرد .حركت اين نوع پتاسيم به سوي ريشه گياهان در اثر پخشيدگي يا حركت تودهاي
است .پتاسيم موجود در محلول خاك با پتاسيم تبادلي در حال تعادل بوده و تمايز آن از اين
بخش دشوار است .در اغلب خاك ها پتاسيم تبادلي در مدت يكساعت با محلول خاك به تعادل
ميرسد و در برخي خاك ها اين نوع تعادل تقريباً آني است در حالي كه براي برخي رس هاي
ورميكواليتي ممكن است حتي مدت زمان 24ساعت براي برقراري حالت تعادل وقت الزم باشد
(ملكوتي و همايي .)1985 ،Malavolta،1383 ،غلظت پتاسيم محلول خاك در طول فصل رشد
گياه در نوسان بوده و اندازهگيري آن نيز مشكل است با اينحال در خاك هايي كه قدرت بافري
خوبي دارند توانايي تأمين پتاسيم چندان تحت تأثير جذب گياه قرار نميگيرد به طوري كه در اين
خاك ها پتاسيم محلول در خاك درطول دورة رشد گياه و حتي از سالي به سال ديگر تقريباً ثابت
ميماند (اوستان .)1373 ،مقدار پتاسيم موجود در محلول خاك به طور متوسط  0/1تا  0/2درصد
پتاسيم كل خاك ميباشد و بسته به طبيعت گياه ،خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك ،مقدار كود
مصرفي و ميزان رطوبت خاك متفاوت است (جدول .)2
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جدول  .2غلظت يون ها در عصاره اشباع خاك (ساالرديني و مجتهدي)1372 ،
عنصر

محدودة غلظتي براي
انواع خاك ها

خاك هاي اسيدي
ميليموالر((mM

خاك هاي آهكي

كلسيم
منيزيم
پتاسيم
سديم
ازت
فسفر
گوگرد
كلر

0/5-38
0/7-100
0/2-10
0/4-150
0/16-55
0</001-1
0</01-150
0/2-230

3/4
1/9
0/7
1/0
12/1
0/01
0/5
1/1

14
7
1
29
13
0/>03
24
20

غلظت پتاسيم محلول خاك در درجة اول به سطح پتاسيم تبادلي مربوط نيست ،بلكه بيشتر با
مقدار و نوع كاني هاي رسي در ارتباط است .پژوهشگران با استفاده از همدماهاي جذب نشان
دادهاند ،چنانچه غلظت تعادلي پتاسيم محلول  15ميليگرم در كيلوگرم باشد ،مقدار محصول
بهينه در سيبزميني و كرفس كه جزو گياهان پتاسيمدوست هستند ،به دست خواهد آمد.
در گياهاني مانند گوجهفرنگي و چغندرقند كه نيازشان به پتاسيم در حد متوسط ميباشد،
مقدار 8/7ميليگرم پتاسيم محلول در هر كيلوگرم خاك براي دسترسي به حداكثر محصول،
كافي است .در خاك هاي رسي غلظت پتاسيم محلول با افزايش مقدار پتاسيم تبادلي به كندي
افزايش مييابد در حاليكه در خاك هاي شني افزايش مزبور با سرعت بيشتري صورت ميگيرد.
از آنجا كه كلوييدهاي خاك با نيروي متفاوتي يون هاي پتاسيم را جذب ميكنند ،توزيع مقدار
پتاسيم قابل استخراج با روش استات آمونيم بين محلول خاك وفاز تبادلي از خاكي به خاك
ديگر متفاوت است .در سطح معيني از پتاسيم قابل استخراج ،كلوييدهايي كه با نيروي زيادي
پتاسيم را جذب ميكنند غلظت پتاسيم كمتري را در محلول تعادليشان خواهند داشت .به
واسطة پيوند ضعيف بين پتاسيم و مواد آلي در سطح معيني از پتاسيم قابل استخراج با استات
آمونيم ،خاكي كه ظرفيت تبادل كاتيوني ( )CECآن عمدتاً به مواد آلي متعلق است مقدار
پتاسيم محلول زيادتري خواهد داشت  .تحقيقات متعددي نشان داده است كه پتاسيم موجود
در فاز محلول فقط قادر است پنج درصد ازكل نياز گياه به پتاسيم در طول فصل رشد را
تأمين كند ولي وجود تعادل بين فرم هاي مختلف پتاسيم باعث ميشود كه كاهش غلظت
پتاسيم محلول كه در اثر جذب گياه اتفاق ميافتد به وسيله شكل هاي ديگر پتاسيم جبران
شود(شريفي،1377 ،ملكوتي و كاوسي .)1987 ،Sparks،1383 ،تأثير غلظت پتاسيم موجود
در محلول خاك بر عملكرد گياهان بستگي به حضور ساير كاتيون ها ،به ويژه كلسيم و منيزيم
نيز دارد .در خاك هاي آهكي ،نسبت فعاليت پتاسيم با استفاده از رابطة زير به دست ميآيد
( Tisdaleو همكاران .)1993

 10پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

()1

ak
Ca + aMg

=
a

ARk

						
فعاليت يوني است .منظور از نسبت فعاليت ،اندازه
كه در آن  ARKنسبت فعاليت پتاسيم و a
شدت (غلظت) پتاسيم قابل دسترس در محلول خاك است كه براي گياه قابل استفاده ميباشد.
خاك هاي مختلف با نسبت فعاليت مشابه داراي ظرفيت پتاسيميمتفاوتي هستند ،زيرا پتاسيم
محلول در خاك دايماً از طريق آبشويي و جذب گياه رو به كاهش بوده و مقدار آن با ظرفيت
تامپوني پتاسيم كل ( )Q/Iدر ارتباط مستقيم است.

شكل  .3شيب غلظت پتاسيم در محلول خاك اطراف ريشههاي ذرت در خاك هاي با ميزان مختلف رس
(.)1995 ،Marschner

بنابراين در بيان مقدار پتاسيم قابل دسترس ،ظرفيت تامپوني پتاسيمخاك بايستي به طور
جداگانه محاسبه گردد ،تا بتوان بر مبناي آن غلظت پتاسيم موجود در محلول خاك را دقيقاً
محاسبه نمود.
تنها جزيي كوچك از پتاسيم مورد نياز گياه كه بين  6تا  10درصد كل پتاسيم جذب شده در
طول فصل رشد ميباشد ،به طور مستقيم از تماس ريشة گياه با ذرات خاك تأمين ميگردد و
قسمت عمده آن از طريق پتاسيم موجود در محلول خاك به دست ميآيد .انتقال پتاسيم محلول
خاك به سمت ريشة گياه يكي از مسائل مهم در تغذيه گياهي است .قسمت عمده اين نقل و
انتقال از طريق جريان تودهاي و پخشيدگي انجام ميشود(ملكوتي و همايي .)1383 ،جدول
 3سرعت هر يك از فرآيندهاي پخشيدگي و جريان تودهاي پتاسيم در خاك را نشان ميدهد
( Tisdaleو همكاران.)1993 ،
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جدول  .3فرآيندها و سرعت انتقال پتاسيم در خاك هاي مختلف( Tisdaleو همكاران)1993 ،
سرعت (سانتيمتر در روز)

تا 10
ً
تقريبا 0/1
0/01-0/1
10-7

فرآيند

عمدت ًا جريان تودهاي
عمدت ًا جريان تودهاي و پخشيدگي
عمدت ًا پخشيدگي
پخشيدگي

محل

در نيمرخ خاك
اطراف منبع كودي
اطراف ريشه
درخارج از اليههاي بين رس

مطالعات مختلف نشان داده است كه مقدار كمي از كل پتاسيم مورد نياز گياه در محلول خاك
اطراف ريشه گياه (ريزوسفر) وجود دارد .از بين دو فرآيند جريان تودهاي و انتقال به صورت
پخشيدگي حدود  75درصد از حركت پتاسيم در خاك به صورت انتشار پتاسيم در اثر شيب
غلظت ميباشد و حركت پتاسيم به صورت تودهاي در اثر شيب رطوبتي خاك بخش كوچكي از
حركت پتاسيم در خاك را تشكيل ميدهد .هنگاميكه در يك خاك ظرفيت بافري جذب پتاسيم
باال باشد برقرار شدن شيب غلظت بين ناحيه جذب ريشه و بقيه خاك كندتر ميشود و حركت
پتاسيم با اختالل مواجه ميشود .هرچه غلظت پتاسيم در محلول خاك باالتر باشد سهمي از
پتاسيم كه توسط جريان تودهاي محلول خاك به محيط ريشه منتقل ميشود بيشتر خواهد بود.
ويژگي هاي منافذ و ذرات خاك نظير تعداد ،اندازه و توزيع منافذ ،پيوستگي و ميزان اعوجاج آن ها
در تحرك پذيري پتاسيم خاك اثرگذار است .جالب اينكه عليرغم نقش قابل توجه تحرك پذيري
پتاسيم خاك و عوامل مؤثر مربوط به آن در تأمين نياز پتاسيمي گياه ،هنگام اندازهگيري هاي
مربوط به شاخص هاي پتاسيم در خاك توجه كمتري به اين عوامل شده است كه شايد دليل
اصلي اين امر مشكالت اندازهگيري و دقت آن باشد .بنابراين بايستي در نظر داشت غلظت پتاسيم
در محلول خاك تنها عامل مؤثر در تحرك پذيري آن نيست و عوامل متعدد ديگر نيز در اين
فرآيند مؤثر ميباشند (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
كاوسي ( )1378در يك تحقيق بر روي تعداد  23نمونه خاك جمعآوري شده از مزراع
تحت كشت برنج در شمال كشور ،پتاسيم محلول خاك را با استفاده از نسبت  1به 20
( )1:20خاك به آب مقطر و تكان دادن به مدت يك ساعت با دستگاه شيكر برقي و سپس
خواباندن ( )Incubationبه مدت  16ساعت و تكان دادن مجدد به مدت  15دقيقه و صاف
كردن محلول و اندازهگيري به روش نورسنجي شعلهاي ( فليمفتومتري) ،اندازهگيري نمود و نشان
داد كه حداقل پتاسيم محلول در خاك هاي مورد بررسي  15و حداكثر آن  50ميليگرم در ليتر
بوده است .اين محقق در يك بررسي ديگر بر روي  109نمونه از خاك هاي شاليزاري استان گيالن
گزارش نمود كه حداقل پتاسيم محلول در خاك هاي مورد بررسي  8و حداكثر  92با ميانگين
 47/8ميليگرم در ليتر بوده است ( كاوسي .)1380،شكل  4پراكنش پتاسيم محلول در آب در
شاليزارهاي گيالن را نشان ميدهد.
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شكل  .4پراكنش پتاسيم محلول در آب در شاليزارهاي گيالن (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،

 –1-2-2پتاسيم تبادلي .پتاسيم تبادلي يا پتاسيم جذب سطحي شده روي كلوييدها وقابل
جايگزين با ساير كاتيون ها ،همانند كاتيون هاي تبادلي ديگر به وسيله نيروهاي الكترو استاتيك
بارهاي منفي كلوييدهاي آلي و معدني خاك نگهداري ميشود و تحت شرايطي به آساني توسط
نمك هاي خنثي قابل استخراج ميباشد .تنها بخش نسبتا ًكوچكي از پتاسيم كل خاك به صورت
تبادلي بوده و مجموع پتاسيم تبادلي و محلول خاك شايد يك تا دو درصد از كل پتاسيم خاك
را شامل شود .مقدار پتاسيم تبادلي از  100تا بيش از  2000ميليگرم در كيلوگرم در خاك
گزارش شده است  .اين بخش از پتاسيم به آساني ميتواند براي گياه قابل استفاده باشد و هنوز
اندازهگيري آن يكي از مهمترين راههاي برآورد قابليت جذب پتاسيم به وسيله گياه است .پتاسيم
تبادلي ممكن است با پيوندهاي متفاوتي از نظر انرژي روي مكان هاي تبادلي جذب شده باشد كه
از اين نظر ميتوان آن را به سه فرم زير تقسيمبندي نمود( .ملكوتي و هماييHavlin ،1383 ،
و همكاران.)2000 ،
پتاسيم جذب شده بر روي سطوح پايهاي كاني هاي رسي كه عموماً به صورت غير اختصاصي
جذب شده است (موقعيت) P؛
پتاسيم جذب شده در لبه كاني هاي رسي كه تشخيص آن از پتاسيم جذب شده بر روي سطوح
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پايهاي رس ها به آساني امكان پذير نيست و موقعيتي اختصاصي براي پتاسيم به شمار ميرود
( موقعيت ) eو
پتاسيم جذب شده در فضاهاي بين اليهاي رس ها كه معموالً جذب پتاسيم در آن ها اختصاصي
تر است( موقعيت.) i

شكل  .5موقعيت هاي جذبي پتاسيم برروي كاني هاي رسي

در شرايط مزرعه ،غلظت پتاسيم محلول عمدتاً به وسيله پتاسيم موجود در سطوح خارجي
كاني هاي رسي بافر ميشود ولي پتاسيم موجود در لبهها و بين اليههاي كاني هاي رسي
نيز در طوالنيمدت ميتوانند در بافر كردن پتاسيم محلول خاك نقش داشته باشند .توزيع
پتاسيم بين مكان هاي تبادلي و محلول خاك را ميتوان تابعي از نوع و مقدار كاتيون هاي
رقيب ،غلظت آنيون ها ،نوع و مقدار رس ،واكنش خاك ،تراكم بار و درجه تداخل اليهاي
كاني هاي رسي خاك و ويژگي هاي كمپلكسهاي تبادلي دانست .در خاك هاي آهكي
كاتيون هايي كه پتاسيم را از مكان هاي تبادلي جابجا ميكنند عمدتاً كلسيم ،منيزيم،
آمونيم و تا حدي آلومينيوم ميباشند .كلسيم به خوبي پتاسيم جذب شده بر روي سطوح
خارجي رس ها را آزاد ميسازد اما قادر به جايگزيني پتاسيم در لبه كاني هاي رسي نيست
ولي يون آمونيم به خوبي ميتواند پتاسيم موجود در لبه و حتي بخشي از پتاسيم جذب
شده در بين اليههاي كاني هاي رسي (موقعيت  )iرا نيز جايگزين نمايد .يون هيدروژن در
خاك هاي اسيدي نيز به خوبي ميتواند پتاسيم را جايگزين كند .ظرفيت تبادلي مواد آلي
كه ناشي از يونيزاسيون هيدروژن از گروه هاي عامل اسيدي (كربوكسيل ،فنول و انول) است
به دليل ويژگي هاي خاص كلوييدي و تعداد گروههاي عامل اسيدي كه در آن قابل مالحظه
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است سهم عمدهاي در ظرفيت تبادلي كاتيوني خاك دارد .اين سهم بسته به مقدار ماده آلي
خاك ممكن است به  70درصد هم برسد .همانند مواد آلي ،در اكسيدها و هيدروكسيدهاي فلزي
(سزگويي اكسيدها) نيز بخشي از گنجايش تبادل كاتيوني وابسته به پهاش است ،لذا ميزان تأثير
آن ها درجذب سطحي پتاسيم كام ً
ال وابسته به پهاش محيط است .پتاسيم تبادلي خاك هرگز در
طول يك و يا حتي چند فصل زراعي به طور كامل توسط گياه از خاك خارج نميگردد هر چند
كه در خاك هاي مختلف ممكن است اين ميزان تخليه متفاوت باشد (شكل  .)6به طور كلي دو
علت عمده براي عدم امكان تخليه كامل خاك از پتاسيم تبادلي توسط برداشت گياهي ميتوان
ذكر كرد (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
 -1جايگزيني پتاسيم تبادلي به وسيله آزاد شدن پتاسيم بين اليهاي،
 -2پتاسيم تبادلي از تمام نقاط خاك به طور يكسان به وسيله ريشه جذب نميشود و تحرك
پتاسيم بهوسيله پخشيدگي و جريان تودهاي به اندازهاي نيست كه با كمبود و حتي تخليه شديد
پتاسيم تبادلي اطراف ريشه فعال گياهان ،اين كمبود به تمام نقاط خاك تسري يابد.

شكل  .6رابطه جذب پتاسيم توسط بوتههاي چاودار ()Secale cereale L.
با ميزان كاهش پتاسيم قابل تبادل در دو نوع خاك رسوبي و سبك (.)1984 ،Barber

دواتگر ( )1380در نتيجه يك تحقيق بر روي  109نمونه خاك جمعآوري شده از مزارع
تحت كشت برنج در استان گيالن گزارش نمود كه حداقل پتاسيم تبادلي در اين خاك ها 40
و حداكثر  325ميليگرم در كيلوگرم خاك بوده است.
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شكل .7توزيع پتاسيم قابل دسترس در شاليزارهاي گيالن (دواتگر.)1382 ،

توفيقي( )1378دامنه پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيم را در  51نمونه خاك شاليزاري (27
نمونه ار مازندران و  24نمونه از گيالن) را از حداقل  41تا حداكثر  280و با ميانگين  133/4ميلي
گرم در كيلوگرم گزارش نموده است .اوستان ( )1373ميانگين پتاسيم تبادلي را در  52خاك
شاليزاري شمال كشور  146ميليگرم در كيلوگرم گزارش نموده است .گلستاني ( )1375نيز با
بررسي  67نمونه از خاك هاي شاليزاري شمال كشور ميانگين پتاسيم قابل استخراج با استات
آمونيم را در نمونههاي خاك پس از  20روز غرقاب 126/7 ،ميليگرم بر كيلوگرم گزارش نموده
است .كاوسي( )1378نيز با بررسي  23نمونه خاك هوا خشك شاليزاري ،پتاسيم تبادلي استخراج
شده با استات آمونيم يك نرمال خنثي را بين حداقل  50و حداكثر  220ميليگرم بر كيلوگرم
و ميانگين  94ميليگرم بر كيلوگرم گزارش نمود .در اين تحقيق با غرقاب نمودن همان نمونهها
به مدت دو هفته،پتاسيم تبادلي معادل حداقل  60و حداكثر  240و با ميانگين  105ميليگرم
بر كيلوگرم به دست آمد .اين محقق از آزمايش خود چنين نتيجهگيري نمود كه غرقاب شدن
خاك شاليزاري ميتواند تاحدي مقدار پتاسيم تبادلي را افزايش دهد (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
 -1-2-3پتاسيم غير تبادلي :پتاسيم غير تبادلي يا تثبيت شده پتاسيمي است كه بهآساني
قابل تبادل نبوده و در زمان هاي كوتاه نيز توسط محلول هاي نمكي آزاد نميشود ولي بخشي از
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آن با اسيد نيتريك موالر جوشان قابل استخراج است .پتاسيم غيرتبادلي كه تاحدودي براي گياه
قابل استفاده است شامل دو بخش ميباشد.
 -1پتاسيم بومي ) (Native interlayer potassiumموجود بين اليههاي كاني هاي رسي
دو به يك ( ) 2:1كه تحت شرايط خاصي ميتواند براي گياه قابل جذب باشد و به پتاسيم
به سختي قابل تبادل معروف است اين بخش از پتاسيم با اسيدهاي معدني سرد و رقيق
( )H2SO4,HCl,HNOقابل استخراج است.
 -2پتاسيم تثبيت شده در بين اليههاي كاني هاي رس كه معموالً با اسيدهاي معدني سرد و
غليظ ( H2SO4,HCl6موالر) استخراج ميشود.
مرز مشخص و معيني بين پتاسيم اليهاي بومي خاك و پتاسيم تثبيت شده وجود ندارد اما به
طور كلي ميتوان گفت كه پتاسيم بين اليهاي بومي ،نسبت به پتاسيم تثبيت شده با نيروي بيشتري
نگهداري ميگردد و به همين جهت به آن پتاسيم به سختي قابل تبادل نيز ميگويند .البته گاهي
اوقات اين بخش از پتاسيم ممكن است نقش قابل مالحظهاي در تأمين پتاسيم مورد نياز گياه داشته
باشد (ملكوتي و كاوسي .)1383 ،پتاسيم غير تبادلي در مناطق گوهاي شكل و نيز در حفرههاي
ششگوش واقع بين ورقههاي تتراهدرال اليههاي مجاور ميكا ،ورميكواليت و ساير كانيهاي حد
واسط نگهداري ميشود .پتاسيم غيرتبادلي همچنين در حفرههاي نامنظم كانيهايي كه داراي اندازة
رسي بوده و بيشكل هستند (آمورف) نيز موجود است .قابليت استفادة پتاسيم غير تبادلي به عوامل
متعددي بستگي دارد .رها شدن از فرم غيرتبادلي زماني اتفاق ميافتد كه مقدار پتاسيم تبادلي و
محلول از طريق جذب گياهي ،آبشويي و يا افزايش زياد فعاليت ميكربي و محبوس شدن كاهش
يابد( .)1985 ،Sparksشدت آزاد شدن پتاسيم به مقدار ميكاي موجود ،سطح ويژه يا مقداري كه
در معرض محلول خاك قرار دارد و فاصلهاي كه پتاسيم بايستي طي نمايد تا به لبة خارجي ذره
برسد ،بستگي دارد .سرعت آزاد شدن پتاسيم از فرم غير تبادلي معموالً بسيار كند است .براي انجام
اين كار ابتدا كاتيون جايگزين شونده بايستي به فرم بدون آب وارد فضاي بين اليهاي كاني كه هنوز
منبسط نشده است ،گردد .سپس و يا به طور همزمان با آبپوش شدن اين كاتيونها فضاي بين
اليهاي منبسط شده و امكان هيدارته شدن يونهاي پتاسيم تثبيت شده فراهم شده و به دنبال آن
اين يونها به آرامي به مكانهاي تبادلي قسمتهاي خارجي ذره رسي منتشر ميشوند.
در مقايسه با ذرات ريز خاك ،ذرات درشت به علت هواديدگي كمتر ،حاوي پتاسيم بيشتري
هستند همچنين با وجود فراواني بالفعل پتاسيم در ذرات رسي ،درصد پتاسيم ذخيره(بالقوه) در
ذرات شن و سيلت باتوجه به نوع كاني هاي تشكيل دهندة و درجه تخريب آن ها ،در بعضي موارد
بيشتر از ذرات رس ميباشد( ملكوتي وهمايي .)1383 ،اگر آزادسازي مستقيم پتاسيم از كاني هاي
اوليه حاوي پتاسيم بتواند بخش قابل توجهي از پتاسيم قابل دسترس گياهان را تأمين نمايد جزو
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شكل  .8آزادسازي پتاسيم در ميكا از طريق جايگزيني كاتيون هاي هيدراته به جاي پتاسيم بيناليهاي در
فرآيند هواديدگي بين اليهاي و هواديدگي لبهاي و تبديل ميكا به ورميكواليت.

سيلت و حتي شن نيز به خوبي جزو رس ميتوانند پتاسيم مورد نياز گياهان را تأمين كنند .در
خاك هاي مناطق خشك كه غني از ميكا هستند پتاسيم تبادلي به تنهايي شاخص ضعيفي براي
ارزيابي پتاسيم قابل دسترس گياه است و مقدار ميكا در اجزاء سيلت و رس به عنوان يك شاخص
همبستگي بيشتري با پتاسيم قابل دسترس گياه دارد ( Mengelو .)1994 ،Rahmatullah
درخاك هايي كه حاوي مقدار كمي پتاسيم غير تبادلي ميباشند پتاسيم تبادلي ممكن است
فرم غالب قابل استفاده باشد .خاك هاي هيستوسول و اكسي سول عمدتاً داراي چنين شرايطي
هستند و پتاسيم ذخيره آن ها فوقالعاده كم است .در خاك هاي حاوي رس هاي قابل انبساط
اسمكتايت و ورميكواليت نيز منبع اصلي تأمين پتاسيم مورد نياز گياه ،پتاسيم تبادلي است
و پتاسيم غيرتبادلي در اين خاك ها سهم كوچكي در جذب پتاسيم توسط گياه بهعهده دارد
( .)1993 ،Mengelولي در خاك هايي كه حاوي مقادير كمي پتاسيم تبادلي اما داراي مقادير
زيادي كاني هاي ميكايي و اياليت هستند ،تجديد پتاسيم تبادلي يا محلول تا حد زيادي وابسته به
آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي است .بايد بخاطر داشت كه آزاد شدن پتاسيم بين اليهاي فرآيندي
است كه تحت كنترل پخشيدگي با سرعت پايين است  .لذا براي متخصصان تغذيه گياهي مقدار
كل پتاسيم بين اليهاي به اندازه آن بخش از پتاسيم بين اليهاي كه در زمان هاي كوتاه يا متوسط
(روز يا هفته) آزاد ميشوند ،اهميت ندارد .چون تنها اين بخش از پتاسيم بين اليهاي است كه
در كوتاه مدت بر جذب پتاسيم به وسيله گياه تأثير دارد .البته بايستي در نظر داشت كه جذب
پتاسيم بين اليهاي به عنوان درصدي از كل پتاسيم جذب شده به وسيله گياه تاحد زيادي به
ميزان توسعه ريشههاي موئين و به عبارت ديگر ميزان حجم خاك در اختيار ريشه بستگي دارد به
همين لحاظ غالت به استثناي ذرت ،به دليل تغذيه بهتر از پتاسيم بين اليهاي به خوبي ميتوانند
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در خاك هاي با پتاسيم تبادلي پايين ولي پتاسيم ذخيره شده كافي رشد كنند.
وقتي ميزان پتاسيم تبادلي به سطح بحراني رسيد جذب بيشتر توسط گياه ،با سرعتي كه پتاسيم از
فرم غير تبادلي آزاد ميشود تنظيم ميگردد .اين سرعت ممكن است به گونه اي كند باشد كه نياز
پتاسيمي گياه را مرتفع ننموده و در نتيجه ميزان توليد را در صورت عدم مصرف كود پتاسيمي به
طور محسوسي كاهش دهد ويا براي برطرف نمودن نياز كلي گياه در طول فصل رشد به مقدار كافي
سريع باشد به طوري كه رشد بهينه و عملكرد مطلوب بدون نياز به مصرف پتاسيم حاصل گردد
( ملكوتي و همايي .)1383 ،ملكوتي و كاوسي ( )1383به نقل از دواتگر ( )1382گزارش
نمودند كه در نتيجه يك تحقيق بر روي خاك هاي شاليزاري استان گيالن پتاسيم استخراج
شده با اسيد نيتريك موالر جوشان كه مجموع پتاسيم تبادلي و غير تبادلي را استخراج
مينمايد بين  200تا  1940با ميانگين  600ميلي گرم در كيلوگرم خاك بوده است .كاوسي
( )1378در يك تحقيق مشابه ،پتاسيم استخراج شده با روش مذكور را در تعدادي از خاك هاي
شاليزاري گيالن بين  298تا  791و با ميانگين  510ميليگرم در كيلوگرم خاك گزارش نموده
است .در همين تحقيق پتاسيم بين اليهاي بين  218تا  706و با ميانگين  435ميليگرم در
كيلوگرم خاك به دست آمده است .اين محقق با مقايسة نتايج به دست آمده با جدول ارايه
شده توسط  )1995( Mutscherكه در آن وضعيت پتاسيم بين اليهاي براساس مقدار آن در
خاك گروهبندي گرديده است ،چنين نتيجهگيري نمود كه چون حد پايين پتاسيم بين اليهاي
اندازهگيري شده در خاك هاي گيالن در گروه «كم» و حد بااليي و همچنين ميانگين آن در
گروه «تا حدي كم» قرار ميگيرند لذا اين امر نشان دهنده كمبود نسبي ذخيره پتاسيم در
خاك هاي شاليزاري گيالن ميباشد.
جدول  .4گروه بندي خاك ها از نظر پتاسيم بين اليهاي خاك ()1995 ،Mutscher
مقدار پتاسيم بين اليهاي *
(ميليگرم بر كيلوگرم)
فوقالعاده كم
> 50
خيليكم
50-150
كم
150-300
تا حد كم
300-600
متوسط
600-1000
زياد
1000-1400
خيليزياد
1400-2000
فوقالعاده زياد
>2000
*مقدار پتاسيم بيناليهاي از كسر نمودن پتاسيم قابل دسترس يا پتاسيم استخراج شده توسط استات آمونويم نرمال و
خنثي از پتاسيم استخراج شده با اسيد نيتريك جوشان به دست ميآيد.
وضعيت نسبي پتاسيم بين اليهاي خاك
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شكل .9پراكنش پتاسيم استخراج شده با اسيد نيتريك موالر جوشان در شاليزارهاي استان گيالن
(ملكوتي و كاوسي.)1383 ،

-1-2-4پتاسيم ساختماني :پتاسيم ساختماني به شكلي از پتاسيم اطالق ميشود كه جزيي
از شبكه كريستالي كاني ها ميباشد .تعداد زيادي از كاني ها و اغلب سيليكات ها ممكن است
حاوي چنين شكلي از پتاسيم باشند .بههر حال سه گروه مهم از كاني هاي پتاسيمدار شامل
فلدسپارها ،ميكاها و سيليكات هاي رسي شبه ميكايي ميباشند .پتاسيم ساختماني فلدسپارها
معموالً با تخريب شبكه سيليكاتي طي فرآيندهاي هوا ديدگي آزاد ميشود .پتاسيم بين اليهاي
ميكاها نيز ممكن است به وسيله تخريب شيميايي كاني ها آزاد شود اما حداقل بخشي از پتاسيم
ساختماني اين كاني ها ميتواند به وسيله انتشار از فضاي بين اليهاي بطرف بيرون حركت كرده و
بدون آنكه تخريبي در ساختمان كريستال ايجاد شود ،پتاسيم آن آزاد گردد .كاني هاي سيليكاتي
شبه ميكايي رفتاري مشابه با ميكا از خود نشان ميدهند با اين تفاوت كه فرآيند آزادسازي
پتاسيم بين اليهاي به وسيله انتشار در آن ها ،سريعتر از ميكاها به وقوع ميپيوندد چون نيروي
پيوند پتاسيم در اين كاني ها كمتر و مسير انتشار نيز نسبت به ميكاها در آن ها كوتاهتر است
(.)1995 ،Mutscher
ميكاها مهمترين منبع طبيعي پتاسيم در خاك هستند .ميكاها سيليكات هاي اليهاي  2:1هستند
كه از يك اليه اكتاهدرال كه بين دو اليه تتراهدرال قرار گرفته ،تشكيل شدهاند .در موسكوويت (
دياكتاهيدرال) تنها دو موقعيت از موقعيت هاي سه گانه اكتاهدرال به وسيله آلومينيوم اشغال
شده ولي در بيوتيت و فلوگوپايت كه ميكاهاي ترياكتاهدرال هستند ،هر سه موقعيت به وسيله
 Fe2+يا  Mg2+اشغال شده و پتاسيم در بين اليههاي مذكور قرار دارد .شدت آزاد سازي پتاسيم
از بيوتيت به ترتيب  13تا  75 ،16تا  118 ،105تا  190برابر فلوگوپايت ،موسكوويت و فلدسپار
ميكروكلين است ( .)2003 ،Tisdaleآزاد سازي پتاسيم از ميكاها با كوچكتر شدن انداز ه كاني
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تسريع ميشود كه علت آن كوتاهتر شدن مسير انتشار و افزايش سطح ويژه است .اياليت و
گلوكونيت كه كاني هاي شبه ميكايي هستند با وجود شباهتي كه به موسكوويت و بيوتيت دارند و
حتي بعضيها آن ها را يكسان در نظر ميگيرند ،ولي تفاوت هايي با دو كاني ذكر شده دارند .فرق
اياليت با موسكوويت درجه كريستالي شدن پايينتر اياليت نسبت به موسكوويت ايدهآل و داشتن
آب در ساختمان آن است .در ضمن اياليت و گلوكونيت بار اليهاي كمتري نسبت به ميكاها دارند.
فلدسپارها  5تا  25درصد بخش سيلت و شن خاك را تشكيل ميدهند در حاليكه به طور معمول
كمتر از  5درصد بخش رس اغلب خاك ها را شامل ميشوند( .)1961، Macleanساختمان
فلدسپارها از اتصال تتراهدرالهاي  SiO-4و  AlO4-به وسيله مشاركت اكسيژن موجود در گوشه
اليهها ،به صورت يك شبكه سهبعدي نامحدود به وجود ميآيد  .در ساختمان فلدسپارهاي
پتاسيم ،يك اتم سيليسيم به وسيله آلومينيوم جايگزين شده و بار حاصله به وسيله كاتيون هاي
ديگر از جمله پتاسيم خنثي ميگردد .پتاسيم موجود در بخش سيليت ريز خاك عمدتاً از
فلدسپارهاي پتاسيم تشكيل شده و منبع عمده پتاسيم خاك است  .معموالً پتاسيم ساختماني براي
گياهان به كندي قابل استفاده بوده و قابليت استفاده آن به عوامل چندي از قبيل مقدار پتاسيم در
ساير فرمها (محلول ،تبادلي و غيرتبادلي) و نيز درجه هواديدگي ميكاها و فلدسپارها بستگي دارد
( ملكوتي و كاوسي .)1383 ،از آنجا كه شناخت كانيهاي جزو رس ،سيلت و شن در خاك كمك
مؤثري به درك هرچه بيشتر فرآيندهاي مربوط به شيمي پتاسيم در خاك و پويايي اشكال مختلف
آن از نظر تئوري و مديريت مصرف كودهاي پتاسيمي با توجه به نوع رسهاي حاضر در خاك و
نوع گياه از نظر نياز پتاسيمي و طول دوره رشد و در نتيجه امكان تأمين پتاسيم مورد نياز از اشكال
مختلف مينمايد ،لذا به طور اختصار به بحث درباره هر يك از كانيهاي خاك پرداخته ميشود.
 -1-3كاني هاي رسي مؤثر در پويايي اشكال مختلف پتاسيم در خاك
بيشتر كاني هاي رسي آلومينوسيليكات هايي ميباشند كه عناصر مهم ساختماني آن ها اكسيژن،
سيليسيم و آلومينيوم است .اتم هاي سيليسيم به صورت چهاروجهي (تتراهدرال) و آلومينيوم ها
به صورت هشت وجهي (اكتاهدرال) قرار دارند.
آلومينيوم از نظر فراواني پس از اكسيژن و سيليسيم سومين عنصر پوسته زمين است
( 8/13درصد) .اين عنصر در ساختمان اتمي خود سه الكترون كم دارد ( ،)Al+3بنابراين شش
اتم اكسيژن را به خود جذب كرده و هشت وجهي اكتاهدرال را تشكيل ميدهد .چهار وجهي
سيليسيم و هشت وجهي آلومينيوم واحدهاي اصلي ساختمان كاني هاي رسي هستند.
چهار وجهي سيليسيم با مشاركت اتمهاي اكسيژن ورقههايي را تشكيل ميدهند و هشت وجهي
آلومينيوم هم نيز به همين نحو عمل ميكنند .ورقههاي تتراهدرال و اكتاهدرال به صورت چند اليه
روي هم قرار گرفته و واحد اليهاي را بهوجود ميآورد .از قرار گرفتن اين اليهها بر يكديگر كانيهاي
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رسي گوناگون پديد ميآيد .اتصال ورقهها به يكديگر با مشاركت اتمهاي اكسيژن موجود بين ورقهها
صورت ميگيرد.
جدول  .5مشخصات عمومي كاني هاي رسي در خاك ها ( Havlinو همكاران)2004 ،
نوع رس

كاني رس

1:1
2:1
2:1
2:1
2:1:1

كائولينايت
مونت موريلينايت
ورميكواليت
اياليت ( ميكا)
كلرايت

فاصلة بين
اليهاي
C-Spacing
( انگسترم)
7/2
متغيير
10-15
10
14

بار
اليهاي

ظرفيت تبادلي كاتيوني
(سانتيمول بار بر
كيلوگرم)

بار وابسته به
پهاش

0
0/4
0/8
1/0
1/0

3-15
80-120
120-150
20-40
20-40

زياد
كم
كم
كم
زياد

كانيهاي سيليكات رسي بر پايه تعداد ورقههاي اتم سيليسيم و آلومينيوم در واحد اليهاي خود به
گروههايي به شرح زير تقسيم ميشوند (حقنيا .)1370 ،اين گروهها عبارتند از كانديت كه داراي يك
ورقه سيليسيم و يك ورقه آلومينيوم ميباشد .اسمكتايت كه براي هر ورقه آلومينيوم دو ورقه سيليسيم
دارد .گروه سوم ورميكواليت است كه آن هم از دو ورقه سيليسيم و يك ورقه آلومينيوم تشكيل شده
ولي ويژگيهاي آن با گروه اسمكتايت متفاوت است و باالخره گروه آخر كلرايت است كه داراي دو ورقه
سيليسيم و يك ورقه آلومينيوم بوده ليكن در آن يك ورقه از اتمهاي منيزيم نيز بين ورقههاي سيليسيم
مجاور قرار ميگيرد (جدول  .)6در آغاز ممكن است كه اين تقسيمبندي پيچيده به نظر برسد اما
هنگامي كه درباره هريك از اين كانيها توضيح داده شده و شكلهاي مربوط بررسي شود اين موضوع
روشن خواهد شد كه چرا اين كانيها با يكديگر متفاوتاند و چرا مطالعه و شناخت آنها از ديدگاه
وضع خاك به طور عام و از نظر نقش آنها در شيمي پتاسيم در خاك به طور خاص حايز اهميت است.
جدول  .6فرمول هايي براي واحدهاي سلولي ) (Formula unitبرخي از كاني هاي رسي برگزيده
كاني

كائولينيت)(Kaolinite
هالويسيت)(Haloysite
اسمكتايت)(Smectite

مونتموريلونيت)(Montmorilonite
نونترونيت ))Nontronite
ساپونيت)(Saponite
ورمي كوليت)(Vermiculite
كلرايت)(Chlorite

فرمول

Al 4 Si 4 O10 (OH) 8
Al 4 Si 4 O10 (OH) 8 H2O
(Al 3 Mg) si 8 O20(OH) 4

Fe 4 (si 7 Al)O20(OH) 4
Mg 6 (si 7 Al)O20(OH) 4
Mg (Al, Fe, Mg4) (Al2 si 6)O20(OH) 4. nH2O
Mg 6 (OH) 12. (Al, Mg5) (AL2 si 6)O20(OH) 4

كانديت ها :سادهترين گروه كاني هاي سيليكات رسي گروه كانديت است .اين كاني ها از گونه 1
به  1بوده كه در آن يك ورقه سيليسيم به يك ورقه آلومينيوم متصل است .كائولينيت عضوي
Al4 Si4 O10 (OH) 8
از گروه كانديت و با فرمول شيميايي زير است.
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ذكر اين نكته ضروري است كه در اين فرمول تعداد اتم هاي آلومينيوم و سيليسيم كه به يك ورقه
از اتم هاي آلومينيوم و يك ورقه از اتم هاي سيليسيم وابستهاند با يكديگر برابر هستند .افزون بر
آن ،اكسيژن و هيدروكسيل هم در اين فرمول ديده ميشود .در اين مورد به چند پرسش به اين شرح
بايستي پاسخ داده شود .اگر از ورقههاي اتم سيليسيم و آلومينيوم گفتگو ميشود پس چرا در اين
فرمولها تعداد اتمها آنقدر كم است؟ آيا تنها چهار اتم توانايي ساختن يك ورقه را دارند؟ مولكولهاي
هيدروكسيل در كجاي اين ساختمان و چگونه قرار ميگيرند؟
فرمول باال در حقيقت براي يك واحد سلولي مولكول كائولينيت است .واحد سلولي
) (Cell Unitحداقل واحدي است كه در يك طرح منظم و در هر سه بعد تكرار ميشود تا ساختمان
بلورين كاني را به وجود آورد .در يك بلور منفرد كائولينيت ممكن است ميليونها واحد سلولي وجود
داشته باشد كه در بعدهاي افقي و عمودي به يكديگر متصل شدهاند .وجود هيدروكسيلها براي توازن
بار الكتريكي ساختمان مورد نياز است  .اگر با دقت به شكل  10توجه شود تعداد هشت هيدروكسيل
) (OHديده ميشود كه  6عدد آن در كناره و دو عدد ديگر در داخل بلور وجود دارد .اتمهاي هيدروژن
فراوان بوده و با اتمهاي اكسيژن كه الكترونهاي اضافي (بار الكتريكي منفي خالص) دارند تركيب
ميشود و اتم سيليسيم يا آلومينيوم وجود ندارد كه با آنها مشاركت داشته باشد.

شكل  .10شمايي از ساختمان كائولينيت به عنوان يك كاني آلومينوسيليكاتي از نوع ( 1:1حقنيا.)1370 ،

ضخامت يك اليه كائولينيت فقط  0/71نانومتر است اما ممكن است درازا يا پهناي آن خيلي
بيشتر باشد .براي تشكيل يك ذره رسي  0/002ميليمتري حدود سه هزار واحد 0/71
نانومتري مورد نياز است .چه عاملي سبب ميشود كه اين واحدها را به يكديگر وصل كند؟
در مورد كائولينيت هيدروكسيلها از يك سطح واحد سلولي در مجاورت اتمهاي اكسيژن
سطح واحد سلولي ديگر قرار گرفته و از طريق پيوند هيدروژن دو اليه را به يكديگر متصل
ميكنند .ميلياردها پيوند هيدروژني از اين نوع ،اليههاي كاني را محكم به يكديگر همبسته نگه
ميدارد و در نتيجه آب و كاتيونها نميتوانند به فضاهاي بين اليهاي كائولنيت داخل شده و
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كاني را منبسط كنند.
كانديتها گروهي از كانيهاي رسي را تشكيل ميدهند كه از آن جمله ميتوان ناكريت،
ديكيت ،هالويسيت و كائولينيت را نام برد .هنگامي كه يك كاني رسي در حال تشكيل است
به احتمال قوي مقدار آهن ) ،(Feمنيزيم ) (Mgو يا كاتيونهاي ديگر در مجاورت آن
هستند كه ممكن است به جاي آلومينيوم در ورقه هشت وجهي قرار گيرند كه به اين عمل
جايگزيني همشكلي ) (Isomorphus Substitutionگويند .هنگامي كه كار جايگزيني به
مقدار چشمگيري انجام شود يك كاني جديد به وجود خواهد آمد .كاني جديد ممكن است از نظر
ساختماني با كائولينيت يكسان باشد ليكن از نظر شيميايي به اندازهاي با آن تفاوت دارد كه نامي
جديد به خود ميگيرد و مهمتر آنكه ويژگيهاي شيميايي آن نيز متفاوت خواهد بود .جايگزيني يك
عنصر به جاي عنصر ديگر در ساختمان كاني رسي طي فرآيند جايگزيني همشكلي داراي پيامدهاي
بسيار مهمي است .نخست اين كه طيف گستردهاي از گونههاي كاني رسي به وجود ميآيد كه در
خاكها ديده ميشوند و چون پيدايش كانيهاي رسي گوناگون در موقعيتهاي محيطي متفاوت
انجام ميشود ،بنابراين وجودشان در خاك اين امكان را ميدهد تا بتوان تاريخچه خاك را بررسي
نمود .دوم و از همه مهمتر اينكه كار جانشيني اغلب موجب ميشود كه كاني رسي بار الكتريكي
پيدا كند .براي مثال ،اگر در ورقه تتراهدرال بلور كائولينيت يك اتم آلومينيوم به جاي اتم سيليسيم
بنشيند يك بار منفي ( )-1به وجود خواهد آمد كه در اين حالت يعني جايگزيني همشكل آرايش
اتمها (مورفولوژي) در كاني تغيير نكرده و تنها نوع اتمها (ساختار) تغيير پيدا ميكند .معموالً نتيجه
جايگزيني هم شكل بار منفي است كه بايستي توسط كاتيونها خنثي شود .اينگونه كاتيونها با
حالتي ناپايدار و برگشتپذير در سطح كانيهاي رسي قرار ميگيرند كه به سادگي با ديگر كاتيونها
قابل تعويض هستند و از اين رو آنها را كاتيونهاي قابل تبادل يا كاتيونهاي تبادلي مينامند
پتاسيم جذب شده به شكل فوق بر روي رسها از نظر تغذيه پتاسيمي گياهان نقشي حياتي دارد.
هالويسيت يكي ديگر از كانيهاي گروه كانديت است كه داراي يك ورقه سيليسيم چهار وجهي بوده
كه به يك ورقه آلومينيوم هشت وجهي متصل شده است .ليكن در فضاي بين اليهاي سيليسيم و
آلومينيوم يك و گاهي دو اليه از مولكولهاي آب وجود دارد .به دليل وجود اين مولكولهاي آب،
ضخامت واحد سلولي هالويسيت  1/025نانومتر است در حالي كه اين ضخامت در كائولينيت بيشتر
از  0/71نانومتر نيست .يكي از خصوصيتهاي جالب كاني هالويسيت آن است كه بلورهاي آن به
شكل لوله بوده درحالي كه بلورهاي ديگر كانيهاي رسي مسطح ميباشند .به طور خالصه كانديتها
به وسيله سه خاصيت از كانيهاي رسي ديگر متمايز ميشوند .نخست آنكه اين كانيها از نوع  1به
 1ميباشند .به عبارت ديگر براي هر ورقه چهاروجهي سيليسيم يك ورقه هشت وجهي آلومينيوم
وجود دارد .دوم اينكه جانشيني آلومينيوم به جاي سيليسيم در ورقه چهار وجهي يا ديگر كاتيونها
به جاي آلومينيوم در ورقه هشت وجهي زياد نيست .سوم آنكه فضاي بين اليهاي ورقهها بسته است و
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مقدار كمي آب يا كاتيون ميتواند به داخل ورقهها راه يابد .بنابراين كانيهاي اين گروه عمدتاً غيرقابل
انبساط ميباشند.
اسمكتايتها :اسمكتايتها آلومينوسيليكات هاي اليهاي  2به  1هستند .براي تشكيل يك
واحد سلولي كاني هر ورقه هشت وجهي آلومينيوم در بين دو ورقه چهار وجهي سيليسيم قرار
گرفته است (شكل  .)11مهمترين كاني اين گروه اسمكتايت و مونتموريلونيت است .كاني هاي
ديگر اين گروه نونترونيت ،ساپونيت ،هكتوريت و ساكونيت ميباشند .عامل وجود تعداد زياد
كاني هاي رسي در گروه اسمكتايت تعدد ساختمان و مقدار جايگزيني هم شكل است .فرمول
كلي كاني هاي گروه اسمكتايت به شكل زير است:
Al4 Si8 O20 (OH)4. nH2O
در مقايسه با گروه كانديت ،تعداد اتم هاي سيليسيم در واحد سلولي كاني هاي گروه اسمكتايت
دو برابر اتم هاي آلومينيوم و تعداد اتم هاي اكسيژن نيز دو برابر است .ليكن هيدروكسيل
آن ها نصف هيدروكسيلهاي گروه كانديت ميباشد .شباهتي كه بين گروه اسمكتايت و كاني
هالويسيت ميتوان ديد وجود مولكول هاي آب در واحدهاي سلولي است با اين تفاوت كه در
اسمكتايت تعداد مولكول هاي آب متغير است .وجود دو ورقه سيليسيم و اليههاي متعدد آب
سبب ميشود كه واحد سلولي اسمكتايت از نظر اندازه متغير و بزرگتر از واحد ياختهاي گروه
كانديت باشد .فاصله بين دو اليه مجاور در اسمكتايت ممكن است بين  0/96تا  1/8نانومتر
يا بيشتر تغيير نمايد .همانگونه كه قب ً
ال نيز اشاره شد اسمكتايتها داراي گسترهاي از ساختار
شيميايي متفاوت هستند چرا كه جايگزيني يوني در آن ها به مقدار زياد صورت گرفته است .در
اين گروه همزمان با تشكيل كاني اغلب در اليه چهار وجهي آلومينيوم به جاي سيليسيم قرار
گرفته است (دياكتاهدرال) و آهن و منيزيم و كرم در اليه هشت وجهي جانشين آلومينيوم
شدهاند (ترياكتاهدرال) .فاصله متغير بين اليههاي اسمكتايت بر اين داللت دارد كه حجم آن ها
تغييرپذير است .خاكي كه رس غالب آن مونتموريلونيت باشد در حالت خشك جمع و فشرده
شده و هنگامي كه مرطوب شود ورم ميكند زيرا هنگامي كه آب وارد فضاي بين اليهاي ميشود
و يا از آن خارج ميگردد بلور رس منبسط و يا منقبض ميشود .هم آب و هم كاتيون هاي گوناگون
ميتوانند وارد فضاي بين اليهاي اسمكتايت بشوند ولي در مورد كانديت ها اين حالت ميسر نيست.
علت اين امر را ميتوان در ساختمان كاني جستجو كرد .در رس هاي نوع  2به  ،1چهار وجهيهاي
سيليسيم در برابر هم قرار ميگيرند و به اين ترتيب اكسيژن هاي موجود در سطح واحدهاي
سلولي نيز در مجاورت يكديگر قرار گرفته و در نتيجه پيوند هيدروژني تشكيل نميشود .نبودن
پيوند هيدروژني در اين حالت بدان معني است كه اليهها به صورت ناپايداري روي هم قرار گرفته
و بنابراين مولكول هاي آب ميتوانند به راحتي به داخل آن ها وارد شوند .تعداد مولكول هاي آب و
گونههاي كاتيون وابسته به آن ،ضخامت واحد سلولي را تعيين ميكنند.
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شكل  .11شمايي از يك واحد اليهاي در گروه اسمكتايت به عنوان يك سيليكات رسي ( 2:1حقنيا.)1370 ،

مقدار آب موجود بين اليهها ميزان جايگزيني همشكل را تعيين ميكند .براي مثال ،كاني رسي
پيروفليت يكي از كاني هاي گروه اسمكتايت بوده كه در آن جايگزيني يون صورت نگرفته است.
بنابراين مولكول هاي آب نيز در بين اليههاي آن ديده نميشوند .اسمكتايتهايي كه عمل
جايگزيني به طور عمده در ورقه جهار وجهي آن ها صورت گرفته به طور نسبي مقدار كم آب را
در بين اليههاي خود جذب ميكند .در حالي كه اگر عمل جايگزيني بيشتر در ورقههاي هشت
وجهي صورت گرفته باشد بيشترين مقدار آب را در بين اليههاي خود جذب ميكنند .دليل
اين امر تفاوت هايي است كه در توازن يا عدم توازن بار الكتريكي كاني هاي رسي ديده ميشود.
بارهاي مثبت و منفي پيروفليت يا كائولينيت با هم جمع شوند توازن بار در آن ها صفر خواهد
بود (جدول  .)7در مورد گروه اسمكتايت مانند مونتموريلونيت جانشيني آلومينيوم ) (Al3+به
جاي سيليسيم ) (Si4+در ورقه چهار وجهي و منيزيم ) (Mg2+به جاي آلومينيوم ) (Al3+در
ورقه هشت وجهي به ايجاد بار الكتريكي معادل دو بار منفي ( )-2در واحد سلولي ميانجامد.
بارهاي ياد شده توسط كاتيون هاي بين اليهاي خنثي ميشوند .چنانچه بار منفي بيشتري در
ورقه هشت وجهي باشد فاصله آن تا سطح كاني زيادتر از هنگامي است كه اين بار منفي در
ورقه چهار وجهي قرار داشته باشد .از طرف ديگر ميدانيم كه نيروي جاذبه بارهاي مخالف با
افزايش فاصله به تندي كاهش مييابد .بنابراين اگر بار منفي به گونه اي باشد كه منشاء آن اليه
هشت وجهي باشد براي نگهداري اليهها نسبت به باري كه در اليه چهار وجهي و در نتيجه
جايگزيني هم شكلي به وجود آمده باشد ،توانايي كمتري دارد.
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جدول  .7توازن بار الكتريكي بين سه كاني رسي متداول (حقنيا)1370 ،
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اين موضوع كه چرا عمل جايگزيني در رسهاي اسمكتايت صورت ميگيرد و نه در گروه كانديت و
اينكه چرا اسمكتايتها  2به  1هستند نه 1به  1هنوز دقيقاً مشخص نشده است .با اين وجود توضيحي
كه در اين باره ميتوان داد آن است كه اسمكتايتها در وضعيتهايي به وجود ميآيند كه مقدار محيط
سيليسيم محيط بسيار زيادتر از آلومينيوم (بيش از دو برابر) بوده و كاتيونهاي زيادي در محيط
وجود داشته باشند .كانديتها برعكس در خاكهايي تشكيل ميشوند كه در آن نسبت سيليسيم به
آلومينيوم نزديك به  1به  1است و براي پديده جايگزيني در ساختمان رس و يا خنثي كردن بار حاصله
از يونهاي جانشين شونده ،كاتيونهاي كمتري در دسترس است.
بسته به گونه ،مقدار و موقعيت جايگزيني همشكل ،خصوصيتهاي شيميايي هر عضو گروه اسمكتايت
ت كه مولكول آب بين اليهاي و يا هر گونه جايگزيني
تا اندازهاي با يكديگر تفاوت دارند .كاني پيروفيلي 
ندارد ضخامتي برابر  0/96نانومتر دارد .در كاني مونتموريلونيت اغلب مقداري آلومينيوم به جاي
سيليسيم مينشيند و آهن و منيزيم جانشين آلومينيوم ميشود و بسته به به مولكولهاي آبي كه اين
كاني را هيدارته ميكنند ضخامت آن به  1/8نانومتر نيز ميرسد .كاني نونترونيت در ورقه هشت وجهي
خود به جاي  Alداراي اتمهاي  Feاست .ورقه هشت وجهي كاني ساپونيت همگي از  Mgدرست شده
و آلومينيوم در آن ديده نميشود و هكتوريت مقداري ليتيم ) (Liدر ورقه هشت وجهي خود دارد .در
يك جمعبندي ميتوان گفت بار منفي زياد و سطحي كه در بين اليههاي گروه اسمكتايتها وجود دارد
سبب ميشود كه اين گروه را جزو فعالترين بخش كانيهاي خاك قرار دهد.
ورميكواليت :اين كاني نيز مانند كاني هاي گروه اسمكتايت از نوع  2به  1است
(شكل  .)12در ورميكواليت جانشيني  Alبه جاي  Siدر ورقه چهار وجهي و جانشيني  Fe2+و
Fe3+و  Mg2+به جاي  Al3+در ورقه هشت وجهي به طور نسبي زياد است .فضاي بين اليهاي
در اين كاني معموالً به وسيله منيزيم و مولكول هاي آب اشغال شده است .فاصله بين دو اليه
مجاور در ورميكواليت بين  1تا  1/5نانومتر و يا بيشتر متغير است .از آنجا كه بيشتر پديدههاي
جايگزيني همشكل در اين كاني در ورقه چهار وجهي صورت گرفته است بنابراين امكان حضور
مولكول هاي آب و كاتيون ها در بين اليهها در مقايسه با اسمكتايت از محدوديت بيشتري
برخوردار است .همچنين از آنجايي كه اليهها با شدت زيادتري يكديگر را نگه ميدارند ،انبساط
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واحد سلولي در ورمي كوليت نيز كمتر از اسمكتايت است.

شكل  .12شمايي از يك واحد اليهاي ورميكواليت به عنوان يك آلومينوسيليكات رسي
از نوع  2به  1با يون هاي منيزيم هيدراته در فضاي بين اليهاي (حقنيا.)1370 ،

كلرايت :كلرايت يك كاني رسي غيرقابل تورم در بين رس هاي سيليكاتي از نوع  2به  1ميباشد.
اليه اضافي در اين كاني وجود ورقه هيدروكسيد منيزيم  Mg6(OH)12يا بروسيت در بين
فضاي بين اليهاي است (شكل  .)13ساختمان  2به  1سيليسيم و آلومينيوم در اين كاني
شباهت زيادي به ساختمان  2به  1اسمكتايت و ورمي كوليت دارد .تنها اختالف بنيادي آن
وجود ورقه بروسيت ميباشد .در ورقه بروسيت يون هاي  Fe2+ ،Al3+و Fe3+جانشين Mg2+
گرديده و منجر به ايجاد بار مثبت خالص شدهاند و اين وضع سبب تقويت و تشكيل پيوند
محكمي بين ورقههاي رسي كلرايت شده است .ضخامت واحد سلولي كلرايت  1/4نانومتر است.

شكل  .13شمايي از يك واحد اليهاي كلرايت به عنوان يك كاني ( 2:1:1حقنيا.)1370 ،

·اياليت :اياليت نوع ديگر از كانيهاي رسي  2به  1است .به اين كاني گاهي ميكاي آبدار نيز گفته
ميشود زيرا فرض بر اين است كه اياليت فرآورده هواديدگي كاني ميكاست .اما به هرحال يك
كاني رسي شبه ميكايي است كه در بين اليههاي آن پتاسيم به صورت تثبيت شده وجود دارد.
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پتاسيم بين اليهاي به پايداري اين كاني و ماهيت غيرقابل تورم آن كمك ميكند (شكل .)14

شكل  .14شمايي از يك واحد اليهاي اياليت به عنوان يك كاني رسي  2:1با قابليت انبساط و انقباض
محدود (حقنيا.)1370 ،

·رس هاي غيرسيليكاتي :برخي خاك ها داراي مقدار فراواني از كاني هاي در اندازه رس
ميباشند كه پارهاي ويژگي هاي سيليكات هاي رسي را دارا هستند ولي واحد ساختماني آن ها
بدون سيليسيم است .اينگونه كاني ها را سزگويي اكسيد مينامند و نام ديگر اين كاني ها،
اكسيدهاي آبدار آهن و آلومينيوم ميباشد .كاني هاي ياد شده ممكن است متبلور يا كام ً
ال
بيشكل (آمورف) بوده و يا اينكه حالت تبلور ناپايدار داشته باشند .گونههاي بلورين آن ها
ويژگي هاي مشابه سيليكات هاي رسي دارند .گونههاي بيشكل اين كاني ها داراي ويژگي هاي
تبادلي كاتيوني و آنيوني زيادي هستند .سيليسيم نيز در خاك به شكل تركيب هاي آمورف
ديده ميشود گاهي كاني هاي آمورف را با نام كلي آلوفان مشخص ميكنند كه تصور ميشود
حالت ژله مانند در خاك داشته باشد.
اكسيدها و هيدروكسيدهاي بلورين آهن و آلومينيوم شامل هماتيت ) ،(Fe2O3گئوتيت،
) ،(FeOOHگيبسيت ( (Al(OH)3و بوهميت (AlOOH) ،بوده و از كاني هاي متداول خاك
به شمار ميروند .رنگ هاي زرد ،قرمز و قرمز تيره متمايل به قهوهاي كه در برخي خاك ها ديده
ميشود ،در اثر وجود آهن است .اين كاني ها از واحدهاي ساختماني هشت وجهي درست شده
است كه در آن  Oو  OHاطراف كاتيون مركزي Fe3+يا  Al3+را گرفتهاند .هشت وجهيها با
مشاركت اتم هاي اكسيژن تشكيل ورقههايي را ميدهد كه روي هم قرار گرفته و توسط پيوند
هيدورژني نگهداري ميشوند .اكسيدها از ديدگاه پايداري خاك داراي اهميت بوده ولي مهمتر
اينكه داراي بار الكتريكي ميباشند .اكسيدها و هيدروكسيدها ،مانند آلومينوسيليكاتها چه بلورين
باشند و چه آمورف ،بار الكتريكي خود را از پديده جايگزيني همشكل به دست نياورده بلكه بار خود را
از راه كسب پروتون يا از دست دادن آن به دست ميآورند.
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بسته به غلظت يون هاي هيدروژن در محلول خاك ،ممكن است يون هاي هيدروژن به ساختمان
كاني افزوده شود (پروتونگيري) يا اينكه از ساختمان كاني آزاد شود (پروتوندهي) ،در اين حالت
ميتوانند كاتيون ها ياآنيون ها را به صورت تبادلي در سطح خود جذب كنند .كاني هاي ياد شده از
بار الكتريكي متغير يا بار وابسته  pHبرخوردارند .به سخني ديگر ،بسته به غلظت يون هيدروژن
مقدار بار الكتريكي آن ها تغيير ميكند .مثالي در اين مورد با واكنش زير نشان داده شده است:

آلومينوسيليكات هاي اليهاي بخاطر وجود  OHدر لبههاي خود داراي درصد نسبتاً كمي
از بار متغير با بار وابسته  pHهستند .برعكس همه بار منفي موجود در هوموس از گونه متغير
است .در برخي از خاك ها اكسيدها و هوموس داراي بار مثبت بوده و از اين رو به نگهداريآنيون ها
در سطح خود كمك ميكنند .در يك جمعبندي ميتوان گفت بار الكتريكي و سطح ويژه دو
خاصيت برجستة كاني هاي رسي هستند كه اهميت آن ها را به عنوان ذرات كلوئيدي فعال در
تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي و به ويژه از نظر حفظ و تأمين عناصر غذايي نظير پتاسيم
در خاك تعيين ميكنند( .حقنيا.)1370 ،
 -1-3-1ظرفيت آزاد سازي پتاسيم ساختماني  :ظرفيت آزاد سازي پتاسيم تحت تأثير دو
گروه عوامل محيطي و ساختار كاني هاي حاوي پتاسيم قرار ميگيرد  .به طور كلي در محيط
مرطوب شرايط براي هوازدگي شيميايي فراهمتر است و كاني هاي حاوي پتاسيم سريعتر محتواي
خود را آزاد ميكنند .ميزان اسيديته خاك خود تابعي از ورود تركيبات اسيدزا از طريق هوا ،توليد
تركيبات اسيدي در خاك در نتيجه فعاليت ريشه گياهان و ريزجانداران خاك ،ظرفيت بافري
خاك و ميزان آبشويي تركيبات كاتيوني از پروفيل خاك ميباشد .بسته به اينكه پتاسيم موجود
در بخش ساختماني خاك دركاني هاي فلدسپاتي يا گروه ميكاها و يا سيليكات هاي اليهاي باشد
سرعت آزاد شدن آن متفاوت است در هر گروه نيز سرعت هوازدگي و آزاد شدن پتاسيم از يك
كاني به كاني ديگر تفاوت دارد بنابر اين در شرايط هوازدگي محيطي يكسان و از نظر محتواي
يكسان پتاسيم ساختماني ،سرعت آزاد شدن پتاسيم ممكن است بين دو خاك تفاوت داشته باشد
در گروه فلدپارها ،فلدسپاتهاي سديم وكلسيم سريعتر از فلدسپاتهاي پتاسيم هوازده و تخريب
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ميشوند و بيوتيت هوازدگي سريعتري در مقايسه با موسكوويت نشان ميدهد .در گروه اياليتها كه
از كانيهاي عمده رس حاوي پتاسيم است نيز سرعت هوازدگي و آزاد كردن پتاسيم ساختماني يكسان
نميماند و بسته به نوع اياليت در خاك سرعت آزاد شدن پتاسيم ساختماني متفاوت است .عالوه بر
ويژگيهاي فيزيكي ذرات حاوي اياليت مانند قطر و اندازه و درجه تخليه آنها از پتاسيم و ميزان و نوع
جايگزيني هم شكل در ساختار كاني ،تغيير و تحوالتي كه در خاك به وجود ميآيند مانند پوشيده شدن
سطح كاني اياليت با مواد حاصل از هواديدگي و رسوب هيدوركسيدها در منفذ بين اليهها و جلوگيري
از خروج و انتشار پتاسيم بين اليهاي به محلول خاك ميتواند سرعت آزادسازي و ساير فرآيندهاي
استاتيكي و ديناميكي حاكم بر هوازدگي آنرا تحت تأثير قراردهد (حسينپور.)1379 ،
 -1-3-2آزاد شدن پتاسيم از كاني هاي داراي پتاسيم :
آزاد شدن پتاسيم از ميكا :كاني هاي ميكايي نخست تحت تأثير عوامل محيطي به طور فيزيكي
هوا ديده شده و به ذرات كوچكتر ( غالباً در اندازه ذرات رس) تبديل ميشوند و سپس تغييرات
شيميايي در آنها آغاز ميگردد .تبديل ميكاي پتاسيم دار به كانيهاي  2:1قابل انبساط و جايگزيني
پتاسيم بين اليهاي آن با كاتيونهاي هيدراته ديگر را تغيير شكل ساده ميكا ميگويند .تغيير شكل
ميكا ممكن است به صورت هواديدگي اليهاي يا هواديدگي لبهاي باشد .در هواديدگي اليهاي ،بعضي از
اليههاي داخلي باز شده و بقيه اليه ممكن است بسته باقي بمانند .ذرات رسي كه داراي چنين وضعيت
هستند( يعني هم داراي اليههاي باز و هم اليههاي مسدود ميباشند) كانيهاي مخلوط ميكا – ورمي
كواليت ناميده ميشوند .در هواديدگي لبهاي ،بسياري از اليهها به طور همزمان ولي فقط در لبهها باز
ميشوند كه منجر به ايجاد مناطق گوهاي شكل در اين كانيها ميگردد (شكل .)15

شكل  .15شمايي از هواديدگي ميكا و تبديل آن به اياليت و ورميكواليت ( Havlinو همكاران.)2005 ،

آزاد شدن پتاسيم از ميكا تا رسيدن بهيك غلظت بحراني پتاسيم در محلول خاك ادامه مييابد كه
اين غلظت بحراني براي ميكاي سه جايي (ترياكتاهيدرال) بيشتر از ميكاي دوجايي (دياكتاهيدرال)
است  .يعني ميكاي ترياكتاهيدرال نسبت به ميكاي دياكتاهيدرال در غلظتهاي باالتري از پتاسيم
محلول خاك ،قادر به آزاد سازي پتاسيم خود ميباشد .تأثير غلظت بحراني پتاسيم محلول خاك بر

فصل اول :پتاسیم در خاک 31

آزاد شدن پتاسيم از ميكا شايد علت اصلي هواديدگي سريعتر ميكا در خاكهاي تحت كشت متراكم
كه در آنها جذب مداوم پتاسيم به وسيله ريشه گياه صورت ميگيرد نسبت به خاكهاي به آيش
گذاشته شده ،باشد .عوامل متفاوتي در آزاد شدن پتاسيم از كانيهاي ميكايي تأثير دارد كه از جمله
اين عوامل ميتوان به موارد زير اشاره نمود (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
 -1طبيعت كاني  :معموالً پتاسيم از ميكاي سه جايي سريعتر از ميكاي دو جايي آزاد ميشود.
اختالف اساسي در آزاد شدن پتاسيم در دو كاني مذكور با تراكم بار يكسان ،به جهتگيري
هيدروكسيلي نسبت داده ميشود .در ميكا فاصله هسته يون هيدروژن از هسته اتم اكسيژن
 0/09تا  0/095نانومتر است .در ميكاي دوجايي به علت خالي بودن يك موقعيت از سه موقعيت
ورقه هشت وجهي ،يون هيدروژن از ورقه هشت وجهي فاصله گرفته و بهطرف ورقه چهار وجهي
متمايل ميشود و در نتيجه دو كاتيون مجاور در ميكاي دو جايي ،يون هيدروژن را بهطرف موقعيت
خالي هشت وجهي ميراند .در حاليكه درميكاي سه جايي ،يون هيدروژن به يك اندازه توسط
كاتيونهاي مجاور در موقعيت سه گانه هشت وجهي دفع ميشود .اين اختالف باعث ميشود كه
پتاسيم در ميكاي دو جايي نسبت به ميكاي سه جايي بيشتر تحت تأثير ميدان الكتريكي مربوط به
يون هيدروكسيل قرار گيرد و آزاد سازي پتاسيم بين اليهاي مشكلتر شود .جايگزيني هيدروكسيل
ساختماني به وسيله يون فلورايد ،نيز به نگهداري پتاسيم در بين اليهها كمك ميكند.
 -2اندازه ذرات ميكا :آزاد شدن پتاسيم از كاني هاي ميكايي با كاهش اندازه ذره افزايش مييابد
كه دليل آن كوتاهتر شدن مسير پخشيدگي و سطح ويژه بيشتر كاني ها ميباشد.
-3عوامل محيطي  :عوامل محيطي خود شامل غلظت و نوع يون هاي موجود در محلول خاك،
پ.هاش خاك ،وضعيت اكسايشي بعضي عناصر و همچنين خشك و مرطوب شدن متناوب
خاك ميباشد .كه اينك به شرح هريك پرداخته ميشود.
••غلظت و نوع يونهاي موجود در محلول خاك :با افزايش غلظت پتاسيم در محلول خاك و
رسيدن آن به سطح بحراني ،آزاد شدن پتاسيم ساختماني محدود ميشود .غلظت بحراني پتاسيم
محلول خاك براي جلوگيري از ادامه هواديدگي ميكا ،در ميكاهاي سه جايي بيشتر از ميكاهاي
دو جايي با اندازههاي يكسان است .بنابراين بيوتيت در مقايسه با موسكوويت ،در تعادل با سطح
بيشتري از پتاسيم محلول خاك قادر به هواديدگي ميباشد .بهعبارت ديگر اگر در خاكي بيوتيت
و موسكوويت با هم وجود داشته باشند ابتدا بيوتيت تقريباً به طور كامل هوا ديده شده و سپس
هواديدگي موسكوويت شروع خواهد شد .نوع و غلظت كاتيونهاي تبادل كننده با پتاسيم نيز تأثير
قابل مالحظهاي بر غلظت بحراني پتاسيم براي هواديدگي ميكا دارند .كاتيونهاي دو ظرفيتي مثل
منيزيم و باريم نسبت به كاتيونهاي يك ظرفيتي،باعث تداوم بيشتر هواديدگي ميكا ميگردند.
••پهاش خاك  :پهاش پايين خاك آزاد سازي پتاسيم را به خصوص از ميكاي سه جايي
تشديد ميكند .افزايش فعاليت يون هيدروژن باعث افزايش ميزان تأثير يونهاي هيدروژن بر
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هيدروكسيلهاي ساختماني در لبه كانيهاي ميكايي شده كه پيامد آن تجزيه سريعتر ساختمان
ميكا در محيط اسيدي ميباشد.
••وضعيت اكسايشي بعضي عناصر :جهتگيري هيدروكسيلي نهتنها تابعي از نوع كاني است بلكه
تحت تأثير وضعيت اكسايشي بعضي عناصر نظير Fe+2موجود در اليه هشت وجهي است .اكسيد
شدن  Fe+2اليه هشت وجهي باعث افزايش ظرفيت تثبيت پتاسيم كانيهايي مانند ورمي كوليت
و دشوار شدن جايگزيني پتاسيم بين اليهاي كاني بيوتيت به وسيله كاتيونهاي ديگر ميشود.
••خشك و مرطوب شدن متناوب :خشك و ترشدن متناوب خاك بسته به غلظت پتاسيم محلول و
كانيهاي غالب ميتواند پتاسيم قابل استخراج را كاهش يا افزايش دهد .در صورتيكه مقدار پتاسيم
تبادلي خاك نسبتاً زياد باشد ويا به تازگي به خاك كود پتاسيمي اضافه شده باشد ،خشك شدن
معموالً باعث ايجاد انقباض در شبكه رسي و تثبيت پتاسيم ميگردد ،از طرف ديگر خشك شدن
ممكن است باعث ايجاد پيچش در ورقههاي رسي گردد كه نتيجه آن آزاد شدن يونهاي پتاسيمي
است كه قب ً
ال اين ورقهها را كنار هم نگاه ميداشتند .برخي از محققين علت اين وضع را هيدراته
-2
شدن پروتون و تبديل  SiOبه  SiOHو كاهش بار اليهاي ميدانند.
••آزاد شدن پتاسيم از فلدسپارها :فرآيند هواديدگي فلدسپارها با تخريب فيزيكي آنها به ذرات كوچكتر
با سطح ويژه بيشتر شروع ميگردد .از عوامل مهم در آزادسازي پتاسيم از فلدسپارها ميتوان به
خصوصيات ساختماني ،تركيب شيميايي ،اندازه ذرات ،فعاليت يونهاي هيدرونيوم( )H3O+و خروج
فرآوردههاي هواديدگي اشاره نمود .جايگزيني پتاسيم با يون هيدرونيوم ،ساختمان فلدسپار را
تضعيف ميكند كه نتيجه آن انبساط اليههاي فلدسپاراست .يونهاي هيدرونيوم جذب سطحي
شده ميتوانند باعث شكستن پيوندهاي  Al-Oشوند و عدد همآرايي  Alاز چهار به شش تغيير
كرده و در نتيجه از ساختمان فلدسپار بيرون رانده ميشود.
••خصوصيات آزاد شدن پتاسيم از فلدسپارها درحضور ليگاندهاي آلي كمپلكسكننده كام ً
ال متفاوت
است .احتماالً ليگاندهاي مذكور از طريق برهمكنش خاصي كه با تركيبات  Alدارند سبب ايجاد
تركيبات حفاظت كننده رس در مقابل هوا ديدگي ميگردند.

-1-4تثبيت پتاسيم

قابليت دسترسي پتاسيم براي گياهان به وسيلة فرآيندهاي فيزيكوشيميايي مختلف در خاك
كنترل ميشود .از ميان فرآيندهاي مختلف ،تثبيت پتاسيم وبه عبارت ديگر به تله افتادن يون
پتاسيم در بين اليههاي رسي از بيشترين اهميت برخوردار است اين پديده در تمام رس ها به يك
اندازه تحقق نيافته بلكه در رس هاي يك به يك حداقل و در رس هاي دو به يك و به خصوص
اياليت به حداكثر ميرسد.
گلستانيفرد ( )1375تثبيت پتاسيم را بهعنوان فرآيندي تعريف نمود كه طي آن يونهاي پتاسيم
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از فاز محلول و يا تبادلي خاك به فضاهاي بين اليهاي رسهاي ميكا ،اياليت و يا ورميكواليت انتقال
و با جايگزيني درحفرات ديتريگونال ( )Ditrigonal Voidsسبب فرو ريزش اليهاي ()Colapse
گرديده و در نتيجه بخش اعظم آن در كوتاه مدت قابل تبادل نميباشد .اين محقق همچنين بيان نمود
كه تثبيت پتاسيم از لحاظ حاصلخيزي و تغذيه گياه در مجموع فرآيندي نافع بوده زيرا از هدر رفت
بخشي از پتاسيم در اثر آبشويي جلوگيري مينمايد ولي ممكن است دربعضي از خاكهاي با ظرفيت
تثبيت پتاسيمي باال در كوتاه مدت موجب بروز مشكالتي از نظر تغذيه گياهي گردد Mengel.و
 )1980( Kirkbyتثبيت پتاسيم را به مكانهاي بين اليهاي كانيهاي رسي نسبت داده و معتقدند
كه تثبيت پتاسيم به مفهوم جذب يونهاي پتاسيم به وسيله اين مكانها و به صورت اختصاصي است.
 )1985 ( Malavoltaتبديل پتاسيم محلول و يا تبادلي به فرم غير تبادلي را به عنوان تعريف
ديگري از تثبيت پتاسيم ذكر نموده است .ملكوتي و كاوسي ( )1383حركت تدريجي پتاسيم از
محلول خاك و مكانهاي جذب سطحي با نيروي پيوند كم بهطرف مكانهاي با نيروي پيوند بيشتر و
نيز به طرف مكانهاي بين اليهاي با جذب اختصاصي كه نتيجة آن كمتر شدن پتاسيم قابل دسترس
نسبت به پتاسيم كل ميباشد را به عنوان تعريفي از تثبيت پتاسيم ارايه دادهاند .اين محققين فرآيند
تثبيت پتاسيم را عكس فرآيند هواديدگي در كانيهاي ميكايي در نظر گرفته و همچنين بيان
نمودهاند كه اين پديده در تمام خاكها به يك اندازه تحقق نيافته بلكه در خاكهايي كه در آنها
رسهاي يك به يك به مقدار زياد وجود دارد ،حداقل و در خاكهاي حاوي مقدار زياد كانيهاي دو
به يك نظير ورميكواليت ،اياليت و كلرايت قدرت تثبيت پتاسيم حداكثر است.
گروهي وجود فضاهاي خالي كه ابعاد آن ها برابر ضخامت يون پتاسيم آبدار ميباشد را دليل تثبيت
پتاسيم ميدانند .بر اساس اين نظريه ،يون هاي پتاسيم بر اثر نيروهاي الكتريسيتة ثابت(بار دائمي)
به طور محكم در اين فضاهاي خالي نگهداري ميشوند و يون آمونيوم كه شعاع هيدراتة آن حدودا ً
با يون آبدار پتاسيم برابري ميكند ،با وضعيتي مشابه در ميان اليههاي سيليكاتي تثبيت ميگردد.

شكل  .16نمايي از محبوس شدن (تثبيت) پتاسيم در بين اليههاي رسي در كاني هاي 2:1
( Havlinو همكاران.)2005 ،

قرار گرفتن يون هاي آمونيوم در بين اليههاي اين كاني موجب ميگردد تا ظرفيت تثبيت پتاسيم
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در بين اليهها كاهش يافته و قابليت جذب آن براي گياه فزوني يابد (شكل  .)17در صورتي كه
يون هاي پتاسيم بيش از يون هاي آمونيوم در ميان اليهها قرار گيرد ،ظرفيت تثبيت آمونيوم
كاهش يافته و بر قابليت جذب اين يون افزوده ميگردد .اين موضوع از نقطه نظر اقتصادي و
مديريت مصرف كود اهميت كاربردي فراوان داشته و به هنگام محاسبه مقدار كودهاي ازتي و
پتاسيمي بايستي مورد توجه كامل قرار گيرد .از نظر كاربردي در خاك هاي تخلي ه شده از نظر
پتاسيم ،اگر مصرف كودهاي آمونيومي مقدم بر كودهاي پتاسيمي باشد ،مقدار تثبيت آمونيوم در
بين اليههاي رسي به مراتب بيشتر از پتاسيم خواهد بود.

شكل  .17آزاد شدن پتاسيم تثبيت شده از دو نوع خاك زراعي در طول مدت زمان  10روز پس از اضافه
كردن كود ازته آمونيومي به خاك ( Tisdaleو همكاران.)1993 ،

كاوسي ( )1380به نقل از منابع مورد بررسي گزارش نمودهاست كه پتاسيم تثبيت شده در
بين اليههاي كاني هاي رسي به عنوان يكي از شكل هاي پتاسيم در خاك ميتواند نقش قابل
مالحظهاي در تأمين پتاسيم مورد نياز گياه داشته باشد اين محقق هچنين بيان نمود كه مرز
مشخص و معيني بين پتاسيم اليهاي بومي و پتاسيم تثبيت شده وجود ندارد اما به طور كلي
ميتوان گفت كه پتاسيم بين اليهاي بومي ،نسبت به پتاسيم تثبيت شده با نيروي بيشتري
نگهداري ميگردد و به همين جهت به آن پتاسيم به سختي قابل تبادل نيز ميگويند .البته
گاهي اوقات اين بخش از پتاسيم نيز ممكن است نقش قابل مالحظهاي در تأمين پتاسيم مورد
نياز گياه داشته باشند .برخي از محققان عقيده دارند كه در خاك هاي با قدرت تثبيت باالتر
از  65درصد بايد ميزان مصرف كودهاي پتاسيمي نسبت به حالت عادي افزايش يابد .برخي
نيز توصيه كردهاند كه در خاك هاي با ظرفيت تثبيت پتاسيم خيلي زياد ،تعيين مقدار كود
مصرفي ساليانه بايد مستقل از مقدار پتاسيم قابل جذب خاك صورت گرفته و براي مقابله
باقدرت تثبيت باالي پتاسيم كاربرد ساالنه  350كيلوگرم در هكتار پتاسيم ( )K2Oرا امري
ضروري دانستهاند (ملكوتي و كاوسي .)1383 ،ملكوتي و همايي به نقل از گلستانيفرد و توفيقي
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( )1378كه در يك مطالعه مربوط به تعيين ظرفيت تثبيت پتاسيم در خاك هاي شاليزاري شمال،
تعيين دامنة تغييرات و ميانگين تثبيت در اين خاك ها ،اثر زمان تماس كود پتاسيم و افزايش
غلظت پتاسيم محلول در خاك ناشي از مصرف كود بر مقدار تثبيت و نيز سينتيك تثبيت در
رابطه با زمان غرقاب نمودن خاك ،نتايج به دست آمده به شرح زير خالصه گرديده است.
 درصد تثبيت پتاسيم در خاك هاي شاليزاري استان مازندران از  14تا  49و در خاك هايشاليزاري استان گيالن از  5تا  65درصد تغييرات داشته است و ميانگين درصد تثبيت پتاسيم
در خاك هاي شاليزاري دو استان مازندران و گيالن به ترتيب  27و  28بود كه از لحاظ آماري
تفاوتي با يكديگر نداشتند.
 بر مبناي  550هزار هكتار سطح كل زير كشت برنج 114 ،هزار هكتار از خاك هاي شاليزاري باظرفيت تثبيت زياد (بيش از  40درصد) 254 ،هزار هكتار با ظرفيت تثبيت متوسط (بين 20
تا  40درصد) و  182هزار هكتار آن داراي ظرفيت تثبيت كم (كمتر از  20درصد) بود .اين
نتايج بيانگر آن است كه سطح وسيعي از شاليزارهاي شمال قابليت تثبيت مقادير زيادي پتاسيم
را دارا ميباشند.
بستاني و ثواقبي ( )1382در يك تحقيق اثر غلظت پتاسيم اضافه شده به خاك و نيز
تأثير سابقه كشت روي ميزان تثبيت پتاسيم در تعدادي از خاك هاي تحت كشت نيشكر
خوزستان را مورد بررسي قرار دادند .اين مطالعه بر روي  35نمونه خاك سطحي جمعآوري
شده از مزارع نيشكر با سابقه كشتهاي متفاوت انجام گرفته است .ميزان رس خاك هاي
مورد مطالعه بين  15تا  50درصد ،ظرفيت تبادل كاتيوني بين  7تا  21سانتيمول بار بر
كيلوگرم و پتاسيم قابل دسترس بين  45تا  173ميليگرم بر كيلوگرم متغير بود .روش كار
به اين صورت بوده است كه ابتدا خاك ها از نظر سابقه كشت به چهار گروه خاك هاي با سابقه
كشت كمتر از  10سال 10 ،تا  20سال 20 ،تا  30سال و بيش از  30سال گروهبندي و بر
روي زيرنمونههاي مربوط در هر گروه چهار سطح صفر (شاهد) 300 ،150 ،و  600ميليگرم
پتاسيم بر كيلوگرم خاك از منبع سولفاتپتاسيم اضافه گرديد .سپس نمونهها به مدت شش
ماه در درجه حرارت  25تا  30درجه سانتيگراد در انكوباتور نگهداري گرديدند .در طول دوره
خوابانيدن ) (Incubationنيز روش نگهداري رطوبت (آبياري) به صورت خشك و مرطوب شدن
( )Drying-wettingبوده است .با اين توضيح كه پس از كاهش رطوبت ظرفيت مزرعه تا حالت
هواخشك ،رطوبت خاك مجددا ً توسط آب مقطر به رطوبت ظرفيت مزرعه برگردانده ميشد .اين
محققين ظرفيت تثبيت پتاسيم در دو زمان سه و شش ماه را با استفاده از رابطه زير تعيين نمودند.
Kfix = (Ki + Ka) - Kf
در آن  Kfixمقدار پتاسيم تثبيت شده Ki ،پتاسيم قابل دسترس خاك قبل از شروع آزمايشKa ،
مقدار پتاسيم افزوده شده و  Kfمقدار پتاسيم قابل دسترس نمونه پس از گذشت زمان موردنظر
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(سه يا شش ماه) و تمامي غلظتها در رابطه فوق بر حسب ميليگرم بر كيلوگرم بود .نتايج حاصل
از اين تحقيق نشان داد كه متوسط تثبيت پتاسيم در خاك هاي مورد بررسي از  71/7تا 129
ميليگرم بر كيلوگرم متغير بوده است كه با فرض وزن مخصوص ظاهري متوسط خاك ها معادل
 1/5كيلوگرم بر سانتيمتر مكعب ميزان پتاسيم تثبيت شده بين  215تا  388كيلوگرم در هكتار
متغير بوده است .اين محققين همچنين گزارش نمودند كه ميزان پتاسيم تثبيت شده در هر دو
زمان سه و شش ماه به طور مثبت و معنيداري تحت تأثير غلظت پتاسيم بكار رفته و سابقه كشت
بوده است و ميزان پتاسيم تثبيت شده در سطوح مختلف نيز به طور معنيداري با هم متفاوت
بودند به طوري كه با افزايش غلظت پتاسيم هم مقدار تثبيت و هم درصد تثبيت افزايش يافته
بود .نكته ديگر اينكه در تيمار شاهد (بدون مصرف پتاسيم) در طول دوره نگهداري ،آزادسازي
پتاسيم صورت گرفته بود و پتاسيم قابل دسترس به طور نسبي افزايش نشان داد .اين محققين
چنين نتيجهگيري نمودند كه در تمامي نمونههاي خاك با سابقه كشت كمتر از 30سال اختالف
معنيداري بين سوابق مختلف و ميزان تثبيت پتاسيم وجود ندارد اما در زمان هاي طوالنيتر با
افزايش سابقه كشت تثبيت نيز افزايش مييابد .كاوسي و كلباسي ( )1380در يك تحقيق تأثير
غلظت پتاسيم اضافه شده به خاك بر درصد تثبيت پتاسيم خاك و نقش برخي از عوامل فيزيكو
شيميايي بر قدرت تثبيت پتاسيم در خاك هاي شاليزاري شمال كشور را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج اين آزمايش نشان داد كه درصد تثبيت پتاسيم در خاك هاي مورد مطالعه از حداقل 31
درصد تا حداكثر  77درصد با ميانگين  56درصد متغير بوده است .در اين تحقيق مقدار تثبيت
پتاسيم با افزايش مقدار پتاسيم اضافه شده بهخاك به صورت خطي و به طور معنيداري افزايش
يافته بود لكن در اكثر خاك ها ( 15نمونه خاك از  23نمونه خاك مورد بررسي) با افزايش مقدار
پتاسيم به خاك درصد تثبيت به طور معنيداري كاهش يافته بود .به عبارت ديگر يك همبستگي
منفي بين درصد تثبيت و مقدار پتاسيم اضافه شده به خاك در اكثر خاك ها مشاهده گرديد.
در اين مطالعه رابطه معنيداري بين درصد تثبيت پتاسيم و ميزان كربن آلي خاك و پتاسيم
عصارهگيري شده با استات آمونيم يك موالر وجود نداشت ولي رابطه معنيدار بين درصد تثبيت
پتاسيم با ظرفيت تبادل كاتيوني خاك و همچنين درصد رس خاك مشاهده گرديد .اميري و فالح
( )1375طي تحقيقي پتانسيل تثبيت پتاسيم در اراضي شاليكاري شرق گيالن را مورد بررسي
قرار دادند .نتايج اين مطالعه كه بر روي دوازده سري از خاك هاي عمدة شاليكاري شرق گيالن
صورت گرفت نشان داد كه كاني غالب رس در نمونهها به ترتيب مونت موريلونايت ،ورمي كوليت،
اياليت همراه با كمي كلرايت و كائولينيت است .ميزان ظرفيت تثبيت پذيري پتاسيم داراي
تغييراتي بين  5تا  50درصد و با ميانگين  36درصد و معادل  150تا  1500كيلوگرم در هكتار
اكسيد پتاسيم با ميانگين  1082/5كيلوگرم گزارش گرديد و چنين نتيجه گيري شد كه اكثر
خاك هاي تحت بررسي از ظرفيت تثبيتپذيري پتاسيم نسبتاً بااليي برخوردار هستند .كاوسي
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و همكاران ( )1380در يك مطالعه ظرفيت تثبيت پتاسيم در شاليزارهاي استان گيالن را مورد
بررسي قرار داده و ميزان تثبيت پتاسيم را بين  25تا  85درصد گزارش كردند .شهابي ( )1380
در يك مطالعه آزمايشگاهي به منظور بررسي ميزان تثبيت پتاسيم در زمان هاي نخست پس از
كوددهي در خاك هاي با مقادير مختلف رس در استان اصفهان گزارش نمود كه با افزايش سطوح
پتاسيم به خاك در تمامي خاك هاي متفاوت از نظر ميزان رس ،مقدار تثبيت افزايش يافته لكن
درصد نسبي تثبيت كاهش مييابد .در اين مطالعه مقدار تثبيت پتاسيم يك هفته پس از كوددهي
بين  25تا  75درصد گزارش گرديد كه كمترين ميزان تثبيت مربوط به خاك با ميزان رس 17
درصد و بيشترين ميزان تثبيت مربوط به خاك با ميزان  52درصد رس بود .در تمامي نمونههاي
مربوط به خاك هاي مورد بررسي با گذشت زمان ميزان نسبي تثبيت كاهش يافته بود و شدت
كاهش در هفته هشتم نسبت به هفتههاي اول بسيار كمتر بود كه اين امر نشانه ايجاد يك حالت
شبه تعادل بين فرمهاي محلول و تبادلي ( قابل جذب) با فرم غير قابل تبادل يا تثبيت شده بود.
اين محقق همچنين بيان داشته است هنگامي كه در خاك گياهان زراعي با عملكرد باال و پر توقع
از نظر پتاسيم و در عين حال با طول دورهرشد كوتاه به طور مداوم كشت ميشوند پاسخ گياه به
پتاسيم بومي خاك و پتاسيم بكار رفته بيش از هر چيز تابع تثبيت و آزادسازي پتاسيم ميباشد.
بنابراين آگاهي از سازوكارهايي كه در تثبيت پتاسيم دخالت دارند براي اعمال مديريت كارآمد
در حاصلخيزي خاك الزامي است.
 -1-4-1سازوكارهاي تثبيت پتاسيم :به نظر ميرسد كه تثبيت پتاسيم به وسيله جزو رس
خاك توسط دو سازوكار اصلي صورت ميگيرد .سازوكار اول مربوط به قرار گرفتن پتاسيم در
حفرات شش وجهي موجود در سطوح قاعدهاي رس هاي سيليكاتي اليهاي دو به يك و سازوكار
دوم تشكيل تركيبات نامحلول پتاسيم به ويژه آلومينوسيليكات هاي پتاسيمدارا است .هرچند كه
بخش عمدهاي از تثبيت پتاسيم از طريق سازوكار اول انجام ميگيرد ولي ضرورتاً نميتوان تمام
پديدة تثبيت توسط رس ها را با آن توضيح داد .چنين به نظر ميرسد كه اين فرآيند با دهيدراته
شدن (از دست دادن آب) يون هايي نظير پتاسيم و آمونيم به هنگام نزديك شدن اليههاي مجاور
سيليكات هاي اليهاي درطول زمان خشك شدن كه ابعاد آن ها برابر ضخامت يون پتاسيم آبدار
ميباشد ،فعال ميگردد .با توجه به مطالب فوق بنظر ميرسد كه انرژي آبپوشي (هيدراتاسيون)
نسبي يون هاي مختلف در پديدة تثبيت حائز اهميت باشد .انرژي آبپوشي نسبتاً پايين يون هايي
نظير پتاسيم ،آمونيم ،روبيديم وسزيم باعث سهولت از دست دادن آب و كاهش شعاع هيدراته و
به دنبال آن افزايش ضريب ترجيح آن ها براي قرار گرفتن در مكان هاي تثبيت ميگردد .نظريه
انرژي آبپوشي به خوبي اين واقعيت را توضيح ميدهد كه چرا باريم دو ظرفيتي با شعاع كريستالي
يكسان با آمونيم توسط ميكا يا ورميكواليت تثبيت نميشود .ظاهرا ً يون هاي باريم با انرژي
آبپوشي زيادشان نميتوانند به سهولت بيآب يا دهيدراته شده و توسط اليههاي مجاور كاني
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محبوس شوند .با مرطوب شدن مجدد ،يون هاي باريم به سهولت آبپوشي شده و شبكههاي مجاور
را به فاصله گرفتن از يكديگر مجبور ميكنند ( .)1985 ،Bohnمحبوس شدن يون پتاسيم در
نتيجة فروريزش ) (Colapseاليههاي سيليكاتي مجاور انجام ميگيرد كه در ارتباط با از دست
دادن آب ( دهيدراتاسيون) فضاي بين اليهاي و كاتيون هاي بين اليهاي ميباشد .دليل اينكه
چرا يون پتاسيم به وسيله رس هاي سيليكاتي ترجيح داده ميشود پايين بودن انرژي آبپوشي و
مناسب بودن اندازة آن براي قرار گرفتن درحفرات شش گوش در ورقههاي تتراهدرال ميباشد.
عمل تثبيت پتاسيم با كاهش فضاي بين اليهاي در شبكه بلور همراه است زيرا يون هاي پتاسيم
با نيروي كافي توسط دو اليه جذب ميشوند و در نتيجه دواليه را بههم نزديك ميكنند .تثبيت
پتاسيم با سازوكار فوق با تشكيل كاني هاي ميكا شكل توأم است .به طوري كه ضخامت كاني در
بعد  cاز  1/5نانومتر به  1/25و  1نانومتر كاهش پيدا ميكند  .تثبيت پتاسيم بهاين طريق همانند
يك واكنش برگشت ناپذير باعث كاهش ظرفيت تبادل كاتيوني اوليه خاك ميگردد.
دومين سازوكار تثبيت از طريق تشكيل تركيبات نامحلول پتاسيم به ويژه آلومينوسيليكات ها
بوده و در پهاش باال به شكل مطلوبتري انجام ميگيرد .در چنين شرايطي مقدار پتاسيم
تثبيت شده نسبت به كاهش ظرفيت تبادل كاتيوني بسيار بيشترخواهد بود( .كاوسي،1378 ،
 Shavivو همكاران.)1985 ،
 -1-4-2عوامل مؤثر بر تثبيت پتاسيم در خاك :با تداوم خروج پتاسيم از خاك توسط
برداشت گياهي يا آبشويي سبب خارج شدن مقدار بيشتري از يون هاي پتاسيم از فضاهاي بين
اليهاي گرديده كه اين امر به مفهوم تخليه پتاسيمي خاك ميباشد .طبيعي است افزايش تخليه
پتاسيمي معادل افزايش ظرفيت تثبيت پتاسيم اضافه شده به صورت كود در مراحل بعدي خواهد
بود .به طوركلي عوامل مؤثر بر تثبيت پتاسيم توسط محققين مربوط به شرح زير خالصه شده
است (ملكوتي و همايي ،1383 ،ملكوتي و كاوسي 1383؛ .)1985 ،Bohn
•• كاني هاي رس :نوع رس بر ميزان تثبيت پتاسيم به شدت تأثير ميگذارد .پديدة تثبيت
پتاسيم به طور عمده در رس هاي گروه  ،2:1يعني اياليت ،ورميكواليت و اسمكتايتها رخ داده
و رس هاي گروه  1:1نقشي در اين تثبيت ندارند .نتيجةيك تحقيق در مورد سرعت تثبيت
پتاسيم در چهار نوع خاك مختلف حاكي از آن بود كه مقدار پتاسيم تثبيت شده براي هر نوع
خاك ،با توجه به خصوصيات آن به ويژه نوع كاني ها ،متفاوت است (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
عالوه بر نوع رس ،مقدار رس نيز در ميزان تثبيت پتاسيم مؤثر است به طوري كه با افزايش مقدار
رس در شرايط يكسان از نظر تخليه پتاسيمي ميزان تثبيت افزايش مييابد.
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شكل.18رابطهمقداررسباشاخصهايپتاسيمقابلاستفاده،پتاسيمتثبيتشدهوظرفيتبافريدرسهخاكمتفاوت

••پ.هاش خاك :ظرفيت تثبيت پتاسيم در حضور ،هيدروكسيد آلومينيوم و پليمرهاي آن
كه معموالً در شرايط اسيدي غلظت آن ها زيادتر است ،كاهش مييابد.
••غلظت پتاسيم اضافه شده :اضافه كردن پتاسيم به خاك هايي كه ظرفيت تثبيت بااليي دارند
موجب تثبيت بيشتر يون پتاسيم ميگردد ،بنابراين بهتر است كه پيش از افزودن كودهاي
پتاسيمي به خاك ،ظرفيت تثبيت آن از نقطة نظر پتاسيم مشخص شده و هنگام تصميمگيري
در مورد ميزان مصرف كود پتاسيمي در نظر گرفته شود .در غير اين صورت اضافه كردن كود
پتاسيمي به دليل تثبيت ،عدم عكسالعمل مثبت گياه را بدنبال خواهد داشت.
••تَر و خشك شدن خاك :خشكشدن در بعضي از خاك ها كه پتاسيم قابل تبادل فراواني دارند،
منجر به تثبيت و كاهش اينگونه پتاسيم ميگردد .از سوي ديگر ،خشكشدن خاكهاي مرطوب
كه حاوي مقاديري كم تا متوسط پتاسيم ميباشند ،به ويژه خاكهاي زيرين ،موجب فزوني
پتاسيم قابل تبادل گشته و در برخي شرايط ،مقدار پتاسيم قابل تبادل در خاك زيرين به چندين
برابر فراواني عادي آن ميرسد .اثر تر و خشك شدن خاك بر قابليت جذب پتاسيم هنوز روشن
نشده است .هر چند دانستن اين موضوع در تجزية خاك به منظور ارزيابي پتاسيم قابل استفاده
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خاك بسيار با اهميت است ،چرا كه در روش اندازهگيري پتاسيم ،خاك را در هواي آزاد خشك
ميكنند .اين كار ممكن است مقدار پتاسيم خاك را در حد واقعي نشان نداده و بدين ترتيب
توصيه كودي را از نظر دقت دچار اشكال نمايد .كاوسي و همكاران (  )1380در يك مطالعه به
منظور مقايسة روشهاي مختلف تعيين درصد تثبيت پتاسيم گزارش نمودند كه ميزان تثبيت
ش تر كمتر از ميزان تثبيت به روش خشك است .اين محققين در توجيه اين پديده،
پتاسيم به رو 
دليل امر را به امكان جمع شدن واحدهاي رس در روش خشك شدن و در نتيجه محبوس شدن
پتاسيم بيشتر در بين اليههاي واحدهاي رسي نسبت به حالت مرطوب نسبت دادهاند.
••كودهاي آمونيمي :به نظر ميرسد رابطهاي مثبت بين ظرفيت تثبيت پتاسيم با آمونيوم
وجود دارد .بدين مفهوم كه هر يك از كودهاي پتاسيمي يا آمونيومي زودتر به خاك اضافه
گردد ،كاتيون مربوط تثبيت شده و بدين ترتيب كاتيون موجود در كود مصرفي پس از كود اول
با سهولت بيشتري در اختيار گياه قرار ميگيرد.
••انرژي هيدراته شدن ( آبگيري ) كاتيون  :كاتيون هاي با انرژي آبگيري پايين مولكول هاي آب
خود را به راحتي از دست ميدهند در نتيجه زماني كه اين كاتيون ها بين اليههاي كاني هاي
رسي قرار ميگيرند باعث نزديك شدن اليههاي اين كاني ها به يكديگر و تثبيت كاتيون هايي
نظير  Rb+,NH+4,K+و Cs+ميشوند .در حاليكه كاتيون هاي با انرژي آبگيري بيشتر نظير
 Ca2+,Na+و  Mg2+قادر به ايجاد چنين شرايطي نيستند .بنابراين حضور و قرار گرفتن
كاتيون هاي با انرژي آبپوشي بيشتر تثبيت پتاسيم را كاهش ميدهند.
••اندازه كاتيون ها :كاتيون هايي كه اندازه غيرهيدراته آن ها متناسب با فضاي حفرات شش وجهي
ايجاد شده در بين اليههاي چهار وجهي كاني هاي رسيباشد به خوبي در اين حفرات جا گرفته
و باعث نزديك شدن اليههاي مذكور به يكديگر و نهايتاً تثبيت آن ها ميگردد.
••وجود مناطق گوهاي شكل :به دليل وجود تطابق فضايي بين كاتيون هاي پتاسيم و آمونيوم و
مناطق گوهاي شكل برخي از كاني هاي رسي ،عمل تثبيت انفاق ميافتد .طبيعي است هر چقدر
مناطق گوهاي شكل در كاني ها بيشتر باشد ،ميزان تثبيت نيز بيشتر خواهد بود.

 -1-5سينتيك تبادل پتاسيم در خاك

بررسي فرآيندهاي شيميايي پتاسيم در خاك ميتواند از ديدگاه ترموديناميكي و يا سينتيكي
انجام شود با مروري بر مطالعات انجام شده در اين رابطه روشن ميشود كه اكثر كارها از ديدگاه
ترموديناميكي (تعادلي) صورت پذيرفته و تنها مطالعات به صورت محدود از ديدگاه سينتيكي
انجام گرفته است .با وجود مفيد بودن مطالعات انجام شده ترموديناميكي ،اينگونه مطالعات
اطالعات چنداني درباره سرعت و يا مكانيسم فرآيندهاي تبادلي پتاسيم در خاك به دست
نميدهند ضمن اينكه رسيدن به حالت تعادل در مزرعه عم ً
ال امكان پذير نيست از آنجا كه
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اغلب خاك هاي زراعي به طور فشرده ( )Intensiveزراعت شده و بعضا كود پتاسه نيز دريافت
داشتهاند بنابراين اينگونه خاك ها همواره در يك وضعيت عدم تعادل بسر ميبرند  .براي افزايش
راندمان كود پتاسه اضافه شده بهخاك و براي پيشبيني سرنوشت پتاسيم اضافه شده داشتن
اطالعاتي درباره ديناميك واكنش هاي بين فازهاي مختلف خاك در رابطه با پتاسيم ضروري به
نظر ميرسد (كاوسي ،1378 ،حسينپور.)1379 ،
 -1-5-1كاربرد سينتيك در فرآيندهاي شيميايي خاك :بهكارگيري اصول سينتيك
شيميايي حتي در محلول هاي سادهكاري پر زحمت است ،به خصوص هنگامي كه قصد به
كارگيري اين اصول در محيط هاي پيچيده و ناهمگن نظير خاك باشد ،مشكالت بزرگتر ميشوند.
عبارت سينتيك واژهاي كلي است كه به واكنش هاي وابسته به زمان اشاره دارد .سينتيك
شيميايي طبق تعريف به مطالعه سرعت واكنش هاي شيميايي و فرآيندهاي مولكولي در محيطي
كه نقل و انتقال مواد و محصوالت واكنش در آن محدود كننده نباشد ،گفته ميشود .در محيط
خاك واكنش هاي سينتيكي مخـــــلوطي از سينتيك كنترل شده توسط انتقال Transport
 controlledو سينتيك كنترل شده توسط واكنش ( )Reaction controlledميباشند
(كاوسي ،1378 ،حسينپور .) 1379 ،به طور كلي دو دليل عمده جهت انجام مطالعات سينتيكي
در خاك به شرح زير وجود دارد.
 -1پي بردن به زماني كه يك واكنش خاص در خاك به حالت تعادل يا شبه تعادل ميرسد.
 -2پي بردن به سازوكار واكنش.
اطالعات درباره سينتيك و سازوكار واكنش هاي تبادلي در خاك بسيار اندك است لذا در اين
زمينه به تحقيقات بيشتري در داخل كشور نياز است.
 -1-5-2روش هاي مطالعات سينتيكي درخاك :يكي از جنبههاي مهم مطالعات سينتيكي
در خاك روش انجام آن است .هيچ روش مطالعه سينتيكي در حال حاضر وجود ندارد كه كامل
باشد .هر روش مزايا و معايب خاص خود را دارد .لذا از شروع به تحقيق بايد با توجه به هدف
تحقيق و آگاهي از انواع روش ها ،روش مناسب انتخاب گردد .بهعنوان مثال براي بررسي يك
واكنش سريع در خاك نميتوان از شيوههاي سنتي كه داراي سرعت كمي هستند استفاده كرد.
اگرچه روش هاي سنتي هنوز براي بررسي واكنش هاي كند نظير هواديدگي كاني ها و واكنش
مواد حشرهكش در خاك كه واكنش هاي سريعي نيستند ،روش هاي مناسبي به نظر ميرسند.
مسأله مهم ديگر ثابت نگه داشتن دما طي آزمايش است چرا كه سرعت اغلب واكنش هاي مورد
بررسي در خاك شديدا ً به دما وابسته است .در مطالعه سينتيك جذب و آزادسازي عناصر از
خاك روش هاي مختلفي استفاده ميشود كه از بين اين روش ها ميتوان به تكنيك بچ ،تكنيك
جايگزيني اختالط پذير يا فالو و تكنيك كپسول هاي رزيني اشاره نمود (ملكوتي و كاوسي،
 1383كاوسي ،1378 ،حسينپور.)1379 ،
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••تكنيك بچ  :مطالعات بسياري بر روي سينتيك كاني هاي رسي و خاك با استفاده از اين تكنيك
صورت گرفته است .در اين تكنيك يك تبادل كننده و يك جذب شونده در محفظهاي مثل
لولـه سانتريفيوژ قرار گرفته و پس از تكان دادن و سانتريفوژ كردن ،محلول زالل بااليي حاصل
مورد تجزيه قرار ميگيرد .از جمله موادي كه بهعنوان جذب كننده در اين تكنيك استفاده
ميشود رزينهاي تبادلي ميباشد بدين صورت كه مقدار معيني خاك و رزين با هم مخلوط
شده و مقدار الزم آب به آن اضافه ميشود .در حدود  40درصد مطالعاتي كه با استفاده از اين
روش انجام گرفته در مورد فسفر و از جمله هدفهاي آن تخمين فسفر قابل جذب خاك بوده
است .اخيرا اين شيوه به استفاده از كيسه رزين و غشاهاي تبادلي آنيوني تغيير يافته است.
روش هاي مشابهي با آنچه كه براي فسفر استفاده گرديده براي مطالعه كاتيون هانيز بكارگرفته
شده است كه از جمله اين مطالعات ميتوان به مطالعات آزاد سازي پتاسيم از اجزاي مختلف
خاك ،شدت پخشيدگي كاتيون ها در خاك ،استخراج مواد هوميكي از خاك ،اندازهگيري
ميزان آلودگي كادميوم و تعيين مقدار روي قابل استخراج بارزين اشاره نمود .روش بچ داراي
معايب و محدوديتهايي است .مث ً
ال اكثر تكنيكهاي بچ احتياج به سانتريفيوژ نمودن نمونه به
مدت  5دقيقه جهت جدا كردن فازهاي جامد و مايع از يكديگر دارند .بسياري از واكنش هاي
تبادلي در ظرف اين مدت و يا حتي كمتر از آن به طور كامل انجام ميشوند ،مشكل ديگر اين
تكنيك اين است كه محلول و تبادل كننده با يكديگر مخلوط ميگردد كه اگر اين اختالط
كافي نباشد،شدت واكنش محدود خواهد شد .اما اگر اختالط خيلي قوي و شديد انجام شود
ميتواند باعث سايش ذرات تبادل كننده شود كه اين امر خود سبب افزايش شدت واكنش و
تغيير شيمي سطح ذرات ميگردد .از ديگر محدوديتهاي روش بچ اين است كه نتايج به دست
آمده شديدا ً تحت تأثير نسبت رزين  -خاك  -محلول ،مدت زمان تكان دادن ،دما و روش
استخراج يون هاي جذب شده بر روي رزين واقع ميشود.
••تكنيك جايگزيني اختالط پذير يا فالو :اين تكنيكها براي مطالعه سينتيك خاك ها و كاني هاي
رسي كمتر مورد استفاده قرار گرفته است اما براي مطالعه پديدههاي جذب و آزاد سازي يون ها
به وسيله كلوييدها بهويژه اگر مقصود ارتباط دادن مطالعات سينتيكي با انتقال امالح در شرايط
مزرعهاي باشد نسبت به روش بچ ترجيح داده ميشود .اين تكنيك نسبتهاي واقعي از محلول
به جامد ( اغلب كمتر يا مساوي  )1ايجاد ميكند كه براي بسياري از گونههاي شيميايي مثل
پتاسيم ،فسفات و سلنات مطلوب است و اثرات متقابل حل شونده  -جامد در آن بسيار كندتر
از تكنيك بچ است .در اين تكنيك با جريان يافتن محلول از درون سيستم خاك نه تنها محلول،
يون هاي بيشتري را خارج ميكند بلكه يون هاي آزاد شده در اين روش خارج شده و از رقابت
اين يون ها براي آزاد سازي گونههاي ديگر كه در مكان هاي جذبي قرار دارند جلوگيري ميشود.
اين مسئله به خصوص در مطالعه پتاسيم حايز اهميت است چون حتي مقادير كم پتاسيم در
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محلول تعادلي ،از آزاد شدن پتاسيمهاي جذب شده بر روي سطوح تبادلي خاك ،جلوگيري
ميكند .با وجود اينكه مطالعات ترموديناميكي از ارزش علمي بااليي برخوردارند ولي كمكي
به درك سازوكارها و سرعت واكنش هاي يوني در خاك نميكنند .لذا براي درك اين واكنشها
اطالع از سينتيك آن ها امري ضروري است .يكي ديگر از روش هاي مطالعه سينتيك جذب و
رها سازي پتاسيم از خاك روش استفاده از رزين كپسولها ( )PDTمي باشد.
••تكنيك كپسولهاي رزيني :در اين تكنيك ،كپسولهاي با شكل و اندازه يكسان و حاوي رزينهاي
تبادلي كاتيوني و آنيوني به صورت مخلوط وارد خاك شده و مستقيماً در تماس با محلول خاكي
كه غرقاب شده قرار ميگيرد و با فرآيندهايي شبيه به آنچه كه در ريشههاي زنده گياهان اتفاق
ميافتد ،يون ها راجذب ميكنند .اين رزينها حاوي مخلوط پلياسترهاي كاتيوني قوي( )H+با
اكيواالنهاي يكسان ميباشند و داراي شكل كروي و سطح ويژه يكسان بهمقدار 11/4سانتيمتر
مربع دركپسول ميباشند و هر كپسول داراي ظرفيت تبادل كاتيوني و آنيوني برابر با 2/2
ميلياكيواالن ميباشد .اين كپسولها در مركز نمونه خاك اشباع قرار گرفته و فورا ً شروع به
جذب يون ها از محلول خاك نموده و در عوض يون هاي H+و  OH-را آزاد ميكنند .كپسولهاي
رزيني در ارتباط با سينتيك آزاد سازي عناصر از ويژگي هاي زير برخوردار هستند.
•• انتخاب پذيري رزينها براي يون ها بيشتر از خاك است.
••در مقايسه با حجم نسبتاً كمي از خاك كه تحت تأثير رزين قرار ميگيرد ،ظرفيت تبادلي
كپسول زياد است و اساساً مانند يك منبع جذب كننده يون ها با سطح بينهايت عمل ميكنند.
••سطوح ويژه فعال كپسول در طول دوره جذب يون ها ثابت است
••انواع زيادي از يون ها را ميتواند به طور همزمان و مستقل از يكديگر جذب كند و
••رهاسازي عناصر از سطح رزين به محلول خاك قابل چشمپوشي است چون شيب
پتانسيل بين رزين و محلول خاك بسيار باال است.
پديده تبادل يوني بين خاك و رزينها تحت تأثير دو فرآيند پخشيدگي است يكي پخشيدگي فيلم
) (Film diffusionاست كه با حركت يون ها از مكان هاي تبادلي ذرات خاك به محلول اطراف
ذرات رزين و حركت يون ها از اين محيط مايع به طرف سطوح رزينها تعريف ميشود و تحت تأثير
ويژگي هاي خاك ميباشد و دومين فرآيند ،پخشيدگي ذرهاي) (Particle diffusionاست كه
مربوط به حركت يون ها در داخل ذرات رزين و بين سطوح تبادلي ذرات رزين ميباشد .رزينهاي
كپسولي در خاك بيشتر تحت تأثير پخشيدگي فيلم هستند و بر اين اساس جذب يون ها توسط
آن ها از خاك بيشتر تحت تأثير خصوصيات خاك ميباشد.
سينتيك جذب كاتيون ها ياآنيون ها به وسيله كپسولهاي رزيني را ميتوان با معادالت رياضي
مختلفي از جمله معادلـه النگ موير ،قانون انتشار پارابوليكي ،معادلـه ايلوويچ 3و غيره بيان نمود،
ولي معموالً استفاده از معادالت تواني به صورت زير براي اكثر عناصر جواب قابل قبولي ارائه
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ميدهد (ملكوتي و كاوسي.)1383 ،
در آن رابطه فوق  ،iمقدار عنصر جذب شده به وسيله رزين در زمان  tبرحسب ميكرومول در
هر سانتيمتر مربع از رزين و  aو  bپارامترهاي ثابت معادلـه ميباشند .در اين معادلـه ضريب
 bمشخص كننده پتانسيل يك خاك براي آزاد سازي يك عنصر از منابع مختلف آن عنصر در
خاك ،در مدت زمان طوالني ميباشد .هرچه ضريب  bكمتر باشد مقدار افزايش جذب عنصر به
وسيله رزين نيز كمتر ميشود .الزم به ذكر است كه مقادير زياد  bبه تنهايي الزاماً نشان دهنده
زياد بودن مقدار آزاد سازي يك عنصر نميباشد چون ممكن است عليرغم باال بودن  ،bمقدار a
فوقالعاده كوچك باشد.
تحقيقات انجام گرفته بر روي سينتيك آزاد سازي پتاسيم با استفاده از رزينها ،معادالت مختلفي
را ارايه داده استSparks .و همكاران( )1980و بعضي محققان ديگر گزارش نمودهاند كه
واكنش هاي پتاسيم بين محلول خاك و فاز تبادلي در سيستم خاك ازسينتيك رده اول (First
) orderپيروي ميكنند Sparks .و همكاران( )1980سينتيك آزاد سازي پتاسيم را در دو گروه
از خاك هاي ويرجينيا مطالعه نمودند كه در مطالعات آن ها آزادسازي پتاسيم به طرز قابل قبولي
توسط معادالت رده اول و با ضرايب همبستگي  -0/993تا  -0/998توصيف شده است .نتايج
مطالعه انجام گرفته درهندوستان نيز نشان داد كه سينتيك رده اول به خوبي ميتواند آزاد سازي
پتاسيم ازخاك را توصيف كند( .)r -0/97قانون پخش پارابوليكي نيز به طور موفقيتآميزي در
تشريح آزاد سازي پتاسيم از كاني هاي رسي به كار گرفته شده است (حسينپور1379 ،؛ ملكوتي
و كاوسي .)1383 ،توفيقي( )1374سينتيك آزاد شدن پتاسيم از سه خاك شاليزاري را با استفاده
از سديمتترافنيل بران مورد مطالعه قرار داد و نتيجه گرفت كه هيچيك از دو معادله مرتبه اول
و مرتبه صفر قادر به توصيف سينتيك آزاد شدن پتاسيم از خاك هاي مورد مطالعه نيستند اما
معادله انتشار پارابوليكي به طرز قابل قبولي بر دادهها تطبيق دارند .با اين حال هر سه معادله در
محدوده زماني كوتاه ( 1/5ساعت) بهخوبي بر داده هاي به دست آمده منطبق ميشوند.
كاوسي و همكاران ( )1378با هدف تعيين پارامترهاي سينتيكي پتاسيم به وسيله گياه برنج طي
يك آزمايش گلداني بر روي  10خاك جمعآوري شده از شاليزارهاي استان گيالن از تكنيك رزين
كپسول ها استفاده نمودند .رزين كپسولهايمورد استفاده در اين تحقيق داراي شكل كروي يكسان
با سطح ويژه  11/4سانتيمتر بر گرم بوده و شامل مخلوطي از رزينهاي با كاتيون هاي اسيد قوي
( )H+وآنيون هاي بازي قوي ( )-OHبا اكيواالنهاي مساوي بودند كه داراي ظرفيت تبادل كاتيوني
 1/2ميلياكي واالن و ظرفيت تبادل آنيوني يك ميلياكي واالن بودند .با قرار دادن رزين كپسولها
در خاك با روش خاص و سپس خارج كردن آن ها از خاك در زمان هاي مورد نظر (7 ،4 ،2 ،1
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و  14روز) پتاسيم جذب شده توسط آن ها استخراج و اندازهگيري گرديد .پتاسيم آزاد شده از
خاك در طول زمان (كه همان پتاسيم جذب شده توسط رزين كپسولها ميباشد) با استفاده از
مدلهاي سينتيكي مرتبة اول ،مرتبه صفر ،معادلة الوويچ ،انتشار پارابوليكي و معادله تواني برازش
داده شد نتايج به دست آمده نشان داد كه تمام معادالت سينتيك استفاده شده توانستهاند آزاد
سازي پتاسيم با جذب پتاسيم توسط رزين كپسول را توجيه نمايند .لكن بسته به نوع خاك ها
برخي معادالت نسبت به برخي ديگر همبستگي بيشتري داشتند .شيب هيچكدام از معادالت
همبستگي معنيداري با پتاسيم جذب شده و همچنين عملكرد نسبي برنج نداشت اما عرض از
مبدأ معادالت تواني ،ايلوويچ و درجه اول همبستگي بااليي با مقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه
نشان داد كه در مقايسه با همبستگي پتاسيم استخراج شده با روشهاي استات منيزيم ،كلريدكلسيم
 0/01موالر و استات آمونيم با جذب پتاسيم توسط گياه ميتوان نتيجه گرفت كه عرض از مبداء معادلة
تواني بهتر ازروشهاي كلريد كلسيم  0/01موالر و استات آمونيم ميتواند مقدار جذب پتاسيم توسط
گياه برنج را پيش بيني نمايد.

