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  چکیده
 بدین منظور. اراضی کشاورزي ایران انجام گرفت حاصلخیزي خاك و ارزیابی حاصلخیزيهاي این مطالعه به منظور تهیه بانک اطالعاتی داده

 30 زي و منابع طبیعیکشاور هزار نمونه خاك تجزیه شده در آزمایشگاههاي خاك و آب مراکز تحقیقات 50هزار داده مربوط به  315
چنانچه حد بحرانی فسفر و پتاسیم به نتایج این بررسی نشان داد که . جمع آوري گردید 1391تا  1381فاصله سالهاي  استان کشور در

ن میزادرصد خاکهاي کشور کمتر از حد بحرانی فسفر و  8/71 میزان فسفرگرم بر کیلوگرم خاك در نظر گرفته شود،میلی 180و  15ترتیب 
 2/63که  طوريه میزان مواد آلی خاکهاي کشور بسیار پائین بوده ب.  ا کمتر از حد بحرانی پتاسیم می باشددرصد از خاکه 0/21پتاسیم 

نتایج این بررسی نشان داد که در بین عناصر کم مصرف کمبود آهن و روي بیشترین . آلی دارندکربن % 1درصد خاکهاي کشور کمتر از 
گرم بر میلی 75/0درصد از اراضی کشاورزي به ترتیب کمتر از  40و  56که د به محصوالت کشاورزي وارد سازد بطوريتوانخسارت را می

درصد  87اکثر خاکهاي ایران متاثر از کربنات کلسیم بوده و بیش از . گرم بر کیلوگرم آهن قابل استفاده دارندمیلی 5/4کیلوگرم روي و 
) pH>7(خاکها حالت قلیایی% 97بوده و  5/7-5/8خاکها % 83اسیدیته . د کربنات کلسیم معادل دارنددرص 5اراضی کشاورزي بیشتر از 

  .باشدمی%) 17( Clay loamو %) Loam)21 بافتی عمده خاکها  گروه .دارند
 خاکهاي ایران، وضعیت حاصلخیزي ، عناصر غذایی، تجزیه خاك: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

باشندکه انرژي گیاهانی می خاکها جایگاه رویش      
و اخیرا سوخت به  خورشیدي را براي تولید غذا، فیبر

غذا و فیبر دو عامل اساسی در بقاء . اندازنددام می
کشاورزي منبع اصلی هردو بوده و . باشندتمدنها می

براي اینکه خاکها بطور . وابسته به خاکهاي بارور است
بنابراین، . شنداقتصادي تولید کنند بایستی حاصلخیز با

حاصلخیزي خاکهاي هر کشور، شاخص سالمت 
  کشاورزي و ظرفیت تولید غذا، فیبر و سوخت آن کشور 

    
 
در بیانیه جهانی غذا، حاصلخیزي خاك بعنوان . باشدمی

 در بسیاري از.کلید امنیت غذایی معرفی شده است
ها کشورها خالصه نتایج آزمون خاك مهمترین داده

  ،)بجز نیتروژن(صر غذایی پر مصرف درباره غلظت عنا
مقدار عناصر غذایی کم مصرف و پراکنش عناصر          

در اراضی زراعی بوده و ضمنا این خالصه نتایج مهمترین 
در . باشنداطالعات در مورد پایش حاصلخیزي خاك می

وضعیت پتاسیم خاکهاي هندوستان با استفاده  2002سال 
  هاي که بوسیله بخش میلیون داده تجزیه خاك 11از 
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 انجام شده بود، مورد مختلف کشاورزي و صنعت کود
ها مربوط به قسمتی از این داده. بررسی قرار گرفت

و  هاي کشاورزيهاي فنی چاپ شده توسط بخشگزارش
هاي علمی در دو دهه گذشته مقاالت چاپ شده در مجله

نها بررسی آ مقایسه نتایج). 2002حسن و تایواري، (بودند 
؛  رامامورتی و 1980گوش و حسن، (با مطالعات قبلی 

   ،)1969بجاج 
تغییرات در وضعیت حاصلخیزي پتاسیم را در 

وضعیت حاصلخیزي فسفر . مناطق مختلف هند نشان داد
بررسی شد و نقشه  1979خاکها در هند اولین بار در سال 

 1993ل میلیون تجزیه خاك در سا 6/9جدید براساس 
براي ارزیابی وضعیت  .)1996 حسن،( منتشر گردید

از  2005حاصلخیزي خاکهاي آمریکاي شمالی در سال 
آزمایشگاه تجزیه  70میلیون تجزیه خاك که بوسیله  4/3

خاك دولتی و خصوصی آمریکاي شمالی انجام گرفته بود 
ها بوسیله کشاورزان و مشاوران این نمونه. استفاده گردید

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان  آنها  به منظور تعیین مقدار
ها فرستاده شده به این آزمایشگاه 2005در سال زراعی 

