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گاه دانش

:استاد مربوطه

تغذیه گیاه: درس

ضرورت افزدون پتاسیم به خاک های زراعی کشور

:دانشجو

مقدمه

مقدار . درصد، هشتمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین است2/58با مقدار پتاسیم 

درصد بوده و به صورت های مختلف نظیر پتاسیم موجود در 1/2متوسط آن در خاک 

تاسیم بنابر این منبع عمده پ. ساختمان کانی ها، تثبیت شده، تبادلی و محلول موجود است

در برخی پتاسیم از نظر فراوانی در گیاه برابر ازت و. خاک، کانیهای محتوی این عنصر هستند

موارد حتی فراوان تر از آن است، به طوری که مقدار آن در بعضی از گیاهان تا حدود هشت 

.  درصد وزن خشک برگ می رسد

است،ریضروبسیارگیاهبرایآنوجوداماندارد،ساختمانینقشازتمانندگیاهدرپتاسیمگرچه

کیفیترعنصآنراکهایگونهبهگیاه،کیفیخصوصیاترویبرآنانگیزشگفتاثرخصوصبه

(quality nutrient)خاکازراآنگیاهانکهسالهاستعنصر،ایناهمیتوجودبا.اندنامیده

کود،صورتبهآنکردناضافهبهنیازیودهندنشانخودازکمبودیاینکهبدوننمودهبرداشت

شتکخاک،درپتاسیمازغنیمنابعوجوددلیلبهاینوباشدداشتهوجودفسفروازتنظیر

.تاسبودهخاکدرآلیموادمصرفوآیشانجاممتراکم،کشتعدمتوقع،کمومحصولکمارقام

شور،کمزارعاغلبدرمحصولپرارقامکشتمتراکم،کشتانجامباگذشتهدههدویکی،درلکن

.استگردیدهمشاهدهآنجذبقابلمیزانکاهشوپتاسیمتخلیهروند

حسطدردولتیوخصوصیبخشگیاهوآبخاکتجزیههایآزمایشگاهازرسیدهگزارشهای

خرر،ایدریسواحلنظیرمناطقازبعضیدرجائیکهتانمایند،می.تاییدرانکتهاینکشور

مقدارازحتیخاکپتاسیممقدارجیرفت،هایباغورودزایندهحاشیهخوزستان،شمال

رقمیودعددبهاستفادهقابلپتاسیمغلظتیعنیاست،شدهکمتراستفاده،قابلفسفر

برنجهایبوتهآنجادرکهفومنشالیزارهایخاکیهاینمونهتجزیهدر.استکردهپیداکاهش

میلی11۴خاکفسفرغلظتکهحالیدرشدمشاهدهتعجبنهایتدربودند،شدهکوتاهقد

علیبودیافتهکاهشکیلوگرمدرگرممیلی8۴تاحدخاکپتاسیممقداربود،کیلوگرمدرگرم

یباشدمنیزازتمقدارازبیشترگاهیکهپتاسیمبهزراعیوباغیمحصوالتفراواننیازرغم

.شودنمیمصرفپتاسیمیکودهایزراعتهاوهاباغایندر

است،یکبهنزدیکتقریبامصرفیپتاسیمبهازتنسبتپیشرفته،کشورهایدرکهاستحالیدروضعاین

:پتاسیمچه.استبیشترنیز15ازماکشوردرنسبتاینمتاسفانهولی

دهدمیافزایشهابیماریوآفاتسرمازدگی،خطراتآبی،کمبرابردرراگیاهانمقاومت-1

دهدیمافزایشرا(فتوسنتز)گیریکربنعملوافزایشراکلروفیلغلظتمتعادل،نورشدتتاثیر-2

بردمیباالراتهازکودهایبازدهیوافزایشراآبیاریآبراندمان-٣

میکندبیشتررامحصوالتانباریخاصیتوبریدههایگلعمرطول-۴

شودمییصیفوسبزیدرنیتراتتجمعمانعودادهافزایشراازتکنندهتثبیتهایریزوبیومفعالیت-5

.رساندمیممکنحداقلبهرااقلیمیتنشهایوکاهشرارطوبتیتنشبیشتر،راشوریبهگیاهتحمل-۶

.میدهدافزایشآوندی،هایدستهقطروتعدادافزایشدلیلبهراآبیتنششرایطدرگیاهتعرقکارآیی-۷
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گاهی هب وضعیت پتاسیم رد خاکهای زراعی کشو رن
2/58توسطمطوربهلیتوسفردرآنمقدار.استزمینپوستهاصلیترکیباتازیکیپتاسیم