 - 1-6تعادل و معادله گاپون در تبادل پتاسيم – كلسيم در خاكهاي آهكي

در خاك هاي آهكي مناطق خشك و نيمه خشك حضور كاتيون كلسيم به مقدار زياد در سيستم
تعادلي خاك( محلول و تبادلي) ،همواره واكنش هاي شيميايي فاز محلول و تبادلي خاك را تحت
تأثير قرار ميدهد .پديده تبادل از جمله اين واكنش هاي شيميايي است كه تأثير كاتيون دو
ظرفيتي كلسيم در آن بسيار مهم ميباشد .يكي از تعادلهايي كه در سيستم شيميايي خاك هاي
آهكي از اهميت بيشتري برخوردار است ،تعادل پتاسيم ـ كلسيم است كه ميتواند پاسخگوي
بسياري از مسائل در شيمي و حاصلخيزي خاك و قابليت استفاده اين عناصر به ويژه پتاسيم
باشد .با توجه به اهميت موضوع ،تحقيقات زيادي در خاك هاي آهكي كشور در اين زمينه انجام
نشده است .طبق نظر  )1964( Beckettتبادل پتاسيم  -كلسيم از قانون نسبت اسكوفيلد تبعيت
ميكند و قابليت استفاده اين عناصر به پتانسيلهاي شيميايي آن ها در خاك بستگي دارد كه
مستقيما قابل اندازه گيري نيست لذا معادالت تبادلي از جمله معادلــه گاپون ميتواند برآورد
مناسبي از وضعيت اين سيستم تعادلي داشته باشد (خراساني و حقنيا.)1380 ،
معادله تبادلي گاپون در سيستم تعادل پتاسيم ـ كلسيم به صورت زير قابل بيان است:
()1
 =X0سطح تبادل كننده با يك بار منفي است.
براي سادهتر نمودن شكل معادله گاپون دو پارامتر  EKRو KARبه صورت زير قابل تعريف است.
]EAR=[ExK]/[ExCaو)KAR=(K+)/(Ca +2
()2
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كه در روابط فوق  Ex :بيانگر فرم تبادلي است ،عالمت () نشانگر فعاليت كاتيون هاي محلول
برحسب مول بر ليتر و عالمت [] نشانگر غلظت كاتيونهاي تبادلي بر حسب مول بر كيلوگرم است.
در اين حالت ميتوان ثابت تعادل گاپون را براي معادله ( )1به صورت ساده زير بيان كرد:
KG= EKR/KAR
()3
رابطه خطي بين  KARو  EKRبا توجه به  KGبه اين صورت بيان ميشود:
EKR= KG. KAR+C
()4
 :Cمقدار ثابت معادله خطي ( عرض از مبداء)
خراساني و حقنيا ( )1380طي يك تحقيق و به منظور بررسي روابط تعادلي و معادلة گاپون
در تبادل پتاسيم و كلسيم در خاك هاي آهكي ،آزمايشي را بر روي  14نمونه خاك انتخابي از
شمال خراسان با اين روش انجام دادند كه ابتدا تمام نمونههاي خاك طي چند مرحله با كلسيم
اشباع گرديد .سپس فاز محلول خاك ها توسط الكل در چند مرحله شستشو داده شده و در
ادامه كار هر خاك توسط محلول هايي با قدرت يوني ثابت با غلظتهاي مختلف پتاسيم (صفر تا
ده ميلي مول بر ليتر) تحت تيمار قرار گرفت و پس ازاطمينان از حصول تعادل ،محلول تعادلي
از هر تيمار استخراج شده و پتاسيم و كلسيم آن ها اندازهگيري گرديد .سپس فعاليت پتاسيم و
كلسيم پس از تعيين قدرت يوني محلولها از فرمول بسط يافته «دباي ـ هاكل» تعيين شد و پس
از محاسبه  KARو  ،EKRرابطه خطي بين آن ها به دست آمده و ثابت گاپون كه در حقيقت
شيب خط محسوب ميشود براي هر خاك تعيين گرديد .در قسمت ديگر اين تحقيق رابطه
خطي بين  DKو KARتعيين و سپس  PBCKنيز به دست آمده و مورد ارزيابي قرار گرفت.
در اين مطالعه مقادير  KGبه دست آمده از رابطه خطي  KARو  EKRبين  1/26تا 3/36
متغير بود و ضريب رگرسيون مربوط در همه خاك ها باال بود و بين  0/91تا  0/99تغيير ميكرد.
باال بودن  KGخاك در نتيجه زياد بودن  EKRيا كم بودن  KARدر هر صورت بيانگر تمايل
خاك براي جذب پتاسيم به صورت تبادلي است .يعني پتاسيم در خاكي كه  KGبيشتري دارد
در مقايسه با خاك هاي ديگر ،به ازاي اضافه كردن غلظتهاي مشخص پتاسيم ،با شيب بيشتري
تمايل به جايگزين شدن با كلسيم دارند و لذا با دانستن مقادير  KGو معادلـه خط كه در اين
تحقيق بهدست ميآيد و با تعيين فعاليت پتاسيم و كلسيم فاز محلول ميتوان نسبت پتاسيم به
كلسيم تبادلي را با تقريب باال برآورد كرد كه اين برآوردكمك شايان توجهي به بررسي وضعيت
قابليت استفاده پتاسيم در خاك ،آبشويي پتاسيم ،توصيه كودي و … ميكند در اين تحقيق
مقدار  PBCKكه در حقيقت شيب معادله خط  DKو  KARاست در خاك هاي مورد مطالعه
بين  14/17تا 53/68سانتي مول بر كيلوگرم به دست آمد .همبستگي  KGو PBCKبا برخي از
پارامترهاي خاك مورد بررسي قرار گرفت و چنين گزارش گرديد كه در خاك هاي مورد مطالعه
همبستگي قوي بين  PBCKبا  KGوجود داشته است.
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 -1-7تحرك پتاسيم در خاك

نظر به اين كه اغلب كاني هاي رسي در مناطق خشك و نيمهخشك بنا به طبيعت خاص خود
پتاسيم را به صورت قابل تبادل جذب،و يا بين اليههاي خود تثبيت ميكنند ،لذا پتاسيم اضافه
شده به خاك نميتواند چندان متحرك باشد .حركت پتاسيم به اعماق خاك تحت شرايطي خاص
اتفاق ميافتد .در خاك هاي شني ،به دليل پايين بودن ميزان نسبي كلوييدهاي فعال در جذب
كاتيون ها ،مقدار بيشتري از پتاسيم توسط آب آبياري به اعماق شسته ميشود .راه ديگر هدر رفت
پتاسيم ،فرسايش خاك است .بدين ترتيب كه پتاسيم عمدتاً همراه با ذرات خاك به صورت معلق
در رواناب سطحي از خاك خارج ميگردد .در اين حالت مقدار هدرروي بستگي به شيب زمين،
بافت خاك ،مقدار مواد آلي و ميزان پتاسيم اضافه شده به خاك ،ميزان بارندگي و يا آب آبياري
و مديريت آن دارد .برخي از محققان آبشويي و خروج پتاسيم از پروفيل خاك را در خاك هايي با
بافت سبك گزارش كردهاند( Sparksو همكاران Neilsen .)1980 ،و )1983( Stevensen
در مطالعات اليسيمتري در خاك هايي با بافت لوم شني تا شني ،ميانگين تلفات ساالنه پتاسيم از
طريق آبشويي را حدود  59كيلوگرم در هكتار برآورد نمودهاند .برخي از محققان ديگر نيز پس از
انجام آزمايش هاي متعدد گزارش كردهاند كه پتاسيم افزوده شده به خاك در اليه سطحي خاك
جذب شده و بارندگي يا آبياري از طريق آبشويي نميتواند آنرا به ميزان محسوسي جابجا كند.
تحقيقاتي نيز توسط محققين مؤسسه تحقيقات خاك و آب بر روي استفاده از كودهاي پتاسيمي
به همراه آب آبياري ( كودآبياري) يا به روش سرك در خاك هاي با بافت سبك و متوسط صورت
گرفته و نشان داده است كه در روش استفاده از كودهاي پتاسيمي به همراه آب آبياري عملكرد
محصول افزايش يافته و يا بر ميزان درصد پتاسيم محصول مؤثر بوده است (ملكوتي و همايي،
 .)1383در اين رابطه و به منظور افزايش كارآيي پتاسيم مورد استفاده در سيستم كود آبياري
توصيه ميشود كه غلظت پتاسيم در هر نوبت بايستي كم باشد به طوري كه مقدار كود مورد نياز
طي چند نوبت مصرف شود و نه به صورت يكجا مصرف شود .بازرگان و همكاران ( )1380طي
تحقيقي تأثير عوامل مختلف بر تحرك پتاسيم در ستونهاي خاك را مورد بررسي قرار دادند .اين
بررسي كه بر روي بيش از  50ستون خاك با تيمارهاي مختلف از نظر غلظت پتاسيم محلول،
حجم محلول مصرفي و كيفيت آن انجام شده بود نشان داد كه اگر چه كودهاي پتاسيمي كام ً
ال
در آب محلولند ولي ذرات خاك به شدت با پتاسيم موجود در محلول واكنش داده و با توجه به
بافت خاك ،مقدار پتاسيم اوليه ،غلظت پتاسيم محلول كودي ،مقدار محلول كودي و حضور ساير
يون ها در اين محلول از  40تا بيش از  70درصد از كل پتاسيم موجود در محلول كودي در الية
 2/5سانتيمتري اول خاك نگه داشته ميشود .بخش ديگري از نتايج مربوط به بررسي عوامل
مؤثر بر حركت پتاسيم در ستونهاي خاك توسط اين محقق به شرح زير بوده است:
ـ كيفيت آب آبياري :با افزايش شوري آب آبياري در غلظت يكسان پتاسيم ،ميزان حركت پتاسيم
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به اليههاي پاييني افزايش يافته و از ميزان تجمع آن در  2/5سانتيمتري اول كاسته شد.
ـ بافت خاك :حركت پتاسيم در تمامي غلظتهاي مورد استفاده در محلول  0/01موالر كلرور
كلسيم در خاك هاي سبك خيلي بيشتر از خاك هاي سنگين بود.
ـ نوع كود پتاسيمي  :تفاوتي بين كلرورپتاسيم و سولفات پتاسيم از نظر تأثير بر حركت پتاسيم
در طول ستون خاك مشاهده نگرديد.
ـ رطوبت اوليه خاك :وجود رطوبت اوليه نه تنها حركت پتاسيم در طول ستون را تسهيل نكرده بلكه
در برخي از موارد حتي حركت را كندتر وسبب تجمع بيشتر پتاسيم در الي ه اول شده بود.
ـ حجم محلول كودي و غلظت آن  :با افزايش حجم محلول كودي با غلظت معين ،حركت پتاسيم
بيشتر و نيز با افزايش غلظت محلول كودي در حجم معين ،حركت نسبي پتاسيم يا درصد نسبي
پتاسيم آبشويي شده كاهش يافته بود.
در اين تحقيق ،اندازهگيري غلظت پتاسيم در زهآب جمعآوري شده از ستونهاي خاك نشان داده
شد كه غلظت پتاسيم در زهآب اين ستونها ميتواند به بيش از  10برابر غلظت معمول پتاسيم در
محلول خاك ها برسد .براساس نتايج و نيز اطالعاتي كه از عصارهگيري محلول در تعادل با خاك
مربوط به اليههاي مختلف ستونها به دست آمد ،چنين نتيجهگيري گرديد كه بخشي از پتاسيم
موجود در محلول كودي اوليه كه توسط فاز جامد خاك جذب نشده است همچنان در محلول
خاك باقي مانده و يا بعضاً به همراه زهآب خارج ميشود بنابراين درصورتيكه كود پتاسيمي به
صورت سرك يا كود آبياري هنگامي به خاك اضافه شود كه گياه از نظر جذب پتاسيم فعال باشد
آنگاه ميتوان آثار مثبت ناشي از اين روش را در گياه و نيز كاهش ميزان هدرروي آن مشاهده
نمود .انگشتري ( )1380در يك مطالعه بر روي ميزان هدر رفت عناصر ازت ،فسفر و پتاسيم در
اثر فرسايش آبي در عرصة منابع طبيعي استان خراسان گزارش نمود كه ميزان هدر رفت ازت كل،
فسفر و پتاسيم از خاك هاي مورد مطالعه به ترتيب برابر  0/88 ،168و  2/33كيلوگرم در هكتار
در سال ميباشد .اين محقق به نقل از منابع مورد بررسي ،ميزان هدر رفت ساليانه ازت ،فسفر و
پتاسيم در خاك هاي منطقه قفقاز را به ترتيب  6تا  8كيلوگرم 18 ،تا  60كيلوگرم و  500تا 900
كيلوگرم در هكتار گزارش نموده است .جاللي و راول ( )1378در يك مطالعه اثر امالح كلسيم
بر آبشويي پتاسيم در يك خاك شني را مورد بررسي قرار دادند .در اين تحقيق كه به صورت
آزمايشگاهي و در ستونهايي از خاك شني صورت گرفت تأثير كلرور كلسيم با غلظتهاي متفاوت،
كربنات كلسيم و گچ (هر يك به ميزان  5درصد) بر ميزان جذب و آبشويي پتاسيم بررسي شد.
نتايج نشان داد با افزايش غلظت كلسيم ناشي از وجود غلظتهاي مختلف كلرور كلسيم در محلول
آبشويي ،ميزان پتاسيم آبشويي شده و غلظت آن در محلول خروجي افزايش يافته است .در خاك
حاوي گچ ( 5درصد) پس از عبور  290ميليليتر آب از خاك حدود  77درصد از پتاسيم مصرفي
(معادل  307كيلوگرم در هكتار) و در خاك حاوي كربنات كلسيم پس از عبور  100سانتيمتر
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آب از خاك حدود  16درصد از پتاسيم مصرفي (معادل  64كيلوگرم در هكتار) آبشويي شده بود.
از اين آزمايش چنين نتيجهگيري گرديد كه توزيع غلظت يون پتاسيم در ستون خاك بستگي به
ضريب جذب واكنش تبادل يوني ،ظرفيت تبادل كاتيوني و غلظت يون كلسيم دارد  .همچنين
حضور يون كلسيم در آب آبياري و همچنين رهاسازي آن از كاني هايي كه حاوي اين يون هستند
نقش مهمي درتعيين ميزان آبشويي پتاسيم از خاك دارد .آنيون همراه پتاسيم نيز ممكن است
در ميزان حركت پتاسيم نقش داشته باشد .آنيون كلر در مقايسه با سولفات تحرك بيشتري را
براي پتاسيم به وجود ميآورد .ظاهرا ً آن دسته ازآنيون هايي كه با كلسيم توليد نمك هاي محلول
ميكنند سبب جانشيني بيشتر كلسيم به جاي پتاسيم گرديده و در نتيجه حركت پتاسيم را
افزايش ميدهند .در اين رابطه ،ممكن است از طريق اضافه نمودن گچ به سطح خاك ،پتاسيم قابل
تبادل را در اليههاي عمقي خاك جايگذاري نمود .در درختان مسن كه منطقه فعال ريشه در عمق
پايين خاك قرار داشته و در آن مناطق كمبود پتاسيم وجود داشته باشد ،ميتوان از اين طريق پتاسيم
را به اعماق پايينتر رسانده تا در اختيار ريشه قرار گيرد.
جاللي و راول ( )1378در يك مطالعه پيشبيني روند آبشويي پتاسيم خاك با استفاده از مدلهاي
رياضي را مورد بررسي قرار دادند .از آنجا كه مدلسازي فرآيندهاي مختلفي كه در خاك صورت
ميگيرد نقش بسزايي در پيشبيني رفتار اين سيستم و درك صحيحتر از سازوكارهاي حاكم بر
آن دارد .لذا در ارتباط با كاربرد كودهاي شيميايي در خاك نيز مدلسازي توزيع و حركت عناصر
قابل جذب و به ويژه پتاسيم ميتواند ميزان و نحوة مصرف كودهاي مربوط را مشخص سازد .مدل
اليهاي از جمله مدلهاي ساده رياضي است كه اين محققين به منظور امكان پيشبيني توزيع و
حركت پتاسيم در خاك از آن استفاده كردهاند .در مدل اليهاي پروفيل خاك به اليههاي متعددي
تقسيم شده و تفكيك پتاسيم مصرفي در خاك و در هر اليه بين دو فاز تبادلي و محلول با استفاده
از ضريب جذب ثابت كه از همدماهاي جذب سطحي به دست ميآيد ،صورت ميگيرد .هر اليه
پس از رسيدن به ظرفيت زراعي ،آب اضافي خود را همراه با يون هاي موجود در فاز محلول به
اليه بعدي منتقل ميسازد .اين محققين به منظور ارزيابي قابليت اين مدل در پيشبيني حركت
پتاسيم در خاك از پنج تيمار مختلف آبشويي استفاده نمودند .پتاسيم افزوده شده به سطح خاك
با غلظتهاي  10 ،5 ،3 ،1و  15ميليمول در ليتر كلريد كلسيم آبشويي و غلظت پتاسيم در
محلول آبشويي شده اندازهگيري گرديد .نتايج آزمايش نشان داد منحنيهاي آبشويي پتاسيم
داراي توزيع نرمال نبود كه اين امر حاكي از وقوع فرآيندهاي شيميايي بين پتاسيم و ذرات
خاك بود .با استفاده از اين مدل گرچه شكل كلي بعضي از منحنيهاي آبشويي پتاسيم به خوبي
پيشبيني گرديد لكن دنباله منحنيهاي آبشويي پيشبيني نشد .همچنين در مراحل مختلف
آبشويي به دليل جذب و دفع يون هاي كلسيم و پتاسيم غلظت يون هاي مذكور ثابت نبوده و
دائماً تغيير ميكنند لذا فرض ثابت بودن ضريب جذب در معادله دچار اشكال بوده و به اين سبب

 50پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

مدل با استفاده از معادالت فروندليچ و النگ موير تكميل گرديد .به اين ترتيب با استفاده از يك
ضريب جذبي متغير ،مدل جديدي به دست آمد به طوري كه اين مدل جديد به طرز بهتري قادر
به پيشبيني آبشويي پتاسيم بود .بنا به گزارش اين محققين مدل مربوط در قالب يك برنامه رايانهاي
به زبان بيسيك ) (Basicنوشته شده و قادر است توزيع پتاسيم در عمقهاي مختلف خاك در مراحل
مختلف آبشويي را محاسبه نمايد .اطالعات اوليه مورد نياز مدل ،شامل غلظت اوليه پتاسيم اضافه شده
به سطح خاك ،مقدار آب موجود در خاك در حالت ظرفيت زراعي ،وزن مخصوص ظاهري خاك ،عمق
نيمرخ خاك و ضريب جذب واكنش تبادلي پتاسيم با كلسيم ميباشد.
 -1-8اثر كشت و كار مداوم بر اشكال مختلف پتاسيم در خاك
اوستان و توفيقي ( )1375در يك تحقيق تأثير دهها سال كشت برنج بر روي اشكال مختلف
پتاسيم خاك را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه  52مزرعه به طور تصادفي در شمال كشور
انتخاب و نمونهبرداري خاك به صورت جفتي انجام گرفت به نحوي كه يك خاك شاليزاري در
مجاورت يك خاك غير شاليزاري قرار گرفته بود .نتايج آزمايش هاي اوليه فيزيكي و شيميايي
بر روي جفت نمونهها و همچنين مينرالوژي خاك ها نشان از مشابه بودن جفت نمونهها بود و
بدينطريق امكان استفاده از آزمون جفتي مقايسه ميانگينها براي تجزيه و تحليل دادههاي بعدي
ميسر گرديد .در اين مطالعه پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيم و پتاسيم غير قابل تبادل
خاك هاي شاليزاري كاهش معنيداري نسبت به خاك هاي غير شاليزاري مشابه داشتند .اين
كاهش براي پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيم  37/8درصد و براي پتاسيم عصارهگيري شده
با اسيدنيتريك ( پتاسيم غير قابل تبادل) 29/7درصد بود .كاهش سطح پتاسيم قابل استخراج با
استاتآمونيم در خاك هاي شاليزاري مازندران  42/8درصد بود كه اين مقدار تقريباً دو برابر مقدار
كاهش در خاك هاي شاليزاري گيالن ( )21/7بود .در خاك هاي شاليزاري مازندران كاهش سطح
پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيوم ( 42/8درصد) بيشتر از كاهش سطح پتاسيم غيرقابل
تبادل ( )29/4درصد بود در حالي كه در خاك هاي شاليزاري گيالن كاهش سطح پتاسيم غيرقابل
تبادل ( 30/4درصد) معادل كاهش سطح پتاسيم قابل دسترس ( 30/4درصد) بود .از اين آزمايش
چنين نتيجهگيري گرديد كه اگر روند كاهش مقدار پتاسيم قابل دسترس گياه به همان صورت
ادامه يابد به احتمال زياد در سال هاي آينده گياه برنج در تأمين پتاسيم مورد نياز خود دچار
مشكل ميشود .باراني مطلق و همكاران(  )1382در يك مطالعه تخليه پتاسيم از خاك هاي زير
كشت نيشكر در خوزستان را مورد مطالعه قرار دادند .به اين منظور از  30نقطه مزارع نيشكر
شركتهاي كشت و صنعت هفت تپه ،كارون و توسعة نيشكر و صنايع جانبي نمونهبرداري جفتي
از دو عمق  0-30و  31-60سانتيمتري خاك به گونه اي صورت گرفته بود كه يك خاك كشت
شده در مجاورت يك خاك كشت نشده قرار گرفته باشد .تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه
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پتاسيم تبادلي و غير تبادلي در هر دو عمق  0-30و  31-60سانتيمتري خاك هاي زير كشت
در سطح يك درصد كاهش معنيداري در مقايسه با خاك هاي كشت نشده داشتهاند به طوري
كه سطح پتاسيم تبادلي در عمق  0-30سانتيمتري خاك هاي زير كشت در مقايسه با خاك هاي
كشت نشده مجاور در شركتهاي توسعة نيشكر ،كارون ،هفتتپه به ترتيب  43/21 ،9/6و 73/8
درصد كاهش يافته بود .متوسط كاهش پتاسيم غيرتبادلي براي عمق  0-30سانتيمتري مزارع
شركتهاي ياد شده نيز به ترتيب  47/2 ،37/9و  66/8درصد بوده است .در عمق  30-60سانتيمتر
سطح پتاسيم تبادلي و غيرتبادلي در كليه خاك هاي زير كشت بهترتيب  56و  54/4درصد نسبت
به خاك هاي كشت نشده كاهش يافته بود .در خاك هاي زير كشت نيشكر در مزارع شركتهاي
توسعة نيشكر و كارون به دليل ميانگين نسبتاً پايين پتاسيم تبادلي اوليه در خاك ها (بهترتيب
143/7و  231ميليگرم بر كيلوگرم براي عمق  0-30و  123/3و  105/3براي عمق 31-60
سانتيمتر) ،درصد كاهش پتاسيم غير تبادلي بيشتر از درصد كاهش پتاسيم تبادلي بوده است.
ولي در اراضي مربوط به شركت كشت و صنعت كشت و صنعت هفت تپه عكس اين عمل اتفاق
افتاده بود به عبارت ديگر ميانگين نسبتاً باالي پتاسيم تبادلي اوليه خاك ها (312و  278ميلي
گرم بر كيلوگرم به ترتيب براي عمقهاي  0-30و  31-60سانتيمتر) سبب گرديده بود تا درصد
كاهش پتاسيم تبادلي در خاك هاي زير كشت بيشتر از درصد كاهش پتاسيم غيرتبادلي باشد .از
اين آزمايش چنين نتيجهگيري گرديد كه تغييرات زياد پتاسيم تبادلي و همزمان با آن ،افت قابل
مالحظه سطح پتاسيم غيرتبادلي بيانگر نقش شكل اخير پتاسيم در برآورد نياز گياه نيشكر به اين
عنصر در طي كشت و كار طوالني مدت است .از اين رو در نظر گرفتن نقش پتاسيم غيرتبادلي
در رابطه با كل پتاسيم جذب شده به وسيله گياه در طول فصل رشد ضروري به نظر ميرسد.
صلحي و ناديان ( )1378نيز در يك مطالعه ظرفيت تثبيت پتاسيم در خاك هاي كشت شده و
كشت نشده (باير) در استان خوزستان را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه ظرفيت
تثبيت پتاسيم در هر دو نوع خاك در عمق  0-30سانتيمتري از سطح خاك بيشتر از عمق
 31-60سانتيمتر بوده است همچنين تفاوت معنيداري بين ظرفيت تثبيت پتاسيم در خاك هاي
سطحي مربوط به اراضي تحت كشت و اراضي بكر مشاهده گرديد به طوري كه خاك هاي تحت
كشت ظرفيت تثبيت باالتري داشتند لكن در اكثرخاك ها در اثر انجام كشت و كار مداوم تفاوت
معنيداري بين ظرفيت تثبيت پتاسيم در اعماق  31-60سانتيمتري اين خاك ها در مقايسه با
خاك هاي كشت نشده ايجاد نگرديده بود .فيضآبادي و كوچكي ( )1378در يك مطالعه سه ساله
تغييرات ازت ،فسفر و پتاسيم باقيمانده خاك در واكنش به تناوب و نظامهاي زراعي متداول و
اكولوژيك را مورد بررسي قرار دادند .در اين آزمايش از سه تناوب زراعي شامل گندم ـ گندم،
ذرت ـ گندم و چغندرقند ـ گندم به عنوان عوامل اصلي و پنج نظام زراعي مختلف شامل نظام
متداول ،نظام با مصرف نهاده متوسط ،نظام با مصرف نهاده كم ،نظام تلفيقي و نظام ارگانيك
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(بدون مصرف هر گونه كود شيميايي) به عنوان فاكتور فرعي استفاده شده بود .كليه عمليات
زراعي و نهادههاي مصرفي در نظامهاي زراعي پرنهاده و كم نهاده به ترتيب حداكثر و حداقل
عمليات زراعي و نهادههاي مصرفي كه زارعين منطقه براي هر محصول استفاده مينمودند بكار
گرفته شد و براي نظام زراعي با نهاده متوسط و تلفيقي ميانگين دو نظام پرنهاده و كم نهاده
استفاده شد .در نظام ارگانيك كليه عمليات زراعي با نيروي انساني و تنها نهادة مصرفي به غير از
بذر ،كود حيواني بود .در كليه تيمارها قبل از كاشت و بعد از برداشت هر محصول نمونه خاك به
صورت مركب و جداگانه برداشت و تجزيههاي الزم بر روي آن ها صورت گرفت .نتايج تجزيه خاك
در پايان آزمايش نشان داد كه مقدار ازت ،فسفر و پتاسيم قابل جذب در خاك براي نظامهاي
ارگانيك و تلفيقي نظير ساير نظامهاي زراعي و در برخي موارد حتي بيشتر از ساير نظامهاي
زراعي بوده است .اين محققين همچنين گزارش نمودند كه با وجود مصرف عناصر ازت ،پتاسيم
و فسفر و ديگر نهادهها در نظام زراعي پرنهاده به ميزان بيش از دو برابر نظام زراعي كم نهاده و
 1/5برابر نظام زراعي متوسط نهاده ،مقدار ازت و پتاسيم باقيمانده در خاك براي هر سه نظام
زراعي به طور تقريبي يكسان بوده است .پناهي و نوربخش ( )1380تغييرات فسفر و پتاسيم قابل
استفاده در خاك و رابطه آن ها با برخي خصوصيات خاك در  23سري از خاك هاي استان اصفهان
را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه از نتايج تجزيههاي فيزيكوشيميايي انجام شده بر روي
نمونههاي خاك پروفيلهاي شاهد كه در زمان انجام مطالعات خاكشناسي و طبقهبندي اراضي
برداشت و تجزيه شده بود ،استفاده گرديد .بنابراين اعداد و ارقام مورد تجزيه و تحليل مربوط به
زمان انجام مطالعات فوق بوده است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات حاكي از آن بود
كه  65درصد خاك هاي موردنظر داراي فسفر باال يعني بين  20تا  45ميليگرم بر كيلوگرم و
تنها  17/5درصد آن ها داراي فسفر كم يعني پايينتر از  5ميليگرم بر كيلوگرم بودند .بين فسفر
قابل استفاده و ميزان رس همبستگي مثبت ولي پاييني وجود داشت و بين غلظت فسفر با ساير
خصوصيات خاك مانند هدايت الكتريكي و كربن آلي همبستگي وجود نداشت .در مورد پتاسيم
نيز  78درصد سريهاي مورد مطالعه داراي پتاسيم قابل جذب متوسط تا باال ( 200تا 600
ميليگرم بر كيلوگرم) بودند و تنها  22درصد آن ها داراي پتاسيم قابل جذب بين  100تا 200
ميليگرم بر كيلوگرم بودند.
 -1-9تغييرات پتاسيم قابل جذب خاك در طول فصل رشد گياه
فالح ( )1375در يك مطالعه كه به صورت كرتهاي دائم در يك دورة زماني هفت ساله انجام
گرفت ،ظرفيت ترميم عناصر غذايي ضروري در شاليزارها و پايداري توليد برنج در مازندران را
مورد بررسي قرار داد و گزارش كرد كه پتاسيم قابل جذب خاك هر ساله به طور متوسط از بهار تا
پاييز يعني زمان كشت تا برداشت برنج  30درصد كاهش يافته بود ولي در فصل نكاشت و از زمان

فصل اول :پتاسیم در خاک 53

پاييز تا بهار سال بعد يعني فصل كشت بعدي به طور كامل ترميم يافته و به مقدار اوليه رسيده بود
به طوري كه طي هفت سال برداشت محصول ،كاهشي در پتاسيم قابل جذب خاك رخ نداده بود.
لكن با اين وجود و عليرغم سنگين بودن بافت خاك مصرف كود پتاسيمي در دستيابي به عملكرد
باال مؤثر بوده است .در اين آزمايش تغييرات پتاسيم قابل جذب از پاييز تا بهار بعدي اهميت
زمان نمونهبرداري خاك به ويژه در توصيه كودي براساس تجزيه خاك را نيز نشان داد .محبي
( )1380در يك مطالعه توازن پتاسيم در خاك هاي زير كشت گندم در استان هرمزگان را مورد
بررسي قرار داد براي اين منظور تعداد  20مزرعه گندم در مناطق مختلف استان انتخاب نموده
و پتاسيم قابل جذب خاك قبل از كشت ،درطول فصل كشت و در پايان فصل كشت و همچنين
غلظت پتاسيم در اندام هاي گياهي و در آب آبياري را اندازهگيري و گزارش نمود كه از مجموع
 20مزرعه مورد بررسي در  16مزرعه توازن پتاسيم منفي بوده است به عبارت ديگر پتاسيم قابل
جذب خاك در پايان فصل رشد نسبت به ابتداي فصل رشد كاهش يافته بود و تنها در  4مزرعه
توازن پتاسيم مثبت بوده است .صفاري و ملكوتي ( )1382توازن پتاسيم در تعدادي از مزارع گندم
خيز استان فارس را مورد مطالعه قرار داده و گزارش نمودند كه در  83درصد مزارع مورد مطالعه
توازن پتاسيم منفي بوده است .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه با فرض وزن مخصوص
ظاهري خاك معادل  1/4گرم بر سانتيمتر مكعب ،ميانگين كاهش پتاسيم قابل جذب در مزارع
مورد مطالعه معادل  10ميليگرم بر كيلوگرم خاك بوده و با فرض ميانگين تثبيت معادل 20
درصد ،به منظور جبران نياز پتاسيمي گندم با عملكرد متوسط  5/5تن در هكتار بايستي هر ساله
مقدار  50كيلوگرم اكسيد پتاسيم ( 100كيلوگرم سولفات پتاسيم) مصرف گردد و به ازاء هر تن
افزايش عملكرد حدود  20كيلوگرم كود اضافي مصرف تا توازن پتاسيم خروجي و ورودي برقرار
گردد .طاهري و مجيدي ( )1378نيز در مطالعه ديگري موازنه پتاسيم در خاك هاي زير كشت
گندم آذربايجان غربي را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه در  25درصد از مزارع مورد
بررسي پتاسيم قابل جذب خاك در پايان فصل رشد نسبت به ابتداي فصل كاهش يافته بود .به
عبارت ديگر موازنه پتاسيم منفي بوده است و اين بدين معنياست كه سرعت برداشت پتاسيم در
طول دورة رشد توسط گياه بيشتر از قدرت عرضة پتاسيم از منابع ذخيرهاي و غير تبادلي بوده
است و در  75درصد مزارع نيز توازن پتاسيم مثبت يا نزديك به صفر بوده است.
 -1-10روش هاي ارزيابي پتاسيم قابل استفادة گياه در خاك
پتاسيم از نظر سازوكار جذب تا حد زيادي نظير ديگر كاتيون ها و از نظر مقدار نيز جذب بيش از
ديگر كاتيون ها مورد توجه گياهان است .يون پتاسيم به كمك فرآيندهاي سهگانة تماس مستقيم
با سطح ريشه ،جريان تودهاي و حركت پخشيدگي كه پتاسيم را بر اثر وجود اختالف غلظت به
سوي ريشه ميراند ،به وسيلة ريشة گياه جذب ميگردد .پخشيدگي ،تأمين كنندة بخش عمدة
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پتاسيم جذب شده به وسيلة ريشه است .غلظت پتاسيم در سطح ريشه بر اثر رشد گياه كاهش
مييابد .اختالف در غلظت،ايجاد كنندة نيروي محركة الزم براي حركت يون به طرف ريشه است.
بنابراين با افزايش غلظت پتاسيم در آب خاك ،اختالف غلظت فزوني يافته و پخشيدگي افزايش
مييابد .از آن جا كه اين پخشيدگي منحصرا ً در محيط مايع خاك تحقق ميپذيرد ،رطوبت خاك
عاملي مهم در تعيين سرعت آن به شمار ميرود .ضريب پخشيدگي با افزايش رطوبت خاك به
سرعت افزايش مييابد .زيرا ،سطح مقطع بيشتري براي اين عمل حاصل ميشود .در نتيجه وجود
غلظت زياد پتاسيم و آب كافي براي تأمين سطح بهينة پتاسيم مورد نياز گياه در خاك ضروري
است .ضريب پخشيدگي ( )Dعاملي است قابل اندازهگيري كه نمايانگر تحرك يون ها ميباشد.
مقدار ضريب پخشيدگي از  2×10-5سانتيمتر مربع بر ثانيه در آب و  2× 10-6سانتيمتر مربع
بر ثانيه در خاك مرطوب ،تا  2×10-20سانتيمتر مربع بر ثانيه در خاك خشك متغير است .اين
مقدار براي پتاسيم جذب شده بين اليههاي رس با انبساط ناچيز مانند اياليت ،حتي به كمتر از
 2×10-20سانتيمتر مربع بر ثانيه ميرسد .اگر پتاسيم در محلول خاك با سرعت يك ميلي متر بر
چهار ساعت حركت نمايد ،سرعت حركت آن در رس اياليت بسيار كند بوده و تقريباً برابر با يك
ميليمتر در  16سال خواهد بود ( Haginو  . )1982 ،Tuckerشكل  19اثر مقدار پتاسيم قابل
جذب خاك بر حركت پخشيدگي پتاسيم به سمت ريشه گياه را نشان ميدهد.

شكل  .19منحني شيب غلظت پتاسيم در اطراف ريشه ذرت در خاك لوم-شني ناشي از وجود مقادير مختلف
پتاسيم قابل جذب در خاك (.)1995 ،Marschner

براي تشخيص توان تأمين پتاسيم خاك ،تعيين سه عامل شدت ( )Iكه در واقع بيانگر فعاليت
كمـيت ( )Qكه معرف نسبت پتاسيم در فاز تبادلي
نسبي يون پتاسيم در محلول خاك استّ ،
است و تحرك كه معرف سرعت انتقال مقدار معين پتاسيم در واحد زمان به سطح ريشه ميباشد،
ضروري است (ملكوتي و همايي .)1383 ،حداقل يكي از اين عوامل در روش هاي مختلف براي
تخمين ميزان پتاسيم قابل استفاده اندازهگيري ميشوند .عامل شدت از طريق اندازهگيري غلظت
پتاسيم در عصارة اشباع خاك تعيين ميگردد .معموالً از آب براي اين عصارهگيري استفاده
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ميشود .بديهي است هر چه غلظت پتاسيم در محلول خاك زيادتر باشد ،شدت عرضه پتاسيم به
كمـيت در بسياري از حاالت با تعيين مقدار پتاسيم قابل تبادل
سطح ريشهها بيشتر است .عامل ّ
و در بعضي از موارد به همراه اندازهگيري برخي از انواع غير قابل تبادل ،تعيين ميشود .عامل
كمـيت شاخصي از مقدار پتاسيم موجود در بخش جامد خاك است كه با محلول خاك در حال
ّ
تعادل بوده و در تأمين پتاسيم مورد نياز گياه در طول فصل رشد مشاركت ميكند .عامل تحرك
معموالً در اندازهگيري پتاسيم قابل استفادة گياه به حساب آورده نميشود ،اگر چه ميتواند
نمايانگر سرعت انتقال پتاسيم در حالت محلول به طرف محل برداشت در سطح ريشه و همچنين
معرف سرعت انتقال از فاز جامد به فاز محلول باشد .اينك برخي از روش هاي مرسوم و متداول
جهت ارزيابي پتاسيم قابل استفاده خاك توضيح داده ميشود .بديهي است هر يك از روش هاي
مورد بحث بسته به شرايط خاك ،نوع گياه ،سرعت ،دقت ،نياز به تجهيزات خاص و يا قيمت مواد
شيميايي مصرفي ممكن است نسبت به روش يا روش هاي ديگر مزيت نسبي داشته باشد.
 -1-10-1استات آمونيوم يك نرمال و خنثي :رايجترين روش استخراج پتاسيم تبادلي،
استفاده از استات آمونيوم نرمال و خنثي است  .اين عصارهگير با قدمت  50ساله براي
عصارهگيري مقادير تبادلي عناصر به كار ميرود و امروزه دراكثر خاك ها شاخص خوبي براي
ارزيابي پتاسيم قابل دسترس محسوب ميشود .سازوكار عصارهگيري در اين روش استخراج
پتاسيم از طريق جايگزيني با يون آمونيم ميباشد كه در اين حالت مجموع پتاسيم جذب
شده به طور غير اختصاصي (تبادلي) و پتاسيم محلول اندازهگيري ميشود ولي تحقيقات نشان
داده است كه با ادامه عصارهگيري در زمان هاي طوالني (هفتهفته) ميتوان الاقل بخشي از
پتاسيم غير تبادلي را نيز استخراج نمود ( Mccleanو  .)1985 ،Watsonدر اكثر مطالعات،
همبستگي خوبي بين پتاسيم استخراج شده توسط اين روش و جذب گياه مشاهده شده است
( Haginو  .)1982 ،Tuckerاصوالً در خاك هايي كه كاني هاي اسمكتايت و كائولينيت به مقدار
زياد وجود دارند و در مقابل مقدار كاني هاي پتاسيمدار مانند اياليت و ميكاي آن ها كم است،
ميتوان همبستگي بااليي بين پتاسيم تبادلي و پتاسيم قابل جذب گياه مشاهده كرد .از طرفي
اين روش در خاك هايي كه داراي ظرفيت تثبيت باال براي پتاسيم و داراي مقادير زياد كاني هاي
اياليتي و ورمي كوليتي (كاني هاي رسي دو به يك) ميباشند ،مقدار پتاسيم قابل استفاده گياه را
بيش از مقدار واقعي آن نشان ميدهد زيرا يون آمونيوم به علت هم اندازه بودن با يون پتاسيم،
قادر است جايگزين بخشي از پتاسيم تثبيت شده بين اليههاي رس شود و بدين ترتيب پتاسيم
آزاد شده از محلهاي اختصاصي همراه پتاسيم تبادلي اندازهگيري ميشود.قابل ذكر است دقت
نتايج به دست آمده از اين روش نظير روش هاي ديگر عصارهگيري به شدت تحت تأثير روش
نمونه برداري ،تيمارهاي اوليه نمونه ،شرايط نگهداري و ميزان رطوبت نمونه قرار دارد (شريفي،
1377؛ كاوسي.)1378 ،
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اميري و فالح ( )1375در يك مطالعه بر روي اراضي شاليكاري شرق گيالن همبستگي بااليي
بين پتاسيم قابل تبادل(روش استات آمونيم) و پتاسيم قابل دسترس( )KLرا گزارش نمودند.
( .)r=0/99خراساني و توفيقي ( )1375نيز طي تحقيقي در اين زمينه بر روي خاك هاي شاليزاري
شمال كشور گزارش نمودند كه روش عصارهگيري با استات آمونيم براي برآورد پتاسيم قابل
دسترس خاك روش مناسبي است كه دليل آن همبستگي مثبت و بااليي بود كه بين پتاسيم قابل
دسترس ( )KLو پتاسيم عصارهگيري شده با روش استات آمونيم به دست آمده بود.)R2 =0/90(.
 -1-10-2كلرور كلسيم  0/01موالر  :كلرور كلسيم  0/01موالر از سالها پيش براي اندازهگيري
پ.هاش خاك مورد استفاده قرار گرفته است .سازوكار عمل اين عصارهگير تبادل يون پتاسيم
به وسيله يون كلسيم ميباشد .اخيرا ً گرايش مجددي به كاربرد محلول عصارهگير كلرور كلسيم
 0/01موالر جهت ارزيابي پتاسيم قابل دسترس صورت گرفته است .عالوه بر اندازهگيري پهاش
خاك ،عناصر متعددي را به طور همزمان ميتوان در اين عصاره اندازهگيري كرد .داليل مناسب
بودن اين عصارهگير به عنوان يك محلول عصارهگير ساده براي برخي عناصر در خاكها به طور
خالصه به شرح زير است (شريفي:.)1377 ،
 در بسياري از خاك هاي كشاورزي اين محلول با نسبت خاك به آب يك به ده ،تقريبرضايتبخشي از تركيب محلول خاك در رطوبتهاي حدود ظرفيت مزرعه به دست ميدهد.
 غلظت كلسيم در محلول خاك در رطوبتهاي طبيعي خاك تقريباً به اندازة  0/01موالر (يا كميكمتر) ميباشد.
 در بسياري از خاك ها كلسيم به عنوان مهمترين كاتيون موجود روي كمپلكس جذبي محسوبشده و اين باعث تسهيل تبادل ساير كاتيون ها با محلول نسبتاً رقيق كلسيم ميگردد.
 امكان اندازهگيري همزمان فرمهاي مختلف نيتروژن معدني به همراه اندازهگيري مهمترينكاتيون هاي موجود در فاز تبادلي و محلول خاك وجود دارد.
ً
 اين محلول عصارهگير براي استخراج عناصر ميكرو و فلزات سنگين خصوصا در مطالعاتآلودگي ،مفيد تشخيص داده شده است.
 سرعت ،سادگي ،ارزاني ،دقت و تكرارپذيري باال در آناليزهاي شيميايي نيز از محاسن اينروش ميباشد.
رابطه بسيار خوبي بين سديم ،پتاسيم و منيزيم تبادلي و مقادير عصارهگيري شده با محلول
0/01موالر كلسيم مشاهده شده است .كلرور كلسيم  0/01موالر قادر به استخراج همه
پتاسيم تبادلي نبوده ،بلكه فقط مقداري از آن را خارج ميكند كه اين مقدار در خاك هاي
شني حدود  90درصد و در خاك هاي رسي در حدود  40درصد پتاسيم تبادلي ميباشد.
گرچه فقط شكل به راحتي قابل دسترس پتاسيم ،با اين روش استخراج ميگردد ولي تركيب
اين نتايج با ساير پارامترهاي خاك نظير ظرفيت تبادل كاتيوني ،مواد آلي ،نوع رس وغيره
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ممكن است اين روش را براي ارزيابي پتاسيم قابل دسترس بسيار مفيد جلوه دهد .شريفي
( )1377به نقل از منابع مورد مطالعه گزارش نمود كه اين عصارهگير بر روي خاك هايي با بافت
مختلف آزمايش گرديده و چنين نتيجهگيري شده است كه وقتي منحني مربوط به عملكرد نسبي
ذرت در برابر پتاسيم عصارهگيري شده با كلرور كلسيم  0/01موالر رسم شود ،براي همه خاك ها
رابطة رضايتبخشي مشاهده ميشود .اين محقق همچنين گزارش نموده است كه بيان پتاسيم
عصارهگيري شده با كلروركلسيم  0/01موالر به عنوان درصدي از كل ظرفيت تبادلي كاتيوني
( ،)K/CEC ×100يك شاخص معتبر براي قضاوت در مورد مصرف يا عدم مصرف كودهاي پتاسيمي
و احتمال عكس العمل گياه نسبت به آن هامحسوب ميشود.
 -1-10-3بيكربنات آمونيم  (AB-DTPA)DTPA .عصارهگير بيكربنات آمونيم DTPA-
در سال  1977توسط سلطان پور و شواب معرفي گرديد .سازوكار عصارهگيري پتاسيم در اين روش
تبادل پتاسيم با آمونيم است  AB-DTPA .شامل تركيب بيكربنات آمونيوم ()NH4HCO3
يك موالر و  0/005 DTPAموالر ميباشد كه در پهاش  7/6تنظيم ميشود .اين تركيب براي
عصارهگيري همزمان فسفر ،پتاسيم ،كلسيم ،آهن ،منگنز و روي قابل جذب گياه پيشنهاد گرديده
است و عموماً درخاك هاي قليايي با پ.هاش بيش از  7/5استفاده ميشود كه مقادير كلسيم يا
سديم در آن ها زياد نباشد .مقدار پتاسيم عصارهگيري شده با اين روش همبستگي بااليي با مقدار
استخراج شده توسط استات آمونيوم نرمال و خنثي دارد (شريفي.)1377 ،
شريفي ( )1377گزارش نمود كه  Grzebiszو  )1993( Oertliتركيب
 AB-DTPAرا با تعدادي از عصارهگيرهاي رايج پتاسيم مورد مقايسه قرار دادند و نتيجه
گرفتند كه عصارهگيرهاي  ,AB-DTPAمهليچ سه و استات آمونيوم موالر ميتوانند براي
تخمين مقدار پتاسيم در دسترس خاك هاي اوكالهاما مورد استفاده واقع شوند و نشان دادند
كه چهار عصارهگير مورد مطالعه ،براي فسفر ،پتاسيم و منيزيم استخراجي همبستگي بااليي
با يكديگر دارند .عصارهگير  AB-DTPAكه ابتدا براي خاك هاي آهكي مورد استفاده قرار
گرفته بود ،در اين تحقيق تا حد قابل قبولي فسفر ،پتاسيم و منيزيم را درخاك هاي اسيدي و
خنثي استخراج نمود .محلول عصاره گير  AB-DTPAپهاش ناپايداري دارد و بايد قبل از
استفاده به طور تازه تهيه گردد يا براي محافظت در زمان هاي طوالنيتر در زير روغن معدني
نگهداري شود .همچنين بايد دقت كرد تا بطريها و ظروف مورد استفاده ،عاري از مواد داراي
پتانسيل آلودگي باشد .از مزاياي اين روش يكي اينكه يك محلول عصارهگير جايگزين سه محلول
استات آمونيوم ،بيكربنات سديم و  DTPAشده و دوم اينكه زمان عصارهگيري كوتاه است
( 15دقيقه) و سوم اينكه روش داراي تكرارپذيري نسبتاً خوبي است .از جمله معايب اين روش
ميتوان به ناپايداري محلول عصارهگير و عدم امكان نگهداري محلول تهيه شده جهت استفاده در
مدت زمان طوالني در آزمايشگاه اشاره نمود(شريفي.)1377 ،
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 -1-10-4مهليچ يك  :M1در سال  1954عصارهگير مهليچ يك كه غالباً در گذشته از آن به
عنوان كاروليناي شمالي يا دبل اسيد ياد ميشد معرفي گرديد .مهليچ يك مخلوطي از اسيد
كلريدريك  0/005نرمال و اسيد سولفوريك  0/025نرمال ميباشد .سازوكار بكار رفته در اين
عصارهگير تبادل يون پتاسيم با  H3O+كه شباهت زيادي به پتاسيم دارد ،ميباشد.اين عصاره
گير براي خاك هاي شني اسيدي با ظرفيت تبادل كاتيوني و درصد مواد آلي كم پيشنهاد شده
است كه اين خاك ها به طور شاخص در نواحي شرق و جنوب اياالت متحده يافت ميشوند.
اين عصارهگير زماني كه در خاك هاي خنثي تا قليايي و مناطقي كه آپاتيت در آن منبع غالب
فسفر قابل جذب گياه است مورد استفاده قرار گيرد در مدت كوتاهي خاصيت عصارهگيري خود
را ازدست ميدهد .مهليچ يك براي عصارهگيري همزمان فسفر ،روي ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم،
سديم و منگنز در خاك هاي شني اسيدي به كار ميرود .مقادير پتاسيم ،كلسيم و منيزيم استخراج
شده با اين عصارهگير همبستگي نزديكي با مقادير استخراجي توسط استات آمونيوم يك موالر خنثي
دارد و معموالً كمتر از آن ميباشد (شريفي.)1377 ،
 -1-10-5مهليچ  :)M3( 3عصارهگير مهليچ سه در سال  1984توسط مهليچ معرفي
گرديد .مهليچ سه شامل اسيد استيك  0/2نرمال ،نيترات آمونيوم  0/25نرمال ،فلوريد آمونيوم
 0/015نرمال ،اسيد نيتريك  0/013نرمال و  0/001 EDTAموالر است  .سازوكار عمل اين
عصارهگير براساس تبادل پتاسيم با كاتيون هاي  H3O+و آمونيم ميباشد .اين عصارهگير نوع
تغيير يافته عصارهگير مهليچ دو ( شامل اسيد كلريدريك  0/012موالر ،كلريد آمونيوم 0/2
موالر ،فلوريد آمونيوم  0/015موالر و اسيد استيك  0/3موالر) است  .تغييرات به عمل آمده
در عصارهگيرمهليچ دو به منظور افزودن عنصر مس به ليست عناصر قابل عصارهگيري ،كاهش
خاصيت خورندگي وسايل آزمايشگاه و حفظ يا افزايش طيف خاك هاي قابل عصارهگيري با
اين عصارهگير ميباشد .جايگزيني نيترات به جاي كلرايد و اضافه كردن  EDTAبراي انجام
اين اهداف صورت گرفته است اين محلول براي عصارهگيري خاك هاي اسيدي وخنثي طراحي
گرديده ولي به علت افزايش ظرفيت بافري اسيدي ،برروي خاك هاي قليايي ( بازي ) نيز كام ً
ال
مؤثر است .فسفر به وسيله واكنش با تركيبات اسيد استيك و فلوريد آمونيوم وپتاسيم و منيزيم
به وسيله عمل نيترات آمونيوم و اسيد نيتريك عصارهگيري ميشوند EDTA .براي جدا سازي
عناصر ريز مغذي مس ،آهن و منگنز به كار ميرود .همبستگي بااليي بين پتاسيم استخراج
شده با اين روش و مقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه مشاهده گرديده كه نشانگر مناسب
بودن اين روش جديد براي آزمايشگاههاي آزمون خاك ميباشد .مقاديرپتاسيم ،كلسيم ،سديم
و منيزيم عصارهگيري شده به وسيله مهليچ سه همبستگي نزديكي با مقادير استخراجي به
وسيله استات آمونيوم نرمال و خنثي دارد .مقدار فسفر عصارهگيري شده به وسيله اين روش با
مقدار عصارهگيري شده به وسيله عصارهگير بـري( )Brayهمبستگي دارد (.)1997 ،Jones
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 Beegleو  )1990(Oravecاستات آمونيوم يك نرمال خنثي و مهليچ سه را براي ارزيابي
پتاسيم قابل دسترس گياه ذرت در خاك هاي پنسيلوانيا مورد مقايسه قرار دارند .در اين آزمايش
پتاسيم عصارهگيري شده به وسيله مهليچ سه همبستگي بسيار بااليي( )r=0/96با پتاسيم
عصارهگيري شده به وسيله استات آمونيوم نرمال خنثي نشان داد Hanlon .و Johnson
( )1984عصارهگيرهاي جهاني مهليچ سه و AB-DTPAرا با عصارهگيرهاي رايج بري -كورتز
براي فسفر و يك موالر استات آمونيوم براي تعيين پتاسيم ومنيزيم در خاك هاي اوكالهما مورد
مقايسه قرار داده و گزارش نمودند كه چهار عصارهگير مورد بررسي داراي همبستگي بااليي براي
استخراج فسفر ،پتاسيم و منيزيم قابل دسترس هستند( شريفي.)1377 ،
 -1-10-6اسيد نيتريك موالر جوشان :يكي از سريعترين و آسانترين روش هاي مطالعه
ديناميك آزاد سازي پتاسيم غير تبادلي خاك ،استفاده از اسيد نيتريك موالر جوشان است
سازوكار اين عصارهگير براساس تبادل يون هاي هيدروژن با يون هاي پتاسيم است .پتاسيم غير
تبادلي در اين روش از تفاضل مقدار پتاسيم استخراج شده با اين روش و پتاسيم محلول و
تبادلي كه با روش استات آمونيم اندازهگيري ميشود ،محاسبه ميگردد.گفته ميشود كه پتاسيم
استخراج شده با اين روش با مقدار پتاسيم به كندي قابل استفاده در ارتباط است و گاهي
اوقات همبستگي خوبي بين آن و جذب پتاسيم به وسيله گياه مشاهده شده است هرچند
همبستگيهاي ضعيفي نيز گزارش شدهاند .وجود يا عدم وجود همبستگي بين پتاسيم استخراجي
به وسيله روش اسيد نيتريك موالر جوشان و جذب گياه به علت نوع كاني هاي موجود در خاك
و فرم هاي پتاسيم قابل دسترسي براي گياه ميباشد .در اين روش از اسيدنيتريك موالر در دماي
ثابت  113درجه سانتيگراد ( در حمام روغن ) به مدت  25دقيقه استفاده ميشود .البته بسته به
زمان جوشش ،مقدار پتاسيم استخراج شده متغير ميباشد به طوري كه با افزايش زمان جوشش،
مقدار پتاسيم غير تبادلي بيشتـــري استخراج ميشــــــود كه اين امر را ميتوان به عنوان
يكي از معايب روش فوق دانست  Richard .و  )1988( Bitzگزارش نمودند كه در خاك هاي
اونتاريو جنوبي كه رس غالب خاك اياليت و ورميكواليت است بخشي از پتاسيم غير تبادلي
استخراج شده با اسيدنيتريك يك موالر جوشان همبستگي بااليي با پتاسيم غير تبادلي جذب
شده به وسيله يونجه نشان داده است(شريفي .)1377 ،اميري و فالح ( )1375در يك مطالعه بر
روي اراضي شاليكاري شرق گيالن همبستگي باالي بين پتاسيم كل با مقدار پتاسيم عصاره گيري
شده با محلول اسيد نيتريك موالر جوشان را گزارش نمودند.
 -1-10-7تترافنيل بران سديم :عصارهگيرتترافنيل بران سديم ( )NaBph4كه به وسيله
Scottو  )1966( Smithارائه گرديد قابليت اندازهگيري هر دو فرم تبادلي و غير تبادلي پتاسيم
را دارد و ممكن است فرم قابل دسترس گياه را نيز ارزيابي كند ( Husinو همكاران .)1986
سازوكار استخراج پتاسيم به وسيله اين روش ،رسوب تدريجي پتاسيم از محلول خاك ميباشد
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كه باعث آزاد شدن پتاسيم تبادلي و بخشي از پتاسيم غير تبادلي شده و عمل آن شبيه سازوكار
جذب پتاسيم به وسيله گياه است  .اين عصارهگير يكي از عصارهگيرهاي رايج براي ارزيابي پتاسيم
غير تبادلي است .تترافنيل بران سديم ،آزاد سازي پتاسيم غير تبادلي را با رسوب آن ها به صورت
تترافنيل بران پتاسيم ( )KBpH4تسهيل ميكند .در مرحلة بعد پتاسيم رسوب كرده ،به وسيله
جوشانيدن سوسپانسيون با كلرور مس ) (CuCl2آزاد و اندازهگيري ميشود .روش تترافنيل بران
سديم ،پتاسيم غير تبادلي را  10بار بيشتر از روش معمول اسيد نيتريك موالر جوشان برآورد
مينمايد .نتايج تحقيقات نشان داده است كه روش تترافنيل بران سديم ميتواند به عنوان يك
روش معمول براي تخمين پتاسيم غير تبادلي مورد استفاده قرار گيرد Wentworth .و Rossi
( )1972دريافتند كه پتاسيم عصارهگيري شده با روش تترافنيل بران سديم پس از يك ساعت
نگهداري ،تخمين خوبي از پتاسيم قابل دسترس گياه در كاني هاي سيليكاتي اليهاي را به دست
ميدهد .پتاسيم غير تبادلي استخراجي باتترافنيل بران در خاك هايي كهرها سازي پتاسيم در
آن ها كند است ،چندين بار بيشتر از اسيد نيتريك است Cox .و  )1997(Joernنشان دادند
كه بيشترين پتاسيم بين اليهاي قابل عصارهگيري با تترافنيل بران در خاك هاي مورد مطالعه در
طي  96ساعت اول آزاد ميشود .مطالعة ذرات كمتر از  5ميكرومتر با روش اشعه ايكس نشان
داد كه بعد از تيمار كردن خاك ها با تترافنيل بران ،رها سازي پتاسيم در طي  96ساعت تقريباً
همزمان با انبساط كامل اليههاي اياليت ،انجام ميگيرد .از اين روش بيشتر در خاك هايي كه در
آن ها پتاسيم غير تبادلي منبع اصلي تأمين پتاسيم گياه است استفاده ميشود .از مزيتهاي اين
روش ميتوان به شبيه سازي جذب گياه ،عدم تخريب ساختمان كاني هاي رسي و توانايي باالي
عصارهگير در استخراج پتاسيم غير تبادلي اشاره نمود (شريفي.)1377،
 -1-10-8رزين هاي تبادل كاتيوني :اساس اين روش تبادل پتاسيم موجود در محلول خاك با
كاتيون جذب شده روي مكان هاي تبادلي رزين ( عمدتاً  )H+است Feigenbaum .و همكاران
( )1981اين روش را براي مطالعه سرعت آزاد سازي توسط ميكاهاي مختلف به كار بردند و
 Martinو  )1983( Sparksنيز از آن در مطالعات سينتيك رها سازي پتاسيم استفاده كردند.
 Qianو همكاران ( )1996اين روش را براي ارزيابي پتاسيم قابل دسترس گياه به كار برده و با
ساير روش هاي رايج مقايسه كرده و آنرا در طيف وسيعي از خاك ها پيشنهاد كردند.
 -1-10-9مروري بر تحقيقات انجام شده در رابطه با عصارهگيرها در كشور :از آنجا كه
در شرايط مختلف از نظر خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و نوع گياه نوع خاصي از عصارهگيرها
در مرسوم ممكن است براي اندازهگيري پتاسيم قابل استفاده گياه مناسبتر باشد و به عبارت
ديگر همبستگي بيشتري با شاخص هاي بيولوژيكي يا خصوصيات عملكردي گياه داشته باشد ،لذا
تحقيقات متعددي در اين زمينه توسط محققين مربوط در كشور صورت گرفته است كه اينك به
برخي از آن ها اشاره ميشود.
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شريفي ( )1377در يك تحقيق گلخانه اي جهت انتخاب عصارهگير مناسب براي ارزيابي پتاسيم
قابل استفاده گياه ذرت از  9عصارهگير مهم پتاسيم و  14روش عصارهگيري در  18سري از
خاك هاي زراعي استان اصفهان استفاده نمود .پتاسيم قابل دسترس اين خاك ها با استفاده
از عصارهگيرهاي استات آمونيوم ( 4روش) ،كلرور كلسيم ( 2روش) ،كلرور سديم ( 2روش)،
استات سديم ،بيكربنات آمونيوم–  ،DTPAمهليچ يك ،مهليچ سه ،مورگان ولف و اسيد نيتريك
استخراج شد .همچنين از ذرت رقم سينگل كراس  704جهت كشت و دو تيمار كودي صفر و
 150ميليگرم پتاسيم در كيلوگرم خاك در قالب طرح آماري كام ً
ال تصادفي به صورت فاكتوريل
استفاده شده بود و بين مقدار پتاسيم عصارهگيري شده از خاك توسط عصارهگيرها با هر كدام
از شاخص هاي گياه (جذب پتاسيم ،غلظت پتاسيم ،ماده خشك ،عملكرد نسبي ،افزايش عملكرد
علوفه و جذب اضافي) و همچنين با لحاظ كردن عوامل سرعت ،دقت ،سادگي و اقتصادي بودن
استفاده گرديد .در اين تحقيق مطالعات شناسايي كيفي كاني ها نيز با استفاده از روش X-Ray
 difractionبرروي چهار سري از خاك ها انجام شد كه در نتيجه آن كاني اياليت به عنوان
كاني رسي غالب در آن ها شناسايي شد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تنها در دو
سري خاك لنجان و فريدن افزايش پتاسيم به خاك سبب افزايش عملكرد ذرت شده  .ولي در
ساير خاك ها اين اثر معنيدار نميباشد .اين محقق نتيجه گرفت كه در اغلب خاك ها غلظت
پتاسيم عامل محدود كنندة رشد ذرت نميباشد .تيمار  150ميليگرم دركيلوگرم پتاسيم سبب
افزايش معنيدار در غلظت پتاسيم اندام هوايي گياهان در بيشتر خاك ها وكاهش معنيدار غلظت
منيزيم اندام هوايي گياه درهمة خاك ها شد ولي بر غلظت كلسيم و سديم اندام هوايي گياه تأثير
معنيداري نداشت  .نتايج تجزيه و تحليل آماري براساس ضريب همبستگي بين عصارهگيرهاي
مورد استفاده و مقادير پتاسيم استخراج شده از خاك ،عصارهگيرها به سه گروه كلي تقسيم
گرديدند.
 -1عصارهگيرهاي نسبتاً ضعيف شامل كلرور كلسيم 0/01موالر ،مهليچ يك و مورگان – ولف،
 -2عصارهگيرهاي نسبتاً قوي شامل استات آمونيم نرمال و خنثي ،كلرور سديم دو نرمال ،مهليچ
سه ،بيكربنات آمونيم ،DTPA-استات سديم نرمال و خنثي و كلرور سديم نرمال و
 -3عصارهگيرهاي قوي كه تنها شامل اسيد نيتريك موالر جوشان.
عصارهگيرهاي هر گروه همبستگي بسيار خوبي با يكديگر نشان دادند .پايين بودن ضرايب
همبستگي اسيد نيتريك موالر جوشان با عصارهگيرهاي ديگر نشانگر عدم هماهنگي آشكار اين
عصارهگير با ساير روش هاي عصارهگيري بود .در اين تحقيق براساس ضرايب همبستگي پتاسيم
استخراج شده از خاك با جذب پتاسيم و غلظت آن در اندام هوايي گياه و معنيدار بودن اين
ضرايب ،اقتصادي بودن و سرعت كار به ترتيب عصارهگيرهاي كلرور سديم دو نرمال ،استات سديم
نرمال خنثي ،استات آمونيم نرمال خنثي و بيكربنات آمونيم  DTPAدر بين عصارهگيرهاي مورد
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استفاده بهعنوان مناسبترين عصارهگيرها تشخيص داده شدند .تعيين حد بحراني پتاسيم براي
عصارهگيرهاي پيشنهادي به دليل محدود كننده نبودن غلظت پتاسيم و در نتيجه عدم رابطة
معنيدار بين عملكرد يا عملكرد نسبي با جذب پتاسيم و غلظت پتاسيم عصارهگيري شده در
خاك هاي مورد مطالعه امكانپذير نمود.
اين محقق در پايان آزمايش خود و تجزيه و تحليل نتايج مربوط به آن ،موارد زير را به عنوان
نتيجهگيري و پيشنهادها مطرح نمود.
براي تعيين دقيق نياز كودي محصوالت زراعي عمده كشور الزم است از برنامههاي دقيق
آزمون خاك با اهداف دستيابي به عملكرد بهينه ،حفظ تعادل عناصر غذايي در خاك،
جلوگيري از آلودگيهاي زيستمحيطي ودستيابي به كشاورزي پايدار استفاده شود .براي
بررسي دقيقتر وضعيف پتاسيمي خاك ها مخصوصاً سرعت رهاسازي پتاسيم از كاني ها و
تعيين سهمي از پتاسيم غير تبادلي كه توسط گياه مورد استفاده قرار ميگيرد ،مطالعات
سينتيكي جذب و رهاسازي پتاسيم انجام گيرد .به دليل پيچيده بودن روابط بين اشكال
مختلف پتاسيم در خاك و رابطه جذب گياهي با هر يك از اشكال مختلف و همچنين اثر
خصوصيات خاك بر جذب پتاسيم توسط گياه به هيچوجه نبايد نتايج مطالعات منطقهاي
برروي پتاسيم يا هر عنصر غذايي ديگر و تعيين حد بحراني براي يك گياه خاص به مناطق
يا گياهان ديگر تعميم داده شود .مگر اينكه در آزمايش هاي تحقيقي-تطبيقي امكان انطباق
و تعميم آن ها به اثبات رسيده باشد.
با توجه به معرفي عصارهگيرهاي كلرور سديم دو نرمال ،استات سديم نرمال و استات آمونيوم
نرمال و خنثي به عنوان بهترين عصارهگيرها در شرايط آزمايشي معرفي ميگردند لكن تعيين
حد بحراني آن ها براي گياه ذرت با ساير گياهان طي آزمايش هاي بعدي پيشنهاد ميشود.
مطالعات مشابهي نظير تحقيق فوق برروي گياهان پتاسيمدوست نظير سيبزميني و چغندرقند
صورت گيرد.
كاوسي ( )1378طي مطالعهاي عوامل مؤثر بر جذب پتاسيم از خاك توسط گياه برنج و
عصارهگيرهاي مختلف براي پتاسيم به منظور انتخاب بهترين عصارهگير در برخي از شاليزارهاي
استان گيالن را مورد بررسي قرارداد .اين تحقيق به صورت آزمايشي گلداني در مزرعة تحقيقاتي
مؤسسه تحقيقات برنج كشور به اجرا درآمد .به همين منظور مقادير كافي خاك از شاليزارهاي
مختلف استان تهيه و پس از خشك شدن به مقدار  11/5كيلوگرم و در قالب يك طرح بلوك كامل
تصادفي و در سه تكرار وارد گلدانه اي آزمايش گرديد و دو تيمار شامل تيمار بدون كاربرد پتاسيم
وتيمار كاربرد  300ميليگرم پتاسيم در هركيلوگرم خاك در آن ها اعمال گرديد و سپس در هر
گلدان سه نشاء برنج از رقم سپيدرود كشت گرديد .در مرحلة رسيدگي ،بوتهها برداشت شده و
عملكرد دانه ،كاه و كلش اندازهگيري و پس از تجزيه و تحليل نتايج ،حد بحراني پتاسيم تعيين
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و تأثير پارامترهاي خاكي بر قابليت دسترسي پتاسيم بررسي گرديد .نتايج به دست آمده نشان
داد كه خاك هاي مورد بررسي از نظر كاني هاي تشكيل دهندة خاك با همديگر تفاوت چنداني
ندارند ولي از نظر درجة كريستاله شدن و بار اليهاي با يكديگر تفاوت دارند .در اين آزمايش
مقدار تثبيت پتاسيم در خاك با افزايش پتاسيم به خاك زياد شده بود ولي درصد تثبيت در
اكثر خاك ها با افزايش پتاسيم به خاك كاهش يافته بود .منحنيهاي آزادسازي پتاسيم در
تمام خاك ها نسبت به منحنيهاي جذب از شيب كمتري برخوردار بودند كه علت اصلي آن
تثبيت پتاسيم در خاك بود.در اين آزمايش كاربرد پتاسيم به طور متوسط 27درصد عملكرد
دانه برنج را افزايش داد و تأثير معنيداري در افزايش عملكرد بيولوژيك ،ارتفاع گياه ،وزن هزار
دانه ،درصد پوكي ،غلظت و جذب پتاسيم در گياه برنج داشت.
به طوركلي از ميان عصارهگيرهاي مورد استفاده ،عصارهگيرهاي استات منيزيم ،اسيد
سولفوريك ،مورگان-ولف و كلريد كلسيم  0/01موالر براي استخراج پتاسيم قابل دسترس در
خاك هاي مورد بررسي مناسب بودند .استفاده از خصوصيات خاك در كنار اعداد به دست آمده
از عصارهگيرها و وارد كردن آن ها در معادالت رگرسيوني تاحد زيادي ضرايب تعيين معادالت
مربوط و پيشبيني غلظت و جذب پتاسيم توسط برنج را در نتيجة تغييرات پتاسيم خاك
افزايش دادند .در خاك هاي با ثابت گاپون و پتانسيل ظرفيت بافري پايين ،عصارهگيرهايي كه
توان استخراج پتاسيم به سهولت قابل دسترس را دارند مناسبتر و در خاك هايي كه ثابت
گاپون باالتر و پتانسيل ظرفيت بافري پتاسيم متوسطي دارند عصارهگيرهايي مانند استات
آمونيم يك موالر و روش تگزاس كه قادر به استخراج بخشي از پتاسيم موجود در مناطق
گوهاي شكل و بين اليهاي نيز هستند ،مناسبتر ميباشند .در جدول  8ضرايب همبستگي
پتاسيم استخراج شده توسط عصارهگيرهاي مورد استفاده و رزينها با غلظت و جذب پتاسيم در
برنج مقايسه شده است و جدول  9حدود بحراني تعيين شده براي گياه برنج براساس 90درصد
عملكرد نسبي با روش تصويري كيت – نلسون را نشان ميدهد.
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جدول  .8مقايسه ضرايب همبستگي پتاسيم استخراج شده توسط عصارهگيرهاي شيميايي و رزين با غلظت و
جذب پتاسيم در برنج (كاوسي)1378 ،
عملكرد برنج

عصارهگير

غلظت پتاسيم

مقدار جذب پتاسيم

عملكرددانه

عملكردنسبي

كل گياه

كاه و كلش

كل گياه

كاه وكلش

0/*72
0/**76
0/*73
0/*73
0/60 ns
0/*69
0/*66
0/*64
0/61 ns
0/56 ns
0/*75
0/58 ns
0/57 ns
0/*64
0/*66
0/44 ns
0/34 ns
0/52 ns
0/**82
0/*72

0/*70
0/*69
0/*67
0/*70
0/60 ns
0/*71
0/*66
0/*64
0/*64
0/*62
0/54 ns
0/*73
0/59 ns
0/57 ns
0/*62
0/*68
0/46 ns
0/43
0/54 ns
0/**84

0/*64
0/*74
0/*68
0/*64
0/*67
0/**77
0/*73
0/59 ns
0/*63
0/56 ns
0/**84
0/*64
0/*62
0/46 ns
0/*68
0/32 ns
0/52 ns
0/52 ns
0/*71
0/*66

0/*65
0/*75
0/*68
0/*63
0/*67
0/**79
0/*75
0/61 ns
0/*65
0/55 ns
0/**90
0/*66
0/*67
0/45 ns
0/*69
0/35 ns
0/51 ns
0/55 ns
0/*71
0/*68

0/*75
0/**85
0/**78
0/**78
0/*70
0/**82
0/**77
0/*69
0/*69
0/*63
0/**89
0/*70
0/*66
0/*63
0/**76
0/42 ns
0/47 ns
0/58 ns
0/**88
0/*76

0/*72
0/**83
0/*75
0/*74
0/*67
0/**83
0/**77
0/*68
0/*70
0/60 ns
0/**90
0/*71
0/*67
0/58 ns
0/*75
0/40 ns
0/47 ns
0/58 ns
0/**86
0/*72

RAQ1
RAQ2
RAQ4
RAQ7
RAQ14
استات منيزيم
مورگان
كلوانا
تگزاس
اسيد نيتريك
اسيد سولفوريك
استات آمونيم 1
استات آمونيم2
اسيد كلريدريك
كلريد كلسيم
سديم تترافنيلبران
مهليچ يك
مهليچ سه
آب مقطر يك
آب مقطر دو

 استات آمونيم 1و استات آمونيم 2به ترتيب عصارهگيري با استات آمونيم از خاك هوا خشك و خاك پس از دو هفتهغرقاب آب مقطر 1وآب مقطر  2به ترتيب عصارهگيري با آب مقطر از نمونه خاك هوا خشك و نمونه خاك پس از دو
هفته غرقاب.
  RAQ7،RAQ4،RAQ2،RAQ1و  RAQ14بهترتيب مقادير پتاسيم جذب شده در هر سانتيمتر مربع سطحكپسولهاي رزيني در روزهاي اول ،دوم ،چهارم ،هفتم و چهاردهم تماس رزين با خاك.
 * ** ،و  nsبه ترتيب معنيدار در سطح يك درصدو عدم معنيدار بودن را نشان ميدهند.جدول  .9حدود بحراني تعيين شده براي گياه برنج براساس 90درصد عملكرد نسبي (كاوسي)1378 ،
حد بحراني ( ميليگرم بر كيلوگرم)
عصارهگير

استات منيزيم
مورگان – ولف
كلوانا
تگزاس
اسيد سولفوريك
كلريد كلسيم
استات آمونيم ( 1هوا خشك)
استات آمونيم ( 2پس از دو هفته غرقاب)

38
74
72
160
111
36
112
100

حسينپور ( )1382در يك تحقيق عصارهگيرهاي مناسب براي ارزيابي پتاسيم قابل استفاده را
معرفي و حد بحراني پتاسيم براي گياه سير (رقم بينام) با استفاده از عصارهگيرهاي مختلف را
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در تعدادي از خاك هاي استان همدان تعيين نمود .براي انجام اين تحقيق تعداد  10نمونه خاك
سطحي از نقاط عمده مورد كشت سير در همدان انتخاب و در يك آزمايش گلداني هر نمونه به
دو زيرنمونه تقسيم و دو سطح پتاسيم شامل صفر (شاهد) و  200ميليگرم پتاسيم بر كيلوگرم
خاك از منبع سولفات پتاسيم به آن ها اضافه گرديد و سپس سيرچهها در گلدانها كشت گرديد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه كاربرد پتاسيم در اكثر خاك ها باعث افزايش معنيدار عملكرد سير،
غلظت و جذب پتاسيم شده بود .همچنين در اين تحقيق ارتباط پتاسيم استخراجي به وسيله
عصارهگيرهاي مختلف و شاخص هاي گياهي بررسي گرديد .با توجه به نتايج به دست آمده چنين
گزارش گرديد كه به جز عصارهگيرهاي استات آمونيوم DTPA ،و اسيد نيتريك موالر جوشان
ساير عصارهگيرها ميتوانند در ارزيابي پتاسيم قابل جذب براي گياه سير مورد استفاده واقع شوند.
در اين آزمايش حد بحراني پتاسيم به روش تصويري كيت ـ نلسون براي عصارهگيرهاي مهليچ
يك ،كلريد استرانسيم  0/002موالر ،كلريد كلسيم  0/01موالر ،كلريد باريم  0/1موالر ،كلريد
استرانسيم  +اسيد سيتريك ،استات سديم ،اسيد كلريدريك  0/1موالر ،اسيد كلريدريك 0/05
موالر ،اسيد سولفوريك  0/025موالر و آب مقطر براي  90درصد عملكرد نسبي به ترتيب ،131
 50 ،41 ،2/2 ،2/3 ،163 ،184 ،46 ،50و  31ميليگرم در كيلوگرم تعيين و گزارش گرديد.
دواتگر و همكاران ( )1382در يك مطالعه وضعيت پتاسيم شاليزارهاي استان گيالن و تأثير
خواص فيزيكوشيميايي خاك بر آن را مورد بررسي قرار دادند .اين بررسي بر روي  109نمونه
خاك جمعآوري شده با در نظر گرفتن پراكنش جغرافيايي مناسب در شاليزارهاي غرب و مركز
استان گيالن صورت گرفت .نتايج نشان داد كه در تمامي نواحي مورد مطالعه فاكتور رس و در
دو ناحيه گيالن غربي و گيالن مركزي فاكتورهاي ظرفيت تبادل كاتيوني ،كربن آلي و پهاش
داراي توزيع نرمال ميباشند .وجود اين توزيع بيانگر عدم وجود جوامع فرعي مجزا و برخورداري
از واريانس يكنواخت بود .اين محققين يكي از شرايط ظهور اين توزيع فراواني نرمال را مشابهت
شرايط اقليمي و فرآيندهاي شيميايي مؤثر در رفتار اين متغيرها در نواحي مورد نمونهبرداري
دانستند .بعضي از متغيرها مانند شن ،سيلت ،پتاسيم محلول در خاك و پتاسيم قابل استخراج با
استات آمونيوم در حوزههاي گيالن شرقي و غربي ،ظرفيت تبادل كاتيوني و كربن آلي در حوزه
گيالن مركزي ،داراي توزيع فراواني غيرنرمال با چولگي معنيدار بودند كه به احتمال زياد بيانگر
تغيير در محيط هاي رسوبگذاري و يا اثرات نامتقارن فرآيندهاي پدوژنيك و يا هيدروژنيك بر
متغيرهاي فوق است .در حوزههاي گيالن شرقي و غربي ،شاليزارها در شرايط فيزيوگرافي متفاوت
و غيريكنواختتري نسبت به گيالن مركزي قرار دارند كه سبب ايجاد تفاوت در محيط هاي
رسوبگذاري و در نتيجه شن و سيلت گرديده است .از طرف ديگر كميت پتاسيم محلول قابل
تبادل در خاك عالوه بر اينكه به طور موضعي تحت تأثير خواص فيزيكوشيميايي خاك قرار دارند
از آورد پتاسيم توسط رودخانه سپيدرود نيز تأثير ميپذيرند .نقشه پراكنش توزيع پتاسيم محلول،
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پتاسيم تبادلي و پتاسيم غيرتبادلي به روش كريجينگ و كالسيك نشان داد تراكم نمونههاي با
كمبود پتاسيم در خاك هاي ناحيه گيالن غربي در مقايسه با بقيه نواحي بيشتر است و بنابراين
احتمال نياز به مصرف پتاسيم در اين ناحيه بيشتر است اما خاك هاي ناحيه گيالن مركزي واقع
در حوزه آبخيز سپيدرود از نظر وضعيت پتاسيم در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارند.
شكري واحد و همكاران ( )1382عصارهگيرهاي مختلف و مرسوم جهت تعيين پتاسيم قابل
دسترس گياه برنج در برخي خاكهاي شاليزاري استان گيالن را مورد ارزيابي قرار دادند .از آنجا كه
يكي از موارد مهم در رابطه با ارزيابي وضعيت پتاسيم خاك و توصيه كودي وجود يك عصارهگير مناسب
است كه عالوه بر صرفه اقتصادي بتواند رابطه مناسبي را بين عكسالعمل گياه و پتاسيم استخراجي
برقرار سازد ،لذا اين محققين با اين توجيه از عصارهگيرهاي مختلف استفاده نموده و رابطه آنها را با
شاخصهاي عملكرد ،غلظت و جذب پتاسيم مورد بررسي قرار دادند .جدول  10نتايج مربوط به پتاسيم
استخراجي و همبستگي بين پتاسيم استخراج شده به وسيله عصارهگيرها و شاخصهاي گياهي مربوط
به اين آزمايش را نشان ميدهد .همانگونه كه از جدول نيز برميآيد روشهاي عصارهگيري با اسيد
نيتريك ،مهليچ سه ،استات آمونيوم يك موالر با نسبتهاي خاك به عصارهگير 1:20و  1:10و تگزاس
ميتوانند شاخص مناسبي در پيشبيني عملكرد و جذب پتاسيم توسط گياه برنج باشند.
جدول  .10نتايج ميانگين پتاسيم استخراجي و همبستگي بين پتاسيم استخراج شده توسط عصارهگيرها و
شاخص هاي گياهي (شكري واحد و همكاران)1382 ،
جذب پتاسيم

غلظت پتاسيم

عملكرد نسبي

ميانگين پتاسيم استخراجي
(ميليگرم بر كيلوگرم)

عصارهگيرها

0/**81
0/**73
0/**72
0/**73
0/**75
0/**73
0/**62
0/**69
0/**49
0/**69
0/**61
0/*49

0/*50
0/*52
0/**65
0/*53
0/*50
0/*56
0/*71
0/**72
0/ns32
0/*57
0/**64
0/**75

0/**87
0/**78
0/**73
0/**80
0/**78
0/**77
0/**71
0/**70
0/*47
0/**73
0/**57
0/*53

239
148
141
138
133
117
103
88
68
59
40
16

اسيد نيتريك
مهليچ سه
اسيد سولفوريك
استات آمونيوم يك موالر 1:20
استات آمونيوم يك موالر 1:10
تگزاس
كلووانا
مورگان
مهليچ 1
استات منيزيم
كلريد كلسيم  0/01موالر 1:10
آب مقطر

		
** معنيدار در سطح يك درصد،

*معنيدار در سطح  5درصد ns ،عدم معنيدار از نظر آماري

نيرومند حسيني و مفتون ( )1382در يك مطالعه آزمايشگاهي رابطه بين تعدادي از عصارهگيرهاي
شيميايي با يكديگر در استخراج پتاسيم قابل استفاده گياه و همچنين رابطه هر يك از اين
عصارهگيرها با برخي خصوصيات شيميايي خاك را مورد بررسي قرار دادند .براي اين منظور
تعداد  25نمونه خاك از عمق صفر تا  30سانتيمتري اراضي زراعي نقاط مختلف استان فارس
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با دامنه وسيعي از تنوع ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي انتخاب گرديد و جهت تعيين پتاسيم
قابل استفاده از عصارهگيرهاي استات آمونيوم يك موالر ( ،)AAاسيد نيتريك يك نرمال (،)NA
اسيد سولفوريك  6نرمال ( ،)SAآب مقطر ( ،)H2Oاولسن ( ،)OLSمورگان ( )MORو سديم
تترافنيل بران ( )NaBph4استفاده گرديد و سپس روش هاي مزبور با هم و با برخي خصوصيات
فيزيكي و شيميايي خاك ربط داده شد و معادالت رگرسيوني مربوط تعيين گرديد .اين محققين
مقدار پتاسيم عصارهگيري شده از خاك توسط روش هاي مختلف را به ترتيب زير گزارش نمودند:
NaBph4 > NA > SA > AA > OLS > MOR > H2O

بنابراين چنانكه مشاهده ميشود مقدار پتاسيم استخراج شده توسط روش هاي مورد استفاده در
آزمايش به مقدار زيادي با يكديگر متفاوتند كه اين به دليل تفاوت در تركيب شيميايي عصارهگير،
پهاش و ظرفيت تبادل كاتيوني خاك ،مينرالوژي و نوع رسها بوده كه شرايط متفاوتي را در
استخراج عصارهگيرها ايجاد نموده و در كل امري طبيعي به نظر ميرسد .با توجه به انرژي نسبي
پيوند كاتيوني و رقابت با پتاسيم در جايگزيني مكانهاي تبادلي ،تركيب شيميايي عصارهگير يكي از
عوامل مؤثر در مقدار پتاسيم عصارهگيري شده ميباشد .اين محققين در تفسير و توجيه نتايج فوق
چنين بيان نمودند كه تترافنيل بران سديم ( )NaBph4عصارهگيري است كه پتاسيم بين اليهاي و
غيرتبادلي كانيها را استخراج ميكند .اين محلول با ايجاد رسوب و در نتيجه كاهش غلظت پتاسيم
محلول منجر به برهم خوردن تعادل بين اجزاي پتاسيم خاك شده و به اين ترتيب پتاسيم غيرتبادلي
را آزاد ميكند .از طرفي در مورد آب به عنوان يك عصارهگير از آنجا كه آب ضعيفترين عصارهگير
به شمار ميرود لذا فقط پتاسيم محلول را استخراج ميكند و از اين نظر ضعيفترين همبستگي را
با ساير عصارهگيرها نشان داده است .ساير عصارهگيرها بجز آب همبستگي قابل قبولي با يكديگر
داشتهاند .در اين آزمايش همچنانكه جدول  11نيز نشان ميدهد از بين خصوصيات خاك ظرفيت
تبادل كاتيوني با تمام عصارهگيرها همبستگي معنيداري را نشان ميدهد كه اين امر گوياي آن
است كه بخش رس و ماده آلي خاك از منابع اصلي نگهدارنده پتاسيم قابل استفاده گياه ميباشند.
جدول  .11روابط همبستگي بين عصارهگيرهاي مورد استفاده در آزمايش با ظرفيت تبادلي و رس خاك
(نيرومندحسيني و مفتون)1382 ،
ضريب تبيين
()R2
0/**50
0/**54
0/**59
0/**42
0/**44
0/**49

معادله رگرسيوني
y=-41/57+16/CEC59
y=29/71+10/CEC47+2/Clay53-4/CEC68
y=-7/81+16/CEC07
y=24/84+8/CEC47
y=9/0+8/CEC45
y=210/5+19/CEC26

روش عصارهگيري
استات آمونيوم يك موالر )(AA
اسيد نيتريك يك نرمال )(NA
اسيد سولفوريك  6نرمال )(SA
اولسن )(OLS
مورگان )(MOR
سديم تترافنيل بران )(NaBph4

** معنيدار بودن ضرايب را نشان ميدهد و عالئم  CCE ،CECو  Clayبه ترتيب معرف ظرفيت تبادل كاتيوني ،درصد كربنات
كلسيم معادل و رس ميباشند.
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اين محققين در بررسي روابط بين عصارهگيرها و خصوصيات خاك در تمامي عصارهگيرها همبستگي
معنيداري را بين درصد رس و ماده آلي عالوه بر ظرفيت تبادل كاتيوني با پتاسيم عصارهگيري شده
در هر روش پيدا نمودند اما از آنجا كه وارد شدن اين دو ويژگي به جز در مورد اسيد نيتريك ضرايب
تبيين را افزايش نداد ،لذا از آوردن آنها در روابط فوق صرفنظر گرديده است.
 -1-10-10درصد اشباع پتاسيم  :يكي از ديگر از روش هاي ارزيابي پتاسيم قابل استفاده خاك
براي گياه استفاده از شاخص درصد اشباع پتاسيم يا درصد پتاسيم تبادلي ) (EPPميباشد كه
رابطه مربوط به صورت زير است:

كه در آن  EPPدرصد پتاسيم تبادلي )Kx (Exchangeable Potassium Percentage
پتاسيم تبادلي اندازهگيري شده و  CECظرفيت تبادلي كاتيوني خاك برحسب سانتيمول بار
بر كيلوگرم ميباشد.
بر اين مبنا در خاك هايي كه درصد اشباع پتاسيم آن ها بيش از  5باشد وضعيت پتاسيم مطلوب،
بين  2تا  5درصد متوسط ،كمتر از  2درصد فقير قلمداد ميشود .اين عامل در عين اينكه شاخصي
كمـيت نيز باشد كه البته اطالعات ديگري
براي فاكتور شدت است ميتواند معيار و شاخصي از ّ
كمـيت به طور جداگانه مورد نياز ميباشد.
براي تخمين شدت و ّ
استفاده از درصد اشباع پتاسيم خاك بهعنوان معياري از قابليت دسترسي پتاسيم ،بيشتر در
خاك هاي هوا ديده مناطق حاره قابل توصيه ميباشد  .براساس اين شاخص در اين مناطق اگر
درصد اشباع پتاسيم خاك از  1/2درصد كمتر باشد ،ميزان پتاسيم خاك كم و عكسالعمل گياه
به مصرف كود پتاسيمي زياد ميباشد و اگر اين درصد بين  1/2تا  2/3باشد مقدار پتاسيم در حد
متوسط و اگر اشباع پتاسيم بيشتر از  2/3درصد باشد مقدار پتاسيم خاك زياد ميباشد و احتمال پاسخ
به مصرف كود وجود ندارد .البته اين اعداد بسته به نوع گياه و منطقه مورد مطالعه ميتواند متفاوت
باشد (1995 ،Mustscher؛  Mengelو .)1980 ،Kirkby
آزمايشهاي متعدد نشان داده است با افزايش درصد اشباع پتاسيم ،غلظت پتاسيم محلول هم
افزايش مييابد بنابراين درجه اشباع پتاسيم به طور غير مستقيم منعكس كننده فاكتور شدت
ميباشد .اما اگر خاكهاي مختلف را در نظر بگيريم رابطه بين درصد اشباع پتاسيم و غلظت پتاسيم
محلول بستگي به مقدار و نوع رسهاي اين خاكها دارد و در نتيجه خاكهاي با درصد اشباع
پتاسيم يكسان ممكن است از نظر شدت مقادير مختلف داشته باشد مث ً
ال اگر مقدار سيليكاتهاي
 2:1و اياليت زياد باشد در درصد اشباع پتاسيم يكسان ،مقدار فاكتور شدت در اين خاكها به طور
نسبي كمتر از خاكهاي حاوي رسهاي يك به يك خواهد بود .اين مسأله استفاده از درصد اشباع
پتاسيم را بهعنوان شاخصي از شدت پتاسيم محدود مينمايد (.)1995 ،Mustscher
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 -1-10-11رابطة كمِيت به شدت ) :(Q/Iنسبت فعاليت ) (ARKدر يك محلول در حال
تعادل با خاك برآورد مناسبي از قابليت استفاده يا پتانسيل پتاسيم بوده ،همچنين برآوردي از
شدت پتاسيم قابل دسترس ميباشد .اختالف رفتار خاك هاي با مقدار مشابه  ARKهنگامي كه
ريشههاي گياه پتاسيم جذب مينمايند ،ممكن است به علت اختالف در ظرفيت تثبيت ARK
اين خاك ها باشد .چرا كه توانايي خاك در تثبيت اين نسبت هنگام تخليه پتاسيم توسط گياه،
بوسيله مقدار ذخيره قابل دسترس پتاسيم ،سرعت رهاسازي پتاسيم تثبيت شده و پخشيدگي
و انتقال پتاسيم در محلول خاك كنترل ميگردد ،لذا توصيف وضعيت پتاسيم نه تنها تعيين
پتانسيل بلكه روشي كه در آن پتانسيل مذكور با مقدار پتاسيم قابل دسترس ارتباط پيدا كند
ضروري ميباشد .بكت براي اولين بار در سال  1964با روشي كه بر اساس اصول ترموديناميكي
استوارميباشد پتانسيل پتاسيم را به مقدار پتاسيم قابل دسترس مرتبط نمود .در اين روش به
مقدار معيني خاك ،غلظتهاي مختلف پتاسيم اضافه شده و پس از تعادل ،غلظت تعادلي ،K
 Caو  Mgدر محلول استخراج شده اندازهگيري ميگردد .از تفاضل پتاسيم اوليه و پتاسيم
با استفاده از غلظت آن ها در
نهايي∆  Kبدست آمده و نسبت فعاليت پتاسيم
محلول تعادلي استخراج شده ،محاسبه مي گردد ) .(ARKاز آنجا كه  ARKبراي يك خاك
ميباشد و چون
معين كمابيش مستقل از غلظت محلول خاك بوده و تابع نسبت
در اكثر خاك هاي زراعي  Kex<< (Ca+Mg)exميباشد ∆ ( Kمقدار پتاسيم اضافه شده
يا برداشت شده كه سبب تغيير  ARKدر مقدار مزرعهاي آن ميشود) با
متناسب بوده و اگر  ARKبرآورد قابل قبولي از قابليت استفاده پتاسيم در خاك باشد ،نمودار
∆  ARK - Kتخمين قابل قبولي از روابط  Qپتاسيم خاك مي باشد .الزم به ذكر است به علت
1
تغيير در انرژي پيوندي پتاسيم جذب سطحي شده ،نمودار خطي نبوده و كمابيش منحني است.

شكل  .20نمودار .Q/I

اين نمودار شامل دو بخش مجزا ميباشد.
بخش « »aقسمت خطي :به نظر ميرسد به تبادل بر روي سطوح قاعدهاي كاني هاي رسي مرتبط
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است .شيب اين قسمت  PBCيا ظرفيت بافري بالقوه ناميده ميشود كه صرفاً با مقدار سطوح
قابل استفاده براي تبادل و با درجه كمتري بوسيله دانسيته بار الكتريكي سطوح و غلظت محلول
خاك تعيين ميشود .قابل توجه آنكه تبادل روي اين سطوح سريع ميباشد.
بخش « »bقسمت منحني :به نظر ميرسد به تبادل در لبههاي صفحات رس مرتبط است .تبادل
در اين قسمت از سرعت كمتري برخوردار است و شكل آن با زمان تغيير ميكند ( .)8الزم به
ذكر است كه در نمودار  Qاطالعاتي درباره تعادل پتاسيم محلول و پتاسيم جذب سطحي شده
1
ميتوان بدست آورد كه عبارتند از :
 غلظت تعادلي مرتبط با درجه اشباع واقعي پتاسيم يا مقدار پتاسيم جذب سطحي شده )(Kads  immediat bufferingبراي محدوده مورد نظر مقدار پتاسيم جذب سطحي شده ) (Kadsقابل تفكيك در محلول عاري از پتاسيم در نسبتخاك به محلول معين
 -ماكزيمم مقدار پتاسيم جذب سطحي شده ) (Kadsتحت شرايط اندازهگيري انتخاب شده.

ـ پارامترهاي روابط

Q
1

بدست
 :ARKعبارت است از فاكتور شدت پتاسيم در محلول خاك و از رابطه
ميآيد كه با استفاده از غلظت  Mg ،Kو  Caدر محلول تعادلي فعاليت آن ها محاسبه و سپس
 ARKبدست ميآيد واحد آن بر حسب  (mol/L)1/2ميباشد.
 :ARKeعبارت است از نسبت فعاليت پتاسيم در حالت تعادل يعني همان  ARKاست وقتي كه
 ∆ K=oباشد .يعني نه جذب و نه دفع پتاسيم داشته باشيم و به عبارتي همان  ARKدر مزرعه
است .معيار مناسبي براي شدت پتاسيم قابل دسترس است كه هر چه مقدار آن زيادتر باشد
نشانگر فعاليت بيشتر پتاسيم نسبت به كلسيم و منيزيم است.
 : ∆ Kعبارت است از تغيير در پتاسيم تبادلي نسبت به مقدار پتاسيم قابل تبادل در  ARKeو از
تفاضل غلظت پتاسيم اوليه و پتاسيم تعادلي خاك بدست آمده بيانگر فاكتور كميت ) (Qپتاسيم
ميباشد .در قسمتهاي باالي نمودار  ∆ Kمثبت بوده و بيانگر جذب پتاسيم توسط خاك ميباشد.
در قسمتهاي پائين نمودار ∆ Kمنفي بوده بيانگر رهاسازي پتاسيم در خاك ميباشد .واحد ∆ Kبر
حسب  meq/100gو يا جديدا ً  Cmolc/kgميباشد.
∆  :Koعبارت است از عرض از مبدا در  ARK=Oدر بخش خطي نمودار  Qو برآورد اجمالي
1
از ذخيره پتاسيم قابل دسترس در خاك ميباشد در واقع معياري است از پتاسيم به سهولت
قابل تبادل كه نشانگر مقدار پتاسيم قابل تبادل ميباشد و اكثرا ً در مكان هاي تبادلي موجود در
سطوح خارجي كاني ها و سطوح قاعدهاي كاني هايي نظير مونتموريلونيت و ورميكواليت و نيز در
اليه دوگانه اطراف كلوئيدهاي آلي وجود دارد .به عبارت ديگر شامل مقدار پتاسيمي است كه در
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جايگاههاي اختصاصي نگهداري ميشوند.
 : Kxبرآوردي است از پتاسيم نگاهداري شده در مكان هاي اختصاصي كه از تفاضل عرض از
مبدا قسمت خطي و قسمت منحني نمودار  Qبدست ميآيد .اين مكانها براي جذب و نگهداري
1
پتاسيم تمايل زيادي از خود نشان ميدهند و در مقايسه با سطوح تبادلي ،پتاسيم را با قدرت
بيشتري نگاهداري ميكنند.
 : KLعبارت است از كل مقدارپتاسيم قابل دسترس موجود در خاك KL .شامل مجموع  ∆ K
و  Kxبوده و به عبارت ديگر محل تالقي قسمت منحني نمودار  Qبا محور ∆ KميباشدKL .
1
پتاسيمي است كه خاك قبل از آنكه  ARKeبه صفر برسد آزاد مينمايد و نماينده پتاسيمي
است كه قابليت تبادل يوني بين فاز جامد و محلول خاك طي رسيدن به تعادل را دارد .اختالف
در  KLخاكهاي مختلف ناشي از طبيعت و كميت پتاسيم جذب سطحي شده مي باشد .خاكهاي
سنگين  KLبيشتري نسبت به خاكهاي سبك دارند كه ناشي از  CECباالتر آنها ميباشد.
 : PBCKبيانگر ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم ميباشد .شيب قسمت خطي نمودار  Qبوده و
1
توان بالقوه خاك را براي تامين يك  ARKمعين نشان مي دهد (باللي.)1376 ،
خراساني و توفيقي ( )1375نمودارهاي  Q/Iبراي چند نمونه خاك شاليزاري شمال را به دست آورده و
پارامترهاي مربوط را نيز تعيين نمودند .مقايسه پارامترهاي روابط Q/Iخاكها نشان داد كه ميانگين ظرفيت
( Kپتاسيم نگهداري شده در مكانهاي غير اختصاصي) درخاكهاي
بافري بالقوه پتاسيم ( )PBCKو  o
گيالن بيشتر ولي ميانگين ( KXپتاسيم نگهداري شده با انرژي زياد) در خاكهاي مازندران بيشتر و
ميانگين ( KLپتاسيم قابل دسترس) در هر دو استان تقريباً مشابه بود .همبستگي پارامترهاي  Q/Iبا
خصوصيات خاكها نشان داد كه بين  PBCKو  CECخاكها همبستگي معنيداري در سطح يك درصد
وجود داشت .همچنين بين  - Koو  CECخاك همبستگي معنيداري در سطح يك درصد مشاهده شد.
همبستگي مثبت معنيداري در سطح يك درصد بين مقادير  KXو پتاسيم قابل استخراج با اسيدنيتريك
( ) R2=0/65و پتاسيم غير قابل تبادل ( )R2=0/49نيز مشاهده گرديد .همبستگي بااليي نيز
بين  KLو پتاسيم قابل استخراج توسط استات آمونيوم كه در سطح يك درصد معنيدار بود
( ،)R2=90مشاهده گرديد .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه همبستگي باال مبين آن است كه
در اين خاكها عصارهگيري با استات آمونيوم براي برآورد پتاسيم قابل دسترس خاك روش مناسبي است.
باللي (  )1376طي تحقيقي ظرفيت بافري بالقوة پتاسيم( )PBCKدر خاكهاي شاليزاري شمال
ايران را مورد بررسي قرار داد .اين آزمايش برروي  74نمونه خاك از شاليزارهاي شمال ( از آستارا
در گيالن تاكالله در مازندران) انجام گرفت .پس از تعيين  PBCKدر نمونههاي خاك همبستگي
آن با خصوصيات خاكها مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه از ميان خصوصيات خاك تنها
ظرفيت تبادل كاتيوني در پهاش  7بيشترين همبستگي را با  PBCKدارد و نهايتاً معادلة زير به
عنوان برآورد كنندة ظرفيت بافري بالقوة پتاسيم در خاكهاي شاليزاري شمال ايران پيشنهاد گرديد.
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**PBCK= 3/13+3/72 x CEC (pH=7) R2=0/793
اميري و درودي ( )1373در يك مطالعه روابط مقدار به شدت پتاسيم ( )Q/Iبا برخي خصوصيات
خاك در ايستگاههاي تحقيقاتي چغندرقند استان خراسان را بررسي نمودند .خاكهاي مورد آزمايش
به گونهاي انتخاب گرديدند كه داراي محدودة وسيعي از رس ( 8تا  28درصد) و ظرفيت تبادل
كاتيوني ( 5تا  14سانتيمول بار بر كيلوگرم) باشند .نتايج آزمايشهاي انجام شده جهت شناسايي
نوع كانيهاي رسي توسط روش پرتوگيري با اشعه ايكس نشان داد كه كانيهاي غالب خاك شامل
اياليت ،ورمي كوليت همراه با مقداري مونت موريلونيت و كلرايت ميباشند .در اين مطالعه بين
ظرفيت بافري پتاسيم خاك ( )PBCKبا درصد رس و ظرفيت تبادل كاتيوني ( )CECهمبستگي
مثبت و معنيداري گزارش گرديد .با افزايش مقدار رس و ظرفيت تبادل كاتيوني ،نسبت فعاليت
پتاسيم ( )ARKكاهش يافته بود .به عبارت ديگر يك رابطه منفي بين مقدار رس و ظرفيت
تبادل كاتيوني با  ARKمشاهده گرديد .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه به دليل وجود
كانيهاي پتاسيمدار با ظرفيت بافري باال در خاكهاي مورد مطالعه اين خاكها قادر به تأمين
پتاسيم به مدت طوالني براي محصوالت زراعي ميباشند و به همين دليل با وجود كشتهاي متوالي
و عدم مصرف كودهاي پتاسيمي هنوز عكسالعمل به مصرف كودهاي پتاسه مشاهده نميشود.
كمـيت به شدت پتاسيم در خاك هاي استان همدان را مورد
جاللي ( )1380در تحقيقي روابط ّ
بررسي قرار داد .براي اين منظور  15نمونه خاك كه از لحاظ ميزان رس ،ظرفيت تبادل كاتيوني و
كربنات كلسيم با يكديگر متفاوت بودند انتخاب و پس از تقسيم آنها به زير نمونههايي با مقدار 2/5
گرم خاك و اضافه كردن  25ميليليتر محلول  10ميليموالر كلريد كلسيم وحاوي غلظتهاي
مختلف صفر تا پنج ميليموالر كلريد پتاسيم و اندازهگيري عوامل خاكي نمودار مقدار به شدت
را براي آن ها ترسيم و سپس پارامترهاي مربوطه را تعيين نمود .الزم به ذكر است اين محقق در
آزمايش خود از نسبت غلظت پتاسيم ) (CRKبه جاي نسبت فعاليت پتاسيم ) (ARKاستفاده
نمود .مقدار  CRKيا همان شدت ) (Iاز معادله زير محاسبه گرديد.
شاخص مقدار ) (Qنيز از اختالف غلظت پتاسيم در محلول اوليه و غلظت پتاسيم در
حال تعادل در هر يك از زير نمونهها محاسبه گرديد .نتايج نشان داد نسبت غلظت
پتاسيم در حال تعادل ) (CR0Kكه بيانگر شدت پتاسيم در خاك است داراي تغييرات
 0/22-2/49× 10-4بود .از آنجا كه مقدار پارامتر فوق نشان دهندة نوع مكانهاي تبادلي است كه در
جذب بخش اعظم پتاسيم شركت دارند لذا اين محقق چنين نتيجهگيري نمود كه مقادير به دست
آمده در خاك هاي مورد مطالعه نشان دهندة جذب پتاسيم در لبهها و سطوح كاني هاي رسي
بوده است .در اين مطالعه حدود تغييرات پتاسيم قابل دسترس بين  0/02تا  0/64سانتي مول
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بار در كيلوگرم خاك با ميانگين  0/28و حدود تغييرات ظرفيت بافري پتاسيم خاك ها ()PBCK
بين  170/5تا  23/3و با ميانگين  53/4 Cmolc Kg-1/(mol L-1)1/2بود .اين محقق باال بودن
پتانسيل تامپوني در خاك هاي مورد مطالعه را از نظر كاربردي چنين توجيه نمود كه در اين
خاك ها قابليت جذب پتاسيم ميتواند براي مدت طوالني پايدار باشد و پايين بودن پتانسيل بافري
را نشانة آن دانست كه اينگونه خاك ها نياز به كود پاشي مداوم و منظم دارند.
كمـيت – شدت پتاسيم و ارتباط پارامترهاي
حسين پور (  )1378طي مطالعهاي نمودارهاي ّ
آن با خصوصيات خاك ،ظرفيت تثبيت پتاسيم بخش رس ،كل خاك و رس هاي خالص
و همچنين سرعت آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي از خاك و اجزاء آن در 15نمونه خاك از
استانهاي اصفهان ،چهار محال بختياري و گيالن و چهار نمونه رس مرجع را مورد بررسي
قرار داد .در اين مطالعه زير نمونههايي از هر خاك با محلول هاي داراي نسبت فعاليت پتاسيم
( )ARKمتفاوت به تعادل رسانيده شد و تغيير غلظت پتاسيم در محلول( )∆Kاندازهگيري و با
استفاده از اطالعات به دست آمده نمودارهاي  Q/Iبراي هر خاك رسم و پارامترهاي آن تعيين
شد .همچنين همبستگي بين پارامترهاي  Q/Iو بعضي از خصوصيات خاك ها تعيين گرديد.
در اين تحقيق نمودارهاي  Q/Iشكل معمول گزارش شده در منابع را نشان دادند ولي از نظر
پارامترهاي مختلف مربوط به منحنيها تفاوتهاي زيادي بين خاك ها مشاهد شد.
تثبيت پتاسيم در هر دو حالت خشك و تر در بخش رس ،كل خاك و رس هاي خالص(اياليت،
پاليگورسكايت ،مونت موريلنايت و بنتونيت) با استفاده از سه سطح پتاسيم اضافه شده تعيين
شد .پتاسيم تثبيت شده با افزايش پتاسيم بكار رفته در روش خشك شدن افزايش يافت .تثبيت
پتاسيم توسط بخش رس به جز بخش رس خاك هاي گيالن براي يك مقدار پتاسيم اضافه شده
با ظرفيت تبادل كاتيوني كل رس همبستگي معنيدار داشت .در بخش رس خاك هاي اصفهان
ميزان تثبيت پتاسيم با ظرفيت تبادلي كاتيوني مربوط به اليه تتراهدارل همبستگي داشت در
حالي كه در دو استان ديگر چنين همبستگي مشاهده نشد .متوسط مقدار تثبيت پتاسيم در بخش
رس و همچنين در كل خاك در استانهاي مطالعه شده به ترتيب زير بود:
خاك هاي گيالن
>
خاك هاي اصفهان > خاك هاي چهار محال بختياري
در اين تحقيق همچنين سرعت آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي در نمونههاي خاك و اجزاء آن و 4
نمونه و رس مرجع به روش عصارهگيري متوالي با اسيد سيتريك 0/5ميلي موالر در مدت 2500
ساعت انجام شد .سپس سرعت آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي با معادالت انتشار پارابوليكي ،تابع
نمايي ،مرتبه صفر ،مرتبة اول و الويچ ارزيابي شد.نتايج نشان داد بجز دو معادلة مرتبة صفر والويچ
ساير معادالت توانستند سرعت آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي را توضيح دهند.
بستاني و ثواقبي ( )1382در يك مطالعه روابط كميت ـ شدت ( )Q/Iپتاسيم در تعدادي از
خاك هاي تحت كشت نيشكر در استان خوزستان را مورد بررسي قرار دادند .اين محققين با
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توجه به اهميت روابط  Q/Iدر ارزيابي وضعيت پتاسيم خاك ها و نقش كليدي پتاسيم در
گياه نيشكر از مزارع مختلف كشت و صنعتهاي هفتتپه ،كارون و طرح توسعه نيشكر 36
نمونه مركب از خاك سطحي تهيه و با توجه به ضرورت تنوع در بين نمونهها و وجود دامنه
تغييرات حداكثر از نظر خصوصياتي نظير بافت ،پتاسيم قابل دسترس ،درصد آهك و سابقه
كشت ،تعداد  13نمونه را از بين نمونههاي جمعآوري شده انتخاب نمودند .سپس به منظور
به دست آوردن پارامترهاي منحني  Q/Iبراي هر نمونه خاك  25ميليليتر محلول 0/002
موالر كلريد كلسيم كه غلظت پتاسيم از منبع كلريد پتاسيم در آن ها به ترتيب صفر،0/1 ،
 2/4 ،1/6 ،0/8 ،0/4 ،0/2و  3/2ميلي موالر بود به طور جداگانه به زيرنمونههاي دو گرمي
با دو تكرار اضافه و به مدت دو ساعت در دماي  25درجه سانتيگراد تكان داده شدند .پس
از سانتريفيوژ نمودن نمونهها در  3000دور در دقيقه و به مدت پنج دقيقه و صاف نمودن
محلول رويي ،قابليت هدايت الكتريكي ،غلظت كلسيم و منيزيم و غلظت پتاسيم اندازهگيري
گرديد .سپس تغيير در پتاسيم تبادلي (  )Kاز تفاوت غلظت پتاسيم در محلول اوليه و محلول
ابتدا قدرت يوني محلولها
تعادلي به دست آمد و براي محاسبه  ARKاز رابط
( ،)Iبا استفاده از هدايت الكتريكي اندازهگيري شده و از رابطه تجربي  ،0I=/013 ECمحاسبه و
سپس ضريب فعاليت هر يون با استفاده از معادلة ديويس به دست آمد .فعاليت هر يون با استفاده
از فرمول  ai=liCiمحاسبه گرديد .بدين ترتيب با اطالعات به دست آمده مقادير D Kيا همان Q
در مقابل  ARKرسم و نمودارها و پارامترهاي  Q/Iبراي هر خاك به دست آمد.
در اين بررسي نسبت فعاليت پتاسيم تعادلي ) (AR0از  0/0125تا  0/0941ميليمول بر
ليتر متغير بود .پتاسيم به آساني قابل تبادل ( )Koبين  0/035تا  0/225ميلياكيواالن
در صد گرم با ميانگين  0/083ميلياكيواالن در صد گرم و پتاسيم به سختي قابل تبادل
( )Kxاز  1/063تا  41/143ميلياكيواالن در صد گرم با ميانگين  2/325ميلياكيواالن
در صد گرم به دست آمد .ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم ( )PBCKاز  1/203تا
 3/065با ميانگين  2/232متغير بود .اين محققين چنين بيان نمودند كه باال بودن ظرفيت بافري
پتاسيم در خاك هاي مورد بررسي بدين مفهوم است كه ميزان پتاسيم قابل جذب خاك براي
گياه به مدت طوالني پايدار است و نيازي به مصرف پتاسيم در خاك نميباشد .ولي مقدار كم
ظرفيت تامپوني نشاندهندة توانايي كم خاك در حفظ سطح پتاسيم قابل جذب خاك در طول دورة
رشد براي گياه است و بدين ترتيب كودپاشي منظم پتاسيمي در اين خاكها ضروري است.
فرقاني و سالك گيالني ( )1378روابط مقدار به شدت پتاسيم  ،در خاك هاي زراعي استان گيالن
را مورد بررسي قرار دادند اين محققين پس از رسم نمودارها  Q/Iو محاسبة پارامترهاي مربوط
همبستگي معنيدار بين پتاسيم نگهداري شده در مكان هاي غير اختصاصي ( )DK0و پتاسيم
قابل استخراج توسط استات آمونيم و همچنين بين  DK0و ظرفيت تبادل كاتيوني ( )CECرا
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گزارش نمودند .همبستگي قوي بين پتاسيم قابل دسترس ( )KLو پتاسيم قابل استخراج توسط
استات آمونيم بيانگر اين واقعيت بود كه استفاده از روش استات آمونيم روش مناسبي براي برآورد
پتاسيم قابل دسترس اين خاك ها ميباشد .به طور كلي در تكنيك ارزيابي پتاسيم خاك براساس
كمـيت به طور همزمان ارزيابي شده و عالوه بر تعيين مقدار
روابط  ،Q/Iفاكتور شدت و فاكتور ّ
شكل قابل دسترس پتاسيم ،توان بالقوه خاك در تأمين پتاسيم نيز توسط پارامتر ظرفيت بافري
بالقوه پتاسيم ( )PBCKمشخص ميشود.
قنواتي ( )1383با بررسي همبستگي پارامترهاي کميت – شدت پتاسيم خاک ( )Q/Iبا
شاخص هاي گياهي گندم در منطقه آبيک به اين نتيجه رسيد که نسبت فعاليت پتاسيم تعادلي
( ) ARKeداراي تغييرات بين  )mol.l-1(1/2 0/0001 -0/0104بود .دامنه تغييرات پتاسيم به
آساني قابل تبادل  DK0در خاک هاي مورد مطالعه  )0cmolc.kg-1) /0093 – 0/4743بود که
همبستگي بااليي را با پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيوم ( ،)0r=/**822پتاسيم محلول
( )r=0/**780و درصد اشباع ( )0r =/*510نشان داد .دامنه تغييرات ظرفيت بافري بالقوه
پتاسيم خاک ها ( ) PBCKبين  )cmolc.kg-1)(mol.l-1(1/2 45/583 – 182/39بودPBCK .
همبستگي بااليي را با درصد رس با درصد اشباع خاک (**  )r=0/872نشان داد و معادله زير
براي برآورد ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم در خاک هاي گندم خيز آبيک پيشنهاد گرديد.
0**/R2adj=782
 19/7CEC-743/PBCK=419و
نتايج حاصل از مطالعات گلخانه اي نشان داد که اثر کود پتاسه بر عملکرد گياه گندم در سطح
 %٥معنيدار بوده و اثر خصوصيات خاک نيز بر عملکرد گندم در سطح  %١معنيدار گرديد.
همبستگي بين پارامترهاي کميت – شدت ( )Q/Iبا شاخص هاي گياهي گندم نشان داد که
همبستگي بين پتاسيم قابل استخراج توسط استات آمونيوم DK0 ،و  ARKeبا پتاسيم جذب شده
توسط گندم و عملکرد نسبي گندم معني دار نگرديد اما  PBCKبا پتاسيم جذب شده توسط گندم
(**  )r=0/714و عملکرد نسبي گندم (**  )r=0/735همبستگي بااليي را نشان داد.
همچنين در بررسي اثر آنيون همراه پتاسيم بر روابط کميت – شدت پتاسيم خاک
( )Q/Iو همبستگي آن با خصوصيات خاک و شاخص هاي گياهي گندم مشاهده گرديد
که بين دو محلول سولفات پتاسيم (حاوي آنيون )SO4-2و کلريد پتاسيم (حاوي آنيون
كلر) اختالف معني داري در سطح  %5وجود داشت .همچنين بين DK0حاصل از اين دو محلول
اختالف معني داري در سطح  %١وجود داشت ،اما بين  ARKeدو محلول اختالف معنيداري
مشاهده نگرديد .همبستگي بين پارامترهاي مختلف  Q/Iحاصل از اين دو محلول با خصوصيات
خاک اختالف معني داري نداشته و همچنين همبستگي بين  ARKeو  DK0حاصل از اين دو
محلول با پتاسيم جذب شده توسط گندم معني دارنشد ،اما بين  PBCKحاصل از اين دو محلول
با پتاسيم جذب شده توسط گندم همبستگي معني داري مشاهده شد .به طوري که همبستگي
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بين  PBCKحاصل از کلريد پتاسيم با پتاسيم جذب شده توسط گندم در سطح %١معني دار شده
ولي براي محلول سولفات پتاسيم اين همبستگي فقط در سطح  %٥معني دار گرديد .اين محقق با
توجه به نتايج حاصل از آزمايش چنين نتيجهگيري نمود که در تعيين رابطه  Q/Iخاك ها ،کلريد
پتاسيم داراي ارجحيت بيشتري نسبت به سولفات پتاسيم ميباشد.
 -1-10-12اندازهگيري انرژي آزاد :روش ديگر سنجش قابليت استفادة پتاسيم بر مبناي
اندازهگيري انرژي الزم براي تبادل آن با كاتيون هاي دوظرفيتي غالب در خاك و يا بر مبناي
اختالف پتانسيل الكتروشيميايي يون هاي جذب شده استوار ميباشد .از آنجا كه در محلول
تعادلي خاك ،پتانسيل شيميايي يون هاي موجود در محلول برابر با انرژي يون هاي جذب شده در
سطح خاك است ،اندازهگيري پتانسيل شيميايي محلول ،اطالعاتي را در زمينة پتانسيل يا انرژي
يون هاي جذب شده ارائه ميدهد .مايع در تماس با ريشه ،افزون بر پتاسيم حاوي كاتيون هاي
ديگر ،عمدتاً كلسيم ،مقداري منيزيم و همچنين قدري سديم در خاك هاي آهكي ميباشد .آساني
جذب پتاسيم به وسيلة ريشه در برخورد با ساير كاتيون هاي غالب مانند كلسيم و يا در اغلب
خاك ها باعث ميشود كه جذب جذب كلسيم و منيزيم با مشكل مواجه گردد .تغييرات انرژي
تبادلي طبق معادلة زير محاسبه ميشود:
كه در آن ∆Fتغيير در مقدار انرژي آزاد بر حسب كالري بر مول R ،ضريب ثابت گازها T ،درجة
حرارت مطلق و  Cغلظت بر حسب مول در ليتر است .به علت رقت زياد امالح در محلول خاك،
در معادلة باال ،به جاي فعاليت يون ها ،غلظت آن ها به كار رفته است .با قرار دادن عدد مربوط به
ضريب ثابت گازها و انتخاب دما مث ً
ال  25درجه سانتيگراد و تغيير لگاريتم طبيعي به لگاريتم
معمولي ،عدد  1364براي ضريب به دست ميآيد .واحد ،∆Fكالري در مول است .حدود ∆Fمعموالً
بين  -2000تا  -4000كالري در مول است كه حد بااليي ( )-2000بيانگر كفايت پتاسيم و حد پايين
( )-4000نشان دهندة كمبود آن است (شكل .)21

شكل  .21رابطة بين تغيير در ميزان انرژي آزاد و قابليت استفادة پتاسيم براي گياهان
( Haginو .)1982 ،Tucker
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در اين روش ،براي بيان قابليت استفادة پتاسيم به طور مشخص ،عامل شدت به كار گرفته شده
است .افزون بر آن،اطالعاتي دربارة توان جايگزيني پتاسيم از راه جابه جايي پتاسيم قابل تبادل
در حضور كلسيم و منيزيم داده شده است .همانطور كه انتظار ميرود ،روش فوق كه بر مبناي
ي به گياهان رابطة
اندازهگيري انرژي تبادلي است ،در پارهاي از موارد با دادن كودهاي پتاسيم 
خوبي را نشان ميدهد .در بعضي از شرايط نيز يا رابطهاي ديده نميشود ،و يا ارتباطي ضعيف
وجود دارد .محققين با بررسي تعداد زيادي از خاك ها در هندوستان به اين نتيجه رسيدند كه اين
روش مطمئنترين راه براي ارزيابي پتاسيم قابل استفاده براي گياهان است .محققين حدودي را
براي( ∆Fتغييرات انرژي آزاد) كه در آن كمبود پتاسيم وجود دارد ،پيدا كردند .اين ارقام بر حسب
ظرفيت تأمين توان پتاسيم از  -2100كالري در مول براي خاك هايي با توان باال ،تا -4600
كالري در مول براي خاك هايي با ظرفيت پايين ،متفاوت بوده است .مقدار ∆Fدر خاك هاي تهي
شده از پتاسيم در حدود  -6000گزارش شده است .اينك به منظور روشن شدت موضوع و درك
بيشتر كارايي ∆Fبه ذكر مثالي پرداخته ميشود.
مثال :در اول بهار ،مقدار پتاسيم و مجموع كلسيم-منيزيم محلول در دو خاك زراعي دماوند با
بافت متوسط كه زير كشت سيبزميني خواهند رفت به ترتيب  250 ،19و  250 ،500ميليگرم
در ليتر تعيين گرديد .در روش مقايسهاي رايج خاك ،اولي به كود پتاسيم احتياج دارد ،ولي دومي
نياز ندارد .با محاسبة انرژي تبادلي ( )∆Fدرستي و يا نادرستي اين ادعا را بررسي كنيد (دماي
خاك  25درجة سانتيگراد است).
حل :ابتدا غلظتها به مول در ليتر تبديل ميشوند.
مول در ليتر پتاسيم در خاك اول
مول در ليتر كلسيم و منيزيم در خاك اول
مول در ليتر پتاسيم در خاك دوم
مول در ليتر كلسيم و منيزيم در خاك دوم

سپس تغييرات انرژي آزاد به شرح ذيل محاسبه ميگردد :

كالري در مول در خاك اول
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كالري در مول در خاك دوم

به طوري كه مالحظه ميشود ،از كمبود پتاسيم در خاك اول شديدتر از خاك دوم است .ليكن
چون در خاك هاي آهكي ،مقدار كلسيم و منيزيم محلول در خاك بيشتر است ( 500ميليگرم
در ليتر) مقدار انرژي آزاد به ترتيب به شرح زير خواهد بود:
كالري در مول در خاك اول
كالري در مول در خاك دوم

بنابراين ،چنين استنباط ميشود كه باافزايش كلسيم و منيزيم محلول در خاك ،نياز پتاسيميخاك
افزايش مييابد .آزمايشهاي تجزية خاك در برخي مزارع دشت گرگان ،مازندران ،گيالن ،قزوين،
ورامين ،دماوند ،كرج و شمال خوزستان نيز نشان داد كه در اكثر مزارع سيبزميني ،ذرت ،پنبه ،برنج،
نيشكر و حتي گندم ،كمبود نسبي پتاسيم وجود دارد (ملكوتي و همايي.)1383 ،
-1-10-13همدماهاي جذب پتاسيم :يكي ديگر از روش هاي ارزيابي وضعيت پتاسيم در خاك
استفاده از همدماهاي جذب پتاسيم است .اين روش اغلب براي توصيف خصوصيات جذبي فسفر
مورد استفاده قرار گرفته است و در رابطه با خصوصيات جذبي پتاسيم كمتر استفاده گرديده است.
نوربخش و همكاران ( )1378همدماهاي جذب پتاسيم در سه نمونه خاك زراعي در اصفهان كه
از نظر بافت ،درصد مواد آلي و ظرفيت تبادل كاتيوني متفاوت بودند را مورد بررسي قرار دادند .در
اين مطالعه از چهار مدل همدماهاي جذب جهت برازش اطالعات استفاده گرديد كه اين مدلها
شامل النگمير ،فرندليش ،تمكين و جرم اوليه بودند .براي هر خاك ضرايب تشخيص ( )R2مربوط
به معادالت مختلف تعيين و با يكديگر مقايسه گرديد .نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه
ضرايب تشخيص ( )R2مدل جرم اوليه براي هر سه خاك مورد بررسي باالتر از  99درصد بوده و
همگي در سطح يك درصد معنيدار است .بنابراين مدل فوق بهتر از ساير مدلها جذب پتاسيم
را توصيف نموده بود .مدل جرم اوليه توسط اين محققين به صورت زير بيان گرديد:
X = mxi - b
كه در آن  Xمقدار پتاسيم جذب شده بر حسب ميليگرم بر كيلوگرم xi ،غلظت اوليه پتاسيم
اضافه شده به ازاي واحد جرم خاك و  mو  bثابتهاي معادله ميباشند .بر اساس اين مدل
كميتي به نام ذخيره پتاسيم خاك ( )RSPتعريف گرديد كه رابطه آن به صورت زير است:
)RSP = b / (1-m
در اين آزمايش  RSPبراي خاك هاي موردبررسي تعيين و وجود رابطه مثبت و معنيدار آن با
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 CECدر هر سه خاك گزارش گرديد .به طور كلي نتايج مطالعات فوق نشان داد كه از همدماهاي
جذب ميتوان براي توصيف جذب پتاسيم استفاده نمود.
 -1-10-14الكترو اولترا فيلتراسيون ) :(EUFهمانطور كه بيان شد در خاك موقعيت هاي
مختلفي براي جذب پتاسيم وجود دارد كه هر كدام با انرژي مشخصي پتاسيم را به سمت خود
جذب و نگهداري ميكنند ،بنابراين قابل دسترس بودن پتاسيم در خاك ارتباط مستقيمي با
انرژي پيوند پتاسيم با مكان هاي جذب دارد (  Mccleanو  .)1985 ،Watsonبراين اساس
روش ( )EUFاستفاده از جريان برق يا روش الكترو اولترافيلتريشن ارائه گرديد و هماكنون به طور
وسيعي در كشورهاي آلمان ،استراليا و كشورهاي اروپايي استفاده ميشود .دستگاه  EUFشامل
سه سلول مجزا است .در يكي از سلولها الكترود آند و ديگري الكترود كاتد قرار گرفته است كه
توسط يك سلول مياني از يكديگر جدا شدهاند .با برقراري اختالف پتانسيل بين اين دو الكترود،
كاتيون ها به سمت كاتد وآنيون ها به سمت آند جذب شده و در نهايت در ظروف مجزا جمعآوري
ميشوند .در اين روش با تغيير ولتاژ ،دما و زمان ،مقادير پتاسيم با انرژيهاي جذب متفاوت يا
قابليت دسترسي متفاوت استخراج ميشوند .بيشتر پتاسيم تبادلي در مدت  10دقيقه و ولتاژ
 200ولت و دماي  293درجه كلوين استخراج ميشود .در دماي  353درجه كلوين و ولتاژ 400
ولت رهاسازي پتاسيم غير تبادلي از كاني هاي ميكايي افزايش مييابد .دردسترس نبودن ،گراني
و احتياج به افراد متخصص و باتجربه براي كار با دستگاه  ،EUFاز معايب اين روش محسوب
ميشود ( Haginو  .)1985،Sparks،1982 ،Tuckerمقايسه روش  EUFو روش استات
آمونيم يك موالر خنثي در خاك هاي شاليزاري نشان داد كه در تمام خاك ها همبستگي معنيدار
و بااليي بين پتاسيم استخراج شده با  EUFو عملكرد نسبي وجود داشته است در حاليكه اين
همبستگي براي روش استات آمونيم به مقدار قابل مالحظهاي پايينتر بوده است (كاوسي.)1378 ،
مشايخي (  )1372سينتيك تبادل پتاسيم در خاك با استفاده از روش  EUFرا مورد بررسي قرار
داد .خاك هاي مورد مطالعه از نقاط مختلف ايران كه در آن ها كشت سيبزميني رايج بود انتخاب
گرديد .رس غالب در تمام خاك ها اياليت و كلرايت بود .روش كار به اين صورت بود كه از هر
يك از خاك ها با استفاده از دستگاه الكتروا لترافيلتريشن()EUFدر اختالف پتانسيل  200ولت و
دماي  25درجه سانتيگراد در شش نوبت عصاره در زمان هاي 1،4،9،39و 69دقيقه عصارهگيري
گرديد .سپس غلظت پتاسيم در هريك از عصارههاي مربوط به زمان هاي مختلف به روش نشر
اتمي اندازهگيري وسپس برحسب ميلي گرم پتاسيم آزاد شده در كيلوگرم خاك محاسبه گرديد.
نمونة ديگري پس از گذشت  75دقيقه از آزمايش در اختالف پتانسيل  400ولت و دماي 80
درجة سانتيگراد از خاك ها تهيه شد .سپس مقدار پتاسيم رها شده به شكل تجمعي در زمان هاي
مختلف محاسبه گرديد .براساس اين اطالعات منحنيهاي سرعت رهاسازي براي كلية خاك ها
ترسيم شدند .همچنين انطباق دادههاي آزمايشي با معادلههاي سينتيكي مرتبه اول ،پخشيدگي
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سهمي شكل و معادلة الوويچ بررسي شد .از ميان پارامترهاي آماري از ضريب همبستگي و خطاي
استاندارد براي قضاوت در مورد چگونگي توجيه دادهها توسط معادالت استفاده گرديد .براين اساس
معادلة مرتبة اول به عنوان بهترين معادله در توجيه دادههاي آزمايشي شناخته شد .در مورد خاكهايي
كه مقدار پتاسيم تبادلي در آنها نسبت به ظرفيت تبادل كاتيوني پايين بود ( )%4 <EPPدر جزو
آخر  EUFكه در دما و اختالف پتانسيل باال انجام گرفت يك شكستگي و صعود ناگهاني در منحني
سرعت رهاسازي پتاسيم در اين خاكها مشاهده گرديد (جدول  .)13در جدول  14مقدار كل پتاسيم
استخراج شده توسط  ( EUFطي  75دقيقه) با مقدار پتاسيم تبادلي كه توسط استات آمونيم استخراج
شده مقايسه شده است .همانگونه كه اين جدول نشان ميدهد  EUF-Kاستخراج شده در نمونه
خاكهاي شماره دو و پنج خيلي بيشتر است كه اين موضوع نشانگر آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي در
طي عصارهگيري  EUFاز اين خاكهاست.
جدول .13ضرايب معادلة درجه اول در خاك هاي مختلف
*
منطقه
K

خاك

دماوند
دماوند
همدان
اصفهان
اصفهان

1
2
3
4
5

خاك
1
2
3
4
5

a

-0/047
-0/014
-0/044
-0/028
-0/019

*

Ln C 0
5/89
5/89
5/97
5/43
6/32

جدول  .14مقايسه پتاسيم تبادلي و  K-EUFدر خاك هاي مورد آزمايش
K-EUF
پتاسيم تبادلي
منطقه
(ميليگرم بر كيلوگرم)
(ميليگرم بر كيلوگرم)
دماوند
دماوند
همدان
اصفهان
اصفهان

300
270
300
190
400

300
410
350
230
520

 82پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

 -2-1كليات

پتاسيم ،كاتيوني يك ظرفيتي با شعاع يوني آبدار  0/331نانومتر و انرژي دي هيدراسيون 314
ژول در مول است .جذب آن بسيار انتخابي و با فعاليتهاي سوخت و سازي درگياه بستگي نزديك
دارد .از ويژگي هاي بارز آن تحرك زياد در همة سطوح گياه نظير درون سلولها ،درون بافتها
و نيز جا به جايي بلند مسافت ) (Long distanceاز طريق آوند چوبي و آبكشي است .پتاسيم
فراوانترين كاتيون موجود در سيتوپالسم بوده و نمك هاي پتاسيم به ايجاد پتانسيل اسمزي
مناسب در درون سلولها و بافت هاي گياهان غير نمك دوست (گليكوفيتها) كمكي عمده
ميكنند .تقريباً در همة حاالت ،غلظت پتاسيم در سيتوپالسم سلولها در يك دامنهاي به نسبت
محدود ،ميان  100تا  120ميلي موالر حفظ ميشود .در كلروپالستها ،غلظت پتاسيم بيشتر
متغير است و بين  20تا  200ميليموالر است .نقش پتاسيم در بزرگ شدن سلول به عنوان
بخشي از فرآيند رشد سلولي و ديگر فرآيندهايي كه به وسيلة عمل تورژسانس تنظيم ميشوند ،با
غلظت پتاسيم در واكوئلها ارتباط دارد بر خالف منيزيم و كلسيم كه داراي نقشهاي ساختماني
مهم هستند ،ولي تنها تحركي محدود دارند ،پتاسيم داراي تحرك زياد است و بهطور عمده،
به عنوان ناقل بار الكتريكي عمل ميكند و تركيبات پيچيدة ضعيفي را تشكيل ميدهد كه به
آساني قابل جايگزين شدن است .غلظتهاي زياد پتاسيم در سيتوپالسم و كلروپالستها براي
خنثي كردنآنيون هاي حل شدني نظيرآنيون هاي اسيدهاي آلي وآنيون هاي غيرآلي و نگهداري
پهاش اين بخشهاي سلول بين  7تا  8الزم است كه البته اين پهاش مطلوب براي بيشتر
فعاليتهاي آنزيمي است .براي نمونه ،كاهش پهاش از  7/7به  ،6/5فعاليت آنزيم نيترات رداكتاز
را تقريباً متوقف ميكند .تجمع پتاسيم در سيتوپالسم و كلروپالستها به ميزان زيادي به ايجاد
فشار اسمزي كمك ميكند .پتاسيم افزون بر نقش هاي آن در پايداري پهاش و تنظيم اسمزي،
پتاسيم براي فعال كردن آنزيمها و فرآيندهاي جابجايي در غشاء نيز الزم است .سازوكارهايي
نظير وجود پمپهاي تراغشايي در غشاي سيتوپالسم و نيز احتماالً در غشاي واكوئل جهت جذب
و ذخيره پتاسيم در درون سيتوپالسم وجود دارند .به طور كلي در ارتباط با وظايف پتاسيم در
گياه ميتوان گفت اگرچه كاتيون هاي يك ظرفيتي ديگري وجود دارند كه به طور جزيي ميتوانند
جايگزين پتاسيم گردند ،اما اين كاتيون ها يا در غلظتهاي زياد براي سلولها سمي هستند نظير
يون آمونيم به طور فراوان در طبيعت و يا اينكه نظير روبيديوم يافت نميشوند (ساالرديني،
1371؛ خلدبرين و اسالمزاده 1380؛  .)1995 ،Marschnerنظر به اهميت اين عنصر حياتي
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براي گياه ،اينك به طور جداگانه به بحث دربارة وظايف و نقشهاي گوناگون پتاسيم در گياهان
پرداخته ميشود.

 -2-2جذب پتاسيم به وسيله گياه

گياهان به طور معمول داراي تمام عناصري هستند كه در خاك و محيط ريشه وجود دارد ولي
نسبت آن ها با آنچه در محيط ريشه يافت ميشود تفاوت كلي دارد .ميزان پتاسيم قابل جذب
در خاك هاي مختلف معموالً در حدود0/1ميزان كلسيم قابل جذب ميباشد ،با اين حال مقدار
پتاسيم گياه معموالً  10برابر كلسيم ميباشد و اين نشان مي دهد كه گياه قدرت انتخابي شديدي
براي برخي عناصر مورد نياز خود دارد.
جذب يون ها توسط ريشه گياهان از طريق دو سازوكار جذب فعال و جذب غير فعال صورت
ميگيرد ،جذب غير فعال حركت يون ها از مرزها و ايجاد تعادل با سلولهاي ريشه تحت تأثير
نيروهاي فيزيكوشيميايي نظير شيب غلظتي و جريان پخشيدگي و بدون مصرف هر گونه انرژي
ميباشد .در سازوكارجذب فعال ،حركت يون ها از غشاهاي سلولي به داخل سيتوپالسم و واكوئل
با مصرف انرژي ميباشد .اين يون هاي جذب شده طي انتقال كوتاهمسافت در ريشه به آوندهاي
چوبي رسيده و در انتقال بلند مسافت از طريق آوندهاي چوبي به ساير قسمتهاي گياه منتقل
ميشوند .جريان جذب به ساختمان ريشه بستگي دارد .در حدود  10درصد از حجم ريشه از
فضاهايي كه در ديواره سلولي وجود دارد ،تشكيل شده است .اين فضاها تركيب يكساني با محلول
اطراف ريشه دارد .اين فضاها را فضاي آزاد ميگويند چرا كه محلولي كه ريشهها را در خود دارد
قادر آزادانه است به درون آن نفوذ كرده ويا خارج شود .عالوه براين ،فضاهايي در داخل ريشه
وجود دارند كه داراي محلهاي تبادل كاتيوني در روي سطح خود هستند .اين محلهاي تبادلي،
كاتيون ها را به خود گرفته و در آن فضاها غلظت كاتيون ها را براساس معادالت دونن تنظيم
ميكنند .اين فضاها را فضاي آزاد دونن( ) Free donan spaceميگويند .جذب غيرفعال
ممكن است قبل يا همزمان با جذب فعال صورت گيرد .بعضي مواقع ممكن است يون ها احتياج
به نفوذ به داخل سلول داشته باشند تا بتوانند به وسيله جذب فعال گرفته شوند ولي بههر حال
داليل كافي وجود ندارد كه حتماً جذب فعال بايستي همراه يا بعد از جذب غيرفعال باشد .در
هر صورت جذب پتاسيم به داخل سيتوپالسم يا واكوئلهاي سلولهاي ريشه جذب فعال است و
احتياج به انرژي دارد .مرزي كه پتاسيم از طريق جذب فعال از آن عبور ميكند غشاء پالسمالما
است كه سيتوپالسم را احاطه كرده است .دو تئوري يا نظريه براي تشريح جذب انتخابي پتاسيم
بوسيله ريشه گياه وجود دارد ،كه يكي تئوري حامل و ديگري تئوري نفوذ متابوليسمي است.
تئوري حامل كه بيشتر مورد قبول است ،پيشنهاد ميكند كه براي انتقال يون ها از غشاء سلولي
ازكمپلكسهاي مولكولي مخصوص استفاده ميشود .اين تركيبات مولكولي به نام حامل خوانده
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ميشوند و ميتوانند با يون پتاسيم در بيرون غشا به صورت برگشت پذير تركيب شده و به صورت
مجموع از ديواره گذشته و سپس پتاسيم را داخل سلول آزاد كنند كه در اين فرآيند انرژي متابوليسمي
براي تشكيل و آزادسازي كمپلكس پتاسيم ـ حامل الزم ميباشد .در اين تئوري همچنين وجود كه
چندين حامل پيشبيني شده است كه هركدام داراي خاصيت انتخابي براي يك يون بخصوص است
كه در واقع حاملهاي اختصاصي به حساب ميآيند .در عين حال ممكن است براي هر يون بيش از يك
حامل وجود داشته باشد و برعكس يك حامل قادر باشد بيش از يك يون را به داخل ريشه هدايت كند.
نسبت انواع يونهاي قرار گرفتن بر روي جايگاههاي اتصال مربوط به حاملها،تابع شدت تمايل يونها
براي تركيب با حامل و غظت آن يون در محلول خارجي است .ساالرديني ( )1371به نقل از منابع
مورد مطالعه گزارش نمود كه دو نوع حامل در جذب پتاسيم تشخيص داده شده است .يك نوع كه
خاصيت انتخابي خيلي شديد دارد و پتاسيم را ميتواند از محلولهاي رقيقتر از  0/2موالر استخراج
كند و فرآيند جذب به كمك آن بدون دخالت آنيون همراه پتاسيم انجام ميشود .حامل دوم تمايل
كمتري براي پتاسيم دارد و پتاسيم را از محلولهاي غليظتر از 0/2موالر ميتواند استخراج كند و با
يونهايي نظير سديم در جذب رقابت ميكند ،آنيون همراه پتاسيم نيز در جذب بوسيله آن مؤثر است.
تئوري دوم براي جذب فعال پتاسيم توسط سلولهاي ريشه گياهان بر اين اساس است كه در نتيجه
جذب فعاآلنيونها كه با انرژي تنفسي صورت ميگيرد يك شيب پتانسيلي بوجود ميآيد كه پتاسيم
به كمك آن ميتواند حتي در جهت مخالف شيب غلظت خود به داخل سلول نفوذ كند .وقتي غلظت
آنيون در داخل سلول بيش از خارج سلول باشد اين شيب پتانسيلي بوجود ميآيد .شكل  1براي نشان
دادن اين نوع جذب پيشنهاد شده است .چنانچه در شكل مشاهده ميشود جذب پتاسيم بوسيله نفوذ
از داخل مجرايي در غشاء سلول است كه با بار منفي پوشيده شده است .اين نفوذ در واقع يك نوع
تبادل بين پتاسيم و هيدروژني است كه در نتيجه جذب فعاآلنيونها بوجود آمده است .هر چه غلظت
محلول زيادتر شود جذب امالح بيشتر شده و سرعت تنفس ريشه نيز افزايش مييابد.