براي ارزیابی روند تغییرات وضعیت حاصلخیزي . بودند
خاك، این نتایج با آخرین نتایج مطالعه وضعیت 

فیکسن،  (مقایسه گردید  2001حاصلخیزي خاك در سال 
عیت در فنالند عالوه بر پایش منظم وض). 2006

سیپوال و (آغاز شده  1974حاصلخیزي خاکها که از سال 
، بررسی وضعیت حاصلخیزي بر اساس )1978تارس، 

-نمونه هاي فرستاده شده توسط کشاورزان جهت توصیه

سیپوال و یلی هاال، (گیرد هاي کودي نیز انجام می
اساس  خاکشناسی بعنوانهاي ترکیه نقشهدر کشور ).2003

هاي خاك به طور تقریب از هر مونهکار انتخاب شده و ن
فاکتورهاي .هکتار یک نمونه مرکب تهیه شده است 100

 ،SP ،pH ،ECها شامل گیري شده در این نمونهاندازه
فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، درصد ماده آلی و 

هاي حاصلخیزي خاك براي کلیه نقشه. باشدآهک می
ترکیه تهیه  اراضی آبی و دیم و همچنین براي مراتع

وضعیت  .)1368تاتارو و همکارن ، (گردیده است 

محققان مورد تعدادي از ایران توسط  يحاصلخیزي خاکها
؛ 1386 ،شهبازي؛ 1384خادمی، (بررسی قرار گرفته 

و نقشه هاي حاصلخیزي براي ) 1391طهرانی و همکاران، 
؛ 1380علی احیائی، ( بعضی از مناطق تهیه گردیده است

  .)1390، همکارانو  طهرانی
در این مطالعه براي بررسی وضعیت عناصر 
غذایی به همراه اسیدیته، کربنات کلسیم و بافت خاك 

هزار داده تجزیه خاك  315اراضی کشاورزي ایران از 
هزار نمونه  50ها مربوط به این داده. استفاده شده است

تجزیه شده در ) سانتیمتر 0- 30(خاك سطحی  الیهخاك 
استان  30هاي خاك و آب مراکز تحقیقاتی آزمایشگاه

قسمتی از  .باشندمی 1391تا  1381کشور در بین سالهاي 
مربوط به طرحهاي تحقیقاتی، گزارشهاي نهایی و  ،هاداده

. باشدمی 1381-1391مقاالت علمی در بین سالهاي 
-همچنین قسمت دیگري از این داده ها مربوط به نمونه

باشد که به اد حقوقی میهاي خاك کشاورزان و افر
منظورهاي مختلف از جمله تعیین مقدار عناصر غذایی 

از . اندها فرستاده شدهرد نیاز گیاهان به این آزمایشگاهمو
دیگر منابع استفاده شده در این بررسی، طرحهاي اجرا 
شده توسط سازمانهاي جهاد کشاورزي و منابع طبیعی هر 

توزیع استانی نمونه  .باشداستان براي اهداف مختلف می
با توجه . نشان داده شده است)  1(هاي خاك در جدول 

هاي استفاده شده، این به تعداد، وسعت و پراکنش داده
هاي وضعیت بررسی یکی از جامعترین ارزیابی

باشد که هاي اخیر میحاصلخیزي خاك در کشور در دهه
  .تاکنون انجام شده است

  فسفر و پتاسیم 
نیتروژن، فسفر و پتاسیم غالبا عناصر غذایی             

-محدود کننده براي تولیدات گیاهی در خاکهاي ایران می

عنصر غذایی مورد فسفر بعد از نیتروژن مهمترین . باشند
گرچه میزان فسفر مورد نیاز گیاه در  .نیاز گیاه است

مقایسه با مقدار سایر عناصر اصلی کم است با این وجود 
جدول . شودناصر پر نیاز محسوب میاین عنصر جزء ع
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وضعیت فسفر و پتاسیم در کل اراضی کشاورزي و  )2(
  .دهداستانهاي مختلف کشور را نشان می
شود توزیع پتاسیم و همانطور که مشاهده می

فسفر قابل استفاده در خاکهاي مناطق مختلف کشور بسیار 
 6/46و  6/51براي مثال با وجود اینکه  .باشد متفاوت می

درصد اراضی در استانهاي گیالن و بوشهر در گروه پتاسیم 
اند این مقدار براي استانهایی همانند قزوین کم قرار گرفته

باشد به همین و آذربایجان شرقی کمتر از یک درصد می
ها در درصد نمونه 0/69و  3/86ترتیب در مورد فسفر، 

در  استانهاي بوشهر و خوزستان در گروه پائین قرار گرفته
-درصد می 7/23که این مقدار براي استان مازندران  حالی

درصد اراضی  3/51 نتایج این بررسی نشان داد که.باشد
درصد فسفر  5/30کشاورزي ایران در گروه فسفر کم، 

همچنین . گیرنددرصد فسفر باال قرار می 2/18متوسط و  
درصد در  6/33درصد خاکها در گروه پتاسیم کم ،  6/7