لیتوسفر،بهنسبتخاکدرآنکاهشدلیلکهباشدمیدرصد1/20حدودخاکدرو

بودنپاییندلیلبهآلیهایخاکدرپتاسیممقدار.باشدمیشستشوسپسوهوادیدگی

بافتباجوانخاکهایاستبدیهی.استدرصد0/02حدودوپایینبسیارمعدنیترکیبات

یافتهکاملتخاکهایبهنسبتبیشتریپتاسیممقداردارایکم،هوادیدگیدلیلبهسنگین

.باشندمی

هایانیکازعنصراینسازیآزادودیدگیهواطبیعی،شرایطدرگیاهانرشدبرایپتاسیمعمدهمنبع

نشانراآنهادرموجودپتاسیممقداروهاکانیاینمهمترینیکشمارهجدول.استدارپتاسیم

.میدهد

:استتقسیمقابلجزءچهاربهخاکدرموجودپتاسیم

.میشودشاملراخاککلپتاسیمدرصد۹8تا۹0کهخاکهایکانیساختماندرموجودپتاسیم-1

تایکازوباشدمییکبهدورسهایهایالیهبیندرموجودپتاسیمهمانکهشدهتثبیتپتاسیم-2

.میدهدتشکیلراخاککلپتاسیمدرصد10

رسذراتسطحدرشدهجذبپتاسیمباتبادلیپتاسیم-٣

قابلایجذبقابلپتاسیممجموعةتبادلی،پتاسیمهمراهبهجزءاینکهخاکدرمحلولپتاسیم-۴

.شوندمیشاملراخاککلپتاسیمدرصددوتا0/٣حدودرقمیومیدهندتشکیلراگیاهاستفاده

دکمبو.استشدهمشاهدهزراعیخاکهایازبعضیدرآنجذبقابلمیزانکاهشوپتاسیمتخلیه

زیرصورتبهکمبودمنشاءبرحسبکهآیدمیوجودبهمتعددیدالیلبهزراعیخاکهایدرپتاسیم

:استتقسیمقابل

پتانسیلو(هارس)پتاسیمکنندهتأمینمنابعکمیدلیلبهشنییاسبکخاکهایدرپتاسیمکمبود-1

آبشوئیباالی

تأمینیکانترکیباتنسبیمیزانبودنپایینآنعمدهدلیلکهآلیخاکهایدرپتاسیمکمبود-2

استپتاسیمکننده

ارنددقرارباالعملکردهایباومتراکمکشتتحتمداومطوربهکهخاکهاییدرپتاسیمکمبود-٣

عملکردباعپرتوقارقامکشت،باالرسدرصدوباالپتاسیمرغمعلیکهخاکهاییدرپتاسیمکمبود-۴

.(خاکگرسنگی).گرددمیمطرحباال

یم،پتاستخلیهنظرنقطهازمصرفبدونمداومکاروکشتخاکها،نوعایندراستبدیهی

کهوصبخص.داردایویژهتوجهبهنیازگیاهدرکمبودنهایتاوخاکجذبقابلپتاسیمکاهش

این.نمایندمیجذبازتازبیشتریابرابرحتیوفسفرازبیشترمراتببهراراگیاهاناغلب

.نمایدمیچنداندورامااهمیتمتراکمکشتشرایطدرگیاهانتوسطپتاسیمباالیبرداشت

وطرفیکازگیاهانتوسطخاکازپتاسیمبرداشتمیزاننظرازدوجدولدرتعمقوتوجه

اندمانرشرایطدرباالآبینیازباگیاهانبرایبخصوصخاکازشدهآبشونیپتاسیممیزان

ولیدداروجودپتاسیمسرشارمنابعخاکدرچندهرمیدهدنشاندیگرطرفازآبیاریپایین

اسیمپتسازیرهامیزانزمانمروربهوفراهمراپتاسیمازناپذیریپایانمنابعهاکانیاین

.یابدمیکاهشآنهاتبادلیغیر
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نظیر)دمیگیرمنشاء(ایالیتگروهیکبهدورسکانیهایازبیشترپتاسیمکهخاکهاییدر