شكل .1انتقال امالح از محلول خاك به داخل سيتوپالسم از طريق غشاء سلولي با تكيه بر جذب پتاسيم
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بين غلظت پتاسيم محلول اطراف ريشه و مقدار جذب پتاسيم بوسيله گياه رابطة مستقيم وجود
دارد .غلظت پتاسيم در محلول خاك در حدود  100ميكرومول يعني تقريباً  0/01غلظت پتاسيمي
است كه معموالً در محلول هاي غذايي بكار ميرود .براي اينكه محلولي بتواند نياز گياه را تأمين
كند و در نتيجه جذب ،غلظت آن كاهش پيدا نكند بايستي بطور مرتب پتاسيم آن تجديد شود.
اگر خاك بتواند در اين غلظتهاي كم ولي ثابت ،پتاسيم گياه را تأمين كند شايد احتياج نباشد
كه مكانيسم تبادل تماسي براي جذب پتاسيم در نظر گرفته شود .ولي به هر حال بسيار مشكل
است چنين فرض شود كه محلول خاك غلظت نسبتاً ثابتي را در حين رشد گياه بتواند تأمين
نمايد چرا كه تحرك محلول خاك يا جريان تودهاي آن بسيار كم است .اصوالً پتاسيم محلول خاك
كه در تماس با ريشه است آنقدر نيست كه بتواند نياز گياه را تأمين كند .در خيلي از خاكها پتاسيم
بايستي از نقاط مختلف به اطراف ريشه حركت كند تا پتاسيم مورد نيازگياه را تأمين نمايد كه در اين
حالت نقش غلظت پتاسيم در محلول خاك نقشي اساسي است.

 .2-3تأثير عوامل گياهي در قابليت جذب پتاسيم

عوامل مختلفي بر ميزان قابليت جذب پتاسيم توسط گياهان مؤثرند كه در يك دستهبندي كلي
ميتوان آن ها را در دو گروه قرار داد .يك گروه عوامل خاكي هستند كه بر ميزان پتاسيم تبادلي
و محلول كه به طور عمده پتاسيم به آساني قابل دسترس يا پتاسيم قابل جذب گياه را تشكيل
ميدهند ،تأثير ميگذارند به عبارت ديگر شدت پتاسيم و مقدار آن در خاك تحت تأثير اين عوامل
است .از جمله اين عوامل نوع كاني ها و ميزان مواد آلي در خاك ،روابط پتاسيم محلول و تبادلي
و همچنين نسبت فعاليت پتاسيم به كلسيم در محلول خاك ،روابط پتاسيم تبادلي و غير تبادلي،
تأثير يون آمونيوم ،مديريت كودهاي آمونيمي و پتاسيمي در خاك و  pHخاك ميباشد كه در
فصل اول به تفصيل در مورد آن ها بحث شده است.
درهر صورت برآيند كليه عواملي كه در قابليت جذب پتاسيم اثر دارند در ميزان جذب اين عنصر
به وسيله گياه خالصه ميشود .جذب پتاسيم يك فرآيند انرژيخواه بوده كه منبع آن انرژي
حاصل از تنفس گياه است .بنابراين ميزان اكسيژن و درجه حرارت در آن موثرند .جذب فعال
عناصر در خاك تحت شرايط رطوبت ،تهويه و گرماي مناسب ،بهتر صورت ميگيرد .نور نيز از
جمله عوامل ديگري است كه در جذب پتاسيم موثر است .در تاريكي منبع انرژي براي انتقال فعال
عناصر غذايي به تنفس و در روشنائي به فتوسنتز گياه وابسته است .هر عاملي كه باعث محدوديت
تشكيل و انتقال مواد غذايي و يا مواد الزم براي تنفس گياه شود ميتواند مانع رشد طبيعي گياه
ك رشته تغييرات مختلف در گياه به وجود ميآيد
گردد .وقتي كمبود پتاسيم در گياه اتفاق ميافتد ،ي 
كه گياه را براي جذب پتاسيم از خاك ناتوانتر ميكند .بنابراين غير از عوامل خارجي يا عوامل خاكي
كه در جذب پتاسيم مؤثرند و در باال نيز به صورت فهرستوار به آنها اشاره شد ،تعدادي عوامل و
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مشخصات داخلي گياه تحت عنوان عوامل گياهي نيز در قابليت جذب پتاسيم خاك به وسيله گياه
مؤثر ميباشند كه اينك به طور اختصار دربارة آنها بحث ميشود (ساالرديني.)1371 ،
 -2-3-1مشخصات ريشه :ريشه گياه مانند قسمت هوايي داراي مشخصات مخصوص به خود
است اگر چه تكامل و شكل يافتن ريشه هرگونه گياه تابع خواص ژنتيكي آن است ولي در عين حال
تحت تأثير عوامل فيزيكي و شيميايي خاك نيز ميباشد .با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني معلوم
ميشود كه قايل شدن يك حد فاصل بين خاك و ريشه كار مشكلي است .در واقع معلوم نيست
كه ريشه گياه در كجا ختم ميشود و خاك از چه محلي شروع خواهد شد .بين ريشه ،خاك و
ميكروارگانيسمهاي خاك چنان همبستگي شيميايي و بيولوژيكي نزديكي وجود دارد كه محدوده هر
يك را ميتوان جزء ديگري نيز به حساب آورد.
از لحاظ مرفولوژي در ريشه چهار منطقه مشخص وجود دارد .اول ،كالهك ريشه كه حافظ بافت
مريستمي است .دوم منطقه بافتهاي مريستمي كه تقسيمات سلولي در آن انجام ميشود .سومين
منطقه قسمت سلولهاي در حال رشد است كه با قسمت دوم مجموعا توسعه وطويل شدن ريشه
را باعث ميشوند .چهارمين قسمت ،منطقه تكامل سلولها است كه در آن سلولها تكامل يافته و
بالفاصله در مدت كوتاه يكي دو روز ريشكها و تارهاي كشنده روي آنها ميرويند .اين تارها كه
عامل گرفتن آب و مواد غذائي هستند ،سطح تماس ريشه را با خاك چند صد برابر ميكنند و در
جذب مواد مؤثر واقع ميشوند .با اين حال تا  95درصد پتاسيم مورد نياز گياه بدون تماس ريشه
گياه با ذرات خاك در دسترس گياه قرار ميگيرد و آب عامل اساسي در انتقال اين عنصر ميباشد.
 -2-3-2تأثير ظرفيت تبادل كاتيوني ريشه :ريشههاي گياهان داراي ظرفيت تبادل كاتيوني
هستند .ظرفيت تبادلي ريشه بر حسب روش اندازهگيري متفاوت بوده و گاهي ارقام تا  10برابر
تغيير ميكند .ميزان ظرفيت تبادلي ريشه گياهان بين  9ميلياكيواالن در  100گرم ريشه در
گندم تا  94ميلياكيواالن در  100گرم ريشه درگياهي به نام درالركيسپور تغيير ميكند .بطور
كلي ظرفيت تبادلي ريشه گياهان دولپهاي بيش از تكلپهايها است.
فرضية انتخابي بودن جذب يونها بوسيله ريشه كه به ظرفيت تبادلي ريشه ارتباط داده ميشود براساس
اصول دونن درمورد روابط يونهاي دو ظرفيتي و يك ظرفيتي در محيط تبادلي استوار است .براساس
اين اصل ،نسبت فعاليت پتاسيم به جذر فعاليت كلسيم و منيزيم مجموع فعاليت در دو طرف يك غشاء
نيمه تراوا يكسان است .هر چه ظرفيت تبادلي ريشه بيشتر باشد نسبت يونهاي يك ظرفيتي به دو
ظرفيتي آن كمتر ميشود .اين تمايل جذب يونهاي دو ظرفيتي در كلوئيدهايي كه داراي ظرفيت
تبادلي بيشتر هستند مربوط به مقدار انرژي پيوندي يا انرژي جذب بيشتر بين كاتيونهاي دو ظرفيتي
و اين نوع كلوئيدها ميباشد .برعكس كلوئيدهايي كه داراي ظرفيت تبادلي كمتر هستند بيشتر تمايل
به جذب كاتيونهاي يك ظرفيتي دارند .ريشه يونجه داراي ظرفيت تبادلي بيشتر از غالتي چون علف
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بروم ميباشد و بنابراين به كمبود پتاسيم حساسيت بيشتري دارد .اين تفاوت يونجه و علف بروم به علت
اثرات دونن در روي سطح ريشه و در داخل فضاي آزاد دونن ميباشد كه در محدودههاي ذكر شده
پتاسيم كمتر و كلسيم بيشتري متمركز ميشود .بنابراين در اثر كم شدن مقدار پتاسيم و همچنين
كم بودن نسبت پتاسيم به كلسيم جذب پتاسيم كمتر خواهد شد .بيشترين اثر دونن در محلول خيلي
رقيق ،در رقتي خيلي كمتر از آنچه در خاكهاي حاصلخيز وجود دارد مشاهده ميشود.
ساالرديني ( )1371به نقل از منابع مورد مطالعه گزارش نمودكه با افزايش ازت در محيط ريشه
ظرفيت تبادل كاتيوني ريشه افزايش مييابد و اين افزايش موجب جذب بيشتر پتاسيم در ريشه و
قسمتهاي هوايي گياهان ميشود .جدول  1كه از تحقيقات انجام شده در اين زمينه گرفته شده
است رابطة سطح ازت و ظرفيت تبادلي را نشان ميدهد .به عالوه تفاوت ظرفيت تبادلي ريشه
دولپهايها و تكلپهايها را نيز ميتوان در هر سطح معين غلظت ازت مشاهده نمود .جذب بيشتر
پتاسيم و ازت در نتيجة افزايش مقدار ازت خاك ميتواند عالوه بر تأثير بر روي ظرفيت تبادلي بر
روي حجم و سطح ريشه نيز مؤثر باشد.
جدول  .1اثر ظرفيت تبادلي ريشه و افزايش ازت در جذب پتاسيم بوسيله گياهان (خلدبرين و اسالمزاده)1380 ،
درصد ازت
شاخ و برگ

درصد ازت
ريشه

ظرفيت تبادلي ريشه
)(Cmolc/kg

3/21
3/84
3/50
4/15
5/08
4/84
5/39
6/40
7/18
7/10
7/21

1/75
1/96
1/29
1/51
2/14
2/35
2/65
3/03
3/93
4/24
4/21

24/6
27/6
17/7
21/0
24/4
44/7
45/9
50/0
54/6
56/3
60/9

3/16

1/61

21/6

سطح ازت

عمر گياه (روز)

گياهان

متوسط
زياد
كم
متوسط
زياد
كم
متوسط
زياد
كم
متوسط
زياد

15

ذرت

15

جو دو سر

25

پنبه

25

سويا

كم

 -2-3-3تأثير توسعه و شكل ريشه :توسعه ريشه بيشتر برروي حجم خاكي كه ريشه در
برميگيرد ،يامنطقهاي كه به آن دسترسي پيدا ميكند ،تأثيرگذار است .وقتي ريشه گياه به عمق
بيشتري نفوذ كند چنانچه خاك زيرين داراي مقدار بيشتري پتاسيم باشد و تهويه آن نيز كافي
باشد جذب پتاسيم افزايش مييابد .به عالوه ريشههاي عميق دسترسي گياه را به رطوبت موجود
در افقهاي زيرين بيشتر ميكنند و چون انتهاي ريشهها قدرت جذب كافي دارند بالطبع مقدار
بيشتري آب نيز جذب ميگردد .نتيجه كاربردي حاصل از اين اطالعات آن است كه در فصل
خشك يا مواقعي كه احتمال بروز تنش خشكي در طول فصل رشد براي گياه وجود دارد بهتر
است كودهاي فسفري و پتاسيمي را با شخم در عمق بيشتري قرارداد تا بهتر قابل جذب باشند.
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وقتي مقدار بيشتري ماده غذائي در خاك باشد تراكم ريشهها نيز زيادتر ميشود .به كار بردن
ازت ،فسفر و پتاسيم باعث تشكيل انشعابات بيشتر ريشه در اغلب گياهان ميشود .مصرف كود
باعث تشكيل آنزيم و مواد تنظيم كننده رشد شده و تعداد بيشتري ريشه تشكيل ميشود .كمبود
پتاسيم و ساير عناصر غذائي الزم براي گياه ،مانع رشد طبيعي ريشه شده و در اين صورت ريشه
گستردگي الزم براي جذب عناصر ديگر را نيز نخواهد داشت براين اساس خاك هاي حاصلخيز
عالوه بر آن كه داراي عناصر غذايي كافي هستند قدرت جذب گياه را نيز توسعه ميبخشند.
كودپاشي پتاسيم را بايستي با توجه به شكل ريشه انجام داد .در مورد گياهاني كه ريشه افشان
دارند مانند گندم و غالت روش كوددهي ميتواند به صورت نواري در كنار رديف كاشت صورت
گيرد .در مورد گياهاني كه ريشه راست دارند مانند يونجه ،گوجهفرنگي ،چغندرقند و پنبه اگر
كود  5سانتيمتري زير و كنار بذر قرار داده شود ،قابليت جذب آن براي گياه بيشتر خواهد بود..
تعداد ريشهها و نزديكي آن ها به يكديگر عامل ديگري در جذب پتاسيم است .وقتي تراكم بوته
زياد باشد احتمال اينكه مقدار بيشتري پتاسيم در واحد سطح از خاك خارج شود بيشتر است.
در عين حال بايستي در نظر داشت كه تراكم خيلي زياد ممكن است باعث تشديد كمبود عناصر
غذايي خاك شود .به هر حال در تراكم بيشتر بوته مقدار جذب پتاسيم بيشتر ميشود.
 -2-3-4تأثير دما :در بررسي قابليت جذب پتاسيم به وسيله گياه نبايستي اثردما را در
فعاليتهاي حياتي گياه ناديده گرفت .اصوالً افزايش درجه حرارت محيط باعث جذب بيشتر
مواد غذايي از جمله پتاسيم ميشود ولي عكسالعمل گياهان در اين مورد متفاوت است .گياهان
گرمسيري معموالً جذب پتاسيم خود را با افزايش درجه حرارت افزايش ميدهند ولي گياهان
سردسيري تا حدي پيش ميروند و از آن پس جذب پتاسيم آن ها كاهش مييابد .به هرحال
براي هر گياهي درجه حرارت مطلوبي را ميتوان تعيين نمود كه در مقادير كمتر و يا بيشتر از
آن جذب پتاسيم كاهش مييابد.
 -2-3-5تأثير محيط ريشه :محيطي از خاك كه در اختيار ريشه قرار دارد و ريشهها را در بر
ميگيرد ،محيط ريشه يا ريزوسفر گفته ميشود .موجودات ذرهبيني متعددي در اطراف ريشهها
فعاليت ميكنند .جمعيت باكتري ها ،قارچها و ساير گونههاي ميكربي در سطح ريشه و تارهاي
كشنده تا حدود  120برابر جمعيت اين موجودات در خارج از محيط ريشه است .محيط ريشه يا
ريزوسفر هرگونه گياهي مختص آن گياه ميباشد .كمك گياه به توسعه ميكروفلور با مواد مترشحه،
انساج جدا شده و قطعات مرده ريشه كه ميتوانند انرژي ،كربن ،ازت و عوامل رشدي آن ها را عرضه
كنند تأمين ميشود .تنفس ريشه و ميكروفلور خاك مولد مقدار قابل توجهي گازكربنيك است كه
در حل كردن پتاسيم و جذب آن به وسيله گياه مؤثر است .اصوالً گياهاني كه در محيط استريل
و بدون جمعيت ميكربي كاشته ميشوند رشد و نمو و جذب پتاسيم كمتري دارند تا آن ها كه در
محيط عادي كاشته شوند.
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ميكوريزها قارچهايي هستند كه به صورت همزيست با ريشه گياه زندگي ميكنند .اين قارچها
ضمن توسعه بر روي ريشه گياه (اكتوميكوريزا) ودرون سلولهاي ريشه (اندوميكوريزا) ،در خاك
نيز ريسههاي خود را پراكنده ميكنند .بدين صورت كه امروزه تصور بر اين است كه ميسليوم
اين قارچها مانند تارهاي كشنده ريشه عمل ميكند و در منطقه وسيعي از خاك پراكنده شده و
در واقع باعث افزايش سطح جذب براي آب و مواد غذايي ميشوند .در يك آزمايش بذر ذرت با
و بدون تلقيح با قارچ ميكوريز كشت شده و چنين گزارش گرديد كه وزن خشك گياه تلقيح شده
چهار برابر گياه عادي بوده و در عين حال تقريباً درصد تمام عناصر غذايي و از جمله پتاسيم در
اين گياه به مراتب بيشتراز گياهان بدون تلقيح بذر با قارچ مذكور بوده است (ساالرديني.)1371 ،
از آنجا كه موجودات ذرهبيني خاك داراي محلهاي تبادلي هستند و تراكم آن ها در اطراف ريشه
زياد است به نظر مي رسد كه ظرفيت تبادلي ريزوسفر بيش از محيط خارج بشود و اين در جذب
عناصر به وسيله گياه موثر است.
 -2-3-6اثرگونه و رقم گياهي :مقدار نياز پتاسيمي گياهان متفاوت است .شاهدي براي اين
ادعا در جدول  2نشان داده شده است .در اين جدول پتاسيم كل گياه نماينده نياز گياهان به
پتاسيم است و در محاسبه آن ميزان پتاسيم موجود در كليه اندام هاي گياهي در نظر گرفته شده
است .در صورتي كه ميزان پتاسيم برداشت شده مقداري است كه همراه محصول از مزرعه خارج
ميشود .اين مقدار معموالً و در شرايطي كه بقاياي گياهي به خاك برگردانده شود ،نماينده ميزان
پتاسيمي است كه بايستي به وسيله دادن كود جبران شود .در گياهاني مانند كرفس و يونجه
كه تقريباً تمام اندام هاي گياه از مزرعه خارج ميشود تفاوت زيادي بين نياز و برداشت پتاسيم
نيست .در صورتي كه در مورد گياهي نظير پنبه اين موضوع ممكن است كام ً
ال متفاوت باشد.
چنانكه جدول  2نشان ميدهد تفاوت زيادي بين ميزان جذب پتاسيم به وسيله گياهان مختلف
وجوددارد .علت تفاوت گياهان در جذب پتاسيم از خاك به عوامل متعددي بستگي دارد كه
مهمترين آن ها نياز گياه است .گياهاني كه مواد قندي و نشاستهاي توليد ميكنند مانند
چغندرقند ،نيشكر و سيبزميني نياز بيشتري به اين عنصر دارند .عامل ديگر ميزان محصول گياه
است .كرفس با عملكرد حدود  170تن محصول مقدار فوقالعادهاي پتاسيم از خاك برداشت
ميكند در صورتي كه پنبه مقدار خيلي جزئي پتاسيم از خاك خارج ميكند ،عامل سوم سرعت
جذب پتاسيم و طول دوره رشد گياه است .به عنوان مثال ،بعضي گياهان براي مدت  5ماه در
خاك هستند در صورتي كه برخي ديگر در مدتي كمتر از  2ماه رشدشان كامل شده و برداشت
ميشوند .براي گياهان زودرس و سريعالرشد فراهم بودن پتاسيم و سرعت آزاد شدن پتاسيم
ازفرمهاي غير قابل جذب به شكل قابل جذب بسيار مهم است .براي مثال لوبيا سبز در  55روز
از لحاظ تجاري رسيده است ،گوجهفرنگي تقريباً  120روز در زمين است در صورتي كه نيشكر
ممكن است تا نزديك يك سال در خاك بماند .باالخره عامل چهارم ،زمان نياز حداكثر گياه به
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پتاسيم است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد .در عمل خاكي ممكن است داراي مقدار كافي
پتاسيم باشد ولي در موقع رشد حداكثر گياه ،به اندازه كافي پتاسيم از خاك آزاد نشود .در يونجه
محصول يك چين كه در مدت يكماه توليد ميشود ممكن است تا  6/5تن و مقدار پتاسيم
محتوي آن در حدود  150كيلوگرم در هكتار باشد .ذرت در  50روز اول نموخود در حدود 50
درصد پتاسيم مورد نياز و لوبيا سبز  80درصد نياز خود در طول فصل رشد را جذب ميكنند ،در
صورتي كه در همين مدت سويا فقط  20درصد نياز خود را از خاك استخراج ميكند.
جدول  .2عملكرد محصول ،ميزان كل پتاسيم جذب شده توسط گياه و پتاسيم برداشت شده توسط محصول
اصلي گياهان مختلف زراعي بر حسب كيلوگرم در هكتار (ساالرديني)1371 ،
پتاسيم برداشت
شده
15
20
35
35
45
45
65
85
130
185
200
250
320
335
630

كل پتاسيم جذب شده
100
100
85
180
75
120
110
175
165
500
300
250
550
450
700

عملكرد
محصول
4000
5000
1400
8400
13400
13400
3400
3200
32000
67000
45000
13400
22400
67000
16800

گياهان
گندم
برنج
پنبه
ذرت
انگور
لوبيا سبز
سويا
توتون
مركبات
چغندرقند
سيبزميني
يونجه
نيشكر
گوجهفرنگي
كرفس

الزم به ذكر است در داخل گونههاي گياهي ،ارقام مختلف نيز ممكن است از نظر جذب پتاسيم با
يكديگر متفاوت باشند .اين تفاوت ممكن است در نتيجه اختالف عملكرد محصول ،تركيب شيميائي
يا وضعيت ريشهبندي آنها باشد.
 -2-3-7تأثير جذب تماسي :وقتي گياه در سوسپانسيون رسي كاشته شود پتاسيم ميتواند
مستقيماً از محلهاي تبادلي روي سطح رس به محلهاي تبادلي ريشه انتقال داده شود در اين
حالت گياه هم به پتاسيم محلول و هم به پتاسيم تبادلي دسترسي دارد .اين تبادل پتاسيم
مستقيماً از سوسپانسيون رس به ريشه گياه را تبادل تماسي ) (Root interceptionمينامند.
در اين حالت ريشه و ذره رس بايستي آنقدر نزديك هم شوند تا ميدان الكتريكي يون پتاسيم روي
رس و هيدروژن روي ريشه تداخل كنند و تبادل انجام شود .به هر حال اگرچه تبادل تماسي به
عنوان يكي از مكانيزمهاي جذب عناصر غذايي و به ويژه جذب پتاسيم توسط ريشه گياه محسوب
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ميشود اما مقدار پتاسيم جذب شده توسط اين مكانيزم در مقايسه با جريان تودهاي و به ويژه
فرآيند پخشيدگي بسيار ناچيز است.

 -2-4پتاسيم در فيزيولوژي گياه

 -2-4-1فعال شدن آنزيمها :گفته ميشود بيش از  50نوع آنزيم در گياهان وجود دارد كه يا
به طور كامل به پتاسيم وابستهاند و يا به وسيله آن تحريك ميشوند .پتاسيم و برخي كاتيون هاي
يك ظرفيتي ديگر ،با تغيير در ساختمان فضايي پروتئين آنزيم ،باعث فعال شدن آن ميشوند.
همة مولكول هاي بزرگ ،به ميزان زياد آبدار(هيدارته) هستند و بوسيلة مولكول هاي آب كه محكم
به آن ها چسبيده و بار الكتريكي دواليهاي را تشكيل ميدهند ،احاطه شدهاند .پژوهشها نشان داده
است كه در غلظتهاي  100تا  150ميليمول نمك حداكثر كاهش در بار الكتريكي دو اليهاي
كاتيون هاي يك ظرفيتي و آبدار شدن پروتئين در اندازهاي مطلوب رخ ميدهد .اين دامنة غلظت
با ميزان پتاسيم موجود در سيتوپالسم گياهاني كه ميزان كافي پتاسيم دريافت كردهاند و نيز
با غلظت حدود  100ميلي مول كه براي حداكثر سرعت تثبيت  CO2بايستي در كلروپالست
وجود داشته باشد ،همخواني دارد .به طور كلي ،تغيير ساختمان آنزيمها كه به وسيلة پتاسيم
انجام ميگيرد ،به افزايش فعاليت آنزيم و حداكثر ميزان واكنش ( )Vmaxو در مواردي افزايش
كشش سوبسترا نسبت به آنزيم ( كاهش  )Kmمنجر ميشود .در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم،
برخي تغييرات شيميايي رخ ميدهدكه در برگيرندة انباشتگي قندهاي محلول ،كاهش ميزان
نشاسته و انباشتگي تركيبات ازتي محلول است .تغييرات سوخت و سازي قندها ميتواند ناشي
از عدم وجود پتاسيم كافي براي فعاليت آنزيمهاي تنظيمكننده مانند -6پيرووات كيناز و فسفو
فروكتوكيناز باشد .همانطور كه در شكل  2نشان داده شده است ،فعاليت آنزيم سينتاز نشاسته
نيز به كاتيون هاي يك ظرفيتي وابسته است كه در ميان آن ها پتاسيم از همه مؤثرتر است .اين
آنزيم ،طبق رابطه زير جابهجايي گلوكز را به مولكول هاي نشاسته كاتاليز ميكند.
نشاسته +گلوكزADP -
گلوگزيل – نشاستهADG +
تحقيقات متعدد ديگر نشان داده است كه پتاسيم آنزيم سينتاز نشاسته كه از گونهها و اندام هاي
ديگر گياهان نظير برگ ها ،دانهها و غدهها جدا شده است را فعال ميكند .غلظت پتاسيم مورد
نياز در اين حالت ،بين  50تا  100ميلي موالر است .از طرف ديگر غلظتهاي بيشتر پتاسيم
ممكن است اثرات بازدارنده داشته باشند و احتماالً در گياه سيبزميني به كاهش ميزان نشاسته
در غدههاي سيبزميني منجرشود (.)1995 ،Marschner
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شكل  .2اثر كاتيون هاي يك ظرفيتي (به صورت كلرور) بر فعاليت آنزيم -ADPگلوكز-سينتاز نشاسته گياه
ذرت (.)1995 ،Marschner

نقش كليدي ديگر پتاسيم ،فعال كردن آنزيمهاي  ATPaseچسبيده به غشاء است كه به
منيزيم نياز دارند ولي وجود پتاسيم براي فعال شدن آن ها ضرورت دارد (شكل  .)3فعال شدن
آنزيمهاي  ATPaseبه وسيلة پتاسيم ،نهتنها باعث آساني جابهجايي خود پتاسيم از محلول
بيروني از طريق غشاي سيتوپالسم به درون سلولهاي ريشه ميشود ،بلكه پتاسيم را نيز
بهعنوان عنصري اساسي در بزرگ شدن سلول و تنظيم اسمزي تبديل ميكند.
در بافت هاي گياهاني كه به كمبود پتاسيم مبتال هستند ،فعاليت برخي آنزيمهاي هيدروليز
كننده ،نظير بتا -گلوكوزيداز و يا اكسيدازها مانند پليفنولاكسيداز ،بسيار بيشتر از فعاليت
آن ها در بافت هاي گياهان بدون كمبود پتاسيم است .اين تغييرات در فعاليت آنزيم ممكن
است ،به علت اثرات مستقيم و غير مستقيم كمبود پتاسيم بر ساختمان آنزيم باشد .مثالي
از اثرات غير مستقيم كمبود ،انباشتگي مادهاي به نام دو آمينوپوترسين در بافت هاي گياهان
مبتال به كمبود پتاسيم است .آنزيمهايي كه ساختن پوترسين را از آرژنين سبب ميگردند،
هنگامي فعال ميشوندكه پهاش سلول پايين است .با توجه به نقش برتر پتاسيم در نگهداري
پهاش باال در سيتوپالسم ،به نظر ميرسد كه افزايش ساختن پوترسين ،بازتابي از سازوكار
تنظيم خود به خود پهاش باال در سيتوپالسم باشد .در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم ،ميزان
پوترسين ميتواند تا حدود  30درصد ،نقش پتاسيم در تنظيم پهاش را جبران كند.

 -2-4-2متابولسيم مواد هيدروكربن :گياهان در ابتداي مبتال شدن به كمبود پتاسيم معموالً
در انساج خود مقدار زيادي نشاسته و قند ذخيره ميكنند ولي اگر شرايط كمبود براي مدت
طوالني باقي بماند ميزان هيدراتهاي كربن در گياه به مراتب كمتر از گياهان بدون كمبود خواهد
شد .تجمع مواد هيدروكربن در گياه مبتال به كمبود به آن علت است كه مواد ساخته شده
نميتوانند براي ساخت پروتئين جديد و يا انساج جديد گياهي به كار روند .كم و زياد شدن ذخيره
هيدرات كربن در گياهان مبتال به كمبود با تغييرات تنفس و كربنگيري گياه همگام است ،يعني

فصل دوم :پتاسیم در گیاه 93

شكل  .3اثر پ.هاش و منيزيم (غلظت  3ميليموالر و پتاسيم ( 50ميليموالر) بر فعاليت آنزيم  ATPaseغشاء
سيتوپالسمي ريشه ذرت (.)1995 ،Marschner

كم شدن مقدار هيدروكربن ها در گياه مصادف با كم شدن كربنگيري يا تثبيت  CO2و زياد شدن
تنفس است .ولي عوامل ديگري نيز در توليد و ذخيره هيدرات كربن مؤثرند .عامل اول اينكه ،در
گياه رشد و نمو و فعاليتهاي حياتي كام ً
ال بستگي به وضعيت قبلي گياه دارد .اگر گياهي چند
درصد از سطح برگ خود را در روزهاي اول رشد در نتيجه كمبود و يا بيماري از دست بدهد ،به
طور يقين مقدار قابل مالحظهاي از توليد خود را از دست داده است .عامل دوم ريزش گياهان
مبتال به كمبود است .برگ هاي پير در اين گياهان به تدريج شروع به ريختن ميكنند و در كمبود
شديد تا حدود  70درصد برگ ها ممكن است خزان كنند .عامل سوم اين است كه كم شدن رشد
و نمو گياه باعث كم شدن ساخت هيدروكربننيز ميشود .در خاك هاي حاصلخيز حداكثر درصد
قند ريشه در نتيجه افزايش مقدار پتاسيم تا حدي كه بدست ميآيد براي رسيدن به حداكثر
عملكرد محصول نيز الزم است ،به دست ميآيد (.)1995 ،Marschner
 -2-4-3ساختن پروتئين  :پتاسيم براي ساختن پروتئين در گياهان عالي الزم است.پژوهشها
نشان داده است در محيطهاي بدون سلول ،جهت ساخت پروتئين به وسيلة ريبوزومهايي كه از
جوانههاي گندم جدا شدهاند ،وجود غلظت معادل  130ميليموالر پتاسيم و در حدود  2ميليموالر
منيزيم در محيط ضرورت دارد .در اين مورداحتمال دارد كه پتاسيم در چندين مرحله از فرآيند
برگردان ،مانند چسباندن  RNAناقل ( )tRNAبه ريبوزوم دخالت داشته باشد .در برگهاي سبز،
نيمي از  RNAو پروتئين برگ ،در كلروپالستها جا دارد .در گونههاي گياهي روز كوتاه ( )C3بخش
عمدة پروتئين كلروپالست ،آنزيم ريبولوزبيس فسفات كربوكسيالز است .به اين ترتيب ،همانطور كه
در جدول  3نشان داده شده است ،هنگامي كه كمبود پتاسيم وجود دارد ،ساختن اين آنزيم آسيب
ميبيند و نسبت به افزودن پتاسيم به سرعت پاسخ ميدهد .حداكثر فعاليت هنگامي به دست آمده
است كه غلظتهاي پتاسيم در محلول محيط بيرون تا ميزان يك ميليموالر پايين آمده بود .اين
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غلظت پتاسيم در محيط بيرون ،به حدي كافي بود تا غلظت پتاسيم را در كلروپالستها در حدود
 100بار بيشتر از آنچه كه براي ساختن پروتئين الزم است ،باال نگ ه دارد.
جدول  .3اثر پتاسيم بر ورود اسيد آمينه لئوسين ( )C14به ساختمان آنزيم ريبولوزبيس فسفات كربوكسيالز
*
در برگ هاي گياهان يونجة مبتال به كمبود پتاسيم
غلظت نيترات پتاسيم در محلول
مصرف لئوسين ()14C
پيش از آغاز آزمايش
ساعت)
24
آنزيم×
گرم
(شمار ذرات صادر شده در دقيقه ،بر حسب ميلي
(ميليموالر)
99
167
220
274
526
656

0/0
0/01
0/10
1/00
10/00
شاهد

( گياهاني كه به ميزان كافي پتاسيم دارند)

*برگ ها ،قب ً
ال به مدت  20ساعت در معرض نور و در محلول هاي حاوي پتاسيم گذاشته شده بودند.

در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم ازت به صورت تركيبات محلول( غير پروتئيني) نظير اسيدهاي
آمينه ،آميدها و نيترات تجمع مييابد .گفته ميشود پتاسيم نهتنها در فعالسازي بلكه احتماال
در ساخت آنزيم نيترات ريداكتاز ضروري است .اين آنزيم در فرآيند احياء نيترات جذب شده و
تبديل آن به آمونيوم جهت ساختن پروتئين الزم است.
 -2-4-4فتوسنتز  :پتاسيم در سطوح گوناگون بر فتوسنتز گياهان عالي اثر ميگذارد كه در
اين فرآيند ،پتاسيم به عنوان يوني است كه در جهت عكس جابهجايي پروتون از درون غشاء
تيالكوئيد در نور حركت ميكند .حركت پروتون در نور براي برقراري شيب پهاش در دو سوي
غشا و ساختن ( ATPفسفوريالسيون نوري) همانند ساختن  ATPدر ميتوكندري ،الزم است.

شكل  .4اثر پتاسيم بر تأثير شدت نور و افزايش فتوسنتز در بادامزميني.

نقش پتاسيم را در تثبيت  CO2ميتوان به طور كام ً
ال آشكار در كلروپالستهاي جدا شده نشان
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داد (جدول  .)4افزايش غلظت پتاسيم در محيط بيرون به  100ميليموالر ،يعني به ميزاني در
حدود غلظت آن در سيتوپالسم سلولهاي سالم ،تثبيت  CO2را تا سه برابر افزايش ميدهد .از
سوي ديگر ،والينومايسين كه مادة عبور دهنده پتاسيم است و غشاهاي زنده را براي جابهجايي
و خروج غير فعال پتاسيم به صورت قابل نشت در ميآورد ،تثبيت  CO2را به شدت كاهش
ميدهد .اثر والينومايسين را ميتوان با غلظتهاي زياد پتاسيم در محيط بيرون جبران كرد.
جدول  .4اثر پادزيست والينومايسين و پتاسيم بر ميزان تثبيت  CO2در كلروپالستهاي سالم و جدا شدة اسفناج
درصدنسبت به
شاهد

ميزان تثبيت CO2
(ميكرومول در ميليگرم كلروفيل در ساعت)

100
340
47
337

23/3
79/2
11/0
78/4

تيمار
شاهد
1ميليمول پتاسيم
1ميكرومول والينومايسين
(1ميكرومول والينومايسين
100+ميليمول پتاسيم)

افزايش ميزان نشت پتاسيم به خارج كه به وسيلة پادزيستها رخ ميدهد نيز باعث تغييراتي
شديد در ساختمان ظريف كلروپالستها و پالستيدها ميشود واين دليلي ديگر بر ضروري بودن
پتاسيم براي سالم نگه داشتن پالستيدها و نقش آن هاست .بر همين پايه ،در غلظتهاي كمتر
از غلظت مطلوب ،ميزان پتاسيم برگ ها با عوامل گوناگون ديگر كه بر تثبيت و آزادسازي CO2
تأثير ميگذارند همبستگي نزديك دارند .افزايش ميزان پتاسيم برگ با افزايش ميزان فتوسنتز،
تنفس نوري و فعاليت آنزيم ريبولوزبيس فسفات كربوكسيالز و كاهش تنفس ميتوكندري
همراه است .افزايش ميزان تنفس ،يكي از آثار معمول ناشي از كمبود پتاسيم است .از جدول
 5چنين برميآيد كه پتاسيم نقش عمده خود در فتوسنتز برگ ها را از طريق تنظيم حركت
روزنهها ايفا ميكند ()1995 ،Marschner
جدول  .5رابطة ميان غلظت پتاسيم دربرگ ها ،تثبيت و آزادسازي  CO2و فعاليت آنزيم ريبولوزبيس فسفات
كربوكسيالز در يونجه
تنفس ميتوكندري
(ميليگرم گاز كربنيك
در سانتيمتر مربع در
ساعت)

تنفس نوري
(شمار ذرات C 14
صادر شده در دقيقه
در دسيمتر مربع)

7/6
5/3
3/1

4/0
5/9
9/0

فعاليت آنزيم
ريبولوزبيس
فسفات
كربوكسيالز

(ميكرومول  CO2در
ميليگرمپروتئيندرساعت)

1/8
4/5
6/1

فتوسنتز (ميليگرم
 CO2دردسيمتر
مربع در ساعت)

مقاومت
روزنه
(ثانيه در
سانتيمتر)

11/9
21/7
24/0

9/3
6/8
5/9

ميزان
پتاسيم
برگ
(ميليگرم
در گرم وزن
خشك)

12/8
19/8
38/4

 -2-4-5تنظيم اسمز :نظر دادهاند كه فشار اسمزي زياد در استوانة مركزي ريشهها براي جابه
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جايي مواد در آوند چوبي و همچنين ايجاد فشار تورژسانس و موازنة آب در گياهان ضرورت است  .در
اصول ،سازوكارهاي مشابهي در سلولها و در برخي بافتهاي كليه گياهان مسؤول بزرگ شدن سلول
و انواع حركتهاي گوناگون هستند .پتاسيم ،به عنوان مهمترين ماده غيرآلي ،نقشي كليدي در اين
فرآيندها ايفاء ميكند (.)1995 ،Marschner
 -2-4-6بزرگ شدن سلول :الزمة بزرگ شدن سلول ،تشكيل يك واكوئل بزرگ مركزي
است كه  80تا  90درصد حجم سلول را اشغال ميكند .دو نياز عمده براي بزرگ شدن
سلول وجود دارد ،يكي افزايش كششپذيري ديوارة سلول كه احتماالً به وسيلة آكسين
( )IAAتحريك ميشود ،و ديگري انباشتگي مواد حل شده براي ايجاد پتانسيل اسمزي در درون
سلول ميباشد (شكل .)5

شكل  .5طرحي از نقش پتاسيم و ديگر مواد حل شده در بزرگ شدن سلول و تنظيم اسمز (عالمت =:نشانة
پتاسيم ،عالمت  1نشانة ،قندهاي احياء كننده و ساكارز و سديم و عالمت ،نشان دهندةآنيونهاي اسيدهاي آلي).

امروزه بهخوبي مشخص شده است كه بزرگ شدن سلول عمدتاً به علت انباشتگي و تجمع پتاسيم
در سلولها صورت ميگيرد كه هم براي پايدار نگه داشتن پهاش سيتوپالسم و هم براي افزايش
پتانسيل اسمزي در درون واكوئل الزم است .به عنوان مثال وجود پتاسيم كافي در لپههاي خيار ميزان
بزرگ شدن آنها را در برابر مصرف سيتوكينين حدود چهار برابر افزايش ميدهد .به همين ترتيب
بزرگ شدن سلولهاي برگ ،با غلظت پتاسيم آنها پيوند نزديك دارد .در برگهاي در حال رشد لوبيا
كه به كمبود پتاسيم مبتال بودند ،فشار تورژسانس ،اندازة سلول و سطح برگ به طور معنيداري از
برگهاي در حال رشد كه ميزان كافي پتاسيم داشتند ،كمتر بود (.)1995 ،Marschner
همانطور كه در جدول  6نشان داده شده است ،طويل شدن ساقه به وسيلة اسيد جيبرليك ،به
ميزان مصرف پتاسيم نيز بستگي دارد .پتاسيم و اسيد جيبرليك اثر يكديگر را تقويت ميكنند و
بيشترين ميزان طويل شدن هنگامي به دست ميآيد كه اسيد جيبرليك و پتاسيم ،باهم مصرف
شوند .نشان داده شده در جدول  6نشان ميدهند كه پتاسيم و قندهاي احياء كننده ،در ايجاد
پتانسيل فشاري كه براي بزرگ شدن سلول الزم است ،به صورت مكمل يكديگر عمل ميكنند .اين
اطالعات و ديگر اطالعات حاصل از ساير تحقيقات انجام شده ،اين نظريه را كه پتاسيم اغلب همراه
باآنيونهاي اسيدهاي آلي ،تركيب عمدة مورد لزوم در واكوئلها براي بزرگ شدن سلول را تشكيل
ميدهند ،قوياً تائيد ميكنند .به هر حالاز آن پس براي نگهداري فشار تورژسانس ،پتاسيم ميتواند
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در واكوئل ،به وسيلة ديگر مواد حل شده ،مانند قندهاي احياء كننده ،جايگزين گردد( شكل .)6
جدول  .6اثرات پتاسيم و اسيد جيبرليك( )GAبرطول گياه و غلظتهاي قندها و پتاسيم در بخشهاي هوايي
گياه آفتابگردان
غلظت
تيمار
(ميكرومول در گرم وزن تر)
ارتفاع گياه
(سانتيمتر)
كلرورپتاسيم
اسيد جيبرليك
قندهاي احياء كننده
ساكارز
پتاسيم
(ميليمول)
(ميليگرم در ليتر)
7/0

0

0/5

10/2
13/2

5/0
5/4

19/1
38/5

18/5

100

0/5

77/8

2/5

8/4

26/0

100

5/0

86/5

4/1

4/6

11/5

0

5/0

 -2-4-7تقسيم سلولي و رشد :رشد و نمو سريع گياه نياز به پتاسيم كافي دارد .وقتي پتاسيم
خاك براي رشد و نمو گياه كافي نباشد اين عنصر از برگهاي پير به برگهاي جوان انتقال داده
ميشود و از آنجا به نقاط روينده يا مريستمي ميرود .ميزان پتاسيم در بافتهاي مريستمي نسبت
به ساير نقاط بيشتر است .وقتي جوان ه رشد خود را انجام ميداد ،پتاسيم از آن خارج و در جوانة سال
بعد جمع ميشود .در نتيجه كمبود پتاسيم تقسيم سلولي و رشد گياه متوقف ميشود .تأثير پتاسيم
در رشد به اين دليل قطعيت دارد كه اين عنصر در ساخت هيدروكربنها و پروتئين نقش مؤثري دارد
و از طرفي در قسمت عمده فعاليتهاي سلولي سهمي به عهده اين عنصر است .شكل  6ميزان رشد
ريشه ،سنتز پروتئين و تغيير غلظت برخي عناصر در گياه در نتيجه مصرف پتاسيم را نشان ميدهد.

شكل  .6اثرات مصرف پتاسيم بر رشد و تغييرات برخي عناصر و تركيبات آلي درگياهان.

 -2-4-8باز و بسته شدن روزنهها :در بيشتر گونههاي گياهي ،پتاسيم نقش عمدهاي را در
تغييرات فشار تورژسانس درون سلولهاي روزنه بهعهدهدارد .افزايش غلظت پتاسيم در سلولهاي
روزنه به جذب آب از سلولهاي پيرامون و به همراه آن ،افزايش فشار تورژسانس سلولهاي روزنه و در
كمـي براي سلولهاي روزنة
نتيجه به باز شدن روزنهها منجر ميشود .در جدول  7برخي شاخصهاي ّ
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باقال در ارتباط با غلظت پتاسيم ،نشان داده شده است.
جدول  .7رابطة ميان قطر روزنه و ويژگي هاي سلولهاي روزنة گياه باقال ()1995 ،Marschner
ميزان در سلولهاي روزنه
فشار اسمزي
سلول روزنه (بار)

35
19

حجم سلول
روزنه
( 10-12ليتر
در سلولهاي
روزنه)

4/8
2/6

قطر روزنه
(ميكرومتر)

(10-14گرم اكي واالن گرم)
كلر

پتاسيم

22
0

424
20

12

2

روزنههاي باز

روزنههاي بسته

بسته شدن روزنهها در تاريكي با خروج پتاسيم و كاهش فشار اسمزي سلولهاي روزنه در
ارتباط است .اسيد آبسيسيك از باز شدن روزنهها جلوگيري ميكند و يا بسته شدن سريع
روزنهها را تحريك ميكند .اين اثر اسيد آبسيسيك ،به طور عمده از طريق تسريع خروج پتاسيم
از سلولهاي روزنه انجام ميپذيرد .تجمع پتاسيم در سلولهاي روزنه كه به وسيلة نور تحريك
ميشود به كمك يك پمپ خروج پروتون انجام ميگيرد كه به غشاء چسبيده است .انرژي
الزم براي پمپ  ATPaseاز طريق انجام فسفوريالسيون نوري در كلروپالستهاي سلولهاي
روزنهفراهم ميشود .تجمع پتاسيم در سلولهاي روزنه به وسيلةآنيون ها و به طور عمده توسط
ماالت و يا كلر بسته به گونة گياه و ميزان فراهم بودن يون كلر در محيط موازنه ميشود .ماالت
در درون سلولهاي روزنه از طريق آنزيم  PEPكربوكسيالز ساخته ميشود ( شكل .)7

شكل  .7نحوة تجمع پتاسيم در واكوئل سلولهاي روزنه در چرخه اسيد ماليك – ماالت (.)1995 ،Marschner

مادة سه كربني ( )C3كه براي ساختن ماالت الزم است ،از تجزية نشاستة موجود در درون
كلروپالستهاي سلولهاي روزنه فراهم ميشود .در گونههايي از گياهان مانند پيازكه كلروپالستهاي
سلولهاي روزنة آنها بدون نشاسته هستند ،ممكن است نقش كلر به عنوان يون همراه پتاسيم براي
تنظيم حركات روزنهاي داراي اهميت اساسي باشد (خلدبرين و اسالمزاده.)1380 ،
 -2-4-9حركتهاي شبانهروزي و تماسي برگ ها :پتاسيم در كليه حركاتي كه در سلول و
يا اندام هاي گياه به وسيلة تورژسانس تنظيم ميشود ،داراي نقش كليدي است .در شمار زيادي
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از گونههاي گياهي مانند لوبيا و اقاقيا ،حركتهاي شبانهروزي در برگ ها مشاهده ميشود .در اين
گياهان برگ ها هنگام روز باز و در شب بسته ميشوند .حركت برگ با تغييرات فشار تورژسانس
از طريق ورود و خروج پتاسيم به بافت هايي ويژه به نام اندام هاي موتوري ( )Pulivniصورت
ميگيرد .حركت فعال پتاسيم به درون سلولهاي موتور كه در سمت پايين جا دارند ،باعث باز
شدن برگ ها و برعكس آن يعني خروج پتاسيم از سلولهاي موتور باعث بسته شدن برگ ها
ميشود .شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد نظير آنچه در سلولهاي روزنه رخ ميدهد،
جريان پتاسيم به درون سلولهاي موتور نيز به وسيله پمپ پروتون انجام ميگيرد و در اين
رابطه كلر به عنوان عمدهترين آنيون همراه عمل ميكند .ساكازوكاري مشابه حركات برگي
مسؤول واكنش هاي تماسي در برگ هاي نوعي گياه حساس به تحريكات مكانيكي (Mimosa
 )puddicaاست .در اين گياه پاسخ به تحريكهاي مكانيكي از طريق جمع شدن برگچهها
در مدت چند ثانيه صورت ميگيرد و پس از حدود  30دقيقه برگچهها دوباره باز ميشوند.
اين واكنش كه به وسيلة تورژسانس تنظيم ميشود ،به علت توزيع دوبارة پتاسيم در درون
سلولهاي موتور و دقيقاً مشابه فرآيندي انجام ميگيرد كه مسؤول حركتهاي شبانه روزي
برگ ها است .حركت برگچهها در گياهان حساس با جابهجا شدن و يا تغيير در غلظت كلسيم
در سلولهاي موتور نيز مرتبط ميباشد كه اين تغيير حالت كلسيم،به احتمال زياد عاملي است
كه بر تراوايي غشاي سلولهاي موتور نسبت به پتاسيم اثر ميگذارد.
 -2-4-10انتقال مواد در آوندهاي آبكش :غلظتهاي زياد پتاسيم در لولههاي غربالي
احتماالًبه سازوكار ورود ساكارز به درون آوند آبكشي مربوط ميشود .به هر حال ،عالوه بر وجود
ديدگاههاي مربوط به جفت بودن جابهجايي ساكارز و پتاسيم به درون لولههاي غربالي كه نقش
پتاسيم را در كمك به جابه جايي مواد در آوند آبكشي آشكار ميسازد .امروزه ،كام ً
ال ثابت
شده است كه پتاسيم در كل به ايجاد فشار اسمزي در لولههاي غربالي و در نتيجه به جريان
مواد ساخته شده در فتوسنتز از منبع به مخزن كمك زيادي ميكند .در گياهان لگوم وقتي
كه گياهان داراي مقدار كافي پتاسيم هستند ،در مقايسه با گياهان دچار كمبود پتاسيم گرهها
ميزان زيادي قند دارند كه به همراه آن ،ميزان تثبيت ازت در آن ها و نيز خروج ازت تثبيت
شده افزايش مييابد .افزون براين ،در گياهاني كه به ميزان كافي پتاسيم دريافت كردهاند،
بخش بسيار زيادي از مواد آلي ساخته شده در فتوسنتز كه به وسيلة كربن  14نشاندار شدهاند،
از برگ ها به اندام هاي ذخيره كننده ،مانند غدههاي سيبزميني و يا به بافت ذخيره ساقه نظير
نيشكر جا به جا ميشوند .جدول  8اثرات مصرف پتاسيم در گياه نيشكر بر جابهجايي مواد
ساخته شده در فتوسنتز پس از مصرف گازكربنيك با كربن نشاندار توسط پهنك برگ را نشان
ميدهد .چنانكه اعداد جدول نشان ميدهند كمبود پتاسيم خروج مواد آلي ساخته شده را از
برگ كاهش ميدهد.

 100پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

نحوه تأثير كمبود پتاسيم در برگ ها بر كاهش خروج مواد آلي ساخته شده در فتوسنتز كه
با كربن  14نشاندار شدهاند ،ممكن است به چند عامل مربوط شود .اين عوامل عبارت از نياز
بيشتر برگ ها به قند براي تنظيم اسمز ،كمتر بودن ميزان ساخت ساكارز ،پايين بودن ميزان
بارگيري ) (Ladingآوند آبكشي و ميزان جريان ساكارز در لولههاي غربالي و آسيب ديدن
سازوكار عبور ساكارز از درون غشاي واكوئل سلولهاي ذخيره در بافت مخزن ميباشد.
جدول  .8اثر وضعيت غذايي پتاسيم گياه نيشكر بر جابهجائي مواد ساخته شده در فتوسنتزكه به وسيلة كربن14
نشاندار شدهاند()1995 ،Marschner
توزيع كربن  ( 14درصد)

بخشهاي گياه

پهنك دريافت كنندة كربن 14

غالف پهنك دريافت كنندة كربن 14
مفصل برگ دريافت كنندة كربن 14و برگ ها و مفصلهاي باالي
برگ دريافت كنندة كربن 14
ساقههاي پائين برگ دريافتكنندة كربن 14

90دقيقه

 4ساعت
-پتاسيم

+پتاسيم

-پتاسيم

+پتاسيم

37/9

46/7

95/4

54/3

13/6

17/0

0/7

11/6

4/6

29/5

كمتر از
0/1

20/1

8/0

6/8

3/9

14/2

 -2-4-11موازنه آنيون-كاتيون :از ديدگاه موازنه بارالكتريكي ،پتاسيم براي موازنةآنيونهاي غير
متحرك در سيتوپالسم و در موارد ديگر براي موازنةآنيونهاي متحرك در درون واكوئلها و نيز در آوند
چوبي و آبكشي ،كاتيوني عمده و مهم بهشمار ميرود .اين نظر كه ‹‹پتاسيم كاتيوني برايآنيونهاست››،
اگرچه به اندازة كافي نقش فعال پتاسيم را در موازنة كاتيون  -آنيون بيان نميكند ،اما تا اندازة زيادي
صحيح است .نقش پتاسيم در موازنة كاتيون– آنيون در فرآيند سوخت و ساز نيترات نيز مهم است
كه در آن پتاسيم ،اغلب يون عمدهاي است كه همراه نيترات در جابهجايي بلند مسافت (Long
 )distanceدر آوند چوبي و نيز براي ذخيره در واكوئلها دخالت دارد .پس از احياء نيترات در برگها،
الزم است پتاسيم موجود از طريق ساخته شدن اسيدهاي آلي از نظر بار الكتريكي موازنه شود .بخشي از
اين پتاسيم-ماالت ساخته شده به اين منظور ،ممكن است دوباره به ريشهها جابه جا شود تا از پتاسيم
مجددا ًُ به عنوان يون همراه نيترات در سلولهاي ريشه و براي جابهجايي در درون آوند چوبي بهرهگيري
شود .ممكن است اين چرخش دوبارة پتاسيم در لگومهاي گرهدار(بقوالت) نقشي مشابه در جابه جايي
اسيدهاي آمينه در آوند چوبي داشته باشد (.)1995 ،Marschner
 -2-4-12افزايش كارايي مصرف آب :عكسالعمل گياه در مقابل پتاسيم ميتواند مستقيم
يا غير مستقيم باشد .در مورد اثرات مستقيم پتاسيم در افزايش كارايي آب ميتوان از كاهش
تعريق ،افزايش جذب آب و يا به وجود آوردن شرايط مناسب داخلي گياه براي مقاومت به خشكي
نام برد .اثرات غير مستقيم وقتي اتفاق ميافتد كه مصرف پتاسيم هيچگونه ارزشي در روابط آب
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شكل  .8نقش پتاسيم در انتقال نيترات از ريشه تا ساقه گياه (.)1995 ،Marschner

و گياه ندارد ولي به واسطه بهبود شرايط رشد گياه باعث افزايش عملكرد ميشود .در اين صورت مقدار
آبي كه براي توليد هر واحد ماده خشك الزم است كم ميشود و بدين ترتيب كارآيي آب افزايش مي يابد.
ساالرديني ( )1377در يك آزمايش درصد رطوبت برگ هاي نيشكر را كه در خاك هايي با
مقادير مختلف پتاسيم كشت شده بودند ،اندازهگيري نمود .نتايج حاصل نشان داد كه هرچه
درصد پتاسيم برگ ها كمتر باشد ميزان آبي كه در خود نگه ميدارند نيز كمتر ميشود .آبگيري
پرتوپالسم و افزايش آن در اثر وجود پتاسيم كافي در گياه در طراوت برگ ها نيز مؤثر است.
آبگيري پرتوپالسم به جذب آب توسط كلوئيدهاي آب دوست پروتوپالسم گفته ميشود .براي آزاد
كردن اين آب نياز به مصرف انرژي خارجي زيادي است و بين اين آب و آبي كه با نيروي اسمز
نگهداري ميشود تفاوت زيادي است.

شكل  .9اثر درصد پتاسيم برگ در مقدار آب ذخيره شده در برگ تازه نيشكر در دو مرحله متفاوت رشد
(ساالرديني.)1371 ،
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ساالرديني ( )1371به نقل از منابع مورد بررسي دليل اثر پتاسيم در صرفه جويي آب را در درجه
اول تقليل ضريب تعرق ميداند ولي در عين حال اين عنصر را مسئول تنظيم فشار اسمزي داخل
سلول ميداند .عالوه بر اين پتاسيم ميتواند شيب اسمزي مناسبي بين خاك و گياه از يك طرف
و بين قسمتهاي مختلف بافت هاي آوندي از طرف ديگر به وجود آورد تا جذب و هدايت آب به
خوبي صورت گيرد )1995( Marschner .گزارش نمود هنگامي كه ميزان آب خاك محدود
ميشود ،از دست رفتن فشار تورژسانس و پژمردگي زود هنگام از نشانههاي آشكار كمبود پتاسيم
است .اين محقق پايين بودن پايداري در شرايط كمآبي را در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم ،به
طور عمده به موارد زير مربوط دانسته است:
•نقش پتاسيم در تنظيم حركت روزنهها كه سازوكاري عمده در مهار و جلوگيري از اتالف
آب در گياهان عالي است.
•نقش پتاسيم ،بهعنوان مادة اسمزي عمده در واكوئل كه حتي در شرايط خشكي نيز آب را
به ميزان زياد در بافت نگه ميدارد.
•بيشتر بودن ميزان اسيد آمينه پرولين در گياهاني كه به ميزان زياد پتاسيم دريافت كردهاند
به ويژه در واكنش به كم آبي در مقايسه با گياهان كه به كمبود پتاسيم مبتال هستند ،ممكن
است از ديگر جنبههاي مثبت پتاسيم ايجاد پايداري نسبت به خشكي باشد.
 -2-4-13افزايش مقاومت به سرمازدگي :گياهاني كه به اندازة كافي پتاسيم دريافت
نكردهاند ،اغلب به سرمازدگي حساستر هستندكه اين به كمبود آب در سلول مربوط ميشود.
نمونهاي دربارة اين اثر ،در جدول  9نشان داده شده است .دامنة سرمازدگي ،دست كم هنگامي
كه افزايش ميزان پتاسيم به خاك با افزايش عملكرد گياه همبستگي دارد ،با ميزان پتاسيم
برگ ها نسبت عكس دارد .بنابراين ،كافي نبودن ميزان پتاسيم،عاملي است كه به افزايش خطر
سرمازدگي منجر ميشود.
جدول  .9رابطة ميان ميزان مصرف پتاسيم ،عملكرد غده ،پتاسيم موجود در برگ ها و درصد آسيبديدگي
برگ ها در اثر سرما در گياه سيبزميني ()1995 ، Marschner
درصد برگ هايي كه به وسيلة سرما
آسيبديدهاند
30
16
7

ميزان پتاسيم برگ ها
(ميليگرمدرگرموزن
خشك)
24/4

2/39

30/0

2/87

27/6

عملكرد غده
( تن در هكتار)
2/72

مصرف پتاسيم
(كيلوگرمدر
هكتار)
0
42
84

 -2-4-14افزايش مقاومت به خشكي  :آب به عنوان يكي از اساسيترين نيازهاي حياتي
گياهان است به طوري كه هنگام الويتبندي عوامل مؤثر بر رشد گياه ،هم از نظر كميت و هم
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از نظر كيفيت در درجه اول اهميت قرار ميگيرد .آرمانيترين شرايط از نظر رطوبتي براي اكثر
گياهان زراعي حفظ رطوبت خاك در دامنه حد ظرفيت مزرعه ) (FCتا حد تخليه رطوبتي خاك
يعني  50درصد آب سهلالوصول ميباشد .بديهي است در رطوبتهاي بيش از ظرفيت مزرعه،
گياه با مشكالت تهويهاي روبرو خواهد شد و در رطوبتهاي كمتر از حد مجاز تخليه رطوبتي نيز
كه البته براي گياهان مختلف تا حدي متفاوت است ،گياه دچار تنش خشكي گرديده و بسته
به شدت تنش ميزان رشد و عملكرد آن تحت تأثير قرار ميگيرد .در عرصه مزارع ايجاد تنش
خشكي ،حداقل در مرحلهاي از رشد براي گياهان بهداليل مختلفي روي ميدهد كه از آن جمله
عدم تناسب سطح زير كشت با ميزان آب در اختيار يا همپوشاني مرحلة پاياني رشد يك گياه
زراعي با مرحلة شروع رشد گياه ديگر در يك مزرعه كه از يك منبع محدود آب مشروب ميشوند،
ميباشد كه در اين حالت ايجاد تنش خشكي براي يك يا هر دو گياه در مرحلهاي از رشد را امري
اجتناب ناپذيري مينمايد .مثال بارز اين امر همزمان بودن مراحل گلدهي به بعد گندم با كشت
صيفيجات و اختصاص قسمتي از آب مورد نياز گندم به آن ها ميباشد .در اين شرايط بهرهگيري
از عوامل بهنژادي و به زراعي ميتـواند به عنوان مهمترين راهكارهاي مقابله با اين تنش هاي
اجتناب ناپذير در گياه به حساب آيد .در بحث مربوط به عوامل بهنژادي معرفي ارقام مقاوم به
خشكي از طريق اصالح نبات بهگونه اي كه از نظر فيزيولوژيكي و يا از نظر مرفولوژيكي داراي
ژنها و يا صفات مقاوم به خشكي باشند ،رويكردي بسيار مهم است كه خوشبخانه امروزه با توجه
به محدوديت منابع آب در جهان و لزوم افزايش كارآيي مصرف آب اين امر مورد توجه متخصصين
علم بيوتكنولوژي و اصالح نباتات قرار گرفته است .توجه به عوامل به زراعي نيز از جمله روشهاي
افزايش مقاومت گياهان به تنش خشكي است كه نقش عوامل تغذيهاي و بخصوص تغذيه پتاسيمي
در اين رابطه بسيار مهم است .گياه به عنوان يك موجود زنده هنگام مواجهه با كم آبي سعي ميكند
با انجام سازوكارهايي خود را با شرايط جديد تطبيق داده و حداقل زيان را تحت شرايط موجود
متحمل شود .لكن اين حد تحمل به شدت به شرايط داخل گياه بستگي دارد .از جمله اين سازوكارها
افزايش فشار اسمزي و كاهش پتانسيل آب از طريق در سلولهاي ريشه ميباشد .كه الزمة آن جذب
و انباشته نمودن اسيدهاي آلي و امالح در سلولهاي ريشه بطريق فعال و با مصرف انرژي ميباشد.
پتاسيم يكي از كاتيونهاي مهم در فرآيند افزايش فشار اسمزي و افزايش جذب آب توسط ريشه
است .چرا كه تجمع پتاسيم بطور نسبي در مقايسه با ساير كاتيونها سميت كمتري براي سلولهاي
گياه بدنبال دارد .از طرف ديگر پتاسيم به عنوان فراوانترين كاتيون در سلولهاي محافظ روزنه بوده و
عم ً
ال باز وبسته شدن آنها از طريق ورود و خروج پتاسيم به اين سلولها صورت ميگيرد .در شرايط
كم آبي ،وجود پتاسيم كافي در گياه ،حساسيت روزنه به بسته شدن و كاهش تلفات آب افزايش
مييابد .بديهي است در شرايط كمبود پتاسيم روزنهها از حساسيت كافي برخوردار نبوده و ممكن
است در بحرانيترين شرايط از نظر كمآبي نيز بطور كامل بسته نشوند .از طرف ديگر جذب امالح و
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بهويژه پتاسيم به منظور افزايش فشار اسمزي سلولهاي ريشه فرآيندي انرژي خواه است  .منبع اين
انرژي فتوسنتز ميباشد كه پتاسيم در آن نقش دارد .كمبود پتاسيم در گياه باعث كاهش فتوسنتز و
مواجهه گياه و سلولهاي ريشه با كمبود انرژي گرديده و بنابراين گياه توانايي افزايش فشاراسمزي به
ميزان الزم را نداشته و درنتيجة آن مقاومت گياه به ك م آبي كاهش مييابد .با عنايت به توضيحات
فوق ميتوان چنين نتيجهگيري نمود كه مصرف تجملي پتاسيم و افزايش غلظت پتاسيم قابل جذب
در خاك تاحدي كه منجر به ايجاد اثرات متقابل منفي ) (Antagonisticبراي ساير عناصر غذايي
نظير كلسيم و منيزيم در خاك نگردد ،وضعيتي مفيد به نظر ميرسد.
 -2-4-15افزايش مقاومت به شوري :شور شدن تدريجي و كاهش كيفيت منابع خاك و
آب به عنوان يكي از چالش هاي اساسي در بخش كشاورزي كشور به شمار ميرود  .استفاده از
علم مديريت پايدار اراضي رويكردي اساسي جهت حفط كيفيت اين منابع پايه يعني آب و خاك
ميباشد .در هر صورت وجود آب و خاك شور در بخش وسيعي از مناطق كشور يك واقعيت
بوده و به عنوان يك محدوديت اجتناب ناپذير تلقي ميشود .الزمة استفاده بهينه از اينگونه
منابع استفاده از علوم بهنژادي و بهزراعي ميباشد كه در بحث مربوط به عوامل بهنژادي بطور
عمده استفاده از ارقام مقاوم به شوري در نظر است و در عوامل بهزراعي نيز انتخاب روش هاي
مناسب كشت ،مديريت صحيح آبياري از نظر دور و مقدار آب و لحاظ نمودن برخة آبشويي
جهت حفظ اصل توازن نمك و كنترل شوري خاك در حد تحمل گياه ،انجام تغذيه متعادل از
جمله عوامل مهم بهشمار ميروند .نقش تغذيه گياه در شرايط شور از نظر ميزان تحمل گياه
به شرايط شور و داشتن رشد مطلوب و عملكرد رضايتبخش ،نقشي ويژه است بهطوري كه
گفته ميشود در بسياري از حاالت نياز كودي گياهان در شرايط شور نسبت به شرايط غير شور
بيشتر است (درودي و سيادت )1378 ،اگر چه نتايج تحقيقات در اين زمينه متناقص است .از
ميان عوامل تغذيهاي ،پتاسيم ميتواند نقش مهمي در افزايش مقاومت به شوري در بسياري از
گياهان ايفا كند .شوري در واقع نوعي خشكي فيزيولوژيكي ) (Physiologial droughtبه
حساب ميآيد و از اين نظر تمام اثرات مثبت پتاسيم كه در مبحث افزايش مقاومت گياهان به
خشكي در اثر وجود پتاسيم كافي و يا حتي مصرف تجملي آن گفته شد در اينجا نيز صادق
است به عالوه اينكه در شرايط شور نسبت به شرايط غير شور غلظت سديم در محيط ريشه
بيشتر است و باالبودن نسبي غلظت سديم نسبت به پتاسيم سبب ميشود تا جايگاههاي اتصال
مربوط به حاملهاي غير اختصاصي پتاسيم عمدتاً توسط سديم اشغال شده و جذب پتاسيم
كاهش يابد و در نهايت گياه با كمبود پتاسيم مواجه شود .طبيعي است در اين شرايط فتوسنتز
به عنوان تنها منبع تأمين انرژي الزم براي جذب آب و ساير عناصر غذايي كاهش مييابد و به
اين طريق حساسيت گياه و كاهش رشد آن در اثر كمبود پتاسيم بيشتر متأثر ميشود .بنابراين
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به نظر ميرسد در شرايط شور بايستي از طريق مصرف كودهاي پتاسيمي ،پتاسيم قابل جذب
بيشتري را در محيط ريشه نسبت به شرايط غير شور براي گياه فراهم نمود.
 -2-4-16افزايش مقاومت به بيماري :پتاسيم ،نه تنها از طريق افزايش فرآيندهاي سوخت
و سازي و رشد گياه بر توليد محصول تأثير ميگذارد ،بلكه در افزايش مقاومت نسبت به بعضي
از بيماري ها در بسياري از گونههاي گياهي از اهميت زيادي برخوردار است .در گندم كه از
پتاسيم بيشتري برخوردار بودهاند ،موارد كمتري از بروز سفيدك حقيقي ديده شده است .برخي
از بيماري هاي مربوط به گياهان ديگر ،در بوتههايي كه به خوبي از پتاسيم برخوردارند ،كمتر بروز
ميكند اين بيماري ها عبارتاند از بيماري لكة قهوهاي برنج در اثر اوفيوبولوسميابئانوس ،بيماري
زنگ قهوهاي در جو در اثر پوكسينيا هوردي و پژمردگي فوزاريوم در موز كه در اثر فوزاريوم
اوكزيسپوروم بروز ميكند .طبق بررسيهاي انجام شده ،درختان جنگلي كه به قدر كافي پتاسيم
در اختيار دارند به بيماري هاي قارچي نيز مقاومترند .ماهيت عمل پتاسيم در كنترل شدت
بيماري هاي گياهي هنوز بخوبي مشخص نشده است .علت اين وضع احتماالً تا حدودي مربوط به
تأثيري است كه پتاسيم در به وجود آمدن ديوارة سلولي ضخيمتر در سلولهاي اپيدرمي داردكه
بدين ترتيب از حملة عامل بيماريزا جلوگيري ميكند .به عالوه همانطور كه پيش از اين ذكر
شد فعاليتهاي سوخت و سازي در گياه بسيار تحت تأثير پتاسيم است .بنابراين امكان دارد كه
تغييرات در متابوليسم و تجمع تركيبات حد واسط نظير تركيبات ازته محلول و نشت آن ها به
بيرون از گياه كه در نتيجة كمبود پتاسيم در گياه بوجود ميآيد براي برخي از عوامل بيماريزا و
حتي آفات مطلوب باشد.

شكل  .10اثرات مصرف پتاسيم بر عملكرد دانه برنج و ميزان بروز بيماري قارچي پوسيدگي ساقه برنج (خلد برين
و اسالمزاده.)1380 ،

در تعداد بيشماري از بيماري هاي گياهي مشاهده شده است كه افزايش ازت باعث حساسيت
بيشتر گياه به بيماري ميشود در صورتي كه اثر پتاسيم كام ً
ال برعكس ازت ميباشد .اثرات
مفيد پتاسيم در ايجاد مقاومت در گياهان هيچ گونه ارتباطي با خاصيت قارچكشي و سميت
اين عنصر براي عامل بيماري ندارد ،چون به هرحال پتاسيم درغلظتي كه در گياه موجود است

 106پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

هيچگونه خاصيت قارچ كشي ندارد و سميتي نيز براي گياه ايجاد نميكند .ولي پتاسيم كافي در
گياه شرايط را براي آلودگي گياه نامناسب كرده و مانع توسعه بيماري بعد از آلودگي ميشود.
اين موضوع در مورد حساسيت غالت ،پنبه و بيشتر گياهان باغباني صادق است .در سيبزميني
افزايش پتاسيم باعث توليد اسيد آمينهاي به نام آرژنين ميشود .هرچه ميزان اين اسيد آمينه
بيشتر باشد ،جوانه زدن اسپور قارچ فيتوفترا كه باعث بوتهميري شديد سيب زميني ميشود كمتر
خواهد شد .تغييراتي كه هنگام كمبود پتاسيم در فعاليت آنزيمها و مواد آلي انجام ميگيرند،
بخشي از افزايش ميزان حساسيت گياهان ،نسبت به آلودگي قارچي را شامل ميشود.
جدول  .10اثر افزودن غلظتهاي ازت و پتاسيم در غدههاي سيبزميني بر تركيب و كيفيت غدهها
()1995 ،Marschner
ميزان ازت
كم
زياد

ميزان پتاسيم
كم
زياد
ناشي از انگلهاي اجباري
+++
++++
+
+++
++++
+
ناشي از انگلهاي اختياري
+
++++
+
+
++++
+

+
+
+++
+++

عامل بيماري
Puccinia spp.
Ery siphe graminis

نوع بيماري
بيماري هاي زنگ
سفيدك پودري
لكه موجي
پالسيدگي و پوسيدگي

 -2-4-17افزايش مقاومت به آفات :در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم ،فعاليتهاي سوخت
و سازي نظير ساخت پروتئين و متابوليسم هيدروكربنها دچار اختالل گرديده و در نتيجه
هيدروكربنها و برخي تركيبات حد واسط نظير تركيبات ازته محلول در بافت هاي گياهي تجمع
مييابد و از طرف ديگر كمبود پتاسيم ديواره سلولي را نسبت به خروج مواد فوق ،نشتپذير
نموده و بدين ترتيب شرايط مناسب براي حمله آفات به وجود ميآيد .در صورت وجود پتاسيم
كافي و عدم وجود تركيبات حد واسط و عدم نشت آن ها به محيط ،شدت حمله و خسارت
آفات نيز كمتر خواهد بود .اثر غير مستقيم وجود پتاسيم كافي و كاهش خسارت آفات به اين
مسئله مربوط ميشود كه در شرايط مناسب از نظر تغذيه پتاسيمي ،فتوسنتز و فعاليتهاي
متابوليسمي و در نتيجه رشد و عملكرد گياه بيشتر بوده و حتي در شرايط حمله آفات ،گياه تا
حدي قادر خواهد بود عليرغم خسارت ناشي از آفت ،محصول كافي را توليد كند.
 -2-4-18افزايش مقاومت به خوابيدگي غالت :يكي از بيماري هاي غير پارازيتي غالت را
كه پتاسيم با آن رابطهاي مستقيم دارد ميتوان خوابيدن غالت يا ورس دانست .وقتي گياهي از
خانواده غالت در شرايط كمبود پتاسيم كشت شود ،ميزان بافت اسكلرانشيم كه در واقع بافت
چوبي و ستون ساقه است ،در ساقه آن كم ميشود و سلولهاي ساقه داراي ديوارة نازك و نرم
خواهند بود .اين تغييرات باعث ميشود كه مقاومت ديواره گياه مبتال به كمبود كاهش يابد.

فصل دوم :پتاسیم در گیاه 107

در يك مطالعه برروي ذرت ،كم شدن بافت هاي اسكلرا نشيم زير اپيدرمي و نازك شدن ديواره
آوندهاي چوبي را دراز كمبود پتاسيم مشاهده نمودند .اين تغييرات قبل از بروز عالئم ظاهري
كمبود در گياه يعني گرسنگي پنهان در برشهاي ميكروسكپي قابل رؤيت است.
در ذرت هر گاه خاك از نظر مقدار پتاسيم به نسبت ساير مواد غذايي كمتر باشد به عبارت
ديگر تعادل تغذيهاي به ويژه از نظر پتاسيم وجود نداشته باشد ،پوسيدگي ساقه و خوابيدگي
بوته معموالً شديدتر است .در برنج مقاومت به خوابيدن در نتيجه افزايش پتاسيم و در اثر توليد
مقدار بيشتري سلولز و همي سلولز در ساقه ايجاد ميشود .ازت معموالً مقدار نسبي اين تركيبات
را كاهش ميدهد .تأثير پتاسيم در مقاومت به خوابيدن غالت را نبايد فقط تابع مقدار پتاسيم
دانست ،زيرا وقتي مقدار ازت كم باشد تجمع هيدروكربن در بافت هاي گياهي بيشتر مي شود
و مقدار مواد پروتئيني كاهش مييابد .وقتي ازت و پتاسيم توأماً به مقدار زياد مصرف شوند
هيدروكربنهاي ذخيره شده مصرف شده و بنابراين ساقهها ممكن است سختي قابل انتظار را
نداشته باشند.
 -2-4-19رابطه پتاسيم-سديم ) :(K/Naتمام گياهان از نظر عكسالعمل در مقابل سديم
يكسان نيستند .يك دسته از گياهان مانند مركبات نه تنها از دريافت سديم هيچگونه بهرهاي
نميبرند .بلكه حتي اگر مقدار زيادي از اين عنصر نيز در محيط ريشه موجود باشد يا جذب
نميشود ،يا پس از جذب توسط ريشه به برگ ها انتقال پيدا نميكند و يا در صورت انتقال
مشكالتي را براي گياه به وجود ميآورد .در مقابل اين گياهان دسته ديگري از گياهان مانند
چغندرقند در غياب پتاسيم ميتوانند به خوبي از سديم استفاده كنند ولي وقتي پتاسيم موجود
باشد اثر سديم دراين گياهان ناچيز است .دسته سوم گياهان نمكدوست ) (Halophytesو از
جمله ساليكورنيا در غياب ،كمبود و يا حتي حضور پتاسيم ،مقدار بيشتري سديم نسبت به
پتاسيم جذب ميكنند.
ساالرديني ( )1371به نقل از منابع مورد بررسي گياهان زراعي را از نظر جانشين شدن سديم
به جاي پتاسيم و اثر سديم در رشد و عملكرد آن ها طبقهبندي نمود .شكل  11اين طبقه
بندي را نشان ميدهد .در اين شكل حداقل مجموع پتاسيم و سديم مورد نياز براي رشد
طبيعي گياه مشخص شده است .چنانكه از شكل بر ميآيد در گروه اول كه تمام گياهان از
خانوادة اسفناجيان هستند قادرند  75درصد از نياز به پتاسيم را با سديم جايگزين كنند و
افزايش عملكرد قابل مالحظهاي نيز با دريافت سديم داشته باشند .در گروه دوم در حدود
 50درصد پتاسيم ميتواند به وسيله سديم تعويض شود و اضافه محصولي نيز مشاهده نميشود
و باالخره در دسته چهارم  10درصد پتاسيم با سديم تعويض ميشود و سديم در رشد محصول
بياثر است.
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شكل  .11قدرت جانشين كردن سديم به جاي پتاسيم در گياهان مختلف (ساالرديني.)1371 ،
فوشلغم:C،جو،كتانوگندمو:Dذرت،سوياوچاودار).
(:Aخانوادهاسفناجياننظيرچغندرقندواسفناج:B،كلم،پنبهوسيبزميني،يوال 

برخي محققين بر اين عقيدهاند كه علت جانشيني پتاسيم و سديم در بعضي گياهان اين
است كه پتاسيم در واكوئلها نقش اختصاصي ندارد و تنها براي تنظيم فشار اسمزي به كار
ميرود و بنابراين سديم ميتواند به راحتي و بدون هيچگونه هر گونه مشكل خاصي براي
گياه جانشين آن شود .در گياهان سديمدوست نظير چغندر قند سديم تحرك زيادي در
آوندهاي آبكش دارد و بنابراين قادر است نقش پتاسيم را به عنوان حامآلنيون ها ايفاء كند.
از آنجا كه سديم قادر است بعضي از آنزيمها را فعال كند در گياهان خيلي سديم دوست
مقدار كمي از پتاسيم فعال كنندة آنزيمها به وسيله سديم جابهجا ميشود .به هر حال در
بسياري از موارد و در اغلب گياهان زراعي به خصوص گياهان غير نمكي )(Glycophytes
وظايف پتاسيم كام ً
ال اختصاصي بوده و از اين نظر جايگزيني ندارد.
 -2-4-20پتاسيم و تثبيت ازت در گياهان لگوم :گياهان لگوم داراي نياز ويژهاي به
پتاسيم هستند تثبيت ازت توسط غدههاي ريشه در نتيجه كاربرد پتاسيم از طريق افزايش
تعداد غدهها ،متوسط اندازه غدهها و افزايش فعاليت تثبيت ازت و كارايي بيشتر غدهها با
تأمين ازت مورد نياز گياه در طول فصل رشد سبب افزايش عملكرد ميگردد .اين نكته در
مورد سويا در جدول  11نشان داده شده است .به عالوه اثرات مثبت پتاسيم احتماالً بخاطر
افزايش تأمين و انتقال انرژي غدهها با تقويت انتقال هيدروكربورها به ريشهها نيز مي باشد.
اين مسئله جنبه خاصي از اثرات متقابل ازت و پتاسيم مي باشد كه در اقتصاد مصرف
كودهاي ازته و استفاده از ازت مولكولي در جهت تأمين ازت مورد نياز گياهان لگوم بسيار
حائز اهميت مي باشد.
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جدول .11اثرات عناصر غذايي بر رشد ،غدهبندي و فعاليت نيتروژناز (ـ احياء )C2H2در گياه سويا
()1995 ،Marschner
فعاليت نيتروژناز
(ميكرو مولC2H2
برگرم غده در ساعت)

وزن غده در گياه

تعداد غده در
گياه

2/3
4/5
3/0
3/9

32/4
74/1
45/7
60/8

52/7
144/0
86/9
109/9

وزن بخش هوايي
گياه
g/plant

تيمار

-P
+P
-K
+K

8/05
13/50
9/05
12/50

هنگام كاشت گياهان لگوم همراه با غير لگوم(علفها) تأمين پتاسيم خاك بسيار مهم است
عمدتاً سيستم ريشه اي گياهان لگوم در جذب پتاسيم خيلي كارا نيستند در حاليكه اغلب
علفها خيلي كارا هستند بنابراين در كشت مخلوط لگومها و گراسها بين ريشههاي اين
گياهان بر سر جذب پتاسيم رقابت وجود دارد ( Munsonو همكاران.)1985 ،

 -2-5اثر پتاسيم بر كيفيت محصوالت زراعي و باغي

پتاسيم بر كيفيت محصوالت و فرآوري محصوالت توليد شده نيز اثر ميگذارند .اين وضع به ويژه
در مورد ميوههاي گوشتي و غدههاكه به پتاسيم زياد نياز دارند ،بسيار آشكار است .براي نمونه
ي و تأخير در رسيدن ميوههاي گوجهفرنگي ناشي از كمبود پتاسيم در خاك و گياه
بروز بينظم 
بوده و با افزودن پتاسيم به خاك تا حد زيادي برطرف مي شود .در غدههاي سيبزميني ،شمار
زيادي از معيارهاي كيفيت ،تحت تأثير ميزان پتاسيم در بافت غده قرار ميگيرند (جدول .)12
جدول  .12افزايش يا كاهش غلظت پتاسيم در غدههاي سيبزميني بر تركيب و كيفيت غدهها
()1995 ،Marschner
فاكتورهاي مورد اندازهگيري
در گياه
ميزان آب
قندهاي احياء كننده
اسيد سيتريك
نشاسته
بينظمي مربوط به بيماري لكة سياه
تيرهشدن شيرة غده
از ميان رفتن رنگ پس از پخت
ماندگاري در انبار

سازوكار مسئول
تنظيم اسمز
تنظيم اسمز
موازنة كاتيون -آنيون
نامشخص
فعاليت كم آنزيم پلي فنل اكسيداز
نسبتاسيد سيتريك زياد /آنزيم پليفنول اكسيداز
كم
نسبتاسيد سيتريك زياد /اسيدكلروژنيك كم
آلودگي قارچي كمتر

اثر افزايش يا كاهش
پتاسيم بر فاكتور مربوط
افزايش
كاهش
افزايش
كاهش
كاهش
كاهش
كاهش
افزايش

رنگ ميوه يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده كيفيت و بازار پسندي ميوه است در ارقامي از سيب
و هلو كه رنگ ميوه قرمز است افزايش پتاسيم باعث زياد شدن رنگ قرمز ميشود و درختاني كه
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ازت زياد و پتاسيم كم دريافت دارند رنگ ميوة آنها شفافيت الزم را ندارد .در هر حال رنگ قرمز
ميوه تابع ميزان پتاسيم و ازت ميباشد و وقتي هر دو اين عناصر به اندازه كافي در دسترس گياه
نباشد ،رنگ ميوة آنها شفافيت الزم را ندارد .در مركبات افزايش پتاسيم باعث نارنجي شدن رنگ
ميوه ميشود و كمبود اين عنصر باعث توليد رنگ زرد در ميوه ميگردد .البته بايستي در نظر داشت
كه تأثير پتاسيم در رنگ ميوهها در مقايسه با شرايط محيطي و آب و هوايي نسبتاً ناچيز است.
در درختان ميوهاي كه از لحاظ غذايي در تنگنا باشند ميوهها كوچك هستند .با افزايش مواد غذايي
از جمله پتاسيم اندازه ميوهها بزرگتر ميشود .در مركبات اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفته
است .تأثير پتاسيم در افزايش محصول مركبات معموالً بيشتر به علت بزرگ شدن ميوهها است تا
افزايش تعداد ميوه .اندازه ميوه مركبات تابعي است از مقدار پتاسيم و ازت و اين دو عنصر ممكن
است اثرات متقابل داشته باشند .در ليمو ،پتاسيم در مقدار ميوه ،نسبت به اندازه ميوه موثرتر است.
در درختان ميوه ديگر ميزان متوسطي از پتاسيم كه مانع بروز عالئم كمبود شود تقريباً حداكثر اندازه
ميوه را مي سازد .افزايش پتاسيم بيش از اين حد تأثيري در اندازه ميوهها ندارد (به جز در مركبات).
مزة ميوه تابع ميزان اسيدهاي آلي و قند ميوه است .در مركبات در بين سه عنصر اصلي ،پتاسيم
بيشتر باعث افزايش درصد اسيدهاي آلي از جمله اسيد سيتريك و اسيد آسكوربيك ميشود.
در سيب نيز پتاسيم باعث افزايش اسيد ميوه ميشود .ولي تأثير آن به اندازهاي كه در مركبات
مشاهده ميشود .تأثير عوامل محيطي در ميزان اسيدهاي آلي ميوه در بعضي موارد بيش از اثر
پتاسيم است .خاصيت انباري ميوه از نظر اقتصادي اهميت فوقالعادهاي دارد .در مطالعات قديمي
برروي اثر پتاسيم در خاصيت انباري ميوهها تأكيد زيادي شده است .ولي تحقيقات اخير نشان
ميدهند كه اگر درخت در محدودة كمبود پتاسيم باشد افزايش پتاسيم باعث زياد شدن خاصيت انباري
آن ميشود .زيادي مصرف پتاسيم ممكن است باعث كمبود منيزيم در گياه و بروز لكه آب گزيده در
ميوه شود و ميتواند خاصيت انباري ميوه را تقليل دهد در زردآلو پوسيدگي انباري ميوه در نتيجه
افزايش پتاسيم به درختان به ميزان قابل مالحظهاي كاهش مييابد .شهابي ( )1380در يك مطالعه
برروي اثر پتاسيم بر عملكرد و خواص كيفي ميوه سيب قرمز لبناني گزارش نمود كه در شرايطي كه
پتاسيم قابل جذب خاك در باغهاي سيب كمتر از  150ميليگرم در كيلوگرم بود .افزايش پتاسيم به
خاك سايهانداز درختان به همراه مصرف عناصر ريزمغذي به ويژه روي در روش چالكود سبب افزايش
شدت سبزي برگ ،افزايش سطح برگ ،افزايش غلظت پتاسيم در برگ و در نتيجه ايجاد رنگ قرمز
خوشرنگ در ميوه همراه با افزايش جزئي غلظت پتاسيم در ميوه گرديد .ليكن در مواردي كه پتاسيم
قابل جذب خاك از  350تا  400ميليگرم در كيلوگرم بيشتر بود ،افزايش پتاسيم به خاك سايه انداز
سبب افزايش نسبت پتاسيم به كلسيم ) (K/Caبيش از  50گرديده و كاهش ماندگاري نسبي آن و
كاهش خواص كيفي نظير كاهش درصد آب و افزايش آردي شدن در پايان مدت انبارداري (نگهداري
ميوهها به مدت  160روز در سردخانه) را باعث گرديد .ضخامت پوست ميوة مركبات نيز تابع ميزان
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پتاسيم است .در مركبات مبتال به كمبود پتاسيم ضخامت پوست بيشتر است .البته ضخامت پوست در
مركبات بيشتر تابع وضع تغذيهاي روي و بور در درختان است تا وضعيت پتاسيم.
 -2-6مصرف تجملي پتاسيم
با افزايش غلظت پتاسيم در محيط ريشة گياه از طريق مصرف كودهاي پتاسيمي ميتوان تا اندازهاي
ميزان پتاسيم اندامهاي گوناگون بهجز دانهها كه ميزان پتاسيم خود را به نسبت پايدار و در
اندازة حدود  0/3درصد وزن خشك نگهداري ميكنند را افزايش داد .افزايش غلظت پتاسيم در
اندامهاي گياهي به ويژه برگ به مقدار بيش از حد نرمال كه معموالً با افزايش عملكرد همراه
نميباشد ،اصطالحاً مصرف تجملي پتاسيم ( )Luxary Consumptionگفته ميشود كه هم
از ديدگاه اثر آن بر كاهش تنش هاي زنده و غير زنده و همچنين اثرات مفيدآن بر رشد گياه و
بهبود كيفيت محصول ،افزايش كارايي مصرف آب ،مقاومت به تنش خشكي ،افزايش مقاومت به
سرمازدگي ،آفات و بيماري ها به عنوان جنبههاي مثبت مصرف تجملي پتاسيم و هم از ديدگاه
دخالت احتمالي آن در جذب و يا ميزان فراهم بودن فيزيولوژيك منيزيم و كلسيم به عنوان يكي
از جنبههاي منفي مصرف تجملي بر رشد ،عملكرد و كيفيت محصول به توجه خاص در رابطه با
مديريت مصرف كودهاي پتاسيمي در خاك نياز دارد.
 -2-7تحرك دوباره پتاسيم در بين اندام هاي گياهي
عناصر غذايي از نظر توزيع يا انتقال مجدد ) (Remobilizationاز طريق آوندهاي آبكش در
بين اندام هاي گوناگون گياه در طول فصل رشد به سه گروه عناصر متحرك (پويا) ،نيمهمتحرك
و غيرمتحرك (ناپويا) تقسيمبندي شدهاند .در جدول  13اين تقسيمبندي نشان داده شده است.
پتاسيم يكي از پر تحركترين عناصر غذايي معدني در گياه است .به طوري كه كاتيوني عمده
در تركيب شيره آوند آبكشي به حساب ميآيد در شرايط كمبود پتاسيم در گياه اين عنصر از
اندام هاي پيرتر گياه (برگ هاي مسن) به برگ هاي جوان و نقاط مريستمي انتقال مييابد .به طور
كلي وارد شدن و خارج شدن عناصر غذايي معدني متحرك و نيمه متحرك در اندام هاي گياه،
مانند برگ ها ميتواند به طور همزمان انجام گيرد .بنابراين ،جابهجايي دوباره ،تنها هنگامي باعث
كاهش محتواي خالص ميشود كه ميزان خروج بيشتر از ميزان ورود عنصر غذايي به اندام مورد
نظر باشد .اندازهگيري هاي اين رابطه پويا پيچيده است و به استفاده از ايزوتوپ و يا جمعآوري
شيرههاي آوند چوبي و آوند آبكشي به طور جداگانه نياز دارد .بنابراين به طور معمول تغييرات
تركيب عناصر معدني بخشهاي گياه به ويژه برگ ها ،نسبت به زمان تعيين و بررسي ميشوند.
اصطالحا به كاهش خالص در ميزان يا به طور دقيقتر ،در محتواي عنصر يا عناصر غذايي در
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اندام هاي گياهي ،تحرك دوباره ) (Remobilizationگفته ميشود .تحرك دوباره عناصر غذايي
معدني نظير پتاسيم هنگام رشد يك گياه و به خصوص در مراحل سبز شدن دانه؛ هنگام رشد
رويشي شديد كه در اين حالت مواد غذايي و عناصر معدني به اندازه كافي به ريشهها نميرسند؛هنگام
توليد مثل و در گياهان چند ساله دوره پيش از ريزش برگ از اهميت اساسي برخوردار است بطوريكه
نياز به توزيع مجدد عناصر غذايي براي ادامه حيات و مقابله با شرايط تنش كمبود عناصر غذايي با
حداقل كاهش در عملكرد گياه ضرورت دارد.
جدول  .13گروهبندي عناصر غذايي معدني در آوندهاي آبكشي ()Marschner ،1995
متحرك (پويا)
حد واسط (نيمهمحترك)
غيرمتحرك (ناپويا)

)(Li
)(Ca
)(Sr
)(Ba
)(B

ليتيم
كلسيم
استرانسيم
باريم
بُور

)(Fe
)(Mn
)(Zn
)(Cu
)(Mo

آهن
منگنز
روي
مس
موليبدن

)(K
)(Rb
)(Na
)(Mg
)(P
)(S
)(Cl

پتاسيم
روبيديوم
سديم
منيزيم
فسفر
گوگرد
كلر

 -2-7-1جوانه زدن دانه :هنگام رويش دانهها يا اندام هاي ذخيره مانند غدهها ،عناصر غذايي
معدني در بافت دانه (به جز كلسيم) دوباره متحرك ميشوند و از راه آوند چوبي و يا آبكشي ،به
ريشهها و ساقههاي در حال رشد انتقال مييابند.
 -2-7-2ناكافي بودن و يا قطع مصرف :هنگام رشد رويشي ،رسيدن و تأمين مداوم مواد
غذايي به ريشهها به خوبي انجام نميپذيرد .وقوع اين مسئله ميتواند يا به دليل كمبود در ميزان
قابل جذب آن عنصر در خاك ،و يا عدم وجود رطوبت كافي در خاك و يا وجود بيش از حد
رطوبت و ايجاد مشكل تهويهاي در جذب باشد كه جذب را به طور موقت دچار اختالل مينمايد.
در چنين شرايط محيطي ،تحرك دوباره مواد غذايي معدني از برگ هاي بالغ به نواحي رشد تازه،
براي تكميل چرخه زندگي ضروري است .به هر حال در ميان مواد غذايي معدني ،دامنه و ميزان
اين تحرك مجدد ،متفاوت است كه اين وضع با پراكندگي نشانههاي كمبود ظاهري در گياهان
قابل مشاهده است .نشانههاي اوليه كمبود در برگ هاي پير بازتابي از ميزانهاي زياد تحرك
دوباره است ،در صورتي كه نشانههاي اوليه كمبود در برگ هاي جوان و مريستمهاي انتهايي،
بيانگر ناكافي بودن ميزان تحرك دوباره است .در حالتهاي اخير ،تنها بخش كوچكي از مواد
غذايي معدي ميتواند براحتي از برگ هاي كام ً
ال بالغ دوباره تحرك يابد .بديهي است در پي عدم
تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه برطرف نشدن كمبود ،عاليم كمبود عالوه بر اندام هاي پير به
اندام هاي جوان و نقاط مريستمي نيز سرايت ميكند.
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جدول  14اختالف در ويژگيهاي تحرك دوباره مواد را بر پايه توزيع نشانههاي كمبود آنها در گياه به طور
خالصه نشان ميدهد .آگاهي از اين ردهبندي عمومي ،به عنوان نخستين مرحله در تشخيص كمبودهاي
مواد غذايي در گونههاي مختلف گياهان زراعي در شرايط مزرعه ،امري سودمند به نظر ميرسد.
جدول .14تفاوتهاي ويژه ميان توزيع نشانههاي آشكار كمبود و درجه تحرك دوباره
تحرك دوباره
بسيار خوب
ناكافي
بسيار پائين
بياندازه پايين يا هيچ

بخشي از گياه كه نشانههاي كمبود بيشتر
آشكار ميشوند
برگ هاي پير
برگ هاي جوان
برگ هاي جوان
برگ هاي جوان و مريستمهاي انتهايي

ماده غذايي معدني
نيتروژن ،پتاسيم ،منيزيم و فسفر
گوگرد
آهن ،روي ،مس و موليبدن
بور و كلسيم

 -2-7-3مرحله توليد مثل :تحرك دوباره مواد غذايي معدني ،به ويژه هنگام تشكيل دانهها،
ميوهها و اندام هاي ذخيرهاي داراي اهميت است .در اين مرحله از رشد ،رسيدن مواد قندي
به ريشهها و به دنبال آن ،فعاليت ريشه و جذب مواد غذايي ،معموالً به سرعت كاهش مييابد.
بنابراين ،ميزان عناصر غذايي معدني بخشهاي رويشي ،اغلب هنگام مرحله رشد زايشي ،به
ميزاني قابل مالحظه كاهش مييابد (شكل  .)12دامنه اين تحرك دوباره ،به عوامل گوناگون
بستگي دارد كه به طور خالصه اين عوامل شامل ميزان نياز اندامها به ويژه دانهها و ميوهها ،ميزان
ماده غذايي در بخشهاي رويشي ،روابط منبع ) (Sourceو مخزن (Sink)،ميزان جذب به وسيله
ريشهها در هنگام مرحله توليد مثل ميباشند .براي مثال ،دانههاي غالت داراي ويژگي هاي داشتن
ميزان زياد ازت و ميزان اندك پتاسيم ،منيزيم و كلسيم هستند ،در صورتي كه ميوههاي گوشتي
نظير گوجهفرنگي يا اندام هاي ذخيرهاي نظير غدههاي سيبزميني داراي ميزان زياد پتاسيم
مقادير كمتري ازت و فسفر هستند.

شكل  .12نمايش توزيع مواد غذايي معدني درغالت هنگام نمو گياه (خلدبرين و اسالمزاده)1380 ،
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نمونه اي متداول مربوط به اختالف در درجه تحرك دوباره اين مواد غذايي معدني از ساقههاي
رويشي ،در جدول  15براي گياهان نخود در شرايط مزرعه ،نشان داده شده است .درجه تحرك
دوباره ازت و فسفر بسيار زياد است ،در صورتي كه در مورد منيزيم و كلسيم عدم تحرك دوباره
وجود دارد و به جاي آن افزايش خالص در ميزان اين مواد غذايي مشاهده ميگردد .در اين حالت
ويژه ،بايد به خاطر داشت كه بخشي از نيازهاي دانههاي گياهان تيره نخود (لگومها) به ازت ،پس
از گلدهي از طريق تثبيت ازت تأمين ميشود.
جدول .15تحرك دوباره عناصر غذايي معدني در گياه نخود در فاصله زمان ميان گلكردن و رسيدن
دانه()Marschner ،1995
مواد غذايي معدني در برگ و ساقه (كيلوگرم در هكتار)
زمان برداشت
N
P
K
Mg
Ca
31
60
69
76
+21
4

5
8
8
9
+10
26

53
66
61
46
-30
29

7
10
7
3
-73
82

64
87
60
32
-63
76

 8ژوئن (گلدهي)
 22ژوئن
 1ژوئيه
 12ژوئيه (رسيدن)
درصد افزايش يا كاهش پس از  22ژوئن
درصد نسبي در دانهها نسبت به محتواي كل ساقه

تحرك دوباره مواد غذايي معدني كه در درون آوند آبكشي تحرك ريادي دارند ،ميتواند به
سرعت به كاهش ميزان آن ها در بخشهاي رويشي ساقهها منجر شود ،به گونه اي كه باعث
بروز نشانههاي كمبود شديد و حتي ريزش برگ ها هنگام مرحله توليد مثل شود .در چنين
شرايطي ،گياهان به صورت دستگاههاي خود تخريب عمل ميكنند .نمونهاي جالب از اين
گونه تحرك دوباره پتاسيم در دو رقم زراعي گوجه فرنگي ديده شده است (جدول  .)16رقم
 ،VF-13Lبراي سهولت برداشت به وسيله ماشينآالت از طريق بهنژادي به وجود آمده
است .ويژگي هاي آن ،داشتن بار ميوه زياد و زودرس و يكنواخت بودن رسيدن ميوههاي آن
است .در اين واريته ،حتي اگر گياهان در خاك هايي رشد كنند كه در آن ها پتاسيم به ميزان
زياد فراهم باشد ،هنگام رسيدن ميوه ،كمبود شديد پتاسيم رخ ميدهد .چرا كه در اين
مرحله با ايجاد رقابت شديد براي مواد قندي ميان ميوهها و ريشهها و عدم وجود انرژي كافي
براي جذب پتاسيم امكان جذب سريع و به ميزان باالي اين عنصر به وسيله ريشهها وجود
نداشته و در نتيجه آن ،گياه دچار كمبود ميشود .اين نمونه مثال بارزي براي محدوديت
ويژه در توليد محصول است كه به وسيله يك عنصر غذايي معدني به وجود ميآيد و در
ضمن ،نشانه برخي محدوديتهاي فيزيولوژيك در اصالح نبات در گياهان عالي نيز هست
كه در مسايل بهنژادي بايستي مورد توجه خاص قرار گيرد.
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جدول  .16ميزان پتاسيم موجود در دمبرگ هاي دو رقم زراعي گوجه فرنگي در مراحل مختلف رشد
 50درصد ميوهها
رسيدهاند

خوشه نخست
ميوهها صورتي

خوشه نخست
ميوهها بالغ سبز

خوشه سوم
شكوفايي كامل
گل

نمونه زراعي

VFN-8
5/30
6/83
3/48
0/97
VF-13L
5/24
5/86
1/80
0/40
الف -ميزان پتاسيم بر پايه درصد وزن خشك ،نشان داده شده است .ب -نشانههاي كمبود شديد پتاسيم برروي برگ ها

تحرك دوباره براي عناصر غذايي معدني بسيار انتخابي يا گزينشي است .اين گزينشي بودن متناسب
با نياز گياهان به اين عناصر و يا به عبارت ديگر ميزان ضرورت اين عناصر متفاوت است .به عنوان مثال
جدول  17وضعيت گزينش انتخابي عناصر براي گياهان جو كه در محيطهاي شور رشد كردهاند،
نشان داده شده و بسيار جالب است .در ساقههايي كه رشد رويشي دارند ،ميزان پتاسيم كمتر از ميزان
سديم و كلر است .به هر حال ،هنگام تحرك دوباره ،پتاسيم به ميزان بيشتري جابجا ميشود و نسبت
اين سه عنصر معدني در خوشههاي داراي دانه(سيخكها و گلومها) برعكس ميشود .مرحله بعدي در
انتخاب عناصرغذايي هنگام ورود آنها به درون دانهها رخ ميدهد.
دوره توليد مثل و رشد زايشي ،درجه تحرك دوباره عناصر ميكرو و كلسيم ،اغلب
در مقايسه با دوره رشد رويشي ،به گونه اي شگفتآور زياد است .به عنوان مثال در
) (Lupinus albusتا  50درصد عناصر ميكرو و  18درصد كلسيمي كه در آغاز دوره رشد در برگها
انباشته شده بودند ،دوباره به ميوهها انتقال يافته بودند ( .)1995 ،Marschnerدامن ه تحرك دوباره
عناصر ميكرو به شدت به غلظت آنها در برگهاي كام ً
ال بالغ بستگي دارد .هنگام نمو دانه در گندم،
برگهايي كه داراي ميزان زياد مس بودند ،بيشتر از  70درصد مس خود را از دست دادند ،در صورتي
كه گياهان مبتال به كمبود مس ،كمتر از  20درصد اين عنصر را از دست دادند .اين رابطه ميان ميزان
عناصر معدني در برگها و درجه تحرك دوباره ،براي عناصر نيمهمتحرك با آنچه در مورد عنصر غذايي
معدني كام ً
ال متحرك (مانند ازت و پتاسيم) رخ ميدهد ،در تضاد ميباشد .در مورد اين عناصر در
گياهان مبتال به كمبود درصد بسيار بيشتري از آنها جابه جا ميشوند (.) Marschner ،1995
جدول  .17ميزان عناصر معدني گياه جو (واريته زراعي پاالديوم) كه در محيط شور رشد كرده
است*(خلدبرين و اسالمزاده)1380،
Cl
1/52
0/43
0/04

ميزان (ميكرومول بر گرم وزن خشك)
Na
2/27
0/42
0/04

K
0/22
0/56
0/13

* محيط رشدحاوي شش ميليمول  K+و  125ميلي مول سديم به صورت  NaClبوده است.

قسمت گياه
ساقه با رشد رويشي
راكيس ،گلوم ،سيخك
دانه
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دامنه جابه جا شدن و تحرك دوباره عناصر ميكرو ،مس و روي به غير از منگنز داراي ارتباطي
بسيار نزديك با پير شدن برگ است (شكل  .)13سايه انداختن ،از طريق افزايش تحرك دوباره
عناصر سبب تسريع در پيري برگ ميشود .كمبود ازت ،مانند سايه انداختن ،نيز باعث تشديد در
تحرك دوباره مس ميشود .اين حالت در مورد روي نيز گويا است.

شكل  .13اثرات مصرف مس و سايه انداختن بر ميزان مس و ازت موجود در پيرترين برگ گندم.
¡ــــــــــ¡ ،بدون سايهl ،ــــــــــ lسايه دار.

ميزان هاي نسبت باالي تحرك دوباره عناصر ميكرو هنگام رشد و بلوغ ميوه ،احتماالً در نتيجه
تحريك پيري برگ ها به وسيله ميوه است .تحرك دوباره عناصر غذايي معدني ،به چند مرحله نياز
دارد كه اين مراحل فهرستوار به شرح زير ميباشند:
 تحرك در درون سلولهاي برگ
 انتقال در مسير كوتاه از سيتوپالسم به آوند آبكشي
 بارگيري آوند آبكشي
 انتقال در آوند آبكشي
اختالف ميان تحرك دوباره برخي عناصر به ميزان زياد ويا كم در آوند آبكشي به احتمال زياد
وابسته به تحرك اندك آن عناصر در درون سلولهاي برگ است .بخش زيادي از عناصر ميكرو،
به ويژه در درون كلروپالستها جزو ساختمان تركيبات آلي ميشوند .تحريك در تجزيه اين
تركيبات هنگام پيري ،با افزايش مشخص در تحرك دوباره اين عناصر غذايي معدني همراه است.
دامنه تحرك دوباره عناصر غذايي معدني توجه زياد متخصصين اصالح نبات را به گزينش و
پرورش ژنوتيپهايي جلب كرده است كه بازده بيشتري براي مواد غذايي دارند .ژنوتيپهايي كه
در خاك هاي غير حاصلخيز و فقير از نظر عناصر غذايي به طور رضايتبخشي رشد ميكنند ،نه
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تنها ممكن است داراي توان جذب و انتقال بيشتر مواد غذايي معدني باشند بلكه ممكن است در درون
سلول نيز بازده مصرف ماده غذايي باالتري و نيز ميزانهاي باالي تحرك دوباره از برگهاي جوان به
دانهها و اندامهاي ذخيرهاي را از خود نشان دهند.
 -2-7-4دوره پيش از ريزش برگ (گياهان چندساله) :تحرك دوباره مواد غذايي كاني بجز
كلسيم از برگ ها به بخشهاي چوبي ،از ويژگي هاي مشخص گونههاي چندساله در فصل پاييز
و پيش از ريزش برگ است .تغيير رنگ برگ ها در پائيز تا حد زيادي به تحرك دوباره عناصر
از برگ ها به اندام هاي چوبي درختان مربوط ميشود .در اين دوره نشانههاي كمبود ظاهري
مشخصي ديده ميشوند .گوياي اين است كه ممكن است در طول دوره رشد ،كمبود نهاني
ماده غذايي معدني وجودداشته است .گياهاني كه در محيط هاي شور رشد ميكنند ،جابهجايي
ترجيحي برخي مواد غذايي معدني در آن ها اغلب به نشانههاي سميت در حاشيههاي برگ
منجر ميشود كه اين بيانگر تغيير بيشتر در جهت ايجاد توازن يوني شديد پيش از ريزش برگ
است .پتاسيم به ميزان زياد با سازوكار انتقال فعال توسط ريشههاي گياه جذب شده و سريعا به
قسمتهاي فوقاني گياه منتقل مي گردد .انتقال پتاسيم از بخشهاي باال به پايين نيز بسيار مهم مي
باشد پتاسيم به آساني در سراسر گياه توزيع مي گردد .انتقال بلند مسافت پتاسيم بر روي انتقال آب
و حركت مواد فتوسنتزي در آوند آبكش اثر مستقيم دارد .اين انتقال بلند مسافت به انتقال پتاسيم از
عرض غشاهاي سلولي بستگي دارد عالوه بر اين انتقال پتاسيم از عرض غشا سلولي براي فرآيندهاي
مختلف و مهم فيزيولوژيكي ضروري است.

 -2-8كمبود پتاسيم در گياهان

كمبود پتاسيم در گياهان در ابتدا منجر به بروز عالئم ظاهري و نشانههاي قابل ديدن نميشود،
بلكه ابتدا فقط كاهشي در ميزان رشد و عملكرد وجود دارد كه به آن اصطالحاً گرسنگي پنهان
گفته ميشود و تا زماني كه كمبود پتاسيم شديد نباشد ،حتي تا پايان فصل رشد نيز عالئم
ظاهري همچنان بروز نكرده اما كاهش عملكرد در اين شرايط قطعي خواهد بود .در بعضي شرايط
كمبود پتاسيم به هر دليلي شدت پيدا كرده و عالئم ظاهري نيز برروي گياه ديده ميشود .شروع
اين عاليم به دليل تحرك زياد پتاسيم در برگ ها و امكان انتقال مجدد آن از برگ هاي پيرتر
به برگ هاي جوانتر و نقاط مريستمي گياه ابتدا در برگ هاي پير ظاهر شده و با شديدتر شدن
كمبود به برگ هاي جوان نيز سرايت ميكند .نشانههاي ظاهري كمبود پتاسيم ابتدا بر روي
دومين و سومين برگ هاي پيرتر ظاهر ميشود .در پيرترين برگ ها اغلب زردي و سوختگي از
نوك و حاشيه برگ ها شروع شده و به سمت پهنك توسعه مييابد .البته در بعضي گونهها نظير
شبدر نيز ممكن است نقاط سوخته و نكروزه به طور نامنظم در سطح برگ ها ديده شود .همانگونه
كه قب ً
ال نيز ذكر گرديد گياهاني كه به كمبود پتاسيم مبتال هستند معموالً از شادابي و طراوت
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كمتري برخوردار بوده و در شرايط كمآبي به سهولت پژمرده ميشوند .بنابراين مقاومت به خشكي
و شوري در آن ها پائين و حساسيت نسبت به آسيب سرما ،بيماري ها و آفات نيز بيشتر است
(ساالرديني و مجتهدي .)1367 ،مواجهه گياه با كمبود پتاسيم ممكن است به صورت مستقيم
و يا غير مستقيم باشد .از اثرات مستقيم كمبود پتاسيم پائين بودن ميزان قابليت جذب پتاسيم
براي گياه در خاك ميباشد كه كفاف نياز گياه را نميدهد و بسته به سطح پتاسيم قابل جذب
خاك و توانايي خاك براي حفظ غلظت پتاسيم محلول خاك ،سرعت و دوره رشد گياه ،توقع گياه
از نظر پتاسيم و كارايي ريشه در جذب پتاسيم غير تبادلي خاك ممكن است در مراحل مختلف
رشد گياه اتفاق بيفتد.
اثرات غير مستقيم كمبود پتاسيم در گياه به اين معني است كه عليرغم وجود پتاسيم قابل جذب
كافي و حتي باال در خاك به دليل فيزيولوژيكي جذب پتاسيم توسط ريشه و يا انتقال آن از ريشه
به اندام هاي هوايي مختل ميشود كه از آن جمله ميتوان به وجود اثر متقابل منفي مربوط به
غلظتهاي باالي كلسيم ،منيزيم و سديم نسبت به پتاسيم در خاك اشاره نمود در اين حالت
يعني عدم تعادل غلظت اين عناصر در خاك به دليل مشابهت حاملهاي جذب پتاسيم ،كلسيم،
منيزيم و سديم در ريشه جايگاههاي اتصال عمدتاً توسط آن ها اشغال گرديده و بدين ترتيب
پتاسيم كمتري به داخل سلولهاي ريشه انتقال مييابد.

 -2-9روش هاي تشخيص كمبود پتاسيم

روش هاي مختلفي براي پي بردن به كمبود عناصر غذايي و به ويژه پتاسيم در خاك و گياه وجود
دارد كه هر يك محاسن و معايب خاص خود را دارد .متداولترين اين روش ها ،روش تجزيه خاك،
تجزيه گياه (برگ) و روش عالئم ظاهري كمبود است .البته امروزه استفاده از عالئم ظاهري كمبود
روش به هيچ وجه توصيه نميشود .زيرا اگر در گياهي كمبود به گونه اي شدت يابد كه منجر به
بروز عاليم ظاهري گردد كاهش عملكرد گياه حتي در صورت درمان فوري آن نيز قطعي خواهد
بود .حال آنكه در كشاورزي پيشرفته امروزي ،به منظور استفاده بهينه از آب ،خاك و سايرنهادهها
بايستي به گونه اي عمل شود كه از بروز گرسنگي پنهان ) (Hidden hunger signنيز در گياه
جلوگيري شود .اينك به طور اختصار درباره هر يك از روش هاي تشخيص كمبود پتاسيم در خاك
و گياه توضيح داده ميشود.
 -2-9-1روش تجزيه خاك :روش تجزيه خاك يكي از سادهترين ،رايج ترين و در عين حال
مطمئنترين راههاي ارزيابي پتاسيم قابل جذب خاك است .به اين منظور ميتوان با بكارگيري
شيوههاي رايج آزمايشگاهي در كوتاهترين زمان ممكن غلظت عنصر مورد نظر در خاك را
اندازهگيري نموده و پس از مقايسه آن با حد بحراني يا محدوده بحراني غلظت عنصر مورد نظر در
خاك ،نسبت به مصرف يا عدم مصرف آن عنصر تصميمگيري نمود .اما آنچه در اين ارتباط همواره
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بايستي مدنظر قرار گيرد اينكه غلظتهاي اندازهگيري شده در آزمايشگاه همان مقاديري نيستند
كه به تنهايي و بدون در نظر گرفتن نوع گياه ،طول دوره رشد و توقع آن از نظر عنصر مورد نظر،
مديريت زراعي ،عملكرد مورد انتظار و همچنين خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك ،مالك قضاوت
براي توصيه كودي قرار گيرند ،بلكه بايستي با آگاهي كامل از شرايط فوق و در يك جمعبندي
كارشناسانه نسبت به توصيه كودي اقدام گردد .در اين روش دقت در نمونهبرداري خاك به
گونه اي كه بتواند نماينده قطعه زمين مورد نظر باشد و همچنين دقت در مراحل آمادهسازي و
اندازهگيري غلظت عنصر يا عناصر مورد نظر در آزمايشگاه از حساسيت خاصي برخوردار است.
در صورت رعايت كليه شرايط فوق و انجام توصيههاي الزم ميتوان از ايجاد امنيت غذايي براي
گياه در خاك اطمينان حاصل نمود .الزم به يادآوري است كه در روش تجزيه خاك بايستي قب ً
ال
طي مراحل آزمون خاك حد يا محدوده بحراني غلظت عنصر مورد نظر با استفاده از عصارهگير
مناسب در گلخانه و سپس واسنجي آن در آزمايش هاي مزرعهاي درشرايط متفاوت از نظر نوع
گياه ،عملكرد مورد انتظار و حتياالمكان رقم مورد نظر و همچنين خصوصيات فيزيكوشيميايي
خاك تعيين شده باشد كه البته اين كار بسيار پرهزينه و دشوار ،اما از ضروريات است.
 -2-9-2روش تجزيه گياه :يكي ديگر از روش هاي متداول جهت بررسي توان خاك در تغذيه
گياه اندازهگيري غلظت عناصر غذايي در گياه است .با تجزيه بافت هاي گياهي به شرطي كه گياه
در شرايط كمبود شديد نباشد ميتوان تخمين نسبتاً دقيقي از وضعيت تغذيهاي گياه بدست
آورد ،چرا كه در شرايط كمبود شديد رشد ريشه گياه متوقف شده و بافت هاي گياهي غلظت
بيشتري از عناصر غذايي نسبت به گياهان داراي رشد مناسب را از خود نشان ميدهند .نكته
حايز اهميت در تجزيه گياه آن است كه بايد نوع اندام گياهي ،سن گياه ،رقم ،زمان نمونهبرداري
و محل نمونهبرداري دقيقاً مدنظر قرار گيرد چرا كه در زمان هاي مختلف رشد گياه ،تغييراتي در
غلظت عناصر غذايي در اندام هاي گياهي و به ويژه برگ به وجود ميآيد .در روش تجزيه گياه
عموماً اندام مورد نمونهبرداري جهت تجزيه ،برگ گياه و در بعضي موارد برگ به همراه دمبرگ
يا دمبرگ به تنهايي ميباشد و كمتر از ساير اندامها به اين منظور نمونهبرداري ميشود .بديهي
است ارزش كاربردي تجزيه گياه به منظور توصيه كودي بستگي به تفسير صحيح و دقيق آن دارد
و به اين دليل در تفسير دادههاي حاصل از تجزيه گياه بايد به روابط متقابل )(Antagonistic
و تعاون ) (Synergisticعناصر غذايي توجه كافي به عمل آيد .اينك به طور خالصه روش هاي
عمده براي تفسير نتايج تجزيه گياهي توضيح داده ميشود (ملكوتي.)1379 ،
 -2-9-2-1روشهاي غلظت بحراني و حد كفايت :غلظت بحراني (Critical nutrient
) concentrationمحدودهاي از غلظت عناصر غذايي در برگ گياه است كه كمتر از آن ،عملكرد محصول
در مقايسه با غلظت در برگ گياهاني كه سطح عناصر غذايي باالتري دارند شروع به كاهش
ميكند .تفسير نتايج برگي بر اين فرض استوار است كه وقتي غلظت ماده غذايي در بافت هاي
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گياهي پايينتر از غلظت بحراني باشد جذب آن عنصر غذايي از خاك به هر دليل كافي نبوده
است .در روش غلظت بحراني زمان و محل نمونهبرداري در تفسير نتايج حاصل از تجزيه گياه
داراي اهميت زيادي است به عنوان مثال در ذرت محل نمونهبرداري ،برگ روبروي بالل و
مناسبترين زمان نمونهبرداري زمان تشكيل گل آذين نر ميباشد .از آنجا كه غلظت عناصر غذايي
در اندام هاي گياهي با سن فيزيولوژيكي گياه تغيير ميكند ،وجود ارقام مقايسهاي كه در واقع همان
جداول استاندارد هستند الزامي است.
يكي ديگر از روشهاي تفسير نتايج تجزيه برگي استفاده ازحد كفايت )(Sufficiency range approach
است .در اين روش غلظت تكتك عناصر غذايي برگ به صورت كمتر ،بيشتر و يا درحد بهينه گزارش
ميشود .اختالف نظر ميان متخصصان تغذيه گياهي در رابطه با تفسير هر دو روش مذكور بسيار
اندك است .در هر دو روش غلظت عناصر غذايي در گياه به عنوان مبناي تفسير از حد كمبود تا حد
كفايت مورد استفاده قرار ميگيرد .برخي عقيده دارند كه استفاده از روش حد بحراني از ديدگاه
اقتصادي و جلوگيري از مصرف بيرويه كود ،حفظ تعادل عناصر غذايي در خاك و داشتن توليد
پايدار به روش حد كفايت برتري دارد .به نظر نگارندگان در راستاي نيل به اهداف برنامه چهارم
توسعه و همچنين تحقق اهداف برنامه چشمانداز  20ساله توسعه كشور يعني ايران  1400كه همانا
افزايش توليد و بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي ،ارتقاء سالمت جامعه ،تأمين امنيت غذايي
) (Food securityو از همه مهمتر تغيير نگرش جامعه از تأمين كالري تنها به جامعنگري در
تأمين ويتامين ها و عناصر مورد نياز بدن از طريق غنيسازي محصوالت كشاورزي در زنجيره
غذايي ،در عين توجه به حفظ منابع پايه خاك و توليد پايدار ميباشد .چرخش از حد بحراني
عناصر غذايي در خاك و گياهان به عنوان مبناي تفسير نتايج و توصيه كودي به حد مطلوب آن ها
در راستاي غنيسازي اندام هاي مورد مصرف نظير علوفه ،دانه و يا ميوه تا اندازهاي كه منجر به
آلودگيها مسموميت خاك و عدم تعادل عناصر غذايي در خاك نگردد ،ضروري مينمايد .بديهي
است در اين شرايط ،محدود نمودن بررسي مسائل اقتصاد مصرف كود در محدوده نهاده و ستاده
از خاك منطقي به نظر نميرسد بلكه بايستي اثرات غنيسازي در تأمين سالمت جامعه و سپس
نقش و اهميت سالمت جامعه در ايجاد خالقيتها و بهينهسازي امور نيز به عنوان شاخص هاي
ديگر در اقتصاد مصرف كود وارد گرديده و برآن اساس ارزيابي اقتصادي صورت گيرد.
 -2-9-2-2روش تلفيقي تشخيص و توصيه كودي :با عنايت به دشواري ها و
مشكالت اين روش ها در تفسير صحيح نتايج تجزيه برگي به خصوص حساسيت آن ها نسبت
به زمان و محل نمونهبرداري در دو دهه گذشتته ،روش جديـدي به نام روش دريس
) (Diagnosis and Recommendation Integrated Systemيا روش تلفيقي تشخيص و توصيه
كودي ابداع گرديد و در تفسير نتايج تجزيه برگ از آن استفاده ميشود .در اين روش برخالف
ساير روش هاي غلظت بحراني و حد كفايت ،تفسير نتايج تجزيه برگي به سن فيزيولوژيك و محل
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نمونهبرداري بستگي ندارد بلكه از طريق در نظر گرفتن نسبت عناصر غذايي)… (N/P, P/K,
بجاي غلظت مطلق هر عنصر غذايي )…  ،(N, P, K,تشخيص و توصيه كودي در هر مرحله
از رشد در گياهان يكساله و چند ساله امكانپذير ميشود .يكي از محاسن استفاده از نسبتهاي
عناصر غذايي بجاي غلظت مطلق هر يك از عناصر در اين است كه عليرغم تغيير غلظت عناصر
غذايي در اندام هاي گياهي در سنين مختلف گياه در اثر پدپده رقت (Dilution) ،اين نسبت ها
تقريباً ثابت ميمانند بعالوه اينكه با اين انتخاب اثر سن گياه در تغيير غلظت عناصر غذايي كاهش
مييابد و به اين ترتيب ميتوان در محدوده زماني زيادي نسبت به نمونهبرداري از برگ هاي گياه
مورد نظر و ارزيابي وضعيت تغذيهاي آن اقدام نمود .چنانچه قب ً
ال نيز ذكر گرديد در روش هاي
حد بحراني و حد كفايت تنها كمبود يا زيادي يك عنصر غذايي از طريق مقايسه با ارقام مرجع
مشخص ميشود و چنانچه مقادير عناصر غذايي در نمونههاي مورد بررسي كمتر از ارقام مرجع
باشد ،انتظار كاهش عملكرد و يا حداقل افت كيفيت محصول مطرح خواهد بود .در صورتي كه
در روش دريس عالوه بر بيان كمبود و يا زيادي عناصر غذايي ،تعادل نسبي ميان عناصر غذايي
و همچنين ترتيب نياز غذايي گياهان به صورت كمي قابل محاسبه و بيان خواهد بود .كارآيي
صحيح روش دريس ) (DRISزماني تحقق مييابد كه تمام عناصر غذايي موثر در رشد گياه مورد
توجه قرار گيرند .بطور كلي محاسن روش دريس ميتواند به صورت زير خالصه گردد:
 تشخيص را در هر مرحله از رشد گياه امكانپذير مي سازد. عوامل تغذيهاي محدود كننده رشد را به ترتيب اهميت آن ها مشخص ساخته و در رديفي معينقرار ميدهد كه خود معرف وجود عامل و يا عوامل محدود كننده رشد گياه است .بديهي است در
اين شرايط به راحتي مي توان ترتيب كوددهي يا نوع عناصر غذايي كه در ابتدا بايستي مصرف
گردد را مشخص نمود..
يكي از مهمترين اشكاالت اين روش آن است كه تنها در شرايطي كه مصرف كود نامتوازن و
به دنبال آن غلظت عناصر غذايي در خاك نيز نامتعادل باشد ،بهترين روش ،تفسير نتايج برگي
و مناسبترين راه براي توصيه كودي محصوالت ميباشد اما در شرايطي كه مصرف كود متعادل
است جوابگو نميباشد و استفاده از آن توصيه نمي شود .زيرا در اين شرايط محاسبه شاخصها
و مقايسه آن ها با مقادير مرجع اولويتي را نشان نميدهد .در روش دريس تفسير نتايج تجزيه
برگ با كمك ارقام مرجع ) (Normامكانپذير است .اين ارقام طبق تعريف همان مقادير عناصر
غذايي در نمونههاي گياهي با عملكرد باال هستند .ارقام مرجع در واقع نتايج برآيند تمامي عوامل
موثر در رشد و از جمله نوع خاك ،شرايط اقليمي منطقه ومديريت مزرعه ميباشد كه هر كدام
به نحوي در نيل به عملكرد مناسب سهيم هستند .ارقام مرجع از ميانگين نتايج تجزيه برگي
نمونههاي زيادي به دست آمدهاند كه بارها در زمانها و مكان هاي مختلف تكرار و محاسبه شدهاند.
بديهي است زمان و اندام مورد نمونهبرداري هر يك از گياهان زراعي با وضعيت تغذيهاي مجهول
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ميبايستي مشابه شرايط مربوط جهت به دست آوردن ارقام مرجع در نظر گرفته شوند تا مبناي
مقايسه به طور صحيح و اصولي انجام گيرد .پس از آنكه ارقام مرجع براي هر گياه در شرايط
منطقه مشخص شد از طريق مقايسه نتايج تجزيه برگي ساير مزارع يا باغها باارقام مرجع و استفاده
از دياگرام سه محوري دريس يا محاسبه شاخص هاي دريس ميتوان نسبت به وضعيت تغذيهاي
گياه اطالع حاصل نموده و تصميم الزم اتخاذ كرد .به هر حال روش دريس به اطالعات وسيعي
نيازمند ميباشد تا بتواند تفسير صحيحي را ارائه نمايد ،بنابراين جمعآوري اين اطالعات وسيع در
عمل هزينهبري بااليي داشته و كار پر زحمت و مشكلي است .جهت كسب اطالعات بيشتر در اين
زمينه عالقهمندان را به مراجعه به كتاب روش جامع تشخيص و ضرورت مصرف بهينه كودهاي
شيميايي نوشته محمد جعفر ملكوتي ( )1380توصيه مينمايد.
 -2-9-2-3روش انحراف از درصد بهينه :برخالف روش دريس كه به اطالعات وسيعي
نيازمند بوده تا بتواند تفسير صحيحي ارايه دهد و به عبارت ديگر استفاده از آن نياز به تعيين ارقام
مرجع از طريق انجام آزمايش ها و تجزيههاي متعدد دارد ،روش انحراف از درصد بهينه يا روش
) DOP (Deviation from Optimum Percentageدر مورد تمامي گياهان به سادگي
قابل استفاده است و به دادههاي وسيع نظير آنچه كه در روش دريس مورد نياز است ،احتياج
ندارد .رابطه مربوط در اين روش به صورت زير است.
در رابطه فوق  Cغلظت عنصر غذايي در نمونه گياهي است كه بايستي نياز كودي آن تعيين گردد
و  Crefغلظت عنصر غذايي در گياهي است كه از لحاظ عملكرد و كيفيت در شرايط مطلوب قرار
دارد ولي از لحاظ ساير شرايط مشابه شرايط نمونه مجهول ميباشد .در تفسير نتايج حاصل از اين
روش دو قانون ساده به شرح زير وجود دارد:
•مقدار قدر مطلق شاخص  DOPاهميت و يا شدت خروج از حالت تعادل را نشان ميدهد .زيرا
عدد صفر بيانگر حالت تعادل و مقادير باالي قدر مطلق شاخص  DOPنشاندهند ،انحراف
زياد از حالت تعادل ميباشد كه از اين نظر مشابه روش دريس ميباشد.
•براي هر عنصر مقدار منفي شاخص  DOPنشاندهنده حالت كمبود و مقدار مثبت نشاندهندة
حالت بيش بود آن عنصر است.
اين روش همانند روش دريس به عدم تعادل عناصر در گياه رتبه داده و يك ترتيب عدم
تعادل را براي عناصر مختلف نشان ميدهد كه ميتواند از جنبه مديريت تغذيهاي بسيار
مهم باشد .جمع قدر مطلق شاخص هاي  DOPبراي عناصر مختلف نشاندهنده خروج
از حالت تعادل است .براساس مطالعات انجام شده جمع مقادير قدر مطلق اين شاخص
DOPΣهمبستگي مثبت و معنيداري ( )r= 0/98با جمع مقادير قدر مطلق شاخص هاي دريس
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داشته است كه اين همبستگي ميتواند بسيار مفيد باشد زيرا بر طبق نتايج تحقيقات قبلي بين
جمع قدر مطلق شاخص هاي دريس و عملكرد رابطه معكوس و معنيداري وجود دارد .در روش
دريس هنگاميكه كه مصرف كود متعادل ولي كم يا زياد باشد در هر دو حالت شاخص صفر به
دست ميآيد و نميتواند تفسير صحيحي ارايه نمايد در حالي كه روش  DOPدر اين شرايط
نتايج را با شاخص هاي منفي و يا شاخص هاي مثبت به وضوح ارايه ميكند .اما عليرغم محاسن
باال ،اين روش داراي نقايصي ميباشد كه دانستن آن ضرورت دارد .نخست اينكه در اين روش
مشابه روش غلظت بحراني از غلظت مطلق عناصر غذايي و نه نسبت آن ها استفاده ميشود كه در
اين حالت برخالف روش دريس ،زمان ،شرايط و محل نمونهبرداري بسيار اهميت مييابد و بايد در
مورد هر دو نمونه مرجع و نمونه مجهول اين شرايط مشابه باشد .دوم اينكه اين روش نيز مانند
ساير روش هايي كه براي تعيين وضعيت تغذيهاي گياه به نتايج تجزيه برگي متكي هستند ،اين
نقص عمده را دارد كه ممكن است غلظت عنصر غذايي عليرغم باال بودن ،به داليل فيزيولوژيكي
نتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد و در نتيجه در حالي كه گياه از كمبود شديد آن رنج
ميبرد اين روش قادر به تشخيص صحيح آن نباشد .اينك براي آشنايي بيشتر با روش  DOPو
چگونگي تفسير نتايج با استفاده از اين روش به ذكر يك مثال پرداخته ميشود .مثال :در يك باغ
پرتقال به منظور تعيين وضعيت تغذيهاي درختان ،نمونهبرداري برگ انجام و پس از اندازهگيري
غلظت عناصر غذايي برگ ارقام زير بدست آمد.
N =%2/25 ،P = %0/25 ،K = %3/40 ،Ca = %2/40 ،Mg =%0/84
اگر فرض شود كه حد نرمال طبيعي پنج عنصر غذايي در پرتقال به شرح زير باشد .وضعيت
تغذيهاي اين باغ را مشخص نمائيد.
 Mg =%0/8 ،N = 3/00 ،P = %0/25 ،K = %4/00و Ca = %2/00
حل :با استفاده از فرمول فوق:
DOP N= [)2/25×100(/ 3/]00 -100 = -25
DOP P= [)0/25×100(/ 0/]25 -100 = 0
DOP K= [)3/40×100(/ 4/]00 -100 = -15
DOP Ca= [)2/40×100(/ 2/]00 -100 = +20
DOP Mg= [)0/84 ×100(/ 0/]80-100 = +5
به اين ترتيب و براساس نتايج به دست آمده در باغ مورد نظر درختان با كمبود ازت و پتاسيم و
زيادي نسبي كلسيم و منيزيم مواجه ميباشند.
 -2-9-3روش مشاهده عالئم ظاهري كمبود :همانگونه كه قب ً
ال نيز اشاره شد امروزه استفاده
از عالئم ظاهري كمبود جهت تشخيص وضعيت عناصر غذايي در خاك و گياه به هيچ وجه توصيه
نميشود چرا كه در صورت بروز عاليم ظاهري هر گونه تالش در جهت باز گرداندن گياه به
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وضعيت رشد طبيعي نرمال اگرچه بيفايده نيست اما در هرصورت گياه بخشي از عملكرد خود را
از دست ميدهد .در هر حال اطالع از عالئم اختصاصي كمبود هر يك از عناصر غذايي در گياهان
براي كارشناسان و كليه افرادي كه به نحوي با گياهان زراعي سروكار دارند مفيد به نظر ميرسد.
گرچه عالئم كمبود پتاسيم در گونههاي مختلف گياهان بسيار متفاوت است ولي در عين حال
عالئم مشتركي نيز وجود دارد كه در غالب گياهان مشاهده ميشود .در اين قسمت ابتدا به ذكر
عاليم كمبود پرداخته و سپس برخي تصاوير جهت درك بيشتر مطالب ارائه ميگردد .مطالب اين
قسمت مستقيماً با تغييراتي از كتاب حاصلخيزي خاك ساالرديني ( )1371گرفته شده است كه
بدين وسيله تشكر مينمايد.
در مورد كمبود پتاسيم دو نوع عالمت مورد بررسي است :اول ،رشد و نمو گياه و دوم ،عالئم برگي .
گياهان مبتال به كمبود پتاسيم معموالً ضعيف ،كوتاه و كوچك هستند .رشد ساقه اصلي و شاخهها
متوقف گشته و فاصلة ميانگرهها كوتاه ميشود .درصورت شدت كمبود شاخهها از انتها شروع
به خشك شدن ميكنند .در غالت با آنكه بوته به تعداد زياد پنجه مياندازد ولي تعداد خوشهها
محدود است و اين خوشهها نيز كم دانه و الغر هستند .برگ ها در گياه مبتال به كمبود پتاسيم
به رنگ سبز تيره مايل به خاكستري در ميآيند و شفافيت و شادابي خود را از دست ميدهند و
ممكن است رنگ پريدگي و زردي بخصوصي در بين رگبرگ ها مشاهده شود .در كمبود پتاسيم
يك يا چند عالمت زير ابتدا در برگ هاي پير و سپس در بيشتر برگ ها ظاهر ميشود .قهوهاي
شدن نوك برگ ها (نوك سوختگي) ،سوختگي لبه(لب سوختگي) ،ظهور سوختگي در داخل پهنه
برگ با تراكم بيشتر از حاشيه برگ و لوله شدن پهنه برگ در گياهان پهن برگ به طرف باال يا
به طرف پائين از جمله عالمتهايي است كه برگ هاي دچار كمبود پتاسيم پيدا ميكنند و در هر
دو مورد لوله شدن در طول رگبرگ اصلي است.
لب سوختگي برگها در گياهان پهن برگ غالباً به علت كمبود پتاسيم است ،ولي در عين حال بايستي
توجه داشت كه عوامل ديگري نيز ممكن است همين عاليم را به وجود آورند .شور شدن خاك ،سميت
برخي عناصر ،زيادي مصرف كود ،سرمازدگي و بادگرم نيز ممكن است باعث سوختگي لبه برگها
شوند .در غالت ساقه معموالً كوتاه ،گياه الغر و مقدار دانه كم ،خوشه و دانههاي آن كوچك است .بوته
ممكن است داراي تعداد بسيار زيادي پنجه باشد ولي ساقه گل دهنده بسيار كم باشد .برگها به رنگ
سبز مايل به خاكستري يا كمي رنگ پريده و لبهها و نوك برگها ممكن است سوخته و قهوهاي باشد.
در جو كه از حساسترين گياهان به كمبود پتاسيم است بخصوص در كمبود شديد ،برگها رنگ پريده
ميشوند و نقاط سفيدي در روي برگ مشاهده ميشود ولي اين لكه و نقاط پس از آنكه برگها بيشتر
زرد شدند از بين ميرود .لب سوختگي و نوك سوخت نيز مشاهده ميشود.
در كلمها ابتدا رنگ برگ ها سبز مايل به خاكستري ميشود و ممكن است بين رگبرگ ها رنگ
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پريده شود .برگ ها لب سوخته شده و به طرف پائين لوله ميشوند در كلم گل سوختگي ممكن
است به طرف داخل پهنك و بين رگبرگ ها توسعه يابد .بطور كلي در گياهان اين خانواده نمو
برگ ها بطئي و جنس برگ ها خشبي و سخت و از لحاظ كيفيت نامرغوب ميشود .در چغندرقند
برگها نسبتاً راست ميايستند .برگهاي پير لب سوخته شده و به طرف پائين لوله ميشوند در كلم
گل سوختگي ممكن است به طرف داخل پهنه و بين رگبرگها توسعه يابد.
در چغندر قند برگها حالت نسبتاً راست پيدا كرده ،برگهاي پير لب سوخته و پالسيده ميشوند
و اطراف گياه ميريزند .دمبرگ ممكن است زخمهاي طولي داشته باشد .درسيبزميني كه احتياج
زيادي به پتاسيم دارد ،كمبود پتاسيم باعث كوتاه و فشرده شدن بوته ميشود .برگها به رنگ سبز
مايل به خاكستري در ميآيند ،شفافيت خود را از دست ميدهند و ممكن است سوختگي بين
رگبرگ در آنها ظاهر شود .لب و نوك سوختگي برگها ممكن است ظاهر شود و در زير پهنه
برگ قهوهاي برنزي ميشود .برگها چروكيده و به طرف پائين لوله ميشوند .باالخره برگها پس
از سوخته و قهوهاي شدن ،پالسيده شده و ميريزند .ساقهها ممكن است بخوابند و شاخ و برگ به
صورت توده قهوهاي رنگي خاك را بپوشاند .تشكيل غده محدود و عملكرد محصول ناچيز خواهد بود.
در گوجهفرنگي كمبود پتاسيم باعث چوبي شدن و كندي رشد ميشود ،برگ ها سبز مايل به
خاكستري ،در برگ هاي پايين بوته ،حاشيه برگ ها سبز و بين رگبرگ ها خاكستري كم رنگ
ميشود .باالخره اين برگ ها لب سوخته و به طرف باال لوله مي شوند .برگ هاي باالي بوته نيز به
تدريج عاليم فوق را نشان ميدهند .ميوهها يكنواخت نميرسند و لكههاي سبز مايل به زرد در
زمينة قرمز يا صورتي برروي ميوهها مشاهده ميشود.
كمبود پتاسيم در درختان ميوه فوق العاده اهميت دارد .در سيب ،گالبي و گيالس ،نمو كند
ميشود و خشكيدن سرشاخهها عادي است .برگ ها به رنگ سبز خاكستري درميآيند و زردي
بين رگبرگ ها و لب سوختگي قهوهاي يا خاكستري در آن ها ظاهر ميشود .جوانههاي گل و
شكوفهها فراوانند ولي عملكرد ميوه كم و ميو ه نامرغوب ميشود .رنگ ميوهها يا بسيار قرمز
ميشود و يا اصوالً سبز مانده و به نظر نارس ميرسد و مزة آن ها ترش و جنس گوشت ميوه
خشبي است .در گالبي لب سوختگي ممكن است تقريباً به رنگ سياه ظاهر شود .در هلو ،آلو و زرد
آلو پهنه برگ در طول رگبرگ مياني چروك ميخورد و بدنبال آن زردي و سوختگي بين حاشيه
و برگ ظاهر ميشود .در نتيجه برگ ها ترك ميخورند و پاره ميشوند .نقاط يا لكههاي صورتي
تا بنفش در برگ مشاهده ميشود .برگ هاي مرده ممكن است مدت طوالني روي شاخه بمانند و
يا در مدت كوتاهي خزان كنند .در مركبات ،پهنه برگ در طول رگبرگ مياني چروك ميخورد.
نقاط كوچك صمغي روي برگ پيدا ميشود كه به تدريج بزرگ ميشوند و به رنگ قهوهاي يا سياه
در ميآيند .ميوهها پوست كلفت ،خشن ،بدرنگ و كم آب هستند .عاليم اختصاصي كمبود پتاسيم در
گياهان مهم زراعي و باغي در جدول  18آمده است.
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جدول  .18راهنماي اختصاصي تشخيص كمبود پتاسيم در گياهان
عالئم اصلي براي تشخيص كمبود

ساقه و ميان گرهكوتاه و نبات الغر و نحيف ميباشد .برگ ها برنگ سبز تيره مايل به آبي كه ممكن است
كمي در حاشيه و نوك زرد شده باشند .زردي بعداً به قهوهاي ،سوختگي ومردن نوك و حاشيه برگ ها منتهي
ميشود .سوختگي تمام سطح برگ ها را نيز ممكن است فرا گيرد .تعداد ساقه ممكن است زياد باشد ولي
تعداد خوشه در آن ها خيلي محدود است و دانهها چروكيده و كوچك هستند .در جو موقع بيماري شديد
لكههاي كوچك و بزرگ سفيد يا زرد روشن در روي برگ ها ظاهر ميشود.
در يوالف قسمت نوك برگ ها به رنگ قهوهاي مايل به قرمز در ميآيد.
گياه الغر ميان گره كوتاه – برگ ها نسبت ًا دراز و چروكيده و روي آن ها خطوط زرد طولي كه در زير برگ
بهتر ديده ميشوند وجود دارد.حاشيه و نوك برگ ممكن است سوخته يا قهوهاي شود .خوشه كوچك بوده
و در قسمت انتهايي آن دانه تشكيل نميشود.
برگ ها رنگ پريده با نقاط نكروزي قهوهاي در لبهها و بين رگبرگ ها ،ممكن است لوله شده يا بهصورت
فنجاني به طرف پايين در آيند.
برگ ها برنگ قهوهاي مايل به آبي ،حاشيه برگ ها سياه يا قهوهاي و يا سوخته است .برگ ها زاويهتندي با
ساقه تشكيل ميدهند.
برگ هاي پير داراي لكههاي زرد نامنظم در تمام سطح كه تجمع آن ها در حاشيه و نوك برگچهها بيشتر
است .بعداً نقاط قهوهاي مرده و انساج مرده از محل خود خارج شده و به برگ حالت غربالي ميدهد .نصف
برگ ممكن است به شدت سوخته باشد در صورتي كه نيم ديگر آن برنگ سبز تيره باقي بماند ،برگ ها به
طرف پايين فنجاني ميشوند.
روي برگ ها لكههاي كوچك زرد يا سفيد رنگ بخصوص در حاشيه ظاهر ميشوند تمام حاشيه برنگ زرد در
ميآيند سپس انساج آن ميميرند .در يونجه اين انساج ممكن است بريزند .در شبدر برگچهها فنجاني ميشوند.