صد در گروه پتاسیم باال قرار رد 8/58وسط و گروه مت
توزیع فراوانی و فراوانی تجمعی اراضی کشاورزي  .دارند

ایران از نظر وضعیت فسفر و پتاسیم قابل استفاده در شکل 
 .نشان داده شده است) 1(

یکی از راههاي ارزیابی وضعیت حاصلخیزي 
خاك براي یک منطقه وسیع همانند یک استان، تعیین 

هایی است که تجزیه آنها زیر سطح بحرانی نمونهدرصد 
در این بررسی، سطح بحرانی به این صورت تعریف . است

به ، پاسخ عملکرد مناسب مقداراین کمتر از شده است که 
بوسیله محصوالت عمده بر اساس تحقیقات مصرف کود 

بعبارت دیگر، اگر کود . باشدانجام شده مورد انتظار می
ی در سال زراعی اضافه نگردد، انتظار شیمیایی یا حیوان

  .رود که عملکرد و سودآوري کاهش یابدمی
سطوح بحرانی متفاوتی براي پتاسیم و فسفر در 
مناطق مختلف کشور و براي گیاهان مختلف گزارش شده 

 250تا  120است که این سطوح براي پتاسیم عمدتا بین 
 ريعصاره گی روش(گرم پتاسیم در کیلوگرم  خاك میلی

گرم فسفر در میلی 20تا  10و براي فسفر ) استات آمونیم
. باشدمی) اولسن عصاره گیري روش(کیلوگرم خاك 

چنین دامنه وسیعی از سطوح بحرانی در مناطق مختلف 
دلیل تغییر درسطوح موادآلی خاك، بافت خاك، ه کشور ب

مواد آهکی خاك، اسیدیته خاك، مینرالوژي خاك، آب و 
صلی مورد کشت، شیوه مدیریت مزرعه و هوا، گیاهان ا

به همین . دیگر فعالیتهاي کشاورزي دور از انتظار نیست
دلیل براي ارزیابی وضعیت پتاسیم و فسفر در خاکهاي 

طور متوسط سطح بحرانی فسفر و پتاسیم در این ه کشور ب
گرم در کیلوگرم خاك در میلی 180و 15بررسی به ترتیب 

ن تفاوت در سطوح براي همچنین ای. نظر گرفته شد
طور قابل ه کند و ممکن است بگیاهان خاص تغییر می

که در اینجا  اي باالتر یا پائین تر از آن چیزي باشدمالحظه
 درصدي از اراضی که مقدار پتاسیم .نشان داده شده است

) 3(باشد در جدول و فسفر آنها کمتر از حد بحرانی می
درصد از خاکهاي  8/71بر همین اساس، . آورده شده است

  0/21کشاورزي کشور کمتر از حد بحرانی فسفر و 
درصد از خاکهاي کشاورزي کشور کمتر از حد بحرانی 

کودهاي فسفره و در این اراضی بایستی پتاسیم داشته و 
پتاسیمی اضافه گردد تا از کاهش سود در محصوالت 

این میزان در استانهاي مختلف . عمده جلوگیري کند
در استان % 5/92در استان مازندران تا % 6/44از معموال 

در % 2/80در استان اردبیل تا  % 7/3بوشهر براي فسفر و 
  . کنداستان بوشهر براي پتاسیم تغییر می

مقدار پتاسیم خاکهاي استانهاي گیالن و 
دلیل بارندگی زیاد و همچنین کشت متراکم ه مازنداران ب

یگر که داراي آب و براي مدت طوالنی، نسبت به مناطق د
لذا باشند کمتر بوده و هواي خشک و نیمه خشک می

داراي اهمیت  در این مناطقاستفاده از کود هاي پتاسیمی 
در بین خاکهاي هر ناحیه میزان پتاسیم با . باشدبیشتري می

در استانهایی مانند بوشهر و . بافت خاك ارتباط دارد
سبک نیاز به  دلیل داشتن خاکهایی با بافته هرمزگان ب

مصرف پتاسیم نسبت به استانهاي دیگر بیشتر مشاهده 
با وجود آنکه مقدار کافی پتاسیم در غالب .شودمی

خاکهاي کشور وجود دارد ولی فقر نسبی خاکها از نظر 
باشد به همین دلیل این عنصر چه فسفر کامال مشهود می
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د از نظر اقتصاد تهیه مواد خام، تولید داخلی و واردات کو
هاي خاکشناسی حائز اهمیت فوق و چه از نظر بررسی

اگرچه بیش بود . باشداي نسبت به سایر عناصر میالعاده
فسفر در سالهاي گذشته در بعضی از خاکهاي کشور 

رسد این گزارشها فقط گزارش شده است ولی به نظر می
مربوط به مناطق محدود و خاص بوده و قابل تعمیم به 

همانطور که در جدول . باشدرزي نمیتمام خاکهاي کشاو
مشاهده می شود بیشتر خاکهاي کشور دچار کمبود  )3(