ششحفرات)رسیهایالیهبینازپتاسیمشدنآزاد،(کشورزراعیخاکهایعمدهبخش

قدرهر.میدهدافزایشراعنصراینتثبیت(مذکوررسهایایقاعدهسطوحدرموجودوجهی

شدنآزادسرانجاموشدهبیشترنیزتثبیتظرفیتنتیجتاشوند،تخلیهبیشترهاکانی

برای،شرایطایندر.دهدمیروینیزمحصولکاهشآنمتعاقبوبودهپایینبسیارپتاسیم

بهدرایالیهیسیلیکاتهایکانیتوسطپتاسیمتثبیتدلیلبهانتظارموردعملکردبهحصول

درلیالعمعکسکودپایینسطوحمصرفبابساچهواستالزمکودتوجهیقابلمقداریک،

.نگرددمشاهدهگیاه

یتراتنیاوپتاسیمکلریدنظیرپتاسیممحتویکودهایسرکمصرفشرایطیچنینتحت

.استتوصیهقابلپتاسیم

یت آن رد خاکتخلیه پتاسیم، کاهش اقبلیت جذب و تثب 

نتعییمنظوربهخاصطورمابهکشوردروعامبطورجهانمختلفنقاطدربسیاریمطالعات

حاکیایج،نتاغلبکهاستگرفتهصورتمداومکشتشرایطدرخاکپتاسیمتغییراتووضعیت

.استبودهپتاسیمتخلیهوجذبقابلپتاسیممیزانکاهشاز

رس)تاسیمپباالیتثبیتپتانسیلبارسیلومخاکیکدرکهکردندگزارشامریکادرمحققین

بهاستشدهتثبیتخاکبهشدهاضافهپتاسیمیکوددرصد۹2،(ورمیکوالیتنوعازخاک

درکیلوگرم1۶00میزانتاپتاسیمیکودافزایشباخاکایندرفرنگیگوجهمحصولکهطوری

دراسیمپتکودبهنسبتگیاهالعملعکسمیزانازدیگریمثالسهجدول.یافتافزایشهکتار

.استشدهانجامآلمانکشوردرکهباشدمیباالتثبیتظرفیتباخاک

واکنش گیااهن نسبت هب کوداهی پتاسیمی
شداشارهباالدرکهخاکهاازبرخیدرپتاسیمتخلیهوجذبقابلپتاسیمنزولیروندبهتوجهبا