الف :غالت
1گندم
-1
2جو
-2
3جو دو سر
-3
4چاودار
-4
-2ذرت

ب -حبوبات
 -1لوبيا
 -2باقال
 -4سويا (لوبياي روغني)

ج – علوفه

عالئم اصلي براي تشخيص كمبود

برگها سبز تيره با حاشيه زرد يا قهوهاي و برگهاي پير ،زرد كه در حاشيه نكروزي و سوخته هستند .برگها فنجاني
و چروكيده و بوته فشرده و توي هم رفته جلوه ميكند .ساقه و شاخهها الغر و ميان گرهها كوتاه ميباشد .بوت ه قبل
از رشد كامل ممكن است از حالت ايستاده خارج شده و برروي زمين پخش شود و گوشت غده به حالت آبي رنگ در آيد.
برگ هاي جوان سبز تيره و برگ هاي پير در حاشيه خاكستري يا زرد هستند كه بعداً سوخته و لبه برگچهها به
طرف باال لوله ميشود  .قسمتهاي سوخته قهوهاي رنگ ميشوند .پايين بوته برنزي به نظر ميآيد ،ساقهها
الغر ميان گرهها كوتاه و ميوهها به طور غير يكنواخت ميرسند.
برگ هاي سبز تيره با حاشيه و ميان رگبرگ هاي قهوهاي يا سوخته ،لبهها به طرف پايين لوله ميشوند.
در كلم پيچ نوك برگ ها مرده و رنگ آن ها سبز روشن متمايل به آبي ميباشند .در شلغم برگ ها چروكيده
بوده و ممكن است خزان كند.
برگ ها كمي زرد بوده و از حاشيه و از برگ هاي پير شروع به قهوهاي شدن ميكند تا باالخره تمام برگ ها
قهوهاي رنگ ميشوند .ريشه باريك و الغر ميباشد.
عالئم اصلي براي تشخيص كمبود

برگ هاي سبز تيره بوده و در حاشيه دمبرگ هاي پير شروع به قهوهاي شدن ميكنند  .دمبرگ ها كوچك
و الغر هستند.
برگ هاي پير ابتدا كمي زرد بوده و در نوك شروع به خشك شدن و مردن ميكنند و يا پژمرده شده و روي
زمين ميخوابند .غده كوچك ميماند.
برگ هاي اسفناح كمي زرد و در چغندر لبويي سبز تيره است  .حاشيه برگ ها قهوهاي شده و به طرف پائين
لوله ميشوند .ميان رگبرگ ها قهوهاي شده و چروكيده ميباشد.روي ساق ه و دمبرگ هاي پير نقاط قهوهاي
ديده ميشوند.

مانند چغندر لبويي برگ ها داراي لكههاي سفيد متمايل به زرد روشن و نقاط قهوهاي تيره به تعداد زياد در
حاشيه و بين رگبرگ ها ميباشد .مركز اين لكه ميميرد برگ ها باالخره برنگ قهوهاي مايل به قرمز در آمده
سپس خشك شده و قبل از رشد كامل خزان ميكنند .غوزهها بدشكل و الياف نامرغوب ميباشد.

گياهان

گياهان
د -سبزيجات
 -1سيب زميني
 -2گوجهفرنگي
 -3انواع كلم
شلغم
تربچه
 -4هويج

گياهان

 -5كرفس و كاهو

 -6پياز – تره فرنگي
 -7اسفناج
چغندر لبويي
هـ  -گياهان صنعتي
1چغندر قند
-1
2پنبـــــه
-2
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گياه كوچك ،فاصله ميانگرهها كوتاه و برگ ها در حاشيه و نوك قهوهاي هستند و برگ ها از پايين بوته
خزان ميكنند.

 -3كتان

اگر كمبود از ابتدا وجود داشته باشد برگ هاي پير لكههاي رنگ پريدهاي بين رگبرگ ها و در حاشيه و نوك
برگ ها ظاهر مينمايند .ولي وقتي كمبود بعداً بروز كند اين رنگ پريدگي در برگ هاي جوان نيز ممكن
است ديده شود .به دنبال زردي نكروز نيز شروع ميشود كه در ابتدا به صورت لكههاي كوچك است بعداً
به هم پيوسته و قسمت عمده برگ ها را ميپوشاند .قسمتهاي مرده ممكن است بريزد و حالت مشبك
به برگ ها بدهد .قسمتي از برگ كه عالئم نكروز ندارند به رنگ سبز تيره است .برگ ها به طرف پايين
فنجاني ميشوند.

 -4توتون

برگ ها به رنگ سبز تيره با حاشيه و بين رگبرگ هاي سوخته در آمده و برگ هاي پير زودتر خشك شده
و ميريزند.

 -5چاي

برگ هاي جوان سبز تيره هستند و هرچه پيرتر ميشوند به تدريج زردتر ميگردند .سطح فوقاني رگبرگ ها
قرمز رنگ است .برگ هاي پير از نوك و حاشيه شروع به مردن ميكند ولي قبل از مرگ كامل رنگ پريدگي
و نقاط نكروزي بسيار ريز بين رگبرگ ها ظاهر ميشود.
برگ ها برنگ سبز روشن كه لكههاي نكروزي بين رگبرگ ها و در حاشيه آن ها ديده ميشود.

برگ هاي قسمت وسط شاخهها سبز تيره شده و بين رگبرگ ها ممكن است حالت كلروز ايجاد شود .حاشيه
برگ ها ارغواني و پس از مدت كوتاهي قهوهاي و مرده ميشوند و برگچين و چروكدار ميگردد .برگ هاي
مرده براي مدت زيادي روي شاخه باقي ميمانند .رنگ برگ ها در گالبي سبز مايل به آبي و حاشيه آن
سياه ميگردد.
عالئم اصلي براي تشخيص كمبود

 -6نيشكر
 -7بادام زميني
و -درختان ميوه
1سيب
-1
گالبي
گيالس
گياهان

برگ ها در طول رگبرگ مياني چروك ميخورند كه به دنبال آن نكروز در حاشيه و بين رگبرگ ها ظاهر
ميشود و برگ ها ترك خورده و پاره ميشوند .ذرات رنگي صورتي تا بنفش در برگ پيدا ميشود .برگ هاي
مرده ممكن است گاهي نيز خزان كنند و در مواردي خزان نكنند.

-2
آلو
زردآلو

2هلو

پهنه برگ در طول رگبرگ اصلي چنان چروك خورده و چين داده شده كه مثل آن است كه رگبرگ مياني
خيلي كوتاه شده باشد .نقاط كوچك صمغي روي برگ پيدا شده و به تدريج بزرگ ميشوند و كم كم به رنگ
قهوهاي يا سياه رنگ در ميآيند .ميوهها داراي پوست ضخيم ،خشن ،بدرنگ و كم آب هستند.

-3

3پرتقال

حاشيه برگ هاي پاييني قهوهاي ميشود و برگ ها به ندرت ارغواني ميگردند .ساقهها الغر و رنگ گلها
گرفته ميباشد.
حاشيه برگ هاي پاييني داراي نقاط نكروزي است كه بعداً قهوهاي رنگ شده و برگ خزان ميكند.

ز -گياهان زينتي
 -1گل سرخ
-2بگونيا

برگ ها به رنگ سبز مايل به خاكستري بوده و روي آن ها حالت ابلقي خفيفي ديده ميشود .لب سوختگي و
باالخره خزان در حالت شدت بيماري امري عادي است.

 -4مينا

برگ هاي پير در بين رگبرگ ها و حاشيه داراي لكههاي زرد مايل به سفيد بوده و حالت ابلقي دارند .حاشيه
برگ قهوهاي شده و خزان ميكند.

 -5سينهرز

برگ هاي جوان رنگ پريده ،سبز مايل بهزرد با رگبرگ هاي سبز تيره – برگ هاي پير زرد مايل به خاكستري،
بخصوص در بين رگبرگ ها و حاشيه برگ ها ميباشند .حالت ابلقي ،قهوهاي و زرد بين رگبرگ ها و حلقه
مشخص قرمز آجري يا بنفش دور تا دور برگ نيز ممكن است ديده شود.

 -6شمعداني

برگ هاي جوان سبز مايل بهزرد با رگبرگ هاي سبز تيره بوده و تهرنگ قرمز در حاشيه دارند .نقاط نكروزي
در حاشيه و نقاط قهوهاي پراكنده برروي سطح برگ ديده ميشود.

 -7ميمون

برگ هاي پايين بوته قهوهاي شده و ميميرند .ساقهها سست و نبات حساسيت زيادي براي بيماري دارد.

 -3ميخك
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اشكال زير كمبود پتاسيم در تعدادي از گياهان را نشان ميدهند (:)1992 ،Bergmann
عالئم كمبود پتاسيم در گندم:

عالئم كمبود پتاسيم در برنج:

عالئم كمبود پتاسيم در ذرت:

عالئم كمبود پتاسيم در نيشكر:
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عالئم كمبود پتاسيم در سيبزميني:

عالئم كمبود پتاسيم در پياز:

عالئم كمبود پتاسيم در كلزا:

عالئم كمبود پتاسيم در سويا:
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عالئم كمبود پتاسيم در آفتابگردان:

عالئم كمبود پتاسيم در پنبه:

عالئم كمبود پتاسيم در سيب:

عالئم كمبود پتاسيم در مركبات:

+K

-K
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عالئم كمبود پتاسيم در انگور:

عالئم كمبود پتاسيم در پسته:

عالئم كمبود پتاسيم در گل هاي زينتي:
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 -2-10مقابله گياهان با كمبود پتاسيم

همانگونه كه در فصل اول نيز اشاره شد مقدار متوسط پتاسيم كل در خاك هاي زراعي حدود 1/3
درصد ميباشد در حاليكه پتاسيم قابل جذب خاك براي گياه كمتر از يك تا دو درصد پتاسيم
كل خاك را تشكيل ميدهد  .اما اين به بدان مفهوم نيست كه اشكال ديگر پتاسيم براي گياه
قابل استفاده نميباشند .بلكه بسته به شرايط خاك و نوع كاني هاي پتاسيمدار موجود،طول دورة
رشد و ميزان برداشت گياه ،پتاسيم از فرمهاي غير قابل دسترس به فرم قابل دسترس تبديل
ميشود .سينتيك رهاسازي پتاسيم از بين اليههاي رسي و كاني هاي خاك عامل مهمي در
ميزان مواجهه گياه با كمبود پتاسيم در خاك است .با توجه به كندي سرعت رها سازي پتاسيم
در خاك هرچقدر كارآيي گياه در جذب پتاسيم از منابع غير تبادلي بيشتر باشد بههمان اندازه
گياه كمتر دچار كمبود پتاسيم ميشود و به اين ترتيب نياز به مصرف كود پتاسيمي در خاك
نيز كاهش مييابد .استفاده از روش هاي بهنژادي ميتواند گام مؤثري در افزايش كارآيي گياه
در جذب پتاسيم بومي خاك باشد .به عنوان مثال گياهاني كه داراي سيستم ريشهاي گسترده و
عميقتري هستند بالطبع حجم خاك در اختيار ريشه آن ها بيشتر بوده و امكان استفاده از مقدار
زيادتري از پتاسيم بومي خاك براي آن ها نيز بيشتر است.
گونههاي گياهان و حتي ارقام مختلف يك گونه گياهي از نظرنحوه مواجهه با شرايط كمبود و
سطح مقاومت آن ها در شرايط كمبود پتاسيم متفاوت ميباشند .اختالف ارقام و گونههاي مختلف
در اين رابطه به حدي است كه ميتوان با روش هاي معين گونههاي مقاوم و يا حساس به كمبود
پتاسيم را شناسايي نمود .تحقيقات متعدد نشان داده است كه گياهان به روش هاي مختلفي
ميتوانند با كمبود پتاسيم مقابله نمايند كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ـ توسعه سيستم ريشهاي :گياهاني كه از گستردگي ريشهاي بيشتري برخوردار باشند ،قادر
خواهند بود سطح بيشتري را در معرض جذب پتاسيم عرضه شده از خاك قرار دهند .از طرف
ديگر با توجه به تحرك اندك پتاسيم در خاك ،توسعه بيشتر شبكه ريشهاي و شكل پخشيده
ريشه باعث ميشود دسترسي ريشهها در طول دوره رشد به نقاطي از خاك كه پتاسيم آنها توسط
ساير ريشهها تخليه نگرديده است بيشتر شود و بنابراين كارايي جذب پتاسيم افزايش يابد.
ـ نسبت سطح ريشهها به اندام هوايي گياهان :از اين نظر حايز اهميت ميباشد كه ريشههاي
گياهان تأمينكننده عناصر غذايي مورد نياز براي رشد اندام هاي هوايي ميباشند ،لذا بعضي از
گونهها و يا ارقام مقاوم به كمبود پتاسيم با كاهش نسبت سطح اندام هوايي به سطح ريشهها در
واقع سرعت تأمين پتاسيم را متناسب با تقاضاي بخش رويشي تنظيم و بدينوسيله با كمبود
پتاسيم مقابله ميكنند.
ـ كاهش حداقل غلظت پتاسيم در محلول خاك كه در آن غلظت جذب پتاسيم امكانپذير
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است :در صورتيكه جذب پتاسيم براساس نظر بسياري از محققين از معادله ميكائيليس-منتن
پيروي نمايد Cmin ،به صورت غلظتي از پتاسيم در محلول خاك
تعريف ميشود كه در كمتر از آن جذب پتاسيم از محلول امكانپذير نميباشد Cmin .از خصوصيات
ژنتيكي گياهان بوده و بنابراين گياهان با  Cminكمتر توانايي جذب پتاسيم را در غلظتهاي كمتر
آن در محلول دارا ميباشند.
ـ ترشحات ريشههاي گياهان :تحقيقات اخير محققين نشان داده است كه ريشههاي بعضي
از ارقام گياهان در شرايط كمبود پتاسيم با ترشح موادي به درون خاك قابليت استفاده پتاسيم
خاك را افزايش داده و بنابراين باعث ميگردند اين گياهان بتوانند با كمبود پتاسيم مواجهه نموده
و رشد قابل قبولي داشته باشند .هنوز مشخص نيست كه ترشحات ريشه گياهان با چه مكانيسمي
قادر خواهند بود جذب پتاسيم را براي گياهان تسهيل نمايند و آيا اين اثر مستقيم يا غير مستقيم
است (بازرگان.)1382 ،

 -2-11درمان كمبود پتاسيم

از آنجا كه حركت پتاسيم در خاك عمدتاً تحت تأثير پخشيدگي ميباشد هر عاملي كه پخشيدگي
پتاسيم در خاك را افزايش دهد ،قابليت عرضه پتاسيم را افزايش داده است .با توجه به رابطه :
كه در آن  ،Deضريب پخشيدگي موثر يون ،Di ،ضريب پخشيدگي يون در آب q ،درصد حجمي
رطوبت f ،پيچخوردگي مسير حركت محلول و  bقدرت بافري خاك ميباشد ،ميتوان دريافت كه
ضريب پخشيدگي پتاسيم در خاك مشخصاً به رطوبت ،قدرت بافري خاك و پيچخوردگي مسير
حركت يون وابسته است ،لذا تهويه مناسب خاك ،پيوستگي خلل و فرج خاك و ارتقاء ساختمان
خاك ها ،پخشيدگي پتاسيم را فزوني ميبخشد .از طرف ديگر گياهان با كاهش بيشتر غلظت
پتاسيم در سطح ريشه خود و افزايش اختالف غلظت بين سطح ريشه و توده محلول خاك ،شيب
غلظت پتاسيم را كه الزمه جريان پخشيدگي است ،افزايش ميدهند .از جمله روش هاي بهزراعي
به منظور پيشگيري از بروز كمبود پتاسيم در گياهان و استفاده از پتاسيم بومي خاك به شرح
زير ميباشد:
•استفاده از تناوب زراعي و قراردادن گياهان پتاسيم دوست و سريعالرشد با گياهان با نياز
پتاسيمي پائين و دورة رشد طوالني در تناوب،
•افزايش مواد آلي خاك و اصالح ساختمان خاك بهمنظور بهبود شرايط تهويهاي ريشه و فراهم
نمودن امكان رشد و توسعه بيشتر ريشه در خاك،
•حفظ رطوبت خاك در حد مطلوب و با توجه به اينكه بخش عمدة پتاسيم در خاك توسط
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فرآيند پخشيدگي به طرف ريشه حركت كرده و در اين ارتباط رطوبت عامل مهمي به شمار
ميرود.
•تغذيه متعادل و به خصوص مصرف ازت به ميزان كافي با توجه به اثر متقابل و مثبت آن بر
رشد ريشه و افزايش جذب پتاسيم از خاك.
روش مستقيم درمان كمبود پتاسيم ،افزودن مقدار پتاسيم قابل جذب خاك است .اين مقدار
را ميتوان به دو روش شيميايي و بيولوژيكي افزايش داد .در روش شيميايي در واقع كودهاي
شيميايي محتوي پتاسيم به خاك افزوده ميشوند و در روش بيولوژيكي ميكروارگانيسمهاي
حلكننده سيليكات به خاك افزوده ميشوند تا با آزادسازي پتاسيم غير قابل جذب خاك ،مقدار
پتاسيم قابل جذب را افزايش دهند .اينك به تفصيل به بحث دربارة هر كدام از دو روش فوق
پرداخته ميشود.
 -2-11-1مصرف كودهاي پتاسیمی :روش مصرف كودهای پتاسيمی نسبت به مقدار كود،
شرايط خاك و نوع گياه فرق خواهد كرد .اصوالً اگر ميزان پتاسيمي كه مصرف ميشود پائين
بوده و از طرفي ميزان پتاسيم قابل جذب خاك نيز پايين و ظرفيت تثبيت پتاسيمي خاك نيز باال
باشد در اين صورت بهتر است كودپتاسي كمي قبل و يا موقع كشت گياهان يك ساله و به صورت
نواري يا كپهاي كنار و نزديك آن ها به كار برده شود ،زيرا در غير اين صورت مصرف نسبي كود
بيشتر ميشود .به عالوه مقدار تثبيت اين عنصر به وسيله خاك نيز كم ميشود .در يك مطالعه
مربوط به مقايسه روش هاي مختلف مصرف پتاسيم در خاكي كه قدرت تثبيت پتاسيم آن زياد بود،
مفيد بودن نسبي پتاسيم براي غالت به روش مصرف به صورت نواري  3/5برابر روش پخش سطحي
گزارش گرديده است .در صورتي كه در همين خاك تفاوت زيادي بين اين دو روش براي چغندرقند
و سيبزميني مشاهده نگرديد (ساالرديني.)1371 ،
منظور از مصرف كود به صورت جايگذاري آن نيست كه اين كود مستقيماً در تماس با بذر يا
گياه قرار گيرد .چون در اين صورت صدمه در نتيجه شوري زياد غلظت امالح ممكن است به
حدي برسد كه مانع جوانهزدن بذر و يا باعث خشك شدن گياه شود .قرار دادن كود در حدود 5
سانتيمتر كنار و زير بذر مناسبتر است چون در اينصورت پس از آبياري پتاسيم حل شده و از
طريق جريان تودهاي محلول خاك و جريان پخشيدگي در محيط پراكنده شده و از اين طريق به
ريشه گياه نيز ميرسد.
براي گياهاني كه درخاك هاي سبك كشت ميشوند به دليل آبشويي زياد پتاسيم و در خاك هاي
با ظرفيت تثبيت باال و حاوي كاني هاي رسي دو به يك ( )1:2مصرف كود پتاسيمي در دو يا سه
نوبت توصيه ميشود ،نوبت اول موقع كاشت يا كمي قبل از آن و نوبتهاي بعدي در حين رشد و
به صورت سرك و از منبع كلرورپتاسيم ارجحيت دارد .در مورد درختان جايگذاري كود پتاسيمي
به روش چالكود و يا كانالكود در حدود منطقه فعاليت ريشهها روش مناسبي است.
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ساالرديني ( )1371به نقل از منابع مورد مطالعه گزارش نموده است پتاسيمي كه بهصورت كود
به تازگي به خاك افزوده ميشود ،نميتواند به انداز ه پتاسيم بومي خاك باعث افزايش عملكرد
شود .اگر دو خاك مشابه انتخاب گرديده و يكي از آن ها از نظر پتاسيم فقير نگه داشته شده و
ديگري چندين سال تحت برنامة كودپاشي منظم قرار گيرد ،حداكثر محصولي كه با كودپاشي از
خاك فقير ميتواند به دست آيد كمتر از حداكثر محصول مربوط به خاك غنياست .زيرا بخش
اعظم پتاسيم كودي معموالً در بين اليههاي رسي كاني هاي رسي دو به يك تثبيت ميشود .در
صورتيكه پتاسيم قديمي خاك بهتدريج با سطح كلوئيدهاي خاك به حال تعادل درآمده است.
بنابراين در يك خاك فقير و تخليه شده از نظر پتاسيم ،شايد الزم باشد كه مقدار كودپتاسي كه
به خاك داده ميشود بيش از ميزان نياز ساليانه گياه باشد تا بدين وسيله خاك از لحاظ پتاسيم
غني شده و سپس از طريق كودپاشي منظم سطح پتاسيم قابل جذب در حد معين و مطلوب
ثابت نگه داشته شود.
ساختن كودهاي پتاسيميعمدتاً بر مبناي استخراج نمك هاي پتاسيمياز رسوباتي كه خود از
تبخير درياچهها و درياهاي بسته تشكيل شده در دورانهاي مختلف زمين شناسي و يا از طريق
خشكاندن آب درياچههاي نمكي به وجود آمدهاند ،قرار دارد .منبع عمدة اين ذخاير در كشورهاي
روسيه ،آلمان ،كانادا و فرانسه بوده و به مقداري كم نيز در ديگر كشورها يافت ميشود .به دليل وجود
ي كم هزينهتر از كودهاي فسفاتي است.
همين مخازن ،ساخت كودهاي پتاسيم 
در ساخت كودهاي پتاسيمي عموماً از كاني هاي پتاسيمي استفاده ميشود .فرآيند تشكيل
نمك هاي پتاسيميعمدتاً بر مبناي اختالف در حالليت ،يا تفاوت در جرم ويژة نمك ها استوار
بوده و جداسازي آن از ساير نمك هاي همراه عمدتاً از طريق تبلور مجدد و يا به حالت تعليق در
آوردن نمك هاي پتاسيميامكانپذير است.
••كلرورپتاسيم ( :)MOPرايجترين كود پتاسيمي بوده و از كاني هاي محتوي پتاسيم به دست
ميآيد .با وجود آن كه ساخت اين كود طي چند مرحله انجام ميگيرد ،مقدار انرژي مورد
نياز براي توليد آن به مراتب كمتر از انرژي الزم براي ساختن كودهاي ازتي و فسفاتي است.
بنابراين ،هزينة توليد كودهاي پتاسيميكمتر از كودهاي ازتي و فسفاتي ميباشد .كلرورپتاسيم
محتوي  50درصد پتاسيم ( 60درصد اكسيد پتاسيم) بوده و حالليت آن در آب حدود 26
درصد و مصرف سرك آن رايج است .با آن كه حدود  92درصد كودهاي پتاسيمي مصرفي جهان
را كلرورپتاسيم تشكيل ميدهد ،ليكن در برخي شرايط ،حضور يون كلر مطلوب نميباشد.
اين حالت عمدتاً براي گياهاني نظير سيبزميني مخصوصاً هنگامي كه مصرف سيبزميني به
صورت تازه مطرح نبوده و از سيبزميني براي تهيه نشاسته استفاده ميگردد ،صادق است.
وجود كلر اضافي در انتقال نشاسته در گياه وقفه ايجاد كرده و بدين سبب عملكرد سيبزميني
كاهش مييابد .در گياه توتون مصرف كلرورپتاسيم باعث كاهش كيفيت سوخت برگ هاي
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توتون ميگردد و همچنين عملكرد الياف در كنف كاستي ميپذيرد .برخي از مشاهدات گوياي
آن است كه كلر ناشي از كاربرد كلرورپتاسيم در تاكستانها ،سبب كاهش قند انگور ميگردد
(ملكوتي و همايي.)1383 ،
••سولفات پتاسيم ( :)SOPدر شرايطي كه يون كلر براي گياه نامناسب باشد ،بهتر است
پتاسيم به صورت سولفات و يا نيترات باشد .اين كودها به طور معمول از اثر اسيد سولفوريك
و يا اسيدنيتريك بر كلرورپتاسيم به دست ميآيد .سولفات پتاسيم محتوي  40درصد پتاسيم
( 50درصد اكسيد پتاسيم) بوده و در دماي معمولي حدود  12درصد آن در آب حل ميشود.
درصد حالليت نيترات پتاسيم نيز بسيار باال بوده و به سهولت ميتواند به صورت سرك براي
محصوالت مختلف و مخصوصاً در سبزي ها و گل هاي بريده استفاده شود.
••نيترات پتاسيم :داراي  38درصد پتاسيم و  14درصد ازت بوده و حالليت آن در آب در دماي
معمولي نزديك به  35درصد است .نيترات پتاسيم از اثر اسيدنيتريك بر كلرورپتاسيم حاصل
گرديده و در صورت دارا بودن نيتراتهاي آمونيوم و يا سديم ،جداسازي آن از طريق واكنش هاي
شيميايي امكانپذير است .مزيت عمدة اين كود در مقايسه با كلرورپتاسيم همراه نداشتن كلر،
و باال بودن غلظت مادة غذايي آن است.
 -2-11-1-1سرنوشت كودهاي پتاسيمي در خاك :كودهاي پتاسيمي پس از اضافه شدن به
خاك و انجام آبياري در محلول خاك حل شده و از آن پس بسته به خصوصيات فيزيكو-شيميايي
خاك ،نوع گياه و شرايط مديريتي آن از نظر زراعي و ميزان آب آبياري مورد استفاده و راندمان
آن ممكن است دچار تغييراتي به شرح زير گردد .پر واضح است كه برآيند اين تغييرات ،راندمان
كودهاي پتاسيمي در خاك را مشخص ميكند.
خاك هايي كه بطور متوالي تحت كشت بوده و بناب ه داليلي نظير عدم رعايت تناوب كشت و عدم
مصرف كودهاي پتاسيمي از يك طرف و وجود كاني هاي رسي از نوع دو به يك ( )2:1در آن ها از
طرف ديگر ،از پتاسيم تخليه شدهاند بسته به درجة تخلية پتاسيمي آن ها ،بخشي ياحتي تمامي
پتاسيم اضافه شده به صورت كود را در بين اليههاي خود تثبيت ميكنند.
در خاك هاي شديدا ً تخليه شده از پتاسيم معموالً اضافه كردن سطوح پتاسيم ممكن است سبب
افزايش در سطح پتاسيم قابل جذب خاك نگردد .بديهي است در اين شرايط عدم عكسالعمل
گياه نسبت به پتاسيم مصرف شده قطعي ميباشد.
بسته به بافت خاك و ميزان رس آن ،نوع گياه و سيستم ريشهاي آن و مديريت آبياري بخشي از
پتاسيم اضافه شده ممكن است به اعماق پايين آبشويي گرديده و به اين ترتيب از دسترس ريشه
خارج شود .سطح پتاسيم قابل جذب خاك افزايش يافته و بهاين ترتيب جذب پتاسيم توسط
ريشه افزايش مييابد .بديهي است ميزان افزايش پتاسيم قابل جذب خاك و تأثير آن در رشد و
عملكرد گياه به دو عامل اول بستگي دارد .بنابراين در مديريت مصرف كودهاي پتاسيمي بايستي
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بهگونه اي عمل شود كه اوالً تخليه پتاسيمي خاك اتفاق نيفتد چرا كه در شرايط تخليه شديد
و ظهور عاليم كمبود پتاسيم بر روي گياه ،در صورت افزودن پتاسيم به خاك ،كاني هاي رسي
رقيب ريشه براي جذب پتاسيم بوده و براي پر كردن اين ظرفيتهاي خالي مقدار زيادي كود الزم
باشد كه ممكن است از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد .بنابراين به منظور جلوگيري از تخليه
پتاسيمي خاك پيشنهاد ميشود اضافه كردن ساالنه  100تا  200كيلوگرم سولفات پتاسيم یا
معادل آن از كلرورپتاسيم در برنامة كوددهي محصوالت قرار گيرد .ثانياً در صورت تخليه شديد
خاك ها از نظر پتاسيم و عدم امكان مصرف آن در سطح باال روش كاربرد به صورت جايگذاري
در زير و  5سانتيمتري كنار بذر باشد .ثالثاً در خاك هاي با بافت سبك و در شرايط پايين بودن
راندمان آبياري مصرف پتاسيم به صورت سرك در چند نوبت واز منبع كلرورپتاسيم به جاي
مصرف يكباره در زمان كاشت ،سودمندتر به نظر ميرسد .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
کودهای پتاسیمی ،به آخر فصل پنجم (بند  )5-5مراجعه فرمائید.
-2-11-2مصرف كودهاي بيولوژيك پتاسيمي ( :)BPFميكروارگانيسمهاي مختلف شامل
برخي از باكتري ها ،قارچ ها ،مخمرها ،جلبك ها و نيز گلسنگ ها قادرند سيليكات ها را تجزيه كرده
و عناصري چون پتاسيم ،فسفر ،آهن ،روي و سيليسيم را آزاد كنند كه در اين ميان باكتري ها از
اهميت بيشتري برخوردارند( .فالح نصرتآباد و خاوازي .)1379 ،دانشمندان چيني از سال 1988
تحقيقات گستردهاي را در زمينه جداسازي و بررسي كارآيي اين باكتري ها آغاز كردند .آن ها با
استفاده از اين باكتري ها كه باكتري هاي سيليكاتي (SDB) Silicate Dissolving Bacteria
ناميده شدهاند ،كودي تحت عنوان كود بيولوژيك پتاسيمي Biological Potassium
 (BPF) Fertilizerتهيه كردند كه در سال هاي اخير توليد انبوه آن را آغاز نمودهاند و هماكنون
در بيش از چهار ميليون هكتار از اراضي زراعي چين مصرف ميشود .كاربرد اين كود براي بيش
از  20نوع محصول مانند گندم ,برنج ،ذرت ،ارزن ،بادامزميني ،سويا ،سيبزميني ،گوجهفرنگي،
هندوانه ،كلمپيچ ،فلفل سبز ،خيار ،لوبيا قرمز ،انگور ،سيب و درختان ميوه نتايج مثبتي را نشان داده
است .بطوري كه ميانگين افزايش محصول در گياهان دانهاي  10درصد ،گياهان صنعتي 10-25
درصد و در سبزيجات  20-30درصد گزارش شده است ( Rongchangو .)1995 ،Fenyting
نامگذاري باكتري هاي سيليكاتي به عنوان مايه تلقيح كود بيولوژيك پتاسيمي به دليل توان اين
باكتري ها در تجزيه سيليكات ها و آزادسازي عناصري مانند پتاسيم ،آلومينيم ،آهن ،سيليسيم،
روي ،موليبدن و غيره ميباشد .مهمترين نقش اين باكتري ها در آزادسازي پتاسيم است ولي
گزارشهايي در زمينة آزادسازي فسفر نيز وجود دارد ( Mishustinو همكاران .)1981 ،تأثير
اين باكتري ها در آزادسازي عناصر از كاني هايي مانند بيوتيت ،مسكويت ،كيتوئيت ،ارتوكالز و
ميكروكالين گزارش گرديده است ( Monibو همكاران1984 ،؛  Saberو همكاران1981 ،؛
 ،Zahraو همكاران.)1984 ،

 138پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

از مهمترين اين باكتري ها ميتوان دو گونه باسيلوس سيركولنس و مگاتريوم و يك گونه
آرتروباكتر ( )Arthrobacter tumescencرا نام برد .فالح نصرتآباد و خاوازي ( )1379به
نقل از  )1941( Savostinباكتري هاي سيليكاتي را بر اساس كارآيي آن ها براي آزادسازي
پتاسيم از نوع كاني كه روي آن رشد ميكنند به انواع باكتري هاي ارتوكالزي (Orthoclase
) ،Bacteriaباكتري هاي بيوتيتي ( (Biotite Bacteriaو باكتري هاي آلبيتي (Albite
) Bacteriaتقسيمبندي نمودهاند.
در مورد گروهبندي باكتريهاي سيليكاتي از نظر تغذيهاي نيز نظرات مختلفي وجود دارد .بسياري از
محققين اين باكتريها را از نظر تغذيهاي اتوتروف دانسته و معتقدند كه اين باكتريها انرژي مورد
نياز خود را از تجزيه كريستالهاي سيليكاتي و در اثر تبديل  Si4+به  Si5+كسب ميكنند .برخي نيز
معتقد به تغذيه اتوتروفي باكتريهاي سيليكاتي بوده و باكتري باسيلوس موسيالژنوز (Bacillus
 )mucilagenosusرا اتوتروف دانسته و براي تكثير از محيطهاي عاري از ازت و مواد آلي استفاده
كردهاند .اين در حالي است كه بعضي از محققين ديگر به دليل فراواني باكتريهاي سيليكاتي در
اطراف ريشه ،معتقد به تغذيه هتروتروفي آنها ميباشند (فالح نصرتآباد و خاوازي.)1379 ،
 -2-11-2-1تجزيه كاني ها و مكانيسم هاي آن :در سال  1950دو محقق از كشور روسيه
در بررسي روي باكتري هاي سيليكاتي متوجه شدند كه اين باكتري ها ميتوانند پگماتوليت و
كيتوئيت ،پودر شيشه و غيره را حل كرده و پتاسيم موجود در آن ها را براي رفع نياز پتاسيمي
خود آزاد كنند ( Rongchangو .)1995 ،Fenytiny
در تحقيقات مشابهي نيز گزارش گرديد كه باسيلوس ايكس لرجن ()Bacillus exlorguen
ميتواند مواد سيليكاتي مثل پگماتوليت و كيتوئيت را حل كند .بعضي از ميكروارگانيسمها ميتوانند
ارتوكالز را نيز تجزيه كنند كه از جمله آنها ميتوان به باسيلوس مگاتريم و باسيلوس موسيالژنوز
اشاره كرد .آزمايشها نشان دادند كه در اثر تلقيح گونة اخير به محيطهاي تجديد نشده در مدت
 15روز تا حدود  12درصد  K2Oاز ارتــــوكالز آزاد ميشود ولي در محلول تجديد شونده حدود
 27درصد  23 ،K2Oدرصد  Al2O3و  50/3درصد  SiO2آن آزاد گرديده است.
توانايي ازتوباكتركروكوكوم ( )Azotobacter chrococcumنيز براي آزادسازي
پتاسيم از ارتوكالز به اثبات رسيده است بطوري كه اين باكتري توانست در مدت  2هفته
حدود  7درصد پتاسيم موجود در ارتوكالز را آزاد كند ( Rongchangو ،Fenyting
 .)1995بيوتيت نيز از جمله كاني هايي است كه توسط باكتري هاي سيليكاتي تجزيه ميشود.
آزمايش ها نشان داده است كه پس از  30روز از زمان تلقيح باكتري هاي فوق به محيط كشت
مايع حاوي بيتوتيت 51 ،درصد  57 ،K2Oدرصد Al2O3و  50/3درصد  SiO2آن آزاد گرديده
است ( Mishustinو همكاران .)1981 ،همچنين تلقيح باكتري هاي سيليكاتي به محيط كشت
مايع حاوي كيتوئيت ،فسفريت ( )Phoshoriteو آپاتيت ( )Apatiteتوانست بالغ بر  50درصد
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از  P2O5اين كاني ها را آزاد نمايد.
مكانيسمهاي تجزيه سيليكات ها بر حسب نوع ميكروارگانيسمهاي تجزيهكننده متفاوت است ولي
اساساً اين فرآيند در نتيجة تأثير فرآوردههاي متابوليكي اين موجودات روي كاني ها انجام ميگيرد
كه در زير مهمترين انواع آن ها مورد بحث قرار ميگيرد (فالح نصرتآباد و خاوازي.)1379 ،
•ترشحات پلي ساكاريدي :مواد لعابي و لزجي كه توسط ميكروارگانيسمها ترشح ميشوند
عمدتاً از انواع پلي ساكاريدها شامل اسيدهاي اونيك ميباشند .عوامل كربوكسيل ) (COOHو
فنل ) (C6H6Oاين ترشحات با عناصر موجود در سيليكات ها واكنش داده و تشكيل پيوندهاي
پيچيدهاي ميدهند كه منجر به آزاد شدن عناصر از شبكه كريستالي و رهاسازي آن ها به
محلول خاك ميشوند.
•ترشح اسيدهاي آلي :بسياري از ميكروارگانيسمها قادر به ترشح اسيدهاي آلي هستند كه
در اثر واكنش با عناصر موجود در آلومينوسيليكات ها تركيبات پيچيدهاي با قدرت حلكنندگي
قوي توليد ميكنند .از انواع اين اسيدهاي آلي ميتوان پليهيدروكسي ديكربوكسيليك اسيد
و پلي هيدروكسيتري كربوكسيليك اسيد ،اسيد ساكسينيك ،اسيد مالونيك و اسيد الكتيك
را نام برد .هيدروكسي اسيدها قادر به تشكيل كمپلكس با بيش از  60نوع از عناصر مختلف
ميباشند .تأثير اسيدهاي آلي در آزادسازي پتاسيم به تشكيل كمپلكس با اين عناصر و آزاد
شدن  H+نسبت داده ميشود كه از اين طريق باعث تسهيل هواديدگي كاني ها ميشوند
( Mishustinو همكاران1981 ،؛  Shadyو همكاران .)1984 ،تشكيل كمپلكس اسيدهاي
آلي با فلزات ،به دليل وجود عوامل هيدوكسيل ) (OHو كربوكسيل ) (COOHآن ها ميباشد.
آزادسازي پتاسيم از كاني ها تحت تأثير اسيدهاي آلي به عوامل مختلف شامل نوع اسيد آلي،
خصوصيات شيميايي ،پيوند بين اتم هاي موجود در كاني ،ساختمان بلور و ترتيب تشكيل
كاني هاي حاوي پتاسيم دارد .ميزان آزادسازي عناصر از كاني ها به ترتيب زير است:
Al (Mg , Fe) > K > Si
ترتيب هواديدگي كانيها و آزادسازي پتاسيم از كانيهاي مختلف ،تحت تأثير اسيد
سيتريك و اسيد اگزاليك به صورت مسكويت > ارتوكالز ≅ ميكروكالين > بيوتيت ميباشد
در حاليكه اين ترتيب توسط تترافنيل برانسديم ) )NaBpH4به صورت ميكروكالين
≅ ارتوكالز> مسكويت> بيوتيت درميآيد.
بر اساس آزمايشهاي انجام شده ،ثابت آزادسازي پتاسيم از بيوتيت توسط اسيد سيتريك 63 ،برابر مسكويت
و توسط اسيد اگزاليك 123 ،برابر آن ميباشد .علت اينست كه اوالً اسيد اگزاليك ،اسيد قويتري است و ثانياَ
پتاسيم در مسكويت ،با نيروي بيشتري نگهداري ميشود .در مسكويت اوالً موقعيت هيدروكسيل نسبت به
ورقههاي سيليكات ،مايل بوده و فاصله بين پروتون و پتاسيم زيادتر است و بنابراين كمتر دفع ميشود .ولي
در بيوتيت ،اين موقعيت نرمال بوده و پروتون نزديك پتاسيم قرار گرفته و نيروي دافعه بيشتري دارد .ثانياً
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ورقههاي اكتاهدرال در مسكويت ،بزرگتر از بيوتيت هستند.
ي معدني :بعضي از ميكروارگانيسمها قادر به ترشح اسيدهاي معدني مانند اسيد نيتريك
• ترشح اسيدها 
و اسيد سولفوريك ميباشند كه قدرت حلكنندگي قوي دارند و ميتوانند موجب تجزيه و تخريب
آلومينوسيليكاتهاشوند.
• ساير فرآوردههاي متابوليك :ميكروارگانيسمها در ضمن فعاليتهاي حياتي خود  CO2توليد ميكنند
كه پس از تشكيل اسيد كربنيك ميتواند بعضي از نمكهاي پتاسيم ،كلسيم و منيزيمدار را حل كند.
همچنين گزارش شده است كه اثرات متقابل متابوليتهاي ميكروبي و كاني پگماتوليت نمك پتاسيمي
محلولي را توليد ميكند.
تجزيه كانيها بوسيله فعاليت حياتي ميكروارگانيسمها از طريق واكنشهاي مختلفي صورت ميگيرد
كه عبارت از هيدروليز ،حل شدن ،هيدراته شدن و ايجاد كمپلكس ميباشند .بنابراين معرفي انواع كام ً
ال
اختصاصي به عنوان ميكروارگانيسمهاي سيليكاتي مقدور نيست .به عالوه اينكه گياهان نيز تحت شرايط
طبيعي باعث تجزيه سيليكاتها ميشوند.
كربناتها و بيكربناتها كه در ضمن تجزيه بقاياي گياهي توليد ميشوند و  pHمحيط را
افزايش ميدهند نيز ميتوانند منجر به تجزيه كانيها گردند .بعضي از كانيها بوسيله اسيد
و بعضي ديگر بوسيله باز تجزيه ميشوند بعنوان مثال نفلين ( )Nephelineو پالژيوكالژها
( ،)Plagioclaseبوسيله اسيدوكوارتز توسط باز به سختي تجزيه ميشوند .در تجزيه الومينوسيليكاتها ابتدا
عناصر قليايي ،سپس عناصر قليايي خاكي ،بعد سيليسيم و سپس آلومينيم آزاد ميشود .اگر تجزيه شيميايي
باشد عناصر آزاد شده به محلول خاك منتقل ميشوند ولي در تجزيه بوسيله ميكروارگانيسمها ،ممكن است
مقداري از پتاسيم در سلول موجود تجزيهكننده به صورت موقت تجمع پيدا كند ).(Immobilization
بديهي است پس از مرگ ميكروارگانيسمها پتاسيم به خاك اضافه ميشود.
 -2-11-2-2مكانسيمهاي تأثير كود بيولوژيك پتاسيمي:
آزادسازي پتاسيم و عناصر :آزمايشهاي انجام شده نشان دادهاند كه باكتريهاي سيليكاتي توانايي حل
كردن فلدسپارهاي پتاسيمدار ،ذرات سنگ فسفات و مواد معدني خاك را دارند .بطوريكه در اثر تلقيح اين
باكتريها به محيط شني ،بعد از  40روز مقدار پتاسيم و فسفر قابل دسترس به ترتيب  11-12درصد و
 90-110/8درصد افزايش نشان داده است .در شرايط مناسب از نظر فعاليت باكتريهاي سيليكاتي در هر
روز از هر  100گرم خاك  18/7ميليگرم پتاسيم ميتواند آزاد شود .عناصر ديگري مثل Cu ،Mg ،Al ،Si
و  Moنيز ميتوانند در اثر فعاليت باكتريهاي سيليكاتي آزاد گردند.
استفاده از كود بيولوژيك پتاسيمي ) (BPFباعث افزايش ازت ،فسفر و پتاسيم گياهان ميشود به عنوان
مثال آزمايشهاي انجام شده در گياهاني مثل برنج ،تنباكو ،پنبه و گندم باعث افزايش بيش از  10درصد
ازت شده است .همچنين در سيبزميني ،تنباكو ،پنبه و ذرت مقدار فسفر نيز بيش از  10درصد افزايش
داشته است .استفاده از  BPFنه تنها مقدار ازت ،فسفر و پتاسيم را در گياهان افزايش ميدهد بلكه
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ميزان پتاسيم قابل دسترس در خاك را نيز افزايش ميدهد .به عنوان مثال در يك آزمايش مربوط به
استفاده از  BPFدر كشت پنبه و ذرت در پايان فصل كشت ميزان پتاسيم قابل دسترس در خاك تحت
كشت پنبه  23تا  27ميليگرم بر كيلوگرم و در مورد ذرت  27ميليگرم بر كيلوگرم افزايش يافته بوده
( Rongchangو .)1995 ،Fenyting
كاهش تثبيت پتاسيم :فالح نصرتآباد و خاوازي ( )1379به نقل از  Rongchangو Fenyting
( )1995گزارش نمودند كه باكتريهاي سيليكاتي بازدهي يا قابليت دسترسي كودهاي پتاسيمي را براي
گياه افزايش ميهند به عنوان مثال مصرف سولفاتپتاسيم در خاك تلقيح شده با باكتريهاي سيليكاتي
باعث ميشود كه ميزان تثبيت پتاسيم بعد از سه روز به ميزان  21/1درصد و بعد از  10روز  37/5درصد از
شاهد تلقيح نشده كمتر باشد.
توليد مواد محرك رشد گياه :باكتريهاي سيليكاتي در طي فعاليتهاي حياتي خود ميتوانند مواد محرك
رشد گياه توليد كنند بطوري كه با استفاده از كروماتوگرافي مايع تحت فشار ) (HPLCمشخص شده است
كه در محيط كشت باكتري مقدار زيادي جيبرلين و ساير مواد فعالكننده وجود دارد كه محرك رشد گياه
ميباشند (فالح نصرتآباد و خاوازي .)1379
افزايشمقاومتدربرابربيماريها:آزمايشهايگلخانهايومزرعهاينشاندادهاستكهبعضيازبيمارهادراثرتلقيحگياه
باباكتريهايسيليكاتيازبينميروندكهازميانآنهاميتوانبهلكهسفيدذرت(،)Cornspotblightپژمردگيزردپنبه
( ،)Cottonyellow- wiltبالست برنج ( ،)rice blastزنگ گندم ( )Wheat rustو پوسيدگي ساقه
گندم ( )Stem rotاشاره كرد .همچنين اين باكتريها از پيري زودرس گياهان جلوگيري كرده و مقاومت آنها
را در برابر خشكي ،سرما و حمله ميكروارگانيسمهـا افزايش ميدهند .با كاربرد  BPFابتال به بيماريها حدود
 6/1درصد و شاخص آنها  11/1درصد كاهش نشان داده است ( Rongchangو .)1995 ،Fenyting
 -2-11-2-3تأثير  BPFدر افزايش عملكرد گياهان مختلف و عوامل مؤثر در كارآيي آن:
آزمايشهاي زيادي از سال  1990تا  1993با مصرف  BPFبراي گياهان مختلف در كشور چين انجام شده
است اين آزمايشها در سطحي معادل  4×105هكتار با بيش از  20نوع گياه مختلف شامل گندم ،برنج ،ذرت،
ارزن ،بادامزميني ،سويا ،سيبزميني ،گوجهفرنگي ،هندوانه ،كلمپيچ چيني ،فلقل سبز ،خيار ،لوبيا قرمز ،انگور،
سيب ،هلو و غيره انجام شده است ( Rongchangو .)1995 ،Fenyting
اين آزمايشها نشان دادهاند كه ميانگين افزايش محصول در غالت  10درصد ،در گياهان صنعتي 10-25
درصد و در سبزيحات  20-30درصد و سود اقتصادي آن نيز معنيدار بوده است .از آنجا كه  BPFيك كود
بيولوژيك حاوي باكتري است بنابراين خصوصيات محيطي كه اين باكتريها در آن قرار ميگيرند بطور يقين در
ميزان فعاليت آنها مؤثر است .مهمترين اين عوامل به شرح زير ميباشند (فالح نصرتآباد و خاوازي.)1379 ،
نوع خاك و پتاسيم قابل دسترس :مطالعات انجام شده نشان داده است كه استفاده از  BPFبراي تمام
خاكها مخصوصاً خاكهاي لوم شني بسيار مفيد است .ميزان تأثير اين كود به مقدار پتاسيم قابل دسترس
خاك بستگي دارد .به عنوان مثال با استفاده از  BPFدر كشت پنبه در صورتي كه پتاسيم قابل دسترس

 142پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

خاك كمتر از  80ميليگرم بر كيلوگرم باشد عملكرد حدود  20درصد و زماني كه مقدار پتاسيم بيشتر از
 120ميليگرم بر كيلوگرم باشد حدود  14درصد افزايش نشان داده است .بنابراين ميزان تأثير  BPFبا مقدار
پتاسيم قابل دسترس رابطه عكس دارد.
آفتكشها :معموالً براي مبارزه با بيماريها و آفات ،بذرها را با سموم شيميايي مخلوط ميكنند كه اين
كار ميتواند كارآيي  BPFرا كاهش دهد .البته اين كاهش به مقدار  BPFو غلظت سموم استفاده شده
بستگي دارد.
نوع گياه :كارآيي BPFبه نوع گياه نيز بستگي دارد .بطور كلي گياهاني مثل برنج ،تنباكو ،ذرت ،بادامزميني،
سويا ،سيبزميني ،گوجهفرنگي و سيب از جمله گياهان پتاسيمدوست هستند و افزايش محصول آنها در
اثر استفاده از  BPFمعنيدار ميباشد.
 -2-11-2-4انواع  :BPFدر كشورهاي توليدكننده  BPFمانند چين دو نوع از اين كود يافت ميشود.
نوع جامد كه بر پايه تورب ( )Peatساخته شده و به صورت پودر سياه ،مرطوب و نرم بوده و بوي خاصي ندارد
و رطوبت آن نيز حدود  30درصد وتعداد باكتري در آن  300ميليون در هر سانتيمتر مكعب و  pHآن برابر
 6/5ميباشد .نوع مايع كه به صورت مايع سفيد شيري رنگ با كمي بوي اسيدي است و تعداد باكتري در
آن دو ميليون در هر سانتيمتر مكعب و  pHآن برابر  7/5ميباشد.
 -2-11-2-5روشهاي تلقيح:
روش آغشته كردن دانه :براي گياهاني مانند گندم ،برنج ،بادامزميني و پنبه ميتوان  BPFرا با بذر گياه
مخلوط كرد كه در اين موارد مقدار  BPFاستفاده شده بين  0/5تا  0/7كيلوگرم در هر مترمربع توصيه شده
است .براي اين كار  0/7كيلوگرم  BPFرا با  250سانتيمتر مكعب آب كام ً
ال مخلوط ميكنند و سپس بذر
را به آن اضافه كرده و بطور كامل با كود مخلوط مينمايند تا به صورت اليهاي بر روي بذرها بچسبد .بعد بايد
بذر را دور از نور (در سايه) خشك كرد .فالح نصرتآباد و خاوازي ( )1379به نقل از منابع گزارش نمودند كه
در فاصله سالهاي  1954تا  1972حدود  435آزمايش توسط مؤسسات علمي در مورد تقليح دانه گياهان
با باكتريهاي سيليكاتي انجام گرفته كه ميانگين افزايش محصول  9/7درصد بوده و افزايش  6درصد بطور
مكرر اعالم شده است .ميانگين افزايش محصول در ذرت  ،7چغندرقند  ،6/7سيبزميني  ،12گوجهفرنگي
 17/5و انگور  11/1درصد بوده است.
روش آغشته كردن ريشه :براي گياهاني مثل برنج و سيبزميني ميتوان نشاء آنها را به مايه تلقيح
باكتري آغشته نمود براي تهيه مايه تلقيح ،يك كيلوگرم  BPFرا با  2/5كيلوگرم آب مخلوط كرده و ريشه
گياهان به مدت چند دقيقه در آن غوطهور ميشود ( Rongchangو .)1995 ،Fenyting
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 -3-1گندم ،برنج ،جو و ذرت
گندم ( )Triticum aestivum L.در اكثر جوامع بشري به عنوان يك محصول راهبردي ،منبع

اصلي تأمين كننده پروتئين و كالري مورد نياز است .در كشور ايران براساس آمار و اطالعات موجود،
 45درصد پروتئين و  55درصد كالري مورد نياز مردم از اين محصول اساسي تأمين ميشود (كشاورز
و همكاران .)1380 ،در ايران حدود نيمي از سطح زير كشت محصوالت به گندم اختصاص دارد.
رشد روز افزون جمعيت از يك سو و محدوديت منابع توليد يعني خاك و آب در بخش كشاورزي
از سوي ديگر سبب گرديده است تا بهرهبرداري بهينه از اين منابع در راستاي پايداري توليد و
حفظ سالمت محيط زيست با گذر از كشاورزي معيشتي و سنتي به كشاورزي مدرن و اقتصادي
از طريق توجه به دو عامل به نژادي و به زراعي و بكارگيري علوم و تكنولوژي جديد اجتنابناپذير
گردد .از ميان عوامل به زراعي تغذيه گياه و مديريت صحيح آن نقش بسزايي در افزايش عملكرد
دانه و كيفيت آن دارد .پتاسيم از يك طرف به دليل وظايف فيزيولوژيكي گستردهاي كه در گياه
به عهده دارد و از طرف ديگر به دليل ايجاد استحكام ساقه و مقاومت آن در مقابل خوابيدگي،
افزايش كارآيي مصرف آب و جذب ازت و ايجاد مقاومت در برابر آفات و امراض ،نقشي كليدي در
افزايش عملكرد و بهبود كيفيت دانه گندم دارد .جدول  1متوسط برداشت تعدادي از عناصر پرنياز
توسط گندم را نشان ميدهد (ساالرديني و مجتهدي .)1372
جدول  .1متوسط برداشت تعدادي از عناصر غذايي پر نياز توسط گندم از خاك
اندام گياهي

عملكرد
( تن درهكتار)

نيتروژن)(N

فسفر
)(P2O5

پتاسيم
)(K2O

دانه

10/8

160

49

30

كاه و كلش

6/7

47

11

كيلوگرم در هكتار
151

منيزيم
)(Mg

گوگرد
)(S

13

6
17

13

همان گونه كه جدول  1نشان ميدهد اگر چه مقدار برداشت پتاسيم توسط دانه در مقايسه باكاه
بسيار كمتر است ولي از آنجا كه عموماً كلش گندم بعد از برداشت به منظور مصارف دام و غيره از
مزرعه خارج مي شود ،لذا كشت مداوم گندم و كود پذيري باالي ارقام جديد ،عدم رعايت تناوب
زراعي ،برنگرداندن بقاياي گياهي به خاك و عدم مصرف كودهاي پتاسيمي سبب تخليه خاك
از پتاسيم گرديده و اين امر سبب بروز كمبود پتاسيم در گياه و در نهايت كاهش عملكرد آن
ميگردد .در ايران تحقيقات وسيعي درباره اثر پتاسيم بر خواص كمي و كيفي گندم صورت گرفته
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است كه اينك به طور اختصار به آن ها اشاره ميشود.
وكيل و همكاران ( )1382اثر منابع و مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي بر غلظت عناصر غذايي
گندم در شرايط شور را مورد بررسي قرار دادند .اين آزمايش در يكي از مزارع گندم استان قم و
در خاك با بافت لوم رسي وبا شوري  7/5دسيزيمنس بر متر و پتاسيم قابل جذب  240ميليگرم
بر كيلوگرم انجام گرفت .تيمارهاي بكار رفته در آزمايش شامل چهار سطح پتاسيم 75 ،50 ،25
و  100كيلوگرم ( )K2Oدر هكتار از دو منبع سولفات و كلريد پتاسيم بود .نتايج اين تحقيق
نشان داد كه با افزايش سطح پتاسيم از منبع سولفات پتاسيم ،غلظت كلسيم ،منيزيم ،سديم ،كلر
و نيتروژن در برگ پرچم به طور معنيداري افزايش يافته است و بيشترين غلظتهاي عناصر
فوق مربوط به تيمار مصرف  100كيلوگرم اكسيد پتاسيم در هكتار بود .در تيمارهاي مربوط به
مصرف كلرورپتاسيم با افزايش سطح پتاسيم ،غلظت پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم و نيتروژن برگ
كاهش و غلظت سديم و كلر افزايش معنيداري يافته بودند .اين محققين در توجيه اين پديده
چنين بيان نمودند كه در تيمارهاي مربوط به مصرف كلريد پتاسيم افزايش غلظت سديم و كلر
در محيط ريشه سبب اختالل در جذب پتاسيم بوسيله گياه شده و در نتيجه آن عملكرد گياه
كاهش يافته است .بررسي نسبتهاي پتاسيم به سديم ،كلسيم به سديم و نيتروژن به كلر در
تيمارهاي سولفات پتاسيم نشان داد كه با افزايش سطح پتاسيم نسبتهاي فوق افزايش يافته است
در حاليكه در تيمارهاي كلريد پتاسيم نسبتهاي فوق كاهش يافته بود .اين محققين از آزمايش
خود چنين نتيجهگيري نمودند كه در محيط هاي شور ،با افزايش غلظت سديم در محيط ريشه
و كاهش نسبت پتاسيم به سديم ( )K/Naجذب پتاسيم و ساير عناصر غذايي كاهش مييابد.
بنابراين پتاسيم يك عنصر مهم در شرايط شور بوده و وجود غلظت كافي از آن در محيط ريشه
نقش مؤثري در افزايش جذب ساير عناصر غذايي و افزايش عملكرد محصول گندم دارد.
نيرومند حسيني و مفتون ( )1382در يك آزمايش گلخانه اي تأثير پتاسيم بر رشد رويشي و
زايشي گندم در بعضي از خاك هاي آهكي استان فارس را مورد ارزيابي قرار دادند و چنين گزارش
نمودند كه مصرف پتاسيم در هيچكدام از خاك هاي مورد آزمايش پتاسيم تأثير معنيداري بر وزن
ماده خشك نداشته ولي با اين وجود ميانگين وزن خشك اندام هوايي گندم (عملكرد بيولوژيكي)
در خاك تيمار شده با پتاسيم بيشتر از شاهد بوده و غلظت و جذب كل پتاسيم به طور معنيداري
افزايش يافته بود .تأثير سطوح مختلف پتاسيم در رشد زايشي به صورت افزايش معنيدار در وزن
هزار دانه ،غلظت پتاسيم در مجموع دانه و كاه بوده است.
محققین برهمكنش تنش رطوبتي و پتاسيم خاك بر رشد رويشي دو رقم گندم زمستانه را به
صورت گلخانه اي و به طريق كشت دو رقم گندم كه يكي حساس به تنش خشكي و ديگري مقاوم
به تنش خشكي بود ،مورد بررسي قرار دادند .در اين آزمايش از چهار سطح پتاسيم شامل صفر،
 100 ،50و  200ميليگرم بر كيلوگرم خاك از منبع سولفات پتاسيم و چهار تيمار تنش رطوبتي
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شامل آبياري زماني كه  70 ،50 ،30و  90درصد آب قابل استفاده گياه به مصرف رسيده بود
استفاده گرديد .اين محققين نتايج حاصل از آزمايش خود را به شرح زير گزارش نمودند
·تنش خشكي باعث افزايش غلظت كلروفيل در برگ گياه گرديده كه اين پديده احتماال معلول
عدم انتقال مواد حاصله از فتوسنتز از برگ به ساير اندامها بوده است.
·تنش خشكي با كاهش غلظت پتاسيم برگ همراه بود ولي ميزان كاهش غلظت درتيمارهايي
كه پتاسيم بيشتري دريافت كرده بودند كمتر بود.
·تنش خشكي در هر دو رقم گندم حساس و مقاوم به تنش خشكي باعث كاهش سطح برگ
گرديده ولي با اين وجود ميزان تأثير سوء تنش خشكي بر روي تيمارهايي كه پتاسيم بيشتري
دريافت كرده بودند نسبت به شاهد كمتر بود.
·تنش خشكي در هر دو رقم باعث كاهش ارتفاع بوته گرديد و غلظت پتاسيم در تعديل اثر
تنش خشكي بر كاهش ارتفاع گياه مؤثر نبود .هرچند در رقم حساس (كراس آزادي) نسبت
به رقم مقاوم (كل حيدري) تعديل جزيي مالحظه شد.
·كاهش شديد پتانسيل آب برگ در تيمارهايي كه با تنش آبي مواجه بودند صورت گرفته بود
ليكن اين كاهش با مصرف بيشتر پتاسيم محسوستر بود.
·اگرچه تنش خشكي سبب كاهش وزن خشك اندام هوايي در هر دو رقم گرديده بود ولي
كاربرد پتاسيم سبب افزايش توليد ماده خشك اندام هوايي در مقايسه باتيمارهاي مشابه از
نظر تنش خشكي كه در آن ها پتاسيم مصرف نشده بود گرديد.
·تنش خشكي و افزايش پتاسيم مصرفي باعث افزايش وزن خشك ريشه گرديد و اين افزايش
در رقم كراس آزادي (رقم حساس) بيشتر بود.
·هرچند تنش آبي باعث كاهش تعداد پنجهها گرديد ولي اين كاهش معنيدار نبود از طرفي
افزايش سطوح پتاسيم باعث افزايش معنيدار تعداد پنجهها گرديد .اين پديده در رقم كل
حيدري (رقم مقاوم) بيشتر محسوس بود.
درودي و سيادت ( )1378در يك آزمايش مزرعهاي به منظور بررسي اثر پتاسيم بر عملكرد
گندم در شرايط شور گزارش نمودند كه عليرغم باال بودن غلظت پتاسيم قابل جذب در خاك و
همچنين كافي بودن غلظت پتاسيم برگ ،باز هم عالئم كمبود پتاسيم در گياه ظاهر گرديده كه
با مصرف پتاسيم در خاك اين عالئم برطرف گرديد .اين محققين در توجيه اين حالت چنين بيان
نمودند كه به دليل همبستگي قوي بين غلظت كلر و پتاسيم در برگ پرچم گندم و همبستگي
ضعيف بين كلر و ساير كاتيون ها در شرايط شور احتماالً مقداري از پتاسيم جذب شده توسط گياه
براي خنثي كردن بار الكتريكي كلر ذخيره شده در واكوئلها حبس گرديده و كمك به واكنشهاي
حياتي نمينمايد ،در نتيجه عليرغم باال بودن غلظت پتاسيم در اندام هوايي گندم ،عالئم كمبود
پتاسيم در گندم ظاهر ميگردد.
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محققی گزارش نمود كه درشوري آب آبياري  5دسي زيمنس بر متر درمنطقه ورامين ،مصرف
سولفاتپتاسيم به ميزان چهار برابر توصيه معمول ،بيشترين عملكرد دانه و كاه را درگندم ارقام قدس
و مهدوي بدنبال داشته است .ميرزاپور و همكاران ( )1383نشان دادند كه مصرف سولفاتپتاسيم
به ميزان  200كيلوگرم در هكتار به علت افزايش نسبت پتاسيم به سديم از يك سو و كاهش نسبت
كلر به سولفات در محيط ريشه از سوي ديگر ،ميتواند سبب افزايش عملكرد گندم در شرايط شور
منطقه قم با شوري آب آبياري  11/2دسي زيمنس بر متر گردد .گياهان حساس به شوري نسبت به
مصرف پتاسيم عكسالعمل مناسبتري نشان ميدهند .با افزايش نسبت پتاسيم به سديم )(K/Na
در محلول خاك ،تحمل گياه به شوري افزايش مييابد.
مجموعه مطالعات انجام شده در زمينه تغذيه گياهان در شرايط شور در اين نكته مشترك
هستند كه با افزايش شوري خاك ،جذب عناصر غذائي بوسيله گياه كاهش يافته و يا نسبت
آن ها نامتعادل ميشود .براين اساس در يك شوري معين ،رعايت اصول مصرف بهينه كود به
ويژه مصرف كودهاي نيتروژنه ،سولفات پتاسيم و سولفات روي منجر به افزايش عملكرد ميگردد.
به نظر ميرسد كه افزودن كودهاي شيميايي در حد بهينه به خاك هاي شور ،با كاهش جذب
عناصر سمي سديم و كلر و تعديل آن ها تا حد زيادي از به هم خوردن تعادل عناصر غذايي
در گياه جلوگيري نموده و به اين ترتيب باعث افزايش عملكرد ميگردد .يادآوري ميشود كه
واكنش مثبت گياه به مصرف كود در خاك هاي شور منحصر به شوريهاي كم تا متوسط بوده
و در شوريهاي زياد به دليل افزايش تجمعي فشار اسمزي ،واكنش گياه منفي شده و عملكرد
كاهش مييابد .بنابراين ،پيش نياز هرگونه توصيه كودي در خاك هاي شور اطالع از مقدار شوري
و تغييرات پوياي آن طي فصل رشد است.
محققی در يك مطالعه به منظور تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم قابل جذب خاك براي گندم
در منطقه گنبد و مينودشت ،حد بحراني اين عناصر به روش كيت ـ نلسون براي فسفر و پتاسيم
در شرايط آزمايش را به ترتيب  12/5و  260ميليگرم بر كيلوگرم گزارش گردید .لطفالهي و
ملكوتي( )1383در يك آزمايش مزرعهاي اثر كاربرد مقادير مختلف پتاسيم و عناصر كم نياز بر
عملكرد و خصوصيات كيفي سه رقم گندم مهدوي ،شيراز و پيشتاز را مورد بررسي قرار دادند اين
آزمايش در يك خاك با درصد رس  25و پتاسيم قابل جذب  160ميليگرم بر كيلوگرم صورت
گرفت .اين محققين گزارش نمودند كه تيمارهاي آزمايش اثر معنيداري بر عملكرد و درصد
پروتئين دانه گندم نداشته است ،اگر چه مصرف پتاسيم بهميزان دوبرابر آزمون خاك همراه
مصرف عناصر كم نياز باعث افزايش عملكرد دانه و درصد پروتئين شده بود.
فيضي و مهاجر ميالني ( )1383در يك مطالعه مزرعهاي به منظور بهينه سازي مصرف كودهاي
نيتروژني ،فسفاتي و پتاسيمي در شرايط شور براي گندم با اعمال تيمارهاي ازت ،فسفر و پتاسيم
و شوري هاي مختلف آب آبياري  6 ،4/5و  10دسيزيمنس بر متر در يك خاك با مقدار رس
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 32درصد و پتاسيم قابل جذب  240ميليگرم بر كيلوگرم گزارش نمودند كه اثر اصلي و متقابل
پتاسيم بر عملكرد دانه و كاه معنيدار نبوده است .رمضانپور و همكاران ( )1383در يك مطالعه
سه ساله در منطقه داراب استان فارس ،اثر پتاسيم بر كاهش تنش خشكي در گندم را مورد
بررسي قرار دادند .در اين آزمايش از چهار تيمار آبياري به عنوان فاكتور اصلي شامل تيمار
بدون تنش آبي يا مصرف آب آبياري براساس توصيه 20 ،درصد كاهش در آب مصرفي نسبت
به تيمار بدون تنش (تنش ماليم) 40 ،درصد كاهش در آب مصرفي به عنوان تنش خشكي
متوسط و  60درصد كاهش در آب مصرفي به عنوان تنش خشكي شديد و سه تيمار مصرف
كود پتاسيمي به عنوان فاكتور فرعي شامل سطوح صفر 100 ،و 200كيلوگرم در هكتار پتاسيم
از منبع سولفات پتاسيم استفاده گرديد .تجزيه و تحليل نتايج سه ساله اين تحقيق نشان داد كه
در محيط هاي مواجه با تنش خشكي عملكرد كاهش مييابد بهطوري كه در تيمار بدون تنش
خشكي عملكرد دانه معادل  5821كيلوگرم در هكتار بود حال آنكه در تيمارهاي مربوط به تنش
ماليم ،متوسط و شديد عملكرد بهترتيب به3927 ،5404و  1967كيلوگرم در هكتار كاهش يافته
بود .در اين آزمايش مصرف سولفات پتاسيم در هر تيمار تنش خشكي اثر معنيداري بر عملكرد
دانه داشته است به عبارت ديگر در حضور سولفات پتاسيم از كاهش بيشتر عملكرد حتي در
تنش هاي شديد خشكي نيز تا حد زيادي ممانعت شده بود .مصرف  100و  200كيلوگرم پتاسيم
در هكتار از منبع سولفات پتاسيم به طور معنيداري عملكرد دانه را نسبت به شاهد به ترتيب 9/5
و  16/3درصد افزايش داد .اين محققين در مجموع از اين آزمايش چنين نتيجهگيري نمودند كه
مصرف پتاسيم ميزان مقاومت به خشكي و عملكرد دانه در محيط هاي كم آب را افزايش داده و
عم ً
ال تأثير منفي كمبود رطوبت در كاهش عملكرد دانه را تاحدي تعديل مينمايد و به اين ترتيب
مي تواند به عنوان يك راهكار عملي در زمينه به زراعي براي مقابله با خشكي و جلوگيري از كاهش
عملكرد گندم مد نظر باشد.
درودي و سيادت ( )1378دريك آزمايش با استفاده از سطوح مختلف ازت و پتاسيم در
شوريهاي مختلف آب آبياري تحت كشت گندم رقم فالت گزارش نمودند چنانچه غلظت
امالح در آب آبياري از محدوده معيني تجاوز كند رشد گندم عمدتاً تحت تأثير شوري آب
قرار ميگيرد تا مصرف كودهاي اوره و سولفات پتاسيم و در نهايت چنين نتيجهگيري كردند
كه با مصرف متعادل اوره و سولفات پتاسيم مي توان اثرات سوء ناشي از تنش شوري در گندم
را تاحدودي كاهش داد .اين محققين همچنين به اين نتيجه رسيدند كه هنگامي كه غلظت
پتاسيم در خاك و حتي در برگ هاي گندم در حد طبيعي و كفايت باشد باز هم به دليل فراواني
و تجمع سديم و كلر در واكوئلهاي سلولها عالئم ظاهري كمبود پتاسيم در برگهاي گندم
ظاهر شده و به اين ترتيب نياز گندم به پتاسيم افزايش مييابد .رفيع و ملكوتي(  ،)1378منتجبي
( ،)1378باللي و همكاران ( )1379و جواهري و همكاران ( )1383در تحقيقات جداگان ه مدل
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رايانه اي توصيه كودي در مزارع گندم مناطق مختلف كشور را مورد ارزيابي قرار دادند كه از جمعبندي
نتايج تحقيقات اين محققين ميتوان چنين نتيجهگيري نمود كه استفاده از مدل و برآورد مصرف
عناصر غذايي و از جمله پتاسيم براساس آن براي عملكردهاي متوسط در خاكهاي بدون مشكل
شوري بالمانع است لكن مصرف عناصر به مقدار بيشتر از  30درصد مقدار برآورد شده براساس مدل
براي خاكهاي شور تحت كشت گندم در كشور قابل توصيه است .هرچند كه خود مدل جامع توصيه
كودي نيز از نظر نوع و تعداد شاخصهاي مورد ارزيابي بايستي مورد بازنگري قرار گيرد.
برنج ) (Oriza sativa L.يكي از ديگر محصوالت راهبردي كشور مي باشد به طوري كه در
مناطق شمالي كشور غذاي اصلي و در ساير مناطق بعد از گندم غذاي اصلي مردم را شامل
ميشود .برنج حدود دو سوم كالري مورد نياز بيش از دو ميليارد نفر از جمعيت قاره آسيا را تأمين
مينمايد (ملكوتي و كاوسي )1383 ،اهميت و جايگاه برنج در سبد غذايي مردم ايران از يك طرف
و رشد روز افزون جمعيت از طرف ديگر ضرورت تغيير نگرش از كشاورزي سنتي و معيشتي به
كشاورزي مدرن و اقتصادي و استفاده از علوم بهنژادي و نوين در اين عرصه را دو چندان نموده است .از
بين عوامل به زراعي ،تغذيه متعادل و مطلوب عامل مهمي در افزايش عملكرد هكتاري و بهبود كيفيت
برنج به شمار ميرود كه در اين ميان نقش پتاسيم بعد از ازت بسيار اساسي ميباشد .جدول  2برداشت
عناصر غذايي اصلي توسط گياه برنج از خاك را نشان ميدهد (ملكوتي و كاوسي .)1383
جدول  .2متوسط برداشت عناصر غذايي اصلي توسط گياه برنج بهازاي توليد هر تن دانه برنج
گوگرد
منيزيم
پتاسيم
فسفر
نيتروژن
اندام گياهي
)(S
)(Mg
)(K2O
)(P2O5
)(N
كيلوگرم در هكتار
0/6
1/2
3/6
6
15/2
دانه
0/4
1/6
33/6
1/4
9
كاه و كلش

همان گونه از جدول شماره  2برميآيد و با توجه به اينكه به طور معمول و به دليل عدم امكان
پوساندن كلش در كوتاه مدت تمامي كلش از مزرعه بيرون كشيده ميشود لذا مجموع برداشت
پتاسيم توسط اين گياه حتي از نيتروژن نيز بيشتر است .در گذشته و در شرايطي كه ميزان
محصول برنج توليدي در واحد سطح پايين بود اغلب خاك هاي شاليزاري توانايي تأمين پتاسيم
مورد نياز برنج را دارا بودند و به اين جهت در بيشتر آزمايش هاي مربوط ،پاسخ گياهي نسبت
به مصرف پتاسيم منفي و يا اندك بود .اما در طي دو دهه گذشته به دليل بهرهبرداري متراكم و
ممتد از اراضي شاليزاري و افزايش توليد در واحد سطح ناشي از بهرهگيري از ارقام پر محصول
و پر توقع از نظر عناصر غذايي استفاده محدود و يا عدم استفاده از كودهاي پتاسيمي ،استفاده
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از آب هاي زير زميني به جاي آب هاي سطحي كه عرضه پتاسيم به مزارع را كاهش ميدهد
و همچنين افزايش ميزان مصرف كودهاي نيتروژني كه باعث جذب بيشتر پتاسيم از خاك
ميگردد ،همگي سبب گرديدهاند تا بهطور تدريجي كمبود پتاسيم به عنوان عامل محدودكننده
توليد درخاك هايي كه قب ً
ال كمبودي نداشتند ظاهر شود (بهمنيار و احمديان .)1383 ،توفيقي
( )1377در يك آزمايش گلداني بر روي تعدادي از خاك هاي جمعآوري شده از مناطق مختلف
تحت كشت برنج در شمال كشور سطح بحراني پتاسيم با استفاده از عصارهگير استات آمونيم يك
نرمال و خنثي با روش ترسيمي كيت -نلسون را براي برنج رقم خزر  135ميليگرم بر كيلوگرم
گزارش نمود .اين محقق همچنين در نتيجه بررسي آماري روي  66نمونه مورد بررسي و سپس
تعميم آن به مناطق شاليزاري شمال كشور گزارش نمود كه  55درصد اراضي شاليزاري زير كشت
ارقام پر محصول در شمال كشور از نظر مقدار پتاسيم عصارهگيري شده با استات آمونيم زير حد
بحراني  135ميلي گرم بر كيلوگرم قرار دارند .ملكوتي و کاوسی ( )1383نيز در تحقيقي ديگر
بيان داشتند كه  63درصد از مناطق مورد مطالعه در مازندران نسبت به كاربرد كلرورپتاسيم پاسخ
مثبت نشان دادهاند .كاوسي و كلباسي ( )1378گزارش نمودند كه حد بحراني پتاسيم براي برنج
در روش هاي مختلف عصارهگيري متفاوت است .اين محققين حد بحراني پتاسيم براي برنج رقم
سپيد رود براساس عملكرد نسبي  90درصد را با روش استات منيزيم ،روش مورگان ،روش كلووانا،
روش تگزاس ،روش اسيد سولفوريك ،روش كلريد كلسيم يكصدم موالر و روش استات آمونيم به
ترتيب 36 ،16،111 ،72 ،74 ،38و  112ميلي گرم بر كيلوگرم گزارش كردند .ملكوتي و همكاران
( )1380نيز در يك مطالعه مزرعهاي حد بحراني پتاسيم با استفاده از عصارهگير استات آمونيم
نرمال و خنثي به روش ترسيمي كيت – نلسون براي ارقام پر محصول برنج را  172ميليگرم بر
كيلوگرم به دست آوردند .اين محققين همچنين بيان نمودند كه در شرايط كمبود پتاسيم قابل
جذب در خاك ،برگ هاي گياه برنج به رنگ زرد با نوك و حاشيه سوخته درآمده كه اين عاليم
ابتدا در برگ هاي مسن ظاهر شده و با شدت يافتن كمبود به برگ هاي جوان نيز سرايت ميكند.
ساقهها عموماً ضعيف و در برابر عوامل بيماريزا حساس تر شده و در نتيجة اين عوامل عملكرد
گياه كاهش و كيفيت آن نيز نامطلوب ميگردد .از جمله راهكارهاي جلوگيري از كمبود پتاسيم
ناشي از پايين بودن ميزان پتاسيم قابل جذب در خاك مصرف كودهاي پتاسيمي مي باشد كه
مديريت مصرف آن بايستي با توجه به شدت پتاسيم تخليه شده يا ظرفيت تثبيت پتاسيمي خاك
و سايرخصوصيات فيزيكو شيميايي خاك ،عملكرد مورد انتظار و ساير عوامل زراعي صورت گيرد.
كاوسي و ملكوتي ( )1383در يك مطالعه با هدف تعيين حد بحراني پتاسيم براي برنج (رقم
خزر) در شاليزارهاي گيالن تعداد  21مزرعه از بين مزارع شاليزاري را كه داراي پراكنش مناسبي
از نظر پتاسيم قابل دسترس در خاك بودند ،انتخاب و در هر يك از آن ها تيمارهاي مختلف
پتاسيم شامل 400 ،300 ،200 ،100 ،0و  500ميليگرم بر كيلوگرم اكسيد پتاسيم از منبع
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كلرورپتاسيم اعمال نمودند .نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه تأثير مقادير مختلف
كلرورپتاسيم و همچنين اثر نوع خاك بر عملكرد دانه معنيدار است .در اين آزمايش حد بحراني
پتاسيم براي برنج (رقم خزر) با استفاده از عصارهگير استات آمونيم نرمال و روش ترسيمي كيت
ـ نلسون براساس  95درصد عملكرد نسبي 160 ،ميليگرم در كيلوگرم به دست آمد .ميانگين
افزايش عملكرد شلتوك در مزارعي كه نسبت به مصرف كلرورپتاسيم پاسخ مثبت نشان داده
بودند به طور متوسط  982كيلوگرم در هكتار بود .نتايج همچنين نشان داد در شاليزارهايي كه
پتاسيم قابل استفاده در آن ها كمتر از  100ميليگرم در كيلوگرم بود عكسالعمل گياه نسبت به
كاربرد كلرورپتاسيم باال ،در شاليزارهايي كه پتاسيم قابل جذب آن ها بين  100تا  160ميليگرم
در كيلوگرم بود عكسالعمل گياه نسبت با كاربرد كلرورپتاسيم متوسط و در شاليزارهايي كه
پتاسيم خاك آن ها بيشتر از  160ميليگرم بر كيلوگرم بود عكسالعمل پايين بود .رمضانپور و
همكاران ( )1383در يك آزمايش مزرعهاي تأثير مقادير و منابع مختلف كودهاي پتاسيمي بر
عملكرد دو رقم برنج را مورد بررسي قرار دادند .اين آزمايش در دو خاك با مقادير رس  37و 32
درصد و پتاسيم قابل جذب  163و  184ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت .رقم مورد بررسي
در خاك با ميزان رس  32درصد و پتاسيم قابل جذب  184ميليگرم بر كيلوگرم در شهرستان
(آمل) رقم نعمت و رقم ديگر در خاك با  37درصد رس و پتاسيم قابل جذب  163ميليگرم در
كيلوگرم (منطقه ميانهرود و خرابه) رقم طارم محلي بود .نتايج آزمايش نشان داد كه تأثير سطوح
كودي پتاسيم بر عملكرد شلتوك رقم طارم معنيدار بوده است ولي منابع مختلف كودي پتاسيم
بر عملكرد تأثير معنيداري نداشته اما در مورد رقم نعمت در خاك مورد مطالعه سطوح پتاسيم
و منابع آن هيچكدام اثر معنيداري بر عملكرد شلتوك نداشتهاند .ملكوتي و همكاران ()1383
در مطالعه بر روي نقش پتاسيم در افزايش كارآيي كودهاي نيتروژني گزارش نمودند كه مصرف
پتاسيم در سطوح باال و در شرايط تخليه خاك از پتاسيم سبب افزايش رشد رويشي اندام هاي
هوايي و مخصوصاً ريشه گرديده و از طريق تأثير بر عملكرد گياه باعث افزايش كارآيي نيتروژن
مصرفي ميگردد .در اين آزمايش كارآيي نيتروژن از  1/47در تيمار شاهد (بدون مصرف پتاسيم)
به  1/52در تيمار مربوط به مصرف  400كيلوگرم پتاسيم ( )K2Oافزايش يافته بود .اين محققين
چنين نتيجهگيري نمودند كه در خاك هاي شاليزاري كه تخليه پتاسيم در آن ها اتفاق افتاده و
مقدار پتاسيم قابل استفاده آن ها به كمتر از  100ميليگرم در كيلوگرم كاهش يافته است ،در
صورت كشت ارقام پرمحصول ،مصرف سطوح پائين پتاسيم نظير  100تا  200كيلوگرم در هكتار
سولفات پتاسيم با پاسخ گياهي همراه نبوده و الزم است به منظور اثربخشي اين مقادير پائين
مصرف پتاسيم به صورت سرك در چند نوبت همراه با آب آبياري صورت گيرد .شاليكاراني كه
به عرف سنتي از ارقام محلي كم بازده و فقط از كودهاي نيتروژني و فسفاتي استفاده ميكنند و
در اين شرايط توليد آن ها از چهار تن در هكتار تجاوز نمينمايد كمبود ازت را مشاهده نميكنند
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ولي اگر از ارقام پر محصول استفاده شود و يا عملكرد باال مورد انتظار باشد با افزايش مصرف
كودهاي پتاسيمي و روي و به دنبال آن افزايش رشد رويشي نياز به نيتروژن افزايش مييابد و در
اين شرايط كارايي كود نيتروژني نيز بهبود مييابد.
بهمنيار و احمديان ( )1383در يك مطالعه به منظور بررسي بر همكنش پتاسيم و روي بر رشد
و عملكرد برنج (رقم طارم) پنج مزرعه از بين مزارع مختلف قائم شهر را كه مقدار رس آن ها بين
 24تا  28درصد و پتاسيم قابل جذب آن ها بين  109تا  134ميليگرم بر كيلوگرم بود انتخاب
نموده و در هر مزرعه سطوح پتاسيمي شامل  15 ،75 ،0و  225كيلوگرم در هكتار ( )K2Oاز
منبع سولفات پتاسيم و سه سطح روي شامل  20 ،0و  40كيلوگرم در هكتار سولفات روي را
به كاربردند .نتايج حاصل نشان داد كه پاسخ برنج به كود پتاسيمي بسيار معنيدار بوده است
بهطوري كه با افزايش مصرف پتاسيم عملكرد ،ارتفاع ساقه ،تعداد پنجه در هر كپه ،تعداد پنجه
بارور ،طول خوشه ،وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه افزايش و تعداد دانه پوك در هر خوشه
كاهش يافته بود .اثر اصلي مصرف سولفات روي و اثر متقابل پتاسيم و روي نيز مشابه اثر اصلي
پتاسيم بر عملكرد و اجزاء عملكرد معنيدار بوده است .در اين آزمايش مصرف  225كيلوگرم
اكسيد پتاسيم و  40كيلوگرم سولفات روي در هكتار بيشترين تأثير مثبت را داشته است.
شهدي كومله و علينيا ( )1382در يك مطالعه مزرعهاي اثر پتاسيم و روي در رفع اختالل رشدي
موسوم به عارضه كوتولگي برنج درشاليزارهاي استان گيالن را بررسي نمودند .اين مطالعه در
اراضي شاليكاري با ميزان روي و پتاسيم قابل استفاده خاك به ترتيب  0/24تا  0/88و  66تا 97
ميليگرم بر كيلوگرم انجام شد .نتايج حاصل نشان داد مصرف توأم  15ميليگرم بر كيلوگرم روي
از منبع سولفات روي و  200ميليگرم بر كيلوگرم پتاسيم ( )K2Oاز منبع سولفات پتاسيم تأثير
معنيداري بر عملكرد كاه و دانه داشته و عارضه كوتولگي نيز تا حد زيادي برطرف گرديده بود.
اين محققين چنين توصيه نمودند كه به منظور جلوگيري از بروز عارضه كوتولگي برنج ضمن
مصرف متعادل ساير عناصر غذايي در مزارع مبتال به كمبود شديد روي و پتاسيم و همينطور در
مواقع پيشبيني سرما و بارندگي مداوم در محدوده زماني پس از مرحلة نشاكاري تا قبل از مرحله
پنجهزني مقدار كافي كود پتاسيم به همراه كود محتوي روي در شاليزار مصرف گردد.
شهدي كومله و همكاران ( )1382در يك آزمايش گلداني با كشت برنج رقم خزر بر روي سه نوع
خاك جمعآوري شده با بافت هاي لومي ( ،)Lسيلتي كلي لوم ( )SiCLو سيلت لومي ()SiL
از مناطق مختلف با پتاسيم قابل جذب پايينتر از  80ميليگرم بر كيلوگرم خاك ،اثر آبياري
با چهار منبع مخلتف شامل آب شرب شهري ،رودخانه سپيدرود ،رودخانه محلي و مخلوطي از
آب رودخانه سپيدرود و رودخانه محلي از نظر ميزان تأثيرگذاري پتاسيم موجود در هر منبع
آب بر ميزان جذب پتاسيم و عملكرد دانه برنج را مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند كه
منبع آب آبياري و نوع خاك به طور جداگانه تأثير معنيداري بر غلظت پتاسيم در كاه و دانه و
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همينطور عملكرد كاه و دانه گياه برنج داشته است .در هر سه نوع خاك مورد آزمايش مصرف
آب رودخانه محلي از نظر تأثير بر خصوصيات مورد اندازهگيري كه در باال نيز به آن ها اشاره شد،
نسبت به ساير منابع آبي معنيدار بوده است كه اين محققين دليل احتمالي اين وضع را به غنيتر
بودن رودخانههاي محلي منطقه از نظر عناصر غذايي موجودكه در واقع به نوعي به عنوان زهكش
فاضالبهاي شهري ،خانگي و كشاورزي ميباشند ،مربوط دانستند.
ملكوتي و كاوسي ( )1383تأثير كاربرد پتاسيم بر عملكرد برنج در تعدادي از شاليزارهاي استان
گيالن را مورد بررسي قرار دادند .به اين منظور تعداد  25مزرعه به نحوي انتخاب گرديد كه داراي
پراكنش مناسبي از نظر جغرافيايي ،پتاسيم قابل دسترس ،درصد رس و ظرفيت تبادل كاتيوني
باشند .قبل از نشاكاري عمليات كوددهي پتاسيم در تيمارهاي مختلف شامل صفر (شاهد)،100 ،
 400 ،300 ،200و  500كيلوگرم اكسيد پتاسيم در هكتار از منبع كلريد پتاسيم به طور يكجا
مصرف گرديد .ساير كودها شامل اوره و سوپرفسفات نيز در همين مرحله و به طور يكسان به
تمامي تيمارها اضافه و سپس با خاك مخلوط گرديد .تجزيه و تحليل نتايج حاصل نشان داد كه
اثر كاربرد مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي و نوع خاك بر عملكرد دانه برنج معنيدار است .از
بين مزارع مورد بررسي در  5مزرعه ( 20درصد) با كاربرد كود پتاسيمي عملكرد كاهش يافته بود
و تعداد  16مزرعه ( 64درصد) نيز نسبت به كاربرد پتاسيم پاسخ مثبت نشان داده بودند .توفيقي
( )1377قب ً
ال در مطالعات خود اين عدد را  55درصد و كاوسي ( )1378نيز آن را  52درصد
گزارش نموده اند .به گفته اين محققين عكسالعمل منفي نسبت به مصرف پتاسيم در برخي
مزارع مورد آزمايش مؤيد آن است كه هنگامي كه كودهاي پتاسيمي بر اساس نياز و به مقدار
مناسب مصرف شوند مي توانند باعث افزايش عملكرد گردند ولي در غيراينصورت با برهم زدن
تعادل بين عناصر غذايي (بخصوص نسبت ازت به پتاسيم) حتي مي توانند كاهش عملكرد را به
دنبال داشته باشند .در اين آزمايش حد بحراني پتاسيم قابل دسترس خاك (روش استات آمونيم
نرمال و خنثي) براي برنج رقم خزر و بر اساس  95درصد عملكرد نسبي با روش تصويري كيت ـ
نلسون 160 ،ميليگرم بر كيلوگرم تعيين گرديد .اين محققين همچنين با بررسي روند تغييرات
عملكرد نسبي در مقابل پتاسيم قابل دسترس ،خاك ها را از نظر پاسخ گياه برنج به مصرف پتاسيم
به سه گروه به شرح زير تقسيمبندي نمودند:
••خاك هايي با پتاسيم قابل دسترس كمتر از  100ميليگرم در كيلوگرم كه در آن ها گياه برنج
نسبت به مصرف كود پتاسيمي شديدا ً عكسالعمل مثبت نشان ميدهد.
••خاك هايي با پتاسيم قابل دسترس بين  100تا  160ميليگرم در كيلوگرم خاك كه در آن ها
تأثير مثبت كودهاي پتاسيمي بر عملكرد نسبت به گروه اول كمتر است.
••خاك هايي با پتاسيم قابل دسترس باالتر از  160ميليگرم بر كيلوگرم كه احتمال پاسخ مثبت
گياه نسبت به مصرف كودهاي پتاسيمي در آن ها بسيار كم است.
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در يك جمعبندي از اين تحقيق چنين نتيجه گيري گرديده است كه اگر  95درصد عملكرد نسبي
مالك و مرز پاسخدهي برنج در نظر گرفته شود به طور تقريبي در  48درصد از اراضي مشابه اراضي
مورد بررسي احتمال پاسخ مثبت و افزايش عملكرد در اثر كاربرد كود كلرورپتاسيم وجود دارد.
شكري واحد و كاوسي ( )1380تأثير منابع كودي و تقسيط پتاسيم بر روي جذب پتاسيم و عملكرد
برنج را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه كه به صورت گلداني و در پنج نوع خاك متفاوت از
نظر مقدار رس و ظرفيت تبادل كاتيوني انجام گرفت تأثير زمان مصرف پتاسيم و همچنين منبع
كودي آن بررسي گرديد .نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه نوع كود مصرفي (سولفات پتاسيم
يا كلرورپتاسيم) تأثير معنيداري در عملكرد ،ارتفاع بوته ،تعداد پنجه ،طول خوشه و ميزان جذب
پتاسيم نداشته است در صورتي كه زمان مصرف كودها و نوع خاك در ميزان عملكرد و جذب
پتاسيم توسط گياه اثر معنيداري داشته است .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه در
كوتاه مدت عناصر همراه پتاسيم تأثيري در وضعيت رشد نداشته است ولي مصرف طوالني مدت
كلرورپتاسيم موجب حذف گوگرد به عنوان يكي از عناصر مهم در تغذيه برنج گرديده و اين امر
مشكالت جديدي را بوجود خواهدآورد.
جو ) (Hordeum vulgare L.از گروه غالت بوده و به طور غير مستقيم نقش مهمي در
زنجيرة غذايي انسان به عهده دارد و از آنجا كه به عنوان يك گياه نسبتاً مقاوم به شرايط نامساعد
خاك و از جمله شوري به حساب ميآيد ،لذا كشت آن در اين شرايط نسبت به ساير محصوالت
زراعي مزيت نسبي داشته و اقتصادي مي باشد .نظر نياز غذايي جو تقريباً مشابه گندم و اندكي
كمتر از آن است .با اين وجود به منظور استفاده بهينه از منابع خاك و آب و افزايش عملكرد
در واحد سطح تا حد ممكن ،انجام تحقيقات الزم در اين زمينه ضرورت دارد كه اينك به برخي
تحقيقات انجام شده در اين رابطه اشاره ميشود.
دردي پور و همكاران در يك مطالعه گلخانه اي نقش پتاسيم و روي در رشد و عملكرد جو آبياري
شده با آب درياي خزر را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه اثر سطوح پتاسيم مصرفي
بر روي عملكرد و برخي اجزاي عملكرد و پارامترهاي مرفولوژيكي شامل ارتفاع گياه و طول خوشه
معنيدار بوده است و مصرف سطوح باالي پتاسيم( 600كيلوگرم  K2Oدر هكتار) سبب كاهش
عملكرد ،تعداد دانه در خوشه و طول گياه شده بود اين محققين چنين بيان نمودند كه اثر منفي
مصرف سطوح باالي پتاسيم بر صفات مورد اندازهگيري در اين آزمايش احتماالً بهدليل افزايش شوري
و اثرات سمي آن بوده است.
ذرت ) (Zea mays L.از جمله گياهان پتاسيمدوست با دوره رشد كوتاه و عملكرد باال و در عين
حال از محصوالت راهبردي كشور است .تغذيه مناسب و كافي با اين عنصر باعث افزايش كميت
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و كيفيت آن ميشود .نياز ذرت به پتاسيم با ازت برابري ميكند بهطوري كه گفته شده است
ذرت براي توليد  9تن دانه در هكتار ميزان  270كيلوگرم ازت 75 ،كيلوگرم فسفر 280 ،كيلوگرم
پتاسيم30 ،كيلوگرم منيزيم و  35كيلوگرم گوگرد از يك هكتار خاك برداشت ميكند(ملكوتي
و غيبي . )1382،همان گونه كه قب ً
ال نيز ذكر گرديد عليرغم عدم شركت پتاسيم در ساختمان
بافت هاي گياهي نقش اين عنصر در فيزيولوژي گياهي بسيار مهم و حياتي است .در بسياري
از موارد به دليل انجام كشت متراكم ،عدم رعايت تناوب زراعي و كوتاهي نسبي دوره رشد گياه
ذرت و توقع باالي آن نسبت به پتاسيم و پايين بودن نسبي حجم خاك دراختيار ريشه عليرغم
كافي بودن پتاسيم قابل جذب اوليه در خاك اين گياه در اواسط دورة رشد به بعد ممكن است
دچار كمبود پتاسيم گردد .در شرايط كمبود پتاسيم برگ ها به رنگ سبز كمرنگ متمايل به زرد
با حاشيه سوخته در آمده كه اين عالئم ممكن است با عالئم ناشي از شوري خاك ،سرمازدگي
و بادزدگي اشتباه گرفته شود .دراثر كمبود پتاسيم رشد گياه متوقف ،ساقهها عمدتاً ضعيف و
در برابر عوامل بيماريزا آسيبپذير ميباشند و بالل هاي بوجود آمده در قسمت انتهايي فاقد دانه
بوده و يا دانهها بسيار ريز و چروكيده به نظر ميرسند .بهطور كلي كچلي بالل هاي ذرت براثر
عوامل تغذيهاي پس از ازت عمدتاً با كمبود پتاسيم ،روي و بور در ارتباط است .پتانسيل خاك
براي تأمين پتاسيم مورد نياز ذرت و ميزان نياز به مصرف كودهاي پتاسيمي در خاك بسته به
شرايط مختلف از جمله عملكرد مورد انتظار ،مقدار رس ،نوع رس ،مقدار ماده آلي ،ظرفيت تثبيت
و آزادسازي پتاسيم متفاوت است (ضيائيان و ملكوتي.)1382 ،
غيبي و ملكوتي ( )1382در يك آزمايش گلخانه اي بر روي خاك هاي آهكي استان فارس حد
بحراني فسفر و پتاسيم براي ذرت را به ترتيب  21/5و  275ميليگرم بر كيلوگرم و غلظت مطلوب
پتاسيم در برگ هاي ذرت را  2/5تا  3درصد گزارش نمودهاند.
نوابي وملكوتي ( )1382اثر تغذيه متعادل بر كميت و كيفيت ذزت دانه اي در داراب را مورد بررسي
قرار دادند .اين آزمايش كه در يك خاك با ميزان رس معادل  22درصد و پتاسيم قابل جذب 244
ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت ،تيمار مربوط به مصرف  150كيلوگرم پتاسيم ( )K2Oاز منبع
سولفات پتاسيم به همراه عناصر ريز مغذي شامل سولفات آهن به ميزان  100كيلوگرم ،سولفات روي
به ميزان  80كيلوگرم ،سولفات منگنز به ميزان  40كيلوگرم ،اسيد بوريك به ميزان  50كيلوگرم و
سولفات مس به ميزان  30كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه معادل  12730كيلوگرم در
هكتار را داشته كه درصد افزايش عملكرد نسبت به تيمار شاهد ( 6170كيلوگرم درهكتار) معادل
 106درصد گزارش گرديده است .اين محققين همچنين گزارش نمودند كه در تيمار مربوط به
مصرف مقادير باالي پتاسيم ( 450كيلوگرم در هكتار  )K2Oطي دو نوبت به ميزان  150كيلوگرم
سولفات پتاسيم به صورت مصرف خاكي همزمان با كاشت و  300كيلوگرم كلرورپتاسيم به صورت
سرك ،عملكرد نسبت به ساير تيمارها (بجز تيمار شاهد) به طور نسبي كاهش يافته بود كه دليل
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امر به اثر متقابل منفي پتاسيم در جذب منيزيم و كلسيم نسبت داده شده است .غيبي و ملكوتي
( )1378چنين گزارش نمودند كه كمبود مشترك پتاسيم ،روي و بور سبب بروز كچلي در بالل
ميشود و در اين راستا توجه به وضعيت پتاسيم در خاك و استفاده از سولفات روي به ميزان 75
كيلوگرم درهكتار و يا محلولپاشي با غلظت سه درهزار سولفات روي در مرحله  6تا  7برگي و سپس
در فواصل زماني  15روز طي سه نوبت را توصيه و اثر آن در كاهش ميزان درصد كچلي باللها را
بسيار مؤثر دانستند.
فرشاد و ملكوتي ( )1382اثر پتاسيم ،روي و بور در افزايش عملكرد كمي و خصوصيات
كيفي ذرت دانه اي در كرج را مورد بررسي قرار دادند اين آزمايش در يك خاك با ميزان
رس معادل 20درصد ،پتاسيم قابل جذب  296ميليگرم بر كيلوگرم ،روي قابل جذب
 0/6ميليگرم بر كيلوگرم و بور قابل جذب به ميزان  1/5ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت.
اين محققين با مصرف  300كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم قبل از كاشت و مصرف
 100كيلوگرم در هكتار كلرورپتاسيم به صورت سرك در مرحلة تشكيل گل آذين و مصرف
ريز مغذيها همزمان با كشت شامل سولفات روي ،سولفات منگنز و سكوسترين آهن 138
( )Fe- EDDHAبه ترتيب به ميزان 30 ،50و  5كيلوگرم در هكتار ،دستيابي به عملكرد دانه
معادل  11517كيلوگرم در هكتار را گزارش نمودند كه در مقايسه با تيمار شاهد 700كيلوگرم
( 156درصد) افزايش نشان داد .در اين آزمايش همچنين درصد پروتئين دانه از  8/8درصد به 24
درصد ،غلظت روي و آهن از  18ميليگرم بر كيلوگرم در تيمار شاهد به  24ميليگرم در كيلوگرم،
غلظت منگنز از  7به  8/3و غلظت بور در دانه از  5به  10ميلي گرم بر كيلوگرم افزايش يافته بود .در
اين آزمايش چنين نتيجهگيري گرديد كه با مصرف كودهاي پتاسيمي و ريز مغذيها تا حد زيادي
ميتوان غلظت عناصر ضروري را در بسياري از محصوالت براي ارتقاي سالمت جامعه را داد.
 Khademiو همكاران ( )1999با اجراي آزمايشي بر روي ذرت در خوزستان به منظور بررسي
و مقايسه اثر مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد ذرت گزارش كردند كه با توجه به تخليه شديد
خاك هاي مورد آزمايش تنها با افزودن ميزان زياد كود پتاسيمي امكان افزايش پتاسيم قابل جذب
خاك و در نتيجة آن افزايش عملكرد وجود دارد و پتاسيم مصرفي در سطوح پايين سبب افزايش
پتاسيم قابل جذب خاك نميگردد .اين محققين همچنين گزارش نمودند كه بيشترين ميزان
تجمع پتاسيم در گياه ذرت تا  77روز پس از كاشت بوده است .خادمي ( )1375در يك مطالعه
تأثير ميزان و نحوه مصرف پتاسيم بر ماده خشك ،تجمع پتاسيم و عملكرد دانه ذرت در خوزستان
را مورد بررسي قرار داد .در اين آزمايش از دامنه وسيعي از سطوح پتاسيم شامل تيمارهاي  50تا
 700كيلوگرم پتاسيم از منبع سولفات و با دو روش كاربرد به صورت جايگذاري (نواري) و پخش
سطحي و مخلوط با خاك استفاده گرديد .نتايج حاصل نشان داد كه مصرف پتاسيم در سطوح باال
به روش پخش سطحي سبب افزايش عملكرد دانه گرديده است و سطوح پايين پتاسيم (سطوح
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 50تا  350كيلوگرم در هكتار) تنها در روش نواري سبب افزايش عملكرد دانه شده بود كه دليل
عدم عكسالعمل گياه نسبت به مصرف سطوح پايين پتاسيم به روش پخش سطحي به ظرفيت
باالي خاك براي تثبيت پتاسيم نسبت داده شد ،چراكه سطوح پايين پتاسيم مصرف شده به صورت
پخش سطحي نتوانسته بودند پتاسيم قابل جذب خاك را افزايش دهند.
ماجدي ( )1378اثر جايگذاري رديفي كودهاي فسفره و پتاسه و مصرف بهينه ازت در افزايش راندمان
كودهاي اصلي و عملكرد ذرت در ايستگاه تحقيقاتي كرج را مورد بررسي قرار داد و چنين گزارش
نمود كه مصرف رديفي كودهاي فسفره و پتاسه در خاك مورد آزمايش باالترين ميزان محصول دانه
را به دنبال داشته و كاهش مصرف اين كودها به ميزان  25و  50درصد ،تأثير معنيداري در كاهش
محصول و شاخصهاي رشدي ذرت نداشته است  .اين وضعيت نشانه افزايش راندمان كودهاي مصرفي
با روش نواري در مقايسه با روش مرسوم پخش سطحي و مخلوط با خاك ميباشد .اين محقق چنين
نتيجهگيري نمود كه روش جايگذاري كودهاي فسفره و پتاسه در زير و پنج سانتيمتري كنار بذر به
همراه تعيين ميزان ازت مورد نياز از طريق شاخص نيترات پاي بوته ميتواند ميزان كودهاي مصرفي را
تا  50درصد كاهش داده بدون اينكه تأثيري در عملكرد ذرت داشته باشد.
ضيائيان ( )1382نقش پتاسيم و روي بر شاخص هاي رشد و عملكرد ذرت دانه اي را مورد بررسي
قرار داد .اين آزمايش مزرعهاي در خاكي با پتاسيم و روي قابل جذب به ترتيب  177و 0/66
ميليگرم بر كيلوگرم اجرا گرديد .نتايج به دست آمده نشان داد كه كاربرد پتاسيم و روي در
شرايط آزمايش موجب افزايش معنيدار در عملكرد دانه و ساير شاخص هاي رشد گرديده است.
اين محقق چنين نتيجهگيري نمود كه بر اساس منابع مورد مطالعه با توجه به اينكه ذرت در
زمان باالترين نياز خود روزانه به  12كيلوگرم در هكتار پتاسيم نيازمند است و از طرفي تأمين اين
مقدار پتاسيم در هر روز از عهده كمتر خاك زراعي بويژه خاك هاي زراعي تخليه شده برميآيد،
بنابراين در چنين شرايطي در صورت عدم مصرف كودهاي پتاسيمي عملكرد پايين خواهد بود.
در اين رابطه بايستي توجه شود كه در توصيههاي كودي تنها در نظر گرفتن مقدار عنصر غذايي
موجود در خاك كافي نبوده و فاكتورهاي ديگري نظير نوع گياه ،طول دوره رشد ،عملكرد مورد
انتظار ،درصد رس و ظرفيت تبادل كاتيوني نيز بايستي مدنظر قرار گيرد.
الفتي ( )1371در تحقيقي سه ساله در ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت كرمانشاه به اين نتيجه رسيد كه
مصرف پتاسيم تنها در مواردي كه ميزان پتاسيم قابل جذب خاك كمتر از  400ميليگرم بر كيلوگرم بوده
و عملكرد دانه بيشتر از پنج تن در هكتار مورد انتظار باشد قابل توجيه است ومصرف ميزان  120كيلوگرم
در هكتار سولفاتپتاسيم را براي خاكهاي با پتاسيم قابل جذب كمتر از  400ميلي گرم بر كيلوگرم
توصيه نمود.
فتحي و همكاران ( )1378اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم بر روي عملكرد و روند رشد ذرت رقم
سينگل كراس  704را مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند كه اثرات اصلي و متقابل نيتروژن و
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پتاسيم بر روي عملكرد ماده خشك و شاخص سطح برگ معنيدار بوده است .به طوريكه مصرف
پتاسيم عملكرد ماده خشك را  2/2تن افزايش داده است .همچنين اثر متقابل مصرف نيتروژن
و پتاسيم در سطوح تيماري  320كيلوگرم نيتروژن و  150كيلوگرم پتاسيم ،تأثير بسزايي در
كاهش كچلي انتهاي بالل ذرت و همچنين بر شاخص هاي رشد نظير سطح برگ ،سرعت رشد
محصول ،سرعت رشد نسبي و سرعت جذب خالص داشته است .اين محققين چنين نتيجهگيري
نمودند كه برخالف تصور قبلي مبني بر عدم نياز به مصرف پتاسيم ،مقدار پتاسيم قابل دسترس
در خاك به هيچ وجه تكافوي پتاسيم مورد نياز و ايجاد رشد بهينه و توليد عملكرد مطلوب را
حداقل در مزارعي كه مدت زيادي در معرض كشت بودهاند ،نميكند.
فكري ( )1382در يك آزمايش مزرعهاي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كرمان بر روي ذرت
دانه اي رقم سينگل كراس  704عدم تفاوت معنيدار منابع سولفات و كلرورپتاسيم بر عملكرد
دانه را گزارش و مصرف  300كيلوگرم در هكتار پتاسيم ( )K2Oبه منظور افزايش عملكرد و
پايداري در توليد را توصيه نموده و جايگزيني كلرورپتاسيم بجاي سولفات پتاسيم براي ذرت را
بدون مشكل دانست .شريفي ( )1380در يك مطالعه گلخانه اي از طريق كشت گلداني گياه ذرت
حد بحراني پتاسيم را بر اساس رابطه بين مقادير پتاسيم استخراجي و شاخص هاي گياهي شامل
عملكرد ماده خشك ،عملكرد نسبي و جذب نسبي پتاسيم تعيين نمود .اين محقق حد بحراني
پتاسيم براي گياه ذرت در شرايط آزمايش را با استفاده از عصارهگيرهاي كلريد سديم دو نرمال،
استات سديم نرمال ،استات آمونيم نرمال ،بيكربنات آمونيم ـ  DTPAو مهليچ سه به ترتيب
 143/2 ،174/3 ،98/9 ،129/7و  165/6ميليگرم بر كيلوگرم تعيين نمود.
ايرانيپور ( )1378سطح بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت در منطقه اصفهان را براي
عملكرد نسبي معادل  95درصد با استفاده از روش تصويري كيت ـ نلسون به ترتيب  17و 230
ميليگرم بر كيلوگرم گزارش نمود.
محققینی ( )1382تأثير پتاسيم و تنش شوري بر ميزان تجمع سديم و پتاسيم در ذرت علوفهاي
را مورد بررسي قرار دادند .اين محققين در توجيه هدف از تحقيق خود به نقل از منابع چنين
بيان نمودند كه اغلب گياهان به صورت انتخابي جذب پتاسيم را به جذب سديم ترجيح ميدهند
ولي در شرايط شوري و در صورت چيرگي غلظت يون سديم در محلول خاك بروز كمبود پتاسيم
در گياه قطعي است .اگرچه خاك هاي شور معموالً داراي مقادير قابل توجهي پتاسيم بوده ولي
با اين وجود مشاهده ميگردد گياهاني كه در اين خاك ها كشت ميشوند دچار كمبود پتاسيم
هستند كه اين خود ناشي از دو دليل مي باشد .نخست از آنجايي كه براي حفظ شوري خاك در
حد معين (توازن نمك) مقدار بيشتري آب آبياري مصرف ميشود لذا بخش زيادي از پتاسيم
محلول طي فرآيند آبشويي از دسترس گياه خارج ميشود ،دوم اينكه اثرات آنتاگونيستي سديم
بر پتاسيم به عنوان عاملي مهم در جذب پتاسيم است .بنابراين در غلظتهاي پايين ،سديم ممكن
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است جذب پتاسيم را افزايش دهد ولي در غلظتهاي باال سبب كاهش جذب پتاسيم ميگردد.
ذرت و آفتابگردان از جمله گياهاني هستند كه در شرايط باال بودن غلظت سديم در محيط ريشه
مي توانند از جذب و يا انتقال سديم به ساقه جلوگيري كنند .اين سازوكار در شرايط نامناسب
تهويهاي و در محيط شور در گياه ذرت مختل گرديده و مقدار بيشتري سديم به ساقه و اندام هاي
هوايي انتقال و همزمان با اين امر انتقال پتاسيم كاهش مييابد و در نتيجة آن نسبت سديم
به پتاسيم در اندام هاي هوايي (ساقه) ممكن است  90تا  200برابر افزايش يابد .اين محققين
در آزمايش گلداني خود از سه سطح كود پتاسيم شامل صفر (شاهد) 100 ،و  200ميليگرم بر
كيلوگرم خاك از منبع سولفات پتاسيم و چهار سطح شوري صفر 6 ،3 ،و  9دسيزيمنس بر متر از
منبع كلريد سديم و چهار سطح پيش تيمار بذور با غلظتهاي  1/3 ،0/5و  4/5درصد سولفاتپتاسيم
استفاده كردند .نتايج به دست آمده نشان داد كه از بين تيمارهاي بكار رفته فقط سطوح شوري
بر عملكرد و اجزاي عملكرد تأثير معنيداري داشته است به طوريكه با افزايش شوري وزن خشك
برگ و ساقه كاهش يافت و در سطح شوري  9دسيزيمنس بر متر به كمترين مقدار خود رسيده
بود .شوري بر ميزان تجمع عناصر غذايي تأثير مثبت و معنيداري داشته ولي اين تأثير بر تجمع
پتاسيم در برگ معنيدار نبوده است .در تمامي تيمارها با افزايش شوري نسبت پتاسيم به سديم
در برگ و ساقه روند كاهشي داشته است به نحوي كه در سطح شوري  9دسيزيمنس بر متر
به كمترين مقدار خود رسيده بود .در اين آزمايش تأثير كود پتاسيم به كار رفته فقط بر ميزان
تجمع پتاسيم در ساقه ،برگ و شاخسار معنيدار بوده است به طوريكه با افزايش كود پتاسيمي
ميزان تجمع پتاسيم در اندامها افزايش يافته و در سطح  200ميليگرم بر كيلوگرم پتاسيم اضافه
شده بيشترين ميزان تجمع پتاسيم مشاهده گرديد .لكن هيچگونه برهمكنش معنيداري بين
شوري و پتاسيم در ارتباط با صفات اندازهگيري شده وجود نداشته است .دانشي و اسماعيلي
( )1380تغييرات هدايت الكتريكي خاك و تغييرات غلظت كلر در خاك و گياه (ذرت علوفهاي)
را در اثر مصرف منابع مختلف كودهاي پتاسيمي مورد بررسي قرار دادند .اين آزمايش در خاكي
با پتاسيم قابل جذب  285ميليگرم بر كيلوگرم اجرا گرديد .نتايج حاصل از آزمايش نشان داد
كه مصرف كود پتاسيمي تأثير معنيداري بر افزايش عملكرد علوفه تر نداشته است ،در حاليكه
حداكثر محصول به ميزان  51تن علوفه تر از تيمار كلرورپتاسيم به دست آمده بود .اين محققين
در توجيه عدم واكنش گياه نسبت به كاربرد پتاسيم چنين بيان داشتند كه با توجه به حد بحراني
معرفي شده توسط غيبي و ملكوتي ( )1379براي ذرت ( 270ميليگرم بر كيلوگرم) ،باالتر بودن
پتاسيم قابل جذب خاك مورد آزمايش دليل احتمالي عدم عكسالعمل گياه بوده است .در اين آزمايش
همچنين گزارش گرديد كه مصرف كلرورپتاسيم سبب افزايش معنيدار شوري خاك ( )ECوغلظت
كلر در گياه نگرديد و بدين ترتيب ميتوان در صورت نياز از كلرورپتاسيم بجاي سولفاتپتاسيم در
كشت اين محصول استفاده نمود.
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 -3-2سيب زميني ،پیاز و گوجه فرنگی
سيب  زميني ( )Solanum tuberosum Lيكي از محصوالت اصلي و اساسي بوده و به دليل
داشتن موادي همچون نشاسته ،پروتئين هاي مختلف و ويتامين هاي  Aو  …Cاز اهميت غذايي
خاصي در جيره غذايي مردم برخوردار است .در راستاي افزايش عملكرد هكتاري و بهبود كيفيت
محصوالت كشاورزي دو عامل به نژادي و به زراعي نقش اساسي به عهده دارند به طوري كه اين
دو عامل كشاورزي مدرن و اقتصادي را به وجود آوردهاند .در كشور ما نيز براي بهبود كميت و
كيفيت محصوالت كشاورزي توجه و تقويت اين دو عامل ضرورت دارد .چنين به نظر ميرسد
كه يكي از داليل اصلي پايين بودن عملكرد متوسط هكتاري سيب  زميني در كشور ( 20تن در
هكتار) عموماً ناشي از عدم توجه به مسائل به زراعي اين محصول بوده است كه در اين ميان تغذيه
عمدهترين نقش را به عهده دارد .مشكالت ناشي از عدم تغذيه صحيح در سيب زميني را مي توان
طويل شدن استولون و كاهش غدهبندي ناشي از مصرف بيرويه كودهاي ازته ،رشد ثانويه و بروز
پوسيدگي ژلهاي انتهايي ،بد شكلي و سياه شدن غده نام برد .از ميان عناصر غذايي ،پتاسيم به
ميزان زياد توسط سيب  زميني جذب ميگردد .در جدول  3مقدار برداشت عناصر غذايي توسط
سيب زميني نشان داده شده است (ساالرديني و مجتهدي.)1372 ،

اندام هاي
مختلف گياه
غده
شاخ و برگ

جدول  .3متوسط مقدار برداشت عناصر غذايي توسط سيب زميني
منيزيم
پتاسيم
فسفر
نيتروژن
عملكرد
كيلوگرم در هكتار
(تن در هكتار)
62/7
-