فسفر بوده و توجه به رفع کمبود آن جهت نیل به تولید 
  .باشدپایدار ضروري می
که اهمیت استفاده متعادل از کودهاي  در حالی

شدت بر آن تاکید شده، ولی ه شیمیایی بسیار زیاد بوده و ب
هاي کشاورزي ایران مورد غفلت واقع ي از زمیندر بسیار

پتاسیم یکی از سه ستون اصلی استفاده متعادل . شده است
تاکید چندباره . باشداز کودها همراه با نیتروژن و فسفر می

بر اهمیت پتاسیم در تولید محصول ضروریست زیرا 
استفاده متعادل از کودها تاثیر مستقیم در توانایی کشورها 

که اساس آن دارد یش غذا، فیبر و دیگر کاالهایی در افزا
کشاورزي است که این نه تنها براي یک جمعیت در حال 
رشد الزم است بلکه باعث بهبود استانداردهاي غذایی آنها 

  .گرددو افزایش درآمدهاي ناشی از صادرات می
یکی از کاربردهاي اساسی آزمون خاك پایش 

-ل مدیریت بهینه میتغییرات حاصلخیزي خاك براي اعما

هاي مورد بررسی محدود دلیل اینکه دادهه متاسفانه ب. باشد
به یک دوره زمانی کوتاه بود امکان پایش کردن تغییرات 
. در حاصلخیزي خاکهاي کشاورزي ایران وجود نداشت

دلیل عدم وجود بانک اطالعاتی ه چنین بررسی تاکنون ب
یک بانک  صورت نگرفته است و این مسئله اهمیت وجود

سازد که اطالعاتی خاك در سطح ملی را بخوبی نمایان می
خوشبختانه در سالهاي اخیر این مهم توسط موسسه 

  .باشدتحقیقات خاك و آب درحال انجام می
-یکی از یافته هاي شاخص این مطالعه این می

باشد که براي اجتناب از کاهش سود در بیشتر محصوالت 
از خاکهاي %  8/71ه به  عمده کشاورزي بایستی ساالن

خاکهاي کشور پتاسیم اضافه % 0/21کشور فسفر و به  
البته مقدار کود فسفره یا پتاسیمی مورد نیاز براي هر . گردد

مزرعه متفاوت بوده و تعیین این مقدار با توجه به نتایج 
اما نتایج این  .آزمایش خاك مزرعه میسر خواهد شد

توزیع  ه ریزان تأمین وبررسی براي سیاستگذاران و برنام
  . کود حائز اهمیت است

  مواد آلی خاك
 هايشاخصیکی از طور کلی مواد آلی خاك ه ب

خصوصیات  .باشدحاصلخیزي خاك میشناخت عمومی 
متأثر از کمیت و فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك 

بنابراین بایستی به وضعیت . کیفیت مواد آلی خاك است
سوالی که در اینجا . گرددمواد آلی خاك توجه جدي 

مطرح است این است که مقدار بهینه مواد آلی خاك چه 
مقدار است؟ متاسفانه، جواب ساده اي براي آن وجود 

کن، فاکتورهایی که در این جواب موثرند بخوبی یل. ندارد
شناخته شده است تا بتوان براي یک مکان خاص جواب 

ته هاي توزیع اراضی کشاورزي در دس )4( جدول. داد
  .دهدنشان میرا مختلف کربن آلی در استانهاي مختلف 

شود مشاهده می )3( همانطور که در جدول
درصد خاکهاي کشور کمتر از یک درصد  2/63حدود 

با توجه به اهمیت ماده آلی در  ، این مسئلهکربن آلی دارند
تواند میتولید محصوالت کشاورزي و محیط زیست 

عدم توجه . شاورزي ایران باشدآینده کچالشی مهم براي 
تواند در آینده به افزایش و نگهداري مواد آلی خاك می

نزدیک خسارات جبران ناپذیري به تولید پایدار کشاورزي 
توزیع فراوانی و فراوانی تجمعی   )2(شکل . وارد آورد

با . دهداراضی کشاورزي از نظر کربن آلی را نشان می
درصد خاکهاي ایران کمتر  84توجه به نمودارها بیش از 

  .درصد کربن آلی دارند5/1 از
درصدي از اراضی کشاورزي که کمتر از یک 

آلی دارند در استانهاي مختلف متفاوت بوده کربن درصد 
درصد در  95در استان مازندران تا بیش از % 1/9و از 

با توجه به جدول . کندکرمان تغییر میو  استانهاي بوشهر
اده آلی در استانهاي شمالی همانند وضعیت م )4(و  )3(
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گلستان، مازندران و گیالن مناسبتر بوده و با حرکت به 
شدت کاهش ه مقدار آن بکشور طرف جنوب و شرق 

درصد اراضی استانهاي  15طور متوسط حدود ه ب. یابدمی
گیالن، مازندران و گلستان کربن آلی کمتر از یک درصد 