بهاینکتاسطبیعیامریشرایطیچنینوپتاسیمیکودهایمصرفبهنسبتگیاهالعملعکس

ایکودهمصرفبهنسبتمختلفگیاهانواکنشباارتباطدرشدهانجامتحقیقاتازبرخی

شودمیپرداختهپتاسیمی

ایناحیهآزمایشهایومرکزیایستگاهدرپتاسیموفسفرازت،آزمایشهایدر1٣52سالدر

.شددیدهپنبهعملکردبرپتاسهکودهایمثبتاثرقم،نیزارایستگاهوورامین

میزانهکشرایطیدرکردندگزارشپستهکیفیتوعملکردبرپتاسیماثررویبرمطالعه

رمکیلوگچهارودویک،مصرفاست،بودهکیلوگرمبرگرممیلی125خاکجذبقابلپتاسیم

درصد25/2،2۴/2،28/2معادلترتیببهراپستهعملکرددرخت،هرازایبهپتاسیمسولفات

بودندردهکدریافتپتاسیمیکودکهتیمارهاییدرهمچنین.دادافزایششاهدتیماربهنسبت

.بودیافتهکاهشآفالتوکسینبهآلودگیمیزان

جمع بندی

وخاکهاردپتاسیموضعیتباارتباطدرکشورسطحدرشدهانجاممطالعاتوشواهدبهعنایتبا

پتاسیمیدکوکردناضافهشد،اشارهآنهاازبرخیبهقبالکهپتاسبهنسبتگیاهانالعملعکس

یکهبدو)رسنوعنظرازخاکهاوضعیتبهتوجهبااستبدیهی.رسدمینظربهضروریخاکبه

کودرفمصبهنسبتسپسوشدهگیاهدرپتاسیمکمبودعالئمظهورمنتظرنبایستی(بودن

تاسیمپنظرازخاکهاشدیدتخلیهباگیاه،درکمبودعالئمظهوربازیرا.نموداقدامپتاسیمی

هایالیهینبدرشدیدتثبیتبدلیلپتاسیمباالیسطوحمصرفحتیمقطعایندروبودهمواجه

صورتبهیپتاسیمکودآنکهمگرنمودنخواهدطرفبرراگیاهنیازنیزپتاسیمازشدهتخلیهرس

.گرددمصرفسرک
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.باشدمینپتاسیممصرفبهنیازیوبودهغنیپتاسیمازکشورخاکهایکهشودمیگفتهاغلبو