170
115

90
38

295
100

13
22

گوگرد
13
13

در صورت كمبود پتاسيم قابل استفاده در خاك دورة رشد سيب  زميني كوتاه و در نتيجه از
ميزان توليد كاسته ميشود ،براي به دست آوردن رشد بهينه و عملكرد مطلوب مقدار پتاسيم
برگ در زمان شروع گلدهي در شرايط كافي بودن ازت نبايد از چهار درصد وزن خشك كمتر
باشد .كمبود پتاسيم در سيب زميني ابتدا در برگ هاي پائيني و مسنتر با شروع سوختگي
نوك و حاشيه برگ ها شروع و در صورت شدت يافتن كمبود اين سوختگي به طرف پهنك
ادامه مييابد .سياه شدن غده هاي سيب  زميني پوست گرفته شده و كاهش كيفيت آن ها
كه در اثر فراواني اسيد كلروژنيك اتفاق ميافتد ،در شرايط تغذيه متعادل به شدت كاهش
مييابد .پتاسيم و روي از مقدار اسيد كلروژنيك كاسته و در نتيجه مانع سياه شدن غده هاي
پوست گرفته شده سيب زميني ميشوند .در شرايط تخليه شديد خاك ها از نظر پتاسيم مصرف
سولفات پتاسيم به همراه ريز مغذي ها( درصورت نياز) در موقع خاكدهي پايه بوتهها و به صورت
جايگذاري توسط كود كار قابل توصيه است (ملكوتي و همكاران .)1382 ،نوري و ملكوتي
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( )1382اثر كودهاي پتاسيمي و سولفات روي در افزايش عملكرد و خصوصيات كيفي غده
و كاهش غلظت نيترات و كادميوم در غده سيب زميني در زنجان را مورد بررسي قرار دادند.
اين آزمايش در يك خاك با ميزان رس معادل  38درصد ،پتاسيم قابل جذب  260ميليگرم
بركيلوگرم و روي قابل جذب  0/8ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت .نتايج حاصل از اين
آزمايش نشان داد تيمار مربوط به كاربرد  400كيلوگرم سولفات پتاسيم و 100كيلوگرم در
هكتار سولفات روي به همراه مصرف ساير ريز مغذي هاعملكردي معادل  40/7تن در هكتار را
به دنبال داشته است كه در مقايسه با شاهد كه در آن تنها ازت و فسفر مصرف گرديده بود،
 22/4تن افزايش داشته است.
در اين آزمايش همچنين غلظت نيترات و كادميوم كاهش و غلظت پتاسيم و روي در غده نسبت
به تيمار شاهد افزايش يافته بود .رنجبر و ملكوتي( )1380در يك آزمايش مزرعهاي اثر منابع و
مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي بر كميت و كيفيت سيب زميني در آذربايجان شرقي را مورد
بررسي قرار دادند .اين آزمايش در يك خاك با ميزان رس معادل  18درصد و پتاسيم قابل جذب
 200ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت .اين محققين پس از اعمال تيمارهاي مختلف پتاسيمي
و بررسي نتايج مربوط گزارش نمودند كه مصرف  415كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم در
زمان كاشت و  175كيلوگرم در هكتار كلرورپتاسيم به صورت سرك به همراه مصرف خاكي
100كيلوگرم سولفات روي همزمان با كاشت عملكردي معادل  50تن در هكتار را بدنبال داشته
كه در مقايسه باتيمار شاهد (بدون مصرف پتاسيم)  6تن افزايش عملكرد داشته است .اين
محققين همچنين گزارش نمودند كه بين دو منبع كلرورپتاسيم و سولفات پتاسيم از نظر تأثير بر
عملكرد و خصوصيات كيفي غده تفاوت معنيداري وجود نداشته است و چنين نتيجهگيري كردند
كه با توجه به غلظت معادل  251ميليگرم در ليتر كلر در آب آبياري و مصرف حدود 7000
متر مكعب آب در طول فصل زراعي براي اين محصول ،به طور تقريبي  1750كيلوگرم در هكتار
كلر وارد مزرعه گرديده است كه در مقايسه با مقدار كلري كه توسط كود كلرورپتاسيم به ميزان
حداكثر معادل  125كيلوگرم در هكتار وارد مزرعه گرديده بود قابل توجه است .لذا معايب مصرف
كلرورپتاسيم در مزارع سيب زميني را بايستي در روش و نحوة مصرف اين كود جستجو نمود.
اين محققين از آزمايش خود چنين نتيجهگيري نمودند كه مصرف كودهاي پتاسيمي در مزارع
سيب  زميني بر مبناي آزمون خاك و در بعضي موارد نظير خاك هاي با ظرفيت تثبيت باال مصرف
در مقادير فراتر از آزمون خاك امري ضروري مي باشد زيرا سيب  زميني يكي از گياهان پرنياز به
پتاسيم بوده و مصرف پتاسيم تأثير شگرفي بر عملكرد كمي و بهبود كيفي آن دارد .در اين ارتباط
يعني مديريت مصرف پتاسيم همواره بايستي به بافت خاك (درصد رس) ،وضعيت تخليه پتاسيم ،مقدار
پتاسيم قابل استفاده ،شرايط مديريتي و عملكرد مورد انتظار توجه شود .بايبوردي ( )1382در يك
مطالعه به منظور بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي و سولفات روي بر عملكرد و كيفيت
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سيب  زميني مصرف  625كيلوگرم سولفاتپتاسيم به همراه مصرف  100كيلوگرم در هكتار سولفات
روي در شرايط آزمايش را براي دستيابي به بيشترين عملكرد كمي و خصوصيات كيفي مطلوب غده
توصيه نمود .در اين تيمار عملكرد غده  59/4تن در هكتار ،درصد ماده خشك غده و درصد پروتئين به
كمـيت و كيفيت سيب  زميني در
ترتيب  21/3و  11بود .ملكوتي و حسينپور ( )1373اثرات پتاسيم بر ّ
بعضي از مناطق سيب  زمينيكاري ايران شامل مزارعي از مناطق فريدن اصفهان ،دماوند ،اردبيل و كرج
را مورد بررسي قراردادند و گزارش نمودند كه رابطه مستقيمي بين درصد رس و مقدار پتاسيم خاكها
قبل از كاشت و بعد از برداشت وجود داشته است .تخليه پتاسيم در تمامي قطعات مربوط به شاهد
مخصوصاً در خاكهاي اصفهان شديدتر بوده و مصرف كودهاي پتاسيمي در سطوح باالتر سبب افزايش
معنيدار در عملكرد غده شده بود .همچنين خواص كيفي غدهها نظير غلظت پتاسيم در غده ،ميزان
پروتئين و وزن مخصوص غدهها تحت تأثير پتاسيم افزايش يافته بود .پتاسيم به دليل نقش داشتن
نقشي پر اهميت در فيزيولوژي گياهي به عنوان شاهرگ حياتي گياهان در نواحي خشك و مرطوب دنيا
به حساب ميآيد و هرگونه نقصان اين عنصر باعث ايجاد اختالالت جبران ناپذير در روند رشد گياه و
كاهش كمي و كيفي محصوالت ميگردد( .شريفي.)1380 ،
طي تحقيقي اثر مقادير مختلف پتاسيم بر رشد و عملكرد سيب  زميني در شهرستان بستانآباد
مورد بررسي قرار گرفت .تيمارهاي مورد استفاده شامل سطوح صفر،300 ،250 ،200 ،150 ،100 ،50،
 400 ،350و  700كيلوگرم در هكتار پتاسيم ( )K2Oبود .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه
افزايش عملكرد تا مقادير  300كيلوگرم در هكتار پتاسيم اضافه شده به خاك ناچيز بوده و بيشترين
عملكرد در تيمار  400كيلوگرم در هكتار پتاسيم با عملكرد  12/5تن (افزايش معادل  2/5تن نسبت به
شاهد) به دست آمد .آنها نشان دادند كه سيب  زميني در فاصله روزهاي سي و پنجم تا پنجاهم روزانه
 35تا  12 50كيلوگرم پتاسيم از هر هكتار خاك برداشت نموده و اگر خاك به هر دليل نتواند اين مقدار
پتاسيم را در اختيار سيب  زميني قرار دهد ،وقوع توليد حداكثر ممكن نخواهد بود.
پياز (  )Allium cepaيكي از گياهان پرتوقع نسبت به پتاسيم بوده و در اثر كمبود آن مقاومت
پياز به تنش آبي كاهش مييابد .همچنين وجود پتاسيم براي توليد گلوسيدها و نيز براي تجمع
آن در بعضي از اندام هاي ذخيرهاي گياه الزم است .با افزايش مصرف كودهاي پتاسيمي در شرايط
كمبودپتاسيم قابل جذب خاك ،عملكرد غده و جذب پتاسيم كل و غلظت پتاسيم در غده هاي
پياز افزايش مييابد .ميزان برداشت عناصر غذايي پياز از خاك با توليد  80تن در هكتار بيش از
 250كيلوگرم ازت 70 ،كيلوگرم فسفر ) 300 ،(P2O5كيلوگرم پتاسيم 40 ،كيلوگرم منيزيم و
 80كيلوگرم كلسيم مي باشد .نتايج مطالعات متعدد نشان داده كه مقدار پتاسيم قابل جذب اكثر
خاك ها با سرعت بيشتري روبه كاهش بوده و توازن پتاسيم در بسياري از مزارع منفي گزارش
شده است (ملكوتي و همكاران .)1383 ،چرا كه به علت انجام كشت هاي متراكم ،مصرف بيرويه
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كودهاي ازتي و فسفاتي و مصرف ناچيز كودهاي پتاسيمي،مقدار برداشت پتاسيم از خاك بيشتر
از سرعت آزادسازي اين عنصر بوده است .پتاسيم قادر است حدود  40درصد از ازت نيتراتي اضافي
گياه را تبديل به پروتئين نمايد و از اين طريق از تجمع نيترات در پياز جلوگيري به عملآورد
(ملكوتي و همكاران.)1383 ،
بايبوردي و ملكوتي ( )1379در آزمايشي تأثير مقادير مختلف پتاسيم در منطقه خسروشهر بر
روي محصول پياز با چهار تيمار ( K1شاهد)؛ ( K2توصيه پتاسيم براساس آزمون خاك)؛ K3
(توصيه پتاسيم  1/5برابر بيشتر از آزمون خاك) و ( K4دو برابر توصيه براساس آزمون خاك)
در سه تكرار در قالب بلوك هاي كامل تصادفي را بررسي گزارش نمودند كه بيشترين عملكرد
 78/4تن در هكتار در تيمار  K3به دست آمده است .در اين آزمايش ميزان رس خاك  30درصد
و ميزان پتاسيم قابل استفاده  126ميليگرم در كيلوگرم بود.
اثر مقادير مختلف كود پتاسيمي بر عملكرد پياز طي چهار تحقيقات در ايستگاه تحقيقات خاك
و آب خسروشهر مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه تيمارهاي كودي بدون مصرف كود
پتاسيمي K1 K0،كه در آن  250كيلوگرم كود سولفات پتاسيم (مطابق آزمون خاك) قبل از
كاشت و  100كيلوگرم كلرورپتاسيم به صورت سرك در يك نوبت همراه با آب آبياري مصرف
گرديده بود K2 ،كه در آن عالوه بر  500كيلوگرم سولفات پتاسيم (قبل از كاشت) 200 ،كيلوگرم
كلرورپتاسيم اضافي(مازاد بر آزمون خاك) به صورت سرك در دو نوبت همراه با آب آبياري مصرف
شد .نتايج حاصله از قطعات تيمار كودي نشان داد در حالي كه ميانگين عملكرد در قطعه شاهد
K0بالغ بر  44/3تن در هكتار گرديد .در تيمارهاي دوم (بافت سبك) ،سوم (بافت سنگين) و
چهارم (مصرف فراوان كود پتاسيمي) ،عملكرد پياز به ترتيب  69/0 ،58/2و  80/5تن در هكتار
گرديد كه بنابراين اثر تيمارها از نظر آماري در سطح يك درصد معنيدار شد .با افزايش غلظت
پتاسيم در برگ هاي پياز درجه تحمل به سرماي آن ها نيز افزايش يافت .با توجه به نتايج حاصله
مشاهده گرديد كه تيمار (K1مصرف پتاسيم بر مبناي آزمون خاك در خاك سبك و خاك
سنگين) باعث افزايش عملكرد معنيداري در مقايسه باتيمار شاهد ()K0ميشد .ولي هر چه بافت
خاك سنگينتر باشد ،درصد افزايش عملكرد بيشتر خواهد بود .به عبارت ديگر در حالي كه با
مصرف پتاسيم بر مبناي آزمون خاك در خاك سبك  30درصد افزايش عملكرد حاصل شد ،اين
مقدار افزايش در خاك بافت سنگين بالغ بر  55درصد ( 25درصد افزونتر) گرديد .در تيمار K2كه
مقدار بيشتري كلرورپتاسيم به عنوان سرك به كار برده شده ،افزايش عملكرد چشمگير و بيش
از  80تن پياز در هكتار توليد گرديد (بيش از  80درصد اضافه محصول در مقايسه با شاهد و 25
درصد بيش از قطعهاي كه بر مبناي آزمون خاك پتاسيم داده شده بود ،به دست آمد) (بايبوردي
و ملكوتي1379 ،؛ ملكوتي و همكاران.)1383 ،
بايبوردي و ملكوتي ( )1379در آزمايش هايي تاثير مقادير و منابع كودهاي پتاسيمي را
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در افزايش عملكرد گياهان پتاسيمدوست نظير پياز در سطوح فراتر از آزمون خاك را حتي در
خاك هاي رسي با  150ميليگرم در كيلوگرم پتاسيم قابل استفاده بررسي نمودند .نتايج نشان داد
كه در گياهان پتاسيمدوست نظير پياز براي نيل به عملكردهاي باال توام با كيفيت بهتر ،مصرف
تقسيط كلرورپتاسيم  1/5تا  2دو برابر توصيه كود موثرتر بوده است (شكل .)1

شكل  .1افزايش عملكرد پياز رقم آذرشهر با منابع و سطوح مختلف پتاسيم

گوجهفرنگي ( )Lycopersicum esculentum Lاز سبزيهاي مهمي است كه به لحاظ داشتن
ويتامينهاي  Aو Cو ساير تركيبات معدني نقش مهمي در سالمتي جامعه ايفا ميكند .در گوجهفرنگي
نيز مانند ساير گياهان ،رشد بهينه و عملكرد مطلوب از نظر كمي و كيفي تحت تأثير شرايط تغذيهاي
قرار دارد و نقش پتاسيم از اين نظر نقشي ويژه است .جدول  4ميزان برداشت برخي عناصر غذايي
توسط گياه گوجهفرنگي از خاك را نشان ميدهد (ساالرديني و مجتهدي .)1377
جدول  .4برداشت متوسط عناصر غذايي توسط گياه گوجه فرنگي از خاك
منيزيم
پتاسيم
فسفر
نيتروژن
عملكرد
اندام گياهي
)(Mg
)(K2O
)(P2O5
)(N
( تن درهكتار)
كيلوگرم در هكتار
10
323
75
160
89/7
ميوه
29
196
22
98
4/9
شاخ و برگ
(اندام هوايي)

گوگرد
)(S
28
29

كاوياني و ملكوتي ( )1382تأثير منابع و مقادير پتاسيم بر عملكرد و كيفيت محصول گوجه فرنگي
در بخشي از اراضي استان بوشهر را مورد بررسي قرار دادند اين آزمايش در يك خاك با بافت
شني لومي ( )SLبا پتاسيم قابل جذب  140ميلي گرم در كيلوگرم صورت گرفت .نتايج حاصل
از اين آزمايش نشان داد كه استفاده از كلرورپتاسيم يا سولفات پتاسيم به ميزان  200كيلوگرم
در هكتار ( )K2Oبه همراه مصرف ريز مغذي ها شامل سكوسترين  138آهن به ميزان  20كيلو
گرم در هكتار ،سولفات روي به ميزان  60كيلوگرم در هكتار و سولفات مس و سولفات منگنز به
ترتيب به ميزان  20و  30كيلوگرم در هكتار ،عملكرد ميوه را به طور معنيدار و به ميزان 38
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درصد نسبت به تيمار شاهد كه در آن تنها ازت و فسفر به ترتيب به ميزان  400كيلوگرم در
هكتار از منبع اوره آغشته به گوگرد در سه نوبت و  150كيلوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل
همزمان با كشت مصرف گرديده بود ،افزايش داد .روحي و كاشي ( )1380اثرات ازت و پتاسيم بر
روي عملكرد ميوه گوجهفرنگي رقم اوربانا را مورد بررسي قرار دادند .در اين آزمايش شش سطح
ازت شامل 240 ،180 ،120 ،60 ،0و  300كيلوگرم در هكتار و چهار سطح پتاسيم شامل ،100
 200و  300كيلوگرم در هكتار بكار رفته بود .نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه اثر اصلي ازت
بر عملكرد كل و عملكرد محصول قابل فروش معنيدار است و بهترين تيمار ازته به ميزان 180
كيلوگرم در هكتار به عنوان تيمار برتر ازتي تعيين گرديد .تيمارهاي مختلف پتاسيمي تأثير معني
داري بر عملكرد ميوه نداشتهاند.
به منظور بررسي اثرات مقادير و منابع پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گوجه فرنگي
تحقيقي با دو منبع كود پتاسيمي (سولفات و كلرورپتاسيم) با مقادير  400 ،200و  600كيلوگرم
پتاسيم خالص در هكتار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار بر روي گوجه فرنگي
رقم كلجي در مركز تحقيقات كشاورزي استان بوشهر (برازجان) در سال زراعي  1378-79اجرا
گرديد .خاك مورد آزمايش شديدا ً آهكي با  60درصد كربنات كلسيم معادل و پتاسيم قابل جذب
كمتر از  150ميلي گرم در كيلوگرم و همچنين كام ً
ال فقير از عناصر كم مصرف و فاقد محدوديت
شوري بود .نتايج حاصله بر روي كميت و كيفيت گوجه فرنگي نشان داد كه استفاده از كلرور و
سولفات پتاسيم تا ميزان  200كيلوگرم ) (K2Oدر هكتار به همراه ريزمغذي ها عملكرد را به طور
معني داري ( 38درصد) افزايش داد (متوسط افزايش وزن هر ميوه گوجه فرنگي در تيمار مورد
اشاره نسبت به شاهد  40درصد بود) .طول و قطر ميوه در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري
را نشان ندادند .تيمارهاي كودي سولفات پتاسيم تا ميزان  400كيلوگرم  K2Oدر هكتار نسبت
به تيمارهاي كلرورپتاسيم از نظر ويتامين ث در ميوه گوجه فرنگي برتري نشان داد ولي ساير
خصوصيات كيفي ميوه نظير  ،pHكل مواد محلول ،سفتي بافت و اسيديته تحت تأثير تيمارهاي
مختلف كودي قرار نگرفتند .مصرف  600كيلوگرم  K2Oدر هكتار از منبع كلرورپتاسيم باعث
افزايش معني دار غلظت پتاسيم در گياه و خاك شد .كلر خاك و گياه در اثر مصرف كلرورپتاسيم
افزايش چنداني نداشته و مشكل خاصي را به وجود نياورد .در جمع بندي مي توان چنين
استنباط نمود كه مصرف متعادل پتاسيم بر مبناي آزمون خاك مناسب ترين روش براي نيل
به حداكثر مقدار توليد توأم با ارتقاء كيفي گوجه فرنگي مي باشد (ملكوتي و همكاران.)1383 ،
عملكرد گوجه فرنگي در تيمارهاي  3 ،2و  7به ترتيب با  47/36 ،48/31و  45/17تن در هكتار،
باالترين عملكرد و همگي در يك كالس قرار گرفتند .كمترين عملكرد با  30/9تن در هكتار
مربوط به تيمار شاهد بود كه در كالس Cقرار گرفت .هر دو منبع كودي يعني سولفات پتاسيم
و كلرورپتاسيم تا ميزان  200كيلوگرم  K2Oدر هكتار موجب افزايش معني دار عملكرد گرديد.
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باالترين عملكرد از تيمار دوم به دست آمد كه پتاسيم آن از منبع سولفات به ميزان  200كيلوگرم
 K2Oدر هكتار تأمين شده بود و نسبت به تيمار مشابه كه پتاسيم آن از منبع كلرورپتاسيم بود
تفاوتي معني دار نداشت و فقط در حد يك تن در هكتار افزايش نشان داد .اما افزايش عملكرد آن
نسبت به شاهد معادل  17/41تن در هكتار يعني  36درصد گرديد (جدول  .)5متوسط عملكرد
تك بوته نيز مشابه عملكرد كل گوجه فرنگي تحت تأثير تيمارهاي  200كيلوگرم  K2Oدر هكتار
از منبع سولفات و كلرور قرار گرفت .هر دو تيمار در يك گروه واقع شدند ولي تيمار كودي منبع
سولفات پتاسيم براي هر بوته  200گرم افزايش محصول نسبت به تيمار كلرورپتاسيم نشان داد.
اين اختالف نسبت به شاهد  786گرم يا حدود  38درصد بود.
جدول  .8ميانگين نتايج عملكرد محصول ،طول عمر ميوه ،وزن ميوه ،قطر ميوه گوجه فرنگي
رديف

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

تيمار

شاهد )(NP
)NPK200(SOP
)NPK200(MOP
)NPK400(SOP
)NPK400(MOP
)NPK600(SOP
)NPK600(MOP

عملكرد
(تن در هكتار)

30/90 C
48/31 A
47/36 A
41/72 AB
35/00 BC
44/30 AB
45/17 A

عملكرد هر بوته
(كيلوگرم)

1/20 C
2/02 A
2/00 A
1/87 AB
1/55 BC
1/85 AB
1/84 AB

قطر ميوه
(سانتيمتر)

3/96 A
4/90 A
5/06 A
4/70 A
4/30 A
4/26 A
3/90 A

وزن ميوه
(گرم)

52 D
87 A
83 A
77 AB
74 AB
67 BC
59 CD

طول ميوه
(سانتيمتر)

5/63 A
6/66 A
6/60 A
5/93 A
5/70 A
6/30 A
6/26 A

اثر تيمارهاي آزمايشي بر وزن ميوه گوجه فرنگي معني دار بود .تيمار كودي  200كيلوگرم از
منبع سولفات پتاسيم برتري معادل  5درصد نسبت به منبع كلرورپتاسيم و  40درصد نسبت به
شاهد را نشان داد .جالب اينكه با افزايش ميزان پتاسيم چه از منبع سولفات و چه از منبع كلرور،
وزن متوسط يك ميوه كاهش يافت .اين كاهش وزن در مورد كلرور بيشتر از سولفات بود .علت
اين كاهش را مي توان به برهم خوردن نسبت عناصر غذايي به ويژه نسبت پتاسيم به كلسيم
) (K/Caو پتاسيم به منيزيم ) (K/Mgدر خاك مربوط دانست .در حالي كه نسبت پتاسيم به
كلسيم و پتاسيم به منيزيم در شاهد حدود دو و سه بود ،اين مقدار با مصرف كودهاي پتاسيمي
افزايش يافت كه خود تأئيدي است بر رعايت اصول مصرف بهينه كود .تفاوت معني داري بين طول
ميوه گوجه فرنگي مشاهده نشد و همگي در يك كالس قرار داشتند .كمترين طول برابر با 5/63
سانتيمتر مربوط به شاهد و بيشترين طول برابر با  6/66سانتيمتر مربوط به تيمار  K200از منبع
سولفات پتاسيم بود .بيشترين قطر ميوه معادل  5/06و  4/9سانتيمتر نيز به ترتيب به تيمارهاي
 K200از منبع كلرور و سولفات پتاسيم تعلق داشت ولي اين دو تيمار نسبت به شاهد اختالف
معني داري را نشان ندادند .اثر تيمارهاي مختلف منابع كود پتاسيمي و مقادير آن ها همراه با
شاهد بر ويتامين ث گوجه فرنگي در سطح يك درصد معني دار شد .اثرات تيمارهاي فوق بر روي
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خصوصيات ديگر محصول ،نظير  ،pHكل مواد جامد محلول ،سفتي بافت ميوه و اسيديته اثر
معني داري نداشت .ميزان ويتامين ث گوجه فرنگي بين  10تا  60ميلي گرم در  100گرم گرديد.
گوجه فرنگي رسيده در مقابل نور خورشيد حداقل داراي  30ميلي گرم ويتامين ث مي باشد
(مشار .)1371 ،باالترين ميزان ويتامين ث به مقدار  5/75ميلي گرم در  100گرم مربوط به
تيمار  400كيلوگرم  K2Oدر هكتار از منبع سولفات پتاسيم و كمترين آن مربوط به تيمار 600
كيلوگرم  K2Oدر هكتار از منبع كلرورپتاسيم و به مقدار  46/37ميلي گرم در  100گرم بود.
در مجموع تيمارهاي كودي سولفات پتاسيم تا ميزان  400كيلوگرم در هكتار نسبت به تيمارهاي
كلرورپتاسيم از نظر مقدار ويتامين ث در ميوه گوجه فرنگي برتري نشان دادند.
جدول  .6ميانگين نتايج اسيديته (اسيد غالب)  ،pHويتامين ث ،كل مواد جامد محلول و سفتي ميوه گوجهفرنگي
اسيديته

ويتامين ث

تيمار

(گرم در  100گرم)

(ميلي گرم در  100گرم)

شاهد )(NP
)NPK200(SOP
)NPK200(MOP
)NPK400(SOP
)NPK400(MOP
)NPK600(SOP
)NPK600(MOP

0/488 A
0/498 A
0/429 A
0/979 A
0/492 A
0/464 A
0/464 A

53/31 B
53/28 AB
51/61 B
56/75 A
51/27 B
51/3 B
46/37 C

pH
3/84 A
3/87 A
3/84 A
4/01 A
4/85 A
3/87 A
3/86 A

كل مواد جامد
محلول در آب
(درصد)
5/16 A
4/50 A
4/83 A
5/16 A
4/66 A
5/00 A
5/16 A

سفتي
بافت ميوه
140/8 A
128/7 A
154/9 A
145/2 A
148/3 A
162/3 A
134/0 A

جدول  .10توصيه كود پتاسيم در گوجه فرنگي بر اساس آزمون خاك
سولفات پتاسيم
پتاسيم
( كيلو گرم در هكتار )
(ميلي گرم در كيلو گرم )
<150
150-200
200-300
>300

500
400
300
200

در آزمايشي مشابه در آذربايجان شرقي تاثير مقادير و منابع كود پتاسيمي بر عملكرد گوجه فرنگي
معنيدار گرديد .بيشترين عملكرد ( 62تن در هكتار) از كاربرد  300كيلوگرم كلرورپتاسيم كه به
صورت سرك مصرف شده بود ،به دست آمد .كاربرد كود كلرورپتاسيم باعث افزايش عملكردي در
حدود  25درصد نسبت به تيمار شاهد گرديد (شكل .)2
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شكل  .2نقش تيمارهاي مختلف پتاسيم از دو منبع  MOPو  SOPدر افزايش عملكرد گوجهفرنگي
(بايبوردي و ملكوتي.)1379 ،

 -3-3چغندرقند و نیشکر
چغندر قند (  )Beta vulgaris L.از نباتات صنعتي بوده كه كشت در آن در كشور براي توليد شكر

بهعنوان يكي از نيازهاي ضروري مردم همواره مورد توجه بوده است .الزمه استفاده بهينه از منابع خاك
و آب در كشاورزي ،توجه به عوامل بهنژادي و بهزراعي جهت توليد حداكثر عملكرد در شرايط منطقه و
كيفيت مطلوب ميباشد .در اين راستا توجه به عامل تغذيه گياهي به عنوان يكي از فاكتورهاي مؤثر در رشد
و عملكرد چغندرقند از جايگاه ويژهاي برخوردار است .جدول  11متوسط برداشت عناصر غذايي توسط
غده و قسمتهاي هوايي چغندرقند با عملكرد  10تن غده را نشان ميدهد( خادمي و همكاران.)1380،
جدول  .11متوسط برداشت عناصر غذايي توسط چغندر قند با عملكرد  10تن غده در هكتار
منيزيم)(MgO
پتاسيم )(K2O
فسفر )(P2O5
ازت )(N
كيلوگرم در هكتار

40

14

63

14

همان گونه كه جدول فوق نشان ميدهد نياز پتاسيمي چغندرقند بهمراتب از ازت نيز بيشتر
است بعالوه اينكه پتاسيم در كيفيت چغندر قندو شكر استحصالي عنصري مهم بهشمار ميرود
به طوريكه براي چغندرقند مي توان از آن بهعنوان عنصر كيفيت نام برد ،نظر به اهميت اين عنصر
تحقيقاتي در اين زمينه در كشور صورت گرفته است كه اينك به برخي از آن ها اشاره ميشود.
كالرستاقي و قالوند ( )1378در يك مطالعه پنج ساله و در مجموع با انجام  54آزمايش مزرعهاي
در مزارع چغندركاري استان خراسان حد بحراني پتاسيم قابل جذب و ضرايب معادله ميچرليخـ
بري را تعيين نمودند .اين محققين حد بحراني پتاسيم قابل جذب خاك در شرايط آزمايش براي
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چغندرقند را  250ميليگرم بر كيلوگرم و ضرايب معادله ميچرليخ شامل  Cو  C1را به ترتيب
 0/005و  0/0025گزارش نمودند.
شايسته و همكاران ( )1382در يك مطالعه به منظور بررسي تأثير منابع و مقادير مختلف پتاسيم
بر جذب پتاسيم و عملكرد كمي و كيفي چغندرقند گزارش نمودند كه تفاوت معنيداري بين
سولفات پتاسيم و كلرورپتاسيم از نظر تأثير بر خواص مورد اندازهگيري وجود نداشته است .در اين
آزمايش مصرف كود كلرورپتاسيم به مقدار بيشتر از آزمون خاك (سه برابر مقدار توصيه شده در
سطح آزمون خاك) با دو تقسيط به صورت سرك به همراه مصرف ريزمغذي هابيشترين عملكرد
غده به ميزان  74/5تن در هكتار را به دنبال داشته است.
رشيدي و جواهري ( )1382در يك مطالعه در استان كرمان به منظور بررسي اثر كودهاي دامي،
سولفات پتاسيم و اسيد بوريك بر عملكرد كمي و كيفي محصول چغندرقند ،مصرف  150كيلوگرم
سولفات پتاسيم به همراه  20تن در هكتار كود دامي خشك جهت دستيابي به عملكرد حدود 53
تن با بيشترين مقدار شكر استحصالي را توصيه نمودند
نيشكر ( :)Saccharum officinarum L.رعايت تعادل بين عناصر غذائي يكي از عوامل مؤثر
در افزايش توليد محصول مي باشد؛ به طوريكه كاهش هريك از اين عناصر برطبق قانون حداقل
ليبيگ ،كاهش عملكرد محصول را سبب خواهد شد .نيشكر مانند هر گياه قندي ديگر نياز بااليي
به پتاسيم دارد به طوريكه با توليد  100تن ني حدود  150كيلوگرم در هكتار پتاسيم ( )K2Oاز
خاك توسط ساقهها برداشت ميشود كه مقدار كود پتاسيمي توصيه شده براي جبران اين مقدار
 400كيلوگرم در هكتار ) (K2Oخواهد بود (جعفرنژادي.)1376 ،
جدول  .8مقدار مواد غذايي اصلي برداشت شده بوسيله  100تن ني در هكتار (جعفرنژادي)1376 ،
سيليسيم
گوگرد
منيزيم
كلسيم
پتاسيم
فسفر
ازت
)(SiO2
)(S
)(Mg
)(Ca
)(K2O
)(P2O5
)(N
70

40

150

آهن
)(Fe

روي
)(Zn

منگنز
)(Mn

4000

500

500

(كيلوگرم در هكتار)
25

25
بور
)(B

مس
)(Cu
(گرم در هكتار)
200
250

150-200

25

موليبدن
)(Mo
<100

در يك مقايسه بين گياه كشت ) (Plantو بازرو ) (Ratoonدر ارتباط با ازت و پتاسيم مشخص شد
كه رابطه نزديكي بين افزايش توليد ساقه و تجمع ازت و پتاسيم در گياه وجود دارد كه بيانگر اين
نكته است كه دوعنصر ازت و پتاسيم در تغذيه نيشكر نقش بسيار مهمي ايفاء ميكنند .در تحقيقي
ديگر نشان داده شده كه گياه نيشكر در مرحله كشت و در دورة رشد حداكثر ،روزانه  710گرم
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پتاسيم در هكتار و در مرحلة بازروئي اول  950گرم پتاسيم را جذب ميكند درحاليكه مقدارازت
مورد نياز گياه در اين دو مرحله به ترتيب  590و  730گرم در هكتار در روز ميباشد )،Malavolta
 .)1994براساس گزارشهاي متعدد نيشكرهائي كه كمبود پتاسيم دارند از رشد كمتر و ساقههاي
نازكتري برخوردار بوده و سيستم ريشهاي اين گياهان نسبت به قسمتهاي هوائي كمتر تحت
تأثير اين كمبود قرار گرفتهاند ،به طوريكه نسبت ريشه به اندامهاي هوائي در اين گياهان نسبت به
گياهان نرمال بيشتر است .گياهان داراي كمبود پتاسيم ،از مقدار شكر كمتري برخوردار بودند كه
ميتواند به دليل كاهش فتوسنتز و كاهش انتقال پتاسيم از برگها به ساقهها باشد.
 )1959( Orlandoگزارش نمود كه كمبود پتاسيم در غلظتهاي باالئي از ازت ،فسفر ،كلسيم،
منيزيم ،گوگرد و آهن رخ ميدهد .از سويي ديگر ،رابطه مستقيمي بين پاسخ نيشكر و مقدار
كودهاي پتاسيمي يافت شد ،به طوريكه با مصرف  83كيلوگرم پتاسيم ) (K2Oدر خاك هاي
شني عملكرد محصول بيش از 10تن در هكتار افزايش يافته است .بهترين عملكرد نيشكر زماني
حاصل ميشود كه نسبت ازت به پتاسيم يك به يك باشد ( .)1959 ،DuToitجعفرنژادي
( )1376و ملكوتي و همكاران ( )1384گزارش نمودند براي گياهاني كه مدتي در خاك هستند
مصرف كودهاي پتاسيمي در دو يا سه نوبت بهتر خواهد بود ،موقع اول در زمان كاشت يا كمي
قبل از آن و نوبت هاي بعدي در زمان رشد و به صورت سرك باشد .در تحقيقي در شركت كشت
وصنعت كارون بر روي مصرف دو عنصر پتاسيم ) (Kو روي ) (Znنشان داده شد كه از بين
تيمارهاي اعمال شده ،تيمار سولفات پتاسيم و روي (توام) باالترين عملكرد ني و درصدشكر را به
خود اختصاص داده است(133تن نيشكرو14/6تن شكر درهكتار) (شكل .)3

شكل  .3نقش مصرف سولفاتپتاسيم و سولفات روي در افزايش شكر توليدي (ملكوتي و جعفرنژادي.)1377 ،

درتحقيقي ديگري كه در سال هاي  1381و  1382در شركت هاي كشت وصنعت كارون و هفت
تپه تحت عنوان بررسي پاسخ گياه نيشكر به پتاسيم از منابع مختلف با شش تيمار به شرح تيمار
اول ) = (K1شاهد (كوددهي عرف منطقه)؛ تيمار دوم ) =(K2مصرف  200كيلوگرم پتاسيم از منبع
سولفات پتاسيم به صورت پايه؛ تيمار سوم ) =(K3مصرف  200كيلوگرم پتاسيم از منبع نيترات
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پتاسيم به صورت پايه؛ تيمار چهارم ) =(K4مصرف  200كيلوگرم پتاسيم از منبع كلرورپتاسيم
به صورت پايه؛ تيمار پنجم) =(K5مصرف  200كيلوگرم پتاسيم از منبع نيترات پتاسيم به صورت
تقسيط و تيمار ششم ) =(K6مصرف  200كيلوگرم پتاسيم از منبع كلرورپتاسيم به صورت تقسيطي
اجرا شد نتايج نشان داد كه مصرف پتاسيم بر عملكرد ني در منطقه كارون اثر معنيدار داشته است
همچنين نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد كه با مصرف پتاسيم از منبع كلرورپتاسيم و به صورت
تقسيط تيمار ششم ( )K5باالترين عملكرد به ميزان  147/5تن در هكتار به دست آمد ،درحاليكه
پائينترين مقدار عملكرد به ميزان  123/2تن در هكتار مربوط به تيمار تيمار چهارم ( )K4مصرف
پتاسيم از منبع كلرور به صورت پايه به دست آمد .كود كلرورپتاسيم ،كودي است كه حدود 60
درصد پتاسيم دارد و غنيترين كود در ميان سه منبع ازنظر پتاسيم است و مشكل اين كود دارا
بودن كلر مي باشد كه باعث اثر سوء بر عملكرد نيشكر به دليل جايگزيني كلر در واكوئل هاي
ذخيرهاي مي باشد .نتايج نشان داد كه مصرف تقسيط اين كود به دليل حالليت باال اثر معنيدار
بر عملكرد نيشكر دارد ولي مصرف پايه آن اثر سوء بر عملكرد دارد ،كه شايد به دليل باال بودن
كلر كود مصرفي در اوايل دوره رشد بوده باشد .مصرف نيترات پتاسيم به صورت پايه (تيمار سوم)
نسبت به تيمار پنجم در درجه بعدي قرار داشت .به طوريكه عملكردي به ميزان  141/7تن در
هكتار به دست آمد ،درحاليكه عملكرد تيمار تقسيط نيترات پتاسيم (تيمار پنجم)  136/7تن در
هكتار حاصل شد ،كه از لحاظ آماري با تيمار ششم در يك گروه قرار گرفت.
اثر مصرف پتاسيم بر درصد شكر ،در منطقه كارون مثبت بود .جدول مقايسه ميانگين ها نشان داد
كه باالترين مقدار شكر از (تيمار پنجم) (مصرف تقسيط نيترات پتاسيم) و (تيمار دوم) به ميزان
 12/95تن در هكتار و كمترين مقدار مربوط به تيمار دوم (سولفات پتاسيم) به ميزان  11/3تن در
هكتار به دست آمد .براثر مصرف پتاسيم درصد شيره قابل استحصال معنيدار شد .نتايج مقايسه
ميانگين تيمارها نشان داد كه باالترين درصد شيره مربوط به تيمار پنجم (تقسيط نيترات) به
ميزان  32/1و كمترين مقدار مربوط به تيمار شاهد به ميزان  27/6درصد بود ،ساير تيمارها از
اين نظر در يك گروه آماري با تيمار چهارم قرار گرفتند.
نتايج نشان داد كه درمنطقه كارون درجه خلوص بر اثر مصرف پتاسيم تفاوت معنيداري بين
تيمارها نداشته است .اما باالترين مقدار درجه خلوص مربوط به تيمار پنجم (تقسيط نيترات) به
ميزان حدود  90درصد و كمترين مقدار مربوط به تيمار شاهد به ميزان  87درصد به دست آمده است.
اندازهگيري ميزان نيترات در ساقههاي هوائي نيشكر نشان داد كه كمترين مقدار نيترات مربوط
به تيمار پنجم (تقسيط كلرورپتاسيم) در منطقه كارون به ميزان  128ميليگرم در كيلوگرم و
در منطقه هفت تپه كمترين مقدار مربوط به تيمار سولفات پتاسيم به ميزان  170ميليگرم در
كيلوگرم به دست آمد( .جعفرنژادي و ملكوتي.)1378 ،
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جدول  .9ميانگين فاكتورهاي كمي و كيفي اندازهگيري شده در نيشكر رقم  CP -48در منطقه كارون
عملكرد ني
(تن در هكتار)

شكر
()%

درصد شيره
()%

درجهخلوص ()%

نيترات
(ميليگرم در كيلوگرم)

134/0 AB

12/3 AB

27/6 B

87/3 A

A134

138/1 AB

B

11/3

32/0 A

87/4 A

141 A

141/7 AB

11/6 AB

31/6 A

87/4 A

132 A

تيمار چهارم
)(K3

123/0 B

12/4 AB

31/9 A

89 A

133 A

تيمار
پنجم)(K4

137/6 AB

A

12/9

32/1 A

89/7 A

139 A

تيمار ششم
)(K6

147/5 B

12/2 AB

29/5 AB

88/1 A

128 A

تيمار
تيمار اول
)(K0
تيمار دوم
)(K1
تيمار سوم
)(K2

در يك جمعبندي ،نتايج اين تحقيق نشان داد كه وضعيت خاك از نظر عناصر مختلف ،خصوصاً
ازنظر ميزان پتاسيم نامطلوب ميباشد .به طوريكه برطبق نتايج تجزيه خاكهاي منطقه ،ميزان
اين عنصر در منطقه كارون حدود  100و در منطقه هفت تپه به ميزان  70ميليگرم در كيلوگرم
ميباشد .در هردو منطقه كارون و هفت تپه عليرغم اعمال تيمارهاي كودي پتاسيم كمبود اين عنصر
مشاهده شد كه از تمام تيمارهاي كودي نمونهبرداري و تجزيه شد .در هر دو منطقه نتايج نشان داد
كه ،اعمال تيمارهاي پتاسيمي و روش مصرف آن تأثير زيادي بر روي عملكرد كمي و كيفي نيشكر
نداشته است ،و اين نتايج تائيد كننده تحقيقات گذشته در اين زمينه ميباشد .چون در سالهاي
گذشته باتوجه به كشت گسترده اين محصول و عدم مصرف كودهاي پتاسيمي و همچنين نياز باالي
اين گياه به عنصر پتاسيم ،خاكهاي تحت كشت به شدت تخليه شده است ،به طوريكه با مصرف
كود درحد عرف منطقه تأثيري در افزايش سطح پتاسيم قابل جذب خاك و در نتيجه عملكرد
مشاهده نشد ،حتي روش تقسيط پتاسيم براي مقابله با اين مشكل چندان مؤثر نبود ،اما در يك
تحقيق كه بر روي محصول نيشكر انجام شد ،مشخص گرديد كه اگر باتوجه به ميزان تثبيت پتاسيم
در خاك ،كوددهي اعمال شود ،مصرف پتاسيم تأثير بسيار مثبتي بر نيشكر خواهد داشت.

 -3-4پنبه
پنبه ( )Gossypium hirsutumكه به پنبه آپلند مشهور است  90درصد پنبه توليدي جهان
را شامل ميشود .وجود و يا تأمين به موقع عناصر غذايي مورد نياز پنبه يكي از عوامل مهم و
مؤثر جهت دستيابي به عملكرد باال و كيفيت مطلوب است از ميان عناصر غذايي مورد نياز پنبه
پتاسيم بعد از ازت مهمترين عنصر ميباشد بخصوص كه در كيفيت الياف توليدي نيز عنصري
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حياتي به شمار ميرود .پنبه براي توليد  1680كيلوگرم الياف و  2520كيلوگرم دانه ،مقدار 199
كيلوگرم ازت 81 ،كيلوگرم فسفر ( 131 ،)P2O5كيلوگرم پتاسيم ( 39 ،)K2Oكيلوگرم منيزيم و
 34كيلوگرم گوگرد از خاك برداشت ميكند (ساالرديني و مجتهدي .)1377،در اثر كمبود پتاسيم
توليد هيدروكربنها كاهش يافته و در نتيجه مقدار الياف پنبه كه از سلولز تشكيل شده است كاهش
مييابد .نخستين عاليم كمبود پتاسيم در اين گياه برنزه شدن حاشيه برگهاي پائيني است  .اين
عاليم بتدريج گسترش يافته و با شدت يافتن كمبود ،كل برگ را فرا گرفته و در نهايت منجر به
ريزش برگ ميشود Cassman .و همكاران ( )1990گزارش نمودند كه گياه پنبه نسبت به كمبود
پتاسيم در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر حساستر است و غالب ٌا عاليم كمبود در خاكهايي كه
كمبود پتاسيم ندارند هم ديده ميشود Cope.و همكاران ( )1981در يك مطالعه دراز مدت 21
ساله صحرايي بر روي پنج گياه زراعي شامل پنبه ،ذرت ،گندم ،سويا و ماش چنين گزارش نمودند كه
در بين گياهان مورد اشاره ،پنبه حساسترين گياه نسبت به كمبود پتاسيم بوده است و به اين جهت
بيشترين پاسخ مثبت را نسبت به مصرف پتاسيم در خاك از خود نشان داده است Gerik .و همكاران
( )1987و  Brouderو همكاران ( )1990در تحقيقات خود به طور جداگانه گزارش نمودند كه
ميزان جذب پتاسيم توسط گياه به تراكم ريشه و طول آن و به طور كلي حجم خاك در اختيار
ريشه بستگي زيادي دارد و از آنجا كه سيستم ريشهاي پنبه به طور قابل مالحظهاي داراي تراكم
پايين است لذا دليل حساسيت نسبي بيشتر پنبه به پتاسيم خاك ميتواند به تراكم كم سيستم
ريشهاي گياه پنبه و پائين بودن نسبي حجم خاك در اختيار ريشه باشد)1998( Oosterhuis .
گزارش نمود كه فعاليت ريشه در پنبه بعد از زمان گلدهي كاهش مييابد به اضافه اينكه غوزه محل
پر مصرفي براي كربوهيدراتهاي توليد شده است و به اين سبب استفاده از محلولپاشي پتاسيم
به عنوان يك روش تكميلي در اين مرحله بسيار سودمند است .با اين حال هر عامل ديگري نظير
بيماري ،حمله آفات و فشردگي خاك كه باعث محدود شدن رشد ريشه شود سبب تشديد كمبود
پتاسيم در گياه ميگردد .رمضانپور و ملكوتي ( )1382اثر كودهاي پتاسيمي بر خصوصيات كمي
و كيفي پنبه در منطقه داراب استان فارس را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه مصرف
سولفاتپتاسيم به صورت خاكي به ميزان  600كيلوگرم در هكتار به همراه محلولپاشي نيترات
پتاسيم در دو مرحلة گلدهي و غوزهدهي و مصرف بهينه ساير عناصر مورد نياز و ريزمغذيهابراساس
آزمون خاك در شرايطي كه پتاسيم قابل جذب خاك  280ميليگرم بر كيلوگرم بود ،سبب افزايش
عملكرد وش گرديد اما مصرف پتاسيم و ريزمغذيهادر شرايط آزمايش اثر معنيداري بر خصوصيات
كيفي مورد اندازهگيري نداشته است.
افضلي ( )1378در يك مطالعه به منظور تعيين سطح بحراني فسفر و پتاسيم قابل جذب خاك
در مزارع تحت كشت پنبه شامل  31قطعه از اراضي پنبهكاري در شهرستانهاي بهشهر ،نكا و ساري
در استان مازندران طي دو سال حد بحراني پتاسيم براي پنبه را  250ميليگرم بر كيلوگرم تعيين
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نموده است .اين محقق همچنين گزارش نمود كه در  16درصد اراضي مورد مطالعه مقدار پتاسيم
قابل جذب بين  250تا  300ميليگرم بر كيلوگرم و  26درصد نيز داراي پتاسيم قابل جذب كمتر
از  250ميليگرم بر كيلوگرم بودهاند .كشاورز و مهدوي ()1382در يك مطالعه به منظور تعيين حد
بحراني پتاسيم با استفاده از معادلة ميچرليخ ـ بري و روش ترسيمي كيت – نلسون براي پنبه در
خاكهاي شور و غير شور استان خراسان آزمايشي طراحي و اجرا نمودند .در اين آزمايش ابتدا ضرايب
 C1مربوط به معادلة ميچرليخ ـ بري در خاك شور و غيرشور به ترتيب  0/003370و 0/003863
محاسبه گرديد .سپس با استفاده از ضرايب مذكور حد بحراني پتاسيم در شرايط شور براي  85درصد
عملكرد نسبي براي خاكهاي شور و غير شور تحت كشت پنبه به ترتيب  344/5و  213ميليگرم بر
كيلوگرم برآورد گرديد .همچنين با استفاده از روش تصويري كيت – نلسون حد بحراني پتاسيم براي
 85درصد عملكرد نسبي براي خاك شور و غير شور به ترتيب  240و  210ميليگرم در كيلوگرم
تعيين گرديد .اين محققين براساس مشاهدات و نتايج آزمايش محدودة غلظت بهينه پتاسيم قابل
استفاده خاك براي پنبه در استان خراسان را به صورت جدول زير ارايه نمودند.
جدول  .10گروهبندي پتاسيم قابل استفاده خاك براي پنبه در خاك هاي شور و غير شور استان خراسان
زياد
كفايت
كم
نوع خاك
خاك شور
خاك غير شور

<240
<210

240-440
210-480

<440
<480

 -3-5دانه های روغنی
آفتابگردان ) (Hilianthus annuus L.از گياهان روغني است و نقش مهمي را در توليد

روغن خوراكي ايفا ميكند .روغن آفتابگردان حاوي مقدار زيادي اسيدلينولئيك بوده و به لحاظ
اين ويژگي خاص درصنعت چربي هاي غير اشباع كارآيي فراواني دارد .توسعه كشت دانههاي
روغني و افزايش عملكرد در واحد سطح و در نتيجه افزايش توليد روغن در كشور ايران به عنوان
كشوري كه تنها  10درصد روغن خوراكي مورد نياز را درداخل كشور توليد ميكند ،از جمله
برنامههاي اولويتدار وزارت جهاد كشاورزي مي باشد .به اين منظور استفاده از دو عامل بهنژادي
و بهزارعي به عنوان تنها راهكار جهت گذر از كشاورزي معيشي و سنتي به كشاورزي مدرن و
اقتصادي مي باشد .از ميان عوامل بهزراعي تغذيه گياه نقشي اساسي به عهده دارد .آفتابگردان
با عملكرد سه تن در هكتار به ميزان  120كيلوگرم ازت خالص 60 ،كيلوگرم فسفر ) (P2O5و
 240كيلوگرم پتاسيم ) (K2Oاز خاك برداشت ميكند .مقايسة ميزان برداشت سه عنصر غذايي
اصلي توسط آفتابگردان از خاك نشان ميدهد كه از بين عوامل تغذيهاي ،پتاسيم از اهميت خاص
برخوردار است .به اين جهت در كشور نيز تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورت گرفته است كه
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اينك به اهم آن ها اشاره ميشود .تكاسي و همكاران ( )1382تأثير مقادير مختلف نيتروژن
و پتاسيم بر عملكرد و ميزان روغن آفتابگردان و وضعيت ازت نيتراتي در يك خاك با مقدار
رس معادل  36درصد ،كربن آلي  0/66درصد و پتاسيم قابل جذب  485ميليگرم بر كيلوگرم
را مورد بررسي قرار داده وگزارش نمودند كه مصرف  90كيلوگرم در هكتار ازت به صورت
تقسيط ،نصف در زمان كاشت و نصف ديگر به صورت سرك در هنگام شروع گلدهي با كارآيي
 4/4بيشترين عملكرد معادل  3986كيلوگرم در هكتار ،بيشترين وزن هزاردانه و ميزان روغن
به ترتيب  70/7گرم و  47/5درصد و كمترين ميزان ازت نيتراتي باقيمانده در خاك معادل
 20/7ميليگرم بر كيلوگرم را به دنبال داشته و مصرف پتاسيم تأثيري بر عملكرد و ميزان
روغن دانه نداشته است .فيضي اصل ( )1378در يك آزمايش به منظور تعيين نياز غذايي
آفتابگردان ديم در منطقه آذربايجانشرقي (مراغه) گزارش نمود كه در شرايط آزمايش و با
عملكرد دانه حدود دو تن در هكتار مصرف كود پتاسيمي هيچگونه تأثيري در افزايش عملكرد
دانه و يا درصد روغن آفتابگردان نداشته و بنابراين در منطقه مورد آزمايش در شرايط حاضر
نيازي به مصرف پتاسيم نمي باشد .منتظري و عليزاده (  )1378اثر مصرف دو نوع كود پتاسه
در عملكرد آفتابگردان و تغييرات كلر در خاك و گياه را مورد بررسي قرار دادند ،تجزيه و تحليل
نتايج سه ساله آزمايش نشانگر تأثير مثبت مصرف كود پتاسه از هر دو منبع سولفات پتاسيم
و كلرورپتاسيم بر افزايش عملكرد دانه ،وزن هزار دانه و اندازة قطر طبق بوده است و از اين
نظر اختالف معنيداري بين منابع كود پتاسيمي وجود نداشته است .اندازهگيري هاي مربوط
به غلظت كلر در خاك و گياه نيز حاكي از عدم تفاوت معنيدار بين دو نوع كود پتاسيمي بود.
محققين فوق در يك جمعبندي چنين نتيجه گيري نمودند كه مي توان از كود كلرورپتاسيم
بجاي سولفات پتاسيم براي گياهان زراعي به غير از سيب  زميني در شرايطي كه آبآبياري مورد
استفاده و يا خاك از لحاظ ميزان كلر در حد قابل قبول باشد استفاده نمود .سپهر ()1377
در بررسي اثرات پتاسيم و ريز مغذي هادر افزايش عملكرد كمي و كيفي آفتابگردان در خوي
گزارش نمود هنگامي كه كود پتاسيم بر مبناي آزمون خاك مصرف شده بود در مقايسه بازماني
كه مصرف پتاسيم به مقدار فراتر از آزمون خاك به همراه ريز مغذي هامصرف گرديده بود عملكرد
بهطور معنيداري متفاوت بوده است .اين محقق همچنين گزارش نمود كه اگر چه با مصرف 100
كيلوگرم درهكتار سولفات پتاسيم در شرايط آزمايش عملكرد كمي و كيفي دانه آفتابگردان افزايش
يافته است ولي بيشترين افزايش معنيدار در عملكرد و درصد روغن دانه با مصرف  400كيلوگرم
در هكتار سولفات پتاسيم به همراه كاربرد كودهاي حاوي عناصر ميكرو به دست آمده است .سپهر
و ملكوتي( )1378در يك مطالعه اثرات پتاسيم ،منيزيم ،گوگرد و عناصر كم مصرف در افزايش
عملكرد و بهبود كيفيت آفتابگردان را مورد بررسي قرار دادند و گزارش كردند كه كاربرد پتاسيم در شرايط
استفاده از ساير عناصر پر مصرف و ريز مغذيها ،عملكرد دانه و درصد روغن را به طور معنيداري بهميزان
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بهترتيب  28درصد و  6/5درصد افزايش داده است .اسماعيلي و همكاران ( )1382در يك مطالعه
تأثير مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد و كيفيت دانه آفتابگردان در ايستگاه خيرآباد
زنجان را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه پتاسيم اضافه شده به خاك در تمامي
سطوح اگر چه باعث افزايش سطح پتاسيم قابل جذب خاك گرديد لكن اثري بر عملكرد و
اجزاء عملكرد دانه اين گياه نداشته است و چنين نتيجهگيري نمودند كه با توجه به باال بودن
سطح پتاسيم قابل جذب در خاك مورد آزمايش (بيش از  400ميليگرم در كيلوگرم) نيازي به
مصرف پتاسيم دراينگونه خاك ها نمي باشد .ميرزاپور و همكاران( )1382اثرات متقابل منيزيم و
پتاسيم بر رشد و عملكرد آفتابگردان در يك خاك شور با پتاسيم قابل جذب  290ميليگرم بر
كيلوگرم در استان قم را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه با مصرف پتاسيم عملكرد
و درصد روغن دانه به طور معنيدار افزايش يافته است بهطوري كه باالترين عملكرد دانه به
ميزان  3638كيلوگرم در هكتار مربوط به تيمار مصرف  1200كيلوگرم در هكتار پتاسيم
( )K2Oبوده است .همچنين منيزيم و پتاسيم اثر متقابل مثبت و معنيداري بر نسبت هاي
پتاسيم به سديم ،منيزيم و كلسيم به سديم در برگ داشته اند .اين محققين از آزمايش خود
چنين نتيجهگيري نمودند كه مصرف پتاسيم با كاهش جذب سديم و افزايش ميزان تحمل به
شوري گياه همراه است Sepaskhah .و  )1988( Maftonچنين بيان نمودهاند كه از نسبت
پتاسيم به سديم در گياه مي توان به عنوان شاخصي جهت تعيين تحمل به شوري در گياهان
عالي استفاده نمود .ملكوتي و سپهر ( )1382در يك تحقيق مربوط به بررسي و مقايسه اثر
سولفات پتاسيم و كلرورپتاسيم بر عملكرد آفتابگردان با توجه به ميانگين سه سال آزمايش،
نظر به اينكه اختالف معنيداري بين منابع كود پتاسيمي مشاهده نگرديد و از طرفي تجمع
كلر در خاك سطحي با مصرف كلرورپتاسيم نيز بسيار ناچيز بود ،لذا توصيه نمودند كه در
كشت آفتابگردان به سهولت مي توان از كلرورپتاسيم حتي به صورت سرك استفاده نمود
(جدول  11و شكل .)4
جدول  .11ميانگين سه ساله عملكرد دانه و اجزاي عملكرد (ملكوتي و سپهر)1382 ،
تيمار
KO
MOP
SOP
)CV(%
)LSD(0.05

عملكرد دانه
(كيلوگرم در هكتار)
b3473
a4158
a3909
13/98
0/405

پروتئين
(درصد)
3/a52
3/a62
3/a61
7/76
0/21

وزن هزار دانه
(گرم)
62/b72
68/a42
67/a70
5/4
2/69

قطر طبق
(سانتيمتر)
22/a56
23/a20
22/a81
4/51
0/776
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شكل  .4مقايسه اثر بخشي دو نوع كود پتاسيمي در عملكرد آفتابگردان (ملكوتي و سپهر.)1382 ،

سپهر و همكاران ( )1382اثر متقابل پتاسيم و منيزيم در خاك و جذب آنها توسط ريشه گياه
آفتابگردان را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه پتاسيم انتقال منيزيم را به ساقه بيشتر از
جذب آن توسط ريشه تحت تأثير قرار ميدهد .اين محققين همچنين در بررسي اثر سطوح مختلف
پتاسيم و منيزيم بر عملكرد كمي و كيفي آفتابگردان چنين گزارش نمودند كه هم مصرف پتاسيم و
هم مصرف منيزيم عملكرد دانه را افزايش دادند و با توجه به اثرات متقابل اين دو عنصر مصرف 200
تا  300كيلوگرم در هكتار سولفاتپتاسيم و  200تا  500كيلوگرم سولفات منيزيم براي دستيابي
به بيشترين عملكرد كمي دانه در شرايط آزمايش را توصيه نمودند .اين محققين همچنين نسبت
مصرف كودهاي پتاسيمي به كودهاي منيزيمي را براي خاكهاي منطقه خوي حدود سه و نسبت
بهينه پتاسيم به منيزيم در دانه و برگ آفتابگردان را به ترتيب  1/2– 2/6و  2/5-4پيشنهاد نمودند.
جدول  .12تاثير سطوح مختلف پتاسيم و منيزيم روي عملكرد و اجزاي آن
تيماركودي
وزن هزار دانه
قطر طبق
عملكرد دانه
(گرم)
(سانتيمتر)
(كيلوگرم در هكتار)
3508
3405
3549
3206
3397
4208
3977
3569
4465
3865
3578
3527
3714
4322
4194

19/7
20/3
20/1
19/6
20/2
19/8
20/4
18/7
20/5
21/1
19/9
20/0
20/2
22/0
21/6

68/6
67/6
70/6
70/3
68/8
71/3
70/1
70/6
74/3
72/0
74/0
71/3
71/3
74/6
74/0

K0Mg0
K0Mg1
K0Mg2
K0Mg3
K1Mg0
K1Mg1
K1Mg2
K2Mg0
K2Mg1
K2Mg2
K2Mg3
K3Mg0
K3Mg1
K3Mg2
K3Mg3
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شكل  .5تاثير سطوح مختلف پتاسيم و منيزيم بر عملكرد دانه آفتابگردان.

كلزا ( )Brassica napus L.يكي از گياهان روغني است كه كشت آن در سالهاي اخير در ايران مطرح
شده است  .توسعه زراعت كلزا نقطة اميدي براي تأمين بخش عمدهاي از روغن مورد نياز كشور ميباشد.
همگام با توسعة سطح زيركشت ،افزايش عملكرد در واحد سطح و با كيفيت مطلوب جهت بهرهبرداري
بهينه از منابع آب و خاك از جايگاه ويژهاي برخوردار است .در اين ميان توجه به نقش تغذيه بهعنوان يكي
از عوامل مهم بهزارعي ضروري مينمايد .كلزا براي توليد هر تن دانه حدود  40كيلوگرم ازت 25 ،كيلوگرم
فسفر ) (P2O5و  50كيلوگرم پتاسيم ) (K2Oاز خاك برداشت ميكند .در طول دورة رشد كلزا ،پتاسيم
به سرعت از خاك جذب شده و مقدار آن در طول دورة گلدهي به بيشترين مقدار ميرسد .حداكثر مقدار
پتاسيم موجود در ماده خشك گياهي در هنگام گلدهي براي عملكرد مطلوب  2/5درصد است .نظر به اهميت
تغذية پتاسيمي كلزا تحقيقاتي در اين زمينه در كشور صورت گرفته است كه اينك به اهم آنها اشاره ميشود.
مرشدي و نقيبي ( )1382تأثير سطوح مختلف محلولپاشي پتاسيم و بور در دو نوبت بر عملكرد دانه و
روغن كلزا در منطقه بردسير كرمان را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نمودند كه محلولپاشي پتاسيم به
ميزان  8كيلوگرم در هكتار از منبع نيترات پتاسيم اثر معنيداري بر افزايش عملكرد دانه و روغن كلزا داشته
است لكن محلولپاشي بور به تنهايي اثري بر عملكرد دانه و ساير خصوصيات رشدي نداشته است كه اين
محققين در توجيه عدم تأثير بور چنين بيان داشتند كه ميزان بور در آب آبياري  0/8گرم در ليتر بوده
كه آبياري به دفعات توسط اين آب باعث عدم عكسالعمل گياه به محلولپاشي بور گرديده است .قرايي
و رضايي ( )1382در يك مطالعه مزرعهاي به منظور بررسي اثرات متقابل كودهاي اوره ،فسفات آمونيم و
سولفاتپتاسيم بر عملكرد و درصد روغن كلزا در استان فارس با به كار بردن تيمارهاي مختلف ازت ،فسفر
و پتاسيم بر گياه كلزا عدم تأثير سطوح مختلف فسفر و پتاسيم بر عملكرد و ساير خصوصيات كيفي را
گزارش نمودند و مصرف  250كيلوگرم در هكتار اوره در سه تقسيط مساوي يكي همزمان با كاشت ،يكي
در شروع رشد مجدد بهاره و ديگري قبل از گلدهي را توصيه نمودند .اين محققين در گزارش خود اشارهاي
به نوع بافت خاك يا ميزان رس آن و ميزان فسفر و پتاسيم قابل جذب ننمودهاند.
كياني و ميرزاشاهي ( )1382اثرات منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر كلزا در شمال خوزستان را مورد
بررسي قرار دادند .اين مطالعه در يكي از مزارع ايستگاه تحقيقات كشاورزي صفيآباد دزفول و بر روي
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خاك با ميزان پتاسيم قابل جذب  140ميليگرم بر كيلوگرم انجام گرفت .نتايج حاصله نشان داد
كه اثر كود پتاسيم بر عملكرد دانه معنيدار بوده است به طوريكه با مصرف  234كيلوگرم پتاسيم
( )K2Oدر هكتار افزايش عملكرد معادل  600كيلوگرم در هكتار به دست آمد به عالوه اينكه تفاوت
معنيداري بين منابع كودي سولفات و كلرورپتاسيم بر محصول مشاهده نگرديد .اين محققين چنين
نتيجهگيري نمودند كه به دليل تخليه شديد خاكهاي زراعي منطقه صفيآباد دزفول از پتاسيم و
نيز درصد نسبي رس باال ،خاكها شديدا ً به كودهاي پتاسيمي نيازمند ميباشند و در اين شرايط
بايستي هنگام مصرف پتاسيم ميزان تثبيت هم در نظر گرفته شود.
خادم حمزه و كشاورز شيرازي ( )1380تأثير بور و روي در سطوح مختلف پتاسيم بر عملكرد
و اجزاء عملكرد دو رقم كلزا را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه از دوسطح پتاسيم به
صورت مصرف در زمان كاشت به ميزان  150و  300كيلوگرم در هكتار پتاسيم از منبع سولفات
و تيمارهاي روي و بور به صورت محلولپاشي در مرحله ساقهدهي استفاده گرديد .نتايج حاصل
از اين مطالعه نشان داد در بين تيمارهاي كودي مصرف پتاسيم نسبت به عدم مصرف آن تأثير
معنيداري بر عملكرد دانه داشته ولي بين دو تيمار  150و  300كيلوگرم پتاسيم در هكتار اين
اختالف معنيدار نبوده است .همچنين مصرف پتاسيم جذب بور و بخصوص روي توسط گياه را
افزايش داده بود و بدين طريق سبب افزايش عملكرد در تيمار مربوط به كاربرد توأم اين عناصر
شده بود .ميرزا شاهي و همكاران( )1382در يك مطالعه اثرات كاربرد مقادير مختلف و زمان
مصرف كودهاي پتاسيمي بر عملكرد كلزا را مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند كه مصرف
سولفات پتاسيم در ابتداي فصل رشد به صورت پايه و كلرورپتاسيم به صورت سرك به ترتيب به
ميزان 150و 100كيلوگرم در هكتار سبب افزايش عملكرد دانه كلزا گرديده است .اين محققين
چنين نتيجهگيري نمودند كه به دليل تخليه شديد خاكهاي زراعي منطقه صفيآباد دزفول از پتاسيم
و باال بودن درصد نسبي رس در آنها ،مصرف كودهاي پتاسيمي در سطوح باال ضرورت دارد.
جدول  .13عملكرد دانه كلزا در تيمارهاي مختلف كود پتاسيم با و بدون كود سرك پتاسيم (كيلوگرم در هكتار) مزرعه
مركزتحقيقاتصفيآباد
سولفات پتاسيم
كلرورپتاسيم
با سرك
بدون سرك
ميانگين

75
c
b
B

2218
2038
2128

150
a
b
A

2805
2525
2665

225
a
b
A

2723
2433
2578

450
c
d
C

2011
2005
2008

ميانگين
A
B

2439
2250
-
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جدول  .14عملكرد دانه كلزا در تيمارهاي مختلف كود پتاسيم با و بدون كود سرك پتاسيم (كيلوگرم در
هكتار) در مجتمع كشت و صنعت شهيد رجايي
سولفات پتاسيم
كلرورپتاسيم
با سرك

بدون سرك
ميانگين

75
c

1819

B

1848

c

1876

150
a
b
A

2964
2712
2838

225
ab

2880

A

2777

b

2674

450
c
C
B

1992
1916
1954

ميانگين
A
A

2414
2294
-

جليلي و همكاران ( )1382در يك مطالعه نقش تغذيه متعادل در عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا
در خوي را مورد بررسي قرار دادند .اين آزمايش در يك خاك نسبتاً سبك با ميزان رس معادل 21
درصد و پتاسيم قابل جذب  146ميليگرم بر كيلوگرم صورت گرفت .اين محققين پس از اعمال
تيمارهاي مختلف آزمايش و تجزيه و تحليل نتايج مربوطه چنين نتيجهگيري نمودند كه مصرف
سولفات پتاسيم به ميزان  300كيلوگرم در هكتار و مصرف سولفات منيزيم معادل  300كيلوگرم
در هكتار به همراه مصرف ريز مغذي ها عالوه بر مصرف ازت و فسفر ( تيمار شاهد) اثر معنيدار
در افزايش عملكرد و خواص كيفي كلزا داشته است.

 -3-6سويا و بادام زمینی

سماوات ( )1378در يك مطالعه اثر سولفاتپتاسيم ،پرمنگنات پتاسيم و دو نوع كود نيتروژني اوره و
سولفات آمونيم بر جذب منگنز و نسبت آهن به منگنز ( )Fe/Mnدر گياه سويا را مورد بررسي قرار
داده و نتيجه گرفت كه اثر اصلي سطوح پتاسيم ،نوع خاك و كود ازته بر غلظت و جذب منگنز در
اندام هوايي سويا از نظر آماري معنيدار بوده است به طوريكه سولفاتپتاسيم جذب منگنز را كاهش
ولي پرمنگنات پتاسيم آن را نسبت به شاهد در هر دو خاك افزايش داده بود .در تيمار شاهد و تيمار
پتاسيمي مربوط به هر دو خاك هنگامي كه كود ازته از منبع اوره مصرف گرديده بود غلظت منگنز
نسبت به تيمار سولفات آمونيم حدود  20درصد كاهش يافته بود .نتيجهگيري كلي براي آزمايش
اين بود كه اگرچه سولفاتپتاسيم و اوره ،غلظت منگنز در گياه را كاهش و غلظت آهن را افزايش
داد ولي با توجه به فقير بودن خاكهاي مورد آزمايش از نظر آهن قابل جذب ،مصرف كودهاي فوق
تنها تأثير اندكي در رفع كلروز آهن داشتهاند با اين حال سولفاتپتاسيم و اوره به طور نسبي تأثير
بيشتري نسبت به سولفات آمونيم و پرمنگنات پتاسيم در رفع كلروز آهن از خود نشان دادند.
دانشيان و جعفری ( )1380در يك مطالعه اثرات اصلي و متقابل تنش آبي و پتاسيم بر عملكرد
دانه سويا را مورد بررسي قرار دادند .در اين آزمايش عامل تنش به صورت زمان آبياري در سه
سطح رطوبتي خاك شامل شرايط بدون تنش يعني آبياري در تمام طول دوره رشد و هنگامي كه
 40درصد تخلية رطوبتي تا عمق  60سانتيمتري خاك صورت گرفته بود ،شرايط تنش متوسط
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يعني آبياري تا زمان گلدهي در شرايط  40درصد تخليه رطوبتي و سپس آبياري تا زماني كه رطوبت
قابل دسترس خاك در دو عمق  30و  60سانتيمتري به  40درصد يعني  60درصد تخليه رطوبتي
رسيده بود و تنش شديد يعني آبياري تا زمان گلدهي بر اساس تخليه رطوبتي  40درصد و سپس
از زمان گلدهي به بعد انجام آبياري بر اساس رسيدن خاك به  80درصد تخليه رطوبتي تا عمق 60
سانتيمتري انتخاب گرديد .سطوح پتاسيم شامل صفر 5 ،و  10گرم اكسيد پتاسيم در مترمربع بود.
نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه با افزايش شدت تنش تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در گياه
كاهش يافته است كه اين امر منجر به كاهش تعداد دانه در گياه گرديد .همچنين با افزايش پتاسيم
به ميزان  5گرم در مترمربع تعداد غالف در گياه افزايش و بدين طريق عملكرد افزايش يافته بود ،لكن
افزايش از  5به  10گرم در مترمربع پتاسيم تأثيري بر افزايش عملكرد دانه نداشته است .در رابطه با اثر
متقابل تنش آبي و پتاسيم نيز اگرچه اختالف معنيداري در عملكرد و اجزاء عملكرد وجود نداشت اما
با افزايش پتاسيم در هر سطح تنش رطوبتي تعداد غالف و دانه در گياه افزايش يافت .اين محققين از
آزمايش خود چنين نتيجهگيري نمودند كه با افزايش شدت تنش پتاسيم نقش مؤثرتري در جلوگيري
از كاهش بيشتر در تعداد دانه در غالف و وزن هزاردانه و در نهايت عملكرد داشته است.

 -3-7مركبات

درختان مركبات در صورت مساعد بودن شرايط اقليمي در محدودة وسيعي از انواع خاك ها رشد
ميكنند .در اكثر مناطق براي دستيابي به محصول تجارتي و اقتصادي نياز به استفاده از كودهاي
حاوي عناصر غذايي مختلف است.كه ميزان و انواع اين كودها بستگي به خصوصيات فيزيكو
شيميايي خاك بويژه سطح حاصلخيزي آن ،مديريت باغ در سطوح مختلف و امكان بهينه سازي
كليه عوامل مؤثر بر رشد و ميزان محصول مورد انتظار دارد .در اكثر خاك هاي مناسب براي كشت
مركبات در ابتدا بايد نياز درخت از نظر ازت و پتاسيم برآورده شود .يك باغ مركبات با توليد
 50تن در هكتار محصول به طور متوسط  66كيلوگرم ازت 9/5 ،كيلوگرم فسفر و  90كيلوگرم
پتاسيم از طريق ميوه از خاك برداشت مينمايد كه اين مقدار جداي از مقداري است كه از طريق
آبشويي از دسترس ريشه خارج ميشود و يا مقداري كه مورد استفاده در رشد رويشي درخت قرار
ميگيرد( ملكوتي و شهابيان .)1377 ،با توجه نقش پتاسيم به عنوان يك عنصر اصلي و اساسي
در رشد بهينه و توليد عملكرد باال و با كيفيت مطلوب در درختان مركبات تحقيقاتي در اين زمينه
در كشور انجام گرفته است كه اينك به برخي از آن ها اشاره ميشود .اسدي و اميري ()1382
در تحقيقات خود نشان دادند كه كمبود پتاسيم و منيزيم از عوامل تغذيهاي محدودكننده توليد
براي مركبات مازندران ميباشند .به طوري كه ميزان پتاسيم و منيزيم برگ اكثر باغ هاي مركبات
پائينتر از حد مطلوب قرار دارد .در تحقيقاتي كه آن ها به عمل آوردند نشان دادند كه با مصرف
پتاسيم و منيزيم قطر و وزن متوسط ميوهها به طور معنيداري افزايش يافت .بهبود خاصيت
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انبارداري ميوه مركبات و نيز افزايش استحكام پوست مركبات از اثرات مثبت مصرف توام پتاسيم
و منيزيم بود .پيشنهاد ميگردد به هنگام مديريت بهينه كودي اين نسبت در حد  3حفظ گردد.
اسدي و اخالقي ( )1382گزارش نمودند كه كمبود پتاسيم در مازندران از فاكتورهاي تغذيه اي
محدود كننده رشد و توليد مركبات است و پتاسيم برگ زير حد كفايت قرار دارد .نامبردگان بيان
داشتند كه بررسي روند مصرف كودهاي شيميائي در استان مازندران در دهه گذشته حاكي از
آن است كه به طور متوسط  96درصد كودهاي مصرفي در طول اين دهه به كودهاي نيتروژن و
فسفر و تنها  4درصد به كودهاي پتاسيم اختصاص يافته است.
جدول  .15اثر تيمار پتاسيم بر عملكرد و كيفيت ميوه درختان پرتقال تامسون ناول شمال
تيمار
شاهد
سولفات پتاسيم

عملكرد
(كيلوگرم در درخت)

متوسط وزن
ميوه(گرم)

A47
B61

A262
B311

كل امالح
محلول()%
9/2
9/5

پ-هاش
3/2
3/1

توجه به كيفيت در محصول مركبات شمال از اهميت فوقالعادهاي برخوردار ميباشد ،چرا كه به سبب
نزديكي اين منطقه به بازارهاي خارج از كشور،در امر صادرات مركبات با كيفيت خوب و عالي و قابل رقابت
با ديگر توليدكنندگان ،ميتوان سرمايهگذاري نمود .پتاسيم بهعنوان عنصر كيفيت شناخته شده است.
شيخ اشكوري و همكاران ( )1382در تحقيقي روي درختان پانزده ساله نارنگي پيج با پايه پونسيروس،نشان
دادند كه تيمارهاي پتاسيم موجب افزايش معنيدار عملكرد و درشتي ميوه شده و بيشترين مقدار عملكرد
ميوه( 51/2كيلوگرم در درخت) در تيمار 1500گرم سولفاتپتاسيم در هر درخت به دست آمد.تيمار
مذكور سبب 31درصد افزايش عملكرد و  11/5درصد افزايش قطر ميوه نسبت به شاهد گرديد.
اسدي و اخالقي ( )1382گزارش نمودند كه تيمار دو كيلوگرم پتاسيم به ازاي هر اصله
درخت متوسط ،وزن هر ميوه را از  152گرم شاهد به  230گرم افزايش داد (25درصد
افزايش) .تيمار پتاسيم همچنين سبب باال رفتن درصد عصاره ،درصد آب ،نسبت پوست
وافزايش استحكام پوست و خصوصيات انبارداري ميوه گرديد .نهايتا مصرف  2كيلوگرم
سولفاتپتاسيم به ازاي هر درخت پرتقال سانگين با پايه نارنج توصيه گرديد .مرادي و همكاران
( )1382نتيجهگيري نمودند كه در باغهاي مركبات مازندران كوددهي پتاسيم بايستي بر مبناي نتايج
آزمون خاك صورت گيرد و استاندارد پتاسيم خاك،با توجه به گنجايش تبادل كاتيوني خاك در نظر
گرفته شود.
در تحقيقاتي كه در جنوب كشور برروي باغ هاي مركبات انجام گرفت ،نقش مثبت كودهاي
پتاسيمي بر افزايش عملكرد كمي و كيفي مركبات محرز گرديد .گندمكار ( )1383گزارش
نمود كه تيمارهاي سولفات پتاسيم و سولوپتاس سبب افزايش معني دار عملكرد و تعداد ميوه
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در سطح پنج درصد آزمون دانكن شدند .بيشترين افزايش عملكرد( 36/8درصد)مربوط به تيمار
يك كيلوگرم سولوپتاس به ازاي هر درخت به صورت سه بار تقسيط مي باشد .مابين تيمارهاي
سولفات پتاسيم،كاربرد يك كيلوگرم سولفات پتاسيم به شكل چالكود عملكرد بيشتري را حاصل
كرده است .تنها تيمارهاي سولوپتاس موجب افزايش معني دار تعداد ميوه (افزايش تبديل گل به
ميوه و كاهش ريزش آن ها) در درختان گرديدند.
تيمار
شاهد

سولفات پتاسيم

جدول  .16اثر تيمار پتاسيم بر عملكرد و تعداد ميوه درختان پرتقال جنوب
درصد افزايش
تعداد ميوه در
عملكرد
عملكرد
عملكرد
هر درخت
(تن درهكتار)
(كيلوگرم در درخت)
753/A7
21/A4
76/A0
104/B0

29/B3

B743

37

همچنين بيشترين افزايش عملكرد درختان نارنگي( 29/4درصد افزايش)مربوط با تيمار يك و نيم
كيلوگرم سولوپتاس به ازاي هر درخت به صورت سه بار تقسيط به دست آمد .در درختان نارنگي
هم حداكثر تعداد ميوه (افزايش تبديل گل به ميوه و كاهش ريزش آن ها) از كاربرد تيمارهاي
سولوپتاس به دست آمد .اثر بهتر سولوپتاس در افزايش عملكرد درختان نارنگي و پرتقال مي تواند
بدليل حالليت باال و كاربرد آن به صورت سه سرك ،در نتيجه قرارگرفتن پتاسيم در اختيار گياه
و عدم تثبيت آن توسط كاني هاي خاك باشد.
تيمار
شاهد

سولفات پتاسيم

جدول  .17اثر تيمار پتاسيم بر عملكرد و تعداد ميوه درختان نارنگي جنوب
تعداد ميوه
عملكرد
عملكرد
در هر درخت
(تن درهكتار)
(كيلوگرم در درخت)
671/A3
19/A1
67/A8
90/B3

25/B5

870/B5

درصد افزايش
عملكرد
29/4

كياني و ملكوتي ( )1382افزايش عملكرد درختان پرتقال رقم مارس را در نتيجه مصرف كودهاي
پتاسيم به همراه عناصر ريزمغذي گزارش نمودند و بيان داشتند با توجه به عدم وجود تفاوت معني
دار بين سولفاتپتاسيم و كلرورپتاسيم ،ميتوان در جاهايي كه داراي خاك و آب غير شور هستند از
كلرورپتاسيم بجاي سولفاتپتاسيم استفاده نمود .ملكوتي و همايي ( )1383به نقل از دانش نيا گزارش
نمودند كه در درختان پرتقال ،تيمار  83كيلوگرم در هكتار K2Oموجب افزايش قطر قسمت سفيد
پوست ميوه ،درصد عصاره ،درصد سيتريك اسيد و اندكي كاهش نسبت قند به اسيد شد.
نقش اصلي پتاسيم كه بيشتر پتاسيم موجود در گياه درگير آن است ،تنظيم فشار اسمزي و
حفظ تورژسانس سلول ها جهت رشد و نمو است .از اين رو تامين پتاسيم مورد نياز گياه ،سبب
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افزايش راندمان آبياري وباال رفتن مقاومت درختان مركبات در برابر تنش هاي خشكي و گرمائي
مي شود .دانش نيا گزارش نمود كه در درختان پرتقال درخاكي داراي بافت متوسط در منطقه
جهرم (جنوب ايران) ،كاربرد پتاسيم سبب افزايش راندمان آبياري گرديد و تيمار  83كيلو گرم
در هكتار K2Oآب مصرفي را به  3000متر مكعب در هكتار كاهش داد.

شكل  . 6اثر سولفات پتاسيم در افزايش كارآيي مصرف آب در پرتقال
(دانش نيا و رستگار)1377 ،

كاوسي و مرادي ( )1382وضعيت پتاسيم خاك در باغهاي مركبات غرب مازندران را مورد
بررسي قرار دادند .باغها به گونه اي انتخاب گرديدند كه توزيع مناسبي از نظر قرار گرفتن در
محل كوهپايه ،دامنه و دشت ها را داشته باشند .سپس نمونه هاي خاك مركب سطحي از عمق
 0-30سانتيمتري خاك تهيه و همزمان نمونهبرداري برگ جهت اندازهگيري عناصر ازت ،فسفر
و پتاسيم نيز صورت گرفت .نتايج به دست آمده نشان دادكه پتاسيم قابل دسترس خاك هاي
مورد مطالعه به طور وسيعي از  66ميليگرم بر كيلوگرم تا  954ميليگرم بر كيلوگرم متغير
است .مقادير باالي پتاسيم قابل دسترس در اين خاك ها به دليل كوددهي سنگين و مستمر
پتاسيم در مناطق مربوط بوده است .ميانگين تثبيت پتاسيم در خاك هاي مورد بررسي حدود
 21/8درصد بود كه نشان داد ميزان تثبيت پتاسيم در اين اراضي به حدي نيست كه نياز به
كوددهي سنگين باشد .نتايج تجزيه برگ نيز نشان داد كه عليرغم وجود پتاسيم قابل دسترس
باالي خاك در اكثر باغهاي مورد مطالعه ،غلظت پتاسيم در برگ در حد مورد انتظار نبود كه دليل
احتمالي آن به عواملي چون عدم تعادل عناصر غذايي در خاك و عدم آبياري باغها و ساير عوامل
نسبت داده شده است .در اين مطالعه همچنين ميزان همبستگي سه عصارهگير پتاسيم خاك
شامل كلريد كلسيم  0/01موالر ،اسيد نيتريك موالر جوشان و استات آمونيم يك موالر و خنثي با
شاخص غلظت پتاسيم در برگ درختان پرتقال (تامسون) مورد بررسي قرار گرفت و چنين گزارش
گرديد كه عصارهگير كلريد كلسيم يكصد موالر و عصارهگير استات آمونيم يك موالر خنثي به
ترتيب رتبه اول و دوم را داشتهاند و عصارهگير اسيد نيتريك موالر فاقد همبستگي الزم بود .در
اين مطالعه همبستگي مثبت و معنيداري بين درصد اشباع پتاسيم در خاك و غلظت پتاسيم در
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برگ درختان مشاهده گرديد كه شدت اين همبستگي نسبت به همبستگي هريك از سه روش
عصارهگيري مورد بررسي با غلظت پتاسيم در برگ بيشتر بود .كياني و ميرزاشاهي ( )1382اثرات
مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر عملكرد كمي و كيفي درختان پرتقال در شمال خوزستان را
مورد بررسي قرار دادند .اين تحقيق در باغ مركبات مركز تحقيقات كشاورزي صفيآباد دزفول بر
روي درختان  8ساله رقم مارس اجرا گرديد .بافت خاك مورد آزمايش نسبتاً سنگين و ميزان فسفر
و پتاسيم قابل جذب خاك به ترتيب  14/7و  198ميليگرم بر كيلوگرم بوده است .نتايج آزمايش
نشان داد كه كاربرد تيمارهاي مختلف پتاسيمي اثر معنيداري بر عملكرد و ساير خصوصيات
مورد اندازهگيري نظير ميزان ويتامين  ،Cاسيد سيتريك ،درصد بريكس و غلظت عناصر غذايي
در برگ نداشته است .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه عدم واكنش درختان نسبت
به مقادير مختلف پتاسيم بكار رفته احتماالً به دليل كافي بودن پتاسيم قابل جذب خاك جهت
تأمين پتاسيم مورد نياز درختان بوده است.

 -3-8انگور و سیب درختی
انگور ) (Vitis vinifera L.يكي از مهمترين ميوههايي است كه از زمان هاي بسيار قديم

مورد مصرف تغذيهاي بشر قرار گرفته است  .انگور منبع عمدة مواد ضد اكسيدهاي به نام فالونويد
مي باشد كه اين ماده عموماً از اثرات سوء مصرف سيگار و چربي زياد ميكاهد .به عالوه گفته
شده است اين ماده اثر محافظت كننده روي قلب و عروق مي باشد .با عنايت به توضيحات فوق
در ارتباط با اهميت انگور در زنجيرة غذايي و سالمت جامعه ،كميت و بخصوص كيفيت انگور
توليد شده بشدت وابسته به نحوة تغذيه آن دارد .انگور به ازاي هر  20تن عملكرد مقدار 170
كيلوگرم ازت ريا 25 ،كيلوگرم فسفر و  200كيلوگرم پتاسيم از خاك برداشت ميكند كه دراين
ميان نقش پتاسيم نقشي ويژه است .مخصوص ٌا كه اين عنصر بر كيفيت محصول تأثير چشمگيري
دارد .در صورت كمبود پتاسيم حبههاي انگور بدشكل ،سفت ،ريز و بدمزه ميباشند .در انگور
بيدانه قسمت پايين خوشه در اواسط تابستان متالشي و حبهها مانند كشمش خشك ميگردند(
ملكوتي و شهابيان.)1377 ،
مطلبيفرد ( )1382اثرات مقادير و منابع مختلف كود پتاسه و عناصر كم مصرف بر خصوصيات
كمي و كيفي انگور در دشت جوزان مالير را مورد بررسي قرار داد و گزارش نمود كه مصرف
پتاسيم به طور معنيداري باعث افزايش عملكرد ميوه انگور گرديده است .به طوريكه در تيمار
مربوط به مصرف پتاسيم عملكرد معادل  58/9تن به دست آمد در حاليكه در تيمار شاهد (بدون
مصرف پتاسيم) عملكرد ميوه  39/6تن در هكتار بود .به عبارت ديگر عملكرد ميوه به ميزان 50
درصد نسبت به تيمار شاهد افزايش يافته بود .اين محقق در شرايط آزمايش مصرف پتاسيم به
ميزان دو برابر توصيه شده در سطح آزمون خاك به همراه مصرف ريزمغذي هارا توصيه نمود با
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اين توضيح كه  50درصد آن به صورت سرك از منبع كلرورپتاسيم باشد چرا كه مصرف سرك
پتاسيم در خاك مورد مطالعه به دليل سبك بودن بافت مي تواند به منطقه فعال ريشه حركت
كرده و مورد استفاده گياه قرار گيرد.
سيب ( )Malus domesticaاز گروه ميوههاي دانه دار و درختي است خزان كننده كه در
مناطق سردسير و معتدله رشد ميكند.سيب در بين محصوالت باغي و از نظر وزني بيشترين سهم
صادرات را به خود اختصاص داده است .هماكنون كشور ايران مقام ششم جهان در زمينه صادرات
سيب را دارد و اين درحالي است كه عملكرد متوسط هكتاري آن در كشور حدود  15تن در هكتار
گزارش گرديده و در مقايسه با توليد متوسط جهاني  40تن در هكتار بسيار پايين است .بنابراين
با توجه به اهميت اين محصول به عنوان يك محصول صادراتي و ضروت خروج از اقتصاد متكي بر
صادرات تك محصولي نفت ،ضرورت تغيير نگرش از باغداري سنتي به باغداري مدرن و اقتصادي
امري ضروري مي باشد كه در اين راستا توجه به مسائل به نژادي و استفاده از ارقام پا كوتاه و پر
محصول و مقاوم به شرايط نامساعد خاك و رعايت مسائل به زراعي از اهميت خاصي برخوردار
است .عامل تغذيه گياهي از عوامل مهم و مؤثر در كميت و كيفيت ميوه مي باشد بهطوري كه
قابليت انباري اين محصول و ميزان بروز عوارض فيزيولوژيكي بعد از برداشت نظير پوك شدن،
آردي شدن ،قهوهاي شدن ،لهيدگي و لكه تلخي ميوه ارتباط تنگاتنگي با عوامل مديريتي در
طول دورة داشت و بخصوص نحوة تغذيه و تعادل تغذيهاي درختان دارد  .از ميان عوامل تغذيهاي
پتاسيم نقش ويژهاي در عملكرد و خصوصيات كيفي ميوه نظير رنگ پذيري ،اسيديته و درصد
مواد جامد محلول ميوه دارد .نسبت پتاسيم به كلسيم از شاخص هاي مهم كيفي اين محصول
است به گونه اي كه باال بودن اين نسبت (باالتر از  )25سبب بروز عوارض فيزيولوژيكي اشاره
شده در باال در طول مدت انبارداري گرديده و به اين ترتيب خواص انباري ميوه را بشدت پايين
ميآورد ( شهابي.)1380 ،
جعفرپور و همكاران ( )1380در يك مطالعه تأثير منابع و مقادير مختلف پتاسيم برشاخص هاي
رشد رويشي و كيفيت ميوه سيب در سميرم ( پادنا) را مورد بررسي قرار دادند.اين آزمايش در يك
خاك با مقدار رس معادل 32درصد و پتاسيم قابل جذب  560ميليگرم بر كيلوگرم انجام گرفت.
اين محققين با مصرف مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي از منابع كلرور و سولفات پتاسيم چنين
نتيجه گرفتند كه اثر تيمارهاي اعمال شده بر شاخص هاي رشد رويشي و عملكرد معنيدار نبوده
ولي مقدار مواد جامد محلول ،پهاش آب ميوه و درصد آب ميوه به طور معنيداري تحت تأثير
تيمارها قرار گرفته است ،بهطوري كه مصرف پتاسيم باعث افزايش غلظت آن در برگ و ميوه و
افزايش درصد مواد جامد محلول ( )TSSو كاهش درصد آب ميوه گرديد .اين محققين همچنين
عدم تفاوت معنيدار بين دو منبع كلرورپتاسيم و سولفات پتاسيم از نظر تأثير بر شاخص هاي
رويشي ،عملكرد و خواص كيفي ميوه را گزارش نمودند.
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منوچهري و ملكوتي ( )1380در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه با مصرف پتاسيم غلظ 
ت
پتاسيم در ميوه سيب افزايش يافت اما اختالف معني داري بين نوع كود مصرفي و مقادير مختلف
مصرف به دست نيامد .اثر اين افزايش نيزدر خصوصيات آب ميوه مشاهده شد .غلظت كلسيم در
تيمارهايي كه پتاسيم استفاده شده بود كاهش يافت .با توجه به رقابت پتاسيم و كلسيم ،افزايش
ت پتاسيم در ميوه باعث كاهش غلظت كلسيم در ميوههاي سيب ميگردد .مصرف بيش از
غلظ 
نياز (توصيه كودي) پتاسيم اثر منفي در خصوصيات كيفي سيب دارد .زيرا با افزايش بيش از نياز
ش منفي آن با كلسيم و منيزيم ،از غلظت كلسيم در ميوهها كاسته شده و
پتاسيم ،به دليل برهمكن 
در نتيجه از خاصيت انباري سيب بهشدت كاست ه ميشود .با توجه به اينكه آزمايشها تفاوت معني
داري بين دو نوع كود پتاسيمي) سولفات پتاسيم و كلريد پتاسيم) را نشان نميدهد ،منطقي
است كه باغداران بر اساس توصيههاي كودي و به صورت متعادل از كود كلريد پتاسيم نيز استفاده
نمايند .زيرا به دليل باال بودن درصد پتاسيم در اين كود و ارزان بودن ،استفاده از آن اقتصادي
است .ضرورت محلول پاشي كلريد كلسيم با غلظتها و دفعات ذكر شده از طرف كارشناسان جهت
ف كودها در باغهاي ميوه بخصوص سيب بايد بر
افزايش كيفيت سيب نيز  الزم مي باشد .مصر 
اساس آزمون خاك و تجزيه برگ و ميوه صورت گيرد و به شكل چالكود باشد.
به منظور مطالعه اثر نسبت پتاسيم به كلسيم( )K/Caميوه بر سفتي بافت و دوره انباري ميوه ها
آزمايشي در نقده در سال زراعي 1379 -80برروي سيب گلدن دليشز ()Golden Delicious
انجام گرفت .تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از  = T1شاهد (مصرف نيتروژن ،فسفر و كودهاي
حيواني به صورت پخش سطحي ) = T2 ،تيمار اول  +عناصر كممصرف به صورت چالكودT3 ،
= تيماردوم  +كلريد پتاسيم بر اساس آزمون خاك =T4 ،تيمار سوم  +محلول پاشي كلريد
كلسيم نيم درصد در چهار مرحله =T5 ،تيمار سوم  +محلول پاشي كلريد كلسيم نيم درصد در
هشت مرحله =T6 ،تيمار دوم  +كلريد پتاسيم  50درصد باالي آزمون خاك =T7 ،تيمار ششم
 +محلولپاشي كلريد كلسيم نيم درصد در چهار مرحله =T8 ،تيمار ششم  +محلول پاشي كلريد
كلسيم نيم درصد در هشت مرحله =T9 ،تيمار دوم  +سولفات پتاسيم  50درصد باالي آزمون
خاك  +محلول پاشي كلريد كلسيم نيم درصد در هشت مرحله .نتايج اين بررسي نشان داد كه
عملكرد در تيمارهاي اعمال شده بيشتر از شاهد بود .مصرف برگي كلريد كلسيم ،سفتي بافت
ميوه سيب را در مقايسه با تيمارهايي كه در آن ها پتاسيم مصرف و كلريد كلسيم محلولپاشي
نشده بودند ،افزايش داد .بيشترين سفتي مربوط به تيمار  8با هشت مرحله محلول پاشي كلريد
كلسيم بود .در حاليكه تيمار ششم با  %50باالي آزمون خاك مصرف پتاسيم و بدون محلول
پاشي كلريد كلسيم از پايين ترين ميزان سفتي ميوه برخوردار بود .ساير صفات كيفي ميوه نظير
 ،pHاسيديته مواد جامد محلول ،اختالف معني داري بين تيمارها وجود نداشت .نسبت پتاسيم
به كلسيم( )K/Caميوه در تيمار شاهد  44بود كه در تيمار ششم به حدود  58افزايش يافت،
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اما در تيمار هشتم با مصرف متعادل كود وهشت مرحله محلول پاشي كلريد كلسيم نيم درصد
اين نسبت به محدوده  20كاهش يافت .در مورد منابع كودي پتاسيم در بين تيمارها اختالف
معني دار نبود در  90روز بعد از انبارداري تيمارها روي سفتي بافت ميوه هيچگونه اثري نداشتند.
بنابراين ،براي افزايش كلسيم ميوه ها و كاهش نسبت()K/Caدر نتيجه بهبود سفتي بافت ميوه
سيب هشت مرحله محلول پاشي كلريد كلسيم نيم درصد به فواصل دو هفته از هم توصيه مي شود.
در زمان برداشت ميوه غلظت پتاسيم در تيمار شاهد  0/95درصد بود كه اين مقدار در تيمار
ششم با  50درصد بيش از آزمون خاك پتاسيم به حدود  1/10درصد افزايش يافت .نسبت
پتاسيم به كلسيم ( )K/Caدر تيمار شاهد در حدود  43بود كه اين نسبت در تيمار ششم با 50
درصد بيش از آزمون خاك پتاسيم به حدود  60افزايش يافت .در صورتي كه در تيمار هشتم
با هشت مرحله محلول پاشي كلريد كلسيم نيم درصد ،اين نسبت به حدود  23كاهش يافت
(شكلهاي  7و  .)8نسبت پتاسيم به كلسيم ) (K/Caدر هر دو تيمار شاهد و مصرف بهينه
كود كمتر از  30است .براي توليد ميوه سيب با كيفيت مناسب ،نسبت پتاسيم به كلسيم بايد
كمتر از  25باشد ( Dilmaghaniو همكاران.)2004 ،

شكل  .7اثر تيمارهاي اعمال شده برروي سفتي
بافت ميوه سيب

شكل  .8اثر تيمارهاي اعمال شده در نسبت
پتاسيم به كلسيم ) (K/Caدر زمان برداشت

با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيقات اجرا شده در مناطق تحت كشت سيبدرختي در كشور
و با توجه به اهميت نسبت عناصر غذايي در خواص انباري و بروز عوارض فيزيولوژيكي بعد از
برداشت ،الزم است در مصرف كودهاي پتاسيمي در باغ هاي سيب نهايت دقت به عمل آيد .در اين
رابطه انجام تجزي ه برگي و حتي تجزيه ميوه و تعيين حد مطلوب پتاسيم و كلسيم همراه با ساير
خصوصيات كيفي ميوه ،به انجام توصيه صحيح كودي كمك خواهد نمود (جدولهاي  18و .)19
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جدول  .18حد مطلوب عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف در برگ سيب*
گوگرد
منيزيم
كلسيم
پتاسيم
فسفر
نيتروژن
عناصر پرنياز
)(S
)(Mg
)(Ca
)(K
)(P
))N
(درصد)
0/35
0/40 1/80-2/20 1/80-2/00
0/15 2/20-2/30
موليبدن
بور
مس
روي
منگنز
آهن
عناصر كمنياز
)(Mo
)(B
)(Cu
)(Zn
)(Mn
(ميليگرم در كيلوگرم) )(Fe
1-2
30-70
10-15
40-60
70-100
100-150
* ارقام حد مطلوب بر اساس آخرين يافتههاي تحقيقات حاضر بوده و قابل تجديدنظر مي باشد.
*ارقام فوق با توجه به رقم ،شرايط اقليمي ،نحوه مديريت زراعي ،عمليات بهزراعي و نحوه تغذيه متغير مي باشد.
جدول  .19حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در ميوه سيب رقم Golden Delicious
نيتروژن
)(N

فسفر
)(P

پتاسيم
)(K

40

10

150

كلسيم
)(Ca

(ميليگرم در  100گرم ماده خوراكي)
0/10
0/20
5
7
قند كل

ماده خشك
(درصد)

ي ميوه
سفت 
()kg/cm2

17/5

>6

15

N/Ca

K/Ca

Ca/Mg

<8

20

1/4

 -3-9ساير محصوالت

منيزيم
)(Mg

آهن
)(Fe

منگنز
)(Mn

اسيديتهكل
(اسيدماليك)

روي
)(Zn

مس
)(Cu

بور
)(B

0/10

0</10

0/50

pH

Brix

(گرم در  100ميليليتر آب ميوه)
0/30

4/5

14

نيترات( )NO3

كادميوم ()Cd

)(mg/kg FW

)(mg/kg DW

<50

0</10

فكري و همكاران ( )1378در يك آزمايش اثرات تيمارهاي ازت و پتاسيم بر غلظت عناصر در
برگ ،عملكرد ،درصد دانههاي پسته خندان ،تعداد دانههاي خندان ،درصد مغز دانههاي ناخندان
و ريزش جوانههاي ميوه درختان پسته در منطقه بياض استان كرمان را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه با افزايش سطوح مصرفي ازت غلظت اين عنصر در برگ افزايش
و غلظت پتاسيم كاهش و با افزايش سطوح مصرفي پتاسيم غلظت ازت در برگ افزايش و غلظت
پتاسيم كاهش يافته بود .عملكرد دانه با افزايش سطوح مصرفي پتاسيم افزايش يافته بود لكن
اثر تيمار ازت بر عملكرد به سطوح پتاسيمي مصرف شده وابسته بود .با افزايش سطوح پتاسيم
درصد دانههاي خندان و درصد مغز دانههاي ناخندان افزايش و درصد ريزش جوانههاي ميوه
در تابستان كاهش يافت .اين محققين چنين نتيجهگيري نمودند كه به منظور افزايش عملكرد،
درصد دانههاي پسته خندان ،درصد مغز دانههاي ناخندان و درشتي دانههاي خندان و كاهش
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ريزش جوانههاي ميوه در تابستان و كاهش سالآوري كاربرد ساالنه مقدار  600گرم ازت از منبع
سولفات آمونيم و  750گرم پتاسيم از منبع سولفات پتاسيم براي هر درخت در شرايط آزمايش
قابل توصيه است.
خير و نوربخش ( )1378روند زماني تغييرات غلظت كلسيم ،پتاسيم و منيزيم در درختان چنار و
كاج واقع در دانشگاه صنعتي اصفهان را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند كه تفاوت بين
غلظت عناصر كلسيم ،پتاسيم و منيزيم در درخت چنار به عنوان يك درخت خزانكننده و درخت
كاج به عنوان يك درخت هميشه سبز معنيدار بوده و در هر كدام نيز تغييرات غلظت كلسيم
و پتاسيم در زمان هاي مختلف نمونهبرداري معنيدار است ولي براي منيزيم تغييرات معنيدار
مشاهده نگرديد .مطالعه روابط همبستگي خطي بين دو عنصر پتاسيم و كلسيم در هر درخت
نشان داد كه بين غلظت اين دو عنصر در زمانهاي مختلف نمونهبرداري رابطه معكوس و معنيدار
وجود دارد به طوريكه با افزايش غلظت يكي ،غلظت ديگري كاهش مييابد .طالب نژاد و همكاران
( )1373طي تحقيقي اثرات مصرف كودهاي حاوي ازت ،فسفر و پتاسيم در زمان گلانگيزي بر
عوامل توليد در توت فرنگي رقم آرمور را مورد بررسي قرار داده و گزارش كردند مصرف متعادل
ازت نسبت به فسفر و پتاسيم در شرايط آزمايش سبب افزايش ويتامين ث در توت فرنگي گرديد
و پتاسيم با ازت از اين نظر مؤثرتر بودهاند.

 192پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

 -4-1مدل هاي شبيه سازي جذب پتاسيم به وسيله ريشه گياهان

ارايه يك مدل مكانيسمي صحيح نيازمند فهم درست از فرآيند جذب عناصر غذايي و بنابراين در
نظر گرفتن دقيق كليه پديده هايي است كه در فرآيند جذب عناصر غذايي مشاركت مي نمايند.
يك مدل مكانيسمي از مدل رگرسيوني متفاوت است .چرا كه در مدل رگرسيوني ،ضرائب به طور
آماري و بدون داشتن شناخت كافي از فرآيندها و علت ها تبيين مي گردد و يا به عبارت ديگر
به صورت يك جعبه سياه عمل مي نمايند .اما در يك مدل مكانيسمي ،معادالتي براي بيان
فرآيندهاي مختلف جريان عنصر به درون گياه و نيز فرآيندهاي رشد و نمو گياه طراحي شده و
با يكديگر تركيب مي گردند تا پديده جذب را توصيف نمايند .هنگامي كه يك مدل مكانيسمي
ارايه و ارزيابي شد ،مي توان از آن براي پيش بيني پيامدهاي ناشي از تغيير عوامل مختلف خاكي
و گياهي در جذب عناصر غذايي به وسيله گياهان استفاده نمود (.)1995 ،Barber
هنگامي كه عناصر غذايي به وسيله ريشه ها برداشت مي شوند ،غلظت آن ها در محلول خاك
به طور پيوسته تغيير مي كند .مدل هاي زودپا ) (Transient modelsتالش مي نمايند تا اين
فرآيند پوياي جذب عناصر غذايي و تغييرات پيامد آن در غلظت يون ها و توزيع آن ها در ريزوسفر
را توضيح دهند .اين مدل ها اغلب مدل هاي مكانيسمي ناميده مي شوند زيرا آن ها بر اساس
مكانيسم هاي مؤثر بر انتقال يون به سطح ريشه به وسيله جريان توده اي و پخشيدگي و پس از
آن جذب به درون ريشه بر اساس سينتيك مكائيليس  -منتن ،طراحي شده اند .آن ها همچنين
مدل هاي تعييني ) (Deterministic modelsخوانده مي شوند چون هنگامي كه خصوصيات
خاك و گياه در درون مدل قرار داده شوند ،جذب عناصر غذايي محاسبه شده توسط مدل تعيين
شده است .اين يعني اينكه مقدار محاسبه شده مستقل از جذب عملي است.
بر اساس روش فوق يعني انتقال به وسيله جريان توده اي و پخشيدگي و جذب تابع سنتتيك
مكائيليس-منتن Nye ،و  )1969( Marriottمدلي را ارايه نمودند كه بعدا ً به روش هاي متفاوتي
توسط افراد ذيل به كار برده و تعديل شد Claassen :و Cushman ،)1976( Barber
( Barber ،)1979 ،1980و  Iton ،)1981(Cushmanو  Claassen ،)1983( Barberو
همكاران (b( Claassen ،)1986و .)1990 aاين مدل ها بر اساس معادله انتقال ارايه شده توسط
 Nyeو  ،)1969( Marriotپايه گذاري شده اند .بر اين اساس عرضه عناصر غذايي از خاك به
ريشه ها به كمك دو فرآيند جريان توده اي و پخشيدگي انجام مي پذيرد در رابطه با جذب عناصر
غذايي توسط ريشه گياهان نيز فرض شده است كه اين فرآيند از معادله ميكائيليس-منتن پيروي
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كند .وقتي پخشيدگي و جريان توده اي عرضه عنصر غذايي به سطح ريشه هارا كنترل كنند مي
توان نوشت)1( :
كه در آن  Jrكل جريان به طرف ريشه ،De ،ضريب پخشيدگي مؤثر يون در محيط خاك،r ،
فاصله شعاعي از سطح ريشه Cs ،غلظت يون در بخش جامد خاك كه قابل پخشيدگي بوده و
غلظت در محلول خاك ) (CLدر تعادل است و  V0سرعت جريان آب به طرف ريشه مي باشند .بر
اساس بقاء يون و به دليل تغيير شعاع تخليه عنصر با زمان مي توان نوشت:
()2
از تركيب دو معادله باال مي توان نوشت:
				
()3

يا به عبات ديگر:
با استفاده از رابطه
و نيز  r0v0=rVدر ( r0در سطح ريشه) مي توان رابطه باال را چنين نوشت:

براي تبديل  CSبه CL

		
()4
با حل معادله باال در شرايط مرزي شيب تغيير غلظت به طور پيوسته و شعاعي از سطح ريشه با
زمان قابل محاسبه خواهد بود .همچنين غلظت محلول خاك در سطح ريشه نيز با تغيير زمان
قابل محاسبه خواهد بود .توسعه مدل با استفاده از معادله پيوستگي باال به كمك فرضيات زير
محقق گرديده است:
 خاك يكنواخت و همسان است. رطوبت خاك نزديك حد ظرفيت مزرعه ثابت نگه داشته شده است .بنابراين هيچ شيب رطوبتيدر خاك به طرف ريشه ها وجود نداشته و بنابراين تأثيري بر جريان عنصر غذايي به ريشه
نداشته است.
 عناصر غذايي تنها از بخش موجود در محلول خاك نزديك سطح ريشه جذب مي شوند.ترشحات ريشه ها يا فعاليت ميكروب ها در سطح ريشه تأثيري بر جريان عناصر غذايي به ريشه
ندارند.
 عناصر غذايي به كمك دو فرايند جريان تودهاي و پخشيدگي به طرف ريشهها حركت مي كنند. رابطه بين خالص جريان هر عنصر غذايي به درون ريشه و غلظت آن در اطراف ريشه از معادلهسينتيك ميكائيليس -منتن پيروي مي كند.
 ريشه ها به عنوان استوانههاي صاف و بدون ريشههاي موئين يا ميكوريزا در نظر گرفته شدهاند.  ،Deضريب پخشيدگي مؤثر و  ،bظرفيت بافري ،غيروابسته به غلظت فرض شده اند.خصوصيات جذب تحت تأثير سن ريشه ها يا سن گياه در نمي گيرند.
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 جذب عناصر غذايي وابسته به سرعت جذب آب نيست.معادله  4پيش از اينكه براي تشريح شيب غلظت در اطراف ريشه استفاده شود نيازمند شرايط
آغازين و مرزي است.
CLi =CL0 ،t =0
شرط آغازين:
اين بيانگر آن است كه در آغاز ،توزيع عنصر غذايي در اطراف ريشه ها يكنواخت است .شرط مرزي
داخلي در سطح ريشه ،كه در آن  r=r0است ،بيانگر آن است كه كل جريان به درون ريشه به
مقداري خواهد بود كه توسط معادله ميكائيليس – منتن پيش بيني مي شود.
()5

t>0

و r = r0

و

اكنون اگر فرض كنيم بين ريشه ها رقابتي براي جذب عناصر غذايي اتفاق نمي افتد ،مرز بيروني
 r1ثابت باقي مي ماند كه همان نصف فاصله بين دو ريشه مي باشد و در آنجا:
CL=CLi
r = r1
t>0
()6
و اگر شيب غلظت در اطراف دو ريشه مجاور با يكديگر همپوشاني يا به عبارت ديگر ريشه هاي
مجاور براي جذب عناصر غذايي با يكديگر رقابت نمايند به جاي معادله  6مي توان نوشت:
Jr = 0
		
r = r1
t>0
()7
پارامترهاي مدل )1995 ،Barber( Barber-Cushman
 :Imaxحداكثر جذب كه در باالترين غلظت (غلظت بينهايت) عنصر غذايي اتفاق مي افتد بر
حسب
 :Kmثابت ميكائيلسن – منتن ،غلظت در محلول خاك هنگاميكه جذب برابر با نصف حداكثر
جذب باشد
 :Cminحداقل غلظت عنصر در محلول خاك به نحوي كه كمتر از اين غلظت جذب امكان پذير
نيست
 :L0طول اوليه ريشه ها )(cm
 :Kسرعت رشد ريشه ها )(cm.S-1
 :r0متوسط شعاع ريشه )(cm
 :V0متوسط سرعت جذب آب )(cm.S-1
 :r1نصف فاصله بين محور دو ريشه مجاور )(cm
2 -1
 :Deضريب پخشيدگي مؤثر براي عنصر غذايي در خاك ) (cm .S
 :bقدرت بافري خاك
 :Cliغلظت آغازين عنصر غذايي در محلول خاك
آزمايش هاي متعددي به منظور ارزيابي كارآيي مدل و پيش بيني جذب عناصر غذاي مختلف انجام
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گرفته و از آن ها به منظور واقعي تر كردن پيش فرضهاي مدل استفاده شده استClaassen .
و  ،)1976( Barberبا كشت ذرت در  4خاك مختلف و در پنج سطح مختلف غلظت پتاسيم
نشان دادند كه به طور كلي و بر اساس ضريب رگرسيوني پيش بيني مدل ،بيش از مقدار جذب
پتاسيم مشاهده شده بود Li .و  )1991( Barberبا كشت ذرت و سه گياه از گروه بقوالت تحت
غلظت هاي مختلف پتاسيم در يك خاك سيلت – لوم نشان دادند كه تطابق خوبي بين مقادير
محاسبه شده توسط مدل و مقادير جذب مشاهده شده در اين گياهان وجود دارد .تحقيقات
بعدي محققين نشان داد كه برخي فرضيات گفته شده در باال با واقعيت تطابق نداشته و لذا
مدل مكانيسمي پيش بيني جذب بايد بر اساس واقعيات تعديل شود تا بتواند پيش بيني واقعي
تري ازجذب در شرايط مختلف را ارايه نمايند .در اين ارتباط تأثير ريشه هاي موئين (Itoh
و  b ،Barberو 1983 a؛  ،)1990 ،Claassenرقابت بين ريشه هاي مجاور (،Cushman
 .)1979خصوصيات وابسته به سن ريشه ها ( ،)1984 b ،Cushmanوابستگي غيرخطي ظرفيت
بافري به غلظت ( Steirgrobeو همكاران )2000 ،مورد ارزيابي قرار گرفتند .به نحوي كه نسخه
جديد مدل فوق تأثير ريشه هاي موئين و رقابت بين ريشه ها را در نظر گرفته و توانايي در نظر
گرفتن ظرفيت بافري را بر اساس معادله فرندليچ با داشتن شيب خط و عرض از مبدأ دارد.
تحقيقات اخير در رابطه با ارزيابي توانايي مدل مكانيسمي در پيش بيني قابليت جذب پتاسيم
توسط گياهان مختلف نشان داده است كه توانايي مدل مذكور در پيش بيني جذب پتاسيم
متفاوت بوده به نحوي كه در شرايط كمبود و يا كفايت پتاسيم و در گياهان مختلف پيش بيني
مي تواند تطابق خوبي با واقعيت مشاهده شده داشته باشد و يا برعكس ،تطابق خوبي نداشته باشد.
در اين رابطه پيشبيني ميشود ريشههاي گياهان با خاك اطراف خود اثر متقابل داشته و بسته به
نوع و رقم گياه و شرايط خاك اطراف ،از خود واكنش هاي متفاوتي نظير ترشح مواد مختلف نشان
دهند كه اين امر باعث ميگردد تا فرآيند جذب تغيير يافته و از مسير پيش بيني مدل خارج شود
( .)2001 ،El Dessougiمحققين اميدوارند با شناسايي بهتر اين پديده بتوانند اين اثر را نيز در
مدل مكانيسمي جذب وارد نموده و پيش بيني جذب را به واقعيت نزديكتر نمايند.
 -4-2نحوه تخليه پتاسيم در ريزوسفر گياه
ريشهها عناصر غذايي را از ناحيه اطراف خود و بالفاصله چسبيده به ريشه استخراج مينمايند.
اگر جريان تودهاي مقدار كافي از عنصر غذايي مورد نظر را به ريشهها عرضه ننمايد ،غلظت عنصر
غذايي در سطح ريشه كاهش خواهد يافت .شيب غلظت حاصله ،يون هاي موجود در فاصله دورتر
را مجبور به حركت به طرف ريشه به كمك جريان پخشيدگي ميكند و بدين وسيله ناحيه تخليه
يون در اطراف ريشه افزايش مييابد .با پيشرفت زمان اين ناحيه ،بسته به قابليت حركت عنصر
غذايي در خاك بيشتر توسعه مييابد .يون هايي كه بطور قوي به فاز جامد خاك پيوند دارند مانند
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فسفر ،كم تحركترند و ريشهها اين يون ها را فقط از محيط خيلي نزديك به خود استخراج و
جذب مينمايند .در مقابل ،يون هايي كه با فاز جامد خاك پيوند ضعيف دارند ،مانند  NO3-به
ميزان زيادي متحرك بوده و قادر به پيمودن فاصله نسبتاً زيادي در خاك براي رسيدن به ريشه
ميباشند .ميزان آب خاك نيز تحرك عناصر غذايي در خاك را تحت تأثير قرار ميدهد .همه اين
عوامل در ضريب پخشيدگي مؤثر يون نهفتهاند كه شاخص تحرك يون در خاك است .توسعه
ناحيه تخليه يا منطقه تهيه شده از عنصر مورد نظر توسط ريشه x Ä ،از معادله  8قابل محاسبه
مي باشد ( Syringو .)1995 ،Claassen
()8
كه در آن  ،∆xفاصله از سطح ريشه تا ناحيهاي است كه در آنجا كاهش غلظت معادل  20درصد
نسبت به حداكثر كاهش غلظت در سطح ريشه مي باشد (شكل .)1

شكل  .1تخليه نيترات در ريزوسفر گياه چاودار در يك خاك شني ،بعد از  10روز ( Claassenو
.)1999 ،Steingrobe

از نظر تئوري تخليه تا بينهايت ادامه خواهد يافت و براي بدست آوردن فاصله قابل اندازهگيري بايد
حد معيني از تخليه تعريف شود ،كه براي معادله  9حد  20درصد تعريف شده است .شكل يك پروفيل
غلظت نيترات در خاك نزديك شبكه ريشه كه نمونه شبيهسازي شدهاي از يك صفحه ريشهاي مسطح
است ( Kochenbouchو  ،)1982 ،Jungkفاصله تخليه ظاهري نيترات ) (NO3-تا حدود 8
سانتيمتري از سطح ريشه را نشان ميدهد .فاصلهاي كه در آن  80درصد تخليه اتفاق ميافتد حدود
 3/5سانتيمتر است كه به مقدار  3/6محاسبه شده توسط معادله  8خيلي نزديك ميباشد.
اگرچه معادله  8عمدتاً براي شرايط مسطح فاصله از صفحه مشبك ريشهها كاربرد دارد اما مقادير
براي هندسه استوان هاي نيز خيلي متفاوت نيستند (Syringو .)1995 ،Claassenبنابراين
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نتايج نشان ميدهد كه با يك مدل خيلي ساده ،توسعه ناحيه تخليه عناصر غذايي در اطراف ريشه
قابل تخمين بوده و بنابراين وقوع رقابت بين ريشهاي را ميتوان پيشبيني كرد .توسعه تخليه NO-
 P ،3و  Kدر شرايط معمول با استفاده از معادله  8محاسبه شده و در جدول يك آمده است .مقايسه
اين دادهها با نصف فاصله بين دو ريشه در خاك ) (r1نشان داده شده در جدول  1نشان ميدهد
كه براي نيترات ،فاصله تخليه خيلي بيشتر از  r1توسعه مييابد .بنابراين نواحي تخليه همپوشاني
وسيعي با يكديگر پيدا كرده و ميتوان گفت تمامي حجم خاك از نيترات تخليه ميشود .حتي در
اليههاي عميق خاك كه تنها تعداد اندكي از ريشهها حضور دارند .اين پايه تئوري روش  Nminبراي
تعيين ميزان تقاضاي كود ازته است ( Wehrmannو  ،)1986،Scharpfكه ازت معدني در كل
ناحيه ريشه ،براي اكثر گياهان تا يك متر ،تعيين شده و به عنوان بخش كام ً
ال قابل استفاده براي
گياه تعيين ميگردد.
در طرف مقابل فسفر به عنوان عنصر غذايي غيرمتحرك قرار دارد .فاصله تخليه معموالً كمتر از 0/1
سانتيمتر است و بنابراين حتي در بزرگترين تراكم طول ريشه گندم در اليه خاك سطحي ،هيچ رقابت
بين ريشهاي وجود نخواهد داشت .بعالوه ميتواند اينگونه تشخيص داده شود كه تنها بخش كوچكي از
فسفري كه بطور شيميايي قابل استفاده است ،بطور اختصاصي هم قابل استفاده خواهد بود و ميتواند
مورد استفاده گياه قرار گيرد .همچنين مشاهدات معمول مبني بر اينكه استفاده از كود فسفره در سال
كاربرد فقط  10تا حداكثر  20درصد از مقدار استفاده را به ما خواهد داد ،بدينوسيله قابل توضيح
خواهد بود .چنانكه در شكل  2نشان داده شده است ،پتاسيم يك موقعيت مياني بين نيترات )(NO-3
و فسفر ) (Pدارد ( Claassenو 1999 ،Steingrobe؛  Syringو .)1995 ،Claassen
جدول  .1توسعه ناحيه تخليه ( )x Äمحاسبه شده براي  P ،NO-3و  Kبراي محدودهاي از ضريب
پخشيدگي مؤثر ) (Deبعد از  20روز جذب ( Claassenو 1999( ،Steingrobe
De
xÄ
b
()cm
* 10-9cm2S-1
NO34/8
4275
0/25
K
1/4
371
3
0/8
111
10
0/4
37
30
0/2
11
100
P
0/233
10
50
0/073
1
500
0/052
0/5
1000
0/037
0/25
2000
توجهDe= DL q f/b :؛ مقادير  DLبراي  1/9*10-5 NO3-براي  1/98*10-5 ،Kو براي  0/89*10-5 Pسانتيمتر مربع
.
بر ثانيه بوده است q = 0/25 ،و  f=1/q58-0/17=0/225و
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شكل  .2توسعه ناحيه تخليه  ،D rاطراف يك ريشه گياه (شعاع ريشه  R0=0/015سانتيمتر) بعد از  30روز
جذب عناصر غذايي به عنوان تابعي از ضريب پخشيدگي مؤثر عنصر ،محور  yثانويه دانسيته طول ريشهLv ،
را نشان ميدهد ،كه براي حالتي كه متوسط نصف فاصله بين دو ريشه مجاور برابر با  D rباشد ،ميتواند از
محاسبه شود ( Syringو .)1995 ،Claassen
معادله

 -4-3اثر متقابل خاك و ريشه در جذب پتاسيم

جدا از نقش ريشه گياهان به عنوان اندامي براي جذب عناصر غذايي ،ريشهها همچنين قادرند
محدوده وسيعي از اسيدهاي آلي را به درون محيط اطراف ريشه آزاد نمايند .تغييرات شيميايي
خاك به واسطه حضور اين تركيبات و تجزيههاي ميكروبي اين تركيبات عوامل مهمي هستند
كه جمعيت ميكروبي ،قابليت استفاده عناصر غذايي و حالليت عناصر سمي را در ريزوسفر تحت
تأثير قرار داده و بدينوسيله گياه را در مقابله با شرايط شيميايي سخت خاك ياري ميدهند .مواد
منتجه از ريشهها شامل دو گروه اصلي است )1 :مواد حاصل از تجزيه سلولها و بافت هاي مرده
و  )2ترشحات ريشه كه به صورت فعال و يا غيرفعال از سلولهاي سالم ريشه ترشح ميشوند .در
گياهان يكساله 30 ،تا  %60كربن تثبيت شده فتوسنتزي به ريشهها انتقال يافته و بخش قابل
توجهي از اين كربن (بيش از  )%70قابل آزاد شدن به محيط ريزوسفر است .ترشحات ريشه به
وسيله عوامل مختلفي مانند شدت نور ،دما ،وضعيت تغذيهاي گياه ،فعاليت مكانيسمهاي بازيابي،
عوامل مختلف تنش ،تراكم مكانيكي خاك ،خصوصيات جذبي محيط رشد و فعاليت ميكروبي در
محيط ريزوسفر تحت تأثير قرار ميگيرد ( Neumennو .)2000 ،Romheld

 -4-4تأثير وضعيت تغذيه پتاسيمي بر ترشحات ريشه

اطالعات اندكي در رابطه با اثرات عرضه پتاسيم بر ترشحات ريشه در دست است .افزايش ترشح
قندها ،اسيدهاي آلي و اسيدهاي آمينه به محيط در گياه ذرت به عنوان پاسخي به كمبود پتاسيم
ديده شده است ( Trolldenier ،Kruffczykو  .)1984 ،Beringerاين وضع مي تواند به
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ترجيح تجمع تركيبات با وزن مولكولي كم ) (LMWازت و كربن نسبت به تركيبات درشت
مولكول آن ها در شرايط كمبود پتاسيم ربط داده شود ( .)1995 ،Marschnerدر مقابل Gerke
( )1995افزايش خروج پروتون ها و كاهش ترشح تركيبات كربوكسيالت را در اثر كمبود پتاسيم
در گندم ،چغندرقند و كلزا گزارش نمودند .آزمايش هاي عصارهگيري خاك با كربوكسيالتها،
اسيدهاي آمينه و قندها نشان داد كه تنها كاربرد سيترات در غلظتهاي خيلي بيشتر از معمول
( 6ميليمول بر گرم خاك) در رهاسازي پتاسيم خاك مؤثر بود .بنابراين تأثير ترشحات ريشه در
تحرك پتاسيم به عنوان عاملي كم اهميت شناخته شد (.)1995 ،Gerke
 Songو  ،)1988( Huangسرعت آزادسازي پتاسيم از كاني بيوتيت توسط محلول اكساليك
اسيد را سه برابر بيشتر از سرعت آزادسازي توسط محلول سيتريك اسيد گزارش نمودند .تفاوت
در قدرت آزادسازي پتاسيم بين اين اسيدهاي آلي به اختالف در ليگاندهاي آلي آن ها ،يو هاي
 H+توليد شده توسط اين اسيدهاي آلي و به قدرت كمپلكسكنندگي ليگاندهاي آنها ربط داده
شده است Meyer .و  )1993( Jungkتفاوتهاي قابل توجهي در كارآيي اسيدهاي آلي مختلف
از نظر آزادسازي پتاسيم گزارش نمودند )2001( El Dessougi .مطالعهاي را به منظور ارزيابي اثر
بعضي از اسيدهاي آلي يافت شده در ترشحات ريشه گياهان دچار كمبود پتاسيم ،بر آزادسازي پتاسيم
از كانيهاي رسي يك خاك لوم-رسي -شني انجام داد .در اين مطالعه ثابت شد كه سيتريك اسيد
ميتواند آزادسازي پتاسيم از رسها را تسريع نمايد .شبيه اين نتيجه توسط  Steffensو Zarhoul
( Meyer ،)1997و  )1993( Jungkاز خاك لسي و  Songو  )1988( Huangاز كانيهاي رسي
مختلف گزارش شده است .اما از طرف ديگر ماليك اسيد اثر معنيداري بر آزادسازي پتاسيم نداشت.
بازرگان ( )1382نشان داد كه ترشحات ريشههاي گندم و چغندرقند به روشني تحت تأثير غلظت
پتاسيم در اطراف ريشهها قرار گرفت .اين اثر در هر دو گياه يكسان نبود و باعث گرديد تا هم
سرعت ترشح انواع ترشحات محلول در آب به ازاء هر سانتيمتر ريشه و هم تركيب اسيدهاي آلي
مترشحه از ريشههاي اين گياهان تحت تأثير غلظت پتاسيم در اطراف ريشهها قرار گيرد .ايشان
همچنين ثابت نمود كه ترشحات ريشه اين دو گياه در مجاورت با خاك توانستند پتاسيم بيشتري
در مقايسه با آب مقطر به درون محلول استخراج نمايند.

 -4-5لزوم تدوين شاخص جديد براي ارزيابي قابليت استفاده پتاسيم در خاك

تاكنون تحقيقات متعددي به منظور ارزيابي كارآيي عصارهگيرهاي مختلف خاك و روش هاي
مختلف عصارهگيري مانند كلريد سديم  2نرمال ،استات سديم نرمال و خنثي ،استات آمونيوم،
بيكربنات آمونيوم ،DTPA-اسيدنيتريك يك نرمال ،اسيد سولفوريك نرمال ،آب مقطر ،اولسن،
مورگان ،سديمتترافنيلبران ،كلريد كلسيم  0/01موالر ،مهليچ  1و  ،3به منظور استخراج بخشي
از پتاسيم خاك كه با پتاسيم جذب شده توسط گياه رابطه همبستگي بسيار معني داري داشته
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باشد ،انجام پذيرفته است (شريفي و كلباسي ،1378 ،نيرومند حسيني و مفتون ،1382 ،كاوسي
و كلباسي  )1378مروري بر مجموعه اين تحقيقات كه در فصل اول به طور كامل به آن ها اشاره
شد ،مؤيد آن است كه بيشتر محققين پتاسيم قابل استخراج با محلول استات آمونيوم يك موالر
در  pH=7را نزديكترين مقدار يا محتملترين ارزيابي صحيح از وضعيت پتاسيم قابل استفاده
موجود در خاك براي گياه ميدانند .بر اين اساس تالش هايي به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم
قابل استفاده خاك براي گياهان مختلف خصوصاً در دهه اخير توسط محققين انجام پذيرفته
است .جمعبندي اين تالش ها كه بر روي گياهان مختلف انجام پذيرفته است نشان مي دهند كه
بطور كلي شايد بتوان وضعيت پتاسيم قابل استفاده خاك را از نظر پاسخ گياهان به مصرف كود
پتاسيم به سه دسته تقسيم نمود:
 در صورتيكه مقدار پتاسيم قابل استفاده خاك به روش عصارهگيري با استات آمونيوم نرمال وخنثي ،كمتر از  100ميليگرم بر كيلوگرم خاك باشد مي توان با اطمينان گفت كه اكثر گياهان در
خاك مذكور نسبت به مصرف كودهاي پتاسيمي پاسخ مثبت نشان خواهند داد.
 در صورتي كه مقدار پتاسيم قابل استفاده خاك به روش عصارهگيري با استات آمونيوم نرمال وخنثي ،بيشتر از  250ميليگرم بر كيلوگرم خاك باشد مي توان با اطمينان گفت كه اكثر گياهان
در خاك مذكور نسبت به مصرف كودهاي پتاسيمي پاسخ مثبتي از خود نشان نميدهند.
 اما در صورتيكه مقدار پتاسيم قابل استفاده خاك به روش عصارهگيري با استات آمونيوم نرمالو خنثي ،بين  100و  250ميليگرم بر كيلوگرم خاك باشد با توجه به ساير خصوصيات خاك
مانند  CECو نوع رس خاك كه بر ظرفيت تثبيت ،وضعيت ساير شكل هاي پتاسيم در خاك
و سرعت آزادسازي پتاسيم در خاك و به طور كلي پويايي پتاسيم در خاك تأثيرگذار ميباشند
كشت گياهان در خاك مذكور ممكن است نسبت به مصرف كود پتاسيم پاسخ مثبت داده و
يا پاسخي ندهند لذا اطالعات حاصل از اندازهگيري مقدار پتاسيم قابل عصارهگيري با استات
آمونيوم يك موالر در اين شرايط مبناي قابل اعتمادي نخواهد بود( .هاشميمجد و ملكوتي
1376؛ الفتي و همكاران 1378؛ ايرانيپور 1378؛ غيبي و ملكوتي 1378؛ افضلي 1378؛
شريفي و كلباسي 1380؛ ملكوتي و همكاران1380 ،؛ كاوسي و ملكوتي 1382؛ كشاورز و
مهدوي 1382؛ بيابانكي و حسينپور 1382؛ بازرگان و همكاران .)1383
نتايج تعدادي از بررسي ها تأثير  CECخاك را بر قابليت استفاده پتاسيم خاك از طريق تأثير
بر ساير خصوصيات خاك مانند  PBCKثابت نمودهاند (باللي 1376؛ بيابانكي و حسينپور
1382؛ بازرگان 1383؛ قنواتي  )1383برخي از منابع معتبر جهاني نيز براي بيان كفايت
يا عدم كفايت پتاسيم عالوه بر مقدار پتاسيم عصارهگيري شده CEC ،خاك را نيز در
نظر ميگيرند .به عنوان مثال  Tisdaleو  )1990( Nelsonو  Mc Cleanو Watson
( )1985حد كفايت پتاسيم تبادلي خاك را بر حسب پوند بر ايكر معادل (+ )5*CEC

فصل چهارم :مباحث نوین و نیازهای تحقیقاتی 201

 220بيان نمودند و يا منبعي ديگر حد بحراني پتاسيم قابل استفاده خاك بر حسب ميليگرم
بر كيلوگرم خاك را برابر با ( 75 + )2/5*CECبيان نموده است (بينام .)2001 ،بدين ترتيب به
نظر ميرسد ضروري است با تحقيقات بيشتر و عميقتر نقش ساير خصوصيات خاك در دقيقتر
كردن برآورد وضعيت قابليت استفاده پتاسيم خاك و معرفي شاخص جديدي بدين منظور
اقدام گردد.