سایر استانهاي کشور  که این میزان براي داشته در حالی
مقدار مواد آلی خاك تابعی از . باشددرصد می 70حدود 

جمله اقلیم، خصوصیات خاك و از عوامل مختلف 
واقع شدن ایران در منطقه . باشد مدیریت زراعی می

) به استثناي استانهاي شمالی کشور(خشک و نیمه خشک 
سبب گردیده تا بخش قابل توجهی از اراضی کشور از 

واد آلی وضعیت مطلوبی نداشته باشند بنابراین توجه نظر م
به حفظ و افزایش میزان ماده آلی خاکها براي افزایش و 
پایداري تولید و همچنین تولید محصول سالم، امري 

  .باشداجتناب ناپذیر می
دلیل نوسان شدید ه در این مطالعه وضعیت نیتروژن ب

بررسی قرار  مورد ...ساالنه در اثر مدیریت، آب و هوا و 
  .نگرفت

  عناصر کم مصرف
  آهن

ارزیابی آهن قابل جذب خاکها بخصوص 
خاکهاي نواحی خشک که داراي مقدار قابل توجهی مواد 

روش دي تی پی  عصاره گیري خاك به آهکی هستند با
اند را پیشنهاد کرده آن) 1978(زي و نرول داي که لین
 5/4 تا 5/2حدود بحرانی با این روش . شودانجام می

یعنی . گزارش شده استخاك بر کیلوگرم آهن گرم میلی
گرم میلی 5/2اگر مقدار آهن استخراج شده با این روش از 

در . شودبر کیلوگرم کمتر باشد گیاه دچار کمبود آهن می
نیز دیده  5/4تا  5/2بعضی گیاهان کمبود حتی در حد بین 

وضعیت آهن قابل استفاده در  )5( جدول. شودمی
هاي استانهاي مختلف و کل اراضی کشاورزي ایران را خاک

نشان داده شده  )5(طور که در جدول  همان. دهدنشان می
-میلی 5/4درصد خاکهاي کشور کمتر از  40 حدوداست 

گرم بر کیلوگرم آهن داشته و احتمال پاسخ گیاهی به کود 
مقدار آهن قابل جذب در بیش از . آهن در آنها وجود دارد

میلی گرم بر  10تا  5/4درصد اراضی کشاورزي بین  34
فراوانی تجمعی اراضی کشاورزي از . کیلو گرم می باشد

  .نشان داده شده است )3(نظر آهن قابل استفاده در شکل 
  روي

براي ارزیابی وضعیت روي خاك همانند آهن 
استفاده کرد که ) 1978(زي و نرول دتوان از روش لینمی

گرم در دار روي بر حسب میلیدر این صورت اگر مق
باشد حتما در غالب گیاهان و بین  5/0کیلوگرم کمتر از 

شود در بعضی از گیاهان کمبود روي ظاهر می 0/1تا  5/0
 0/1ولی اگر مقدار روي قابل جذب با این روش بیش از 

-گرم بر کیلوگرم باشد کمبود این عنصر مشاهده نمیمیلی

 جدولمختلف کشور در وضعیت روي در استانهاي  .شود
درصد از خاکهاي ایران  3/56. نشان داده شده است )5(

گرم بر کیلوگرم روي قابل استفاده میلی 75/0کمتر از 
گرم بر میلی1درصد از خاکها بیشتر از  31داشته و تنها 

  .)3شکل(  کیلوگرم روي قابل استفاه دارند
  مس

مقادیر گزارش شده براي حد بحرانی مس از 
همانطور . باشدگرم بر کیلوگرم متفاوت میمیلی 1 تا 2/0

در خاکهاي دهد نشان می )4(و شکل   )6(که جدول 
فراوانی . توان کمبود شدید مس را انتظار داشتایران نمی

تجمعی اراضی کشاورزي از نظر مس قابل استفاده در 
-همانطور که مشاهده می. نشان داده شده است 4شکل 

گرم بر میلی 75/0اضی کمتر از درصد ار 20شود تنها 
  .کیلوگرم مس قابل استفاده دارند

  منگنز
وضعیت خاکهاي ایران از نظر منگنز  )6(جدول 

در اراضی کشاورزي که . دهدقابل استفاده را نشان می
گرم بر کیلوگرم منگنز دارند اکثر گیاهان میلی یککمتر از 

ضی از بع. دهندنسبت به اضافه کردن منگز پاسخ نشان می
اند که این سطح بحرانی براي بعضی از محققان نشان داده

با توجه به . باشدگرم بر کیلوگرم میمیلی5/4گیاهان تا 
، بطور کلی همانند مس، کمبود )4(و شکل  )6(جدول 

. توان انتظار داشتشدید منگنز در خاکهاي ایران را نمی
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گنز و در گیاهان زینتی و درختان میوه و مرکبات کمبود من
. کندمس به صورت خفیف و در شرایط خاصی بروز می