ازکهباشدمیدرصد1/2متوسططوربهخاکدرپتاسیممقدارشد،اشارهنیزابتدادرهمانطوریکه

صورتبهآندرصددهتایککانی،ساختماندرموجودفرمبهآندرصد۹8تا۹0مقداراین

برایجذبقابلصورتبهخاککلپتاسیمدرصددوتا0/2تنهاورسهایالیهبینشدهتثبیت

امامیباشدیتبادلومحلولبافازتعادلدرپتاسیموتثبیتیساختمانی،هایفرماگرچه.استگیاه

کهرایطیشدر.استیکدیگربهفازهااینتبدیلسرعتباسینتیکرابطهایندرذکرقابلنکته

تکش)تناوبوآیشوشودبرگرداندهخاکبهگیاهیبقایایاغلبوبودهمتراکمغیرکشت

یکدیگرهبفازهاتبدیلسرعتشود،رعایتنیز(یکدیگرباتناوبدرتوقعکموتوقعپرگیاهان

سطحتابودخواهدنادرباالفریباظرفیتایننتیجتاوبودهخاکازشدهخارجپتاسیمجوابگوی

سازدمنتفیراپتاسیمیکودمصرفبهنیازنتیجهدروحفظراخاکجذبقابلپتاسیم

آنهمال،سدرکشتهیکصورتبهاراضیاغلبیعنیبودحاکمکشورنقاطاغلبدرپیشدههدوتافوقشرایط

درولی.میگردیدزراعتدامیکودهایمداوممصرفوآیشرعایتمحصول،کموتوقعکموبومیارقامبا

:ستازیرشرحبهآنهاازبرخیکهاستبرخوردارقبلازمتفاوتویژگیهاییازمحصوالتزراعتاخیرسالیان

شوندمیکشت(سالدرکشتدو)متراکمصورتبهاراضیبیشتر-1

باالعملکردباغذائینظرازنونعپروشدهاصالحارقامازاستفاده-2

پیشرفتهتکنولوژیوامکاناتوآببهبیشتردسترسیامر،نبودناقتصادینظیردالیلیبهتناوبوآیش-٣

شودنمیرعایت

.محصوالتازبسیاریمورددراصلیمحصولبرعالوهخاکازآنهاخروجوگیاهقسمتهایتمامبرداشت-۴

تاسیمپازتوجهیقابلمقدارشستشویباعثکهآبیاریپایینراندمانوگیاهانازبرخیدرباالآبینیاز-5

.شودمیسطحیخاک

قبلازمتمایزپتاسیمباالخصوغذائیعناصرنظرازخاکوضعیتتاشدهباعثفوقعواملمجموعه

قابلطشرایایندرساختمانیفازتوسطآنشدنبافرعدموپتاسیمازخاکتخلیهنتیجهدروباشد

.باشدطبیعیامریپتاسیممصرفبهنسبتگیاهمثبتالعملعکسوتوجیه

یمتقاضای باالی ربخی گیااهن نسبت هب پتاس 

پتاسیمهبنیازنظرازمرکباتوموزدرختانذرت،زمینی،سیبنظیرگیاهانازبعضیچغندرقند،

باعثفعال،رشدمراحلدرخاکازپتاسیمزیادمقدارجذبباگیاهاناین.هستندتوقعپر

گیاهنیازانجبرنیزپخشیدگیشیببطوریکه.گردیدریشهاطرافدرجذبقابلپتاسیمتخلیه

فراهمرابجذقابلپتاسیمازباالتریغلظتاوألپتاسیمیکودمصرفشرایطایندر.کندنمیرا

دلیلبهاشدبفراهمشرایطاگرحتیثالثةویابدمیافزایشنیزپخشیدگیشیبثانیةکند،می

کهداریمقآنبهزراعیخاکهایپتاسیمآزادسازیقدرتپتاسیم،بهپرتوقعگیاهانباالینیاز

(یابدمیکاهشیانگرفتهصورتپتاسیمتخلیه)نمیرسدباشدمیگیاهنیاز

طول دوره رشد گیاه

تیجتانوبودهمحدودرشددورهدارایپتاسیم،نظرازبودنپرتوقعبرعالوهگیاهانازبسیاریدر

عدمبهمسألههمبازکهکنندمیخارجخاکازراپتاسیمزیادیمقدارکوتاهیزمانمدتدر

به.باشدمیکوتاهزمانیمحدودهدرپتاسیمنظرازخودمحلولنمودنتأمیندرخاکتوان

ولیندکمیجذبپتاسیمسالدرسطحواحدازایبهنیشکراندازهبهفرنگیگوجهمثال،عنوان

ازبیشاستممکننیشکررشددورهکهصورتیدراستروز120حدوداولگیاهدررشددوره

تاسممکنیکسان،پتاسیمجذبمقدارباگیاهانیمیدهدنشانامراین.باشدنیزسالیک

.باشندداشتهزمانواحددرجذببرایمتفاوتیتقاضای

نوع شبکه ریشه و توسعه آن

باهکبودهمحدودپیازوقندچغندرزمینی،سیبنظیرگیاهانازبسیاریایریشهسیستم

depletion)پتاسیمازتهیمنطقهریشه،محیطازپتاسیمبرداشت zone)کهشودمیایجاد

اینرد.استمحدودترگستردهایریشهسیستمباگیاهانبهنسبتشدهتخلیهمنطقهاین

.باشدنمیرانتظاازدورامریآنبهنسبتگیاهمثبتالعملعکسوپتاسیمیکودافزایششرایط
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پیشنهاداه

:استطرحقابلپیشنهادعنوانبهزیرمواردشدگفتهآنچهبهعنایتبا

وتناوبرعایتبدونومداوممتراکم،صورتبهآنهادرزراعتکهکشاورزیاراضیکلیهبرای

ازقبلهم)گرددمیتوصیهپتاسیمیکودمصرفمیگیردانجامپایینآبیاریراندمانباغالبا

(سرکبصورتبههموکاشت

وجودغمرعلىباال،پتاسیمینیازباوکوتاهرشددورهباگیاهانیاوتوقعپرگیاهانکشتدر

.باشدمیضروریپتاسیمیکودمصرفخاک،درباالجذبقابلپتاسیم

ازوانجخاکهایو(سالدرکشتسالیک)متراکمغیرکشتسیستمبابازدهکمآبیاری،کماراضی

.برسدحداکثربهآنهادرتولیدمگرندارندپتاسیمیکودمصرفبهنیازیکشاورزینظر

ناتکربدرصدخاک،پتاسیممقداررس،نوعرس،درصدجملهازمتعددیعواملبهبستگیماکشور

مواددرصدموردانتظار،عملکردگیاه،رشدطولحرارات،درجهتغییراترطوبتی،تنشفعال،کلسیم

برایعددیکذکردلیلهمینبه.داردتولیدیمحصولکیفیتو(توقعکمیاتوقعپر)گیاهنوعوآلی

مصرف)مپتاسیکودهایمصرفنگارندگان،بعقیده.رسدنمینظربهدقیقومعقولمختلفمحصوالت

قابلاقتصادینظرازکهگرددمیپیشنهادجائیتا(ریزمغذیهاواصلیکودهایتمامبهینهومتعادل

.باشدتوجه

جه شمابا تشکر از تو