 -4-6نقش پتاسيم در سالمت انسان

صرف نظر از نقش پتاسيم در افزايش توليد ،افزايش مقاومت گياهان در برابر تنش هاي محيطي
نظير خشكي ،سرما ،شوري و نيز كاهش بيماري ها و آفات ،پتاسيم باعث بهبود كيفيت محصول و
افزايش خاصيت انبارداري آن ميگردد .در شرايط تغذيه مطلوب ،غده سيب  زميني پس از پوست
كندن حتي تا  20ساعت تيره نميگردد .علت سياه شدن غده سيب  زميني پس از كنده شدن
پوست را مي توان چنين بيان نمود كه وقتي در غده ،پتاسيم پايين باشد ،مقدار كلروژنيك اسيد
افزايش و در مقابل اسيد نيتريك كه يك ماده آنتياكسيدانت است ،كاهش مييابد .ولي در صورت
مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي در چنين مزرعهاي مقدار كلروژنتيك اسيد كاهش يافته
و در مقابل به مقدار اسيد سيتريك افزوده ميشود .بدينترتيب اسيد سيتريك از اكسيده شدن
سيب  زميني پوست كنده شده جلوگيري مينمايد .دوام حيات سلولي هر موجود زنده بستگي
به وجود پتاسيم دارد .پتاسيم ،فلزي بسيار واكنشپذيري است ،آن چنان واكنشپذير كه شديدا ً
با آب تركيب ميشود .به هرحال ،در غذا يا در بدن به صورت نمك (كلرورپتاسيم) وجود دارد.
اهميت پتاسيم در تغذيه انسان از برنامه فضايي اياالت متحده آمريكا مشخص شد .معلوم شد
كه فضانوردان در طول مسافرتهاي فضايي خود به رژيم غذايي داراي ميزان زيادي پتاسيم
نياز دارند تا دچار بعضي ناراحتيهاي قلبي نشوند .در نتيجه ،رژيم غذايي اين فضانوردان طوري
تنظيم گرديد كه عالوه بر ساير موارد ،جذب روزانه پتاسيم به حدي باشد كه از هر يك از چند
نارسايي فيزيولوژيكي ناشي از كمبود پتاسيم در سيستم بدن جلوگيري شود .نقش پتاسيم در
انتقال ضربان هاي عصبي و اهميت آن در جيره غذايي دام و انسان انكارناپذير است .در بدن يون
پتاسيم كه داراي بار مثبت است با تعداد برابري از آنيون ها يعني يون هاي داراي بار منفي همراه
مي باشد ،تا بار الكتريكي خنثي را بوجود بياورد .آنيون ها را عمدتاً يون هاي كلرور و فسفات تشكيل
ميدهند اما آنيون هاي ديگر (مانند يون هاي كربنات و بيكربنات) ممكن است در غذا يافت شوند
و آن ها نيز در فرآيندهاي بدن نقش مهمي را ايفا نمايند .تقريباَ همه پتاسيم بدن در بافت هاي نرم
و مايعات بدن يافت ميشود .سديم عمدتاً در مايعات بافت خارج سلولي و پالسماي خون وجود
دارند ،در حاليكه يون هاي پتاسيم عمدتاً در درون سلولها يافت ميشوند .تقريباً حدود  250گرم
كلرورپتاسيم در بدن وجود دارد .حجم و فشار اسمزي خون و مايعات بافتي ارتباط نزديك با
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غلظتهاي يون هاي سديم و پتاسيم دارند كه توسط مكانيسمهاي تنظيمكننده بدن دقيقاً كنترل
ميشوند (زهرايي1372 ،؛ كوهي كمالي 1376 ،و  Andersonو .)2005 ،Young
يون پتاسيم مهمترين كاتيون موجود در سلول هاي زنده مي باشد .غلظت زياد پتاسيم در داخل
سلول به وسيله غشاء سلولي از طريق پمپ سديم -پتاسيم تنظيم ميشود .قسمت عمدة پتاسيم
بدن را مي توان در بافت ماهيچهاي بدن پيدا كرد بطوري كه ميزان كل پتاسيم بدن را براي
محاسبه وزن ماهيچهها و يا دقيقتر براي محاسبه وزن سلول هاي بدن بكار ميبرند .از اين نظر
كه پتاسيم در قسمت هايي از بدن كه با عمل متابوليسم و مصرف اكسيژن مربوط ميشوند ،يافت
ميشود .معموالً با كاهش وزن بدن (رعايت رژيم الغري) از غلظت پتاسيم بدن كاسته ميشود.
رژيم غذايي روزانه كه از نظر پتاسيم غني باشد به آساني توسط بدن جذب ميشود .هر گونه
مازادي توسط كليهها گرفته شده و در ادرار دفع ميگردد .مقداري هم به صورت عرق از بين
ميرود .وقتي پتاسيم از بدن گرفته ميشود ،آب هم از بين ميرود .به همين علت است كه پس
از خوردن غذاي نمكي ،تشنگي حادث ميشود ،سديم و پتاسيم در انتقال تحريكات عصبي و
انقباض ماهيچهاي ،از جمله زدن قلب دخالت قطعي دارند (زهرايي1372 ،؛ كوهي كمالي1376 ،
و  Andersonو .)2005 ،Young
 -4-6-1كمبود پتاسيم :به غير از مواردي كه بدن از گرسنگي تحليل رفته است ،وضعيت
كمبود يا رو به كمبود پتاسيم در بدن نتيجه كمبود اين عنصر در رژيم غذايي نبوده بلكه در اثر
مراحل متابوليكي كه با وضعيت از دست رفتن پروتئين و وزن كلي بدن همراه است ،پيش ميآيد.
كمبود پتاسيم در سرم خون در اثر از دست رفتن بيش از حد پتاسيم بدن از طريق ادرار بيش از
حد كه با مصرف مواد مدري كه براي مداواي فشار خون پيش ميآيد ،اتفاق ميافتد .اين عارضه
ممكن است حتي باعث سكته قلبي نيز بشود ( Andersonو .)2005 ،Young
پتاسيم همراه با سديم در تنظيم مقدار آب بدن عمل ميكند .شايد دليل اينكه پتاسيم عامل
جلوگيري فشار خون مي باشد اين است كه زيادي پتاسيم در بدن باعث افزايش در دفع سديم از
بدن ميشود .كليهها غلظت پتاسيم خون را كنترل ميكنند .كمبود پتاسيم معموالً ديده نميشود
مگر مواردي كه مقدار زيادي پتاسيم همراه با اسهال ،عدم كنترل مرض ديابت ،رژيمهاي غذايي
كم كالري (كمتر از  800كالري در روز) ،اعتياد به الكل ،ورزش سنگين و يا در اثر مصرف مواد
مدر و يا مسهل از بدن دفع شود .اگر چه هدف از مصرف مواد مدر افزايش دفع سديم مي باشد
ولي بعضي از اين مواد به دفع پتاسيم نيز كمك ميكند ،در حاليكه بعضي ديگر باعث نگهداري آن
در بدن ميشوند .بنابراين بستگي به نوع مواد مدري كه مصرف ميگردد ،به بيش از حد معمول
به پتاسيم نياز خواهد بود .تحقيقات تازه نشان ميدهد كه غذاهاي غني از پتاسيم به كاهش فشار
خون كمك ميكنند .پتاسيم در فيزيولوژي و عمل سلول هاي عصبي و نظم و كنترل عمل ماهيچه
و تنظيم فشار خون نقش دارد .تحقيقات نشان ميدهد كه نسبت سديم به پتاسيم ) (Na/Kدر
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رژيم غذايي شايد مهمتر از مقدار معين از هر يك از عناصر باشد .انجمن طبي قلب آمريكا خوردن
مقادير مساوي سديم و پتاسيم را توصيه ميكند .رژيمهاي غذايي غني از سديم ولي فقير از نظر
پتاسيم منجر به فشار خون ميشود .افزايش مقدار پتاسيم در رژيم غذايي ممكن است از بروز
فشار خون در افرادي كه به سديم زياد موجود در غذاها حساسند ،جلوگيري كند .ولي خوردن
افزودنيهاي پتاسيمي براي افراد مبتال به فشار خون توصيه نميشود ولي در مقابل بهتر است
اين افراد هر روز از غذاهاي سرشار از پتاسيم نظير موز استفاده كنند .ورزشكاران ممكن است
بيشتر از سايرين به پتاسيم نياز داشته باشند .زيرا هنگام تمرين هاي سنگين و همراه با عرق،
مقدار زيادي پتاسيم از دست ميدهند .كمي پتاسيم باعث درد ماهيچهها و بينظمي هاي عمل
قلب ميشود .خوردن غذاهاي سرشار از پتاسيم از بروز چنين عوارضي جلوگيري ميكند .براي
جبران پتاسيم از دست رفته در حين يك يا دو ساعت ورزش سنگين تنها يك فنجان آب
پرتقال يا يك دانه موز و يا يك سيب  زميني كفايت ميكند.
 -4-6-2توصيههاي رژيمي :نياز نوجوانان و افراد مسن به پتاسيم در حدود  2000ميليگرم يا
 50ميلياكيواالن در روز مي باشد .معموالً در حدود  100ميلياكيواالنت پتاسيم در رژيم غذايي
روزانه افراد بالغ يافت ميشود .افرادي كه به علت فشار خون از داروهاي مدر استفاده ميكنند
بايد آب پرتقال ،موز و سبزي ها را كه همه داراي پتاسيم فراوان ميباشند ،در رژيم غذايي خود
قرار دهند .زيادي پتاسيم در رژيم غذايي غلظت پتاسيم پالسما را تنظيم كرده و به صورت نرمال
درميآورد .در عين حال غلظت پتاسيم در خون به شدت كه به رژيم غذايي حساس مي باشد ،نشان
دهنده مقدار كل پتاسيم بدن كه شاخص وزن ماهيچهها و سلول ها باشد نيست ( Andersonو
.)2005 ،Young
 -4-6-3منابع غذايي پتاسيم :اكثر مواد غذايي داراي پتاسيم ميباشند .بهترين منابع غذايي پتاسيم
شامل ميوه به ويژه موز ،سبزيها و آب ميوه ميباشد .پتاسيم در گوشت و غالت نيز يافت ميشود.
هيچگونه ماده افزودني كه براي رفع كمبود پتاسيم در رژيم غذايي كاربرد داشته باشد ،درست
نشده است كه بتواند مقدار كل پتاسيم بدن را افزايش دهد .منابع گياهي مركبات ،شاهي ،تمام
سبزي هايي كه برگ پهن و سبز دارند ،برگ هاي نعناع ،تخمه آفتابگردان ،موز و سيب  زميني نيز
داراي پتاسيم هستند (زهرايي1372 ،؛ كوهي كمالي 1376 ،و  Andersonو .)2005 ،Young
پتاسيم تقريباً در همه مواد غذايي مخصوصاً غذاهاي با منشاء گياهي موجود است ،منابع اصلي در
رژيم غذايي عبارتند از سبزيها ،گوشت ،شير و ميوه به ويژه موز و آب ميوهها كه حاوي پتاسيم
بيشتري هستند.
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جدول  .1منابع غذايي محتوي پتاسيم ( Andersonو )2005 ،Young
منابع فقير پتاسيم (كمتر از  100ميليگرم)
مقدار مصرف
به اندازه كف دست يا يك برش
نيم فنجان
 3/4فنجان

منبع غذايي

منابع متوسط پتاسيم
( 200-300ميليگرم)
منبع
غذايي

مقدار
مصرف

 30گرم
 30گرم
 1عدد
نيم فنجان
نيم فنجان
 10عدد

سس سيب
زغال اخته
انگور

يك عدد بزرگ
نيم فنجان
 1عدد متوسط

ميوهجات
سيب
آب گريبفرو
پرتغال

نيم فنجان
 1عدد متوسط
 1فنجان

آب پرتغال
هلو
توتفرنگي

 3برش
يك برش
 100گرم

گوساله
 1/2فنجان
10

 1قاشق
غذاخوري
 1قاشق

 100گرم
 100گرم
 100گرم
 100گرم

يك فنجان
يك فنجان
يك فنجان

دوغ*
شير
ماست

3
1/4
 1عدد متوسط

زردآلو
آوو كادو
موز

 1فنجان
 10عدد متوسط
 1فنجان
 1عدد بزرگ
 10عدد متوسط
 1/4فنجان

طالبي
خرما
خربوزه
شفتالو
آلو
كشمش

 100گرم
 100گرم
 100گرم

گوشت مرغ
ماهي
تن ماهي يا ماهي

 100گرم

سالمن
گوشت بوقلمون

بستني

گوشت
گوشت گوساله
گوشت خوك
گوشت گوسفند
گوشت خوك تازه
سبزي ها **
كلم بروكولي
چغندر
نخود سبز

ذرت
زيتون

 1/2فنجان
 1/2فنجان
 1/2فنجان

كره

 1عدد

خيارشور

سوس ساالد

 2قاشق غذاخوري

كره بادام زميني

منابع غذايي ديگر

منبع غذايي
ندارد

لبنيات

پنير آمريكائي
پنير معمولي
تخممرغ

گوشت بولوني
كنسرو گوشت

مقدار مصرف

نان و غالت ديگر
ندارد
نان
غالت مصرف صبحانه
پاستا(ماكاروني)

يك فنجان

متوسط

منابع غذايي سرشار پتاسيم
( 300ميليگرم پتاسيم يا بيشتر)

يك عدد بزرگ
يك ساقه
 1/2فنجان
 1/2فنجان
 1عدد متوسط
 1/2فنجان
 1/2فنجان
 1عدد بزرگ
 1عدد بزرگ
 1فنجان

غذاخوري
* غذايي كه بيش از  300ميليگرم سديم در هر وعده مصرف ،دارا هستند پر سديم حساب ميشوند.
** سبزي هاي كنسرو شده خيلي بيشتر از سبزيجات تازه و يخزده سديم دارند.

 2قاشق
غذاخوري
 1/2فنجان

هويج
كرفس
لوبيا پخته
سبزي هاي پخته
سيب  زميني تنوري
اسفناج
كدو
سيب  زميني شيرين
گوجهفرنگي
آب گوجهفرنگي*
مالس
مغز خشكبار بدون
نمك
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 - 4-6-4سالمتي انسان :خوردن سديم زياد باعث فشار خون ميشود .تقريباً  10درصد
آن هايي كه مبتال به فشار خون ميباشند نسبت به نمك موجود در رژيمهاي غذايي حساسيت
نشان ميدهند .كاهش سديم در رژيم غذايي باعث پايين آمدن فشار خون در همه افراد مبتال به
اين عارضه ميشود .مقدار پتاسيم مورد نياز بطور دقيق معلوم نشده است .ولي بين  1600و 3500
ميليگرم پتاسيم در روز توصيه ميشود .ورزشكاراني كه ساعات طوالني به ورزشهاي سنگين مبادرت
ميكنند به حدود  6000ميليگرم پتاسيم در روز نياز دارند .در حاليكه سديم به بيشتر غذاهاي
كنسرو شده اضافه ميشود ،پتاسيم به كنسروها اضافه نميشود .اين امر باعث ميشود افراديكه از
غذاهاي كنسرو شده تغذيه ميكنند از مقدار مساوي پتاسيم و سديم در رژيم غذايي خود بهرهمند
نشوند .مصرف غذاهاي تازه كه معموالً سديم زيادي ندارند مفيدتر خواهد بود .پتاسيم براي
سالمتي و تغذيه مناسب الزم مي باشد .تخمين حداقل پتاسيم مورد نياز با مصرف غذاهاي متنوع
آسانتر است .ولي ثابت نگه داشتن نسبت توصيه شده پتاسيم به سديم ممكن است به اين آساني
ميسر نشود .در هر حال بهتر است هر چه بيشتر از ميوه به ويژه موز و سبزي ها و هر چه كمتر از
غذاهاي كنسرو شده استفاده شود .افزايش پتاسيم به رژيم غذايي ،عالوه بر كاهش مقدار سديم
خوراكي ها ،مي تواند مفيد باشد بخصوص براي افراديكه در معرض خطر فشار خون قرار دارند.
پتاسيم در انواع غذاها وجود دارد و آنقدر به راحتي جذب و دفع ميگردد كه مشخص كردن مقدار
مصرف روزانه ضروري به نظر ميرسد .رژيم غذايي متوسط روزانه حاوي تقريباً  3گرم پتاسيم
است .پتاسيم با سديم در تنظيم تعادل آب بدن و طبيعي كردن ضربان قلب همكاري ميكند
(پتاسيم در داخل و سديم خارج سلولها عمل ميكنند) .اگر تعادل سديم و پتاسيم حفظ نشود،
كاركرد صحيح اعصاب و عضالت دچار اختالل ميشود .كمي قند خون ،گرسنگي طوالني و اسهال
شديد سبب از دست دادن پتاسيم ميشود .مقدار مصرف روزانه براي پتاسيم تعيين نشده است،
ولي تقريباً  900ميليگرم در روز براي يك رژيم سالم كافي به نظر ميرسد .فشارهاي روحي و
بدني مي تواند به كمبود پتاسيم منجر شود .پتاسيم از طريق كمك به رساندن اكسيژن به مغز
نقش حياتي خود را ايفا مينمايد .پتاسيم در دفع مواد زائد بدن مؤثر است .به پايين آوردن فشار
خون كمك ميكند .در معالجه آلرژي (حساسيت) مؤثر است .كمبود پتاسيم سبب ورم و كمي
قند خون ميگردد (زهرايي .)1372 ،پتاسيم در اغلب قرصهاي مولتي ويتأمين و مواد معدني
موجود است .مث ً
ال مولتي مينرال سنتروم ) (From A to Zincعالوه بر انواع ويتأمين ها ،غلظت
عناصر معدني را به شرح كلسيم  ،162فسفر  ،125منيزيم  ،100پتاسيم  ،40كلر  ،36آهن ،18
روي  ،15منگنز  2/5و مس  2ميليگرم و يد  ،150كروم  ،25موليبدن  ،25سلنيم  ،25تيتان
 ،10سيليسيم  ،10واناديوم  10و نيكل  ،5ميكروگرم اعالم نموده است.
 -4-6-5مسموميت با پتاسيم :پتاسيمي كه در فضاهاي بين سلولي وجود دارد نقشهاي
فعال و مهمي را در گسترش و تبادل جريان ها و نوسانات الكتريكي بين سلول هاي عصبي و در
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انجام وظيفه ماهيچههاي اسكلتي و در تنظيم فشار خون بازي ميكند .دفع پتاسيم همراه ادرار از
تجمع بيش از حد اين عنصر جلوگيري ميكند .در عين حال وضعيت حاد مي تواند سبب سكته
قلبي شود ( Andersonو  .)2005 ،Youngپتاسيم به صورت نمك هاي معدني سولفات،
كلرور ،اكسيد و كربنات هستند .پتاسيم آلي به گلوكونات و سيترات آن اطالق ميشود .گلوكونات
پتاسيم تا  600ميليگرم هم به بازار عرضه ميشود .مصرف  25گرم كلرورپتاسيم در روز ميتواند
سبب مسموميت شود .الكل ،قهوه ،چاي ،قند و مواد ُم ّدر از جذب پتاسيم ممانعت ميكنند .اگر چاي
و قهوه زياد مينوشيد ،احتماالً آن خستگي كه به وسيله كافئين عليه آن مبارزه ميكنيد ،مربوط به
پتاسيمي است كه در اثر مصرف زياد كافئين از دست ميدهيد .معتادان به الكل و كساني كه زياده
از حد مشتاق شيريني هستند ،بايد آگاه باشند كه احتماالً ميزان پتاسيم آنها پايين است .اگر قند
خون شما كمتر از حدود طبيعي است ،احتمال دارد در ضمن اينكه آب را در بدن نگاه ميداريد،
پتاسيم هم دفع ميكنيد .اگر مواد ُم ّدر مصرف ميكنيد باز هم پتاسيم بيشتري دفع ميكنيد! مواظب
رژيم غذايي خود باشيد ،مصرف سبزيها را افزايش دهيد و منيزيم به اندازه كافي مصرف كنيد،
تا تعادل مواد معدني بدن خود را بدست آوريد .در رژيم الغري كه مواد كربوهيدرات كم مصرف
ميكنيد ،ممكن است تنها وزن خود را پايين نياورده ،بلكه ميزان پتاسيم بدن خود را هم پايين
بياوريد .مواظب ضعف و عكسالعملهاي غير ارادي ضعيف خود باشيد كه ممكن است در اثر كمبود
پتاسيم بوده باشد (زهرائي.)1372 ،
به طور كلي ميتوان بيان نمود رژيمهاي غذايي كه از نظر سديم غني ولي از نظر پتاسيم فقير باشند،
باعث فشار خون ميشوند .خوردن پتاسيم و سديم به مقدار مساوي مورد نظر و توصيه ميباشد.
ورزشكاراني كه تمرينهاي سنگين انجام ميدهند بيشتر از سايرين به رژيم غذايي غني از پتاسيم
نياز دارند و منابع غذايي پتاسيم عبارتند از گوشت ،شير ،ميوه به ويژه موز و سبزيها .بيشتر تحقيقات
جديد مربوط به همبستگي و اهميت مقدار كل پتاسيم به صورت شاخص وزن سلولهاي بدن بوده
است .اندازهگيري سرعت از دست رفتن و كاهش يافتن مقدار كل پتاسيم بدن در افراد مبتال به بيماري
ايدز را مي توان براي پيشبيني طول باقيمانده عمر آنها بكار برد .ميزان كل پتاسيم بدن با پيشرفت
سن كاهش پيدا ميكند (زهرايي1372 ،؛ كوهي كمالي 1376 ،و  Andersonو .)2005 ،Young

 -4-7خط مشي آتي در راستاي تأمين هدف هاي چشمانداز  20ساله كشور
(چالشي پيشروي متخصصان حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي كشور)

مرور تحقيقات انجام گرفته درباره پتاسيم ،از نظر وضعيت كانيشناسي خاك ها ،رفتار متفاوت در
تثبيت و رهاسازي پتاسيم در خاك هاي مختلف و نيز تنوع وسيع پاسخ يا عدم پاسخ به كودهاي
پتاسيمي ،پيچيدگي ارزيابي وضعيت تغذيه پتاسيمي خاك را نشان ميدهد .اگرچه حجم عظيمي
از اطالعات در رابطه با مقادير پتاسيم قابل عصارهگيري با استات آمونيوم يك موالر خنثي وجود
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دارد و بسياري از محققين شايستگي نسبي آن را تأييد نمودهاند اما بررسيها نشان ميدهد
ارزيابي كمبود يا كفايت پتاسيم قابل جذب خاك به كمك عصارهگيري با استات آمونيوم تنها
در مواردي كه مقادير پتاسيم خيلي كم يا خيلي زياد باشد ،شاخصي مطمئن خواهد بود .در
غير اين صورت و در محدودههاي مياني ،تفسير كمبود يا كفايت تنها با كمك اين مقدار بسيار
مشكل و بعضاً غير ممكن بوده و لذا تأثير ساير عوامل مانند ظرفيت تبادل كاتيوني ( )CECو
ظرفيت بافري خاك ( ،)PBCنوع رس و در صورت امكان عوامل گياهي نظيرطول دوره رشد و
توقع پتاسيمي آن در رابطه با سينتيك پتاسيم در خاك و نقش غلظتهاي باالتر از حد نرمال فعلي
در خاك و گياه و رابطه آنها با كيفيت محصوالت بايد در اين شاخص ديده شوند.
يكي از اشكاالت توصيه كودي بر مبناي آزمون خاك ،نداشتن نقشه منابع و استعداد خاك هاي
زراعي كشور بر مبناي مقياس  1:25,000ميباشد .بنابراين الزم است با تهيه نقشههاي تفصيلي
خاكهاي ايران پتانسيل توليد براي هر محصول مشخص و سپس بر مبناي سريهاي مشخص خاك
(به شرط آنكه اطالعات حاصلخيزي خاك نيز ثبت شده باشد) نسبت به انجام توصيههاي كودي
اقدام نمود .از طرف ديگر بر مبناي تقاضاي گياه نميتوان مصرف كودها را تا حدي افزايش داد كه
كشاورزي پايدار را تهديد نمايد .بلكه بايد اثر درازمدت مصرف كودها بر خصوصيات فيزيكوشيميايي
و بيولوژيكي خاكها ،برهمكنش مثبت و منفي عناصر غذايي بر خاك ،گياه و محيط زيست در نظر
گرفته شده و با تمهيداتي ،عالوه بر حفظ كارآيي كودها ،به گونهاي عمل گردد كه غلظت عناصر
غذايي چه در خاك و چه در گياه به حد مسموميت نرسد (شكلهاي  3و .)4

شكل  .4طرح شماتيك توزيع مطلوب ) (Bو غير
مطلوب ) (Aعناصر غذايي در اندام هاي گياهي.

شكل .3رابطه غلظت عناصر غذايي در اندامهاي گياهي
صكردنناحيهگرسنگيپنهاني).
باعملكرد(مشخ 

آزمون خاك يكي از راه هاي اجرايي مطلوب براي علمي كردن مصرف بهينه كود مي باشد .ولي
عكسالعمل گياهان نسبت به مصرف كودهاي شيميايي و بيولوژيكي بسيار متفاوت مي باشد .در
آزمايش هاي متعددي ،مخصوصاً در گياهان پرتوقع نظير پياز ،سيب  زميني ،پنبه و حتي گندم
و برنج مشاهده شده است كه در صورت رعايت اصول مصرف بهينه كود ،با مصرف كودهاي
پتاسيمي مخصوصاً به صورت سرك ،عملكرد بازهم افزايش مييابد .بررسي كاربرد مقادير و منابع
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مختلف پتاسيم به همراه عناصر كممصرف در خاك ها و اقليمهاي مختلف براي محصوالت مختلف
نشان داد كه عكسالعمل گياهان مختلف زراعي و باغي بسيار متفاوت و حتي در برخي از مواقع
غير قابل تصور بود .در شكلهاي  5تا  14اين تفاوت ها در محصوالت مختلف زراعي و باغي نشان
داده شده است (بايبوردي و ملكوتي1379 ،؛  Malakoutiو همكاران  2002و 2003؛ ملكوتي
و كاوسي1383 ،؛ لطفاللهي و ملكوتي( )1384 ،شكلهاي  5الي .)14

شكل.5نقشمصرفمقاديرومنابعمختلفپتاسيمدرافزايشتوليدگندمدراستانفارس( Malakoutiوهمكاران.)2003،

شكل  .6نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد گندم در كرمانشاه (سمت راست تصوير)
و بافت سبك كرج (سمت چپ تصوير) ( Malakoutiو همكاران 2003 ،و لطفاللهي و ملكوتي.)1384 ،

شكل  . 7نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد برنج مازندران ( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003
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شكل  .8نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد ذرت در فارس و نيشكر در خوزستان
( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

شكل  . 9نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد سيب  زميني در آذربايجان شرقي
(تصوير سمت راست) و همدان (تصوير سمت چپ) ( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

شكل  .10نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد پياز در آذربايجان شرقي
( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003
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شكل  . 11نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد گوجهفرنگي در آذربايجان شرقي
(تصوير سمت راست) و برازجان بوشهر (تصوير سمت چپ) ( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

شكل  .12نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد سويا
( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

شكل  .13نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد كلزا (تصوير سمت راست) و
وش پنبه (تصوير سمت چپ) ( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

شكل  .14نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم و كلسيم در كاهش كيفيت ميوه سيب ( Dilmaghaniو
همكاران.)2004،
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شكل  . 14نقش مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش توليد مركبات در مازندران (تصوير سمت
راست) و انگور در دشت جوزان مالير (تصوير سمت چپ) ( Malakoutiو همكاران 2002 ،و .)2003

ملكوتي و همكاران ( )1383و ملكوتي و كاوسي ( )1383در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند
كه برهمكنش مثبت بين پتاسيم ) (Kبا روي ) (Znو برهمكنش منفي بين روي و پتاسيم با
كادميوم ) (Cdدر خاك هايي كه به داليل متعدد از جمله مصرف كودهاي فسفاته محتوي
كادميوم باال ميباشند ،وجود دارد ،تحت چنين شرايطي ،مصرف سرك پتاسيم (فراتر از آزمون
خاك) سبب افزايش عملكرد هكتاري گندم و برنج گرديد .عكسالعمل گياهان مختلف نسبت به
مصرف مقادير و منابع مختلف پتاسيم با رعايت اصول مصرف بهينه كودي (مصرف كممصرف) و يا
عدم رعايت اصول مصرف بهينه كودي بسيار متفاوت بوده و در اكثر موارد با عنايت به خصوصيات
اقليم ،خاك ،درصد و نوع رس غير قابل پيشبيني مي باشد .ولي از ارقام به دست آمده مي توان
نتيجهگيري نمود كه در گياهان پتاسيمدوست ،مصرف پتاسيم بايستي حتماً فراتر از مقدار توصيه
كودي بر مبناي آزمون خاك بوده باشد.
در راستاي نيل به هدف هاي برنام ه چهارم توسعه كه اهم آن ها عبارتند از افزايش توليد و بهبود
كيفيت محصوالت كشاورزي ،ارتقاء سطح سالمت جامعه ،تأمين امنيت غذايي ،حفظ منابع پايه
خاك و آب و حفظ محيط زيست و از همه مهمتر تغيير نگرش جامعه از تأمين كالري به سيري
سلول ها در سبدغذايي جامعه و از طرف ديگر با عنايت به اينكه در چشمانداز  20ساله ،ايران
كشوري خواهد بود توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه كه
تأمين و برآورده نمودن اين هدف هاي متعالي ،وظايف و مسئوليت ما را بسيار سنگينتر نموده
است و ضروري است براي دستيابي به اين چشمانداز با آمادگي الزم تالشهاي خود را افزايش
دهيم .در اين راستا يكي از ابزارهاي افزايش عملكرد هكتاري در واحد سطح ،رعايت اصول مصرف
بهينه كود مي باشد كه عمدتاً از طريق آزمون خاك و يا تجزيه برگي عملي ميگردد .كوددهي بر
مبناي تجزيه خاك ،يكي از ابزارهاي مهم در نيل به هدف هاي افزايش عملكرد در واحد سطح و
بهبود كيفيت مي باشد كه در حال حاضر تفسير نتايج تجزيه خاك بر مبناي حد بحراني است كه
خود اين حد بحراني تحت تأثير بيش از  15عامل اقليمي ،خاكي ،گياهي و عملكرد مورد انتظار
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مي باشد .به نظر ميرسد انجام توصيه كودي بر مبناي حد بحراني پاسخ گوي هدف هاي مشخص
شده در چشمانداز  20ساله يعني  1400نمي باشد .چون در اين روش توصيه ممكن است ناحيه
گرسنگي پنهاني چه در خاك و چه در گياه از نظر دور بماند .يعني به عبارت ديگر با انجام
توصيه كودي برمبناي تجزيه خاك و تفسير بر اساس حد بحراني نه تنها به شعار پيشگيري بهتر
از درمان عمل نميگردد بلكه هميشه گياهان در يك حالت تنش پنهان نگه داشته ميشوند كه
عالوه بر كاهش عملكرد در اين شرايط ،محصوالت توليدي از لحاظ كيفيت نيز از استانداردهاي
الزم برخوردار نميباشند.
از طرف ديگر در راستاي تغيير نياز غذايي جامعه از تأمين كالري به حل مشكل گرسنگي و
براساس مصوبات شوراي عالي سالمت ،غنيسازي محصوالت كشاورزي براي ارتقاء سطح سالمت
جامعه بايستي همگاني گردد .مديريت بيماري ديابت ايران عامل افزايش بيماري قند در جامعه را
عمدتاً در سوء تغذيه ،بيتحركي و مصرف سيگار ميداند .محقق ديگري اعالم نمود كه بيش از
 86درصد جامعه ما كالري مورد نياز خود را با مصرف مواد غذايي رايج (نان بيسبوس ،شكر ،برنج
و روغن) تأمين مينمايند در حاليكه مصرف سرانه مواد لبني و پروتئيني در كشور بسيار پايينتر
از حد مطلوب مي باشد ولي مصرف سرانه مواد غذايي مضر نظير شكر ،روغن ،نان ،و برنج بدون
سبوس بسيار بيشتر از نياز مي باشد .نياز روزانه يك انسان بالغ به كلسيم  1200ميليگرم است
كه معادل  5ليوان شير در روز مي باشد .در حالي كه مصرف سرانه شير در كشور كمتر از 100
ليتر در سال مي باشد (كمتر از  250ميليگرم كلسيم در روز) و مصرف روزانه منيزيم نيز حدود
 400ميليگرم يعني يك سوم ميزان كلسيم مي باشد .به همين دليل بيش از  55درصد سلول هاي
بدن مردم جامعه گرسنه مي باشد .اين گرسنگي عمدتاً ناشي از كمبود عناصر معدني و مفيد براي
سالمت جامعه در مواد غذايي است.
بنابراين ،با عنايت به مطالب فوق چالش و رسالت سنگيني پيش روي متخصصان تغذيه
گياهي مطرح ميشود تا رويكردها و شاخص هاي جديدي جايگزين مباني تفسير و
توصيه كودي براي محصوالت كشاورزي تدوين و ارايه گردد .پيشنهاد نويسندگان كتاب
حاضر اين است كه در مقطع فعلي تا حصول نتايج تحقيقات آتي ،به جاي حد بحراني
) (Critical levelاز شاخص حد مطلوب ) (Optimum levelدر انجام توصيههاي كودي
استفاده گردد .اين موضوع قابل بحث است چرا كه ابتدا بايد حد بحراني و حد مطلوب دقيقاً
تعريف شود سپس با ارايه شواهد كمي تصميمگيري گردد كه كدام يك مبناي تفسير نتايج تجزيه
خاك و گياه قرار گيرد .انتظار ما از اساتيد محترم دانشگاه ها ،محققين گرانسنگ كشور ،اعضاء
محترم كميتههاي تخصصي انجمن علوم خاك ايران اين است كه راه حل عاجلي را براي حل اين
معضل مهم ارايه نمايند .انشاءاهلل.
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 Stewartو همکاران ( )2005براساس گردآوری نتایج  362آزمایش مزرعهای ،نقش کودهای
شیمیایی در افزایش عملکرد برخی از محصوالت زراعی از جمله گندم ،ذرت ،سویا و برنج را
بررسی و به این نتیجه رسیدند که  40تا  60درصد تولیدات کشاورزی در آمریکا و انگلستان
مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده و این مقدار درصد افزایش در مناطق استوایی از  60درصد
نیز بیشتر بوده است .دیوف مدیر کل اسبق  FAOدر پیامی به مناسبت روز جهانی غذا ()2001
اعالم نمود که از کمبود عناصر ریزمغذی ساالنه در کشورهای در حال توسعه ،بیش از 128
میلیارد دالر خسارت به محصوالت کشاورزی وارد میگردد و اگر نقش ریزمغذیها در شرایط
امروزی از بعد اقتصادی و ارتقای سطح سالمت جامعه مدنظر قرارداده شود ،این رقم بسیار بیشتر
و غیرقابل شمارش خواهد بود .از طرف دیگر ،با عنایت به نتایج حاصله از تحقیقات متعدد میدانی
در طول سه دهه اخیر که در خاک های زراعی ایران انجام گرفته ،به مقایسه اثربخشی کودهای
پرمصرف و روی در میزان افزایش عملکرد هکتاری و سهم هر یک از اینها در تولید فرآوردههای
کشاورزی سالم ،اشاره میشود.

-5-1اثربخشیکودهاینیتروژنیدرافزایشعملکردوتولیدفرآوردههایکشاورزیسالم:

نیتروژن ) (Nیکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد
مطلوب در محصوالت زراعی و باغی میباشد .نیتروژن در گیاهان باالترین غلظت را داشته و
گلوگاه رشد است .غلظت نيتروژن در اندامهاي گياهي بسيار متفاوت بوده ولي ميانگين آن در
مادة خشك گياهي حدود دو تا سه درصد است .ميزان نيتروژني كه به وسيله گياهان مختلف
جذب ميشود ،بسته به عملكرد آن ها ،متفاوت ميباشد .بنابراین ،نیتروژن نقش مهمی در افزایش
عملکرد کمی و کیفی دارد ،به طوری که:
الف) کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایی ،عملکرد را کاهش میدهد (ملکوتی .)1375 ،نيتروژن
نخستين عنصر غذايي است كه كمبود آن در خاكهاي مناطق خشك و نيمهخشك مطرح
ميشود .زيرا ،در اين مناطق مقدار مواد آلي كه عمدهترين منبع ذخيرة نيتروژن به شمار ميآيند،
به داليلي پرشمار اندك است .از جملة اين عوامل ميتوان به بارندگي اندك ،نبود تناوب زراعي
مناسب ،دماي زياد ،رطوبت نسبي پايين ،پوشش گياهي ناچيز و مصرف كم كودهاي حيواني و
كود سبز اشاره كرد .بررسي ها در ايران (استان خراسان رضوی ،بالغ بر  90درصد خاكها كمتر
يك درصد كربن آلي دارند) نشان مي دهد به طور ميانگين به ازاي افزايش هر گرم كربن آلي
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در كيلوگرم خاك ،عملكرد دانه گندم به طور ميانگين  286كيلوگرم در هكتار (بين 121تا 305
كيلوگرم در هكتار) افزايش مي يابد (كشاورز و همكاران.)1392 ،
ب) از ديگرسو ،پيامد مصرف بیش از حد نيتروژن:
•افزایش رشد رویشی گياه ،رنگ سبز تيره برگها و خوابيدگي بوتهها (ورس) است.
• زيادي نيتروژن ،در صورتي كه مقدار ساير عناصرغذايي كم باشد ،دورة رشد گياه را طوالنيتر
كرده و رسيدن محصوالت را به تأخير مياندازد.
•چنانچه نيتروژن اضافي به گياه برسد و شرايط رشد نيز مناسب باشد ،كربوهيدراتها صرف
ساختن پروتئين ميشوند .به همينخاطر ،آب بيشتر جذب پروتوپالسم گياه شده و در نتيجه
گياه ترد و شكننده ميشود.
•زيادي نيتروژن سبب خوابيدگي بوتهها در گندم ،كاهش کیفیت غدههای سیبزمینی ،پیاز و
كاهش درصد قند در چغندرقند ميشود.
•به دليل آبداركردن پروتوپالسم ،گياه را در برابر بيماريها و حملة حشرات حساستر ميكند.
همچنين ،مصرف زياد نيتروژن ،سبب افزايش بيماريها ميشود.
•در اثر مصرف بي رويه كودهاي نیتروژنی ،بيماري زنگ و سفيدك پودري تشديد مییابد.
مصرف نيتروژن زياد رشد گياه را تحريك كرده و افزايش نسبت بافت جوان به بافت بالغ سبب
حساسيت بيشتر گياه ميشود.
• با مصرف زياد نيتروژن ،فعاليت برخي آنزيم هاي كليدي سوخت و سازي كاهش مييابد .ميزان
ليگنين در گياهاني كه نيتروژن كمي دريافت داشتهاند ،حدود  1100ميلي گرم در  100گرم
وزن خشك است ،در صورتي كه اين ميزان با مصرف نيتروژن زيادتر ،كاهش مييابد.
•به طور كلي مصرف بيرويه كودهاي نیتروژنی همبستگي نزديكي با حساسيت گياه به
بيماريها از جمله آتشک گالبی دارد (خلدبرين و اسالمزاده.)1384 ،
•از طرف دیگر ،زیاده روی در مصرف كودهاي نیتروژنی سبب آبشويي و تصعید آن میشود
(در شالیزارهای شمال کشور ،بیش از  50در صد اوره مصرفی به صورت تصعید از دسترس
گیاه برنج خارج میگردد -میرنیا و همکاران .)1377 ،بدیهی است ،مناسبترین روش برای
كاهش آبشويي و افزایش بازیافت كودهاي نیتروژنی ،مصرف آن ها به دفعات (سرك)
ميباشد.
• استفاده بیش از نیاز و نابهنگام از کودهای نیتروژنی عالوه بر آبشویی و تصعید ،سبب افزایش
نیترات ( )NO3در خاک میگردد .زیادی نیترات در خاک ،جذب نیترات توسط گیاهان را
تحریک و سبب تجمع نیترات در اندامهای خوراکی گیاهان می گردد .به عبارت دیگر ،مصرف
نامتعادل و نابهنگام کودهای نیتروژنی (عدم رعایت اصول مصرف بهینه کودی) ،تجمع نیترات
را در فرآورده های کشاورزی تسریع می کند و استمرار مصرف آن ها برای سالمتی دام و انسان
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بسیار زیانآور میباشد ( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
پ) در مقابل ،مصرف بهینه ،بهنگام و به دفعات کودهای نیتروژنی ،سبب افزایش بیش از 50
درصدی در عملکرد هکتاری محصوالت زراعی از جمله گندم میشود .در شکلهای یک و دو،
نقش منابع مختلف کودهای نیتروژنی و کربن آلی بومی خاک در افزایش عملکرد هکتاری دانه
گندم نشان داده شده است ( Malakoutiو همکاران 2008 ،و کشاورز و همکاران.)1392 ،

شکل  -1نقش منابع مختلف کودهای نیتروژنی در شکل  -2رابطه بين كربن آلي خاك و عملكرد
افزایش عملکرد دانه گندم
دانه گندم در استان خراسان رضوی
)2008
( Malakoutiو همكاران،
(کشاورز و همکاران)1392 ،

 -5-2اثربخشی کودهای فسفاتی در افزایش عملکرد و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم:
فسفر) (Pیکی دیگر از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز در تولید محصول به شمار میآید .فسفر
در کلیه فرآیندهای بیوشیمیایی ،ترکیبات انرژیزا ،سازوکار انتقال انرژی و اسیدهای نوکلئیک
نقشی ویژه دارد ،به طوری که الف) کمبود آن ،عملکرد را کاهش میدهد (ملکوتی .)1375 ،ب)
مضرات زیاده روی در مصرف كودهاي فسفاتی به شرح زیر میباشد:
•مقدار زیادی فسفر مورد استفاده بهعنوان کود از طریق واکنش رسوب و تثبیت تبدیل به
فرم های نامحلول می شود .این موضوع و تحرک پائین فسفر در خاک ،موجب تجمع فسفر
در افق سطحی خاک های زراعی شده و باعث بروز معضالت و مشکالت متعددی از جمله
مسمومیت فسفری ،کاهش عملکرد ،تأثیر منفی بر جذب عناصر کممصرف میگردد،
•آب تباهي يا غني شدن منابع آب از عناصر غذايي (فرايندي است که بر اثر اضافه شدن عناصر
غذايي همچون نيتروژن و فسفر در مردابها و تاالبها ،موجب رشد بيش از اندازه جلبک
آزوال شده و مسائل زيست محيطي نظير کاهش اکسيژن آب و حتي تلف شدن ماهيها را به
وجود ميآورد)،
•آلودگی خاک ،گیاه و انسان به کادمیوم ،اثرات زیست محیطی ،خروج ارز از کشور به خاطر
واردات سوپرفسفاتتریپل میگردد،
•هنگامی که مقدار فسفرکل خاک قابل توجه و فسفر قابل استفاده خاک زراعی از پنج
میلی گرم برکیلوگرم بیشتر می شود ،استفاده بیش از نیاز از کودهای فسفاتی سبب تجمع
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فسفر به صورت رسوب فسفاتکلسیم در خاک میشود،
•با مصرف بیش از نیاز کودهای فسفاتی محتوی کادمیوم ،عالوه بر اثرهای آنتاگونیسمی با روی
) ،(Znدرصد ماده خشک غده های سیب زمینی کاهش (افت کیفیت) ،جذب روی دچار مشکل
شده و غلظت آالینده هایی نظیر کادمیوم ) (Cdدر فرآورده های کشاورزی افزایش می یابد و
•کاهش شاخص نامطلوب تغذیه ایی به دلیل نقش آنتاگونیسمی فسفر با روی و کاهش درصد
ماده خشک در غده های سیب زمینی .بدیهی است که استمرار در مصرف کودهای فسفاتی
محتوی کادمیوم ،برای سالمتی دام و انسان بسیار زیانآور میباشد .ت) در مقابل ،مصرف
بهینه کودهای فسفاتی با مدیریت مطلوب سایر عوامل موثر در تولید ،به هنگامی که مقدار
فسفر قابل استفاده خاک زراعی حدود پنج میلی گرم برکیلوگرم است ،از  20درصد تجاوز
نمی نماید .زیرا ،نياز گياهان به فسفر کم و در حدود يك دهم نيتروژن و پتاسيم است .در
شکلهای سه و چهار ،انباشتگی فسفر به صورت رسوب فسفاتکلسیم در برخی از خاکهای
زراعی در استانهای مختلف کشور ،اثر آنتاگونیسمی فسفر با روی ) (Znگنجانده شده است.
همچنین ،در شکل پنج نقش مصرف منابع مختلف کودهای فسفاتی در افزایش عملکرد
هکتاری سیبزمینی گنجانده شده است .به طوریکه مالحظه میشود در حالی که با مصرف
بهینه و بهنگام منابع مختلف کودهای نیتروژنی ،عملکرد هکتاری گندم بیش از  46درصد
افزایش مییابد ،لیکن ،این مقدار افزایش با مصرف بهینه منابع مختلف کودهای فسفاتی در
سیبزمینی ،از  12درصد تجاوز ننمود .به عبارت دیگر ،مصرف همه ساله کودهای فسفاتی
با توجه به تجمع فسفر به صورت رسوب فسفاتکلسیم در خاکهای زراعی ،نقش کودهای
فسفاتی در افزایش عملکرد هکتاری محصوالت کشاورزی بسیار محدود میباشد .در شکل
شش ،نقش منابع مختلف کودهای فسفاتی (سوپرفسفات وارداتی و خاکفسفات تولید داخل)
در افزایش غلظت کادمیوم در غدههای سیب زمینی نشان داده شده است (کریمی1394 ،؛
ملکوتی.)1394 ،

شکل  -3انباشتگی فسفر به صورت رسوب
فسفات کلسیم در برخی از خاک های زراعی کشور
(ملکوتی)1394 ،

شکل  -4اثر آنتاگونیستی فسفر) (Pبا روی

) Zhu((Znو همكاران)2001 ،
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شکل  -5نقش منابع مختلف کودهای فسفاتی در شکل -6نقشمنابعمختلفکودهایفسفاتیدرمیزان
*
تجمعکادمیومدرغدههایسیبزمینی(کریمی)1394،
افزایش عملکرد سیبزمینی (کریمی)1394 ،
* سوپرفسفات ساده مصرفی تولید داخل نمیباشد ،زیرا در خاکفسفات اسفوردی تولید داخل ،غلظت کادمیوم کمتر از سه میلی گرم
بر کیلوگرم میباشد .به نظر اینجانب خاکفسفات مصرفی ،وارداتی با کادمیوم باال و یا  ....است.؟؟

 -5-3اثربخشی کودهای پتاسیمی و روی در افزایش عملکرد و تولید فرآوردههای
کشاورزی سالم:

پتاسیم ( )Kفراوانترین کاتیون موجود در سیتوپالسم گیاهی است و نقش آن در گیاه بسیار
متنوع بوده و برخالف نیتروژن ،فسفر ،گوگرد و  ،....جزئی از ساختمان گیاه نبوده و در داخل
سلول های گیاهی به شکل یون می باشد .لذا بسیار پویا (متحرک) بوده و در بسیاری از فعل و
انفعاالت گیاهی حضور فعال دارد .پتاسیم در اعمال فیزیولوژیکی متعددی از جمله سوخت و ساز
کربوهیدراتها ،پروتئینها ،کنترل و تنظیم فعالیتهای گوناگون ،خنثی کردن اسیدهای آلی،
مقابله با تنشهای زنده و غیر زنده ،تنظیم روزنهها و آب ،نقش اساسی دارد .پتاسیم در كاهش
تنشهاي زنده و غيرزنده بسیار اثربخش بوده و اثرات مفيد آن بر بهبود كيفيت محصول (با
افزایش غلظت عناصر غذایی به ویژه پتاسیم و کاهش در صد آب در درون سلول های میوه به ویژه
مرکبات در شمال کشور ،می توان مقاومت میوه ها را نسبت به سرما به طور نسبی افزایش داد)،
افزايش کارآيي آب و نیتروژن ،مقاومت به تنش خشكي ،افزايش مقاومت به سرمازدگي ،آفات و
بيماريها ثابت شده است (ملکوتی و همکاران ،)1395 ،به طوری که الف) کمبود آن ،عملکرد
کمی و کیفی را در محصوالت زراعی و باغی کاهش میدهد (ملکوتی .)1375 ،ب) استفاده بیش
از نیاز از کودهای پتاسیمی برعکس سایر عناصر غذایی ،چندان زیانآور نبوده (ایجاد اشکال و
دشواری در جذب کلسیم و منیزیم) ،بلکه جذب لوکس گیاه شده و گیاه را در برابر تنشهای زنده
و غیرزنده سرحال نگه میدارد (1995 ،Marschner؛ 1998 ،Armstrong؛ 2004،Ball؛ ملكوتي
و همکاران1387 ،؛  Wakeelو همکاران .)2016 ،پ) در مقابل ،مصرف بهینه ،بهنگام و به دفعات
کودهای پتاسیمی و روی ،سبب افزایش بیش از  50درصدی در عملکرد هکتاری محصوالت
زراعی از جمله سیبزمینی میشود .در شکل هفت ،نقش مصرف تلفیقی کودهای پتاسیمی
 +روی در افزایش  62در صدی عملکرد هکتاری سیب زمینی نشان داده شده است .بنابراین،
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برعکس کودهای نیتروژنی و فسفاتی ،مصرف بیش از نیاز کودهای پتاسیمی نه تنها عمکرد کمی
و کیفی را کاهش نمیدهد ،بلکه عالوه بر افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهاي زنده و غيرزنده،
عملکرد کمی-کیفی در محصوالت زراعی و باغی را بطور معنیداری بهبود میبخشد .همچنین،
در شکل هشت ،نقش مصرف تلفیقی کودهای سولفات پتاسیم و سولفاتروی در کاهش غلظت
کادمیوم در غدههای سیب زمینی نشان داده شده است .با توجه به این نتایج ،چنین استنباط
میگردد که با مصرف بهینه کودی ،عالوه بر تأمین حداکثری عملکرد کمی-کیفی هکتاری
سیبزمینی ،تولید غذای سالم حتی در مزارع آلوده به کادمیوم نیز امکانپذیر میباشد.

شکل  -8نقش مصرف تلفیقی کودهای پتاسیمی و روی
شکل -7نقش مصرف تلفیقی کودهای پتاسیمی و روی در
افزایش عملکرد سیبزمینی در یک خاک آلوده به کادمیوم (کادمیوم در کاهش کادمیوم در غده های سیب زمینی در یک خاک
آلوده به کادمیوم (حسینی)1394 ،
خاکبرابر 3/54میلیگرمبرکیلوگرمبود)(حسینی)1394،

*حد مجاز کادمیوم در غده های سیب زمینی برابر  0/20میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن ماده خشک می باشد (صلحی و همکاران،
1384؛  FAO،و )2011 ،WHO

 -5-4روشهای تولید فرآوردههای کشاورزی سالم در کشور

بر پایة گزارش سازمان بهداشت جهانی ) ،(WHOرتبه بهداشت سالمت جامعه ما از میان 192
کشور 123 ،است .متأسفانه این رتبه بسیار پایین بوده و علت اصلی آن سوء تغذیه می باشد .بر
اساس گزارشهاي مستند موجود ،عليرغم اينكه بيش از  86درصد جامعه 80ميليون نفري ايران
سير ميباشند ،ليكن بيش از  90درصد جامعه به نوعي از گرسنگي سلولي رنج ميبرند .به عبارت
ديگر ،هر يك از اعضاي جامعه به نحوي از كمبود عناصر غذايي به ويژه ريزمغذيها ،كلسيم و
منيزيم در تنگنا هستند .زیرا در عمل ،توجهی به مفهوم امنیت غذایی نمی شود (شهریاری،
 .)1387تحقیقات ما ثابت کرده است که رابطه تنگاتنگی بین خاک ،گیاه و انسان سالم وجود
داشته و منشأ اکثر کمبودها و بیماریهای انسانی به سوء تغذیه برمیگردد .تغذیه نامتعادل
گیاهی منجر به بروز عالئمی نظیر ریزش مو ،بداخالقی ،سرماخوردگیهای مزمن ،کم حوصلگی،
خستگی مفرط ،پوکی استخوان ،پوسیدگی دندان ،کوتاهی قد ،افسردگی ،کم خونی ،ایمنی پایین
بدن و سرطان گوارشی می شود .از طرف دیگر ،یکی از اصول اولیه پایدار تولیدات کشاورزی ،ارتقاء
کیفی خاک از بعد حاصلخیزی و برگرداندن مجدد عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به
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خاک میباشد که متأسفانه در برنامه کودی کشور نادیده گرفته شده است .همچنین ،پرداخت یارانه به
کودهای نیتروژنی و فسفاتی ،باعث شده در مزارع و باغهای کشور بیش از  90درصد کودهای مصرفی
به این دو نوع کود اختصاص یابد .نسبت جذب عناصر غذایی از خاک توسط گیاهان حدودا ً به صورت
) 10015(N)-(S)30-(K)80(P)--30(Ca)-15(Mg)-0/50(Fe)-0/30(Mn)-0/20(Zn)-0/10(Cu)-0/05(Bمی باشدو
یبایستیبهصورت
بااینمقدارجذب،نسبتکودمصرفیآرمانیبرایخاک هایآهکیدرمقطعکنونیکهم 
(کودهای آلی)( - 25%ریزمغذی) ( -4%گوگرد) ( -30پتاسیم) (-25فسفر) (-30ازت)100اجرایی
میشد ،این نسبت در اوایل دهه  ،90عالوه بر کاهش  50درصدی در میزان مصرف کودها در
کشور ،به صورت  100 -26 -09افت پیدا نمود.
بنا به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ) ،(FAOحداقل  33درصد افزایش
تولیدات کشاورزی در جهان طی چهار دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده
است (.)2000 ،Hamdoallahدر کشورهایی که مصرف کود در آن ها بهینه است ،این افزایش
با مدیریت مطلوب سایر عوامل موثر در تولید ،بیش از  60درصد می باشد(ملکوتی.)1375 ،
 Stewartو همکاران ( )2005براساس گردآوری نتایج  362آزمایش مزرعهای ،نقش کودهای
شیمیایی در افزایش عملکرد برخی از محصوالت زراعی از جمله گندم ،ذرت ،سویا و برنج را
بررسی و به این نتیجه رسیدند که  40تا  60درصد تولیدات کشاورزی در آمریکا و انگلستان
مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده و این مقدار درصد افزایش در مناطق استوایی از  60درصد
نیز بیشتر بوده است .دیوف مدیر کل اسبق  FAOدر پیامی به مناسبت روز جهانی غذا ()2001
اعالم نمود که از کمبود عناصر ریزمغذی ساالنه در کشورهای در حال توسعه ،بیش از 128
میلیارد دالر خسارت به محصوالت کشاورزی وارد میگردد و اگر نقش ریزمغذیها در شرایط
امروزی از بعد اقتصادی و ارتقای سطح سالمت جامعه مدنظر قرارداده شود ،این رقم بسیار بیشتر
و غیرقابل شمارش خواهد بود (ملکوتی.)1394،
با بهبود تغذیه گیاه که عمدتاً با مصرف بهینه کودها مخصوصاً کودهای ریزمغذی ،زیستی و آلی
کمی و کیفی محصوالت کشاورزی ،کمبودها برطرف
در مزرعه تحقق مییابد ،عالوه بر افزایش ّ
شده ،وضعیت تغذیهای مردم اصالح و به دلیل افزایش ایمنی بدن ،نیاز به انواع داروها در کشور
بطور چشمگیری کاهش مییابد .عالوه براین ،اگر فرآیند غنیسازی محصوالت کشاورزی در
مزارع و باغها انجام و مصرف نان سبوسدار غنیشده بین عموم جامعه رایج گردد ،نه تنها رتبه
بهداشتی ما تا حد  50درصد اصالح خواهد شد ،بلکه به شادابی جامعه نیز از طریق سیرشدگی
سلولی افزوده شده و در نهایت موجب خشنودی تولیدکنندگان بخش کشاورزی ،مصرفکنندگان
و رضایت خداوند متعال خواهد گردید(ملکوتی و همکاران.)1387 ،
م اکنون یارانه عمدتاً به کودهای نیتروژنی و فسفاتی پرداخت می شود .در حالی که باید توجه
ه
ً
داشت که اوال کارآیی این دو کود به دالیل مختلف از جمله سوء مدیریت در مصرف کودها ،پایین

فصلپنجم :اثربخشی کودهای پرمصرف و روی ( )Znدر میزان افزایش عملکرد هکتاری و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم 221

است و ثانیاً مصرف نامتعادل و بیش از نیاز این کودها به دلیل اینکه باعث تجمع نیترات )(NO3
و کادمیوم ) (Cdدر محصوالت کشاورزی میشوند ،نقش چندان مثبتی در تولید پایدار و سالمت
جامعه ندارند .پرداخت یارانه تنها به این دو کود باعث شده که کشاورزان عالوه بر مصرف بی رویه و
هدر دادن این دو کود در کشور ،چندان رغبتی به استفاده از دیگر کودها ،به ویژه کودهای زیستی،
آلی و ریزمغذی نداشته باشند .حال آنکه مصرف کودهای اخیر افزون بر سازگار بودن با محیط
زیست ،نقش بسیار مثبتی بر سالمتی انسان دارند .نتایج تحقیقات نشان داد که با مصرف نامتعادل
کودها به ویژه زیاده روی در مصرف کودهای نیتروژنی و فسفاتی در انواع سبزی و صیفی ،عالوه
بر افزایش تجمع  NO3و  Cdدر آن ها ،از غلظت ویتامین  Cتا حد  26درصد کاسته می شود.
لیکن ،با رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی ،عالوه بر
بهبود کیفیت و خوش خوراکی ،به غلظت ویتامین  Cتا حد  20درصد افزوده میگردد )،Welch
 2003و ملکوتی و همکاران.)1383 ،بنابراین ،در مقطع کنونی مدیریت علمی تولید و مصرف
انواع کودها امری اجتنابناپذیر است ،تا به توان از طریق اصالح ساختار تولید -مصرف بهینه کود
و تولید محصوالت کشاورزی سالم ،سطح سالمت جامعه را ارتقاء داد.از طرف دیگر وجود رابطه
مثبت بین مصرف بهینه کود و تولید محصوالت کشاورزی سالم وجود دارد .لذا ،مسئولین وزارت
جهاد کشاورزی باید این اصل مهم را در تامین مقدار ،زمان استفاده و نوع مناسب کودها در تولید
محصوالت کشاورزی در عمل رعایت و نسبت به جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی،رعایت اصول
مصرف بهينة كودي ،غني سازي محصوالت کشاورزی در مزرعه ،مدیریت علمی تولید و مصرف
انواع کودها ،جلوگیری از ورود کودهای فسفاتی دارای بیش از  15میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم،
حذف یارانه از کودهای نیتروژنی و فسفاتی و اختصاص آن به کودهای زیستی ،آلی ،ریزمغذی و
گوگردی و یا به تولید محصوالت کشاورزی اساسی نظیر گندم به منظور افزایش عملکرد ،بهبود
کیفیت و تولید محصوالت کشاورزی سالم ،اقدام نمایند (ملکوتی.)1394،
 -5-4-1پیآمدهای ناگوار استمرار مصرف بیرویه کودهای نیتروژنی و فسفاتی وارداتی بر
سالمت جامعه :در حال حاضر در برخی از محصوالت کشاورزی تجمع NO3و  Cdبه دلیل
استمرار مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیاده روی در مصرف کودهای نیتروژنی و فسفاتی یارانهای،
بیشتر از حد مجاز است .همچنین ،در جایی که امکان تولید و مصرف کودهای فسفاتی تولید
داخل نظیر کود میکروبی فسفاتی و سوپر فسفات ساده با استفاده از خاک فسفات تولید داخل که
عاری از  Cdمی باشد و به سهولت توسط بخش خصوصی در داخل کشور وجود دارد ،دلیلی برای
مسئولین وجود ندارد تا نسبت به واردات سوپرفسفاتتریپل محتوی  25میلی گرم بر کیلوگرم
کادمیوم اقدام نماید .از طرف دیگر ،زیادی مصرف اوره یارانهای ارزان قیمت ،سبب کاهش عملکرد
هکتاری ،هدررفت سرمایه ،تجمع نیترات ،آلودگیهای زیست محیطی میگردد .حال این سوال
مطرح است چرا تجمع آالینده های  NO3و  Cdدر محصوالت کشاورزی در دهه اخیر رو به
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افزایش گذاشته است؟ با مروری به منابع موجود ،نقش مصرف نامتعادل کودها در تجمع این
آالینده ها مشخص میگردد .به عبارت دیگر منشاء آالینده های  NO3و  Cdرا میتوان مصرف
بیرویه و بیش از نیاز کودهای نیتروژنی و فسفاتی دانست ) Malakoutiو همکاران.)2013 ،
ي نيتروژنی :تجمع نيترات
-5-4-2آلودگيهاي نيترات ناشي از مصرف بيرويه كودها 
در سبزيها غالباً در اندامهاي مصرفي (ريشه ،غده ،ساقه و برگ) صورت ميگيرد ،ولي برخالف
تصور اغلب محققين مشاهده گرديد در سبزيهاي ميوهاي نظير گوجه فرنگي و خيار نيز نيترات
يافت ميشود .به دليل انجام فعل و انفعاالت فتوسنتزي در برگ ها و عدم حركت نيترات از برگ
به ميوه نبايستي مسئله تجمع نيترات در ميوه مطرح باشد ،ولي گزارشها حاكي از وجود نيترات
در مقادير قابل توجهی در سبزيهاي ميوهاي است كه عمدتاً ناشي از مصرف بيرويه كودهاي
نيتروژني مي باشد .تجمع نيترات با میزان فتوسنتز رابطه معكوس دارد .هر عاملي ميزان فتوسنتز
در گياه را كاهش دهد ،سبب افزايش غلظت نيترات در گياه خواهد شد .با توجه به اينكه فرايند
آمينسازي (تبديل نيترات به عامل آميني براي سنتز پروتئين) در گياه ،انرژي خواه است (به
 ATPاحتياج دارد) ،بنابراين هر عاملي نظير تنش هاي محيطي كه باعث تضعيف گياه شود ،به
تجمع نيترات كمك ميكند.
•اثرات سوء نیترات در محصوالت كشاورزي :با مصرف بیش از نیاز کودهای نیتروژنی،
عالوه بر صدمات متعددی که قب ً
ال بدان اشاره شد ،شیوع بیماری ها و آفات در مزارع ،برهم
خوردن رابطه بین عناصر غذایی و افت کیفیت محصوالت زراعی و باغی مطرح می باشد .در
آزمايش هايي كه بر روي گوجهفرنگي انجام شده ،معلوم شده كه بين مقدار نيترات در ميوه
گوجهفرنگي با ميزان كودهاي نيتروژني مصرف شده رابطه مستقيم وجود دارد .مهم ترين عامل
محيطي مؤثر در تجمع نيترات در گياه ،مقدار نيترات موجود در اطراف ريشه و خود گياه است.
كاربرد بيش از حد كودهاي نيتراتي ،به ويژه در يك نوبت باعث افزايش ميزان نيترات قابل
جذب شده و در نهايت باعث تجمع نيترات در بافتهاي گياه ميشود .بهطوركلي ميزان نيترات
بافتهاي گياهاني كه تحت تنشهاي محيطي دچار توقف رشد شدهاند ،نسبت به گياهاني
كه در شرايط مساعد رشد كردهاند بيشتر است .تنش خشكي ،دماي باال ،يخبندان ،شدت
نور كم و كليه عواملي كه محدودكننده فتوسنتز و رشد در گياه هستند ،در افزايش ميزان
نيترات موجود در گياه مؤثرند .طبق گزارش مشترك سازمان  های بهداشت جهانی و خواربار و
كشاورزي ،حد قـابل قبـول مصـرف روزانه  NO3تا  3/7ميليگرم به ازاي هر كيـلوگرم وزن
بـدن مي باشد (با مصرف روزانه  370ميليگرم نيترات در روز ،در درازمدت ،اثر سويي در
سالمت مصرفكنندگان مشاهده نگرديد) .در سال  ،1997كميسيون اروپا حداكثر مقادير مجاز
آاليندهها را در محصوالت كشاورزي مشخص نمود .اين كميسيون در گزارش خود حد مجاز
نيترات براي اسفناج و كاهو را  3000تا  4000ميليگرم در كيلوگرم بر مبناي وزن تازه اعالم
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نمود .بديهي است اين مقدار نيترات در جوامعي نظير جامعه ايراني كه مصرف روزانه سبزي
در آن ها بسيار باالتر است ،خطرناك و مسئله ساز مي باشد ( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
•اثرات سوء نيترات در سالمت انسان و دام :وجود  NO3در مواد غذايي از نظر كارشناسان
تغذية انسان و حيوان موضوعی حیاتی است .تبديل نيترات به نيتريت در دستگاه گوارش ،و
سميت نيتريت حاصل ،مخصوصاً در حيوانات نشخوارکننده (گاو) و نوزادان ،باعث ایجاد بیماری
ّ
نظیر متهموگلوبينمیا میگردد كه در آن هموگلوبين به متهموگلوبين تبديل ميشود .در
اين پديده ،آهن دوظرفيتي به آهن سه ظرفيتي تبديل و در نتيجه انتقال اكسيژن در بدن
مختل شده و حالت خفگي مخصوصاً در نوزادان بروز مينمايد و ممكن است منجر به مرگ
انسان شود .همچنين در اثر تداوم مصرف سبزيجات و يا آب آشاميدني محتوي  NO3زياد ،در
داخل معده با تركيبات آميني توليد نيتروزآمين مينمايد كه يك ماده سمي و سرطانزا است.
حد مجاز  NO3براي علوفه خشك  0/08درصد تعيين گرديده است .عامل خفگي انسان و دام
در نتيجة گازهاي تخميري  NO3در علوفه است ،زيرا وقتي علوفه حاوي مقدار زيادي NO3
را انبار كنند ،NO3 ،احياء شده و توليد گازهاي متعدد نیتروژنی مينماید .غلظت اين گازها در
يك سيلوي معمولي بدون تهويه ،ممكن است تا مسمومیت هم برسد ،درصورتيكه غلظت مجاز
آن 15 ،و غلظت كشندة آن 700ميكروگرم در گرم مي باشد؛ گازهاي مذكور يا سبب مرگ آني
شده و يا صدمات ريوي حاصله از آن به قدري شديد است كه ريه شخص بهكلي از كار ميافتد
( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
•ميزان تجمع نيترات در محصوالت كشاورزي :تجمع نيترات در گياهان يك پديده طبيعي
بوده و هنگامي رخ ميدهد كه ميزان تجمع نيترات در گياه بيشتر از میزان الزم آن بر اثر جذب
باشد .ظرفيت تجمع نيترات به وسيلة توان توارثي گياه تنظيم گرديده و توسط عوامل محيطي،
مديريت ،كوددهي و عمليات زراعي تغيير ميكند .اگر نيترات به مقدار زياد به وسيلة گياه جذب
شود ،احياي آن به علت مصرف انرژي و مواد قندي زياد ،از رشد گياه ميكاهد .اين يون از ريشه
به طرف برگها فرستاده شده و در آنجا تجمع مييابد .اگر فردي  250گرم گوجهفرنگي در
روز مصرف نمايد ،و غلظت نيترات در ميوه گوجه فرنگي  250ميليگرم در كيلوگرم برحسب
وزن تازه باشد ،تحت چنين شرايطي روزانه  62ميليگرم نيترات تنها از اين طريق وارد بدن
اين فرد ميگردد ،ولي اگر همين فرد به جاي  250گرم گوجه فرنگي ،همين مقدار كاهو و يا
اسفناج محتوي  3هزار ميليگرم دركيلوگرم نيترات برحسب وزن تازه مصرف نمايد ،در چنين
حالتي غلظت نيترات وارد شده به بدن اين فرد ،روزانه بيش از دو برابر حد مجاز خواهد بود ،كه
مسألهساز است ( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
•عوامل موثر در تجمع نيترات :بهطوركلي ،عوامل زيادي بر تجمع  NO3اثر ميگذارند كه
مهمترين آن ها عبارتند از مقدار کودهای نیتروژنی مصرفی(مقدار كود ،نوع كود ،سرعت آزاد
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شدن و روش استعمال كود)  ،گياه (تجمع نيترات در گياه بستگي به گونه ،رقم ،قسمتهاي مختلف
گياه و نيز سن آن دارد)،عوامل محيطي (عوامل محيطي زيادي بر غلظت نيترات گياه از طريق
تأثير بر فعاليت آنزيم كاهشدهندة نيترات و همچنين جذب نيترات ،اثر ميگذارند) .عموماً
نور كم ،دماي زياد و تنشهاي رطوبتي منجر به كاهش فعاليت آنزيم كاهشدهندة نيترات و
افزايش تجمع آن ميگردند .موقعي كه گياه در معرض شدت نور كم يا «روز» كوتاه قرار گيرد،
غلظت نيترات افزايش مييابد .غلظت نيترات در سبزيها بين ساعت  4تا  8صبح در باالترين
ميزان و در  4بعد بعدازظهر در كمترين مقدار مي باشد .بنابراين ،زمان برداشت سبزيجات در
ميزان نيترات آن ها اثر قابل توجهي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .از عوامل محيطي ديگر
مي توان دما را نام برد كه اثر آن بر روي تجمع نيترات كام ً
ال مشخص نمي باشد ،اما ثابت شده
است كه افزايش حرارت ،مخصوصاً زماني كه همراه با شدت نور كم باشد ،منجر به تجمع نيترات
ميگردد .تنش رطوبتي نيز در تجمع نيترات مؤثر است ،حالتهاي زيادي از تجمع نيترات در
سميت آن ها براي دام ها با خشكي متناسب است .چنين تجمعي از نيترات شايد در
علوفه و
ّ
نتيجة تنش رطوبتي باشد كه موجب كاهش فعاليت آنزيم كاهشدهندة نيترات و سوخت و ساز
نوري ميشود( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
•حد مجاز نیترات در محصوالت کشاورزی :در جدول یک ،حد مجاز غلظت NO3در تعدادي
از محصوالت سبزي و صيفي (اسفناج ،كاهو ،كلم ،كرفس ،سيب  زميني ،پياز و برخي سبزيهاي
ميوهاي نظير خيار ،گوجهفرنگي و غيره)نشان داده شده است .بديهي است اين مقادير بر حسب
ميزان مصرف در روز قابل تغيير ميباشد .به عنوان مثال مصرف سرانه سيب  زميني در ايران روزانه
 100گرم و در آلمان  300گرم ميباشد؛لذا حد مجاز نيترات در سيب  زمينيهاي توليدي در آلمان
بايستي به مراتب كمتر از سيب  زمينيتوليدي در ايران باشد ( Malakoutiو همکاران.)2013 ،
•روش هاي كاهش نيترات :يكي از روش هاي كاهش  ،NO3استفاده از ارقامي است كه NO3
را كمتر در خود تجمع ميدهند .بهطور كلي ،نبايد اعمالي انجام داد كه مانع از رسيدن نور به
گياه در روز شود .براي مثال ،كشت عمودي گياهان مي تواند ،به تجمع  NO3كمك ميكند.
همچنين مي توان در طول شب قبل از برداشت با استفاده از نور مصنوعي ،از تجمع  NO3در
گياهان كاست و يا از كودهاي كندرها و آمونيومي استفاده كرد و كود به مقداري در اختيار
گياه قرار گيرد كه به آن نياز داشته باشد و از اعمال تنش هاي رطوبتي هم بايد خودداري شود.
از كشت هاي پاييزه تا حد امكان ،خودداري كرده ،گياهان را با فاصله مناسب كاشته و برداشت
محصوالت هنگام عصر انجام شود .تجمع  NO3در يك دوره تاريكي با شدت نور پايين انجام
ميگيرد .اگر برداشت سبزي و صيفي بعدازظهر انجام گيرد ،غلظت  NO3نسبت به صبح خيلي
پايينتر است .يكي ديگر از روش هاي كاهش غلظت NO3در اندامهاي مصرفي سبزي و صيفي،
رعايت مصرف متعادل کودها بر مبناي نتایج تجزیه خاك مي باشد ( Malakoutiو همکاران،

فصلپنجم :اثربخشی کودهای پرمصرف و روی ( )Znدر میزان افزایش عملکرد هکتاری و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم 225

. )2013براي كاهش NO3باید به استفاده از مواد آلي و کودهایزیستی ،افزايش كارايي کودها،
تقسيط كودهاي نيتروژني در طي دوره رشد گياه اولویت داد .به اين ترتيب عالوه بر جلوگيري
از آلودگي منابع خاك و آب ،از دسترسي ناگهاني گياه به مقدار بيش از حد كودهاي نیتروژنی
ممانعت به عمل میآید .از دیگر راهکارهای کاهش تجمع  ،NO3استفاده از كودهاي نيتروژني ُكندرها
نظير  SCUو مصرف کودهای نیتروژنی بر اساس اندازهگیری NO3پايبوته ( )PSNTو استفاده
از دستگاه كلروفيلسنج میباشد.نتایج تحقیقات متعدد در مزارع سبزی و صیفی کشور نشان داده با
صرفهجویی در مصرف کودهای نیتروژنی و همگانی کردن مصرف کودهای پتاسیمی و ریزمغذیها
بهویژه سولفات پتاسیم ،سولفات روی و سولفات منگنز و اسید بوریک ،ضمن نیل به افزایش عملکرد
هکتاری ،بهبود کیفیت ،افزایش خاصیت انباری و خوش طعمی محصول ،تجمع  NO3نیز در
اندامهای مصرفی انواع سبزی و صیفی کاهش خواهد یافت (ملکوتی و همکاران.)1383 ،
 -5-4-3آلودگيهاي كادميوم ناشي از مصرف بيرويه كودهاي فسفاتي :انباشت  Cdدر
اراضی زراعی و محصوالت کشاورزی کشور به یک مشکل زیست محیطی و امنیتی تبدیل شده
است .افزایش غلظت  Cdدر خاک باعث افزایش جذب آن بوسیله گیاه میگردد .گیاهان مهمترین
مسیر انتقال  Cdبه زنجیرة غذایی انسان بوده و تجمع آن در محصوالت کشاورزی موجب سمیت
شده و بیماریهای حاد و مزمن را ایجاد مینماید .در حال حاضر غلظت این عنصر ،به دلیل
مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی و عدم مصرف کودهای پتاسیمی و روی،در خاک های زراعی
و باغی کشور افزایش یافته است (ملکوتی.)1389 ،
•اثرات سوء كادميوم در محصوالت كشاورزي :از عالئم عمومي ناشي از جذب مقادير اضافي
 Cdدر گياه ميتوان به كاهش و توقف رشد ريشه ،چوب پنبهاي شدن ،صدمه به ساختمان
ريشه ،كاهش هدايت هيدروليكي آب در ريشه ،تداخل با جذب و انتقال طبيعي عناصر غذايي،
كاهش ميزان كلروفيل؛ كلروز برگ و اختالل در فعاليتهاي آنزيمي به ويژه آنزيمهاي دخيل در
فتوسنتز اشاره نمود .زيادهروي در مصرف كودهاي فسفاتي كادميومدار باعث تجمع آن در گندم،
سيبزميني ،پياز و در نهايت سبب افت كيفيت انواع سبزيها گردیده است( .ملکوتی.)1389 ،
•اثرات سوء كادميوم در سالمت انسان :کادمیوم آالینده خطرناکی است که در بدن انسان
تجمع یافته و از سیستم گوارشی بدن دفع نمیگردد .از نظر بیولوژیکی نیمه عمر آن در بدن
انسان  20سال است .حد مجاز جذب  Cdبرای انسان  0/10میلی گرم بر کیلوگرم در روز
است .این عنصر که از طریق مواد غذائی به بدن میرسد ،جزء مواد سرطان زا گروهبندی شده
و زیادی آن در انسان موجب بیماریهای تهوع ،استفراغ ،انقباض شکم ،سردرد ،فشار خون،
پوکی استخوان ،آماس ششها ،نارسائی کلیه و کبد ،بیماریهای قلبی و زیادی فشار خون
می شود (تراکم این عنصر در بدن انسان نخست باعث آسیب به کلیهها و کبد می شود لیکن
به سایر اندامهای بدن نیز صدمه میزند) .این عنصر در جفت نگهداری شده و از انتقال روی
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و مس به جنین جلوگیری میکند .عنصر اخیر برای کارکرد مغز و رشد قوای عقلی الزم است.
در مسموميت حاد بواسطه اختالل در موازنه فسفر و كلسيم در مجاري ادراري ،بيماري ايتاي
ـ ايتاي كه با درد در ناحيه شكم و پشت و مفاصل و استخوانها ،كوتاهي قد ،سرطانزائي و
ناباروري در انسان را نام برد ) Linو .)1997 ،Schorr
•میزان تجمع کادمیوم در محصوالت کشاورزی :برخی گزارشها حاکی از انباشت Cd
در بذر گندم بهویژه در رقم دروم به مقدار بیش از حد مجاز میباشد .طبق گزارشهای مستند
موجود ،غلظت  Cdتجمع یافته در دانههای گندم رقم دروم در استان خوزستان بالغ بر0/40
میلیگرم بر کیلوگرم (بیش از  4برابر حد استاندارد -جعفرنژادی )1389 ،بوده و بدیهی است
مصرف این نوع گندمها سالمت جامعه را با خطر جدی مواجه مینماید .زیادی  Cdدر پیاز و
سیبزمینی تا حد  0/57میلیگرم بر کیلوگرم ،برنج تا حد  0/35میلیگرم بر کیلوگرم و در
سبزیها از جمله اسفناج تا حد  0/87میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شده است (ملکوتی.)1389 ،
•عوامل موثر در تجمع کادمیوم در محصوالت کشاورزی :در حال حاضر در اکثر محصوالت
کشاورزی تجمع  Cdبه دلیل استمرار مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیادهروی در مصرف
کودهای فسفاتی یارانهای که از دید مصرفکنندگان به دور مانده ،بسیار بیشتر از حد مجاز است.
•حدمجاز كادميوم در برخي فرآوردههای كشاورزي :به منظور جلوگیری از ورود Cd
به مواد غذایی ،موسسات بینالمللی ،قوانین و استانداردهایی برای حد مجاز انباشت  Cdدر
مواد غذایی تعیین کردهاند .برای غالت دانه ریز ،غلظت  0/10و برای سیبزمینی و پیاز 0/20
میليگرم  Cdدر کیلوگرم برمبنای وزن خشک به عنوان حد مجاز پذیرفته شده است .حد
مجاز كادميوم در سبزيهاي برگي ،سويا ،قارچهاي خوراكي ،سبزيهاي ريشهاي و ساقهاي 0/20
ميليگرم در كيلوگرم وزن خشک مي باشد .سازمان بهداشت جهانی اعالم نموده كادميوم نبايستي
در هفته بيش از  0/40الی  0/50ميليگرم مصرف گردد .اين سازمان حد مجاز  Cdدر محصوالت
كشاورزي را  0/12ميليگرم در كيلوگرم اعالم كردهاست (کدکس  FAOو .)2011 ،WHO
•روش هاي كاهش تجمع كادميوم در محصوالت کشاورزی :روش هاي متعددي براي
کاهش تجمع کادميم وجود دارد که اهم آن ها عبارتند از اصالح ژنتيکي گياهان ،مصرف بهينه
کود (منظور از مصرف بهینه کودی این است که در گیاهان زراعی و دارویی مصرف انواع کودها
براساس نتایج تجزیه خاک و در گیاهان باغی و گل های زینتی براساس نتایج تجزیه برگ و
آب آبیاری استوار باشد)و زيست پااليي (یکی از راههای اساسی برای کاهش غلظت آالینده ها
در محصوالت کشاورزی رعایت اصول مصرف بهینه کودی می باشد .با اعمال روش های زیر
میتوان از تجمع  Cdدر دانه گندم و سایر محصوالت کشاورزی حتیاالمکان ممانعت نمود:
الف) از ورود کودهای فسفاتی و یا خاکفسفات محتوی بیش از  25میلی گرم بر کیلوگرم  Cdو
یا سرب اکیدا ً جلوگیری شود ،ب) مصرف بهنیه کودی به ویژه استفاده از کودهای سوپر فسفات
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ساده ،میکروبی فسفاتی و بیوگوگرد آلی که تماماً تولید داخل بوده و عاری از  Cdنیز ميباشند،
رعایت شود ،پ) در راستای هدفمند کردن یارانهها ،یارانه از کودهای نیتروژنی و فسفاتی حذف
و به کودهای موثر بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی اختصاص یابد ،ت)
رعایت اصول مصرف بهینه کودی ،ث) عدم استفاده از پساب های شهری ،ج) خرید گندم و سایر
محصوالت کشاورزی بر مبنای کمیت و کیفیت ،انجام گیرد و چ) استفاده از ارقامی که نسبت به
جذب کادمیوم ( )Cdکارآ نبوده ولی نسبت به روی ( )Znکارآ هستند ،رایج گردد.
 -5-4-4چالشهای پیشرو و ارائه راه حلهای عملی برای تولید فرآوردههای کشاورزی
سالم :یکی از اصول اولیه پایداری تولیدات کشاورزی ،ارتقاء کیفی خاک از بعد حاصلخیزی و برگرداندن
مجدد عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک می باشد که متأسفانه در برنامه کودی کشور
نادیده گرفته شده است .همچنین ،پرداخت یارانه به کودهای نیتروژنی و فسفاتی ،باعث شده
در مزارع و باغ های کشور بیش از  90درصد کودهای مصرفی به این دو نوع کود اختصاص یابد.
خاک های زراعی ایران بیش از  7000سال زیر کشت بوده و با استمرار مصرف نامتعادل
کودها ،عالوه بر تخلیه شدید برخی از عناصر غذایی ،مواد آلی خاک های زراعی کشـور
(طبق آخرین گزارش موجود ،درصد کربن آلی در بیش از  38درصد خاک های زراعی
کشور به کمتر از  0/50درصد کاهش یافته است و این درصد کاهش در برخی از استانها
نظیر استان خراسان رضوی از  80درصد نیز فراتر رفته است که توجه جدی مسئولین امر
را طلب مینماید) نیز به شدت افت پیدا نموده است (ملکوتی .)1394 ،بنابراین ،چالش
عمده مصرف نامتعادل کود در کشور بوده و راه حل برای تولید فرآوردههای کشاورزی سالم ،
رعایت اصول مصرف بهینه کودی (منظور از مصرف بهینه کودی این است که در گیاهان زراعی
و دارویی مصرف انواع کودها براساس نتایج تجزیه خاک و در گیاهان باغی و گل های زینتی
براساس نتایج تجزیه برگ و آب آبیاری استوار باشد) است .راهکارهای مهم برای تولید
فرآورد ههای کشاورزی سالم عبارتند از الف) افزایش سطح مواد آلی خاک های زراعی
کشور؛ ب) رعایت مصرف بهینه کود و اصالح تناسب کودی کشور به طرق مختلف
از جمله توصیه کودی بر مبنای نتایج تجزیه خاک برای محصوالت زراعی و تجزیه
برگ برای درختان میوه و تولید کودهای اختصاصی کامل برای تک تک محصوالت
کشاورزی استراتژیک کشور .بنابراین ،در راستاي نيل به توليد پايدار و با توجه به كمبود
آب ،مواد آلي ،تنش شوري و افت كيفيت آب هاي آبياري در کشور ،الزم است  25درصد
از كودهاي مصرفي كشور (حدود  8تن در هكتار) را كودهاي آلي (مصرف به صورت عمقي
قبل از كاشت) تشكيل و نسبت کودی آرمانی پیشنهادی برای خاک های آهکی در مقطع کنونی
به صورت (کودهای آلی)( - 25%ریزمغذی) ( -4%گوگرد)( -30پتاسیم)( -25فسفر) ( -30ازت) 100باشد .لذا
با توجه به نتایج تحقیقات میدانی دو دهه گذشته ،مصرف کود در کشور ،باید مطابق جدول چهار باشد.
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زیرا مصرف بهينه كود مؤثرترين ،سريع ترين ،سهل الوصو لترين و اقتصاد يترين راه تحقق
افزایش عملکرد هکتاری ،غنی سازی و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم مي باشد (ملکوتی.)1394 ،
 -5-4-5لزوم تغيير نگرش از تأمين كالري روزانه به حل مشكل گرسنگي سلولي :طبق
گزارشهاي مستند موجود ،عليرغم اينكه بيش از  86درصد جامعه  80ميليون نفري ايران از نظر
تامین حداقل کالری موردنیاز سير ميباشند ،ليكن بيش از  90درصد جامعه به نوعي از گرسنگي
سلولي رنج ميبرند .آيا تأمين كالري روزانه ،شاهدي بر تغذية اصولي و كامل سازههاي بدن انسان
است؟ مسلماً خير .طبق آخرين آمار موجود كه رسانههاي عمومي در اوايل تابستان  1383اعالن
كردند ،از جمعیت كشور 30 ،درصد تغذية متعادل 20 ،درصد پرخوري 20 ،درصد كمخوري و
 30درصد بدخوري دارند .اين آمار فقط از ديدگاه تأمين كالري است .بديهي است در صورت طرح
سيرشدن سلولهاي گرسنه بدن در جامعه ،اين درصدها بسيار متفاوت بوده و ارقام به دست آمده
كيفيت نامطلوب شرايط تغذيه عمومي را تاييد خواهد نمود .اين امر بدان معني است كه هزينههاي
سرانه براي غذا در كشور ،درحدي است كه ميتوان با آگاهسازي عمومي شرايط تغذيهاي كشور
را بهبود بخشيد و اين خواستة مهم با توجه به همكاري مطلوب وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و عنايت رسانههاي عمومي در كوتاه مدت عملي خواهد بود .بايد
توجه كرد كه در هزارة سوم افزايش كيفيت محصوالت كشاورزي براي حفظ منافع مصرفكنندگان
و جلوگيري از نارساييهاي فراوان تغذيهاي ،كم اهميتتر از افزايش كمي كشاورزي نميباشد.
طبق گزارشهاي مستند موجود ،عليرغم اينكه بيش از  86درصد جامعه  80ميليون نفري ايران
سير ميباشند ،ليكن بيش از  90درصد جامعه به نوعي از گرسنگي سلولي رنج ميبرند .به عبارت
ديگر هر يك از اعضاي جامعه به نحوي از كمبود عناصر غذايي به ويژه ريزمغذيها ،كلسيم و منيزيم
در تنگنا هستند .لذا ضرورت دارد در برنامه چشمانداز  20ساله كشور ،به جاي تأمين كالري روزانه
مورد نياز كه در حال حاضر رقمي در حدود  3000كيلو كالري در روز است ،سير كردن سلولهاي
گرسنه جامعه از طرق خريد محصوالت كشاورزي به ويژه گندم بر منباي كميت-كيفيت ،هدفمند
نمودن يارانه كودها و غني سازي محصوالت كشاورزي مد نظر قرار داده شود .در برنامه چشمانداز 20
ساله كشور ،به جاي تأمين كالري روزانه مورد نيازكه درحال حاضر رقمي در حدود  3000كيلوكالري
در روز است ،بایستی سيركردن سلولهاي گرسنه جامعه از روشهای مختلف مانند خريد محصوالت
كشاورزي به ويژه گندم برمبناي كميت-كيفيت ،هدفمند نمودن يارانه كودها و غنيسازي محصوالت
كشاورزي مد نظر قرار گیرد .غنیسازی محصوالت کشاورزی میتواند از روشهای متعددی از جمله
ش اگرونومیکی در مزرعه که عمدتاً از طریق رعایت اصول مصرف بهینه کود )(Enrichment
رو 
صورت گیرد .در این روش با رعایت اصول مصرف بهینه کودی در مزارع ،باغها و مراتع ،ضمن افزایش
عملکرد و بهبود کیفیت ،غلظت عناصر غذایی نیز در محصوالت کشاورزی افزایش مییابد؛ یا اضافه
کردن عناصر معدنی در محل فرآوری محصوالت غذایی ) (Fortificationباشد .در این روش طی
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فرآیند تهیه مواد غذایی نظیر آرد ،شیر ،ماکارونی و بیسکویت ،مواد معدنی مورد نیاز و ویتامینها با
نسبتهایی مشخص و معلوم به مواد غذایی مصرفی افزوده میگردد و یا از طریق تولید ارقام کارآ
با استفاده از علم اصالح نژاد و یا استفاده از روشهای نوین بخصوص مهندسی ژنتیکی (Bio-
 )fortificationامکانپذیر است .از تحقيقات انجام شده در مزارع گندم در  10استان كشور چنين
استنباط گرديد كه با مصرف سولفات روي ،عالوه بر افزايش  19درصدي در عملكرد گندم ،غلظت
 Znدر دانه گندم در استانهاي مختلف كشور به طور ميانگين  25درصد افزايش يافت ولي اين
افزايش عمدتاً در سبوس بوده است ،در حالي كه غلظت  Znدر آرد نمونههاي شاهد و كودخورده،
س گندم شاهد و كود داده شده به
پائين بود (10و  12ميليگرم در كيلوگرم) .غلظت  Znدر سبو 
ترتيب  44و 54ميليگرم در كيلوگرم (تقريبا بيش از چهار برابر غلظت عنصر در آرد) بود (ملکوتی
و همکاران 1387 ،و ملکوتی .)1390 ،با اجرایی كردن طرح غنیسازی محصوالت کشاورزی عالوه
بر الف) افزايش عملكرد و بهبود كيفيت؛ ب) ارتقاي وضع معيشتي مولدين كشاورزي؛ پ) کاهش
بخشي از بيماريها ،نارسایيهاي بهداشتي جامعه و ارتقاء سالمتي جامعه عايد جامعه خواهد شد،
در مدت زمان پنج سال ،موقعیت و رتبه بهداشتی ناشی از سوء تغذیه مردم ایران بهبود خواهد
یافت .انجام این امر مهم که از طریق اصالح نظام تأمين و عرضه کودها با هزینههای مناسب قابل
تحقق میباشد ،افزون بر صرفهجويی ارزی ،باعث ايجاد اشتغال گسترده در کشور از طریق راهاندازی
مجدد کارخانههای کودهای شیمیایی ،زیستی و آلی خواهد شد.

 -5-5نقش پتاسيم در کاهش اثرات شوري و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی

:1

وجود مقادير كافي پتاسيم براي حفظ حيات گياه در شرايط شور ضروري است .خوشبختانه
غشاهاي پالسمايي سلولهاي كورتكس ريشه ،قدرت جذب بااليي براي پتاسيم ) (K+در مقابل
سديم ) (Na+دارند .هر چند كه اين انتخاب پذيري بين گونههاي گياهي كام ً
ال متفاوت است.
اين موضوع در جايي كه غلظت سديم محلول خاك بيش از پتاسيم است بسيار مهم است.
انتخابپذيري باالي  K+/Na+در گياهان در شرايطي حفظ ميشود كه اوالً وضعيت كلسيم ريشه
در حد كفايت بوده و ثانياً به ريشهها مقدار كافي اكسيژن برسد .البته درجه انتخاب پذيري
 K+/Na+عالوه بر گونههاي گياهي حتي در درون ارقام يك گونه نيز متفاوت است .ريشههاي
گونههاي مقاوم به شوري نسبت به گونههاي حساس قدرت جذب بيشتري براي پتاسيم در مقابل
سديم دارند .شوری غلظت پتاسيم برگ ارقام پنبه حساس به شوري را بيش از ارقام مقاوم
كاهش ميدهد .شواهد نشان ميدهد كه در اكثر گونههاي گياهان گليكوفيت سديم مي تواند
تا حدودي جانشين پتاسيم شده بدون آنكه اثر منفي بر روي رشد داشته باشد (کشاورز.)1383 ،
 .1نوشتار این بند و آزمایش ها در سطح مزارع استان خراسان رضوی توسط همکار گرامی جناب آقای دکتر پیمان کشاورز دانشیار
محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام گرفته که بدینوسیله تشکر و قدردانی می نماید.
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 )1995( Marschnerاكثر گونههاي زراعي را در چهار گروه اصلي بسته به آنكه تا چه اندازه
سديم مي تواند جايگزين پتاسيم شود ،طبقه بندي نمود .در گونههاي زراعي گروه اول بخش
زيادي از پتاسيم مي تواند به وسيله سديم جايگزين شود (مثل چغندرقند ،شلغم) در حاليكه
در گونههاي زراعي گروه چهارم (ذرت ،لوبيا و كاهو) هيچگونه جايگزيني بين سديم و پتاسيم
اتفاق نميافتد .برنج در گروه زراعي سوم طبقه بندي شده است .به طوريكه فقط جايگزيني
اندكي بين پتاسيم و سديم امكان داشته و سديم اثر ويژهاي در رشد ندارد .با اين وجود ،در
برنج نشان داده شده است كه افزودن  17ميلي مول  NaClبه محلول كشت با پتاسيم پايين،
رشد رويشي و عملكرد خوشه را افزايش ميدهد .از اين رو احتماالً محتوي نسبتاً زياد سديم
براي جبران تغذيه پتاسيم برنج در شرايط شور مفيد خواهد بود.
 -5-5-1اثر پتاسيم بر كاهش تنش شوري :در شرايط غير شور ،نيترات جذب شده در
ريشهها بوسيله حركت رفت و برگشتي پتاسيم(شاتل) به اندام هوايي منتقل شده و در آنجا احياء و در
نهايت تبديل به پروتئين ميگردد .بدنبال آن بواسطه فعاليتهاي متابوليسمي در اندام هوايي ،ماالت توليد
مي شود كه بخشي از آن توسط پتاسيم به صورت ماالت پتاسيم به ريشهها منتقل تا با اكسيد شدن براي
ريشهها توليد انرژي نمايد .با اكسيد شدن ماالت ،و توليد آنيونبي كربنات اين آنيون از ريشهها خارج شده
و بجاي آن نيترات داخل ميگردد و اين چرخه همچنان ادامه مييابد .تحت شرايط شور (زيادي كلر) و
كمبود نسبي نيترات در محلول خاك ،جذب كلر بر نيترات برتري يافته و با استفاده از پتاسيم از ريشهها
به اندام هوايي منتقل و در برگها تجمع پيدا مي كند .در اين وضعيت كلر بر خالف نيترات نميتواند وارد
متابوليسم شده و در نتيجه عالئم مسموميت با تجمع كلر در برگها آغاز ميشود .افزون بر اين توليد
پروتئين گياه نيز كاهش مييابد .هنگامي كه سديم در محلول خاك زياد است ،سديم بجاي پتاسيم به
صورت شاتل عمل كرده و نيترات را به اندام هوايي منتقل مي كند ،ولي سديم بر خالف پتاسيم قابليت
انتقال مجدد را در سيستم گياهي نداشته و در نتيجه در برگها تجمع يافته و ايجاد مسموميت مي كند.
همچنين در اين شرايط ماالت توليد شده در اندام هوايي نميتواند به ريشهها منتقل شود (چون پتاسيم
اندك است) و در نتيجه ريشهها رشد كافي نخواهند داشت (شکل .)7

شکل  .7چرخه غذايي در گياهان تحت تاثير شوري
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باوجود قدرت جذب بيشتر پتاسيم نسبت به سديم توسط گياه ،وضعيت پتاسيم گياه بستگي
به نسبت سديم به پتاسيم در عصاره اشباع خاك دارد .اگر فرض شود كه تركيب محلول خاك
در تعادل با فاز تبادلي استدر اين صورت با افزايش درصد سديم تبادلي ،جذب پتاسيم توسط
ريشه گياه كاهش مييابد .اين اثر در لوبيا و چغندرقند مشاهده شده است .بررسي هاي ديگر
نشان مي دهد وقتي سديم به صورت نمك و يا افزايش نسبت سديم به كلسيم در محيط ريشه
گياه زياد گردد ،غلظت پتاسيم در بافت هاي گياهي كاهش مييابد .كاهش جذب پتاسيم در
نتيجه سديم يك فرايند رقابتي است و ربطي به نوع نمك محلول غالب خاك ندارد (كلريدي يا
سولفاتي).كمبود پتاسيم ناشي از سديم و اثر آن بر روي كاهش رشد و عملكرد محصوالت مختلف
مثل گوجه فرنگي ،اسفناج ،رازيانه و ذرت گزارش شده است .با توجه به اينكه جذب و انتقال
پتاسيم توسط گياهان در محيط غني از سديم كاهش مييابد ،اطالعات زيادي وجود دارد كه
نشان ميدهد ،افزودن پتاسيم به خاك هاي غني از سديم رشد و عملكرد گياه را بهبود ميدهد.
محققین دريافتند كه رشد اندام هوايي و ريشه برنج كه در  100ميليمول در ليترنمك كلريد
سديم رشد كرده با افزايش مصرف پتاسيم از  1به  7ميلي مول در ليتر(در محيط كشت محلول)
افزايش يافته است .كشاورز و همكاران نشان دادند كه بطور ميانگين مصرف  510كيلوگرم
سولفات پتاسيم در هكتار سبب افزايش معني داري (سطح  5درصد) عملكرد وش پنبه در شرايط
شور و غيرشور گرديد (شكل  .)8آن ها همچنین نشان دادند که بطور ميانگين ،عملكرد در شرايط
شور ( 31درصد) و در شرايط غيرشور ( 6درصد) افزايش می يابد .به نظر مي رسد پتاسيم با حذف
اثر رقابتي سديم در جذب ،توانسته است عملكرد را در شرايط شور بهبود دهد (کشاورز.)1383 ،

شکل  .8اثر مصرف پتاسيم بر عملكرد وش پنبه در شرايط شور و غير شور (اعداد به
ترتيب ميانگين  15 ،10و  25نمونه خاك است)
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محققین ( )1997نشان دادند كه شوري رشد اندام هوايي ذرت را هنگامي كه غلظت پتاسيم در
محلول غذايي كم باشد ،بطور معني داري كاهش مي دهد،آنان همچنين يادآور شدند كه شوري
( )NaClجذب خالص پتاسيم (  ) Kو انتقال آن از ريشه به اندام هوايي را كاهش مي دهد.
همچنین گزارش نمودند كه عملكرد ذرت به واسطه مصرف پتاسيم در شرايط شور افزايش مييابد
ولي اين افزايش در تمام سطوح شوري نسبي است .از طرف ديگر ،وقتي پتاسيم به سطوح باالي
شوري ( 250ميلي مول در ليتركلريد سديم) اضافه گردد ،اثر شوري كاهش مييابد و رشد گياه
همچنين در سطوح پايين شوري وقتي پتاسيم محلول از  0/01به  10ميلي مول در ليتر برسد دو
برابر ميگردد .گزارش شده كه افزودن پتاسيم در شرايط شور پارامترهاي رشد را در گوجهفرنگي
بهبود داده و اثرات منفي نمك كلريد سديم را حذف مينمايد .وي اثر بازدارندگی شوري بر انتقال
پتاسيم از ريشهها به اندام هوايي در مقادير پايين پتاسيم بيشتر بوده و افزودن پتاسيم عالوه بر
كاهش جذب سديم مقاومت به شوري را در گوجهفرنگي افزايش ميدهد .محققین اعالم نمودند
كه در نيشكر ژنوتيپهايي كه پتاسيم بيشتري را جمع ميكنند احتماالً نسبت به ژنوتيپهايي كه
پتاسيم كمتري را ذخيره ميكنند به شوري مقاوم ترند .كشاورز و همكاران ( )2004حد بحراني
پتاسيم را درخاك هاي تحت كشت پنبه در شرايط شور  240ميليگرم در كيلوگرم خاك تعيين
نمودند كه حدود  30ميليگرم در كيلوگرم از شرايط غيرشور بيشتر بود (کشاورز.)1383 ،
از آنجاكه در شرايط مزرعهاي پتاسيم محلول خاك به طور نسبي پايين است بنابراين حتي بعد از
افزايش كود پتاسيمي ،تصور اينكه در اكثر حاالت پتاسيم اضافه شده به خاك ميتواند به طور كامل
كمبود پتاسيم ناشي از سديم را در گياهان صدمه ديده تصحيح نمايد مشكل است .گياهان حساس
به شوري نسبت به كاربرد پتاسيم در شرايط شورعكسالعمل مناسبتري نشان ميدهند .در يك
آزمايش اثر پتاسيم بردو رقم برنج مقاوم و حساس به شوري كه در خاك شور كشت شده بودند
مورد بررسي قرار گرفت .محققین نشان دادند پتاسيم عملكرد ،فعاليت فتوسنتزي ،درصد دانههاي
پر شده و غلظت پتاسيم موجود در كاه را به طور معني داري افزايش داد .افزون بر اين رقم حساس
به شوري عكسالعمل معنيدارتري نسبت به افزايش پتاسيم نشان داد.بر اساس تحقيق ميالني و
همكاران ( )1378هنگاميكه پتاسيم قابل جذب خاك  257ميليگرم در كيلوگرم بود ،در شرايط
متوسط و زياد شوري با مصرف  120كيلوگرم سولفاتپتاسيم بيشترين عملكرد گندم حاصل شد
ولي اين افزايش عملكرد از نظر آماري معنيدار نبود.درودي و سيادت ( )1378نيز گزارش كردند كه
مصرف پتاسيم درخاك باعث افزايش غلظت نيتروژن در برگ پرچم ميشود .عالوه بر اين عدم پاسخ
محصول به مصرف پتاسيم درشوري باال ،ميتواند بدليل باال بودن ميزان پتاسيم در آب آبياري باشد.
همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه عليرغم باال بودن غلظت پتاسيم در برگ گندم در برخي
از تيمارها عالئم كمبود پتاسيم بويژه در برگهاي مسن ظاهر گرديد و عكسالعمل مثبت نسبت به
مصرف پتاسيم مشاهده شد كه با توجه به همبستگي شديد بين غلظت پتاسيم و كلر در برگ پرچم
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ميتوان گفت كه مقداري از پتاسيم جذب شده براي خنثي كردن بار الكتريكي كلر ذخيره شده در
واكوئلها حبس گرديده و كمكي به واكنشهاي حياتي نمينمايند .در اين شرايط مصرف پتاسيم
باعث افزايش غلظت پتاسيم در برگ و افزايش عملكرد خواهد شد.از طرفي نتايج بررسيهاي آنجام
شده توسط كشاورز ( )1388نشان داده است با افزایش مصرف پتاسیم آستانه تحمل گندم رقم فالت
به شوري افزایش مي  يابد .مصرف مقادير متفاوت پتاسیم موجب گرديد تا آستانه تحمل به شوري
گندم بین  1/9تا  3/4دسي زيمنس بر متر متفاوت گردد .در حالی که در تیمار بدون مصرف پتاسیم
آستانه تحمل به شوری گندم  2/8دسي زيمنس بر متر برآورد گرديد اين شاخص در غلظتهای
 150 ،100و  200میلیگرم بر کیلوگرم مصرف پتاسیم به ترتیب به  3/4 ،2/9و  1/9بود .بر اساس
نتايج اين آزمايش ،صرف نظر از اینکه غلظت باالتر پتاسیم ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) در تمام
محدودههای شوری خاک موجب کاهش وزن دانه گردید ،اما تاثیر مصرف سایر مقادیر پتاسیم در
عملکرد گندم بسته به تغییرات شوری خاک متفاوت بود .در دامنه شوری خاک کمتر از  6دسي
زيمنس بر متر باالترین عملکرد دانه گندم از مصرف  100میلیگرم بر کیلوگرم پتاسیم بدست
آمده است .با توجه به پایین بودن میزان پتاسیم قابل استفاده خاک ( )148 mg/kgمصرف 100
میلیگرم بر کیلوگرم پتاسیم ( )K2Oدر اين شرايط برای بدست آوردن بیشترین وزن دانه کافی
بوده و غلظتهای بیشتر احتماال با بهم زدن تعادل عناصر غذایی درخاک سبب کاهش وزن دانه شده
اند .در حالي كه در دامنه شوری خاک  ،6 >ECe≥ 13به دلیل فزونی سدیم در محلول خاک،
افزایش مصرف پتاسیم به  150میلی گرم در کیلوگرم توانسته در یک فرایند رقابتی با سدیم ،اثر
سوء شوری را بر رشد گیاه کاهش داده تا بیشترین عملکرد دانه گندم بدست آيد .مجموع این عوامل
سبب شده که گندم با مصرف باالتر پتاسیم تحمل بیشتری نسبت به شوری داشته باشد (شکل .)9

شکل  .9رابطه عملکرد دانه گندم(رقم فالت) و شوری خاک در مقادیر متفاوت مصرف پتاسیم ()K2O
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 -5-5-2اثر مصرف پتاسیم بر افزایش عملکرد هکتاری گندم و کلزا
به منظور بررسی پاسخ گندم به مصرف پتاسيم آزمايش مزرعه اي در جلگه رخ تربت حیدریه-
مزرعه آقاي هادي زاده در سال زراعي  1384-85اجرا شد (شکل زیر) .نتايج نشان داد كه مصرف
 250كيلوگرم كود سولفات پتاسيم در شرايطي كه ميزان پتاسيم قابل استفاده كمتر از  195ميلي
گرم در كيلوگرم بود ،عملكرد دانه گندم را  53درصد نسبت به شاهد افزايش داد (شکل .)10

شکل  .10اثر مصرف پتاسيم در افزايش طول دوره رشد گندم (سمت راست تصوير) در مقايسه با عدم
مصرف آن (تصوير سمت چپ) در منطقه جلگه رخ استان خراسان رضوي (كمبود پتاسيم موجب كوتاه شدن
دوره رشد و وزن كم دانه گندم شده است).

همچنین ،اثر مصرف پتاسيم بر روي عملكرد دو رقم كلزا در جدول ذیل نشان داده شده است.
پتاسيم اثر معني داري بر روي عملكرد كلزا داشته است .نتايج نشان مي دهدكه در هر دو رقم
بيشترين عملكرد از مصرف  60كيلوگرم  K2Oدر هكتار بدست آمده است.
اثر مصرف پتاسيم بر عملكرد (كيلوگرم درهكتار) دو رقمكلزا (کشاورز)1384 ،
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 -5-6نقش پتاسيم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی و
1
کاهش آالیندهها

پتاسیم نقشی حیاتی در تنظیم عملکرد کمی و کیفی محصول بازی میکند .به طوریکه کمبود
پتاسیم و روی از بروز پتانسیل محصولدهی گیاه و همچنین کیفیت محصول جلوگیری
میکنند مخصوصا در سیب زمینی و پیاز .با توجه به نقش پتاسیم و روی در تقویت دیواره
سلولی و انتقال کربوهیدرات ها از برگ به دیگر نقاط گیاه و همچنین عمل آن ها به عنوان
ضد یون ها ،احتمال کاهش آلودگی در قسمت های خوراکی سبزیجات نظیر سیب زمینی و
پیاز وجود دارد .پتاسیم به عنوان یک عنصر ضروری برای تمام ارگانیسم های زنده می باشد.
این از جمله کاتیون های فراوان که در بافت های گیاهی حضور دارد به عالوه عملکرد های
فیزیولوژیکی و بیوشیمایی فراوانی دارد .واکنش های متابولیک روی بر اساس تمایل شدید آن
برای تشکیل ترکیبات تتراهدرال با با باندهای نیتروژن ،اکسيژن و خصوصا گوگرد پایه گذاری
شده است و آن شاید نقش دوگانه ساختاری و عملکردی در واکنش های آنزیمی بازی کند .اگر
چه بیش از  70متالوآنزیم که شامل روی هستند شناسایی شدند و اینها فقط قسمت کوچکی
از نقش های روی در گیاهان بشمار می آید .برای بررسی تاثیر منابع کودی پتاسیمی و روی،
زمان مصرف و میزان آن ها روی کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی ،چند آزمایش مزرعه ای
در پنج سال گذشته در سطح استان توسط دکتر احمد بای بوردی استادیار مرکز تحقیقات
کشاورزی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.
 -5-6-1تاثیر زمانهای مختلف مصرف پتاسیم برکمیت وکیفیت گندم درآذربایجانشرقی:
به منظور تعيين زمان های مختلف مصرف پتاسيم براي گندم آزمايشهایی در قالب طرح
بلوك هاي كامل تصادفي با  3تيمار و در  3تكرار در سال زراعي  1385-86در چهار مزرعه
شهرستان مرند توسط بای بوردی ( )1386در چهار مزرعه با میانگین پتاسیم  129ميليگرم
در كيلوگرم به اجراء درآمد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از تیمار اول= كل مصرف پتاسيم
هنگام كشت؛ نیمار دوم=کل مصرف پتاسیم به صورت سرک ؛ و تیمار سوم= نصف پتاسيم هنگام
كشت ونصف سرك.به منظور ارزيابي حاصلخيزي خاك از محل مورد آزمايش نمونه خاك تهيه
و برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي تعيين گرديد .عرض كرتها در آزمايش  4متر و طول
آن ها  7متر در نظر گرفته شد كه شامل  21رديف به فواصل  17/5سانتيمتر بود .كودهاي مربوط
به هر كرت آزمايشي در پائيز بهطور يكنواخت در سطح كرتها پخش و به كمك ديسك با خاك
سطحي در جهت عمود بر تكرارها مخلوط گرديد .رقم گندم الوند و به ميزان  130كيلوگرم در هكتار
پس از ضدعفوني با قارچكش ويتاواكس به نسبت دو در هزار كشت شد .تمامي كودهاي فسفاتی و
.1نوشتار این بند و آزمایش ها در سطح مزارع استان آذربایجان شرقی توسط همکار گرامی جناب آقای دکتر احمد بای بوردی استادیار
محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انجام گرفته که بدینوسیله تشکر و قدردانی می نماید.
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ریزمغذیها بر مبنای آزمون خاک و كودهاي ازته هنگام كشت و بقيه كود ازته در انتهای پنچهزنی
و حوالي ساقهرفتن و ظهور سنبله مورد استفاده قرار گرفت .مصرف پتاسیم براساس آزمون خاک در
تیمارهای سه گانه اعمال شد .نتایج نشان داد بیشترین عملکرد و درصد پروتئین هنگامی بدست
آمدکه مصرف پتاسیم نصف سرک و نصف هنگام کشت صورت گرفت .بنظر می رسد محلول خاک
در اوایل کاشت تا پنجه زنی که نیاز نسبتا کمی به پتاسیم دارد با مصرف هنگام کشت تأمین شده
وسپس در مراحل حساس فنولوژیکی ساقه رفتن و ظهور سنبله مصرف سرک پتاسیم در کنار ازت
ل .)11
توانسته نقش مهمی در افزایش عملکرد وبهبود کیفیت محصول داشته باشد (شک 

شکل  .11تأثير تيمارهاي مختلف بر عملكرد (تصویر سمت راست) و درصد پروتئین دانه گندم (تصویر سمت
چپ) در  4منطقة مورد آزمايش (درصد رس  30و میزان پتاسیم قابل استفاده  128ميليگرم در كيلوگرم بود)

 -5-6-2محلول پاشی پتاسیم و سیلیسیم بر تحمل به شوری در سه رقم گندم :اين
آزمايش در سه مرحله جوانهزني ،گلداني و مزرعهاي اجرا شد .ابتدا ميزان تحمل به شوري سه
رقم میهن ،اوروم و الوند مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به تحمل مطلوب رقم اروم براي
ارزيابي مزرعهاي در كنار رقم الوند بعنوان شاهد انتخاب شدند .به منظور بررسی اثر کاربرد خارجی
سیلسیوم و پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (اروم و
الوند) تحت شرایط تنش شوری ،آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی
آذربایجان شرقی طی سالهای  1393و  1394اجرا گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب
طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هر سال به اجرا در آمد .بذور ارقام گندم در خاک شور
( 10دسی زیمنس بر متر) مزرعه تحقیقاتی کشت گردیدند و با آب شور منطقه ( 4دسی زیمنس
بر متر) آبیاری شدند .تیمارهای سیلسیوم و پتاسیم به صورت محلولپاشی با غلظتهای  2 ،0و 4
میلی موالر سیلسیوم و  200 ،100 ،0و  300میلی موالر پتاسیم به کار گرفته شدند .نتایج نشان
داد که کاربرد سیلسیوم و پتاسیم سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان ،محتوی کلروفیل،
نرخ فتوسنتز ،جذب پتاسیم ،عملکرد و اجزای عملکرد در هر دو رقم مورد بررسی میگردد .اگرچه
سیلسیوم و پتاسیم اثر معنیداری بر تمامی صفات مورد بررسی داشتند ،اما اثر متقابل قابل توجهی
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بین آنها نیز مشاهده شد .زمانیکه هر دو عنصر به طور همزمان روی گیاهان اعمال شدند ،اثر
مثبت آنها بر صفات مورد مطالعه بیشتر مشهود بود .از بین تمامی تیمارها ،موثرترین تیمار ،تیمار
 4میلی موالر سیلسیوم و  300میلی موالر پتاسیم بود چرا که این تیمار باالترین میزان فعالیت
آنزیمی ،محتوی کلروفیل ،فتوسنتز ،جذب پتاسیم ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد و همپنین کمترین
تجمع پرولین ،مالون دی آلدهید و سدیم را به خود اختصاص داده بود .بررسی اقتصادی نشان داد
که نتايج بدون مصرف پتاسيم و سيلسيوم بهطور متوسط عملکرد گندم  3340کيلوگرم در هکتار
بوده که اين مقدار در رقم اروم  142کيلوگرم بيشتر میباشد و انتظار میرود با افزايش مصرف
پتاسيم به ازای هر کيلوگرم افزايشی معادل  1/77کيلوگرم در عملکرد داشته باشيم .اين افزايش
به ازای هر دو ميلی مول سيليسيوم  398کيلوگرم است .بر اساس یافتههای پژوهش در سال دوم
عملکرد بهطور متوسط و بدون توجه به تيمار و رقم  467کيلوگرم کاهش داشته کاربرد سيليسيوم
باعث افزايش بيشتری در عملکرد گندم در رقم اروم به ميزان  1/44کيلوگرم در هکتار میشود .در
مورد مصرف پتاسيم نيز نتيجه مشابهی ایجادشده است .بهگونهای که در رقم اروم نسبت به الوند
افزايش بيشتری در عملکرد به ميزان  1/44کيلوگرم در هکتار مشاهده شد.
 -5-6-3تاثير مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي در عملكرد و كيفيت سيب  زميني در
آذربايجان شرقی :به منظور بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي بر كميت و كيفيت
سيب  زميني اين آزمايش با  5تيمار كودي در  4تكرار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در
سال زراعي  86در 7مزرعه شهرستان مرندآذربايجانشرقي اجراء گرديد .تيمارهاي كودي عبارتند
از تيمار اول= شاهد (500كيلوگرم در هكتار كود اوره (بر اساس آزمون خاك  50 +كيلوگرم در
هكتار هر كدام از كودهاي سولفات آهن ،سولفات منگنزو سولفات روي  25كيلوگرم ،سولفات
مس و اسيد بوريك) ،تیمار دوم=( K75مقدار توصيه شده ساير عناصر براساس آزمون خاك) ،تیمار
سوم= ،K150قبل از اجراي آزمايش يك نمونه مركب خاك ( 0-30سانتيمتري) به همراه يك
نمونه آب آبياري براي انجام آزمايش هاي فيزيكوشيميائي برداشته و براساس روش هاي متداول
مورد تجزية آزمايشگاهي قرار گرفتند .يك چهارم كود ازته وپتاسه بهمراه تمامي كود سوپرفسفات
تریپل و كودهاي ريزمغذي براساس آزمون خاك و با در نظر گرفتن تيمارهاي كودي به صورت
نواري موقع كاشت مصرف گرديد .مقايسة ميانگينها براساس روش دانكن انجام گرفت.
تاثير تيمارهاي مختلف كودي بر درصد ماده خشك و درصد پروتئين غده در سطح احتمال 5
درصد قرار گرفت .تاثير تيمارهاي كودي بر عملكرد غده در سطح احتمال يك درصد معنيدار
شده و حداكثر عملكرد مربوط به تيمار سوم با عملكرد  56/95تن در هكتار بود .عملكرد غده در
سطح پائين ،مصرف كودي نسبت به عملكرد در سطوح باالي مصرف كود سولفات پتاسيم اختالف
معنيداري داشت.بين تيمارهاي سولفات پتاسيم نيز از نظر عملكرد در سطح يك درصد اختالف
معنيداري وجود داشت و عملكرد غده در سطوح باالي مصرف سولفات پتاسيم بطور معنيداري
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با عملكرد غده در شاهد اختالف داشت .افزايش درصد ماده خشك غده در تمامي تيمارها نسبت
به شاهد در سطح احتمال  5درصد معنيدار بوده و مصرف سطوح مختلف سولفات پتاسيم درصد
ماده خشك غده را بطور معنيدار افزايش داد .درصد ماده خشك در تيمارهائي كه در آن ها
سولفات پتاسيم مصرف شده بود ،باال بوده و اين تيمارها از لحاظ درصد ماده خشك نسبت به
شاهد در سطح يك درصد اختالف معنيداري داشتند .همچنین ،نتايج حاكي از معنيدار بودن
تفاوت تعداد غده در بوته تحت تاثير تيمارهاي كودي در سطح يك درصد بود .تفاوت كلية تيمارها
نسبت به شاهد از لحاظ تعداد غده در بوته در سطح يك درصد معنيدار گرديد و تيمارسوم
بيشترين تعداد غده در بوته را داشت .بنظر میرسد مصرف پتاسیم به صورت سرک در مقادیر
کم در کنارکاربرد ازت تاثیر معنی داری در افزایش عملکرد واجزا عملکرد داشته است و چنین
میتوان نتیجه گیری کرد که مصرف همزمان سرک ازت و پتاسیم در مراحل حساس فنولوژیک،
تاثیر محسوسی در افزایش عملکرد وکیفیت سیب زمینی داشته است.
 -5-6-4تاثير زمان مصرف كودهاي پتاسيمي در عملكرد و كيفيت سيب  زميني در آذربايجان
شرقی :به منظور بررسي اثرات زمان های مختلف مصرف كودهاي پتاسيمي بر كميت و كيفيت
سيب  زميني اين آزمايش با  4تيمار كودي در  3تكرار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در
سال زراعي  1385در 2مزرعه شهرستان سراب آذربايجانشرقي اجراء گرديد .تيمارهاي كودي
عبارتند از تيمار اول= شاهد ،تیمار دوم=مصرف کل پتاسیم هنگام کشت ،تيمارسوم=مصرف کل
پتاسیم به صورت سرک وتيمارچهارم=نصف مصرف پتاسیم هنگام کشت ونصف سرک ،قبل از
اجراي آزمايش يك نمونه مركب خاك ( 0-30سانتيمتري) به همراه يك نمونه آب آبياري براي
انجام آزمايش هاي فيزيكوشيميائي برداشته و براساس روش هاي متداول مورد تجزية آزمايشگاهي
قرار گرفتند .يك چهارم كود ازته به همراه تمامي كود سولفات پتاسيم و كودهاي ريزمغذي
براساس آزمون خاك و با در نظر گرفتن تيمارهاي كودي به صورت نواري موقع كاشت مصرف
گرديد .مقايسة ميانگينها براساس روش دانكن انجام گرفت .نتایج نشان داد که اثر تيمارهاي
مختلف كودي بر درصد ماده خشك و درصد پروتئين غده در سطح احتمال  5درصد قرار گرفت.
تاثير تيمارهاي كودي بر عملكرد غده در سطح احتمال يك درصد معنيدار شده و حداكثر
عملكرد مربوط به تيمار سوم با عملكرد  57تن در هكتار بود .بیشترین میزان عملکرد و اجزا
عملکرد موقعی بدست آمد که نصف پتاسیم به کار رفته بر اساس نتایج تجزیه خاک در هر منطقه
هنگام کشت مصرف شده و نصف آن به صورت سرک بکار رفته بود .بنظر می رسد مصرف سرک
هماهنگ با مراحل حساس فنولوژیک سیب زمینی موقعی که کیفیت کود تولیدی مطلوب باشد
تاثیر محسوس تری بر عملکرد و اجزا عملکرد خواهد داشت این امر در مزارعی که پتاسیم قابل
جذب آن ها کمتر از حد بحرانی و میزان رس باالیی داشته باشند بیشتر دیده می شود (شکلهای
 13 ،12و .)14

فصلپنجم :اثربخشی کودهای پرمصرف و روی ( )Znدر میزان افزایش عملکرد هکتاری و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم 239

شکل  .12تاثير زمان مصرف كودهاي پتاسيمي
در عملكرد سيب  زميني

شکل  .14تاثير زمان مصرف كودهاي پتاسيمي
در غلظت نیترات غده سيب  زميني

شکل  .16تاثيرمصرف مقادیر مختلف سولفات
روی در درصد ماده خشک سیب زمینی

شکل  .13تاثير زمان مصرف كودهاي پتاسيمي در
درصد ماده خشک سيب  زميني

شکل  .15تاثير زمان مصرف مقادیر مختلف
سولفات روی در عملکرد سیب زمینی

شکل  .17تاثير مصرف مقادیرمختلف سولفات
روی در کاهش غلظت نیترات غده های
سیب زمینی
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شکل  .18تاثير مصرف مقادیر مختلف سولفات روی در کاهش
غلظت کادمیوم غده های سیبزمینی

 -5-6-5تاثير مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي وروي در عملكرد و كيفيت سيب  زميني در
آذربايجانشرقی:بـهمنظوربررسياثرمقاديرمختلفكودهايپتاسيميبركميـتوكيفيتسيب  زميني،
در بهار سال  1391طرح آزمايشي در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با  5تيمار و  4تكرار در ايستگاه ايستگاه
تيكمهداش با مقدار پتاسیم 115و روی 0/35ميلي گرم در كيلوگرم پياده گرديد .تيمارهاي آزمايشي عبارت
بودند از تيمار اول = شاهد ،تيمار دوم=  ،K75تيمار سوم= ،K150تيمارچهارم=  ،K225تيمار پنجم= ،K300
نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد عملكرد غده و تعداد غده در بوته در سطح يك درصد ،درصد ماده
خشك و درصد پروتئين غده در سطح پنج درصد تحت تاثير تيمارهاي كودي قرار گرفتند .حداكثر عملكرد
مربوط به تيمار چهارم با عملكرد  59970كيلوگرم در هكتار بود .كلية تيمارها با تيمار شاهد از لحاظ عملكرد
و درصد ماده خشك اختالف معنيداري در سطح احتمال پنج درصد داشتند .مقايسههاي اورتوگونال
بين دو منبع كودي نشان داد عملكرد غده و تعداد غده اختالف معنيداري در سطح يك درصد و درصد
ماده خشك و درصد پروتئين اختالف معنيداري در سطح  5درصد داشتند .با افزايش سطوح پتاسيم از
ميزان نيترات غده سيب  زميني بطور معنيداري كاسته شد .نتايج بدست آمده (افزايش درصد ماده خشك
و درصد پروتئين با يافتههاي حسينپور1372 ،؛ ملكوتي 1378 ،و نوري  1380مطابقت داشت .مصرف
فراوان و بيشتر از حد آزمون خاك كودهاي پتاسيمي با عنايت به تخليه شدن خاكهاي زراعي از پتاسيم
(در اثر استمرار كشت سيبزميني) يك امر ضروري به نظر ميرسد .زيرا سيب  زميني يكي از گياهان پرنياز
به پتاسيم بوده و مصرف پتاسيم تاثير زيادي بر افزايش عملكرد كمي و بهبود كيفي آن دارد .منتها بايستي
به درصد رس ،وضعيت تخلية پتاسيم ،مقدار پتاسيم قابل استفاده ،شرايط اقليمي ،نوع رس و عملكرد مورد
انتظار توجه نمود .با افزايش سطوح پتاسيم ميزان نيترات اندازهگيري شده در غده سيب  زميني نسبت به
شاهد كاهش معنيداري پيدا ميكند ،كه احتماالً به نقش اين عنصر در احياي نيترات مربوط باشد.
-5-6-6نقشپتاسیمورویبرکاهشآالیندگینیتراتوکادمیومدرپیازوسیبزمینی:برایبررسی
تاثیرمنابعکودیرویوپتاسیمومیزانآنهارویکمیتوکیفیتمحصولمخصوصاسطوحآلودهکنندهنیترات
و کادمیوم در پیاز و سیب زمینی در سه آزمایش مزرعه ای مختلف در پنج سال گذشته طرحریزی شد:
آزمایش اول ،طرح بلوک های کامال تصادفی با  10تیمار و  4تکرار در مزرعه بناب آذربایجان شرقی .برای
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بررسی تاثیر میزان و منابع کودی پتاسیم روی کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی پیاده شد .تیمار ها
شامل  )1 :شاهد  )2پتاسیم کلرید ،میزان بر اساس آزمایش خاک ،تیمار سوم و چهارم پتاسیم کلرید  50و
 150درصد بیشتر از آزمایش خاک ،تیمار پنجم شامل تیمار  4به عالوه سولفات روی ،تیمار ششم شامل
سولفات پتاسیم بر اساس آزمایش خاک ،تیمار هفتم و هشتم شامل سولفات پتاسیم در غلظت های  50و
 150درصد بیشتر از آزمایش خاک ،تیمار 9شامل تیمار  8به عالوه سولفات روی و تیمار  10شامل هرسه
پتاسیم کلرید ،پتاسیم سولفات و سولفات روی می باشد.
آزمایش دوم ،طرح بلوک های کامال تصادفی با 12تیمار و سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان
پایهریزی شده بود .تیمار ها شامل  )T1کوددهی به روش سنتی کشاورزی ()NP؛  )T2کود های ماکرو به عالوه
میکروالمنت (بر اساس آزمایش خاک)؛  T3و  )T4تیمار دوم به عالوه  200و  400کیلوگرم بر هکتار سولفات
پتاسیم؛  T5و  )T6تیمار دوم به عالوه  200و  400کیلوگرم بر هکتار پتاسیم کلرید؛  T7و  )T8تیمار دوم به
عالوه  200و  400کیلوگرم بر هکتار سولفات پتاسیم قبل از کاشت  200+و  400کیلوگرم بر هکتار پتاسیم
کلرید در؛  T9و  )T10تیمار چهارم به عالوه  50و  100کیلوگرم بر هکتار سولفات روی؛  )T11تیمار  10به عالوه
 100کیلوگرم بر هکتار سولفات منیزیوم؛  )T12تیمار هشتم به عالوه  100کیلوگرم بر هکتار سولفات روی.
آزمایش سوم ،طرح بلوک های کامال تصادفی با  6تیمار و سه تکرار در خسروشهر آذربایجان شرقی
پیاده شد .تیمار ها شامل  6سطح سولفات روی (صفر ،40 ،30 ،20 ،10 ،و  50کیلوگرم بر هکتار).
در آزمایش اول تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح  1درصد در محصول سیب
زمینی ،اندازه غدهها ،محتوای نشاسته ،سطوح پتاسیم و روی در غدهها و سطح کلرین در برگ ها
مشاهده شد .بیشترین میزان محصول در تیمار دهم به میزان  50تن در هکتار مشاهده شد .همه
تیمارها به جز تیمار چهارم محصول بیشتری دادند و برای غدهها مواد خشک باالتری تولید کردند که
در سطح  5درصد تفاوت معنی داری با تیمار شاهد داشتند ( 44تن محصول در هکتار) .در حالی که
در تیمار های شاهد غلظت نیترات و کادمیوم به ترتیب به میزان  74میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر و
 0/48میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بود (شکل .)15
در آزمایش دوم نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیداری را در سطح احتمال  1درصد در بین تیمارها
نشان داد .در حالی که میانگین محصول برای کرت های شاهد  18/3تن در هکتار می باشد .تیمار سوم
و چهارم با عملکرد  34/6و  37/9و برای تیمار دهم  40/7تن در هکتار محصول تولید کردند .محصول
تولیدی تیمار هفتم به میزان  34تن که تفاوت معنیداری با تیمار سوم نداشتند .تفاوت معنی داری در
سطح یک درصد در محتوای نیترات و کادمیوم غدهها و درصد محتوای ماده خشک در تیمارهای مختلف
مشاهده شد .کمترین سطوح نیترات و کادمیوم و باالترین درصد ماده خشک در تیمار دهم مشاهده شد.
در حالی که در کرت های شاهد غلظت نیترات و کادمیوم  158میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر و  0/29میلی
گرم بر کیلوگرم وزن خشک بود که این مقادیر به ترتیب به  75میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر و کمتر 0/10
میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک کاهش یافت (شکلهای فوق).
در آزمایش سوم نیز نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیداری را در سطح احتمال  1درصد در بین تیمارها
نشان داد .باالترین میزان محصول ( 49تن در هکتار) با  50کیلوگرم بر هکتار سولفات روی بدست آمد.
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همانطور برای کیفیت ،کاربرد خاکی در پیاز با محتوای اسید آسکوربیک ( 14میلی گرم بر کیلوگرم) و
اسیدیته قابل تیتراسیون با  40کیلو گرم در هکتار سولفات روی بدست آمد .باالترین محتوای نیترات (269
میلی گرم بر کیلوگرم) در غدههای پیاز در کرت های شاهد بدست آمد .پایین ترین غلظت کادمیوم (کمتر
از  0/05میلی گرم بر کیلوگرم) در تیمار با  50کیلوگرم سولفات روی بدست آمد .در روش کوددهی
سنتی ،عمر پس از برداشت سیب زمینی و پیاز به علت پایین بودن درصد ماده خشک پیاز ها و غدهها
کاهش می یابد .باالترین میزان آلودگی نیترات و کادمیوم در پیاز و سیب زمینی در مصرف نامتعادل کودها
بدست امد .افزایش کوددهی پتاسیمی و روی همبستگی باالیی با میزان محصول باال و کیفیت بهتر دارد.
ماده خشک پیاز و سیب زمینی با کاربرد کودهای پتاسیمی و روی افزایش می یابد .بنابراین ،با افزایش
کاربرد آنها درصد ماده خشک ،عمر پس از برداشت ،افزایش و در مقابل ،کاربرد کودهای پتاسیمی و روی
غلظت نیترات و کادمیوم در غدههای سیب زمینی و پیاز بطور معنیداری کاهش مییابد.