درصد اراضی کشاورزي  82حدود  )4(با توجه به شکل 
ز داشته و تنها نمیلی گرم بر کیلوگرم منگ 4ایران بیشتر از 

ز قابل استفاده کمتر از یک ندرصد اراضی داراي منگ 2/2
  .دنباشمیلی گرم بر کیلو گرم می

  اسیدیته
pH        احتماال مهمترین خصوصیت شیمیایی یک  خاك
بوده  "شاه متغیر "یک  pHدر یک خاك، . باشدخاك می

براي دانستن فرآیندهاي شیمیایی از قبیل  pHو شناخت 
نحالل، سینتیک رسوب و اتحرك یون، تعادلهاي رسوب و 

. احیاء ضروري است -نحالل، و تعادل اکسیداسیونا
لیت استفاده عناصر براي درك قاب pHهمچنین آگاهی از 

غذایی براي گیاهان و پاسخ منفی بسیاري از گونه هاي 
با توجه به شکل . باشدگیاهی به اسیدیته خاك الزم می

درصد خاکهاي کشور  97توان گفت که بیش از می )5(
pH  دارند که سهم دسته خاکهایی که  5/8-5/6بین

و  باشد بسیار بیشتر یودهمی 5/8-5/7اسیدیته آنها بین 
% 97با توجه به این بررسی بیش از . می باشد% 83حدود 

در این میان . دارند) pH>7(خاکهاي کشور حالت قلیایی
استان گیالن با توجه به شرایط خاص آن یک استثناء 

خاکها اسیدي % 48شود که در آن حدود محسوب می
)pH<7 (است.  

  بافت خاك
خاك فیزیکی خصوصیت  مهمترینبافت خاك 

که بر تولید محصول و مدیریت مزرعه موثر باشد می
ذرات درصد با اندازه گیري بافتی یک خاك  گروه .است

هاي بافتی، گروهدر بین . شودشن، سیلت و رس تعیین می

بیش از ( در خاکهاي کشور غالب می باشد Loamبافت 
و پس از آن بافتهاي ) درصد خاکهاي کشور 21

ClayLoam  )17 (% وSilty Clay Loam )14 (% قرار
  ).6شکل(دارند 

  کربنات کلسیم
کربنات کلسیم یکی از خصوصیات مهم خاك 

باشد که اغلب بایستی در زمان تفسیر نتایج براي می
ارزیابی حاصلخیزي، اصالح و طبقه بندي خاکها مورد 

اکثر   )7(و شکل  )7(با توجه به جدول . توجه قرار گیرد
 87بوده و بیش از خاکهاي ایران متاثر از کربنات کلسیم 

کربنات % 5درصد خاکهاي اراضی کشاورزي بیشتر از 
ه استان گیالن بدر در بین استانها، . کلسیم معادل دارند

درصد خاکها داراي  64دلیل شرایط خاص اقلیمی حدود 
 )7(با توجه به شکل . می باشند% 5کربنات کلسیم کمتر از 

معادل  کربنات کلسیم% 40تا  10خاکها بین % 58حدود 
دلیل حاللیت نسبتا باال، واکنش ه کانیهاي کربناتی ب.دارند

پذیري و خاصیت قلیایی، به صورت بافر عمل کرده و 
تا  5/7اي بین بیشتر خاکهاي آهکی در دامنه pHمقدار 

به همین دلیل کربناتها نقش مهمی در . قرار دارد 5/8
خصوصیات شیمیایی و واکنشهاي فرآیندهاي خاکسازي، 

  . کنندوسفر در این خاکها بازي میریز
  سپاسگزاري

همکاري تمامی بخشهاي خاك و بدینوسیله از 
آب مراکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی که در تهیه 

تمام این بانک اطالعاتی همکاري نمودند و همچنین 
هاي آنها در این بررسی استفاده شده است افرادي که داده

  . گرددمیتشکر و قدردانی 
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  از نظر پتاسیم و فسفر قابل استفاده باال در حالتهاي حاصخیزي پائین، متوسط و اراضی کشاورزيتوزیع درصد  -  2جدول

  استان
 فسفر پتاسیم

Low Medium High Low Medium High 
( ≤120 mgkg-1)  ( 120 - 250 mgkg-1) ( ≥250 mgkg-1)  ( ≤10 mgkg-1 )  (10 – 20 mgkg-1) ( ≥20 mgkg-1 ) 

  آذربایجان
 شرقی

7/0 6/15 7/83 7/54 0/33  3/12 

 1/17 7/29 1/53 5/74 3/23 3/2 آذربایجان غربی
 8/14 6/37 6/47 0/83 6/15 4/1 اردبیل
 1/30  6/30 3/39 2/53 9/35 9/10 اصفهان
 1/15 5/22 5/62 8/52 3/41 9/5 ایالم
 8/3 9/9 3/86 7/7 8/45 6/46 بوشهر