شکل  .19خصوصیات کمی و کیفی غده های سیب زمینی در دومنطقۀ موردآزمایش

با عنایت به نتایج فوق ،بایبوردی در تحقیقات متعدد خود به این نتیجه رسید که مصرف سرک  30تا
 50درصد نیاز پتاسیمی گندم همزمان با مصرف اوره بهاره ،بهترین تیمار کودی پتاسیمی در گندم بوده
است .لیکن در سیبزمینی اختالف چندان معنیداری در تقسیط کلروپتاسیم مشاهده نشد .شاید دلیل
این امر طول زمان رشد سیبزمینی در مقایسه با گندم که بسیار کوتاهتر است ،بوده باشد .همچنین ایشان
در رابطه با نقش کودهای پتاسیمی و روی در کاهش آالیندهها در سیبزمینی و پیاز ،به نتیجه رسید که
مصرف تلفیقی کودهای پتاسیمی و روی ضمن افزایش کمی و کیفی سیبزمینی و پیاز ،از غلظت نیترات
و کادمیوم نیز به طور معنیداری در غدههای سیبزمینی و پیاز کاسته میشود (شکل .)19
ایشان در آزمایشهای متعدد خود نشان داد که این میزان کاهش در زمانی که  30تا  50درصد کودهای
پتاسیمی به صورت قبل از کاشت و بقیه به صورت سرک مصرف شده بود ،بیشتر مشهود بود .بدیهی است
ایشان در آزمایشهای خود از سولفات پتاسیم قبل از کاشت و از کلرورپتاسیم به صورت سرک استفاده کرده
است .به نظر نگارنده اول اگر به جای کلرورپتاسیم سرک ،از سولوپتاس استفاده مینمود ،این مقدار درصد
کاهش آالیندهها باز هم بیشتر مشهود میشود .این موضوع تحت بررسی بوده و امید است در چاپ بعدی
کتاب ،نتایج این بررسی درج گردد تا روش بهتری (استفاده از سولوپتاس به جای کلرور پتاسیم) برای
کنترل آالیندههای نیترات و کادمیوم و افزایش کارایی کودهای پتاسیمی ارائه گردد.
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 -5-7بررسي وظایف پتاسیم و روی در گیاهان وانواع ،زمان و روش مصرف آنها

 -5-7-1پتاسيم ) :(Kپتاسيم جزء عناصر مورد نياز گياه ميباشد .مقدار پتاسيم موجود در پوستة زمين،
حدود  1/9تا  2/3درصد است (مقدار پتاسيم كل در خاكهاي زراعي بين  0/5تا  2/5درصد ميباشد) .اين
مقدار در مقايسه با ديگر عناصر پرنياز قابل توجه ميباشد .مقدار اين ماده در خاكهاي مختلف متفاوت است،
اما آن قسمت از كل پتاسيم موجود در خاك كه به صورت قابل تبادل يا قابل استفادة گياه باشد ،ناچيز است.
مقدار پتاسيميكه جذب گياه ميشود ،با مقدار مورد استفاده گياه در اكثر مواقع برابري مينمايد .گياهان
همانند نيتروژن ،نياز فراواني به پتاسيم دارند .پتاسيم فراوانترين عنصر غذايي در  15سانتيمتري بخش
بااليي خاك است .اما اين شرايط ،لزوماً بدان معنا نيست كه پتاسيم قابل دسترسترين عنصر براي گياه
است .زيرا ،مقدار پتاسيم قابل دسترس براي گياه به ميزان پتاسيم موجود در بخش قابل دسترس (محلول
و تبادلي) بستگي دارد .پتاسيم فراوانترين كاتيون موجود در سيتوپالسم است .جذب آن بسيار انتخابي و به
فعاليتهای سوختوسازي بستگي دارد و در همه سطوح گياه ،تحرك زياد دارد .بر خالف نيتروژن ،گوگرد ،و
چند عنصر ديگر ،ظاهرا ًپتاسيم بخش الزامي از اجزايي مانند پروتوپالسم ،چربيها و سلولز نيست و عمل آن در
طبيعتبيشتركاتاليزورياست.عليرغماينحقيقت،پتاسيمدراعمالفيزيولوژيكيسوختوسازكربوهيدرات
يا تشكيل و تجزيه و انتقال نشاسته ،سوختوساز ترکيب پروتئينها ،کنترل و تنظيم فعاليتهاي عناصر كاني
اساسي گوناگون ،خنثي كردن اسيدهاي آلي از نظر فيزيولوژيكي مهم ،فعال سازي آنزيمهاي مختلف ،تسريع
رشد بافتهاي مريستمي و تنظيم روابط حركات روزنهها و آب نقشي اساسي دارد .ظهور عاليم كمبود عنصر
غذايي نظير پتاسيم (عنصري پوياست) ،ابتدا بهصورت نكروزه شدن برگهاي پير بهصورت لکههايي در
امتداد طولي برگ خودنمايي مينمايد .افزايش غلظت پتاسيم در اندامهاي گياهي به ويژه برگ بيش از حد
طبيعي ،مصرف تجملي پتاسيم گفته ميشود .جنبههاي مثبت مصرف تجملي با اثر آن بر كاهش تنشهاي
زنده و غيرزنده و همچنين اثرات مفيد آن بر بهبود كيفيت محصول ،افزايش کارايي آب ،مقاومت به تنش
خشكي ،افزايش مقاومت به سرمازدگي ،آفات و بيماريها و جنبههاي منفي آن با دخالت احتمالي آن در
جذب و يا ميزان فراهمي فيزيولوژيكي منيزيم و كلسيم شناخته ميشود .بنابراين مصرف کودهای پتاسيمی
ميبايست همیشه در حد بهينه باشد (1995 ،Marschnerو ملکوتی و همکاران.)1387 ،
 -5-7-2نوع و زمان مصرف كودهاي پتاسیمی :مقدار پتاسيم ) (Kمصرفي بسته به نوع گياه ،عملکرد
و خصوصيات فيزيکی و شيميايي خاک زيرکاشت متفاوت است .اگر مقدار پتاسيم قابل استفاده خاک با روش
استات آمونيوم يک نرمال ،بيش از 300ميليگرم درکيلوگرم خاک باشد ،نياز به مصرف سولفاتپتاسيم قبل
از کاشت نخواهد بود ،ولي به هر حال مصرف 50کيلوگرم در هکتار کلرورپتاسيم ویا سولوپتاس همراه با سرک
بهاره اوره ،توصيه ميشود .سولفاتپتاسيم قبل از كاشت مصرف و با شخم زير خاك قرار داده شود .در صورتي
كه پتاسيم موجود در خاك براي رفع نياز گياه كافي نباشد و كود پتاسيمي نيز قبل از كاشت مصرف نشده
باشد ،مصرف سرك کلرورپتاسيم در دو الي سه نوبت همزمان با مصرف سرك كودهاي نیتروژنی در مراحل
مختلفرشدمحصوالتزراعیتوصيهميشود.برايمحصوالتزراعی،مصرفسولفاتپتاسيمياكلرورپتاسيم
از نظر نوع كود تفاوت چنداني نداشته و حتي در خاكهاي کم شور نيز بدون خطر ،قابل مصرف ميباشند .با
اين وجود در صورت امكان ،مصرف سولفات پتاسيم در خاكهاي شور (با شوري بيش از  4دسي زيمنس بر
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متر) ارجحيت دارد .در شرایط شور ،اختصاص پتاسیم بیشتر ،سبب افزایش تحمل به شوری میشود .از طرفی
پتاسیم مقاومت به تنش خشکی غالت را افزایش میدهد .در صورتي كه ميزان رس خاك بيشتر از  30درصد
باشد ،ميزان 50كيلوگرم سولفاتپتاسيم به مقادير باال اضافه شود.
كودهاي پتاسيمي عمدتاً بهوسيله استخراج نمكهاي پتاسيمي از رسوباتي كه خود از تبخير درياچهها و
درياهاي بسته تشكيل شده در دورانهاي مختلف زمينشناسي و يا از طريق خشكاندن آب درياچههاي
نمكي بهوجود آمدهاند ،ساخته شدهاند .منبع عمدة اين ذخاير در كشورهاي فدراتيو روسيه ،آلمان ،كانادا و
اردن بوده و به مقدار كمي نيز در ديگر كشورها يافت ميشود .به دليل وجود همين مخازن ،ساخت كودهاي
پتاسيمي كم هزينهتر ازكودهاي فسفاتی است .نمكهاي پتاسيمي از آب نمك بحرالمیت (اردن) و خور و
بیابانک (استان اصفهان) ویا از معادن زیرزمینی (فدراتيو روسيه و آلمان) استخراج ميگردند .اين نوع نمكها
هميشه با كلرور سديم همراه ميباشند .در ساخت كودهاي پتاسيمي عموماً از كانيهاي پتاسيمي استفاده
ميشود.فرآيندتشكيلنمكهايپتاسيميعمدتاًبرمبناياختالفدرحالليت،ياتفاوتدرجرمويژةنمكها
استوار بوده و جداسازي آن از ساير نمكهاي همراه عمدتاً از طريق بلوري كردن مجدد و يا به حالت تعليق در
آوردن نمكهاي پتاسيمي امكانپذير است .از مهمترين کودهاي پتاسيمي ميتوان به چهار نوع آن اشاره کرد:
• كلرورپتاسيم :رايجترين كود پتاسيمي بوده و از كانيهاي محتوي پتاسيم به دست ميآيد .با وجود آنكه
ساخت اين كود در چند مرحله انجام ميگيرد ،مقدار انرژي مورد نياز براي توليد آن به مراتب كمتر از انرژي
الزم براي ساختن كودهاي ازتي و فسفاتی است .بنابراين ،هزينة توليد كودهاي پتاسيمي كمتر از كودهاي
ازتي و فسفاتی ميباشد .كلرورپتاسيم محتوي 50درصد پتاسيم ( 60درصد اكسيد پتاسيم) بوده و حالليت
آن در آب حدود  35درصد و مصرف سرك آن رايج است .با آن كه حدود  90درصد كودهاي پتاسيمي
مصرفي جهان را كلرورپتاسيم تشكيل ميدهد ( در حال حاضر ساالنه حدود  60میلیون تن كودهای
پتاسيمي در بازار جهانی عرضه میگردد)  ،اما در برخي شرايط ،حضور يون كلر مطلوب نميباشد .اين حالت
عمدتاًبرايگياهانينظيرسيبزميني،مخصوصاًهنگاميكهمصرف تازهخوريسيبزمينيمطرحنبودهو
از آن براي تهيه نشاسته استفاده ميشود ،صادق است .وجود كلر اضافي در انتقال نشاسته در گياه وقفه ايجاد
كرده و بدين سبب توليد سيبزميني نقصان مييابد .همچنين ،كيفيت سوخت برگهاي توتون كاهش
يافته و در صورت استفاده از كلرورپتاسيم ،عملكرد الياف در كنف كاستي ميپذيرد .برخي از مشاهدات
گوياي آن است كه كلر اضافي ،به دنبال كاربرد كلرورپتاسيم در تاكستانها ،سبب كاهش قند انگور ميشود.
خوشبختانه در حال حاضر این کود با ارزش پس از سالها تالش مستمر توسط وزارتین صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی با استفاده از امالح پالیای خور و بیابانک (شکل  )20در مجتمع پتاس خور و بیابانک
با ظرفیت  20هزار تن در سال تولید میشود .پالیای خور و بیابانک در کویر مرکزی ایران در فاصله 40
کیلومتری شرق خور و بیابانک در شمال جاده خور -طبس به وسعت  2000کیلومتر مربع واقع شده است.
این ذخایر به صورت شورابههای غنی از مواد معدنی از جمله کلرور پتاسیم بوده و پس از فرآوری ،امالح مختلف
از جمله کلرور پتاسیم تولید می شود .فرآیند تولید به این صورت است که در ابتدا شورابههای استخراج شده
از معدن (پالیا) به حوضچههای تبخیر خورشیدی که مساحت آنها 13کیلومتر مربع است ،انتقال می یابد .با
گذشت زمان در اثر عمل تبخیر شورابه تبخیر شده وبه صورت نمک اشباع (بلورهای کارنالیت) رسوب میکند.
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کارنالیت تولیدشده خوراک کارخانه فرآوری تولید کلرور پتاسیم را تشکیل میدهد (شکل .)21با توجه به اینکه
کشور ما با شرایط خشکی و شوری مواجه است ،کاربرد مستقیم کلرور پتاسیم ( 250دالر به ازای هر تن) توسط
کشاورزان با استقبال خوبی برخوردار نمیشود .لذا برای حل مسئله ،شرکت مروارید ارس باران با سرمایهگذاری
اساسی و با استفاده از سیستـم مانهـایم در شهر صنعتی گرمــسار ،کلرور پتاسیم  250دالری را تبدیل به
سولفات پتاسیم  500دالری مینماید .امید است در آینده نزدیک با تالش بخش خصوصی و حمایت عملی
بیشتر دولت تدبیر و امید ،ظرفیت تولید هم کلرور پتاسیم و هم سولفات پتاسیم (به غیر از شرکت مروارید
ارس باران ،چهار شرکت دیگر نیز سولفات پتاسیم در سطح محدود تولید مینمایند) افزایش یابد .در جدول
زیر مشخصات کلرورپتاسیمهای وارداتی و تولید داخل درج شده است.

شکل  . 21تولید کلرورپتاسیم از نمکهای اشباع شدۀ
خور و بیابانک (اهدایی مجتمع پتاس خور وبیابانک)

شکل  . 20تصویری از امالح پالیای خور و بیابانک
(اهدایی مجتمع پتاس خور وبیابانک)

مشخصات کلرورپتاسیمهای وارداتی و تولید داخل
مشخصات

*

کلرور پتاسیم
)(MOP
فدرال روسیه

کلرور پتاسیم
)(MOP
ازبکستان

کلرور پتاسیم
)(MOP
آلمان

کلرور پتاسیم )(MOP
تولید داخل

62

58

62

60

کمتر از یک درصد

کمتر از سه درصد

کمتر از یک درصد

کمتر از سه درصد

درصد کلر )(Cl

کمتر از دو درصد

کمتر از سه درصد

کمتر از دو درصد

کمتر از سه درصد

درصد رطوبت آزاد

کمتر از یک درصد

کمتر از یک درصد

کمتر از یک درصد

کمتر از یک درصد

درصد پتاسیم )(K2O
درصد سدیم )(Na

* برای جلوگیری از کلوخهای شدن کلرورپتاسیم ،بهتر است به هنگام تهیه این کود ،از آنتی کیک با منشـــاء پتاسیـم (فروسیانید پتاسیم) با غلظت
 0/004درصد استفاده شود .درجه حاللیت کلرور پتاسیم در آب  25درجه سانتیگراد برابر  265گرم بر لیتر است

• سولفاتپتاسيم :در شرايطي كه يون كلر براي گياه زيانبار باشد ،بهتر است پتاسيم به صورت سولفات
و يا نيترات باشد .اين كودها از اثر اسيد سولفوريك و يا اسيد نيتريك بر كلرورپتاسيم به دست ميآيد .در
ساختن اين كودها ميتوان فرآيندهاي متفاوت به كار گرفت .سولفاتپتاسيم محتوي  40درصد پتاسيم
( 50درصد اكسيد پتاسيم) و حدود  50در صد سولفات ) (SO4بوده و در دماي معمولي حدود 120گرم
بر لیتر آن در آب حل ميشود .خوشبختانه این کود با ارزش در حال حاضر در داخل کشور با استفاده از
سیستم مانهایم تولید میشود و بزودی (در آینده نزدیک) با تالش بخش خصوصی و حمایت عملی بیشتر
دولت تدبیر و امید ،نیاز داخل کشور تامین میشود .در جدول زیر مشخصات سولفات پتاسیم وارداتی و
تولید داخل درج شده است.
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مشخصات سولفات پتاسیمهای وارداتی و تولید داخل
سولفات پتاسیم
) - (SOPبلژیک

سولفات پتاسیم
) –(SOPآلمان

سولفات پتاسیم
) –(SOPتولید داخل

مشخصات

52

52

52

کمتر از یک درصد

کمتر از یک درصد

کمتر از دو درصد

درصد کلر )(Cl

کمتر از دو درصد

کمتر از دو درصد

کمتر از سه درصد

درصد رطوبت آزاد

کمتر از دو درصد

کمتر از دو درصد

کمتر از دودرصد

درصد پتاسیم )(K2O

درصد سولفات )(SO4
درصد سدیم )(Na

50

50

* درجه حاللیت سولفات پتاسیم در آب  25درجه سانتیگراد برابر  120گرم بر لیتر است.

50

• نيترات پتاسيم :نيترات پتاسيم داراي  38درصد پتاسيم و  14درصد نيتروژن بوده و حالليت آن
در آب در دماي معمولي نزديك به  35درصد است .نيترات پتاسيم از اثر اسيدنيتريك بر كلرورپتاسيم
حاصل شده و در صورت دارا بودن نيتراتهاي آمونيوم و يا سديم ،جداسازي آن از طريق واكنشهاي
شيميايي امكانپذير است .مزيت عمدة اين كود در مقايسه با كلرورپتاسيم ،همراه نداشتن كلر و باال بودن
غلظت مادة غذايي آن است .به دليل ايجاد اختالف در نسبت پتاسيم به ازت ،بهتر است هنگام مصرف
اين كود مقداري نيتروژن به صورت مکمل به نیترات پتاسیم اضافه کرد .درصد حالليت نيترات پتاسيم
نيز بسيار باال بوده و به سهولت ميتوان از آن به صورت سرك مخصوصاً در سبزيها و گلهاي بريده
استفاده نمود .خوشبختانه این کود در حال حاضر در داخل کشور تولید میشود و در آینده نزدیک با
تالش بخش خصوصی و حمایت عملی بیشتر دولت تدبیر و امید ،نیاز داخل کشور تأمینشود.
yyسولوپتاس (سولفات پتاسيم محلول) :سولوپتاس محتوی  51درصد پتاسيم و  56درصد
سولفات بوده و حالليت آن در آب در دماي معمولي نزديك به  100درصد است .سولوپتاس با مقادير
بهينه از عناصر پتاس و گوگرد تركيب شده كه به سهولت قابل جذب در ريشه گياهان است .از آنجا كه
سولوپتاس از  51درصد  K2Oو  56درصد  SO4تشكيل شده است ،از نظر غلظت عناصر غذايي بسيار
غني ميباشد .سولوپتاس تقريباً فاقد كلر است .كود سولوپتاس به صورت پودر نرم سفيد رنگ وجود
داشته و محلول آن اسيدي است .بديهي است اين  pHپايين سبب افزايش درجه حالليت فسفر ،آهن
و اكثر ريزمغذيهاي ديگر شده و نهايتاً بهتر در دسترس ريشه قرار گرفته و همچنين احتمال گرفتگي
لولهها در آبياري قطرهاي در محلول اسيدي كمتر است .محاسن مصرف سرک سولوپتاس را میتوان
بطور در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی؛ شاخصهای آبشویی کم و ضریب
شوری پایین؛ افزایش مقاومت گیاهان به بیماریها و آفتها؛ محتوی گوگرد به صورت سولفات قابل
جذب گیاه؛ خاصیت اصالحکنندگی موضعی  pHریزوسفر و نهایت افزایش کارایی پتاسیم خالصه
نمود .سولوپتاس را در غلظتهاي معمولی آن ميتوان با محلولهاي اكثر كودها مخلوط كرد ،بهجز اينكه
اگر با تركيبات كلسيم مخلوط شود ،تشكيل رسوب سولفات كلسيم ميدهد .بهعالوه ،محلول سولوپتاس را
ميتوان با اكثر سموم حشرهكش و ضد قارچ به منظور برگپاشي مخلوط نمود .سولوپتاس سريعاً حل شده
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و محلولي شفاف بدون رسوب ميدهد .بنابراين ،به سهولت ميتوان از اين كود به ميزان  15تا  50کيلوگرم بر هکتار
با روش كود آبياري (به صورت تقسیط) و یا به ميزان  5تا  10کيلوگرم بر هکتار به صورت محلولپاشي استفاده نمود.
ماهيت و خواص سولوپتاس :از موقعي كه در اواسطه دهه  1990سولوپتاس عرضه شد ،طولي نكشيد تا به
صورت بهترين كود پتاسيمي در بيش از  60كشور شناخته شد .اين كود كشاورزان را قادر ميكند تا محصوالت
كشاورزي پرارزش با حداكثر كيفيت و سودآوري را توليد كنند ،در عين حال كه اثر سويي در محيط ايجاد
نميكند .مصرف اين كود در اراضي تخليه شده و شور مخصوصاً براي محصوالتي پرتوقع نظير انواع سبزي و
صيفي نسبت به ساير كودهاي پتاسيمي ارحجيت دارد .مطالعات نشان داده كه نيترات بيش از حد در موقع
تشكيل ميوه باعث افت كيفيت ميوه ميشود .سولوپتاس به كشاورزان آزادي كامل ميدهد تا برنامههاي كوددهي
را مطلقاً به منظور تأمين نياز به موقع محصول با نيترات پايين تنظيم كنند .يون كلر از اجزاء قابل مالحظه موجود
در خاك هاي شور است و زيادي آن باعث افت كيفيت بسياري از محصوالت كشاورزي كه بدان حساس هستند،
ميشود .این کود داراي شاخصهاي آبشويي كم و ضريب شوري كم است .از سه كود عمده پتاسيمي ،شاخص
نمك سولوپتاس بسيار از شاخصهاي دو كود ديگر كوچكتر بوده و از اين جهت براي مناطقي كه در معرض
ريسك شوري قرار دارند ،به صورت سرک ،بهترين منبع پتاسيمي ميباشد .همچنين اين كود داراي درجه
آبشويي پائينتري نسبت به كودهاي ديگر پتاسيمي است (شکلهای  22و.)23

شکل  .22مقایسه آبشویی کود سولوپتاس با
نیترات پتاسیم و کلرور پتاسیم

شکل  .23مقایسه درجه شوری پایین کود
سولوپتاس بانیترات پتاسیم و کلرور پتاسیم

سولوپتاس باعث توليد محصوالت با كيفيت مطلوب و طعم و مزه بهتر ميشود .در بسياري از موارد
اندازه محصوالت با اندازههاي مناسبتر و يكنواختتر و با عملكرد بيشتر بدست ميآيد .رنگ و ظاهر
ميوهها و سبزيها نيز در اثر تشكيل رنگدانههاي بيشتر مطلوبتر ميشود .این کود غلظت بيشتر قندها
و اسيدها توليد طعم و مزه بهتر ميكند .سولوپتاس اثر مثبت در توليد انواع ويتامينها ،نشاسته و قندها
داشته كه همه ارزش غذايي ميوهها و سبزيها را باال ميبرد .ميوهها و سبزيجاتي كه سولوپتاس دريافت
ميكنند ،بهتر به خراش و آسيبها مقاومند .به عالوه اين محصوالت قابليت بيشتري براي كنسرو شدن
يا تبديل شدن خواهند داشت .سولوپتاس  pHسطح ريشهها در خاك هاي قليايي و شور را كاهش ميدهد
و در نتيجه حالليت و جذب فسفر ،آهن و بيشتر ريزمغذيهابوسيله ريشه گياهان تسهيل ميشود .سولوپتاس
آبشويي كاتيونها در خاك هاي سبك را كاهش داده و در مقايسه با ساير كودهاي پتاسيمي كمتر در معرض
آبشويي قرار ميگيرد .در سولوپتاس گوگرد به صورت سولفات وجود دارد كه به سهولت بوسيله گياهان جذب
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ميشودوبرايساختمانتركيباتمهميمثلآمينواسيدهاوپروتئينهابكارميرودودرواكنشهايفتوسنتز
نيز دخالت دارد.
براي بدست آوردن بهترين نتيجه از كاربرد سولوپتاس ،در زمان كوددهي ،دستورات زير را بكار ببريد :تانكر آب را تا
دو سوم حجم پر كنيد .در صورتيكه  pHآب قليايي باشد ( ،)pH>8بهتر است اول آن را اسيدي نموده و سپس
سولوپتاس را در آن حل كنيد .مقدار سولوپتاس را با دقت به ميزان  10كيلوگرم در صد ليتر آب و يا ()100g/l
اندازهگيري و به آب اضافه كنيد .آب را دائماً بهم بزنيد تا كود كام ً
ال حل شود .سپس تانكر آب را با آب اضافي پر كنيد.
وقتي مطمئن شديد كه تمام كود سولوپتاس حل شده است ،محلول را به سيستم آبياري تزريق كنيد .همانطور كه
معمول است مثل بيشتر كودهاي جامد ،براي كاربرد محلول سولوپتاس همراه با آب آبياري بايد سيستم آبياري را
به فيلتر مجهز كرد .سولوپتاس اختصاصاً براي كاربرد به صورت كود آبياري توليد ميشود .اين كود از هر نظر براي
چنين روش كوددهي مناسب است .به عنوان مثال ،براي تهيه محلول استاندارد  80ميليگرم پتاسيم ) (Kدر ليتر
آب آبياري ،بايد محلول استاك (محلول مادر يا محلول منبع) ،سولوپتاس با غلظت  3/78كيلوگرم در  100ليتر آب
تهيه و آن را به ميزان  0/5درصد به آب آبياري تزريق نمایید .خوشبختانه این کود با ارزش در حال حاضر عمدتاً
توسط شرکت مروارید ارس باران و یک شرکت دیگر در داخل کشور نیز تولید میشود و امید است با تالش بخش
خصوصی و ترویج مصرف آن ،تولید این کود با ارزش در داخل کشور افزایش یابد .در جدو ل قیمت جهانی ،قیمت
خرید و فروش کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی -وزارت جهاد کشاورزی ،درج شده است.
قیمت جهانی کودهای شیمیایی ) ،(FOBقیمت خرید و فروش آنها در مهرماه 1395
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

قیمت خرید هر تن
) - (FOBدالر

قیمت تمام شده
هر تن (دالر)

192

260

7700

312

420

19850

19850

سوپر فسفات تریپل

275

370

17650

11000

سوپر فسفات ساده

-

-

4890

4400

کلرورپتاسیم گرانوله (روسیه)

-

340

7000

6000

کلرورپتاسیمپودری (ازبکستان)

-

240

6000

4400

سولفات پتاسیم پودری

480

555

22910

12500

سولفات پتاسیم گرانوله

520

700

24910

15000

نام کود
اوره
دی آمونیوم فسفات

سولوپتاس

*

590

800

قیمت خرید
هر کیلوگرم (ریال)

قیمت فروش
هر کیلوگرم
(ریال)
7700

آزاد

آزاد

* اخیراًیارانهازکودهایدیآمونیومفسفاتوسولفاتآمونیومحذفشدهویارانهاورهنیزمحدودومنحصربههزینهحملشدهاست.
** به قیمت های  FOBحدود  35درصد بابت هزینه حمل ،کیسهگیری ،گمرک و ...اضافه شده است.
*** قیمت های تمام شده سولفات پتاسیم گرانوله تولید داخل و خرید خارجی طبق آخرین قرارداد منعقده در سال جاری به ازای هر کیلوگرم تولید
داخل  24.919ریال و خارجی (بلژیک)  23.803ریال می باشد و به عبارت دیگر 4/6 ،درصد قیمت تولید داخل گرانتر از قیمت خرید خارجی است که
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،ایجاد اشتغال مولد و ضرورت حمایت از تولید داخل ،قابل توجیه میباشد.
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 -5-7-3روي ) :(Znكمبود روي در خاك هاي آهكي عموميت دارد .نتايج تجزية خاك هاي ايران و
همچنين گياهان مويد آن است كه كمبود روي در اين خاكها و گياهان به داليل متعددي از جمله آهكي
بودن خاكها pH ،باال ،حضور بيكربنات فراوان در آبهاي آبياري ،پايين بودن مواد آلي خاك ،مصرف فراوان
و بيش از نياز كودهاي فسفاتی و نهايتاً عدم رواج مصرف كودهاي محتوي روي شايع است .متوسط وزن روي
در سنگ كره  80ميليگرم در كيلوگرم و ميانگين غلظت روي در خاك نيز در همين حدود است .روي به
و سولفور روي ) (ZnSدر خاكها يافت
صورت تركيبات غيرمحلول و كممحلولكربنات روي
ميشود .روي به صورت يون دو ظرفيتي به وسيلة ريشههاي گياه جذب ميگردد .اگر مقدار روي در برگها
از  25ميکروگرم در گرم مادة خشك كمتر باشد ،بروز عاليم كمبود محتمل خواهد بود.
روي تشكيل دهنده و فعالكنندة شماري از سيستمهاي آنزيميميباشد .كمبود روي در خاك هاي ايران
عمدتاً به صورت كچلي شاخهها رايج است .روي بهطور عمده بهصورت كاتيون دو ظرفيتي ) 2(Zn+و در pH
باال احتمال دارد بهصورت كاتيون يك ظرفيتي ) (ZnOH+نيز توسط گياه جذبشود .جابهجائي آن در
مسافت دور ،بهطور عمده در درون آوند چوبي انجام ميگيرد .يكي از وظايف عمده روي در گياه ،سنتز پروتئين
است و كمبو د آن پروتئين را كاهش و آمينواسيدهاي آزاد و آميدها را افزايش ميدهد .روي در توليد پروتئين،
ساخته شدن هورمون اكسين ) (Auxinو آنزيمهاي مسئول توليد نشاسته موثر است.
روي درفتوسنتز ،سوختوساز ،فعالسازي آنزيم نيترات رداكتاز و آنزيمهاي انتقال دهنده فسفات (هگزوكيناز)
موثر است .با افزايشروي ،توليد تريپتوفان و هورمونهاي رشد اکسين ) (IAAافزايش مييابد .اكسين در
فتوسنتز و رشد و توسعه برگ و ساقه گياه نقش دارد .براي ساخته شدن  ،IAAوجود تريپتوفان الزامي
است .با افزايش روي ،غلظت  IAAافزايش يافته و كلروفيل بيشتري ساخته شده ،پيري به تأخيرافتاده و
ميزان فتوسنتز افزايش مييابد.با افزايش كلروفيل ،بازدهي كلروپالستها در جذب انرژي خورشيدي نيز
افزايش مييابد .روي درکاهش نفوذپذيري ديواره سلولي نقش داشته و بدينترتيب مقاومت گياه را در برابر
تنشهاي زنده (آفات و بيماريها) و غير زنده (خشكي و درجه حرارت) افزايش ميدهد .عنصر روي ،دستكم
به چهار آنزيم گياهي چسبيده است .اين چهار آنزيم عبارتند از آنزيم الكل ديهيدروژناز ،سوپراكسيد دسموتاز
( ،(Cu-Zn-SODكربنيك آنهيدراز ) (CAو  RNAپليمراز .روي در سوختوساز  DNAو  RNAمؤثر بوده و
در توليد اسيدهاي نوكلئيك نقش دارد .وجود اسيدهاي نوكلئيك براي رشد و تكثير سلولها الزامي است .ميزان روی
در برگها حدود 50ميليگرم در کيلوگرم وزن خشک است (1995،Marschnerو ملکوتی و همکاران.)1389،
• اهمیت روی ( )Znدر بهداشت و سالمتی جامعه :رتبه ايران در تأمين سالمت مردم در بين 192
كشور جهان ،جايگاه  123میباشد؛ مهمترین دلیل این جایگاه پایین ،سوءتغذیه (کمبود مواد معدنی و
ویتامینها در رژیم غذایی) است .از عالئم ســوء تغـذیه میتوان به ریزش مو ،بد اخالقی ،سرماخوردگیهای
مزمن ،کم حوصلگی ،خستگی مفرط ،پوکی استخوان ،کوتاهی قد ،افسردگی ،ک م خونی ،سرطان گوارشی
و ایمنی پایین بدن اشاره کرد .نتیجه تحقیقات نشانگر آن است که روی ،آهن ،کلسیم ،منیزیم و ويتامينها
شایعترین عوامل موجد سوءتغذیه هستند .روی ) (Znدر بدن انسان نقشهای برجسته و مهمی دارد،
به گونهای که میتوان از آن به عنوان پلیس راهنمایی بدن نام برد .روی ) (Znدر فعالیت حدود 300
آنزیم مختلف نقش دارد که از جمله میتوان به نقش فعالکننده آنزیم سوپر اکسید دسموتاز اشاره کرد،
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این آنزیم سلولهای بدن را در برابر رادیکالهای آزاد محافظت میکند .از سوئی ،روی ) (Znدر تشکیل
و تبدیل پروتئینها نقش اساسی دارد ،برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن مورد نیاز بوده و در
التیام سریعتر زخمهای درونی و بیرونی بدن بسیار مؤثر است .روی ) (Znهمچنین ظرفیت جذب آهن
را افزایش و رسوب کلسترول در رگهای خونی را کاهش میدهد .نقش دیگر روی ) (Znدر سالمت
پوست بدن است .مصرف روی ) (Znدر بهبود آکنه (جوش جوانی) ،خارش پوست ،آلزایمر ،درد دوران
قاعدگی ،عفونت مثانه ،ناتوانی جنسی ،عوارض پروستات و دیابت نوع دو نیز مفید میباشد .روی ) ٰ (Znاز
عرق کردن بیش از حد و همچنین از بوی بد عرق و دهان جلوگیری میکند و همچنين روی اسیدیته
معده را کنترل میکند .اخیرا ً مسئولین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز حضور فعال روی
) (Znو ويتامين  D3را در جلوگیری از انواع سرطانها تایید نمودهاند .به نظر نگارنده ،یکی از علل شیوع
انواع سرطان ،کمبود روی ) (Znدر مواد غذایی مصرفی در کشورمان میباشد .زيرا از ويتامينها ،C ، A
 Eو از فلزات روي ) (Znو سلنيم ) (Seجزو آنتياكسيدانهاي مهم بدن بوده و ايمني بدن را در برابر انواع
بيماريها از جمله سرطان افزايش ميدهند .با مصرف ویتامینها در جیره غذایی انسان ،جذب روی )(Zn
افزایش و تجمع آالیندهها به ویژه کادمیوم ( )Cdکه در خون افراد سیگاری و الکلی به دلیل تشدید کمبود
روی ) ،(Znباال میباشد ،کاهش مییابد ( .)8اخیرا ً وزیر محترم بهداشت اعالم نمود که ساالنه بیش از 90
هزار نفر در کشور به سرطان مبتال میشوند .این در حالی است که  15سال قبل این رقم فقط  34هزار
نفر بود .روی ) (Znدر سالمت لثه و دندانها نیز بسیار موثر است .در بعضی موارد كم رنگ شدن مخاط
دهان و لثه و تورم لثه ناشی از كم خوني و کمبود روی ) (Znو بوي بد دهان با ترکیبات و یا آدامسهاي
حاوي روي و همينطور دهان شويههاي حاوي كلرید روي بهبود ميیابد .اين دارو از قديم همراه با اسانس
نعناع و گالب به عنوان دهانشوي برای رفع بوي بد دهان تجويز ميشد .تورم لثه که گاهي با خونريزي
لثه همراه است که علت آن پالكت باكتريال روي لبه دندانها و لثه ميباشد ،با مصرف قرص روي )(Zn
و دهانشوي بهتر ميشود .دهان شوي حاوی سيترات روي ،سبب كاهش پالك دنداني و بهبود تورم
لثه و دهان شوي حاوی سولفات روي ،موجب كاهش التهاب مخاط دهان و گلو ميشود .بيماريهاي
پريودنتال نيز عالوه بر درمانهاي تخصصي ،با تركيبات روي ) (Znبهتر ميشوند .نكته قابل توجه اين كه
وجود سيترات روي در دهان شويها و بعضي خميردندانها ،سبب كاهش جزیی و غیر خطرناک مينای
دندانها میشود .براي حل اين مشکل ميتوان همراه با دهان شويهاي حاوي روي ) ،(Znاز دهان
شويهای داراي فلورايد هم استفاده نمود .روی ) (Znمورد نیاز بدن انسان از مواد غذایی تأمین میشود.
کمبود روی ) (Znدر مواد غذایی ناشی از تغذیه نامطلوب گیاهان و آن نیز ناشی از قابلیت دسترسی کم
روی ) (Znدر خاک است .بنابراین ،رابطه بسیار نزدیکی بین خاک سالم ،گیاه سالم و انسان سالم وجود
دارد .حمایت از مصرف كودهاي نیتروژنیو فسفاتی و عدم حمایت از کودهای دارای عناصر ریزمغذی در
طول دهههای گذشته در کنار آهکی بودن اغلب خاکهای زراعی و بيكربناته بودن آب آبياري كشور ،از
مهمترین عواملی هستند که موجب سوءتغذیه گسترده به ويژه كمبود روي ) (Znدر مردم شده است.
• وضعیت روی ) (Znدر خاک :مقدار متوسط روی ) (Znدر پوسته زمین در حدود  78و در خاکها
با مواد آلي مناسب و رس كافي  55و در خاك هاي آهكي كمتر از  30میلیگرم بر کیلوگرم است .روی
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در خاک بیشتر به شکل ترکیبات بسیار کممحلول هیدروکسید و یا کربنات روی وجود دارد كه بخش
عمده آنها به شكل غير قابل استفاده براي گياهان ميباشند .بهدليل آهكي بودن و پايين بودن مواد آلي
درخاک ،بيكربناته بودن آب آبياري ،زيادهروي در مصرف كودهاي فسفاتی و عدم رواج مصرف كودهاي
ريزمغذي ،قابلیت دسترسی ريزمغذيهادر خاك هاي زراعي كشور بسیار کم است .بهگونهای که قابلیت
دسترسی روی ) (Znبرای گیاهان در اکثر خاکهای کشور بسيار كمتر از یک میلیگرم بر کیلوگرم
تخمین زده ميشود .بنابراین ،گياهان يا نميتوانند ريزمغذيهارا جذب كنند و يا در صورت جذب ،بهدليل
رسوب در آوندها ،امكان استفاده از آنها را ندارند و در این شرایط حركت اين مواد به برگ ،دانه و ميوه
گیاه نیز بسيار كم است .لذا غلظت ریزمغذیها از جمله روي ) (Znدر اندامهاي مورد مصرف انسان و دام
بسيار كم است .بر این اساس ،استفاده از کودهای شیمیایی دارای روی (نظیر سولفات روی و کالت روی)،
استفاده از ارقام گیاهی رویکارا نظير گياه كدو و استفاده از ریزجاندارانی با توانایی افزایش قابلیت دسترسی
روی برای گیاه (این ریزجانداران اغلب با ترشح اسیدهای آلی و سیدروفور موجب افزایش حاللیت ترکیبات
کممحلول روی میشوند) برای تأمین روی مورد نیاز گیاه ضروری میباشد .از نکات جالب توجه دیگر
در باره جذب روی بوسیله گیاهان ،تشابه الکترونی یون کادمیوم ) (Cdبا یون روی ) (Znاست .این تشابه
موجب میشود کادمیوم به جای روی جذب گیاه شود .لذا در خاکهایی که قابلیت استفاده روی پایین
است ،جذب کادمیوم توسط ریشه گیاه افزایش مییابد .بنابراین ،کمبود روی قابل جذب در خاک و آلودگی
خاک بهوسیله کادمیوم (که منشا اصلی آن در خاکهای زراعی مصرف زیاد و طوالنی مدت کودهای
فسفاتی محتوي كادميوم است) هر دو موجب تشدید جذب کادمیوم و آلودگی محصوالت کشاورزی به آن
میشود .حد مطلوب غلظت روی ) (Znقابل دسترس برای گیاهان در خاکهای زراعی  ،2در برگ گیاهان
 40و در دانه گندم  40میلیگرم بر کیلوگرم و در خون انسان  80میکروگرم بر لیتر است .

• اهمیت روی ) (Znدر افزایش کمی وکیفی محصوالت کشاورزی :يكي از وظايف مهم روی )(Zn
در گياه ،ساخت پروتئين است؛ بنابراین كمبو د روی ) (Znموجب کاهش مقدار پروتئين و افزایش مقدار
آمينواسيدهاي آزاد و آميدها ميشود .عالوه بر این ،روی ) (Znدر توليد هورمون رشد اكسين ،آنزيمهاي
مسئول توليد نشاسته ،فتوسنتز ،سوخت و ساز نيتروژن (فعالسازي آنزيم نيترات رداكتاز) ،آنزيمهاي
انتقالدهنده فسفات (هگزوكيناز) و نیز در توليد تريپتوفان و هورمون رشد (اسيد ايندول استيك) نقش
مؤثری دارد .در حضور اسید ایندول استیک ،كلروفيل بيشتري ساخته شده ،پيري به تأخيرافتاده و ميزان
فتوسنتز و در نهایت تولید افزايش مييابد .همچنین ،روی) (Znدر افزايش نفوذپذيري ديواره سلولي نقش
داشته و بدينترتيب مقاومت گياه را در برابر تنشهاي زنده و غير زنده افزايش ميدهد.
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• نقش روی ( )Znدر بهبود کیفیت نان :سازمان بهداشت جهاني ) (WHOدر سال  1996شاخصي را
ب ه نام شاخص سالمت (شاخص نامطلوب تغذیهای) مطرح کرد .اين شاخص ميگويد :اگر میخواهید مواد
معدني موجود در هر ماده غذايي در سيستم گوارشي بدن شما قابل جذب باشد ،بايستي شاخص سالمت
ي اسيد فيتيک به روي ) (PA/Znدر آن ماده غذايي کمتر از  25باشد .اگر اين نسبت در
و يا نسبت مول 
ماده غذايي از  25بزرگتر باشد ،عناصر معدني آن قابل جذب نخواهد بود .به عبارت دیگر ،برای افزایش
قابلیت جذب عناصر غذایی در بدن انسان ،باید مقدار شاخص سالمت از 25کوچکتر باشد .متأسفانه مقدار
اين شاخص در گندمهاي توليدي کشور از  60بیشتر است.
شاخص سالمت (شاخص نامطلوب تغذیهای) ،از دو بنيان فسفر ) (Pو روي ) (Znتشكيل شده است.
هر چه غلظت فسفر (اسيد فيتيك) باالتر و غلظت روي ) (Znدر ماده غذايي از جمله دانه گندم
پايينتر باشد ،اين نسبت افزایش می یابد و نامطلوب خواهد بود و برعكس هر چه غلظت فسفر (اسيد
فيتيك) کاهش و غلظت روي ) (Znدر ماده غذايي از جمله دانه گندم افزايش يابد ،اين شاخص
مطلوبتر خواهد بود .مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی ،عدم مصرف کودهای دارای روی ) (Znو
قابلیت جذب اندک روی بومی خاک (بهدلیل آهکی بودن خاک و بیکربناته بودن آب آبیاری) موجب
افزایش غلظت اسید فیتیک ( (C6H18O24P6در دانه گندم میشود .متأسفانه اين نسبت در گندمهاي
توليدي در خاك هاي آهكي ايران به دليل استمرار مصرف نامتعادل كودها به ويژه زيادهروي در مصرف
كودهاي فسفاتی و عدم مصرف کودهای محتوی روی ) ،(Znاز  60بیشتر ميباشد .چون قسمت عمده
(حدود  80درصد) اسيد فيتيك (شکل ذخیرهای فسفر) ،عناصر معدني و ويتامينها در سبوس گندم
تجمع مي يابد ،بنابراين ،متوليان بهداشت و سالمت مردم ،بجاي حل علمی مشكل زيادي اسيد فيتيك
در دانه گندم ،سادهترین راه یعنی جداسازي و دورريزي سبوس از آرد مصرفي مردم را اجرا میکنند كه
خود يك اشتباه تغذيهاي فاحش است و سبب افت جايگاه سالمت جامعه در كشور شده و میشود .به
عبارت ديگر ،علت حذف سبوس را زیادی اسيد فيتيك در آن ذكر کردهاند .اسيد فيتيك در سيستم
گوارشي بدن انسان از طريق تركيب با كاتيونهاي فلزي (كلسيم ،منيزيم ،آهن ،روي و ).....تشكيل نمك
فيتات داده و از سیستم گوارشی بدن ،طبق واكنش زير دفع میگردد:
بنابراین ،اگرچه این روش ) جداسازي سبوس از آرد( ،شاخص سالمت (نسبت مولی اسید فیتیک به روی)
را بهبود میبخشد ،اما از آنجا که بخش بزرگی از عناصر معدني و ويتامينها نیز در سبوس گندم قرار دارد،
این روش موجب کاهش شدید مقدار عناصر معدني و ويتامينها و در نتیجه سبب افت ارزش غذایی گندم
و نان تولیدی از آن میگردد .برای جلوگیری از حذف و یا کاهش درصد حذف سبوس ،باید غلظت اسید
فیتیک در گندمهای تولیدی را كاهش و در مقابل غلظت روی ( )Znرا افزايش داد .این امر تنها از طریق
غنیسازی گندم در مزرعه امكانپذير است .بدين منظور بايد مصرف کودها بهینه شود تا شاخص سالمت
به كمتر از  25كاهش یابد .در این صورت عناصر معدنی موجود در آرد سبوسدار ،قابل جذب شده و سطح
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بهداشتیجامعهنيزارتقاءمییابد.
• مقدار و نحوه مصرف روی) :(Znاگرچه عالئم ظاهری نشاندهنده کمبود روی) (Znدر بسیاری از افراد
جامعه است ،اما اندازهگیری روی ) (Znدر آزمایشگاههای تشخیص طبی معیار قضاوت و تشخیص
واقعی است .از اين رو ،به افرادی که دارای کمبود روی ) (Znهستند ،توصيه ميشود هر هفته  2الي
 3كپسول سولفات روی  220میلیگرمی (محتوی  50میلیگرم روی) مصرف کنند افرادي كه داراي
مشکل پروستات دارند و یا یکی از عالیم کمبود روی را دارند ،هر دو روز يك كپسول مصرف كنند.
بهتر است سولفات روی همراه با ناهار (حتماً وسط غذا) مصرف شود .لیکن ،برای افرادی كه زخم
معده دارند و يا نسبت به مصرف كپسول سولفات روي حساس هستند ،الزم است محتویات کپسول
روی را در آب پرتقال و یا در آب معمولي همراه با قرص ویتامین  Cجوشان (جذب روی در جوار
ویتامین  Cتسهیل مییابد) حل نموده و سپس حجم آن را با آب به حدود يك لیتر رسانده و سپس
بهتدریج مصرف نمايند .امروزه عالوه بر سولفات روی ،انواع دیگری از ترکیبات روی ) (Znنظیر انواع
مولتیمینرالها (سنتروم) ،سیترات روی ،گلوکونات روی و شربت روی (مخصوص کودکان) نیز در
داروخانهها با قیمت باالتری قابل تهیه میباشد.
توجه  :1استفاده از كپسول سولفات روي براي اولين بار ،ممكن است در افرادی که دارای کمبود روی ()Zn
شدید هستند ،باعث ايجاد حالت تهوع گردد كه با مصرف يك قاشق چايخوری عسل و يا با مصرف یک
عدد پرتقال و يا نارنگي برطرف خواهد گرديد.
توجه  :2نياز روزانه روي ( )Znبراي هر فرد از  15الي  40ميليگرم متفاوت ميباشد .با افزايش سن ،نياز به
آن بيشتر ميشود.
توجه  :3الزم به ذکر است که نباید در استفاده از مکملهای روی ( )Znزیادهروی کرد ،زیرا ممکن است
موجب بهم زدن تعادل سایر عناصر معدنی در بدن و خشک شدن پوست گردد .بنابراین ،مصرف بیش از دو
الی سه کپسول در هفته تحت هیچ شرایطی (مگر با تجویز پزشک متخصص) توصیه نمیگردد.
• راهحل واقعی :هر چند میتوان با تهیه و مصرف مکملها و قرصهای حاوی عناصر ریزمغذی مشکل
کمبود این عناصر را تا حدی برطـرف کرد ،ولی بـهدلیل عدم آگاهی عموم مردم ،هزینهبر بـودن و عدم
دسترسی همگانی ،این روش راهحل دائمی نیست .راه حل اساسی ،غنیسازی محصوالت کشاورزی در
محل تولید (بهویژه گندم و برنج که مصرف فراگیر و همگانی دارند) از طریق بهبود سالمت خاك (افزايش
مواد آلي) و رعایت اصول مصرف بهينه كودی در مزارع و باغها (کوددهی بر پايه نتايج تجزيه خاک هاي
تحت كشت فرآوردههاي زراعی ،دارویی ،زینتی و درختان جدیداالحداث و نيز كودهي در درختان مثمر و
زينتي بر پايه نتايج تجزیه برگي) است .با این روش ،زمینۀ بروز و شیوع بیماریهای ناشی از کمبود عناصر
غذایی بهویژه روی ) (Znبه شدت کنترل و رتبه بهداشتی جامعه نيز ارتقاء مييابد.
•نتیجهگیري :بهرغم آنکه اکثر مردم کشور ما ،مقدار کالری روزانه خود را دریافت میکنند ،رژیم
غذایی بیشتر آنها ،فاقد مقدار کافی عناصر معدنی (کلسیم ،منیزیم ،آهن و روی) است .بهعبارت دیگر
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بهرغم سیری شکم ،سلولهای بدن مردم گرسنه است .بهترین روش برای حل گرسنگی سلولی بدن،
در اولویت اول ،غنیسازی محصوالت کشاورزی در مزرعه ( )Enrichmentو در اولویت بعدی ،افزودن
عناصر مورد نیاز به مواد غذایی در فرآیند فرآوری آنها ( )Fortificationمیباشد .در کوتاه مدت و
بنا به دلیل فقر مواد غذایی در تامین عناصر معدنی بدن ،استفاده از مکملها توصیه میشود .از جمله
برای رفع کمبود روی) ( توصیه میشود که افراد بزرگسال حداکثر سه عدد کپسول سولفات روی
در هفته و در بین غذا مصرف کنند .برای کسب اطالعات علمی بیشتر در مورد روی ( ،)Znعالوه بر
منـابع ذیل ،به تـارنـمـای  )www.iza.com( www.zinc.orgو یا تـارنـمـاهای www.zinc.org/
 ،healthانجمن تغذیه ایران  ،www.ata-nut.orgدفتر بهبود تغذیه جامعه ،nut.behdasht.gov.ir
 www.nutrition.org.ukو روناس طب  www.ronasmed.comمراجعه فرمایید.
 -5-7-4نوع و زمان مصرف كودهاي محتوی روی
• كودهاي حاوي روي :از كودهاي مهم روي ميتوان سولفات روي معمولي با هفت مولکول آب كه محتوي
 24درصد روي ميباشد ،سولفات روي خشكبا دو مولکول آب محتوي  33درصد روي است که به صورت
پودري و گرانوله در كشور توسط بخش خصوصي توليد و مصرف ميشود ،كالت روي Zn-EDTA
محتوي  12-15درصد روي بوده و عمدتاً براي محلولپاشي و در شرايطي با آب آبياري قابل مصرف است.
سولفات روی :روی برای فعالیتهای آنزیمی ،تولید هورمونهای رشد ،تلقیح ،باروری و تشکیل میوه ضروری
بوده و کمبود آن باعث ریزبرگی ،تاخیر در باز شدن برگ و گلها ،ریزش میوه ،سرخشکیدگی و محدودیت
رشد میشود .این عنصر فعالکننده بیش از  300نوع آنزیم در انسان ،دام و گیاه است و در مجموعه
مکانیسمهای حفاظتی بدن نقش کلیدی دارد .آهكي بودن خاك ها pH ،باال ،ماده آلي كم و مصرف زياد
كودهاي فسفاتی از عواملي هستند كه قابليت استفاده این عنصر را براي گياهان محدود كرده و خسارات
جبرانناپذيري را بر ميزان توليد و كيفيت محصوالت وارد مینماید .استفاده از كودهاي شيميايي حاوي
اين عنصر به خصوص به همراه ماده آلي ،گوگرد و باكتريهاي مربوطه باعث بهبود شرايط تغذيهاي گياهان
شده و بسياري از نارسائيهاي تغذيهاي را برطرف ميسازد.
• كالت روي ( )Zn-EDTAمحتوي  12-15درصد روي بوده و عمدتاً براي محلولپاشي و در شرايطي با
آب آبياري قابل مصرف ميباشد.
• روش ،زمان و مقدار مصرف :این کود از طریق جایگذاری عمقی (موضعی،چالکود و نواری) و محلولپاشی
قابل مصرف است .درخاکهای سبک با آب آبیاری نیز قابل مصرف است اما تحت این شرایط بازیافت آن
کمتر خواهد بود .محلولپاشی پنج در هزار آن به همراه اوره و اسید بوریک در پاییز و یا اوایل بهار قبل از باز
شدن شکوفهها در افزایش تشکیل میوه بسیار مفید است.
 نباتات زراعی :هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان 30تا 50کیلو گرم در هکتارزیر خاک مصرف میشود .در ضمن در شالیزارها  50کیلوگرم بر هکتار سولفات روی قابل مصرف میباشد.
 درختان میوه :در زمستان در قسمت میانی سایهانداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یاکانال کود به میزان  200تا  300گرم به ازاء هر درخت بارور مصرف میشود.
Zn
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 محلولپاشی :در درختان میوه به نسبت  3تا  5در هزار و در محصوالت زراعی به نسبت  3تا  4در هزارمحلولپاشیمیشود.
 گیاهان و مناطق مورد مصرف :کمبود روی در خاکهای آهکی با  pHباال در ایران شایع و عالئم وعوارض ناشي از كمبود اين عنصر در اكثر نقاط ايران و اغلب محصوالت به فراواني به چشم ميخورد .مصرف
کودهای حاوی روی در این اراضی برای اکثر محصوالت مفید است ،مصرف اين كود به تدريج عوارض ناشي
از كمبود روي را برطرف و گلدهي ،تشكيل ميوه و ميزان عملكرد را افزايش خواهد داد.

 -5-8ارجحیت سوپرفسفاتساده بر سوپرفسفاتتریپل وارداتی از نظر تولید فرآوردههای کشاورزی
سالم :نظر به اینکه در کشور ما همه ساله کودهای فسفاتی مصرف میگردد ،لذا انباشتگی فسفر به

صورت رسوب فسفاتکلسیم در خاکهای زراعی کشور یک امر طبیعی است .از طرف دیگر ،آزاد شدن
فسفر در خاکهای آهکی به مراتب آسان تر از خاکهای اسیدی (انرژی اتصال فسفات به کلسیم پنج
مرتبه کمتر از انرژی اتصال فسفات به آهن و آلومینیم میباشد) است ( Havlinو همكاران2004 ،؛
ملکوتی .)1394 ،بنابراین ،چنانچه در مزارعي كه مقدار فسفر قابل استفاده با روش اولسن کمتر از
حدبحرانی ( 7تا  10میلیگرم بر کیلوگرم) باشد ،بهتر است از سوپرفسفاتساده تولید داخل بجای
سوپرفسفات تریپل وارداتی استفاده شود تا افزون بر افزايش عملكرد هكتاري و صرفهجویی ارزی ،از
غلظت آالینده کادمیوم که به همراه کود سوپرفسفات تریپل وارداتی وارد خاکهای زراعی میگردد،
نیز کاسته شود تا سالمت جامعه با مصرف محصوالت کشاورزی سالم ارتقاء یابد (ملکوتی.)1394 ،
بعبارت دیگر ،در خاکهایی که غلظت فسفر قابل استفاده در آنها بیشتر از پنج میلیگرم بر کیلوگرم
میباشد ،با عنایت به تجمع فسفر به شکل فسفاتکلسیم در خاکهای زراعی کشور ،دیگر نیازی به
مصرف همه ساله سوپرفسفات تریپل وارداتی نخواهد بود.
متأسفانه در عرف زارعین کشور ،همپا دانستن فسفر با نیتروژن و پتاسیم ،فرهنگ اشتباهی است که
باید آن را از طرق مختلف از جمله ترویج ،اصالح نمود تا از مصرف همه ساله کودهای سوپرفسفات
تریپل به دلیل انباشتگی فسفر در خاکهای آهکی ممانعت شود .بنابراین ،برای تامین فسفر مورد
نیاز گیاهان زراعی و باغی به منظور کسب عملکرد مطلوب ،به مقدار کمتری فسفر نیاز است که آن
هم به سهولت از سوپرفسفات ساده و حتی از خاک فسفات پودری که همراه با گوگردآلی بهصورت
نواری مصرف میگردد ،قابل تأمین خواهد بود .در اینجا بهتر است بین خصوصیات کمی-کیفی
سوپرفسفات ساده تولید داخل با سوپرفسفات تریپل وارداتی مقایسهای علمی به عمل آید (رجبی.1)1395 ،

 .1نامه مدیر عامل محترم شرکت گلبن بهار به مدیر محترم بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در رابطه با ارجحیت
سوپرفسفات ساده تولید داخل در مقایسه با سوپرفسفات تریپل وارداتی.
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مقایسهخصوصیاتسوپرفسفاتسادهتولیدداخلباسوپرفسفاتتریپلوارداتی

قیمت به ازاء هر کیلوگرم (ریال)

سوپرفسفات ساده تولید داخل
)(SSP
4.890

سوپرفسفات تریپل وارداتی
)(TSP

میزان فسفر کل )( (P2O5درصد)

22

46

میزان فسفر محلول در آب (درصد)

16

39

میزان گوگرد سولفاته (درصد)

36

4

میزان سولفات کلسیم (درصد)

20

4

اسید آزاد (درصد)

5

3

قابل توجه

ناچیز

>2

25

>10

50

خصوصیات کود

نام کود

مقدار عناصر ریزمغذی
میزان کادمیوم (میلی گرم بر کیلوگرم)
میزان سرب (میلی گرم بر کیلوگرم)

17.690

با عنایت به مطالب مندرج در جدول فوق ،چنین استنباط میگردد که:
••با یک مقایسه ساده بین سوپرفسفات تریپل با قیمت هر کیلوگرم  17.690ریال با سوپرفسفات ساده
با قیمت هر کیلوگرم  4.890ریال (قیمتها برگرفته از قراردادهای خرید شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی در سال جاری میباشد) ،میتوان با بهای یک کیلوگرم سوپرفسفات تریپل وارداتی3/61 ،
کیلوگرم سوپرفسفات ساده تولید داخل خریداری نمود.
• با خرید هر کیلوگرم سوپرفسفات تریپل 390 ،گرم فسفر محلول و  460گرم فسفرکل تحویل کشاورز
میگردد .در حالی که با خرید  3/61کیلوگرم سوپرفسفات ساده 578 ،گرم فسفر محلول 794 ،گرم
فسفرکل ( 48درصد فسفر محلول و 73درصد فسفرکل بیشتر) در طول زمان در حضور گوگرد سولفاته و
اسیدیته آزاد ،تمامی فسفر جذب گیاه میگردد .در واقع ،مقدار فسفر تحویلی به کشاورز 794گرم در برابر
 390گرم می باشد .عالوه بر این ،با مصرف سوپرفسفات ساده ،مقدار  433گرم گوگرد عنصری180 ،گرم
اسیدیته آزاد و مقادیر قابل توجهی از انواع ریزمغذیها در اختیار گیاه قرار میگیرد.
• در کشورهایی نظیر استرالیا ،برزیل و هندوستان ،کود سوپرفسفات ساده توسط کشاورزان در سطح
وسیع ،مصرف میگردد (طبق آمار منتشره توسط اتحادیه بینالمللی کود ،2013- IFA -در حالی
که در استرالیا  58در صد فسفر ) (P2O5مصرفی را سوپرفسفات ساده و فقط 4در صد فسفر )(P2O5
مصرفی را سوپرفسفات تریپل تشکیل میدهد ،این ارقام در برزیل به ترتیب  29و  16درصد و در
هندوستان  10و صفر درصد میباشد).
• از طرف دیگر ،در حالی است که میزان کادمیوم و سرب وارده به خاک زراعی با مصرف  3/61کیلوگرم
سوپرفسفات ساده بسیار ناچیز است ،لیکن با مصرف یک کیلوگرم سوپرفسفات تریپل وارداتی ،میزان
کادمیوم و سرب وارده به خاک به ترتیب  25و  50میلیگرم بر کیلوگرم خواهد بود.
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• با توجه به خصوصیات منحصر به فرد سوپرفسفات ساده در تأمین فسفر مورد نیاز بخش کشاورزی و
اینکه این کود میتواند به عنوان کود ملی مطرح گردد ،پیشنهاد میشود به جای سوپرفسفات تریپل
وارداتی ،از سوپرفسفات ساده استفاده شود ،زیرا صددرصد مواد اولیه آن در داخل کشور موجود بوده
و امکان تولید آن تا سقف  200هزار تن در سال در کشور فراهم است و مورد تأیید مؤسسه تحقیقات
خاک و آب و دیگر مراجع علمی نیز میباشد و به مراتب سالمتر از سوپرفسفات تریپل وارداتی است.
ت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری و در سبد مصرف کشاورزان قرار
این کود ملی ،توسط شرک 
داده شود که مصرف آن با عنایت به آهکی بودن خاکهای زراعی کشور ،علمیتر ،ارزانتر و سالمتر از
سوپرفسفات تریپل وارداتی خواهد بود.

 -5-9ارجحیت مصرف سرک سولوپتاس تولید داخل بر دیگر کودهای پتاسیمی

سولوپتاس (سولفات پتاسيم محلول ویژه کود آبیاری) محتوی  51درصد پتاسيم و  56درصد سولفات بوده
و حالليت آن در آب در دماي معمولي نزديك به  100در صد است .سولوپتاس با مقادير بهينه از عناصر
پتاسیم و گوگرد تركيب شده كه به سهولت قابل جذب در ريشه گياهان است .این کود تقريباً فاقد كلر
است .كود سولفات پتاسیم ویژه آبیاری به صورت پودر نرم سفيد رنگ وجود داشته و محلول آن اسيدي
است .بديهي است  pHپايين آن ،سبب افزايش درجه حالليت فسفر ،آهن و اكثر ريزمغذيهاي ديگر
شده ودر نهایت بهتر در دسترس ريشه قرار گرفته و همچنين ،احتمال گرفتگي لولهها در آبياري قطرهاي
در محلول اسيدي كمتر است .محاسن مصرف سرک این کود را می توان در افزایش عملکرد و بهبود
کیفیت محصوالت کشاورزی؛ شاخصهای آبشویی کم و ضریب شوری پایین؛ افزایش مقاومت گیاهان به
بیماریها و آفتها؛ محتوی گوگرد به صورت سولفات قابل جذب گیاه؛ خاصیت اصالح کنندگی موضعی
 pHریزوسفر و در نهایت افزایش کارایی پتاسیم خالصه نمود .این کود را میتوان در غلظتهاي معمولی
با اكثر كودها بهجز تركيبات كلسيمی (تشكيل رسوب سولفات كلسيم) مخلوط كرد .بهعالوه ،محلول آن
را ميتوان با اكثر سموم حشرهكش و ضد قارچ به منظور برگپاشي مخلوط و به سهولت به ميزان  15تا
 50کيلوگرم در هکتار با روش كودآبياري (به صورت تقسیط) و یا به ميزان  5تا  10کيلوگرم بر هکتار به
صورت محلولپاشي استفاده نمود.
مصرف اين كود در خاک های تخليه شده از پتاسیم و شور به ویژه براي محصوالت پرتوقع نظير انواع سبزي
و صيفي نسبت به ساير كودهاي پتاسيمي ارحجيت دارد .مطالعات نشان داده كه نيترات بيش از حد در
موقع تشكيل ميوه ،باعث افت كيفيت ميوه ميشود .يون كلر از اجزاء قابل مالحظه موجود در خاكهاي
شور است و زيادي آن باعث افت كيفيت بسياري از محصوالت كشاورزي كه بدان حساس هستند ،ميشود.
این کود داراي شاخصهاي آبشويي كم و ضريب شوري كم است .خصوصيات شيميايي و فيزيكي سولو
پتاسهای وارداتی و تولید داخل در جدول زیر درج شده است.
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مشخصات سولوپتاسهای (سولفات پتاسیم ویژه کود آبیاری) وارداتی و تولید داخل
مشخصات

سولوپتاس
( بلژیک)

سولوپتاس
(تولید داخل)

درصد پتاسیم )(K2O

52

52

درصد سولفات )(SO4

52

52

درصد سدیم )(Na

کمتر از نیم درصد

کمتر از نیم درصد

درصد کلر )(Cl

کمتر از نیم درصد

کمتر از نیم درصد

درصد رطوبت آزاد

کمتر از نیم درصد

کمتر از نیم درصد

قیمت فروش
(تومان به ازای هر کیلوگرم)

45.000

30.000

* درجه حاللیت این کود در آب  25درجه سانتیگراد ،برابر  100درصد است.

در پاسخ به پرسشی که چرا در خاکهای رسی با سطوح باالی پتاسیم که زیرکشت گیاهان پرتوقع
پتاسیم دوست نظیر ذرت میباشند ،حتی به مصرف قبل از کاشت سولفاتپتاسیم نیز عکسالعمل
مناسب نشان نمیدهند ،باید گفت که در مرحله گلدهی ،ذرت نیاز پتاسیمی باالیی دارد .یعنی مقدار
پتاسیمی که روزانه ذرت از خاک میگیرد ،باال بوده و خاک توانایی تأمین این مقدار زیاد پتاسیم را
بهرغم پتاسیم قابل استفاده باال ندارد [ذرتدانهای در طول زمان خوشهدهی خود ،روزانه حدود هشت
کیلوگرم نیتروژن ( ،)Nدو کیلوگرم فسفر ( ،)P2O5شش کیلوگرم پتاسیم ( 600 ،)K2Oگرم گوگرد
( 230 ،)Sگرم روی ( )Znو  55گرم بور( )Bاز خاک زیرکشت خود برداشت مینماید ( Benderو
همکاران ،])2013 ،لذا ذرت به مصرف سولفاتپتاسیم قبل از کاشت نیز به دلیل تثبیت ،عکسالعمل
مناسب نشان نمیدهد .راه حل در چنین مواقع ،استفاده از کودهای محلول پتاسیمی به ویژه سولوپتاس
با روش كودآبياري بطور تقسیط میباشد .با این روش ميتوان به سهولت ضمن نیل به افزایش عملکرد
هکتاری ،کارآیی پتاسیم را نیز بطور معنیداری بهبود بخشید .بنابراین ،در این مرحله الزم است از این
نوع کودهای پتاسیمی به ویژه سولفات پتاسیم محلول ویژه کود آبیاری به صورت سرک استفاده شود.
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 -6-1چکیده چند پایاننامه

 -6-1-1بررسیاثرمصرفبهینهکودبرعملکردوترکیباتشیمیاییاسانسگیاهداروییبهلیمو
زارع ( )1391در یک پروژه تحقیقاتی ،به منظور بررسی نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و
کیفیت اسانس گیاه دارویی بهلیمو ( ،)Lippia citriodoraآزمایشی در بستر خاکی گلخانه دانشکده
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال  ،1390اجرا نمود .در این آزمایش تیمارها شامل :تیمار اول =
شاهد (بدون مصرف کود)؛ تیمار دوم= کوددهی براساس عرف زارع ()NP؛ تیمار سوم= مصرف بهینه
کود و تیمار چهارم= مصرف بهینه کود همراه با کود زیستی بودند .نتایج نشان داد در حالی که عملکرد
(وزن خشک) و میزان اسانس در برداشت اول در تیمار دوم (کوددهی سنتی براساس عرف زارع) 810
و  ،10/6تیمار سوم (مصرف بهینه کود) 1300و  19/2و تیمار چهارم (تیمارسوم  +کود زیستی) برابر
1320و  20/5کیلوگرم بر هکتار گردید .در برداشت دوم نیز عملکرد و اسانس در تیمار دوم (کوددهی
سنتی براساس عرف زارع)  ،10/12 ،806تیمار سوم (مصرف بهینه کود) 18 /96 ،1096و تیمار چهارم
(تیمارسوم  +کود زیستی) برابر  19/47 ،1203کیلوگرم بر هکتار گردید .همچنين نتايج تجزيه اسانس
نشان داد كه درصد سيترال (نرال +ژانيال) دراسانس برداشت اول در تيمار دوم  41/2بود ،اين ارقام
در تيمارهاي سوم 49/9و ششم  52/2بدست آمد .نتایج این تحقیقات نشان داد که عملکرد و میزان
اسانس در تیمار مصرف بهینه کود در مقایسه با کوددهی براساس عرف زارع به ترتیب  41و  93در
صد افزایش یافت -شکلهای زیر .ایشان چنین نتیجهگیری نمود که مصرف بهینه کود سبب افزایش
معنی دار عملکرد ،میزان اسانس تولیدی ،درصد ماده مؤثره و همچنین افزایش درآمد تولیدکنندگان
گیاهان دارویی می شود .لذا پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای
تحقیقاتی و همچنین در مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد (زارع.)1391 ،

اثر تیمارهای مختلف کود بر مجموع عملکرد برگ خشک
در گیاه دارویی بهلیمو در دو برداشت (زارع)1391 ،

اثرتیمارهایمختلفکودیبرمجموععملکرداسانسدر
برگ گیاه دارویی بهلیمو در دو برداشت (زارع)1391،
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 -6-1-2بررسي اثرات كاربرد تلفيقي كودهاي شيميايي و دامي بر ويژگيهاي زراعي و افزايش
عملكرد دو رقم كلزا در آذربايجان شرقي :الطافی( )1392در این آزمایش تاثیر هفت تیمار کودی
شامل تیمار شاهد= بدون مصرف كود ()T1؛تیمار دوم=  100درصد کود دامی (20تن در هكتار)
()T2؛ تیمار سوم= 100درصد کود شیمیایی ()T3؛ تیمار چهارم=  75درصد کود دامی 25 +
درصد کود شیمیایی ()T4؛ تیمار پنجم=  50درصد کود دامی  50 +درصد کود شیمیایی ()T5؛
تیمار ششم=  25درصد کود دامی  75 +درصد کود شیمیایی ( )T6و تیمار هفتم= کوددهی مطابق با
عرف زارعین (كودهای نیتروژنی و فسفاتی) ( )T7به عنوان فاکتور اصلی بر صفات زراعی دو رقم کلزا
شامل اکاپی و لیکورد به عنوان فاکتور فرعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل
تصادفی با سه تکرار بررسی شد .نتایج نشان داد که منابع مختلف کودی تاثیر معنی داری برعملکرد
دانه و روغن داشتند .در حالي كه عملکرد دانه و روغن در قطعه شاهد (تیمار اول) و در قطعه کود
دهی بر اساس عرف زارعین (تیمار هفتم) به ترتیب  630 ،1592و  924 ،2091کیلوگرم بر هکتار
گردید ،بیشترین عملکرد دانه و روغن مربوط به تیمارهای پنجم در رقم لیکورد بود .استفاده تلفیقی
کودهای دامی و شیمیایی (تیمار پنجم) در رقم لیکورد ،موجب تولید  2816کیلوگرم بر هکتار
کلزا شد که نسبت به شاهد  73درصد و نسبت به عرف زارعین  40درصد افزایش عملکرد داشت.
همچنین بیشترین عملکرد روغن نیز در رقم لیکورد (تیمار پنجم) با عملكرد  1326کیلوگرم بر
هکتار روغن بود كه نسبت به تيمار شاهد  102درصد و نسبت به تيمار عرف زارع  49درصد افزايش
روغن بدست آمد .لذا پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای
تحقیقاتی و همچنین در سطح مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد.

اثر سطوح مختلف کودی بر عملکرد دانه کلزا
(الطافی)1392 ،

اثر سطوح مختلف کودی بر عملکرد روغن در کلزا
(الطافي)1392 ،

 -6-1-3تاثیر سطوح مختلف روی و بور بر عملکرد و ماده خشک در سیب زمینی:
سيب زميني بعنوان چهارمين محصول غذايي بعد از گندم ،برنج و ذرت بشمار مي رود .به دليل
باال بودن عملكرد و خصوصيات تغذيه اي مطلوب اين محصول ،سطح زير كشت آن نسبت به
ساير محصوالت در حال افزايش مي باشد .يكي از داليل گسترش كشت سيب زميني ،وجود
مقدار زياد فيبر ،نشاسته ،پتاسيم ،پروتئين ،ويتامين ها به ويژه ويتامين  Cو همچنين ديگر مواد
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معدني مي باشد .كمبود روي ) (Znو بور ) (Bدر خاك هاي آهكي كشور شايع است و از علل آن
مي توان به ماهيت آهكي بودن خاك هاي تحت كشت ،پايين بودن مواد آلي ،باال بودن  ،pHتداوم
خشكسالي و بي كربنات زياد در آب آبياري اشاره نمود .به منظور بررسي نقش اين عناصر (روي
و بور) در افزايش عملكرد ،بهبود كيفيت و افزايش درصد ماده خشك سيب  زميني ،آزمايشي به
صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در قالب فاكتوريل با سه تكرار در ايستگاه تحقيقات جلگه
رخ واقع در  45كيلومتري تربت حيدريه (خراسان رضوي) در سال  1391انجام شد .در اين
آزمايش روي در سه سطح ( 40 ،0و  80كيلوگرم در هكتار از منبع سولفات روي) و بور در چهار
سطح ( 5 ،2/5 ،0و 10كيلوگرم در هكتار از منبع اسيد بوريك) مورد آزمون قرار گرفت .تيمارهاي
اين آزمايش شامل تيمار اول :مصرف تمامي عناصر غذايي براساس آزمون خاك بجز روي و بور؛
تیمار دوم :تیمار اول  2/5 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار سوم :تیمار اول  5 +کیلوگرم
بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار چهارم :تیمار اول  10 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار پنجم:
تیمار اول  40 +کیلوگرم بر هکتار سولفات روی؛ تیمار ششم :تیمار پنجم  2/5 +کیلوگرم بر هکتار
اسید بوریک؛ تیمار هفتم :تیمار پنجم  5 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار هشتم :تیمار
پنجم  10 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار نهم :تیمار اول  80 +کیلوگرم بر هکتار سولفات
روی؛ تیمار دهم :تیمار نهم  2/5 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار یازدهم :تیمار نهم 5 +
کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک؛ تیمار دوازدهم :تیمار نهم  10 +کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک
بود .مقادير عملكرد و درصد ماده خشك  12تيمار آزمايشي به ترتيب شامل :تيمار اول 28/3 :و
19/6؛ تيمار دوم 38/35 :و 19/8؛ تيمار سوم 34/17 :و 19/79؛ تيمار چهارم 33/3 :و 19/68؛
تيمار پنجم 42/45 :و 20/62؛ تيمار ششم 45/7 :و 20/84؛ تيمار هفتم 34/64 :و 20/21؛ تيمار
هشتم 36/08 :و 19/97؛ تيمار نهم 38/12 :و 20/92؛ تيمار دهم 41/53 :و 22/65؛ تيمار يازدهم:
 40/45و 20/96؛ تيمار دوازدهم 34/25 :و  20/84تن در هكتار بود .نتايج اين آزمايش نشان داد
در حالي كه در قطعات شاهد ،عملكرد و ماده خشك  28/3تن در هكتار و  19/8درصد بود .اين
مقادير براي عملكرد در بهترين تيمار آزمايشي (تيمار ششم)  45/7تن در هكتار و براي درصد
ماده خشك بهترين تيمار آزمايشي (تيمار دهم)  22/65افزايش يافت كه نشان از افزايش 38
درصدي عملكرد و 13 /5درصدي ماده خشك نسبت به شاهد داشت .لذا پیشنهاد می شود اصول
مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرح های تحقیقاتی و همچنین در سطح مزارع ،باغ های
میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد (دادخواه.)1391 ،
 -6-1-4بررسی مصرف بهینه کودی در افزایش عملکرد و کاهش نسبت مولی
اسیدفیتیک به روی در دانه برنج :به منظور بررسی نقش مصرف بهینه کودی در افزایش
عملکرد و کاهش نسبت مولی اسید فیتیک به روی ( )PA/Znدر برنج رقم شیرودی ،آزمایشی
به صورت مزرعهای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با  6تیمار در  4تکرار در سال زراعی
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 1390-91در یکی از شالیزارهای شهرستان بابل اجرا شد .در این آزمایش تیمار اول = شاهد
(بدون مصرف کود)؛ تیمار دوم = کوددهی براساس عرف زارع()NP؛ تیمار سوم = مصرف بهینه
کود (براساس آزمون خاک)؛ تیمار چهارم = تیمار سوم  +پتاسیم اضافی؛ تیمار پنجم = تیمار چهارم
 +روی اضافی؛ تیمار ششم = تیمار سوم  +روی اضافی  +فسفر اضافی بودند .پس از نمونهبرداری
مرکب از خاک مزرعه ،تجزیه فیزیکی -شیمیایی براساس روشهای متداول موسسه تحقیقات خاک
و آب صورت گرفت .پس از کشت برنج ،کوددهی براساس تیمارهای موردنظر اعمالو کلیه عملیات
داشت شامل مبارزه با آفات و بیماریها ،وجین و آبیاری مطابق عرف شالیکاران منطقه انجام شد.
در اوایل شهریور ماه ،1391برداشت محصول برای اندازهگیری عملکرد شالی و برنج صورت گرفت.
پس از تبدیل شلتوک به برنج قهوهای و سفید ،میزان فسفر و روی در شلتوک ودانههای قهوهای و
سفید اندازهگیری و  PA/Znدر دانهها محاسبه و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .عملکرد دانه در تیمار شاهد  4394کیلوگرم بر هکتار بود ،این ارقام در تیمارهای
دوم به ترتیب 6384؛ سوم 6140؛ چهارم 6151؛ پنجم 6377؛ ششم 6346کیلوگرم بر هکتار
گردید .حداقل عملکرد دانه در تیمار شاهد و حداکثر عملکرد دانه در تیمار دوم بودکه در سطح
یک درصد معنی دار گردید .نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف بر وزن صددانه ،تعداد کل دانه و
تعداد دانههای پوک در هر خوشه تاثیر معنیداری نداشتند .در حالی که  PA/Znدر شلتوک ،برنج
قهوه ای و سفید در تیمار اول به ترتیب  41/7و  35/1و 19/6بود ،این ارقام در تیمار دوم به ترتیب
 44/2و 33/8و26/4؛ تیمار سوم  40/9و 35/8و 22/6؛ تیمار چهارم  35/5و 32/1و 25/3؛ تیمار
پنجم  39/81و 33/3و 23/8؛ تیمار ششم  48/0و  42/1و  30/7گردید.نسبت مولی اسید فیتیک
به روی در شلتوک و برنج سفید از نظر آماری معنی دار نگردید ،ولی در برنج قهوهای حداقل PA/Zn
مربوط به تیمار چهارم و حداکثر آن در تیمار ششم بود که در سطح یک درصد معنیدار گردید .با
توجه به خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاکهای شالیزاری تحت بررسی و با عنایت به نتایج بدست
آمده چنین استنباط گردید که برای ارتقاء سطح سالمت جامعه،تیمار چهارم مناسبترین بود .لذا
پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای تحقیقاتی و همچنین
در مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد( .رهبرشیراز.)1391 ،
 -6-1-5عملکرد گل و كالله زعفران تحت تاثير مصرف پتاسيم و روي در غرب استان
خراسان رضوی :زعفران )  (Crocus sativus L.یکی از گرانترین چاشنی های غذایی دنیا
می باشد .با وجود اینکه ایران بیشترین میزان تولید زعفران جهان را به خود اختصاص داده است،
لیکن میزان عملکرد در واحد سطح کمتری نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده این محصول را
دارد .این تحقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی مصرف پتاسیم و روي برعملکرد گل و كالله زعفران
در جنوب شهرستان سبزوار در سال زراعی  1391-92براساس نتایج تجزیه خاک اجرا گردید .این
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل  9تیمار سه سطح پتاسیم
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(100 ،0و  200کیلوگرم بر هکتار) و سه سطح روی ( 25 ،0و  50کیلو گرم بر هکتار) در سه
بلوک به ابعاد  2×12متر اجرا گردید .صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد گل ،وزن گل و وزن
کالله در هر کرت بود که بعد از اندازه گیری ،داده ها با نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف پتاسیم تأثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری
شده نداشته ،لیکن با مصرف  200كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسیم ،تعداد گل  5/5درصد ،وزن
گل  5/6درصد و وزن خشک کالله  8/5درصد نسبت به شاهد افزايش يافت .علت عدم واکنش
زعفران به مصرف قبل از زمان گلدهی  200کیلوگرم بر هکتار سولفات پتاسیم به رغم مقدار
 200میلی گرم بر کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده در خاک را می توان به شرایط نامناسب جوی
و عملکرد پایین زعفران در سال جاری مربوط دانست .اما تأثیر سطوح مختلف روی بر صفات
اندازه گیری شده در سطح پنج درصد معنی دار گردید ،به طوری که مصرف  25كیلوگرم در هكتار
سولفات روي باعث افزایش  65درصد تعداد گل و  84درصد وزن گل ،و سبب  1/5برابر شدن
وزن خشک کالله نسبت به شاهدگردید .با مصرف  50کیلوگرم سولفات روی نه تنها صفات مورد
اندازهگیری افزایش نیافت ،بلکه میزان عملکرد زعفران به کمتر از شاهد رسید .با عنایت به نتایج
بدست آمده پیشنهاد میگردد این آزمایش در دورهها ،مناطق دیگر و همچنین نسبت به سایر عناصر
غذایی تکرار شود تا بتوان یک فرمول کودی مناسب برای زعفران برمبنای نتایج تجزیه خاک ارائه
نمود .لذا پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای تحقیقاتی و
همچنین در سطح مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد (اکرمی.)1392 ،

تأثیر کودهای پتاسیمی و روی بر تعداد گل زعفران

 -6-1-6بررسی اثربخشی اشعه گاما در شرایط مصرف بهینه کودی بر افزایش طول عمر
انباری سیب زمینی و پیاز در ایران :سیب زمینی و پیاز از محصوالت ارزشمندی هستند که
نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارند .اما متأسفانه این محصوالت دارای ضایعات انباری باالیی
بوده و هر ساله مقادیر قابل توجهی از آن ها از بین می رود .چنین به نظر می رسد که یکی از علل
باال بودن درصد ضایعات دراین نوع محصوالت ،پايين بودن درصد ماده خشک و باال بودن غلظت
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آالینده هایی نظیر نیترات و کادمیوم در آن ها باشد که عمدتاً ناشی از مصرف بیرویه کودهای
نیتروژنی ،فسفاته و عدم رعایت اصول مصرف بهینه کودی است .در حال حاضر یکی از روش های
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ،استفاده از اشعه گاما می باشد .برای بررسی نقش مصرف
بهینه کود و کشاورزی ارگانیک در افزایش اثربخشی اشعه گاما،آزمایشی به صورت فاکتوریل در
قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو گیاه سیب زمینی و پیاز در سال -92
 1391انجام شد.در هر دو آزمایش سه فاکتور شامل نوع کوددهی (در سیبزمینی مصرف کود
بر اساس عرف زارعین و مصرف بهینه کود بر اساس آزمون خاک و در پیاز مصرف کود بر اساس
عرف زارعین و کوددهی ارگانیک) ،پرتودهی با اشعه گاما (شاهد و پرتودیده) و زمان اندازه گیری
فاکتورهای مورد نظر ( قبل از انبارداری و  6ماه پس از انبارداری) مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدا
درصد ماده خشک ،غلظت نیترات و کادمیوم در تمام نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد
موسسه تحقیقات خاک و آب اندازه گیری شد و سپس نمونه ها با دز  0/15کیلوگری پرتودهی
شده و نمونه های شاهد و پرتودیده به مدت  6ماه تحت دمای  15الی  20درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی  40الی  60درصد انبار شدند و پس از  6ماه ذخیرهسازی ،درصد ماده خشک و
غلظت نیترات و کادمیوم در آن ها مجددا ً اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که مصرف بهینه کود
و استفاده از کودهای آلی باعث کاهش معنی دار غلظت آالینده های نیترات و کادمیوم و افزایش
درصد ماده خشک در سیبزمینی و پیاز و به تبع آن افزایش ماندگاری آن ها شد .اشعه گاما نیز
با ممانعت از جوانه زنی و کاهش انقباض و هدررفت آب در غده های سیبزمینی و پیاز بر افزایش
ماندگاری آن ها تأثیر معنی دار داشت .به طورکلی در سیبزمینی بهترین ترکیب تیماری متعلق به
تیمار مصرف بهینه پرتودیده بود .با عنایت به نتایج به دست آمده نظر به اینکه میزان کاهش وزن
سیبزمینی های حاصل از تیمار مصرف بهینه کود و پیازهای حاصل از کوددهی ارگانیک در دوره
انبارداری حداقل بود ،لذا ارجحیت پرتودهی اشعه گاما در شرایط مصرف بهینه کودی بر افزایش
ماندگاری سیبزمینی و پیاز به اثبات رسید .بنابراین ،توصیه میگردد که این آزمایش در مورد
سایر محصوالت کشاورزی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد (عباسی.)1392 ،
 -6-1-7نقش مصرف بهینه کود بر عملکرد کمی و کیفی سیر در استان مازندران :سیر
( )Allium sativumدومین محصول پیازی از نظر وسعت کشت و اولین محصول پیازی از نظر
ارزش غذایی و مقدار ماده خشک محسوب می شود .به منظور بررسی نقش مصرف بهینه کود در
عملکرد کمی و کیفی سیر ،تحقیقی در سال زراعی  1392-93در قالب طرح بلوک کامال تصادفی
با شش تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل در استان مازندران انجام شد.
در این آزمایش تیمار اول= شاهد (بدون مصرف کود)؛ تیمار دوم= کوددهی براساس عرف زارع
()NP؛ تیمار سوم= مصرف متعادل کود (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک)؛ تیمار چهارم=
تیمار سوم  +پتاسیم اضافی؛ تیمار پنجم= تیمار سوم  +روی اضافی؛ تیمار ششم= تیمارسوم +
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پتاسیم اضافی  +روی اضافی بودند .پس از نمونه برداری مرکب از خاک و تجزیه فیزیکوشیمایی
آن براساس روش های متداول ،کوددهی و سپس کشت و عملیات داشت انجام گرفت .صفات
مورد اندازه گیری شامل عملکرد پیاز سیر ،درصد ماده خشک ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،روی و
گوگرد در پیاز سیر بودند که با استفاده از نرم افزار  MSTATCمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج نشان داد مقادير عملكرد شش تيمار آزمايشي به ترتيب شامل :تيمار اول8/15 :؛ تيمار دوم:
8/25؛ تيمار سوم10/35 :؛ تيمار چهارم11/8 :؛ تيمار پنجم 10/70 :و تيمار ششم10/85 :تن در
هکتار بودند .بیشترین عملکرد با  11/8تن در هکتار ،مربوط به تیمار چهارم بود .کاربرد سولفات
روی تاثیر قابل توجهی در افزایش غلظت روی برگ و پیاز سیر داشت .بیشترین غلظت روی در
برگ و پیاز سیر ،مربوط به تیمار پنجم با  57و  29میلی گرم بر کیلوگرم بود .همچنین کاربرد
کلرور و سولفات پتاسیم تاثیر قابل توجهی در افزایش پتاسیم برگ و پیاز سیر داشت به طوری
که بیشترین مقدار پتاسیم در برگ و پیاز سیر ،مربوط به تیمار ششم با میزان  2/47و 1/83
درصد بود .بیشترین مقدار فسفر در برگ و پیاز سیر ،مربوط به تیمار عرف زارع با میزان 0/51و
 0/28درصد بود اما در هیچکدام معنیدار نشد .بیشترین مقدار نیتروژن در برگ و پیاز سیر مربوط
به تیمار عرف زارع با میزان  2/58و  2/43درصد بود .بیشترین مقدار گوگرد ،مربوط به تیمار ششم با
میزان  0/92و  0/57درصد بود که در برگ سیر معنیدار شد اما در پیاز سیر معنیدار نشد .بیشترین
درصد ماده خشک ،مربوط به تیمارم چهارم با میزان  47/97درصد و بیشترین درصد رطوبت،
مربوط به تیمار شاهد با میزان 66/81درصد بود .با عنایت به نتایج حاصله چنین استنباط گردید که
مصرف متعادل کود (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک) سبب افزایش معنیدار عملکرد ،بهبود
خصوصیات کمی و کیفی برگ و پیاز سیر و همچنین افزایش درآمد تولیدکنندگان سیر گردید .لذا
پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای تحقیقاتی و همچنین
در سطح مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد (قربانی.)1393 ،
 -6-1-8بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر افزایش عملکرد و کاهش کادمیوم در غده های
سیب زمینی :تأمین مواد غذایی سالم و عاری از آلودگی برای جمعیت در حال رشد کشور الزامی
است .سیبزمینی از محصوالت غدهای می باشد که نقش مهمی در سبد غذایی مردم ایران دارد.
سرانه مصرف سیبزمینی در ایران و جهان به ترتیب برابر  43و  80کیلوگرم در سال به ازاء هر
نفر می باشد .پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر پتاسیم ( )Kو روی ( )Znبر تجمع کادمیوم
( )Cdدر غده های سیبزمینی ،در سال زراعی  1393-94در یکی از مزارع شهرستان فریدن
اصفهان آزمایشی در مزرعهای آلوده به کادمیوم با نه تیمار و چهار تکرار به اجرا درآمد .پس از
برداشت نمونه به صورت تصادفی از عمق  0-30سانتیمتری خاک ،تجزیه خاک انجام و سپس
اقدام به توصیه کودی گردید .میزان فسفر ،کادمیوم ،پتاسیم و روی قابل جذب خاک به ترتیب
برابر با  115 ،3/54 ،46و  0/94میلی گرم بر کیلوگرم بود .در این آزمایش ،پتاسیم در سه سطح
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( 150 ،0و  300کیلوگرم بر هکتار) از منبع سولفاتپتاسیم و روی در سه سطح ( 20 ،0و 40
کیلوگرم بر هکتار) از منبع سولفاتروی مورد استفاده قرار گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار
اول (شاهد)= کوددهی بر مبنای نتایج تجزیه خاک به استثنای مصرف پتاسیم و روی؛ تیمار دوم=
 150کیلوگرم بر هکتار پتاسیم +بدون مصرف روی؛ تیمار سوم= 300کیلوگرم در هکتار پتاسیم+
بدون مصرف روی؛ تیمار چهارم= بدون مصرف پتاسیم 20 +کیلوگرم بر هکتار روی؛ تیمار پنجم=
 150کیلوگرم بر هکتار پتاسیم 20 +کیلوگرم بر هکتار روی؛ تیمارششم=  300کیلوگرم بر هکتار
پتاسیم 20 +کیلوگرم بر هکتار روی؛ تیمار هفتم= بدون مصرف پتاسیم  40 +کیلوگرم بر هکتار
روی؛ تیمار هشتم=  150کیلوگرم بر هکتار پتاسیم 40 +کیلوگرم بر هکتار روی و تیمار نهم=
 300کیلوگرم بر هکتار پتاسیم 40 +کیلوگرم بر هکتار روی بود .صفات مورد اندازه گیری در
غده ها شامل عملکرد ،درصد ماده خشک ،مقدار عناصر غذایی و در خاک شامل نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم ،آهن ،روی ،منگنز ،مس و کادمیوم بود .نتایج این آزمایش نشان داد که الف) بیشترین
عملکرد هکتاری در تیمار چهارم برابر با  38/5و کمترین آن در تیمار شاهد برابر با  24/0تن در
هکتار بود؛ ب) بیشترین غلظت پتاسیم در غده ها در تیمار ششم برابر با  378و کمترین آن در
تیمار شاهد برابر  277میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد؛ پ) بیشترین غلظت روی
در غده ها در تیمار هفتم برابر با  46و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد برابر با  18میلیگرم
بر کیلوگرم بود و ت) در حالي كه در تیمار شاهد ،مقدار غلظت کادمیوم غدهها حدود چهار برابر حد
مجاز ( 0/20میلیگرم بر کیلوگرم) یعنی  0/77میلیگرم بر کیلوگرم بود ،در سایر تیمارها این غلظت
به طور معنیداری کاهش یافت و بیشترین مقدار کاهش کادمیوم در غدهها در تیمارهای پنجم و
ششم حدود  0/23میلیگرم بر کیلوگرم بود که در سطح پنج درصد معنیدار گردید .با توجه به نتایج
فوق ،چنین استنباط گردید که با مصرف بهینه کودی ،عالوه بر تأمین حداکثری عملکرد کمی-کیفی
هکتاری سیبزمینی ،تولید غذای سالم حتی در مزارع آلوده به کادمیوم نیز امکانپذیر میباشد .لذا
پیشنهاد میشود اصول مصرف بهینه کودی از این به بعد در کلیه طرحهای تحقیقاتی و همچنین در
سطح مزارع ،باغهای میوه و گیاهان دارویی رعایت گردد (حسینی.)1394 ،
 -6-1-9نقش پتاسيم ( )Kو روي ( )Znدر کاهش اثرات تنش شوري:گياهان حساس به
شوري نسبت به مصرف پتاسيم ( )Kعکس العمل مناسب تري نشان مي دهند .با افزايش نسبت
پتاسيم به سديم ( )Na /Kدر محلول خاک ،تحمل گياه به شوري افزايش مي يابد .شواهد نشان
مي دهد که تحت شرايط شور ،عالئم کمبود پتاسيم با وجود باال بودن غلظت آن در برگ هاي
گندم ،همچنان وجود دارد .چه مقداري از پتاسيم جذب شده براي خنثي کردن بار الکتريکي کلر
( )Clذخيره شده در واکوئل تجمع يافته و کمکي به واکنش هاي حياتي نمي نمايد .لذا در اين
شرايط با افزايش مصرف سولفات پتاسيم مي توان عالوه بر رفع عالئم کمبود ،اثرات مسموميت
شوري را کاهش و عملکرد را افزايش داد.
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با افزايش غلظت پتاسيم در محلول خاک ،تحمل گياهان به تنش شوري زياد ميگردد .اين در حالي
است که وقتي ميزان آب قابل دسترس گياه کم باشد ،افزايش پتاسيم حتي در شوريهاي باال (15
دسيزيمنس بر متر) باعث بيشتر شدن تحمل گياه ميگردد .مصرف سولفاتپتاسيم در شرايط شور
موجب کاهش اثرات سوء تجمع سديم ( )Naو کلر ( )Clدر برگهاي گندم شده و در نهايت عملکرد
را افزايش ميدهد .همچنين حد بحراني پتاسيم براي محصوالت زراعي مقاوم به شوري نظير پنبه در
شرايط شور ( 250ميليگرم در کيلوگرم) بيش از شرايط غير شور ( 210ميليگرم در کيلوگرم) است
و براي گياهان نيمه محتمل و يا حساس به شوري اين اختالف بيشتر خواهد بود.
با افزايش غلظت پتاسيم و روي در شرايط شور ،پراکنش و طول ريشه ها زياد شده که در نتيجه آن
سطح جذب عناصر غذايي افزايش مي يابد .همچنين مصرف سولفات روي در اين شرايط تشکيل
آوندهاي چوبي را در گياهان تحت تنش شوري در مقايسه با گياهان بدون مصرف آن بهبود داده
و از تخريب آن جلوگيري مي نمايد.
از آنجايي که کلر ( )Clدر رقابت با نيترات خاک ،جذب ازت را مختل مي نمايد و از طرفي با
مصرف پتاسيم ،بازيافت ازت افزايش مي يابد ،ميزان نياز گندم به ازت ،پتاسيم و روي با شورتر
شدن آب آبياري افزايش مي يابد .به طوري که به ازاء افزايش هر واحد شوري (بيش از آستانه
کاهش گندم) حدود  25کيلوگرم اوره و  20کيلوگرم سولفات پتاسيم و  5کيلوگرم سولفات روي
در هر هکتار بيش از مقدار کود توصيه شده در شرايط غير شور پيشنهاد مي گردد.

 -6-2چند پرسش کاربردی و پاسخآن ها

پرسش  -1پنج نسبت مهم )حدبحراني یک عنصر غذايي در خاک ،غلظت بحرانی یک عنصر غذايي در
برگ ،نسبت عناصر غذايي جذب شده توسط گیاهان ،نسبت مطلوب مصرف كود در كشور و نسبتهاي
توصيه كودي عناصر غذايي پرمصرف براي محصوالت مختلف کشاورزی) كه بايستي ملكه ذهن بوده
وآنها را همیشه در رابطه با توصیه بهینه کودی بایستی به خاطر داشته باشید ،نام ببريد.
پاسخ -1
الف) حدبحراني ) (Critical levelیک عنصر غذايي در خاک شاخصی است كه در كمتر از آن مقدار،
پاسخ گیاه به مصرف كود همان عنصر -بهشرط رعایت اصول تغذیه بهینه گیاهی و مدیریت مطلوب سایر
عوامل موثر در تولید -مثبت و اقتصادی (میزان درآمد کشاورز بیش از دو برابر قیمت خرید کود) است .مقدار
حد بحراني عناصر غذايي قابل استفاده در خاك به ترتیب درصد کربن آلی بیش از  1/50درصد ،فسفر ،12
پتاسیم  ،250گوگرد  ،15منیزیم  ،500آهن  ،10منگنز  ،7روی  ،2مس  1و بور  1میلی گرم در کیلوگرم است.
ب) غلظتبحراني ) (Critical concentrationیک عنصر غذايي در برگ ،غلظتی است كه
در كمتر از آن مقدار ،پاسخ گیاه به مصرف كود همان عنصر -به شرط رعایت اصول تغذیه بهینه
گیاهی و مدیریت مطلوب سایر عوامل موثر در تولید -مثبت و اقتصادی باشد .مقدار غلظت
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بحراني غلظت عناصر غذايي در برگهای سيب به ترتیب نیتروژن  ،25/2فسفر ،12/0پتاسیم
 ،90/1کلسیم  ،80/1گوگرد  ،40/0منیزیم  30/0درصد و آهن  ،100منگنز  ،70روی  ،50مس
 15و بور  40میلی گرم بر کیلوگرم است.
پ) نسبت عناصر غذايي جذب شده توسط محصوالت مختلف زراعی و دارویی چنین است:
مـيــ��زان عنــ��اصر غــ��ذايي برداش��تي توس��ط محص��والت مختل��ف به ص��ورت:
)100 (N) -(P)15-(K)80-(S)30-(Ca)30-(Mg)15+0/(Fe)50+0/(Mn)30+0/(Zn)20+0/(Cu)10+0/10 (B
ميباشد که با لحاظ کردن شرايط اقليم ،قابليت خاک براي آزادسازي عناصر غذايي و ميزان تثبيت
عناصر غذايي در خاکهاي زراعي ،کوددهي باید با همين نسبت بهطور تقريبي انجام گيرد.
ت) نسبت مطلوب (آرماني) مصرف كود در كشور باید چنین باشد :در راستاي نيل به توليد پايدار
و با توجه به كمبود آب ،مواد آلي ،تنش شوري و افت كيفيت آبهاي آبياري در کشور ،الزم است 25
درصد از كودهاي مصرفي كشور ( حدود  8تن در هكتار) را كودهاي آلي (مصرف به صورت عمقي قبل
از كاشت) تشكيل و نسبت کودی آرمانی پیشنهادی برای خاکهای آهکی در مقطع کنونی به صورت
(کودهای آلی) ( + 25%ریزمغذی) ( + 4%گوگرد) ( +30پتاسیم)(-20فسفر) ( -30ازت)  100میباشد.
ج) نسبتهاي توصيه كودي عناصر غذايي پرمصرف براي محصوالت مختلف زراعي
كمتوقع ،غد هاي ،پرتوقع و حبوبات می بایستی چنین باشد:
 yyدر گیاهان زراعی کم توقع نظیر گندم ،برنج ،كلزا و گیاهان دارویی نسبت کودهای پرمصرف
3 -1 -2؛
yyدر گیاهان زراعی پرتوقع نظیر ذرت و دانههای روغنی نسبت کودهای پرمصرف 4 -1 -3؛
yyدر گیاهان زراعی پرتوقع غدهای نظیر پیاز ،سیبزمینی و چغندرقند نسبت کودهای پرمصرف
 3 -1 -4و
yyدر گیاهان خانواده بقوالت و حبوبات نظیر یونجه ،لوبیا و نخود نسبت کودهای پرمصرف
 0/5 -1 -2مناسبتر است .بدیهی است ،افزون بر کودهای پرمصرف فوق ،مصرف  200تا
 300کیلوگرم بر هکتار گوگرد آلی به همراه باکتریهای تیوباسیلوس (در خاك هاي آهكي)،
 50تا  100کیلوگرم بر هکتار سولفات منیزیم (به صورت سرک) برای مزارع گندم و دانههاي
روغني در شمال و غرب کشور 100 ،کیلوگرم بر هکتار سولفات آهن 50 ،کیلوگرم بر هکتار
سولفات منگنز 50 ،کیلوگرم بر هکتار سولفات روی (پيش از كاشت هر دو تا سه سال يك
بار) و در خاک های غیرشور  15کیلوگرم بر هکتار اسید بوریک (به صورت دو بار سرک) با
مقدار كافي مواد آلي پيش از كاشت به طور عمقي همزمان با كودهاي فسفاتي ،گوگرد آلي
و ريزمغذي ها مصرف خواهند گرديد ،الزامی مي باشد.
پرسش  -2حدبحراني ) (Critical levelیک عنصر غذايي در خاک چیست؟ در یک مقاله
علمی ،حد بحرانی پتاسیم را در شالیزارهای اندونزی  120میلی گرم بر کیلوگرم گزارش نموده اند،
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آیا می توان این حد بحرانی را برای خاک های شالیزاری شمال کشور نیز اعمال نمود؟ و چرا؟
پاسخ  -2حدبحراني ) (Critical levelیک عنصر غذايي در خاک ،شاخصی است كه در كمتر از آن
مقدار ،پاسخ گیاه به مصرف كود همان عنصر به شرط رعایت اصول تغذیه بهینه گیاهی و مدیریت مطلوب
سایر عوامل موثر در تولید ،مثبت و اقتصادی (میزان درآمد کشاورز بیش از دو برابر قیمت خرید کود باشد)
است .لیکن ،اگر غلظت یک عنصر غذايي در خاک بیشتر از حدبحراني باشد ،پاسخ گیاه نسبت به مصرف
كود همان عنصر ،کمتر ،غیراقتصادی و ناسازگار با مسائل زیستمحیطی خواهد بود .این تعریف هنگامی
صادق است که دیگر نهادههای موثر برعملکرد گیاه در حد بهینه باشند .به عبارت دیگر ،مقدار کود مصرفی
بایستی در حد بهینه بوده و منجر به مسمومیت و تخریب منابع پایه خاک و آب و محیط زیست نگردد
(ملکوتی .)1394 ،خیر ،میزان حد بحرانی پتاسیم به دلیل تثبیت پتاسیم در خاک به فاکتورهای متعددی
از جمله بافت خاک ،نوع و میزان رسهای موجود مخصوصاً ترکیب مینرالوژیکی خاکهای تحت کشت
بستگی دارد .بنابراین ،از آن جایی که کشور اندونزی دارای آب و هوای حاره بوده و رسهای شالیزارهایش
عمدتاً  1:1و یا اکسیدهای آهن و آمونیوم است (این گروه دارای ظرفیت تبادل کاتیونی پایینی میباشند)
و خاکهای شالیزاری شمال کشور دارای رس های  2:1گروه مونتموریلونیت و ایلیت هستند (این گروه
دارای قدرت تثبیت کنندگی پتاسیم باالیی هستند) ،لذا نمیتوان حد بحرانی پتاسیم در شالیزارهای
اندونزی را برای شالیزارهای شمال کشور استفاده کرد .حد بحراني پتاسيم براي خاك هاي شالیزاری شمال
کشور براي توليد يك عملكرد مطلوب بايستي بيشتر از  250ميليگرم در كيلوگرم باشد.
پرسش  -3دو مزرعه در هفت تپه خوزستان در كنار يكديگر قرار دارند .در اولي بيش از  50سال
است كه نيشكر كاشته ميشود .ولي مزرعه دومي بكر بوده و اخير زير كشت نيشكر رفته است .حد
بحراني فسفر و یا پتاسيم را در اين دو مزرعه براي برداشت  120تن نيشكر در هكتار ،چگونه تعيين
مينماييد؟ توضيح دهيد.
پاسخ  -3چنانچه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی دو خاک (مخصوصاً ترکیب
مینرالوژیکی خاک های تحت کشت) مشابه بوده و تنها سابقه کشت متفاوت باشد ،تحت چنین
شرایطی ،عرضه عناصر غذایی در خاک بکر به مراتب ،بیشتر خواهد بود .با افزايش درجه حاصلخيزي
خاك (اضافه نمودن كود) ،احتمال بازده اقتصادي تولیدات کشاورزی به ازای مصرف کود ناشي
از افزايش توليد ،كاهش مييابد .درصورت وجود کمبود ،با كاهش غلظت يك عنصر غذايي در
خاك ،احتمال بازده اقتصادي توليدات كشاورزي نسبت به مصرف كود افزايش مييابد .بنابراین،
حد بحرانی در خاک کشت شده کمتر و در خاک بکر بیشتر خواهد بود (حد بحرانی پتاسیم به
دلیل تثبیت پتاسیم در خاک به فاکتورهای متعددی از جمله بافت خاک ،نوع و میزان رس های
موجود مخصوصاً ترکیب مینرالوژیکی خاک های تحت کشت بستگی دارد) .به عنوان مثال اگر حد
بحرانی پتاسیم در خاک کشت شده  200میلی گرم بر کیلوگرم باشد ،در خاک بکر این رقم حدود
 300میلی گرم بر کیلوگرم خواهد بود .به عبارتی دیگر ،با کاهش حد بحرانی غلظت عناصرغذایی
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در خاک ،پاسخ تولید به مصرف کود افزایش خواهد یافت ( Havlinو همکاران.)2004 ،

با كاهش غلظت قابل استفاده يك عنصر غذايي در خاك ،احتمال عكسالعمل توليد سودآور
با اضافه كردن كود افزايش مييابد

پرسش  -4در نمونهبرداري از دو مزرعه سیب زمینی که در اولي مصرف کود غيرمتعادل )(NP
و در دومي متعادل بود ،مقدار نيتروژن ) (Nدر غدههای سیب زمینی در تيمار شاهد  150و در
تيمار مصرف بهينه کود  50ميلي گرم بر کيلوگرم بود .درصد ماده خشک در غده های سیب زمینی
مزرعه اول  18و در مزرعه دوم  22تعیین گردید .با عنایت به اين كه حد مجاز نيترات حدود
 50ميلي گرم در کيلوگرم بر مبناي وزن تر می باشد ،ضمن محاسبه غلظت نيترات در غده های
دو نمونه سیب زمینی ،در کدام یک ،غلظت نيترات پایينتر از حد مجاز مي باشد؟ با اعمال چه
قسمتی ميتوان غلظت نيترات را پايينتر از حد مجاز نگه داشت؟
پاسخ  -4با توجه به اينکه درصد ماده خشک در غده های سیب زمینی مزرعه اول  18و در
غده های سیب زمینی مزرعه دوم  22می باشد .بنابراین میزان نيترات موجود در هر کیلوگرم
سیب زمینی در دو حالت کود دهی مزارع سیب زمینی مطابق عرف زارعین ) (NPو کود دهی بر
اساس نتایج تجزیه خاک ،به شرح زیر خواهد بود:
الف) در حالت اول کود دهی مزارع سیب زمینی مطابق عرف زارعین)(NP
 میزان نیترات (میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن خشک) )150 × 62( /14 =664 میزان نیترات (میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن تازه) )664 × 18( /100 =120ب) در حالت دوم (کود دهی بر اساس نتایج تجزیه خاک)
)50 × 62( /14 =222
 میزان نیترات (میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن خشک))218 × 22( /100 =49
 میزان نیترات (میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن تازه)بهطوریکه مشاهده می گردد ،غلظت نيترات در تيمار کود بهينه داده شده کمتر از حد مجاز
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ميباشد .با صرفهجویي در مصرف کودهاي نیتروژنی ،رعايت اصول مصرف بهينه کودي باالخص مصرف
سولفات پتاسيم ،سولفات روي و نیز انتخاب ارقام مناسب ،ميتوان غلظت نيترات را کاهش داد.
پرسش  -5براي توليد يك كيلوگرم چيپس 4 ،كيلوگرم سيبزميني با درصد ماده خشك 17
درصد نياز می باشد ،تحت شرايط مصرف بهينه كودي با  22درصد ماده خشك ،میزان صرفهجويي
را محاسبه نمایید.
پاسخ  -5در صورتي كه براي توليد يك كيلوگرم چيپس ،به  4كيلوگرم سيبزميني با درصد ماده
خشك  17درصد نياز باشد ،تحت شرايط مصرف بهينه كودي که درصد ماده خشك سيبزميني
 22درصد مي باشد ،ميزان سيبزميني مصرفي براي توليد همين مقدار چيپس تحت اين شرايط
بجاي  4كيلوگرم 3/1 ،كيلوگرم خواهد بود .يعني به عبارت ديگر در مصرف سيبزميني 29
درصد صرفهجويي خواهد شد.
الف) در حالت اول (مصرف نامتعادل کود)

ماده خشك موجود در يك كيلوگرم سيبزميني
ماده خشك مورد نياز براي توليد يك كيلوگرم چيپس

ب) در حالت دوم (مصرف متعادل كود)
ماده خشك موجود در يك كيلوگرم سيبزميني

ميزان صرفهجويي در سيبزميني مصرفي براي توليد يك كيلوگرم چيپس

= 170

17 ´ 1000

100
170 ´ 4 = 680
22 ´ 1000

= 220
100
680
= 3/1
220
4/0 – 3/1 = 0/9
0/9 ´ 100
= 29 %
3/1

پرسش  -6تفاوت بين كارآيي و درصد بازيافت كودها را با ذکر مثالی بيان كنيد .آیا با مدیریت
بهینه کودی كارآيي آب تغییر میکند یا خیر؟
پاسخ  -6كارآيي كود-آب عبارتست از ميزان ماده خشك توليدي به ازاي هر كيلوگرم کود مصرفی
و یا هرمترمکعب آب مصرفی و واحد آن كيلوگرم در كيلوگرم و كيلوگرم در مترمکعب ميباشد .لیکن،
درصد بازيافت ،آن مقدار درصدي از كود است كه در توليد ماده خشک محصول به كار رفته و واحد آن
بر حسب درصد بيان ميشود .بهطور مثال ،در مزرعه ده هکتاری در آذربایجان شرقی که خصوصیات
فیزیکوشیمیایی خاک و بذر یکسان بود ،مزرعه به سه قسمت تقسیم شد و میزان آب مصرفی در
مزرعه گندم برابر  4500مترمکعب در هکتار بود .میزان کودهای مصرفی در قطعه شاهد (قطعه اول)
صفر ،در قطعه دوم (کوددهی بر اساس عرف زارعین )NP-برابر  450کیلوگرم بر هکتار و در قطعه
سوم (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک) نیز  450کیلوگرم از مجموعه کودهای مورد نیاز در مزرعه
گندم مصرف گردید .کلیه عملیات کشت ،داشت و برداشت در هر سه قطعه مشابه بود .پس از برداشت
گندم ،عملکرد هکتاری در قطعه اول  2250کیلوگرم بر هکتار با درصد نیتروژن  ،1/25در قطعه دوم
 4500کیلوگرم بر هکتار با درصد نیتروژن  1/75و در قطعه سوم  6750کیلوگرم بر هکتار با درصد
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نیتروژن  2/25بود .کارآیی آب ،کود و درصد بازیافت کودها را محاسبه نمایید.

کیلوگرم دانه گندم به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی  = )2250(/)4500( = 0/50کارآیی آب در قطعه اول (شاهد)

کیلوگرم دانه گندم به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی  = )4500(/)4500( = 1/00کارآیی آب در قطعه
دوم (کوددهی براساس عرف زارعین)

کیلوگرم دانه گندم به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی
سوم (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک)

 = )6750(/)4500( = 1/50کارآیی آب در قطعه

بطوری که مالحظه می شود با مصرف کود حتی در شرایط کوددهی سنتی (عرف زارعین) کارآیی
آب افزایش یافته ،لیکن با مصرف بهینه کود این افزایش به  50درصد نیز میرسد .پس بلی با
تغییر مدیریت بهینه کودها ،كارآيي آب افزایش مییابد.
کیلوگرم دانه گندم به ازاء هر کیلوگرم کود مصرفی =)4500-2250(/)450( =5کارآیی کود در
قطعه دوم (کوددهی براساس عرف زارعین)
کیلوگرم دانه گندم به ازاء هر کیلوگرم کود مصرفی  =)6750-2250(/)450( =10کارآیی کود در
قطعه سوم (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک)

درصد بازیافت کودها  =[)4500 ×1/75(-)2250 ×1/25(] ×100/)450( =11درصد بازیافت
کودها در قطعه دوم (کوددهی براساس عرف زارعین)
درصد بازیافت کودها  =[)6750 ×2/25( -)2250 ×1/25(] ×100/)450( =28درصد بازیافت
کودها در قطعه سوم (کوددهی براساس نتایج تجزیه خاک)
بطوری که مالحظه میشود با مصرف بهینه کود (مصرف کودها براساس نتایج تجزیه خاک) به رغم
مدیریت یکسان در سایر عوامل موثر در تولید ،درصد بازیافت کودها ،به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
پرسش  -7راهکارهای عملی برای افزایش كارآيي کود و آب را بنویسید؟
پاسخ  -7ضمن بهبود سایر عوامل موثر در تولید از جمله انتخاب بذور غنیشده ،عملیات کشت،
داشت و برداشت ،با اعمال روشهای ذیل میتوان نسبت به افزایش كارآيي کود و آب اقدام نمود:
الف)مصرف آب به میزان نیاز گیاه ،ب) اصالح روش آبیاری (حذف روش غرقابی و جایگزینی آن
با روشهای نوین آبیاری نظیر قطرهای) ،پ) مصرف بهینه کودها (كوددهي براساس نتايج تجزيه
خاك در مزارع و نتايج تجزيه برگ در درختان میوه) ،ت) جایگزینی اوره قبل از کاشت با کود کامل
ماکرو و یا با اوره با پوشش گوگردی محتوی روی( ،)Znث) تقسیط هر چه بيشتر کودهای پویا و
ج)جایگذاری صحیح کودهای غیرپویا در مزارع و باغها.
پرسش  -8نقش پتاسيم در نحوه (روش هاي) مقابله با شوري خاك را بنويسيد؟
پاسخ -8گياهان در خصوص با کمبود روي به سه گروه تقسيم ميشوند :از گروه گياهان حساس
عبارتند از برنج ،لوبيا ،ذرت ،پياز و انگور؛ از گياهان نيمه حساس عبارتند از سيبزميني ،سويا ،پنبه ،جو،
چغندرقند و گوجهفرنگي و از گياهان غيرحساس (مقاوم) عبارتند از يونجه ،چاودار ،هويج ،شبدر و چمن.
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پرسش  -9زارعی در استان قم در مزارع گندم خود علی رغم مصرف بهینه هر ساله کودهای اوره،
سولفاتپتاسیم و سوپرفسفات تریپل ،عالئم کمبود پتاسیم (سوختگی حاشیه برگ) در برگهای
گندم مشاهده نمودهاست .علت را چگونه توجیه می کنید؟ راهکارهای مناسب را ارائه کنید.
پاسخ  -9از آنجاکه قم منطقه ای با آب و خاک شور است پس با توجه به ويژگي هاي خاک شور (زيادي
امالح محلول) ،وجود مقادير قابل توجه کلسيم ) ،(Caمنيزيم ) ،(Mgکلر ) (Clو احتماالً بور ) (Bکه سبب
کاهش رشد گياهان ميگردد ،مصرف برخي عناصر غذايي به ويژه نيتروژن ،پتاسيم و روي ،فراتر از نياز باشد
تا بتوان اثرات سوء برخي از کاتيون ها نظير سديم ) (Naو آنيوني نظير کلر ) (Clدر سلول هاي گياهي را
کاهش دهد .نتایج نشان داد در خاکهای شور ،به ازاء هر یک درجهای که به شوری خاک افزوده میگردد،
عالوهبر مقدار توصیه کودی توسط تجزیه خاک ،حدود  20کیلوگرم کود نیتروژنی و  15کیلوگرم کود
پتاسیمی اضافه ،مصرف گردد .در شرایط شوری کم ،برهمکنش نیتروژن و پتاسیم در عملکرد ،مثبت بود .در
خاک های شور ،چنانچه غلظت امالح در آب آبیاری ،از محدوده  12دسی زیمنس بر متر تجاوز نماید ،رشد
گندم عمدتاً تابع شوری است و نه مصرف کودهای نیتروژنی و پتاسیمی .با مصرف اوره و سولفاتپتاسیم،
ضمن کاهش غلظت کلر در برگهای گندم ،تنش شوری را میتوان کاهش داد .شواهد نشان می دهد که
تحت شرایط شوری ،عالئم کمبود پتاسیم با وجود باال بودن غلظت آن در برگهای گندم ،همچنان وجود
دارد ،مقداری از پتاسیم جذب شده برای خنثی کردن بار الکتریکی کلر ) (Clذخیره شده در واکوئل تجمع
یافته و کمکی به واکنشهای حیاتی نمینماید .لذا در این شرایط با افزایش مصرف سولفاتپتاسیم میتوان
عالوهبر رفع عالئم کمبود ،اثرات مسمومیت شوری را کاهش و عملکرد را افزایش داد .با افزایش غلظت
پتاسیم در محلول خاک ،تحمل گیاهان به تنش شوری زیاد میگردد .این در حالی است که وقتی میزان
آب قابل دسترس گیاه کم باشد ،افزایش پتاسیم در شوریهای باال ( 15دسیزیمنس بر متر) باعث بیشتر
شدن تحمل گیاه میگردد .مصرف سولفاتپتاسیم در شرایط شور موجب کاهش اثرات سوء تجمع سدیم
و کلر در برگهای گندم شده و در نهایت عملکرد را افزایش میدهد .حد بحرانی پتاسیم برای محصوالت
زراعی مقاوم به شوری نظیر پنبه در شرایط شور ( 250میلیگرم بر کیلوگرم) بیش از شرایط غیر شور (210
میلیگرم بر کیلوگرم) است و برای گیاهان نیمه متحمل و یا حساس به شوری این اختالف بیشتر میباشد.
با افزایش غلظت پتاسیم و روی ) (Znدر شرایط شور ،پراکنش و طول ریشهها زیاد شده و در نتیجه سطح
جذب عناصر غذایی افزایش مییابد .همچنین مصرف سولفاتروی در این شرایط تشکیل آوندهای چوبی را
در گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با گیاهان بدون مصرف آن بهبود داده و از تخریب آوندها جلوگیری
مینماید .از آنجایی که کلر در رقابت با نیترات خاک ،جذب نیتروژن را مختل مینماید و از طرفی با مصرف
پتاسیم بازیافت نیتروژن افزایش مییابد .بنابراین ،میزان نیاز گندم به نیتروژن ،پتاسیم و روی با شورتر شدن
آب آبیاری و یا خاک زراعی افزایش مییابد .با عنایت به نتایج بهدست آمده بهازای افزایش هر واحد شوری
حدود  25کیلوگرم اوره و  20کیلوگرم سولفاتپتاسیم و  5کیلوگرم سولفاتروی در هر هکتار بیش از مقدار
کود توصیه شده در شرایط غیر شور پیشنهاد میگردد.
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پرسش  -10نقش نسبت پتاسيم به سديم ) (K/Naرا در مقابله با شوري خاك بنويسيد؟
پاسخ  -10شوري موجب تغييرات ساختماني در ساقه ،ريشه و برگ گياهان مي شود .به طوري كه
گياهان تحت تنش شوري ،دستجات آوندي كمتر و با قطر كوچكتري دارند ،ولي در مقابل داراي
سلول هاي پارانشيمي بيشتري هستند .در غياب روي ( ،)Znشوري اثر بازدارندهاي بر رشد ساقه
دارد .عالوه بر اين ،مصرف سولفات روي در غلظت هاي باال ميتواند رشد ريشه را در شرايط شور
بهبود داده و تشكيل آوند چوبي را در مقايسه با گياهان بدون مصرف روي زياد نمايد .غلظت هاي
باالتر روي ( )Znنقش مهمي در افزايش سطح جذب ريشه به واسطه طويل نمودن آن و همچنين
تسهيل انتقال آب و عناصر غذايي در گياه به دليل افزايش قطر و تعداد آوندها خواهد داشت.
پرسش  - 11نقش روي ) (Znبر كاهش تنش شوري چيست؟
پاسخ  -11شوري محلول خاك به دو طريق افزايش فشار اسمزي (با باال رفتن غلظت عناصر در
محلول خاك ،فشار اسمزي افزايش مي يابد) فراهمي آب كاهش يافته و توازن عناصر غذايي در
خاك به هم مي خورد كه بر روي جذب ساير عناصر غذايي نيز اثر سوء مي گذارد .سميت ويژه
يوني (مث ً
ال زيادي سديم مانع جذب ساير عناصر غذايي نظير پتاسيم ميگردد) .سديم ( )Naزيادي،
جايگزين  Caدر ديواره سلولي شده و بدين ترتيب ساختار ديواره سلولي و تراوايي آن را خراب
مي كند .غشاء سلولي خاصيت انتخابي خود را از دست داده و در  Naزيادي ،توازن بين يونها  Caو
 Kو  Naبر هم خورده ،فرآيند فتوسنتز مختل و متابولسيم ازت دچار اخالل ميگردد.
صدمه زدن به غشاء پالسمايي به علت حضور يون سديم و جايگزين آن با كلسيم و بدين ترتيب به
غشاء سلولي لطمه وارد مي آيد (فتوسنتز نياز به غشاي پالسمايي سالم كلروپالست دارد) ،بنابراين
فتوسنتز نيز مختل مي گردد .چرا كه در غشاء كلروپالست ،رنگدانه ها (سيستم انتقال الكترون)
و آنزيم  ATPaseقرار دارد و شوري باعث كاهش فتوسنتز ،كاهش انرژي و عدم انتقال  e-و
همچنين عدم انتقال قندها خواهد شد .جلوگيري از سنتز پروتئين (شوري فعاليت هاي آنزيم هاي
سازنده پروتئين را مختل مي نمايد) .تجمع پلي آمين ها نظير پوترسين و آگماتين به علت كاهش
پتاسيم .شوري همچنين باعث كاهش نسبت ساقه به ريشه ،توقف طويل شدن ساقه ،نكروزه
شدن ريشه ،برگ و جوانه هاي جانبي و كوچك ماندن برگ ها و كاهش جوانه زني مي گردد كه
اين ها شبيه به عالئم كمبود فسفر نيز مي باشند .هنگامي كه شوري خاك افزايش يابد ،در حقيقت
غلظت امالح محلول در خاك افزايش يافته و باعث مي شود انرژي مولكول هاي آب (پتانسيل آب)
كاهش يابد .در نتيجه گياه بايستي مكش بيشتري اعمال نمايد تا بتواند آب را جذب نمايد .در اين
حالت گياه با جذب برخي از عناصر مانند پتاسيم ( ،)Kفشار اسمزي سلول هاي ريشه را افزايش
داده تا آب بيشتري جذب نمايد .هنگامي كه سميت يوني نظير سديم ( )Naپيش مي آيد ،اين
سديم جذب گياه شده و در سلول هاي گياهي روي سايت هاي اكتيوآنزيمي كه بايد پتاسيم قرار
گيرد ،مي نشيند و در نتيجه آنزيم قادر نخواهد بود كار خود را انجام دهد.
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شوري همچنين باعث ايجاد اختالل در توازن يوني در گياه ميشود .شوري در متابوليسم آنزيمها،
پروتئين و غشاء سلولي اثر ميگذارد .انرژي توليدي در فرآيندهاي فسفوريالسيون فتوسنتزي و
اكسيداتيو نيز كاهش مي يابد .در شوري ،متابوليسم ازت دچار اختالل شده و پروتئين نيز به شدت
كاهش مي يابد .در حضور زيادي نمك ،قندها در برگها تجمع يافته و به ريشه انتقال نمي يابد چون
براي حركت مواد غذايي از باال به پايين در آوندهاي آبكش ،نياز به فشار خواهد بود .در شرايط شوري
به علت تجمع مواد قندي حاصل از فتوسنتز در برگ به علت حفظ تورژسانس برگ و نياز به انرژي و
كاهش انرژي در اثر شوري ،انتقال قند از برگ به آوند آبكش انجام نميگيرد و در نتيجه رشد ريشه
كاهش و گياه كوتاه ( )Dewarfismميماند .در شرايط شور ،گياه نسبت به شدت نور حساستر شده
و چون غشاء داخلي كلروپالستها آسيب ميبيند و انرژي توليد شده در فتوسنتز مصرف نميگردد،
موجب توليد سوپراكسيد ميشود .در شوري خاك ،مكانيسم انتقال قند از برگ به سلولهاي غربالي
(آبكش) مختل ميشود و در نتيجه مواد قندي از برگ ( )Sourceبه ريشه ( )Sinkنميروند و ريشه
ضعيف ميماند .كوتاهي قد گياه ،ريز بودن برگها ،كوچك ماندن ساقهها ،كاهش رشد گياه ،بافت
مردگي سلولها و خشك شدن حاشيه برگها و كمبود فسفر ،از اثرات شوري ميباشد .علت چنين
مواردي هم كاهش توليد سيتوكنين است و افزايش مواد بازدارنده نظير اتيلن و ( ABAهورمون اسيد
آبسزيك) كه منجر به پيري زودرس در گياه ميشود)1995 ،Marschner( .
پرسش  -12اثرات مثبت مصرف کودهای پتاسیمی در مقابله با گرمای بهاره در مزارع گندم
استان گلستان را بنویسید.
پاسخ  -12طبق اظهار آقای دکتر مختار مهاجر ( ،)1394در اوایل بهار سال  1394پس از گرمای
شدید در چند روز اردیبهشت ماه ،در یک قسمت از مزرعه گندم مصرف سرک  100کیلوگرم بر
هکتار کلرورپتاسیم انجام و قسمت دیگر بهعنوان شاهد نگاه داشته شد .عملکرد گندم در قطعهای
که در آنهمراه با آب آبیاری کلرور پتاسیم مصرف شده بود،به طور معنیداری افزایش نشان داد.
پرسش  -13بهترين روش براي مقابله با شوري خاك چيست؟
پاسخ  -13ابتدا از شاليکار درباره سابقه کشت ،نوع و مقدار کودهاي مصرفي و نيز عملکرد
هکتاري اراضي شاليزاري وي پرسيده و سپس بر اساس اين داده ها تصميم گيري مي شود .در هر
حال ،براي برداشت  6تن در هکتار شلتوک 100 ،کيلوگرم اوره 50 ،کيلوگرم سولفات روي و 100
کيلوگرم سولفات پتاسيم قبل از کاشت و بقيه ( 200کيلوگرم در هکتار اوره و  100کيلوگرم در
هکتار کلرور پتاسيم) به صورت سرک در دو بار قبل از ساقه رفتن و خوشه رفتن به صورت سرک
پيشنهاد مي گردد .تفاوت در ميزان کوددهي در شاليزارهاي گيالن و مازندران به دليل تفاوت در
مقدار بارندگي اين دو منطقه است .از آنجا که در استان گيالن بارندگي به مراتب بيشتر از استان
مازندران مي باشد ،مقدار کودهاي نیتروژنی و پتاسيمي مصرفي بايستي تا حد  100کيلوگرم در
هکتار بيشتر پيشنهاد گردد.

فصل ششم :چکیده چند پایان نامه ،جمع بندی ،پیشنهادها ،چند پرسش کاربردی و پاسخ آن ها 277

پرسـش  -14عل�ت ورس در بوته ه�ای غلات چیس�ت؟ یـک بـاد ناگهانـی باعـث ورس شـدن
بوتههـاي مزرعـه گنـدم یک کشـاورز شـد .در حالیکـه مزرعه مجاور دچار چنین مشـکلی نشـد.
علـت را چـه می دانید؟

خوابيدگي بوتههاي گندم بر اثر زيادهروي در مصرف كودهاي نیتروژنی و عدم مصرف كودهاي پتاسيمي
( Laegriedو همكاران)1999 ،

پاسخ  -14علت ورس در بوته های غالت را به زیادی نیتروژن و کمبود پتاسیم مربوط می دانند.
خوابيدگي بوتههاي گندم بر اثر زيادهروي در مصرف كودهاي نیتروژنی و عدم مصرف كودهاي
پتاسيمي ( Laegriedو همكاران)1999 ،
به دلیل عدم رعایت اصول مصرف بهینه کودی در مزرعه اول ،ریشه های گندم توسعه کافی
و عمیق در خاک پیدا نکرده و به دلیل عدم تعادل بین نیتروژن و پتاسيم ،ساقههای گندم از
استحکام کافی برخوردار نمیباشند و بدین ترتیب ،ساقهها نسبت به عوامل تنش زا از جمله وزش
باد حساستر شده و مقاومت الزم را نداشته اند .لیکن در مزرعه دیگر که در آن اصول مصرف بهینه
کودی رعایت شده بود ،سیستم ریشهها تقویت و در نهایت مقاومت خوشه های گندم در برابر
وزش بادهای شدید را سبب شده است.
پرسش -15نقش تغذیه بهینه در کاهش اثرات زیانبار تنش های محیطی(خشکی و یخبندان)
در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو -کردستان را توضیح دهید.
پاسخ  -15طبق گزارش ارسالی روحی ( ،)1394در سال زراعی  ،1393-94ریزش نزوالت جوی و
دمای مناسب در پاییز ،شرایط بسیار مناسبی را برای شروع رشد و نمو گیاهان زراعی پاییزه (غالت
دیم) ،در منطقه فراهم نمود به گونهای که حداقل تلفات جوانه زنی را در استان شاهد و گندم از لحاظ
تراکم در واحد سطح در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشت .اما متاسفانه ،طی زمستان و بهار ،میزان
ریزشها کاهش چشمگیری داشته و بهطور قابل مالحظهای کمتر از حد نرمال ساالنه بود (نسبت به
میانگین بلندمدت 121 ،میلیمترکاهش نشان داد) .عالوه بر خشکی مفرط ،وقوع یخبندان در دهه اول
اردیبهشت همزمان با مرحله ساقهدهی ،خسارت بسیار سنگینی را بر مزارع گندم استان کردستان و از
جمله مزارع غالت دیم وارد کرد .استفاده از روش محلولپاشی با کودهای میکرو و اوره (بالفاصله پس
از بروز یخبندان) سبب شد تا سطح سبز تخریب شده مجددا ً بازسازی شده و گندم در بهترین شرایط
خود نسبت به مزارع دیگر زارعین قرار گیرد .شاهد این ادعا هم مزرعه مجاور ایستگاه و همچنین یک
قطعه از مزرعه داخل ایستگاه بود که چنین اقدامی در آن انجام نشده بود .در شرایطی که میانگین تولید
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گندم و جو در منطقه کمتر از  700کیلوگرم بر هکتار است ،میزان تولید جو دیم رقم آبیدر در ایستگاه
به بیش از  1700کیلو گرم در هکتار رسید (در شرایط کام ً
ال دیم و بدون آبیاری تکمیلی) .همچنین،
میزان عملکرد گندم آذر 2-در مزرعه شاهد داخل ایستگاه که هیچ نوع عملیات تغذیهای بعد از بروز
تنش یخبندان روی آن انجام نشده بود  769کیلوگرم بر هکتار شد ،لیکن ،میانگین عملکرد این رقم
در پنج آزمایش جداگانه در آزمایشهای به نژادی که محلولپاشی آنها با کودهای میکرو و اوره انجام
*
شده بود ،معادل  2114کیلوگرم بر هکتار شد (روحی.)1394 ،

خسارت سرما درقطعهای از مزرعه شاهدکه در آن
محلولپاشی با کودها انجام نشده است
(روحی)1394 ،

بهبود و ترمیم رشد گندم پس از انجام محلول
پاشی با استفاده از کودهای میکرو و اوره
(روحی)1394 ،

*بدینوسیله از مساعدت جناب آقای مهندس سدری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان که گزارش
فوق را ارسال نمودهاند ،تشکر و سپاسگزاری می نماید.

پرسش  -16در شالیزاری واقع در ایستگاه تحقیقات برنج آمل به رغم آنکه اوره مورد نیاز (300
کیلوگرم بر هکتار) به صورت تقسیط مصرف شده بود در قسمتی از شالیزار که پتاسیم مصرف
نشده بود ،رشد بوتههای برنج طبیعی بوده و عالئم رنگ پریدگی در آن ها مشاهده نمیگردید،
ولی در قسمت دیگر همین شالیزار که پتاسیم مصرف شده بود ،عالئم کمبود نيتروژن در بوتههای
برنج مشاهده ميگردید .دلیل یا دالیل آن را بیان نمایید.
پاسخ  -16کودهای پتاسیمی سبب افزایش کارایی نيتروژن ميگردند (شکل زیر) .بدین ترتیب،
چون نيتروژن در فعل و انفعاالت تولید بکار میرود ،است لذا مصرف كودهاي پتاسيمي ،كارآيي
نيتروژن و در نهايت ،نیاز به کودهای نیتروژنی را افزایش ميدهد.

پرسش  -17به نظر شما در مناطق ذرت کاری مانند استان کرمانشاه ،اردبیل (مغان) و یا استان
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فارس ،چرا علیرغم باالبودن مقدار پتاسیم قابل جذب خاک ،عالئم کمبود پتاسیم در برگ و حتی
در بالل های ذرت مشاهده می شود؟ راه حل واقعی چیست؟

پاسخ  -17در این مناطق به علت آهکی بودن خاکها ،باالبودن پهاش خاک ،اثر متقابل کلسیم و
منیزیم با پتاسیم و تثبیت این عنصر در بین الیه های رسهای ،2:1گیاه توانایی الزم برای جذب
این عنصر را نداشته و برنده واقعی خاک خواهد بود .علت بروز این مشکل این است که در مرحله
گلدهی ،ذرت نیاز پتاسیمی باالیی دارد .یعنی مقدار پتاسیمی که روزانه ذرت ازخاک میگیرد
باال می باشد و خاک توانایی تأمین این مقدار زیاد پتاسیم را ندارد .ذرتدانهای در طول زمان
خوشهدهی خود ،روزانه حدود هشت کیلوگرم نیتروژن ( ،)Nدو کیلوگرم فسفر ( ،)P2O5شش
کیلوگرم پتاسیم ( 600 ،)K2Oگرم گوگرد ( 230 ،)Sگرم روی ( )Znو  55گرم بور( )Bاز خاک
زیرکشت خود برداشت می نماید ( Benderو همکاران )2013 ،بنابراین ،در این مرحله الزم است
از کودهای پتاسیمی محلول به صورت سرک استفاده شود.
راه حل  :مصرف بهینه کودهای شیمیايی بر اساس نتایج تجزیه خاک میباشد .با توجه به اینکه
ذرت یک محصول پتاسیم دوست بوده و نیاز غذایی به این عنصر خیلی باال است ،پیشنهاد میشود
حتماً علیرغم باالبودن مقدار پتاسیم خاک ،حداقل  200کیلوگرم بر هکتار کلرورپتاسیم (در مناطق
غیرشور) و یا  100کیلوگرم بر هکتار سولوپتاس تولید داخل (در مناطق شور) حداقل در دو تقسيط
به همراه کود اوره همراه با آب آبیاری به صورت سرک مصرف گردد.
پرسش  –18کشاورزی در سال  1389در مزرعه ذرت خود در حومه جیرفت که با کمآبی نیز
مواجه بود ،بجای کودسولفات پتاسیم قبل از کاشت از خاکستر استفاده نمود .در طول دوره رشد
مشاهده شد در قطعاتی که خاکستر اضافه شده ،نسبت به قطعاتی که این نهاده را دریافت نکرده
بودند ،شدت عالیم تنش همچون سبزینگی برگ ،رشد گیاه ،پژمردگی و زاویه تماس برگ به
ساقه طبق تصویر زیر ،کمتر بود .با عنایت بهیکنواخت بودن مزرعه از نظر درجه حاصلخیزی و
خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،دلیل این تفاوت دو مزرعه را در چه می دانید؟
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نقش مصرف خاکستر (پتاسیم) در افزایش مقاومت بوتههاي ذرت نسبت به کمآبی .در تصویر سمت راست
خاکستر همراه با آب آبیاری مصرف نشده لیکن در تصاویر وسطی و سمت چپ ،خاکستر مصرف شده است
(اهدایی جناب آقای دکتر بهرامی)1390 ،

پاسخ  -18با توجه به اینکه تنش خشکی در هر دو مزرعه حاکم بود ،گیاه این خطر را با ترشح
 ABAبه اندامهای مختلف از جمله برگ و ریشه اطالع داده تا سازگاری الزم به عمل آید .ریشه با
افزایش کانالهای آکوپورین سعی کرده ورود آب به گیاه را تسریع سازد .برگ نیز با بسته نگهداشتن
روزنههای آبی که معموال در زیر برگها قرار دارند ،سعی میکند از تلفات آب گیاه به شکل تعرق
جلوگیری نماید( .)1995 ،Marschnerاین مکانیسم (بازو بستهشدن روزنهها) در ارتباط مستقیم
با وضعیت تغذیهای گیاه از نظر عنصر غذایی پتاسیم بوده ،لیکن در قطعاتی که خاکستر دریافت
کردهاند ،گیاه به دلیل فراهمی پتاسیم توانسته با تنش خشکی سازگار شده و عالیم تنش با شدت
کمتری مشاهده شود .به عبارت دیگر ،پتاسیم بر كاهش تنشهاي زنده و غيرزنده بسیار اثربخش
بوده و اثرات مفيد آن بر بهبود كيفيت محصول ،افزايش کارآيي آب ،مقاومت به تنش خشكي،
افزايش مقاومت به سرمازدگي ،آفات و بيماريها ثابت شده است .نظر به اینکه در خاکستر گیاهان
مقدار قابل توجهی پتاسیم وجود دارد (در زمانیکه آمریکا تحت استعمار انگلستان بود ،دولت
انگلیس برای تأمین پتاسیم مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی ،درختان جنگلهای آمریکا را میسوزانید
و سپس خاکستر آنها را با کشتی به انگلستان حمل و در مزارع و باغها برای تأمین نیاز پتاسیمی
گیاهان زراعی و باغی مصرف مینمود) ارسال نمودهاند ،تشکر و سپاسگزاری مینماید.
پرسش  -19مناسبترین مراحل مصرف کودهای نیتروژنی و پتاسیمی را در گندم نام ببرید؟
پاسخ  -19در مزارع گندم بهتر است کودهای نیتروژنی در چهار مرحله مصرف گردند (  25درصد قبل
از کاشت ()Pre-plant؛  25درصد در مرحله پنجهدهی ()Tillering؛ 25درصد در مرحله ساقهدهی
( )Stem elongationو  25درصد بقیه در زمان ظهور خوشه ( .)Headingلیکن ،در مورد کودهای
پتاسیمی ،بهتر است در سه مرحله مصرف گردند ( 50درصد قبل از کاشت ( )Pre-plantاز منبع
سولفاتپتاسیم؛  25درصد در مرحله پنجهدهی ( )Tilleringو  25درصد بقیه در حد فاصل بین
مراحل ظهور خوشه ( )Headingو گلدهی ( )Floweringاز منبع کلرورپتاسیم).
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پرسش  -20در برخی از محصوالت کشاورزی ،چرا تجمع آالینده هایکادمیوم ) (Cdو نیترات
) (NO3رو به افزایش است؟ حد مجاز این آالینده ها را در محصوالت کشاورزی بیان نمایید.
روشهای کاهش این آالیندهها را در محصوالت کشاورزی علیالخصوص سبزی و صیفی ذکر کنید.
پاسخ  -20علت زیادی کادمیوم در برخی از محصوالت کشاورزی را میتوان در مصرف بیش از
نیاز کودهای فسفاتی محتوی کادمیوم باال ،کمبود شدید روی و انباشتگی بیش از حد کودهای
فسفاتی در خاکهای زراعی کشور دانست .موسسات بینالمللی ،قوانین و استانداردهایی برای حد
مجاز انباشت کادمیوم در مواد غذایی تعیین کردهاند .برای غالت دانه ریز ،غلظت  0/10و برای
سیبزمینی و پیاز  0/20میليگرم کادمیوم در کیلوگرم به عنوان حدمجاز پذیرفته شده است .براي
کاهش تجمع کادميوم در دانه گندم و سایر محصوالت کشاورزی این موارد زیر پیشنهاد می شود:
الف) اصالح ژنتيکي گياهان و یا استفاده از ارقامی که نسبت به جذب کادمیوم کارا نیستند؛
ب) مصرف بهينه کود (در آزمایشی ،برهمكنش سولفاتهای پتاسيم ،روي و منگنز در كاهش
غلظت كادميوم در سيب  زميني و پياز بررسي گرديد؛ نتايج حاصله نشان داد كه با افزايش توأم
سطوح پتاسيم ،روي و منگنز ،ضمن افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ،غلظت كادميوم و نيترات
در غده هاي سيب  زميني و پياز كاهش يافت؛ همين روند نزولي با مصرف سولفاتهای پتاسيم و
روي نيز مشاهده گرديد) .پ) از ورود کودهای فسفاتی و یا خاک فسفات محتوی بیش از 25
میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم و یا سرب اکیدا ً جلوگیری شود؛ ت) استفاده از کودهای سوپر
فسفات ساده ،میکروبی فسفاتی ،بیوفسفات طالیی محتوی روی و بیوگوگرد آلی که تماماً تولید
داخل بوده و عاری از کادمیوم نیز ميباشند ،رایج شود؛ ث) در راستای هدفمندکردن یارانهها،
یارانه از کودهای نیتروژنی و فسفاتی حذف و به کودهای مؤثر بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت
محصوالت کشاورزی اختصاص یابد؛ ج) عدم استفاده بیش از حد از پسابهای شهری و صنعتی و
چ) خرید گندم و سایر محصوالت کشاورزی (در حد امکان) بر مبنای کمیت و کیفیت ،انجام گیرد.
پرسش  -21حدمجاز كادميوم در برخي ازفرآوردههای كشاورزي چقدر است؟
پاسخ  -21به منظور جلوگیری از ورود  Cdبه مواد غذایی ،موسسات بینالمللی ،قوانین و
استانداردهایی برای حد مجاز انباشت  Cdدر مواد غذایی تعیین کردهاند .برای غالت دانه ریز،
غلظت  0/10و برای سیبزمینی و پیاز  0/20میليگرم  Cdدر کیلوگرم برمبنای وزن خشک
به عنوان حد مجاز پذیرفته شده است .حد مجاز كادميوم در سبزيهاي برگي ،سويا ،قارچهاي
خوراكي ،سبزيهاي ريشهاي و ساقهاي  0/20ميليگرم در كيلوگرم وزن خشک مي باشد .سازمان
بهداشت جهانی اعالم نموده كادميوم نبايستي در هفته بيش از  0/40الی  0/50ميليگرم مصرف
گردد .اين سازمان حد مجاز  Cdدر محصوالت كشاورزي را  0/12ميليگرم در كيلوگرم اعالم
كردهاست (ملکوتی1389 ،و کدکس  FAOو .)2011 ،WHO
پرسش  -22تأثیر مصرف کودهای سولفاتپتاسیم و سولفات روی بر تجمع کادمیوم در غده های
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سیب زمینی را در مزرعهای آلوده به کادمیوم چگونه ارزیابی مینمایید؟
پاسخ  -22در آزمایشیکه میزان فسفر ،کادمیوم ،پتاسیم و روی قابل جذب خاک آن به ترتیب
برابر با  115 ،3/54 ،46و  0/94میلیگرم بر کیلوگرم بود ،پتاسیم در سه سطح ( 150 ،0و 300
کیلوگرم بر هکتار) از منبع سولفاتپتاسیم و روی در سه سطح ( 20 ،0و  40کیلوگرم بر هکتار) از
منبع سولفاتروی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این آزمایش نشان داد که الف) بیشترین عملکرد
هکتاری در تیمار چهارم برابر با  38/5و کمترین آن در تیمار شاهد برابر با  24/0تن در هکتار بود؛
ب) بیشترین غلظت پتاسیم در غدهها در تیمار ششم برابر با  378و کمترین آن در تیمار شاهد
برابر  277میلیگرم بر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد؛ پ) بیشترین غلظت روی در غدهها در
تیمار هفتم برابر با  46و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد برابر با  18میلیگرم بر کیلوگرم بود و
ت) در حالي كه در تیمار شاهد ،مقدار غلظت کادمیوم غدهها حدود چهار برابر حد مجاز (0/20
میلیگرم بر کیلوگرم) یعنی  0/77میلیگرم بر کیلوگرم بود ،در سایر تیمارها این غلظت به طور
معنیداری کاهش یافت و بیشترین مقدار کاهش کادمیوم در غدهها در تیمارهای پنجم و ششم
حدود  0/23میلیگرم بر کیلوگرم بود که در سطح پنج درصد معنیدار گردید (حسینی.)1394 ،
با توجه به نتایج فوق ،چنین استنباط گردید که با مصرف بهینه کودی ،عالوه بر تأمین حداکثری عملکرد
کمی-کیفی هکتاری سیبزمینی ،تولید غذای سالم حتی در مزارع آلوده به کادمیوم نیز امکانپذیر
میباشد .این نتایج با یافتههای تحقیقاتی  McLaughlinو همکاران ( Malakouti ،)1995و
 ،)2006( Bybordiملكوتي و همکاران ( ،)1383دادخواه ( )1391و ملكوتي ( )1394مطابقت دارد.
پرسش  -23چرا در آذرماه  ،1394حدود  1400تن سیبزمینی در استان فارس امحاء (زیرخاک)
شد؟ با اعمال چه روش هایی می توان از بروز این گونه هدررفتها ،ممانعت نمود؟
پاسخ  -23نظر به این که عمده تولیدکنندگان سیبزمینی در کشور از جمله سیبزمینیکاران
استان فارس به طریقه سنتی (اوره و سوپر فسفات) ،کود مصرف مینمایند ،صرفنظر از غلظت نیترات
و کادمیوم (مقادیر آنها گزارش نشده است) ،معموالً درصد ماده خشک در سیبزمینیهای تولیدی با
روش کوددهی سنتی ،کمتر از  18درصد است و بهعبارت دیگر ،درصد رطوبت در غدههای سیبزمینی
بیش از  80درصد میباشد .تحت چنین شرایطی ،ماندگاری غدههای سیبزمینی بسیار پایین خواهد
بود .بدیهی است درجه حرارت باالی انبارهای نگهداری سیبزمینی نیز خود میتواند عامل دیگری برای
جوانهزدن و خراب شدن غدههای سیبزمینی بوده باشد .در تصاویر پخششده در شبکههای اجتماعی
از جمله صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،غدههای سیبزمینی اکثرا ً جوانهزده بودند .با اعمال
روشهای زیر میتوان از بروز این قبیل ضایعات و هدررفت بیتالمال ممانعت نمود :الف) کوددهی در
مزارع بر اساس نتایج تجزیه خاک انجام شود و ب) در مصرف کودهای نیتروژنی و آبآبیاری تا حدامکان
صرفجویی شود تا بتوان با مصرف بهینه کودی ،غدههای سیبزمینی زرد رنگ که هر چهار تا پنج تای
آنها طبق تصاویر سمت راستی ،یک کیلوگرم وزن داشته و درصد رطوبت آنها از  80درصد کمتر
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باشد ،با کیفیت برتر و ماندگاری بیشتر تولید نمود .برای کسب اطالعات علمی بیشتر دراین خصوص،
به مطالب مندرج در فصل اول این کتاب مراجعه فرمایید.
پرسش  -24در اينترنت ،چگونه عالئم كمبود و يا بيشبود (سميت) عناصر غذايي را در گياه
دام و انسان پيدا ميكنيد؟
پاسخ  -24ابتدا در كامپيوتر ،شبکه اینترنت متصل ،سپس تارنماي  WWW.google.comرا باز
نموده ،در مرحله بعدی با كليك باالي صفحه تارنماي  Images ،WWW.google.comرا فعال
نموده تا تارنماي ) Google (Imagesدر صفحه كامپيوتر ظاهر شده و سپس با تايپ عالئم كمبود
و يا بيشبود عنصر غذايي مربوط مورد نظر ( به هر دو زبان فارسی ویا انگلیسی ،تصاوير مربوطه ظاهر
ميشود .ضمناً برای اطالع از آخرین اخبار کشاورزی در کشور و جهان میتوانید به تارنمای (سایت)
وزارت جهاد کشاورزی  WWW.maj.irو یا از طریق  search googleپاسخ الزم را دریافت دارید.

 -6-3جمع بندی و پیشنهادها

در جمع بندی میتوان چنین بیان نمود که رابطه تنگاتنگ و مثبتی بین مصرف بهینه کود و
تولید فرآوردههای کشاورزی سالم وجود دارد و لذا بر ما فرض است که این اصل مهم را در تامین
مقدار ،زمان استفاده و نوع مناسب کودها در تولید محصوالت کشاورزی به جد در عمل در کوتاه
مدت و طوالنی مدت به شرح زیر مصرف بهینه کودی را (منظور از مصرف بهینه کودی این است
که در گیاهان زراعی و دارویی مصرف انواع کودها براساس نتایج تجزیه خاک و در گیاهان باغی و
گل های زینتی براساس نتایج تجزیه برگ و آب آبیاری استوار باشد) رعایت نماییم:
1 -1هر چند میتوان با تهیه و مصرف مکملها و قرصهای حاوی عناصر ریزمغذی مشکل کمبود این
عناصر را تا حدی برطـرف کرد ،ولی بـهدلیل عدم آگاهی عموم مردم ،هزینهبر بـودن و عدم دسترسی
همگانی ،این روش راهحل دائمی نیست .راه حل اساسی ،غنیسازی محصوالت کشاورزی در محل
تولید (بهویژه گندم و برنج که مصرف فراگیر و همگانی دارند) از طریق بهبود سالمت خاك (افزايش
مواد آلي) و رعایت اصول مصرف بهينه كودی در مزارع و باغها (کوددهی بر پايه نتايج تجزيه خاکهاي
تحت كشت فرآوردههاي زراعی ،دارویی ،زینتی و درختان جدیداالحداث و نيز كودهي در درختان
مثمر و زينتي بر پايه نتايج تجزیه برگي) است .با این روش ،زمینۀ بروز و شیوع بیماریهای ناشی
از کمبود عناصر غذایی بهویژه روی ) (Znبه شدت کنترل و رتبه بهداشتی جامعه نيز ارتقاء مييابد.
 2 -2سالمت خاک که منبع تولید غذا میباشد ،مورد توجه جدی قرار گیرد .افزایش کیفیت خاک از
روشهای مختلف مخصوصاً افزایش میزان مواد آلی ،مصرف کمپوست و کودهای زیستی ،غیر قانونی
نمودن سوزاندن بقایای گیاهی ،اعطاء يارانه به طور اصولي و علمی (هدفمند) برای نهاده کود اعمال
گردد تا مصرف بهينه كود در كشور در راستاي نيل به خودكفايي ،بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي
و ارتقاء سطح سالمت جامعه همگاني شود .در حال حاضر ،یارانه بایستی به تولید محصوالت با کیفیت
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برتر ،نسوزاندن بقایای گیاهی ،آزمون خاک ،رعایت اصول صحیح تناوب زراعی ،کودهای مؤثرتر در
افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی نظیر کودهای زیستی ،آلی ،گوگردی و ریزمغذی داده شود.
3 -3تالش عمده مراکز علمی جهان بر این است که با تحقیقات علمی ،بتوانند محصوالت کشاورزی را
هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت در سطح قابل قبولی افزایش دهند که موفق هم شدهاند .با
عنایت به میزان عناصر معدنی برداشتی به ازای  20تن میوه سیب که حدود نیتروژن )،100 (N
فسفر ) ،25 (P2O5پتاسیم ) ،13 (K2Oکلسیم ) ،60 (Caمنیزیم ) ،40 (Mgگوگرد )30 (S
کیلوگرم و ریزمغذی ها سه کیلوگرم میباشد ،تغذیه درختان میوه فقط با اوره و سوپرفسفات تفکر
باطلی است و میبایست این تفکر به زبالهدان تاریخ سپرده شده و در مقابل مصرف بهینه کود بر
مبنای تجزیه آب ،برگ و میوه جایگزین آن شود.
4 -4مصرف بهينة كود و نقش عناصر كم مصرف (ريزمغذيها) طي سالهاي اخير ،همگام با ديدگاههاي
جديد در علوم خاك از جمله خاك و سالمتي انسان ،به طور جدي مطرح و با تغيير نگرش به
مديريت عناصر غذايي كه تنها به افزايش محصول توجه داشت به تأثير آن بر سالمت انسان
ميپردازد ،تا آنجا كه غنيسازي محصوالت كشاورزي به عنوان يكي از اولويتها جهانی مطرح شده
و همگام با افزايش عملكرد هكتاري ،به دنبال كاهش سوء تغذيه جوامع انساني و از همه مهمتر
بر نقش عناصر معدنی در رفع گرسنگی سلولی تأكيد فراوان ميكند .استمرار در مصرف نامتعادل
کود عالوه بر اینکه که تهدیدی جدی برای سالمت خاک میباشد ،سبب کاهش عملکرد هکتاری
و افت کیفیت محصوالت کشاورزی بخصوص در سبزی و صیفیها شدهاست.
5 -5نقش مصرف بهینه کود در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی را میتوان چنین جمعبندی
نمود که با رعایت اصول مصرف بهینه کودی میتوان به افزایش عملکرد در واحد سطح در
کاشتهای آبی و دیم ،بهبود کیفیت ،غنیسازی (افزایش غلظت عناصر غذایی مانند کلسیم ،آهن،
روی و منیزیم) ،تولید بذرهای قوی از نظر جوانهزنی و رشد اولیه گیاه ،افزایش استحکام و در نتیجه
کاهش مصرف سموم شیمیایی ،افزایش مقاومت محصوالت کشاورزی در برابر آفات و بیماریها،
کنترل شیوع بیماریهای گیاهی نظیر پاخوره ،افزایش مقاومت محصوالت کشاورزی به تنشهای
محیطی از قبیل شوری ،سرمازدگی ،گرما ،افزایش فعالیتهای زیستی در خاک و تجدید حیات
خاک ،بهبود همزیستیهای مفید بین میکروارگانیسمهای خاک و محصوالت کشاورزی ،زودرسی،
کاهش غلظت آالیندههایی نظیر کادمیوم در دانه محصوالت کشاورزی  ،کاهش سمیت بور در
اثر مصرف کودهایی نظیر سولفات پتاسیم ،سولفات روی ،کاهش مقدار بذر مصرفی در هر هکتار،
صرفهجویی در میزان آب و کود مصرفی {افزایش کارآیی آب و بازیافت کود دست یافت ،و در
نهایت با کاهش نسبت مولی اسید فیتیک به روی ) (PA/Znدر دانه گندم ،همگانی شدن مصرف
نان سبوسدار غنی شده سطح جامعه را میتوان ارتقاء داد.
 6 -6برای اثربخشی و افزایش کارآیی هر چه بیشتر کودها ،الزم است در مزارع ،مصرف کودها بر مبنای نتایج
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تجزیه خاک و در باغها و درختان زینتی بر مبنای نتایج تجزیه برگ انجام گیرد .در غیر اینصورت ،برای
محصوالت راهبردی کشور ،مناسب هر منطقه ،کود کامل مخصوص تهیه شود .استفاده از کود کامل
آبیاری برای رفع سریع نیاز غذایی گیاهان و سولوپتاس برای رفع نیاز سریع پتاسیمی گیاهان بهویژه در
شرایطی که گیاه دچار تنش شوری بوده و یا پتاسیم خاک شدیدا ً تخلیه شده باشد ،به صورت سرک
همراه با آب آبیاری سبب افزایش عملکرد و غنیسازی محصوالت کشاورزی میگردند .با توجه به كمبود
آب و مواد آلي ،تنش شوري و افت كيفيت آبهاي آبياري در سطح کشور ،الزم است  25درصد از
كودهاي مصرفي كشور (حدود  8تن در هكتار) را كودهاي آلي تشكيل دهند (مصرف به صورت عمقي
قبل از كاشت) و نسبت کودی بهینه (آرمانی) در مقطع کنونی (کودهای آلی) ( - %25ریزمغذی) - %4
(گوگرد) ( -30پتاسیم) ( - 25فسفر) ( -30ازت)  100پیشنهاد میشود.
7 -7در حال حاضر ،پس از تامین آب مورد نیاز گیاهان ،مصرف بهينة كود مؤثرترين ،سريعترين،
(کمي-
سهلالوصولترين و از نظر اقتصادي قابل توجيهترين راه تحقق افزايش عملكرد هکتاري ّ
کيفي) محصوالت كشاورزي ،و ارتقاء سطح بهداشت تغذیة جامعه ميباشد .تغذیه بهينة گیاهی
عمدتاً با مصرف بهینه کودها مخصوصاً کودهای ریزمغذی ،زیستی و آلی در مزرعه تحقق مییابد.
درصورت رعايت نكات فني در مصرف کودها ،از هدر رفت عناصر مغذي خاك جلوگيري شده
و به ايجاد توازن مورد نياز بين عناصر مزبور در خاك منجر ميشود .با تغذیه بهینه گیاهان،
میتوان بسیاری از ترکیبات و عناصری را که هماکنون به صورت انواع قرصها و مکملهای
غذایی مصرف میشوند ،از طریق غنیسازی طبیعی محصوالت کشاورزی در محصوالت غذایی
افزایش و کیفیت آنها را بهبود بخشید .چالش بزرگي که متأسفانه از سالهاي گذشته و تا حد
بیشتری امروزه ،اصول کشاورزی پایدار در کشور ما با آن روبرو بوده ،اعطاء يارانه فقط به کودهای
نیتروژنی و فسفاتی است که این عامل ،باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی و باغی،
کاهش کیفیت خاک و تجمع آالیندههایی مانند نیترات و کادمیوم در خاک و در محصوالتی نظیر
سیبزمینی ،پیاز ،و ...میشود .بنابراین ،درتوليد محصول سالم ،هدفمند كردن يارانهها موضوعي
مهم است كه باید به آن توجهي ويژه شود .یعنی میتوان يارانه را به کودهای آلي ،زیستی ،گوگرد
آلي ،ریزمغذیها و آزمون خاك اختصاص داد تا بتوان براساس نتايج تجزیههاي خاك و برگ،
كودهای مناسب را به كشاورزان توصيه نمود.
ً
8 -8پتاسيم فراوانترين عنصر غذايي در  15سانتيمتري بخش بااليي خاك است .اما اين شرايط ،لزوما بدان
معنا نيست كه پتاسيم قابل دسترسترين عنصر براي گياه است .زيرا ،مقدار پتاسيم قابل دسترس براي
گياه به ميزان پتاسيم موجود در بخش قابل دسترس (محلول و تبادلي) بستگي دارد .بهرغم آنكه
پتاسيم جزو عناصر مؤثر در ساختمان گياهي نبوده و عمدتاً نقش كاتاليزوري دارد ،نياز پتاسيمي بعضي
از گياهان حتي از نيتروژن نيز بيشتر است (نياز پتاسيمي آفتابگردان به پتاسيم دو برابر نيتروژن است).
برخالف نياز فراوان محصوالت زراعي به پتاسيم كه گاهي بيشتر از مقدار نيتروژن نيز ميباشد ،ولي
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كودهاي پتاسيمي مصرف نميشود .اين وضع در حالياست كه در كشورهاي پيشرفته ،نسبت
نيتروژن به پتاسيم مصرفي تقريباً نزديك به يك است؛ ولي متاسفانه اين نسبت در كشور ما از
 15نيز بيشتر است.
9 -9پتاسيم فراوان ترين كاتيون موجود در سيتوپالسم است .پتاسيم كاتيوني ظرفيتي با شعاع آبدار
 0/331نانومتري و انرژي آبدار شدن  314ژول در مول است .بر خالف نيتروژن ،گوگرد و چند
عنصر ديگر ،پتاسيم بخش الزامي از اجزايي مانند پروتوپالسم ،چربي ها و سلولز نيست و عمل
آن در طبيعت بيشتر كاتاليزوري است .عليرغم اين حقيقت ،پتاسيم در اعمال فيزيولوژيكي زير
نقشي اساسي دارد :سوختوساز كربوهيدرات يا تشكيل و تجزيه و انتقال نشاسته؛ سوختوساز
ترکيب پروتئين ها؛ کنترل و تنظيم فعاليت هاي عناصر كاني اساسي گوناگون؛ خنثي كردن
اسيدهاي آلي از نظر فيزيولوژيكي مهم؛ فعال سازي آنزيمهاي مختلف؛ تسريع رشد بافتهاي
مريستمي و تنظيم روابط حركات روزنهها و آب.
 1010پتاسيم عنصر غذايي ضروري براي تمام گياهان و در مورد بعضي از محصوالت مثل
سيب  زميني حتي از نيتروژن نيز با اهميتتر است .در عين حال كه پتاسيم مستقيماً جزء
بافت گياه نمي باشد ،حضور آن در بسياري از واكنشهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي حياتي
است .پتاسيم براي تشكيل پروتئينها ،آنزيمها و ويتامينها و همچنين براي مراحل فتوسنتز،
ضروري است .اين عنصر نقش كليدي را در نقل و انتقالهاي گياهي به عهده دارد .پتاسيم
تعرق گياهي را كنترل كرده و كارآيي مصرف آب و حتي كودها را باال برده و در نتيجه تنش
خشكي را كاهش ميدهد .عالوه بر اينها پتاسيم در بسياري از واكنشهاي مهم متابوليكي
دخالت دارد.
 1111واكنش پتاسيم افزوده شده به خاك همانند ديگر مواد غذايي به قابليت استفادة آن ها در خاك
بستگي دارد .هرگاه مقدار پتاسيم محلول ،يا پتاسيم باقيمانده در خاك ،فراوان باشد گياه نسبت به
پتاسيم اضافه شده عكسالعمل نشان نخواهد داد .برعكس هنگامي كه نياز پتاسيميگياه بيش از
اندازهاي باشد كه در خاك موجود است ،واكنش آن نسبت به كودهاي پتاسيميمثبت خواهد بود.
گرچه اين موضوع در مورد كلية گياهان صادق است ،با اين وجود گاهي دقت نظرهاي ويژهاي براي
بعضي از گياهان زراعي ضرورت دارد.
 1212معموالً گياهان مرتعي يا علوفهاي چند ساله كه داراي شبكة ريشهاي عميق و گسترده
هستند ،به دليل در اختيار داشتن حجم زيادي از خاك ،به راحتي مي توانند پتاسيم مورد نياز
خود را تأمين كنند .برعكس ديگر فرآوردههاي زراعي ،پخش سطحي كود پتاسيميدر اين
قبيل گياهان ،اضافه محصولي را به همراه ندارد .با اين وجود ،معموالً نياز پتاسيميگياهان
علوفهاي چند ساله با اضافه كردن كود ازتي افزايش مييابد .از آن جا كه رشد رويشي گياه در
صورت مصرف زياد كودهاي ازتي بيش از اندازة معمول بوده ،اين پديده سبب كاهش كيفيت

فصل ششم :چکیده چند پایان نامه ،جمع بندی ،پیشنهادها ،چند پرسش کاربردی و پاسخ آن ها 287

محصول ميگردد ،از اين رو براي برداشت فرآوردههاي خوش كيفيت،مصرف كود پتاسيم 
ي
ي خواهد بود .واكنش فوق در مورد گندم نيز مي تواند صادق باشد .معموالً گندم ديم در
الزام 
مناطق نيمه خشك نسبت به افزايش كود پتاسيميعكس العملي نشان نميدهد .شايد علت
آن ،عالوه بر داليل فوق ،كميآب قابل استفاده باشد كه خود دراكثر مواقع عامل محدود
كنندة رشد به شمار ميرود .در پاره اي از آزمايشها در هندوستان ،برگ پاشي پتاسيم مقاومت
گندم را در برابر خشكسالي افزايش داده ،در نتيجه عملكرد را افزوده است .همچنين ،آغشتن
بذرها به محلول  2/5درصد كلرورپتاسيم پيش از كاشت ،پايداري گندم را در برابر خشكي
افزایش می دهد.
 1313اثر ديگر پتاسيم در گياهان استحكام بافتهاي آن هاست؛ بدين ترتيب ،پخش مقدار كافي
پتاسيم قابل استفاده در مزرعه ،عملكرد گندم را از طريق جلوگيري از بروز ورس ميافزايد.
اثر مثبت كود پتاسيميدر ذرت ،جلوگيري از ورس و كاهش بيماري ها است .پخش كود
پتاسيمي در مزرعة پنبه ،مقاومت گياه را در برابر پژمردگي ناشي از قارچ فوزاريوم افزايش
داده است .يونجه همانند ساير بقوالت علوفهاي ،نظير شبدر برسيم و ماش ،نياز پتاسيمي
بااليي دارد .با برداشت محصول زياد ،مقدار قابل توجهي پتاسيم نيز همراه با ديگر مواد غذايي
از مزرعه خارج ميشود ،زيرا قسمت عمدة پتاسيم در اندام هاي رويشي گياه متمركز است.
چنين برداشتهاي ممتدي مي تواند ذخاير غذايي خاك را به شدت كاهش دهد.
 1414در گياهان مبتال به كمبود پتاسيم ،برخي تغييرات شيميايي رخ ميدهد كه شامل انباشتگي
قندهاي محلول ،كاهش نشاسته و انباشتگي تركيبات محلول است .اين امكان وجود دارد كه
تغييرات سوخت و ساز قند در پيوند با نياز برخي آنزيمهاي تنظيم كننده ،به ميزان زياد (به)
پتاسيم (وابسته) باشد؛ به ويژه ،پيروات كيناز و  -6فسفوفروكتوكيناز .فعاليت آنزيم سنتتاز
نشاسته نيز به كاتيون هاي يك ظرفيتي وابسته است كه در ميان آن ها پتاسيم از همه مؤثرتر
است .به همين صورت ،پتاسيم ،آنزيم سنتتاز نشاسته را كه از گونهها و اندام هاي ديگر
گياهان (براي مثال برگها ،دانه ها و غده ها) جدا شده است ،فعال ميكند .بيشترين ميزان
پتاسيم كه در اين مورد نياز است ،ميان  50تا  100ميلي موالر است .غلظتهاي باالتر ممكن
است اثر باز دارنده داشته باشند و منجر به كاهش ميزان نشاسته در غده هاي سيب  زميني
شوند .نقش كليدي ديگر پتاسيم ،فعال كردن آنزيمهاي  ATPaseچسبيده به غشاست كه به
منيزيم نياز دارند و به وسيله پتاسيم و در مواردي به همان اندازه توسط سديم فعال ميشوند.
فعال شدن آنزيمهاي  ATPaseاز طريق پتاسيم نه تنها باعث آساني جابهجايي خود پتاسيم
از محلول بيرون از غشاي سيتوپالسم به درون سلول هاي ريشه ميشود ،بلكه پتاسيم را نيز
به مهمترين عنصر كاني در بزرگ شدن سلول و تنظيم اسمزي تبديل ميكند .بررسيهاي
محققين نشان ميدهد كه پتاسيم نه تنها آنزيم نيترات ردوكتاز را فعال ميكند ،بلكه احتمال
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بسيار دارد كه براي ساختن آن نيز الزم باشد .پتاسيم در فتوسنتز ،تنظيم اسمزي ،بزرگ
شدن سلول ،حركت روزنهها و موازنه آنيون و كاتيون نقشي كليدي را بازي ميكند .گياهاني
كه به اندازه كافي پتاسيم دريافت نكردهاند ،اغلب به سرمازدگي حساستر هستند كه اين
به كمبود آب به سلول مربوط ميشود .پتاسيم بر كيفيت فراوردههاي برداشت شده نيز اثر
ميگذارد .تغييراتي كه هنگام كمبود پتاسيم در فعاليت آنزيم و مواد آلي رخ ميدهد ،بخشي
از مسؤوليت حساسيت گياهان را نسبت به حمله قارچها بر عهده دارد .كمبود پتاسيم با
كاهش مقاومت گياه به بعضي از بيماري هاي گياهي ارتباط دارد .كمبود پتاسيم بيماري
سفيدك حقيقي گندم و در بعضي موارد خسارت سن ساقهخوار گندم را افزايش ميدهد.
پوسيدگي ريشه و مرگ زمستاني يونجه با ناكافي بودن پتاسيم بيشتر اتفاق ميافتد.
 1515به منظور برداشت حداكثر محصول ،محل جايگذاري كودهاي پتاسيمي بايستي دقيقا
مشخص گردد .زيرا ،پتاسيم در اكثر خاك هاي رسي چندان حركتي ندارد .در محصوالت
رديفي جايگذاري عميق پتاسيم مؤثرتر از روش پخش سطحي كود است .صحت اين امر در
انگور و زردآلو در خاك هاي شني به ثبوت رسيده است .با اين وجود بايد به خاطر داشت
كه اثر جايگذاري صحيح كود ،با افزايش پتاسيم قابل استفادة خاك ،كاهش مييابد .از
طرف ديگر ،براي محصوالتي كه داراي شبكة ريشة فعال و كم عمق هستند ،پخش مستقيم
كود پتاسيمي و زير خاك كردن آن در اليههاي سطحي مؤثرترين روش پخش بوده است.
آزمايش هايي كه در خاك هاي ايران پيرامون واكنش محصوالت مختلف نسبت به پتاسيم،
انجام گرفته ،نشانداده كه نتايج از محصولي به محصول ديگر و با توجه به سقف عملكرد و
نوع رس متفاوت بود.
 1616دستآوردهاي پژوهشهاي انجام شده در خاك هاي آهكي ايران بيانگر آن است كه براي
دستيابي به عملكردهاي خوب در محصوالت کشاورزی از جمله گندم ،پنبه و لوبيا چشم
بلبلي ،مصرف كودهاي پتاسيميضروري است ( 100تا  200كيلوگرم پتاسيم در هكتار).
در شاليزارهاي گيالن كه ميزان پتاسيم آن ها كمتر از خاك هاي شاليزاري مازندران است،
واكنش برنج نسبت به مصرف كودهاي پتاسيمي بيش از عكسالعمل برنج در مازندران در
برابر عنصر مزبور بود .عكسالعمل چاي نيز نسبت به كودهاي پتاسيمي قابل توجه بود و
مصرف  100كيلوگرم پتاسيم در هكتار توصيه ميگردد .مصرف كودهاي پتاسيميسبب
سفتي و خوش رنگي دانههاي ذرت شده ،از باتالقي شدن برنج زارها نيز ممانعت مينمايد و
مصرف سرك آن در مزارع گندم سبب درشتي وزن هزار دانه ميگردد و نيز در سيب  زميني،
كيفيت ارتقاء يافته و سيب  زميني پوست كنده شده اكسيده (تيره) نميگردد.
 1717مصرف پتاسيم در محصوالت باغي (سیب) ،موجب افزايش عملكرد ،افزايش اندازه ميوه و
تأثير مثبت در خصوصيات كيفي ميوه از جمله افزايش غلظت پتاسيم گرديد .در مركبات نيز
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در كوتاه مدت افزايش عملكرد حتي در مقادير بيشتر پتاسيم و همچنين تأثير مثبت عناصر
ريزمغذي را نشان داد .مصرف پتاسيم بيش از نیاز براي باغ هاي ميوه مخصوصاً در باغ هاي
سيب به دليل افزايش نسبت پتاسيم به كلسيم ) (K/Caكه كاهش خاصيت انباري سيب را
به دنبال دارد ،بصالح نمي باشد ،زيرا با مصرف پتاسيم اضافي در باغ هاي سيب ،اين نسبت
از حد مجاز ( )15فراتر رفته و در نهايت سبب افت خاصيت انباري ميوه سيب مي گردد.
در تمام آزمايش هاي باغي در كوتاه مدت اختالف معني داري بين دو منبع كودي  MOPو
 SOPديده نشد .نتايج بدست آمده از اجراي آزمايشها روي گياهان زينتي ،مصرف پتاسيم
بيش از نیاز را تایيد نمود در اين آزمايش ها نيز تفاوت معني داري بين منابع كودي پتاسيم
مشاهده نگرديد.
 1818از نتايج بدست آمده چنين استنباط گرديد كه در محصوالت زراعي كم توقع نظير گندم،
كلزا ،گوجه فرنگي و پنبه و در محصوالت باغي (در صورت نبود نتايج تجزيه برگي و ميوه)
مصرف كودهاي پتاسيمي بر مبناي نتایج تجزیه خاك قابل توصيه است .ولي در محصوالت
زراعي پتاسيم دوست نظير ذرت ،سيب زميني ،پياز و گل هاي زينتي حداقل در كوتاه مدت
براي تأمين پتاسيم مورد نياز اين نوع گياهان در زمان حداكثر نياز و نيز جبران پتاسيم
تخليه شده رس ها ،مصرف مازاد بر نتایج تجزیه خاك توصيه مي گردد .بهرغم عدم تفاوت
در منابع پتاسيم از نظر عملكرد در كوتاه مدت ،پيشنهاد مي شود در دراز مدت براي باغ ها و
سيب زميني از سولفات پتاسيم ولي براي مزارع و گلهاي زينتي كلرورپتاسيم  ,و سولوپتاس
به صورت سرك استفاده شود.
 1919با توجه به نقش مثبت پتاسيم در افزايش مقاومت گياهان در برابر كمآبي و سرمازدگي،
شوري و خشكي و آفات و بيماري ها ،افزايش غلظت كلروفيل و كربنگيري ،افزايش جذب
آهن و راندمان كودهاي نیتروژنی ،افزايش مصرف كودهاي حاوي اين عنصر بايستي مد
نظر قرار گيرد .در فلسطين اشتغالي براي گياهان زينتي تا  2000كيلوگرم در هكتار K2O
مصرف ميشود .مصرف لوكس كودهاي پتاسيم براي گياهان حائز اهميت است فراوان است
زيرا مطالعات نشان داده زماني كه غلظت پتاسيم در برگ ميخك باالي  4درصد بود ،بر اثر
سرماي ناگهاني خسارت شكسته شدن ساقهها  14درصد كمتر از گلهايي بود كه غلظت
پتاسيم آن ها زير  2درصد قرار داشت با توجه به اين موارد مصرف كودهاي حاوي پتاسيم
براي گلها و گياهان زينتي تا حد بحراني  400ميليگرم در كيلوگرم توصيه ميشود.
 2020حد بحرانی پتاسیم برای خاک های زراعی کشور با توجه به درصد رس ،درصد مواد آلی،
درصد آهک ،نوع رس ،ظرفیت تبادلی کاتیونی ،تنشهای خشکی ،عملکرد مورد انتظار
و کیفیت محصول (به کودهای پتاسیمی کودهای کیفیت نیز میگویند) تعیین می شود.
پیشنهاد می شود حد بحرانی پتاسیم برای محصوالت کشاورزی حدود  250تا  300میلی گرم
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بر کیلوگرم در نظر گرفته شود .بدیهی است چنانچه درصد رس خاک های زراعی باال بوده یا
عملکرد مورد انتظار بیش از هشت تن در هکتار باشد حتی در خاک هایی که مقدار پتاسیم
قابل استفاده آن ها باالتر می باشد و نیز در شرایط خشکسالی به دلیل کاهش تحرک پتاسیم
و نیز برهمکنش مثبت پتاسیم با روی ،مصرف کودهای پتاسیمی به صورت سرک (کلرور
پتاسیم) توصیه می شود ،در این مورد تحقیقات تکمیلی ادامه یابد.
 2121حد بحرانی پتاسیم برای محصوالت زراعی مقاوم به شوری نظیر پنبه در شرایط شور (350
میلی گرم بر کیلوگرم) بیش از شرایط غیر شور ( 300میلی گرم بر کیلوگرم) است و برای
گیاهان نیمه متحمل و یا حساس به شوری این اختالف بیشتر می باشد .با افزایش غلظت
پتاسیم و روی ) (Znدر شرایط شور ،پراکنش و طول ریشهها زیاد شده و در نتیجه سطح
جذب عناصر غذایی افزایش مییابد .همچنین مصرف سولفات روی در این شرایط تشکیل
آوندهای چوبی را در گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با گیاهان بدون مصرف آن بهبود
داده و از تخریب آوندها جلوگیری مینماید.
 2222در خاک های شور ،برای افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی  ،مصرف کودهای نیتروژنی و
پتاسیمی بیشتر از حد طبیعی باید باشد .نتایج نشان داد در خاک های شور ،به ازاء هر یک
درجهای که به شوری افزوده می شود ،عالوه بر مقدار توصیه کودی توسط تجزیه خاک ،حدود
 20کیلوگرم کود نیتروژنی و  15کیلوگرم کود پتاسیمی مصرف شود :در شرایط شوری کم
برهمکنش نیتروژن و پتاسیم در عملکرد مثبت بود .در خاک های شور ،چنانچه غلظت امالح
در آب آبیاری از محدوده  12دسی زیمنس بر متر تجاوز نماید ،رشد محصوالت کشاورزی
عمدتاً تابع شوری است و نه مصرف کودهای نیتروژنی و پتاسیمی .با مصرف اوره و سولفات
پتاسیم ،ضمن کاهش غلظت کلر در برگهای گندم ،تنش شوری را میتوان کاهش داد.
گیاهان حساس به شوری ازجمله گندم نسبت به مصرف پتاسیم ) (Kعکسالعمل مناسبتری
نشان میدهند .با افزایش نسبت پتاسیم به سدیم ) (K/Naدر محلول خاک ،تحمل گیاه به
شوری افزایش مییابد .شواهد نشان می دهد که تحت شرایط شوری عالئم کمبود پتاسیم با
وجود باال بودن غلظت آن در برگ های گندم ،همچنان وجود دارد ،مقداری از پتاسیم جذب
شده برای خنثی کردن بار الکتریکی کلر ) (Clذخیره شده در واکوئل تجمع یافته ،و کمکی
به واکنشهای حیاتی نمینماید .لذا در این شرایط با افزایش مصرف سولفات پتاسیم میتوان
عالوه بر رفع عالئم کمبود ،اثرات مسمومیت شوری راکاهش ،و عملکرد را افزایش داد .با
افزایش غلظت پتاسیم در محلول خاک تحمل گیاهان به تنش شوری زیاد می شود .این در
حالی است که وقتی میزان آب قابل دسترس گیاه کم باشد ،افزایش پتاسیم در شوریهای
باال ( 15دسیزیمنس بر متر) باعث بیشتر شدن تحمل گیاه می شود .مصرف سولفات پتاسیم
در شرایط شور موجب کاهش اثرات سوء تجمع سدیم و کلر در برگهای گندم شده و در
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نهایت عملکرد را افزایش می دهد.
2323ایجاد شرایط اقتصادی یکسان برای عرضه و فروش انواع کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی
توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و فزايش تعداد دفعات سرك كودهاي محلول نظير
اوره؛ سولوپتاس (سولفاتپتاسیم محلول)؛ كلرورپتاسيم و ترجيحاً مصرف آن ها همراه با آب
آبياري ) (Fertigationتا كارآيي كودها و آب افزايش يابد؛
 2424پس از بهینهسازی کودهای اصلی ،مصرف عناصر کم نیاز یا کم مصرف (ریزمغذی) در
افزایش عملکرد بسیار مؤثر میباشند .با افزایش تک تک این عناصر طبق قانون «بازده
نزولی» ،عملکرد افزایش مییابد ،برای مقابله با برهمکنش منفی بین روی با آهن و منگنز
در دانه گندم (به دلیل اختالف در حرکت آن ها در ریشه ،ساقه ،برگ و دانه که معموالً به
این صورت  Zn>Fe>Mnمی باشد) پیشنهاد می شود مقدار مصرف کودهای محتوی آهن و
منگنز در مقایسه با سولفات روی افزایش داده و یا از محلولپاشی مکررآن ها در بهار استفاده
شود .حد بحرانی آهن ) ،(Feمنگنز ) ،(Mnروی ) ،(Znمس ) (Cuو بور ) (Bدر خاک های
آهکی برای برداشت حداکثر عملکرد توام با غنیسازی به ترتیب  1 ،2 ،8 ،10و  1میلی
گرم در کیلوگرم با روش  DTPAپیشنهاد گردید که بایستی در مورد توصیههای کودی
در هر منطقه ،براساس پارامترهایی مانند قیمت نهادهها ،قیمت فروش و مدیریت اعمالی و
شاخصهای متفاوت عمل شود .بنابراین حد بحرانی به دست آمده در آزمایش های متعدد،
یکی از شاخصهای مصرف کود به شمار میرود .از طرف دیگر نظر به اینکه ،یکی از علل بروز
بیماری هایی نظیر پاخوره در غالت ،نماتد خاک و کمبود عناصر غذایی ریزمغذی به ویژه روی
) (Znو منگنز ) (Mnمی باشد ،لذا برای حل مشکل این نوع بیماری ها نیز مصرف کودهای
محتوی این عناصر راهگشا خواهد بود.
2525نتایج تحقیقات نشان داد که با مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیاده روی در مصرف کودهای
نیتروژنی و فسفاتی در انواع سبزی و صیفی ،عالوه بر افزایش تجمع  NO3و  Cdدر
آن ها ،از غلظت ویتامین  Cتا حد  26درصد کاسته می شود .لیکن ،با رعایت اصول مصرف
بهینه کود به ویژه مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی ،عالوه بر بهبود کیفیت و خوش
خوراکی ،به غلظت ویتامین  Cتا حد  20درصد افزوده میگردد .همچنین Sanchez ،و
 )2005( Swamanathanدر مقالهاي با تحت عنوان گرسنگي در آفريقا ،رابطه مردم بيمار
با خاک هاي بيمار که در سال  2005در مجله معروف پزشکي  Lancetبه چاپ رسیده ،بيان
داشتند که همبستگي تنگاتنگي بين ناباوري خاک هاي زراعي و کمبود غذا در آفريقا وجود
دارد و آن ها در این مقاله بحران بيماري خاک را فاجعهاي بيسر و صدا خواندند که سبب
تشديد سوء تغذيه در اين قاره شده است .از طرف دیگر ،در دو دهه اخیر ،محققین متعددی
از جمله ملکوتی و مشایخی1375 ،؛ 1997 ،Oliver؛  Grusakو 1999 ،Della Penna؛
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 Grahamو همکاران2000 ،؛ 2003 ،Welch؛ 2002 ،Cakmak؛ ملکوتي و همکاران1383 ،؛
 McLaughlinو همکاران1995،؛  Malakoutiو2006 ،Bybordi؛ 2007 ،Malakouti؛
2008 ،Cakmak؛ 2008 ،Malakouti؛ دادخواه1391 ،؛  Malakoutiو همکاران2013 ،؛
ملکوتي و همکاران1394 ،و ملکوتی 1394 ،به وجود رابطه مثبت بين درجه حاصلخيزي
خاک ،توليد غذای سالم و بهبود سالمت جامعه اشاره نمودند .بهطوركلي با استناد به نتايج
دست آمده از بيش از  100طرح تحقيقاتي ،چنين جمعبندي ميشود که با مصرف بهينة
كود (اصالح ساختاری نسبت کودهای مصرفی کشور) ،عملکرد هکتاری و کیفیت محصوالت
كشاورزي افزایش ميیابد و این نتایج نیز با یافتههای تحقیقاتی محققین فوق مطابقت دارد.
 2626یكي ديگر از موضوعات مرتبط با ارتقای سطح سالمت جامعه ،قيمت گذاري و خريد
محصوالت كشاورزي از توليدكنندگان ،متناسب با كيفيت مورد نظر نظیر درصد پروتئين در
گندم ،درصد قند در چغندرقند ،درصد روغن در دانه های روغنی ،خرید سبزی و صیفی جات
براساس رعایت حد مجاز عناصر سنگین ،نیترات و کادمیوم در آن ها و غلظت عناصرغذايي
مفيد در تولیدات کشاورزی مي باشد که باید آن را مدنظر جدی قرار داد.
 2727با عنایت به نتایج درج شده در این کتاب ،با توجه به تخلیه و قدرت تثبیت باالی پتاسیم
توسط خاک های رسی در خاک های آهکی ایران ،برای تحقق افزایش عملکرد (کمی و کیفی)
هکتاری محصوالت کشاورزی ،بهتر است مصرف کودهای پتاسیمی نیز مشابه کودهای
نیتروژنی در سه نوبت یعنی یک سوم قبل از کاشت با استفاده از سولفات پتاسیم ،یک
سوم زمان پنجهزنی و یک سوم باقیمانده قبل از زمان گلدهی با استفاده از کلرورپتاسیم
(برای شالیزارها و سایر محصوالت زراعی در شمال کشور) و یا با استفاده از سولوپتاس
(سولفات پتاسیم محلول) به صورت دو بار سرک همراه با آب آبیاری انجام گیرد .با انجام
این امر ،در صورت مدیریت بهینه سایر عوامل موثر در تولید ،ضمن آنکه عملکرد هکتاری و
کیفیت محصوالت کشاورزی افزایش خواهد یافت،کارآیی پتاسیم بهبود و غلظت آالینده های
کادمیوم و نیترات نیز بطور معنی داری کاهش خواهد یافت (ملکوتی و همکاران1383 ،؛
ملکوتی.)1394 ،
2828باتوجه به آهکی بودن خاکهای کشاورزی کشور ،در مقطع فعلی ،بهتر است نوع کودهای
فسفاتی مصرفی حتی االمکان تغییر نموده و در راستای نیل به تولید پایدار و تولید
فرآوردههای کشاورزی سالم ،به جای سوپرفسفاتتریپل وارداتی محتوی کادمیوم باال ،از کود
سوپرفسفات ساده ویا کود میکروبیفسفاتی همراه با کودهای زیستی تولید داخل استفاده
شود .بنابراین ،برای تحقق اهداف فوق ،ترتیبی اتخاذ شود تا:
••حال که قیمت سوپر فسفات ساده ،بطور نسبی تعدیل شده است ،در راستای تشویق کشاورزان
برای تولید فرآورده های کشاورزی سالم ،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نسبت به عقد
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قرار داد برای تولید انواع کودهای فسفاتی تولید داخل از جمله سوپرفسفات ساده و کود
میکروبی فسفاتی عاری از کادمیوم ) (Cdبه هنگام تدارک ،اولویت را به تهیه و توزیع این
کودهای با ارزش تولید داخل اختصاص دهد .اضافه مینماید که مجتمع صنعتی و معدنی
فسفات اسفوردی تنها تولیدکننده خاک فسفات مرغوب و تقریباً عاری از کادمیوم بوده و
دارنده گواهینامه  ISO9001:2000است و هم اکنون بیش از  70هزار تن خاک فسفات
مرغوب با  35در صد فسفر ) (P2O5انبار نموده و به دلیل نداشتن مشتری در داخل کشور،
این کارخانه دولتی وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیش از  200نفر کادر فنی و
عملیاتی ،در شرف تعطیلی است.
••با توجه به این که دانش فنی تولید کودهای زیستی ازجمله فالویت ،مایکوروت ،تیوباسیلوس
و کود میکروبیفسفاتی از طرف موسسه تحقیقات خاک و آب برای تولید انبوه به بخش
خصوصی واگذار شده است .لذا میتوان با مصرف این نوع کودهای زیستی حداقل  10در صد
افزایش عملکرد هکتاری عاید کشاورزان نمود.
••براي کنترل و کاهش هرچه بيشتر غلظت آالينده ها از جمله نیترات ) (NO3و کادمیوم )(Cd
در محصوالت کشاورزي ،افزايش عملکرد هکتاري و کارآيي کودها ،بهتراست ضمن رعايت اصول
مصرف بهينه کودي ،از کودهاي پتاسيمي به ويژه سولوپتاس (سولفاتپتاسيم محلول ويژه
کودآبياري) به صورت سرک (در دو نوبت همراه با مصرف سرک اوره) استفاده شود.
••تولید و مصرف قبل از کاشت و سرک انواع کودهای پتاسیمی و روی از جمله سولفات پتاسیم،
کلرورپتاسیم ،سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول تولید داخل) و سولفات روی ،در سبد خرید
و توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار داده شود.
 -29در پاسخ به پرسشی که چرا در خاکهای رسی با سطوح باالی پتاسیم که زیرکشت گیاهان پرتوقع
پتاسیمدوست نظیر ذرت ،سیبزمینی و  ...میباشند ،حتی به مصرف قبل از کاشت سولفاتپتاسیم
نیز عکسالعمل مناسب نشان نمیدهند ،باید گفت که در مرحله گلدهی ،این گیاهی نیاز پتاسیمی
باالیی دارند .لذا این گیاهان به مصرف سولفاتپتاسیم قبل از کاشت نیز به دلیل تثبیت ،عکسالعمل
مناسب نشان نمیدهد .راه حل در چنین مواقع ،استفاده از کودهای محلول پتاسیمی به ویژه
سولوپتاس با روش كودآبياري بطور تقسیط میباشد .با این روش ميتوان به سهولت ضمن نیل
به افزایش عملکرد هکتاری ،کارآیی پتاسیم را نیز بطور معنیداری بهبود بخشید .بنابراین ،در این
مرحله الزم است از این نوع کودهای پتاسیمی به ویژه سولفات پتاسیم محلول ویژه کود آبیاری به
صورت سرک استفاده شود
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 -7-1منابع مورد استفاده در چاپ اول

1-1اردكاني ،سبحان .1382 .بررسي يك روش جديد براي برداشت پتاسيم بوسيله ذرت .مجموعه مقاالت
هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
2 -2اسكندري ،احمدرضا و سيدعلياكبر موسوي .1380 .برهمكنش تنش رطوبتي و پتاسيم خاك
بر رشد رويشي دو رقم گندم زمستانه .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه)،
دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
3 -3اسماعيلي ،محمد  ،نكاسي ،محمد و ابراهيم سپهر . 1382 .تأثير مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم
بر عملكرد و كيفيت دانه آفتابگردان رقم گلشيد .تغذيه بهينه دانههاي روغني (مجموعه مقاالت )
انتشارات فاليزان  ،چاپ اول ،مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران ،ايران.
4 -4افضلي ،مهران .1378 .تعيين سطح بحراني فسفر و پتاسيم قابل جذب خاك در مزارع تحت كشت
پنبه در استان مازندران .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران.
5 -5الفتي ،منصور .1371 .تأثير مقادير مختلف ازت ،فسفر و پتاسيم در توليد ذرت دانهاي .مجله علمي
پژوهشي خاك و آب ،جلد  ،7شماره  .1انتشارات مؤسسه تحقيقات خاك و آ ،تهران ،ايران.
6 -6اميري  ،رمضان ،م .س .درودي ،و ولي محمد فالح .1374 .بررسي رابطه كميت و به شدت پتاسيم
در بعضي از خاكهاي خراسان .مجموعه مقاالت خاك و آب  ،نشريه فني و تحقيقاتي مؤسسه
تحقيقات آب و خاك جلد  ،9شماره  ،1ص 74تا .86
7 -7اميري  ،رمضان ،م .س .درودي ،و ولي محمد فالح .1373 .گزارش نهايي طرح بررسي پتانسيل
تثبيت اشكال مختلف پتاسيم در اراضي شاليكاري شرق گيالن .نشريه فني شماره  ،933موسسه
تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
8 -8اميري ،رمضان و محمدسعيد درودي .1373 .بررسي روابط مقدار به شدت پتاسيم ) (Q/Iدر
ايستگاههاي تحقيقاتي چغندرقند استان خراسان .چهارمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه
مقاالت) ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
9 -9اميري ،رمضان و وليمحمد فالح .1375 .بررسي پتانسيل تثبيت و اشكال مختلف پتاسيم در اراضي
شاليكاري شرق گيالن .پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده كشاورزي
كرج ،كرج ،ايران.
1010اوستان  .شاهین .1373 .بررسي تخليه پتاسيم از خاكهاي شاليزاري شمال كشور .پاياننامه
كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه تهران .تهران ،ايران.
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1111اوستان ،شاهين و حسن توفيقي .1375 .بررسي اثر كشت برنج به فرمهاي مختلف پتاسيم در
خاكهاي شاليزاري شمال كشور ،پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده
كشاورزي كرج ،كرج ،ايران.
1212ايرانيپور ،رامين .1378 .تعيين سطح بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت در منطقه اصفهان.
ششمين كنگره علوم خاك ايران .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
1313باراني مطلق ،مجتبي و غالمرضا ثواقبي .1382 .بررسي شكلهاي مختلف پتاسيم در خاكهاي
زيركشت نيشكر خوزستان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و
مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
1414باراني مطلق ،مجتبي ،ثواقبي ،غالمرضا ،كريميان ،نجفعلي و شهال محمودي .1382 .بررسي تخليه
پتاسيم از خاكهاي زيركشت نيشكر در خوزستان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
1515بازرگان ،كامبيز ،ملكوتي ،محمدجعفر ،اسدي ،حسين و مهناز فيضالهزاده اردبيلي .1380 .بررسي
تأثير عوامل مختلف بر حركت پتاسيم در ستونهاي خاك .هفتمين كنگره علوم خاك ايران
(مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
1616بازرگان ،كامبيز .1382 .تأثير خصوصيات خاك بر پويايي و عرضه پتاسيم در چند خاك آهكي
انتخابي ايران .پايان نامه دكتري خاكشناسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
1717بايبوردي  ،احمد و محمد جعفر ملكوتي .1379 .اثر بخشي منابع و مقادير فراتر از حد بحراني
كودهاي پتاسيمي در بهبود عملكرد پياز ،گوجهفرنگي و پنبه در آذربايجان شرقي ،نشريه ترويجي،
انتشارات فني معاونت ترويج كشاورزي ،معاونت تات ،وزارت جهاد كشاورزي  ،كرج  ،ايران.
1818بايبوردي ،احمد .1382 .تأثير مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي و سولفات روي در عملكرد و
كيفيت سيب  زميني در سراب .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و
مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
1919بستاني ،عبداالمير و غالمرضا ثواقبي .1382 .بررسي تثبيت پتاسيم در تعدادي از خاكهاي تحت
كشت نيشكر در خوزستان ،مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و
مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
2020باللي ،محمدرضا .1377 .بررسي ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم ( )PBCKدر خاكهاي شاليزاري
شمال ايران .رساله كارشناسي ارشد .دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
2121باللي ،محمدرضا ،ملكوتي ،محمدجعفر و حميد حسين مشايخي .1378 .اثر عناصر ريز
مغذي در افزايش عملكرد و تعيين حد بحراني آن ها در خاك هاي تحت كشت گندم آبي
ايران .مجله علمي پژوهشي خاك و آب ( ويژهنامه گندم) جلد  ،12شماره  ،6مؤسسه
تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
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2222باللي  ،محمدرضا ،مهاجر ميالني  ،پرويز ،خادمي ،زهرا ،درودي ،محمد سعيد ،مشايخي ،حميد
حسين ،ملكوتي ،محمدجعفر  .1379 .مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در
راستاي توليدات كشاورزي پايدار ( گندم) ،نشر آموزش كشاورزي  ،سازمان تات  ،وزارت جهاد
كشاورزي ،كرج ،ايران.
2323بهمنيار  ،محمد علي و سيد حسن احمديان  .1383 .برهمكنش پتاسيم و روي بر رشد و عملكرد
برنج طارم .در تغذيه متعادل برنج( محمد جعفر ملكوتي و مسعود كاوسي)  ،انتشارات سنا ،چاپ اول،
معاونت زراعت  ،وزارت جهاد كشاورزي  ،تهران  ،ايران.
2424بيابانكي ،فرزانهالسادات و عليرضا حسينپور .1382 .همبستگي پارامترهاي نسبت كميت ـ شدت
پتاسيم با پتاسيم قابل استفاده و شاخصهاي گياهي .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
2525بينام .1372 .خالصه مقاالت ،سمپوزيوم بين المللي وضعيت و دورنماي پتاسيم در خاكهاي
مناطق غرب آسيا و شمال آفريقا .تهران ،ايران.
2626بينام .1374 .مقاالتي درباره پتاسيم در خاك و گياه .نشريه فني شماره  .941مؤسسه تحقيقات
خاك و آب ،تهران ،ايران.
2727تكاسي ،محمد ،اسماعيلي ،محمد ،گلچين ،احمد و حسام مجللي .1382 .بررسي تأثير مقادير
مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد و ميزان روغن آفتابگردان و تجمع ازت نيتراتي در خاك.
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور،
رشت ،ايران.
2828توفيقي ،حسن و محمدرضا باللي .1378 .بررسي ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم در خاكهاي
شاليزاري شمال ايران ،ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران.
2929توفيقي ،حسن .1377 .بررسي پاسخ برنج به كود پتاسيم در خاكهاي شاليزاري شمال ايران .مجله
علوم كشاورزي ايران .جلد  ،29شماره  ،4دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران ،كرج ،ايران.
3030توفيقي ،حسن .1378 .مقايسه چهار عصارهگير شيميايي پتاسيم براي برآورد پتاسيم قابل استفاده
در خاكهاي شاليزاري شمال ايران .مجله علوم كشاورزي ايران ،شماره  ،30دانشكده كشاورزي
دانشگاه تهران ،كرج ،ايران.
3131ثواقبي ،غالمرضا .1379 .بررسي اثرات اصلي و برهمكنش پتاسيم و روي و كادميوم در تغذيه گندم.
پايان نامه دكتري گروه خاكشناسي دانشگاه تهران ،كرج ،ايران.
3232ثواقبي ،غالمرضا .1382 .ضرورت توجه به تغذيه پتاسيمي گياه نيشكر در كشور .خالصه مقاالت
سومين همايش ملي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي ،وزارت
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جهاد كشاورزي ،كرج ،ايران.
3333جعفرنژادي ،عليرضا و محمد جعفر ملكوتي .1376 .بررسي اثرات پتاسيم و ريزمغذيهابر عملكرد
كمي و كيفي نيشكر در خوزستان .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تربيت
مدرس تهران.
3434جعفرنژادي ،عليرضا .1376 .اثرات پتاسيم و ريزمغذيهادر افزايش كمي و كيفي نيشكر .پاياننامه
كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
3535جاللي و راول .1378 .بررسي و پيش روند آبشويي پتاسيم خاك با استفاده از مدلهاي رياضي.
ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
3636جاللي ،محسن و زهرا كالهچي .1382 .سينتيك رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي از خاكهاي
همدان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج
كشور ،رشت ،ايران.
3737جاللي ،محسن .1380 .روابط كميت به شدت پتاسيم در خاكهاي همدان .هفتمين كنگره علوم
خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
3838حسينپور ،عليرضا و محمود كلباسي .1379 .نسبت كميت شدت پتاسيم و همبستگي پارامترهاي
آن با خصوصيات خاك در تعدادي از خاكهاي ايران .مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي،
جلد  ،4شماره  ،1دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
3939خادمي  ،زهرا ،مهاجر ميالني ،پرويز درودي ،محمد سعيد ،شهبازي  ،كريم و محمدجعفر
ملكوتي .1380 .مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات
كشاورزي پايدار (چغندرقند) .نشر آموزش كشاورزي وابسته به معاونت آموزش و تجهيز
نيروي انساني سازمان تات  ،وزارت كشاورزي ،كرج ،ايران.
4040حسينپور ،عليرضا و محمود كلباسي .1380 .سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از خاك و اجزاء
آن در تعدادي از خاكهاي منطقه مركزي ايران .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت
كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
4141حسينپور ،عليرضا .1382 .ارزيابي چند عصارهگير جهت تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در
شماري از خاكهاي همدان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و
مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
4242حسينپور ،عليرضا ،كلباسي ،محمود و حسين خادمي .1379 .سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي
از خاك و اجزاء آن در تعدادي از خاكهاي گيالن ،مجله علوم خاك و آب ،جلد  ،144مؤسسه
تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
4343حسينپور ،كاوس .1372 .اثر پتاسيم روي كميت و كيفيت سيب  زميني در چهار منطقه ايران.
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
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4444خادم حمزه ،حميدرضا و هادي كشاورز شيرازي .1382 .بررسي تأثير پتاسيم ،روي و ُبـر بر عملكرد
و اجزاء عملكرد و شاخص برداشت دو رقم كلزا .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران،
دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
4545خادمي ،زهرا .1375 .بررسي تأثير ميزان و نحوه مصرف پتاسيم بر ماده خشك ،تجمع پتاسيم و
عملكرد دانه ذرت .پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده كشاورزي كرج،
كرج ،ايران.
4646خراساني ،رضا .1374 .بررسي روابط كميت-شدت ) (Q/Iپتاسيم در خاكهاي شاليزاري شمال
كشور .پايان نامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
4747خراساني ،رضا و حسن توفيقي .1375 .بررسي روابط كميت ـ شدت ) (Q/Iپتاسيم در خاكهاي
شاليزاري شمال كشور .پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده كشاورزي
كرج ،كرج ،ايران.
4848خراساني ،رضا و غالمحسين حقنيا .1380 .تعادل و معادله گاپون در تبادل پتاسيم ـ كلسيم در
خاكهاي آهكي .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد،
شهركرد ،ايران.
4949خراساني ،رضا .1374 .بررسي روابط كميت و شدت ( )Q/Iپتاسيم در خاكهاي شاليزاري شمال
كشور .پايان نامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي  ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران  ،ايران.
5050خوگر ،زهرا  ،ارشد ،كامران و محمدجعفر ملكوتي .1379 .اثرات مصرف بهينه كود در افزايش
عملكرد گوجهفرنگي  ،نشريه فني شماره  ،65نشر آموزش كشاورزي ،سازمان تات  ،زارت كشاورزي،
كرج  ،ايران.
5151خير ،حميده و فرشيد نوربخش .1378 .بررسي روند زماني تغييرات غلظت كلسيم ،پتاسيم و منيزيم
در درختان چنار (خزاندار) و كاج (هميشه سبز) ،ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت).
دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
5252دانشنيا ،سيد عبدالعظيم و حميد رستگار ( .)1377بررسي نقش پتاسيم در كاهش آب مصرفي و
كمـيت و كيفيت محصول پرتقال محلي با روش آبياري قطرهاي .نشريه
تأثير متقابل آب و پتاسيم بر ّ
علمي پژوهشي مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،جلد  12شماره  ،5تهران ،ايران.
5353دانشي ،نايب و محمد اسماعيلي .1380 .بررسي تغييرات كلر و هدايت الكتريكي در اثر مصرف منابع
مختلف كودهاي پتاسيمي در خاك و ذرت علوفهاي .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه
مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
5454دانشيان ،جهانفر و پريسا جعفري 1380 .بررسي تأثير تنش خشكي و پتاسيم بر عملكرد دانه.
هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
5555داودي ،محمدحسين ،خادمي ،زهرا و منصور الفتي .1380 .تأثير عناصر غذايي پرمصرف ،كم مصرف
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و مواد آلي بر عملكرد گندم و ذرت در كرتهاي دائم .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه
مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
5656درديپور ،اسماعيل ،محمد بايبوردي ،محمدجعفر ملكوتي و حميد سيادت .1380 .بررسي نقش
پتاسيم و روي در كاهش اثرات سوء ناشي از آبياري با آب درياي خزر برروي رشد و عملكرد جو.
مجله خاك و آب ،ويژهنامه مصرف بهينه كود ،جلد  12شماره  ،14صفحات  251الي  .260مجله
خاك و آب ،تهران ،ايران.
5757درودي ،محمدسعيد .1372 .بررسي روابط مقدار – شدت پتاسيم ( )Q/Iدر خاكهاي آهكي دشت
كرج .پاياننامه كارشناسي ارشد خاكشناسي .دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
5858درودي ،محمدسعيد و حميد سيادت .1378 ،تأثير شوري آب آبياري ،كودهاي سولفاتپتاسيم و
اوره بر عملكرد و غلظت عناصر غذايي در گندم .مجله علوم خاك و آب (ويژهنامه گندم) ،جلد ،12
شماره  ،6مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
5959دواتگر ،ناصر .1382 .گزارش نهايي بررسي وضعيت پتاسيم در شاليزارهاي گيالن .نشريه فني شماره
 .82/1124سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،تهران ،ايران.
6060دواتگر ،ناصر ،كاوسي ،مسعود ،علينيا ،محمدحسن و مريم پيكان .1382 .بررسي وضعيت پتاسيم
شاليزارهاي استان گيالن و تأثير خواص فيزيكوشيميايي خاك بر آن .مجموعه مقاالت هشتمين
كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
6161رشيدي ،ناصر و محمدعلي جواهري .1382 .بررسي اثر منابع كودهاي دامي ،سولفاتپتاسيم و اسيد
بوريك بر عملكرد كيفي و كمي محصول چغندرقند .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
6262رضوي ،مازيار و پيروز عزيزي .1380 .تأثير كودهاي ازت ،فسفر و پتاسيم بر جنگلكاريهاي دشت
كاشت كاج بادامي منطقه جفرود انزلي .نشريه فني شماره  .567مؤسسه تحقيقات خاك و آب،
تهران ،ايران.
6363رمضانپور  ،محمود رضا و محمد جعفر ملكوتي .اثر كودهاي پتاسيمي بر خصوصيات كمي و كيفي
پنبه در داراب  .تغذيه بهينه دانههاي روغني ( مجموعه مقاالت) ،انتشارات فاليزان ،چاپ اول ،مؤسسه
تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
6464رمضانپور  ،محمود ،مجتبي محمودي و محمد جعفر ملكوتي .1383 .تأثير سطوح و منابع مختلف
ي و مسعود كاووسي)،
كودهاي پتاسيمي بر عملكرد برنج در تغذيه متعادل برنج( ،محمدجعفر ملكوت 
انتشارات سنا ،چاپ اول  ،معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي  ،تهران ،ايران.
6565رمضانپور ،محمدرضا ،دستفال ،منوچهر و محمدجعفر ملكوتي .1383 .در تغذيه نوين گندم
( مجموعه مقاالت) توسط ملكوتي ،محمد جعفر  ،خوگر  ،زهرا و زهرا خادمي  ،انتشارات سنا
به سفارش دفتر طرح خودكفايي گندم ،وزارت جهادكشاورزي ،تهران  ،ايران.
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6666رنجبر ،رحمت ا..و محمد جعفر ملكوتي .1380 .تأثير منابع و مقادير مختلف كودهاي پتاسيمي و
سلفات روي بر سيب  زميني در بناب .مجله خاك و آب  ،ويژه نامه مصرف بهينه كود ،جلد ، 12
شماره  ،14مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
6767رنجبر ،رحمتاله و محمدجعفر ملكوتي .1382 .بررسي تأثير منابع و مقادير مختلف كودهاي
پتاسيمي و سولفات روي بر عملكرد و كيفيت سيب  زميني در بناب .مجموعه مقاالت هشتمين
كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
6868روحي ،وحيد و عبدالكريم كاشي .1380 .اثرات ازت و پتاسيم بر روي كميت ميوه گوجهفرنگي
رقم روربانا .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد،
شهركرد ،ايران.
6969رهبر ،غالمرضا و آهنگ كوثر .1375 .تأثير پخش سيالب بر برخي عناصر كم مصرف و پتاسيم در
خاك شني گربايگان فسا .پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده كشاورزي
كرج ،كرج ،ايران.
7070رفيع ،محمدرضا و محمدجعفر ملكوتي .1378 .مقايسه اثر بخشي روش هاي مختلف توصيه
كودي بر عملكرد كمي و كيفي گندم .مجله علمي پژوهشي خاك و آب ( ويژه نامه گندم)،
جلد  ،16شماره  ،6مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
7171زارع فيضآبادي ،احمد و عوض كوچكي .1378 .بررسي تغييرات ازت ،فسفر و پتاس خاك در
واكنش به تناوب و نظامهاي زراعي متداول و اكولوژيك .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده
مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
7272ساالر ديني ،علي اكبر .1364 .روابط خاك و گياه (بررسي مسائل شيميايي و تغذيه اي) .انتشارات
دانشگاه تهران .شماره  .1712تهران ،ايران.
7373ساالرديني ،علي اكبر .1358 .حاصلخيزي خاك  .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
7474ساالرديني ،علي اكبر و مسعود مجتهدي  .1372 .اصول تغذيه گياه ،جلد  ( 2ترجمه).
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
7575سپهر  ،ابراهيم ،و محمد جعفر ملكوتي .1382 .تأثير سطوح مختلف مصرف پتاسيم و منيزيوم بر
كيفيت و كميت آفتابگردان .تغذيه بهينه دانههاي روغني(مجموعه مقاالت) .انتشارات فاليزان  ،چاپ
اول ،مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
7676سپهر ،ابراهیم .1377 .بررسي اثرات پتاسيم ،منيزيم ،گوگرد و عناصر ريزمغذي روي افزايش عملكرد
و بهبود كيفيت آفتابگردان .پايان نامه كارشناسي ارشد ،گروه خاكشناسي .دانشكده كشاورزي
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران .
7777سپهر ،ابراهيم و محمدجعفر ملكوتي .1378 .بررسي اثرهاي پتاسيم ،منيزيم ،گوگرد و عناصر كم
مصرف در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت آفتابگردان .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده
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مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
7878سپهر ،ابراهيم و محمدجعفر ملكوتي .1382 .بررسي اثرات اصلي و متقابل پتاسيم و منيزيم بر
خصوصيات كمي و كيفي آفتابگردان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه
گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
7979سماوات ،سعيد .1378 .بررسي اثر پتاسيم سولفات ،پتاسيم پرمنگنات و دو نوع كود نيتروژني در
جذب منگنز و نسبت  Fe/Mnدر سويا .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه
فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
8080سجادي ،اشرفلسادات .1375 .نقش مصرف بهينه كود ريزوبيوم تجارتي در افزايش توليد
سويا در ايران ،نشريه فني شماره  ،3نشر آموزش كشاورزي وابسته به معاونت آموزش و تجهيز
نيروي انساني سازمان تات  ،وزارت كشاورزي ،كرج ،ايران.
8181شايسته ،فرخ غني ،تابيهزاد ،حسين و محمدجعفر ملكوتي .1382 .بررسي تأثير منابع و مقادير
مختلف پتاسيم بر روي جذب پتاسيم و عملكرد كمي و كيفي چغندرقند .مجموعه مقاالت هشتمين
كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
8282شايسته ،فرخ غني ،مجيدي ،عزيز و محمدجعفر ملكوتي .1378 .بررسي توازن پتاسيم در خاكهاي
زيركشت گندم در آذربايجانغربي .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه
فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
8383شريفي ،مهدي  .1377 .انتخاب عصارهگير مناسب جهت استخراج پتاسيم قابل جذب براي گياه
ذرت در خاكهاي منطقه مركزي استان اصفهان  ،پايان نامه كارشناسي ارشد رشته خاكشناسي ،
دانشگاه صنعتي اصفهان  ،اصفهان ،ايران.
8484شريفي ،مهدي و محمود كلباسي .1379 .مطالعه وضعيت پتاسيم در خاكهاي استان اصفهان 1ـ
ارزيابي عصارهگيرهاي رايج پتاسيم .دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي،
كرج ،ايران.
8585شريفي ،مهدي .1380 .مطالعه وضعيت پتاسيم در خاكهاي استان اصفهان2 ،ـ تعيين حد بحراني
پتاسيم براي گياه ذرت .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد،
شهركرد ،ايران.
8686شكري واحد ،حسن .1381 .گزارش نهايي بررسي تاثير منابع كودي و تقسيط پتاسيم بر روي
جذب پتاسيم و عملكرد برنج .نشريه شماره  ،82/208سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي،
تهران ،ايران.
8787شكريواحد ،حسن و مسعود كاوسي .1380 .بررسي تأثير منابع كودي و تقسيط پتاسيم بر روي
جذب پتاسيم و عملكرد برنج .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه
شهركرد ،شهركرد ،ايران.
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8888شكريواحد ،حسن ،كاوسي ،مسعود و حسام مجللي .1382 .ارزيابي چند عصارهگير جهت تعيين
پتاسيم قابل استفاده گياه برنج در برخي خاكهاي شاليزاري استان گيالن .مجموعه مقاالت
هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
8989شهابي ،علياصغر و محمدجعفر ملكوتي .1379 .ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور ،قسمت
دوم :پتاسيم عنصر كيفيت .نشريه فني شماره  ،111موسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
9090شهابي ،علياصغر .1378 .بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد پياز .گزارش
پژوهشي سال  .1378بخش تحقيقات خاك و آب ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
اصفهان ،اصفهان ،ايران.
9191شهابي ،علياصغر .1379 .بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد خصوصيات
كيفي چغندرقند .گزارش پژوهشي سال  .1379بخش تحقيقات خاك و آب ،مركز تحقيقات
كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
9292شهابي ،علياصغر .1380 .بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد خصوصيات
كيفي سيب قرمز سميرم .گزارش پژوهشي سال  .1380بخش تحقيقات خاك و آب ،مركز
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
9393شهابي ،علي اصغر و محمد جعفر ملكوتي .1378 .ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي
كشور (قسمت اول) .نشريه فني شماره  ،69موسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
9494شهابي ،علياصغر و محمدجعفر ملكوتي .تعيين معادل كودي فسفر در خاك هاي آهكي،
پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده كشاورزي كرج ،كرج ،ايران.
9595شهابي ،علياصغر .1380 .تثبيت پتاسيم در زمان هاي نخست پس از كوددهي در خاكها
با مقادير متفاوت رس در استان اصفهان .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت
كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
9696شهدي كومله ،عباس و محمدحسن علينيا .1382 .بررسي اثر پتاسيم و روي در رفع
اختالل رشد موسوم به كوتولگي برنج شاليزارهاي گيالن .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره
علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
9797شهدي كومله ،عباس ،مسعود كاوسي و محمدرضا يزداني .1382 .تأثير ميزان پتاسيم منابع
آبي مختلف بر ميزان جذب پتاسيم و عملكرد گياه برنج .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره
علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
9898صفاري ،حسين و محمدجعفر ملكوتي .1382 .بررسي توازن پتاسيم در تعدادي از مزارع
گندمخيز استان فارس .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن
و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
9999ضيائيان  ،عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي .1382 .نقش مديريت بهينة كود در
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افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت  .مصرف بهينه كود راهي براي پايدار در توليدات
كشاورزي(مجموعه مقاالت) .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي
انساني ،سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
10100ضيائيان  ،عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي  .1377 .بررسي اثر كودهاي محتوي عناصر
ريز مغذي زمان مصرف آن ها در افزايش توليد ذرت .نشريه علمي پژوهشي مؤسسه
تحقيقات خاك و آب  .ويژه نامه مصرف بهينه كود ،جلد  ،12شماره  ،1مؤسسه تحقيقات
خاك و آب  ،تهران ،ايران.
10101ضيائيان ،عبدالحسين .1382 .نقش پتاسيم و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانهاي.
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج
كشور ،رشت ،ايران.
10102طباطبائي ،سيد جالل  .1375 .اثر مقادير مختلف اوره و تأثير متفابل آن با فسفر و پتاسيم
بر عملكرد و تجمع نيترات در غده هاي سيب زميني  ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده
كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس  ،تهران  ،ايران.
10103علي احيايي ،مريم و علي بهبهانيزاده .1372 .شرح روش هاي تجزيه شيميايي خاك .نشريه
شماره  ..893مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
10104غيبي  ،محمد نبي و محمد جعفر ملكوتي  .1378 .ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش
عملكرد و بهبود كيفي ذرت دانهاي  .نشريه فني  ،44نشر آموزش كشاورزي  ،سازمان تات،
وزارت كشاورزي ،كرج  ،ايران.
10105فتحي ،قدرتاله ،عبدالرحمن ،برزگر ،منوچهر يعقوبي و سعيد خليل عالمي .1378 .اثر
متقابل نيتروژن و پتاسيم بر روي عملكرد و روند رشد ذرت .ششمين كنگره علوم خاك
ايران .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
10106فرشاد ،رضا و محمد جعفر ملكوتي .1382 .اثر پتاسيم  ،روي و ُبـر در افزايش كمي و كيفي
ذرت دانهاي در داراب  .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني ،
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
10107فرقاني ،اكبر .1381 .انتخاب عصارهگير مناسب جهت استخراج فسفر قابل جذب و تعيين
حد بحراني فسفر براي گياه ذرت در خاك هاي آهكي منطقه اصفهان .پايان نامه كارشناسي
ارشد ،گروه خاكشناسي ،دانشكده كشاورزي  ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
10108فكري ،مجيد .1382 .اثرات كاربرد كودهاي سولفات و كلرورپتاسيم روي عملكرد ذرت.
 .1382مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه
تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
10109فكري ،مجيد ،كلباسي ،محمود و محمدجعفر ملكوتي .1378 .بررسي اثرات تيمارهاي
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ازت و پتاسيم بر وضعيت اين عناصر غذايي در برگ ،كيفيت ،عملكرد و ريزش جوانههاي
درختان پسته .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران.
11110فالح ،ولي محمد .1373 .چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي در افزايش توليد برنج در
ايران .نشريه شماره  ،2نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني ،
سازمان تات  ،وزارت كشاورزي ،كرج  ،ايران.
11111فالح ،ولي محمد و رمضان اميري .1370 .بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاسيمي در
افزايش محصول برنج در مازندران  .نشريه فني شماره  ،821مؤسسه تحقيقات خاك و آب،
تهران ،ايران.
11112فالح ،وليمحمد .1375 .بررسي ظرفيت ترميم عناصر غذايي ضروري در شاليزار و پايداري
توليد برنج در مازندران .پنجمين كنگره علوم خاك ايران (خالصه مقاالت) ،آموزشكده
كشاورزي كرج ،كرج ،ايران.
11113فيضي اصل ،ولي .1378 .تعيين نياز غذايي آفتابگردان در شرايط ديم .ششمين كنگره علوم
خاك ايران .دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
11114فيضي ،محمد و پرويز مهاجر ميالني  . 1383 .بهينه سازي مصرف كودهاي نيتروژنه ،
فسفاتي و پتاسيمي در شرايط شور براي گندم .در كتاب تعذيه نوين گندم( مجموعه
مقاالت) توسط ملكوتي ،محمد جعفر ،خوگر ،زهرا و زهرا خادمي  ،انتشارات سنا به سفارش
دفتر طرح خودكفايي گندم ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران  ،ايران.
11115قرايي ،حسينعلي و عليرضا رضايي .1382 .اثرات متقابل كودهاي اوره ،فسفات آمونيوم و
سولفات پتاسيم بر عملكرد و درصد روغن كلزا .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
11116كاوسي ،مسعود .1378 .مطالعه عوامل موثر در جذب پتاسيم از خاك توسط گياه برنج
و تعيين عصارهگير مناسب براي پتاسيم در برخي از شاليزارهاي گيالن .رساله دكتري
خاكشناسي،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
11117كاوسي ،مسعود .1380 .گزارش نهايي بررسي وضعيت تثبيت پتاسيم در شاليزارهاي گيالن.
نشريه فني شماره  .277/80سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،تهران ،ايران.
11118كاوسي ،مسعود و بيژن مرادي .1382 .بررسي وضعيت پتاسيم در باغهاي مركبات غرب
مازندران .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه
تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
11119كاوسي ،مسعود و سيدعلياكبر رحيميمقدم .1382 .تأثير كاربرد پتاسيم و سطوح مختلف
ازت بر عملكرد هر تون گياه برنج .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران،
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دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
12120كاوسي ،مسعود و محمدجعفر ملكوتي .1382 .تأثير كاربرد پتاسيم بر عملكرد برنج در
تعدادي از شاليزارهاي گيالن .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه
گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
12121كاوسي ،مسعود و محمود كلباسي .1380 .بررسي تأثير غلظت پتاسيم اضافه شده به خاك
بر درصد تثبيت پتاسيم .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه
شهركرد ،شهركرد ،ايران.
12122كاوسي ،مسعود ،احمديپور ،مسعود و عباس شهدي .1380 .ظرفيت تثبيت پتاسيم در
شاليزارهاي استان گيالن و مطالعه عوامل فيزيكوشيميايي مؤثر در آن .هفتمين كنگره علوم
خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران.
12123كاوياني ،اسداهلل و محمد جعفر ملكوتي .1382 .تإثير منابع و مقادير پتاسيم بر كميت و
كيفيت محصول گوجه فرنگي .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي
انساني  ،سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
12124كشاورز ،عباس ،كمال جاللي ،محمدرضا ،دهقاني  ،علي بخش ،حميد نژاد ،محمود ،صدري
 ،بهروز  ،حيدري ،احمد و محسن محسنين .1381 .طرح افزايش عملكرد و توليد گندم آبي
و ديم كشور ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران ،ايران.
12125كشاورز ،پيمان و مهدي مهدوي .1382 .تخمين حد بحراني پتاسيم با استفاده از معادله
ميچرليخ بري و روش ترسيمي كيت نلسون براي پنبه در خاك هاي شور و غيرشور استان
خراسان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه
تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
12126كلباسي ،محمود .1374 .آزمون خاك .چهارمين گنگره علوم ايران ،دانشگاه صنعتي
اصفهان ،اصفهان ،ايران.
12127كياني ،شهرام و كامران ميرزاشاهي .1382 .بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر
كلزا در شمال خوزستان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن
و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
12128كياني ،شهرام و كامران ميرزاشاهي .1382 .بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر
عملكرد كمي و كيفي درختان پرتقال در شمال خوزستان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره
علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
12129گلستاني فرد ،علي .1375 .بررسي تثبيت پتاسيم در شاليزارهاي شمال ايران .پايان نامه
كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران .تهران ،ايران.
13130لطفالهي ،محمد و محمدجعفر ملكوتي .1383 .بررسي تأثير سطوح مختلف پتاسيم و
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عناصر كم نياز بر روي عملكرد ارقام پيشرفته گندم نان ،در كتاب تغذيه نوين گندم (
مجموعه مقاالت) توسط ملكوتي ،محمد جعفر  ،خوگر  ،زهرا و زهرا خادمي  ،انتشارات سنا
به سفارش دفتر طرح خودكفايي گندم ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران  ،ايران.
13131ماجدي ،محمدرضا .1378 .اثر جايگذاري رديفي كودهاي فسفره و پتاسه و مصرف بهينه
ازت در افزايش راندمان كودهاي اصلي و عملكرد ذرت .ششمين كنگره علوم خاك ايران.
دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
13132محبي ،عبدالحميد .1380 .بررسي توازن پتاسيم در خاك هاي زيركشت گندم در استان
هرمزگان .هفتمين كنگره علوم خاك ايران (مجموعه مقاالت كوتاه) ،دانشگاه شهركرد،
شهركرد ،ايران.
13133مرشدي ،آذر و حسين نقيبي .1382 .تأثير سطوح مختلف محلولپاشي پتاسيم و ُبـر بر
عملكرد دانه و روغن كلزا در منطقه بردسير كرمان .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم
خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
13134مستشاري ،مهرزاد .1382 .اثر عناصر پرمصرف فسفر و پتاسيم و مقادير مختلف ُبـر در
عدس ديم .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه
تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
13135مشايخي ،حميدحسين و محمدجعفر ملكوتي .1373 .بررسي كينتيك تبادل پتاسيم در
خاك با استفاده از دستگاه الكترواولترافيلتريشن ) .(EUFچهارمين كنگره علوم خاك ايران
(خالصه مقاالت) ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
13136مطلبي فرد ،رحيم  . 1379 .تأثير نوع و مقادير كود پتاسه و آبياري اسيدي بر خصوصيات
كمي و كيفي گل بريدة ميخك  ،پايان نامه كارشناسي ارشد خاكشناسي  ،دانشكده
كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران  ،ايران.
13137مطلبيفرد ،رحيم .1382 .بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف كود پتاسه و عنصر كم
مصرف بر خصوصيات كمي و كيفي انگور .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران .دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
13138ملكوتي ،محمد جعفر .1377 .تخليه پتاسيم اراضي كشاورزي تهديدي جدي براي امنيت
غذايي كشور .نشريه علمي پژوهشي خاك و آب .مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،جلد ،12
شماره  ،5مؤسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
13139ملكوتي  ،محمد جعفر .1378 .ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر
محصول ،قسمت دوم) .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت تات  ،وزارت كشاورزي  .كرج ،ايران.
14140ملكوتي ،محمد جعفر.1378 .كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود
در ايران( چاپ دوم با بازنگري كامل) ،نشر آموزش كشاورزي ،سازمان تحقيقات و آموزش
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كشاورزي ،كرج  ،ايران.
14141ملكوتي ،محمد جعفر .1379 .تغذيه متعادل گندم راهي به سوي خود كفايي در كشور
و تأمين سالمت جامعه ( مجموعه مقاالت) .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت تات ،وزارت
كشاورزي  ،كرج  ،ايران.
14142ملكوتي ،محمد جعفر .1379 .كمبود پتاسيم در محصوالت زراعي استراتژيك به روايت
تصوير و روش هاي درمان آن  ،نشريه فني شماره  ،81نشر آموزش كشاورزي ،كرج  ،ايران.
14143ملكوتي ،محمد جعفر .1379 .كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير
و روش هاي درمان آن .نشريه فني شماره  ،82نشر آموزش كشاورزي ،سازمان تحقيقات و
آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
14144ملكوتي ،محمد جعفر .1379 .روش جامع تشخيص و ضرورت مصرف بهينه كودهاي
شيميايي ،چاپ پنجم .انتشارات دانشگاه تربيت مدرس .تهران ،ايران.
14145ملكوتي ،محمدجعفر و مهدي نفيسي .1367 .مصرف كود در اراضي فارياب و ديم ( ترجمه).
انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
14146ملكوتي ،محمدجعفر و سيد غالمحسين رياضي همداني .1370 .كودها و حاصلخيزي خاك
( ترجمه) .مركز نشر دانشگاهي ،تهران ،ايران.
14147ملكوتي ،محمدجعفر و مهدي نفيسي .1371 .ضرورت مصرف كلرورپتاسيم براي تأمين
پتاسيم مورد نياز در مزارع كشور .نشر آموزش كشاورزي ،وابسته به سازمان تات ،وزارت
كشاورزي ،تهران ،ايران.
14148ملكوتي ،محمدجعفر و مهدي همايي  .1373 .حاصلخيزي خاك هاي مناطق خشك
«مشكالت و راه حلها» انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
14149ملكوتي محمدجعفر و حمیدحسین مشايخي .1375 .ضرورت مصرف سولفات روي براي
افزايش کمي ،کيفي و غنيسازي توليدات کشاورزي در کشور .نشريه فني .شماره  .25نشر
آموزش کشاورزي سازمان تات ،وزارت جهاد کشاورزي .کرج ،ايران.
15150ملكوتي ،محمد جعفر و مهدي نفيسي  .1376 .ضرورت مصرف كلرورپتاسيم براي تامين
پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور  ،چاپ اول  ،نشر آموزش كشاورزي ،كرج  ،ايران.
15151ملكوتي ،محمدجعفر و محمدنبي غيبي .1376 .تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در
خاك ،گياه و ميوه در راستاي افزايشعملكرد كمي و كيفي محصوالت استراتژيك كشور.
نشر آموزش كشاورزي ،معاونت تات وزارت كشاورزي .كرج ،ايران.
15152ملكوتي  ،محمد جعفر و مهرداد شهابيان  .1377.ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش
عملكرد و ارتقاء كيفي انگور در كشور .نشريه فني شماره  ، 35نشر آموزش كشاورزي وابسته
به معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات ،وزارت كشاورزي  ،كرج ،ايران.
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15153ملكوتي  ،محمد جعفر و مهرداد شهابيان  .1377.مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد
و بهبود كيفي مركبات  .نشريه فني شماره  ،39نشر آموزش كشاورزي وابسته به معاونت
آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات ،وزارت كشاورزي  ،كرج  ،ايران.
15154ملكوتي  ،محمد جعفر و مهرداد افخمي  .1378 .ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم
خاك هاي اراضي شاليزارهاي شمال كشور  .نشريه فني شماره  .62نشر آموزش كشاورزي ،
معاونت تات  ،وزارت كشاورزي ،كرج ،ايران.
15155ملكوتي ،محمد جعفر و سيد جالل طباطبايي .1378 .تغذيه صحيح درختان ميوه براي نيل
به افزايش عملكرد و بهبود كيفي محصوالت باغي در خاك هاي آهكي ايران .نشر آموزش
كشاورزي ،سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
15156ملكوتي ،محمد جعفر و محمد آقا لطفالهي .1378 .افزايش كمي و كيفي ذرت علوفهاي با
استفاده از كلرورپتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم)  ،نشريه فني شماره ،107
نشر آموزش كشاورزي ،سازمان تات ،كرج  ،ايران.
15157ملكوتي ،محمد جعفر و محمد نبي غيبي .1379 .تعيين حد بحراني عناصر غذايي در خاك،
گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصوالت استراتژيك كشور ( ،چاپ دوم
با بازنگري كامل).نشر آموزش كشاورزي ،معاونت تات  ،وزارت كشاورزي ،كرج ،ايران.
15158ملكوتي ،محمد جعفر  ،محمد حسين داودي ،ناصر سعادتي ،مريم ولي نژاد ،محمودرضا
رمضانپور ،مجتبي محمودي و محمد محمديان .1380 .تعيين حد بحراني پتاسيم براي برنج
و بررسي پاسخ آن به كلرورپتاسيم در اراضي شاليزاري مازندران .مجلة خاك و آب  ،ويژه نامه
مصرف بهينه كود  ،جلد  ،12شماره  .14مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران ،ايران.
15159ملكوتي ،محمدجعفر و محمدحسين داودي .1381 .روي در كشاورزي «عنصري فراموش
شده در چرخه حيات گياه ،دام و انسان» .انتشارات معاونت باغباني ،وزارت جهاد كشاورزي،
تهران ،ايران.
16160ملكوتي ،محمدجعفر ،پيمان كشاورز؛ سعيد سعادت و بهمن خلدبرين .1381 .تغذيه گياهان
در شرايط شور .انتشارات معاونت باغباني ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران ،ايران.
16161ملكوتي ،محمد جعفر ،و ابراهيم سپهر  .1382 .تغذيه بهينه دانههاي روغني  ،گامي مؤثر در
نيل به خود كفايي روغن در كشاورزي ((مجموعه مقاالت)) .انتشارات فاليزان  ،چاپ اول،
مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
16162ملكوتي ،محمد جعفر ،و محمد رضا باللي  .1382 .مصرف بهينه كود راهي براي پايداري در
توليدات كشاورزي ((مجموعه مقاالت))  .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز
نيروي انساني  ،سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
16163ملكوتي ،محمدجعفر و محمدنبي غيبي .1382.اصول تغذيه ذرت (مجموعه مقاالت) .انتشارات
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سنا ،چاپ اول ،دفتر نباتات علوفه و طرح ذرت ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران ،ايران.
ك «مشكالت
ق خش 
ي مناط 
ي خاكها 
16164ملكوتي ،محمدجعفر و مهدي همايي .1383 .حاصلخيز 
ت مدرس .تهران ،ايران.
ت دانشگا ه تربي 
و راهحلها» ،چاپ دوم با بازنگري كامل ،انتشارا 
16165ملكوتي ،محمدجعفر و زهرا خوگر و زهرا خادمي .1383 .روش هاي نوين تغذيه گندم
(مجموعه مقاالت) ،انتشارات سنا ،موسسه تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.
16166ملکوتی ،محمدجعفر  ،احمد بایبوردی و سید جالل طباطبایی .1383 .مصرف بهینه کود
گامی موثر در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت و کاهش آالینده ها در محصوالت سبزی
و صیفی و ارتقاء سطح سالمت جامعه .نشر علوم کشاورزی کاربرد .دفتر سبزی و صیفی
معاونت زراعت .وزارت جهاد کشاورزی 338 ،صفحه .تهران ،ایران.
16167ملكوتي ،محمدجعفر و محمدنبي غيبي ،ابراهيم سپهر و شهرام كياني .1383 .روش هاي
تشخيص كمبود عناصر غذايي ،انجام توصيه كودي و برآورد نيازكودي كشور (چاپ ششم).
انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
16168ملكوتي ،محمد جعفر  ،مجتبي محمودي  ،محمود رضا رمضان پور ,ناصر سعادتي ،محمد
محمديان و مسعود كاوسي .1383 .نقش پتاسيم در افزايش كارآيي كودهاي نيتروژني .در
تغذيه متعادل برنج( محمد جعفر ملكوتي و مسعود كاوسي )  ،انتشاران سنا ،چاپ اول ،
معاونت زراعت ،وزارت جهاد كشاورزي ،تهران  ،ایران.
16169منتجبي ،نصرتاهلل.1378 .ارزيابي مدل كامپيوتري توصيه كودي براي گندم در منطقه
گلپايگان .پايان نامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي دانشگاه تربيت مدرس  ،تهران  ،ايران.
17170منتظري  ،عفتالزمان و محمد جعفر ملكوتي.1382 .اثرات سه ساله كودهاي پتاسيمي در
عملكرد آفتابگردان و تغييرات كلر در خاك زراعي اروميه  .تغذيه بهينه دانههاي روغني (
مجموعه مقاالت)  .انتشارات فاليزان  ،چاپ اول ،مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
17171منوچهري  ،ساسان  .1379 .مطالعه اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر روي كميت
و كيفيت درختان سيب  ،پايان نامه كارشناسي ارشد  ،دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات  ،تهران  ،ايران.
17172مهاجر ميالني ،پرويز ،سعيد سعادت و رضا وكيل .1379 .گزارش نهايي تأثير شوري آب و
خاك بر نياز ازت و پتاسيم در گندم ،نشريه فني شماره  ،1047مؤسسه تحقيقات خاك و
آب ،تهران ،ايران.
17173ميرزا شاهي ،كامران  ،سعيد سليم پور  ،عبدالمحمد درياشناس ،محمد جعفر ملكوتي و
حامد رضايي.1382 .بررسي اثرات كاربرد مقادير مختلف و زمان مصرف كودهاي پتاسيمي
بر عملكرد كلزا در دزفول ،تغذيه بهينه دانههاي روغني ( مجموعه مقاالت )  ،انتشارات
فاليزان  ،چاپ اول ،مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.

 312پتاسیم در کشاورزی -نقش پتاسیم در تولید محصوالت کشاورزی سالم

17174مؤسسه تحقيقات خاك و آب .1384 .نقش پتاسيم در بهبود كمي و كيفي محصوالت
زراعي و باغي و گياهان زينتي .نشريههاي فني از شماره  428الي  .443انتشارات سنا،
تهران ،ايران.
17175ميرزاپور  ،محمد هادي  ،امير حسين خوش گفتار منش ،سيد خالق سرمدنيا ،حسينعلي
بهرامي و محمدرضا نائيني .1382 .اثرهاي متقابل پتاسيم و منيزيوم بر رشد و عملكرد
آفتابگردان در يك خاك شور .تغذيه بهينه دانههاي روغني ( مجموعه مقاالت)  ،انتشارات
فاليزان  ،چاپ اول ،مؤسسه تحقيقات خاك و آب  ،تهران  ،ايران.
17176نوابي  ،فرشيد و محمد جعفر ملكوتي .1382 .بررسي اثر تغذيه متعادل بر كميت و كيفيت
ذرتدانهاي در داراب .نشر آموزش كشاورزي  ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني،
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
17177نوربخش ،فرشيد و مهدي كريميان اقبال .1376 .حاصلخيزي خاك ( ترجمه)  .انتشارات
عدل ،اصفهان ،ايران.
17178نوربخش ،فرشيد ،كلباسي ،محمود و فريد رفيعي .1378 .بررسي همدماهاي جذب پتاسيم
در خاك .ششمين كنگره علوم خاك ايران (چكيده مقاالت) .دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران.
17179نوري ،امين علي و محمد جعفر ملكوتي .1382 .اثر كودهاي پتاسيمي و سولفات روي
در افزايش كمي و كيفي عملكرد و كاهش غلظت نيترات در سيب زميني در زنجان  .نشر
آموزش كشاورزي وابسته به معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني ،سازمان تحقيقات و
آموزش كشاورزي ،كرج ،ايران.
18180نيرومند حسيني ،نگار و منوچهر مفتون .1382 .ارزيابي آزمايشگاهي عصارهگيرهاي شيميايي
جهت تعيين پتاسيم در بعضي از خاكهاي آهكي استان فارس .مجموعه مقاالت هشتمين
كنگره علوم خاك ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
18181واسع مصلي ،صغري .1382 .تأثير محلول غذايي ازته ،فسفره و پتاسيمي بر خواص زراعي و
تركيب معدني واريته ايراني هورتانسيا .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك ايران،
دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
18182وكيل ،رضا ،ميرزاپور ،هادي ،خوشگفتار ،اميرحسين ،كوچهباغي ،اميرحسين ،ناييني،
محمدرضا و سعيد سعادت .1382 .تأثير مقادير و منابع مختلف كودهاي پتاسيمي بر
غلظت عناصر غذايي در گندم در شرايط شور .مجموعه مقاالت هشتمين كنگره علوم خاك
ايران ،دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور ،رشت ،ايران.
18183ولي نژاد ،مريم .1380 .تعيين حد بحراني پتاسيم و روي در برخي از شاليزارهاي استان
مازنداران  .پايان نامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
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. ايران،  تهران،اسالمي واحد تهران
 مطالعه ارتباط ضرايب سرعت آزاد شدن پتاسيم.1382 . ندا و عليرضا حسينپور،هاشميان18184
 مجموعه مقاالت هشتمين.غيرتبادلي با خصوصيات خاك در شماري از خاك هاي همدان
. ايران، رشت، دانشگاه گيالن و مؤسسه تحقيقات برنج كشور،كنگره علوم خاك ايران
 گزارش نهايي تعيين مقدار عرضه پتاسيم توسط آب آبياري به شاليزارهاي.1379 . م،يزداني18185
. ايران، گيالن، رشت. موسسه تحقيقات برنج كشور.استان گيالن
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1اردکانی ،م س ،ملكوتي م ج .1384.معرفی کود سولوپتاس  :کود پتاسیمی مناسب برای کود
آبیاری و محلول پاشی .موسسه تحقیقات خاک وآب ،نشریه فنی شماره  ،461انتشارات سنا،
تهران ،ايران.
2الطافی ،ا .1392 .بررسي اثرات كاربرد تلفيقي كودهاي شيميايي و دامي بر ويژگيهاي
زراعي و افزايش عملكرد دو رقم كلزا در آذربايجان شرقي .پایان نامه کارشناسی ارشد گروه
خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
3اکرمی ،م ر . 1391.عملکرد گل و كالله زعفران تحت تاثير مصرف پتاسيم و روي در غرب
استان خراسان رضوی .پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
4دادخواه ،ح .1391 .تأثیر سطوح مختلف روی و بور بر عملکرد و ماده خشک در سیب زمینی.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس -تهران ،ایران.
5رهبرشیراز ،ز .1391 .بررسي مصرف بهينه كودي در افزايش عملكرد و كاهش نسبت مولي
اسيد فيتيك به روي ( )PA/Znدر برنج .پاياننامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
6زارع ،ع ا .1391 .بررسی اثر مصرف بهینه کود و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و ترکیبات
شیمیایی اسانس گیاه دارویی به لیمو .پاياننامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي دانشگاه
تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
7حسینی  ،س ع .1394 .بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر جذب و تجمع کادمیوم در غده های
سیب زمینی .پاياننامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي -دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
تربیت مدرس .تهران -ایران.
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1 .1صلحي ،م ،ملكوتي مج و سماوات س .1384 .پراكنش و حد مجاز غلظت عناصر سنگين در
چرخه حيات (خاك ،آب ،گياه و انسان) .نشريه فني شماره  ،470موسسه تحقيقات خاك و
آب ،انتشارات سنا ،تهران ،ايران.
2 .2قربانی ،م .1393 .بررسی اثر مصرف بهینه کود بر عملکرد کمی و کیفی سیر در استان
مازندران .پاياننامه كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
3 .3خلدبرین ،ب و ط اسالمزاده .1384 .تغذیه معدنی گیاهان عالی (ترجمه از کتاب
 .)1995 ،Marschnerجلد اول (چاپ دوم) .انتشارات دانشگاه شیراز ،شماره 594 .823
صفحه .شیراز ،ایران.
4 .4خلدبرین ،ب و ط اسالمزاده .1380 .تغذیه معدنی گیاهان عالی (ترجمه از کتاب ،Marschner
 .)1995جلددوم (چاپ اول) .انتشارات دانشگاه شیراز ،شماره  604 .823صفحه .شیراز ،ایران.
5 .5شهریاری ح ع .1387 .ایران رتبه  123جهانی را در بین  192کشور دنیا در تامین سالمت
مردم دارد .مصاحبه با خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه مورخ  22آبان  .1387تهران ،ایران.
6 .6کشاورز ،پ و ملکوتي م ج .1384 .اثر روي و شوري بر رشد ،ترکيب شيميايي و بافت آوندي
گندم .مجله علوم خاک و آب ،جلد  ،19صفحات  115الي .123
7 .7کشاورز ،پ ،مهدي زنگیآبادي و مهدي عباسزاده .1392 .تأثیر میزان رس و شوري خاك
بر رابطه کربن آلی خاك با عملکرد گندم .مجله پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب ) .الف
/جلد  27 /شماره . 3از صفحه  259تا .271
8 .8کشاورز ،پ ،ملكوتي م ج و همايي م .1383 .مديريت حاصلخيزي خاكهاي شور .صفحات
 345الي  ،371از كتاب بنايي و همكاران .خاكهاي ايران :تحوالت نوين در شناسايي،
مديريت و بهرهبرداري .انتشارات سنا ،تهران ،ايران.
9 .9ملکوتي ،م ج .1389 .رابطه مصرف بهینه کود و تولید محصوالت کشاورزی سالم (مقاله
مروری) .مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز ،شماره ،61
صفحات  331الی .151
1010ملکوتی ،م ج .1394 .توصیه بهينه مصرف كود برای محصوالت كشاورزي در ايران :تعيين
مقدار ،نوع و زمان مصرف كودها برای دستیابی به خودکفایی نسبی ،تولید غذای سالم و
افزايش درآمد کشاورزان .چاپ سوم با بازنگری کامل .خانه کشاورز ،شماره 420 ،103
صفحه .انتشارات مبلغان ،ایران.
ي م ج و مشايخي ح ح .1375 .ضرورت مصرف سولفات روي براي افزايش کمي ،کيفي و
1111ملكوت 
غنيسازي توليدات کشاورزي در کشور .نشريه فني .شماره  .25نشر آموزش کشاورزي سازمان
تات ،وزارت جهاد کشاورزي .کرج ،ايران.
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1212ملكوتي م ج و کاوسی م .1383 .تغذیه متعادل برنج .معاونت زراعت وزرات جهاد کشاورزی،
انتشارات سنا 611 .صفحه تهران ،ايران.
1313ملكوتي ،م ج و پسندیده م .1395 .بررسی علل زیادی غلظت آالینده کادمیوم در برخی از
محصوالت کشاورزی .مجله اقتصاد .شماره  ،71از صفحه  6تا  .8تهران ،ايران.
1414ملكوتي ،م ج و پسندیده م .1395 .روشهای عملی برای کاهش غلظت آالینده کادمیوم در برخی
از محصوالت کشاورزی .مجله صدای کشاورز .شماره  ،52از صفحه  20تا  .23تهران ،ايران.
1515ملکوتی ،م ج  ،ا بایبوردی و س ج طباطبایی .1383 .مصرف بهینه کود گامی موثر در
افزایش عملکرد و بهبود کیفیت و کاهش آالینده ها در محصوالت سبزی و صیفی و ارتقاء
سطح سالمت جامعه .نشر علوم کشاورزی کاربرد .دفتر سبزی و صیفی معاونت زراعت.
وزارت جهاد کشاورزی 338 ،صفحه .تهران ،ایران.
1616ملکوتی م ج  ،پ کشاورز و ن کریمیان .1387 .روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود
برای کشاورزی پایدار «چاپ هفتم با بازنگری کامل» .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
شماره  755 ،102صفحه .ایران.
1717ملكوتي م ج  ،ا ملكوتي ،ع بايبوردي و ع خامسي .1389 .روي عنصري فراموششده در
چرخه حيات گياه ،دام و انسان «چاپ دهم با بازنگری کامل» .نشريه فني شماره 14 ،7
صفحه ،انتشارات سنا .تهران ،ايران.
1818ملكوتي ،م ج  ،كشاورز پ ،سعادت س و خلدبرين ب .1381 .تغذيه گياهان در شرايط شور.
انتشارات معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي 220 ،صفحه ،تهران ،ايران.
1919ملكوتي ،م ج ،پسندیده م ،کریمی ه و حسینی س ع .1394 .مقایسه اثربخشی کودهای
پرمصرف در میزان افزایش عملکرد هکتاری و تولید فرآوردههای کشاورزی سالم .مجله صدای
کشاورز .شماره  ،49از صفحه  27تا  .29تهران ،ايران.
2020میرنیا ،س خ ،ملکوتی م ج ،کشاورز ع و میرابزاده م 7731 .تخمین مقدار تصعید ازت از اوره
در شالیزارهای شمال ایران .مجله علوم خاك و آب .جلد ،21شماره  .4از صفحه  52تا .43
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• There was not a definite correlation between leaf- K and potassium
applications for some fruit trees. The highest yields were obtained with
potassium levels applied based on soil tests for most of the crops tested in
this investigation.
• In the case of high potassium demanding crops, such as onion, potato
and cotton, rates of potassium application should definitely excced levels
determined by the soil test. More experiments are needed to evaluate factors
which are responsible for the differences in plant yield in different locations
other than the potassium content of the soil.
Efforts so far in findings, correlations between soil potassium charactersistics
like ammonium acetate extractable forms, CEC, PBCK and yield have not been
as ideally and as universally satisfactory as to make us stop searching for new
indices. We recommed that the distribution of soil potassium concentrations
be studied in correlation to yields of different crops because potassium
concentration distribution in soils could provide an index for the extent of
surface contact between soil particle surfaces and plant roots which should
determine the kinetics of absorption of most cations by roots.
Finally, the present book, which is the compilation of a decade of research
efforts of scientists from across the country and the help of most sceintific
members, Soil and Water Research Institute (SWRI), Ph.D. and M.Sc.
students, Soil Science Department of Tarbiat Modarres University, could not
have been written without their cooperation. Special acknowledgement is due
to International Potash Institute (IPI), Kali und Salz Tesenderlo Companies
for facilities provided for the publication of this book.
Particular acknowledgement and great appreciation are due to late Dr. W.
Maibaum, Dr. von. Braunschweig, Dr. M. Marchand, Dr. A. Grancee, Dr. N.
White, Dr. G. Ebert and all those who helped financially in covering a sizeable
part of the cost of this book. The sincere endeavors of all experts and technicians
at SWRI and Sh. Asadzadeh in the implementation of the various research
schemes involved in this book in different parts across the country are greatly
appreciated and well due for acknowledgement. Acknowledgement is due to
Mr. H. Amirmokri, Dr. S. Ardakani, and Dr. M. Bybordi, for their contribution
to the completion of this book. Let us hope that the benefits acquired from the
results of this book will constitute a great step toward balanced fertilization in
Iran and elsewhere in the world.
Authors, Spring 2005
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Fig 14. The role of sources and rates of K and Ca-fertilizers on the apple fruit
firmness (Dilmaghani et al., 2004).

Fig 16. The role of sources and rates of K-fertilizers on the grape and citrus yield in
different locations (Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).

As a whole, the following conclusions were made from the experimental results:
• The research results prove that many of the agronomic as well as the horticultural
crops tested here respond to potassium applications with improved yields and
quality aspects. The plants that grew in soils with low levels of exchangeable
potassium responded more favorably to the treatments even though a positive
kind of response was not always the case for some of the crops. Therefore, it
seems factors other than the level of soil exchangeable potassium should be
involved and must be researched; in other words, we should try to find a more
widely applicable index than soil exchangeable potassium to relate to various
crops’ yields and qualities.
• There were no significant differences observed between MOP and SOP
for most of the agronomic crops. However, we recommend that SOP be
applied to quality crops such as vegetables and used before planting and
with high potassium demanding crops in light textured soils MOP be used
as a sidedress.
)g(
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Fig 13. The role of sources and rates of K-fertilizers on the tomato yield in different
locations (Malakouti et al., 2003 and 2004).

Fig 14. The role of sources and rates of K-fertilizers on the soybean yield
(Malakouti et al., 2003).

Fig 15. The role of sources and rates of K-fertilizers on the cotton, soybean and
canola yield in different locations (Malakouti et al., 2002 and 2003).
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Fig 10. The role of sources and rates of K-fertilizers on the corn yield in different
locations (Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).

Fig 11. The role of sources and rates of K-fertilizers on the potato yield in different
locations (Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).

Fig 12. The role of sources and rates of K-fertilizers on the onion yield in East
Azarbyjan (Malakouti et al., 2002).
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the rates determined by soil tests.

Fig 7. The role of sources and rates of K-fertilizers on the wheat grain yield in
Kermanshah (Left) and light textured soils in Karaj (Right) (Malakouti et al., 2003
and Lotfollahi and Malakouti, 2005).

Fig 8. The role of sources and rates of K-fertilizers on the wheat grain yield in
Fars (Malakouti et al., 2003).

Fig 9. The role of sources and rates of K-fertilizers on the rice yield in Mazandaran
province (Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).
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Fig 4. Synergistic intraction between K and Zn on the yield increase of rice _
(Malakouti et al., 2004).

To apply potassium critical values for calculating fertilizer rates detailed soil
maps (1:25,000) which are currently unavailable is needed. The response of
different crops to a given level of soil available potassium varies as was seen
in the case of wheat, rice corn etc. Plant analysis could also provide a basis for
correcting potassium deficiencies. Figuers 5 & 4 show the relationship between
nutrient concentration in plant tissues and plant yields and yield losses will result
due to ”hidden hunger“ that can only be detected with chemical analysis.

Fig 6. Schematic diagam of A)
undesirable, and B) desirable patterns of
nutrient distribution in plant tissues.

Fig 5. Relationship between nutrient
concentration in plant tissues and yield,
also showing “hidden hunger”.

Methods of application as well as potassium sources have their effects on
the yield and quality of crops, and thus must be considered in formulating
potassium rates. Side dressing of potassium, especially in the case of depleted
soils, has been shown to be superior to pre-plant applications, particularly
with respect to high K-demanding crops like corn, onion, potato, cotton, etc.
Various investigations show that the yield response of agronomic as well
as horticultural crops to K-fertilizers even under different soil and climatic
regimes is determined by the availability of micronutrient fertilziers to a great
extent. Figures 7 to 16 show yield improvements for different crops that were
only obtainable with K-split application and at rates that were 1.5 to 2 times
)c(
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younger tissues, and functions in producing a stable pH which is necessary for
vital cellular enzymatic activities. Potassium fertilizers, particularly potassium
sulfate, is considered to be a quality fertilizer since it improves the color, skin
quality, taste, sugar and vitamin C content of citrus fruits. Potassium sulfate
also improves plants’ tolerance against water and salt stresses. The yield and
quality of many vegetables such as tomato, spinach, lettuce and celery depends
to a large extent on potassium supplies.
In this book, chapters one, two, and three deal with the status of soil
potassium, its role in plants, and contain some key facts and reviews on the
effects of K-fertilizers in improving the yield and quality of agricultural
products along with other information on the role of potassium in increasing
the efficiency of N-fertilizers under growing conditions in Iran. Chapter four
deals with some new research findings, especially with regard to potassium
movement in the rhizosphere; and with the advantages of using Optimum
level instead of Critical level as an index with regard to the yield objectives
of the 4th Development Plan and for the next twenty years. Additional
information on the physiological roles of potassium in humans, especially
in relation to regulating the ratio of K/Na and with regard to controlling
blood pressure, are also presented in this chapter. In practical terms
recommendations for potassium rates are commonly based on comparing the
value of ammonium acetate extractable-K of a given soil with critical values
which are experimentally determined. However, this approach is reliable only
with soil potassium levels that are too high or too low but not for intermediate
levels. In the case of intermediate soil-K levels, consideration of CEC, PBC,
type of clay, and plant factors will improve the accuracy of recommendations.

NP
NPK
NPKZn
Fig 3. Synergistic intraction between K and Zn on the yield increase of wheat
(Malakouti et al., 2004).
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Highlights (For Non Persian Readers)
Today the question of food quality is of greatest interest with research objectives
everywhere especially with respect to the type and rates of chemical fertilizers.
Potassium is ranked only second to nitrogen and is highly required by every plant
because it activates some 60 plant enzymes which determine the yield and quality of
agricultural crops. Potassium is involved in the synthesis of starch and protein, also
in photosynthetic process, in regulating osmotic pressure, cellular growth, operations
of stomata cells, and of plants water regime; it participates in the translocation of
carbohydrates from leaves to other plant parts, and acts as a counter ion. Potassium
along with zinc also reduces the concentrations of pollutants such as nitrate (NO3)
and cadmium (Cd) in the edible parts of the plants (Figures 1 and 2).

Fig 1. Effect of balanced fertilization in
the reduction of nitrate (NO3) in potato
(Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).

Fig 2. Effect of balanced fertilization in
the reduction of cadmium (Cd) in potato
(Malakouti et al., 2002, 2003 and 2004).

Potassium is very mobile within plants, often translocating from old to
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