چهارمحال و 
 بختیاري

3/7 8/32 9/59 5/43 5/35 0/21 

رضوي، (خراسان 
 )شمالی و جنوبی

4/4 1/45 5/50 4/57 3/27 2/15 

 6/7 4/23 0/69 6/22 9/65 5/11 خوزستان
 4/14 9/29 7/55 0/76 4/22 5/1 زنجان
 1/15 4/43 5/41 0/76 4/22 6/1 سمنان
 5/22 1/36 4/41 3/71 8/26 0/2 فارس
 1/15 4/31 5/53 1/86 0/13 8/0 قزوین

  1/14  2/31  8/54  2/60  3/37  6/2  کردستان
 6/23 5/15 9/60 2/46 3/40 6/13 کرمان

 4/16 0/29 5/54 2/72 7/21 1/6 کرمانشاه

  
کهگیلویه و 

 بویراحمد
3/10 6/40 1/49 6/49 9/22 5/27 

  
 گلستان

3/9 2/37 6/53 0/58 0/28 0/14 

 3/36 0/34 6/29 8/11 7/36 6/51 گیالن

 7/11 0/28 3/60 5/73 4/20 1/6 لرستان

 7/40 6/35 7/23 6/38 4/37 1/24 مازندران

 8/11 2/60 0/28 1/55 0/41 9/3 مرکزي

 9/18 9/19 2/61 2/19 1/52 8/28 هرمزگان

 6/21 1/35 3/43 0/71 1/26 8/2 همدان

 0/34 8/30 2/35 9/31 5/57 6/10 یزد

 2/18 5/30 3/51 8/58 6/33 6/7  کل

  
  

  
  
  

  



  وضعیت حاصلخیزي خاکهاي کشاورزي ایران اجمالی بررسی/  10

و  mg/kg 180  ،mg/kg 15 درصد اراضی کشاورزي در استانهاي مختلف که پتاسیم، فسفر و کربن آلی آنها به ترتیب کمتر از - 3جدول 
  باشددرصد می 1

 
 کربن آلی فسفر پتاسیم

 )% 1>( (15 mg/kg>) (mg/kg 180>)  استان
 2/81  8/76 4/4 آذربایجان شرقی
 0/36 2/73  6/9 آذربایجان غربی

 8/31 1/77 7/3 اردبیل
 8/63 8/57 2/26 اصفهان
 0/44 2/76 2/28 ایالم
 3/95 5/92 2/80 بوشهر

 9/67 4/65 1/20 چهارمحال و بختیاري
 0/91 9/75 8/20 )رضوي، شمالی و جنوبی(خراسان 

 8/80 1/85 2/42 خوزستان
 1/78 1/76 6/6 زنجان
 4/83 9/70 7/7 سمنان
 6/64 9/65 8/10 فارس
 3/89 8/73 2/4 قزوین

  9/61  9/78  3/16  کردستان
 3/95 0/71 7/32 کرمان

 6/41 0/73 1/14 کرمانشاه
 3/45 7/63 5/29 کهگیلویه و بویراحمد

 6/21 7/76 2/24 گلستان
 7/12 8/49 7/74 گیالن
 0/41 1/78 2/32 لرستان
 1/9 6/44 8/45 مازندران
 8/86 1/70 8/16 مرکزي

 8/93 1/74 1/55 زگانهرم
 2/65 6/66 1/11 همدان

 7/92 8/54 8/40 یزد
 2/63  8/71 0/21  کل
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  )برحسب درصد(کربن آلی توزیع اراضی کشاورزي در دسته هاي مختلف  - 4جدول 
 (%2<) (%2-1.5) (%1.5-1) (%1-0.5) (%0.5>)  استان

 3/1 3/4 2/13 6/43 6/37 آذربایجان شرقی
 8/12 4/19 8/31 1/30 8/5 ربایجان غربیآذ

 3/12 0/13 9/42 0/26 8/5 اردبیل
 7/7 3/9 2/19 4/34 4/29 اصفهان

 6/12 6/16 7/26  2/34 8/9 ایالم
 0/0 4/0 3/4 3/20 0/75 بوشهر

 5/4 0/6 5/21 7/46 3/21 چهارمحال و بختیاري
 6/1 8/1 7/5 6/35 4/55 )رضوي، شمالی و جنوبی(خراسان 
 7/0 2/2 4/16 0/62 7/18 خوزستان

 8/2 1/4 0/15 3/57 8/20 زنجان
 6/2 1/3 9/10 7/37 7/45 سمنان
 0/3 9/4 5/27 6/51 1/13 فارس
 0/1 3/2 4/7 4/61 9/27 قزوین

 8/4 0/7 3/26 1/58 8/3  کردستان
 7/0 9/0 1/3 9/14 4/80 کرمان

 8/12 2/12 4/33 6/30 1/11 کرمانشاه
 0/18 0/14 7/22 6/31 6/13 بویراحمدکهگیلویه و 

 7/7 6/28 1/42 4/19 2/2 گلستان
 3/51 3/23 7/12 6/9 0/3 گیالن
 3/8 6/13 1/37 8/29 2/11 لرستان

 9/33 8/30 2/26 9/7 1/1 مازندران
 0/0 3/2 0/11 5/48 3/38 مرکزي

 5/0 6/0 2/5 0/33 8/60 هرمزگان
 6/3 3/7 9/23 0/53 2/12 همدان

 1/1 0/2 2/4 6/21 1/71 یزد

 8/6 8/8 1/21 8/38 5/24  کل 
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  )برحسب درصد(توزیع اراضی کشاورزي در دسته هاي مختلف آهن و روي قابل استفاده  - 5جدول 
 روي آهن

 Low Medium High Low Medium High استان

( <2.5 mg/kg ) (2.5-4.5 mg/kg)  (>4.5 mg/kg )  (<0.5 mg/kg) (0.5-1.0 mg/kg) (>1.0 mg/kg)  
 5/9 3/34 1/56 8/35 5/45 7/18 آذربایجان شرقی
 7/16 7/31 6/51 6/46 3/23 1/30 آذربایجان غربی

 9/29 2/29 9/40 3/53 7/27 0/19 اصفهان
چهارمحال و 

 7/10 8/67 5/21 0/44 2/48 8/7 بختیاري
رضوي، (خراسان 

 2/22 8/29 0/51 7/28 8/38 4/32 )شمالی و جنوبی
 2/33 1/41 1/28 5/78 0/14 4/7 خوزستان

 7/27 2/44 6/31 3/48 1/39 5/12 زنجان
 3/38 4/40 3/21 9/79 1/16 0/4 فارس

 2/34 7/43 1/22 0/52 1/39 9/8 قزوین
 4/28 5/29 0/42 6/71 1/24 3/4  کردستان

 8/17 6/31 7/50 8/5 6/15 7/78 کرمان
 4/50 8/30 8/18 8/70 9/21 3/7 کرمانشاه

کهگیلویه و 
 8/52 9/27 3/19 9/92 1/5 0/2 بویراحمد

 0/34 2/48 8/17 9/86 6/8 5/4 گلستان
 0/52 9/31 1/16 8/93 9/2 4/3 گیالن

 0/34 5/45 5/20 1/89 9/10 0/0 لرستان
 6/53 8/34 6/11 0/96 9/2 1/1 مازندران

 4/60 2/37 4/2 8/87 6/11 6/0 مرکزي
 1/18 6/27 4/54 0/46 8/36 2/17 همدان

 0/38 3/27 7/34 1/42 0/43 9/14 یزد

 0/31 3/35 8/33 3/60 5/23 3/16  کل 
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  )برحسب درصد(هاي مختلف مس و منگنز قابل استفاده توزیع اراضی کشاورزي در دسته  - 6جدول 
  منگنز مس         

   استان
               Low     Medium High Low Medium High 

( <0.25 mg/kg)       (0.25-1.0 mg/kg) (>1.0 mg/kg)  (<1 mg/kg) (1-2.5 mg/kg) (>2.5mg/kg)   
 9/96 9/2 1/0 3/74 2/25 5/0 آذربایجان شرقی

 5/77 0/15 5/7 8/71 8/26 4/1 آذربایجان غربی

 4/88 2/10 3/1 2/60 8/36 0/3 اصفهان

 6/99 2/0 2/0 5/22 9/73 6/3 چهارمحال و بختیاري

رضوي، شمالی و (خراسان 
 )جنوبی

5/0 8/47 7/51 1/0 5/3 4/96 

 3/91 1/8 6/0 5/75 8/23 8/0 خوزستان

 1/99 9/0 0/0 3/72 2/27 5/0 زنجان

 3/99 7/0 0/0 5/80 9/18 6/0 فارس

 9/98 1/1 0/0 7/80 7/18 5/0 قزوین

 7/98 3/1 0/0 4/80 6/19 0/0  کردستان

 5/54 7/33 8/11 0/8 6/72 4/19 کرمان

 3/80 8/7 9/11 0/83 7/16 3/0 کرمانشاه

 5/98 5/1 0/0 3/50 7/48 0/1 کهگیلویه و بویراحمد

 2/85 0/13 8/1 0/93 0/7 0/0 گلستان

 6/94 0/4 4/1 0/91 2/8 8/0 گیالن

 0/100 0/0 0/0 6/93 4/6 0/0 لرستان

 4/97 4/2 3/0 2/97 6/2 2/0 مازندران

 0/100 0/0 0/0 0/72 4/27 6/0 مرکزي

 1/92 8/6 0/1 3/65 7/33 0/1 همدان

 8/81 0/14 1/4 9/14 8/62 3/22 یزد

 1/91 7/6 2/2 0/70 0/28 0/2  کل
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  )برحسب درصد(توزیع اراضی کشاورزي در دسته هاي مختلف کربنات کلسیم معادل - 7جدول 
 (%60<) (%60-40) (%40-25) (%25-10) (%10-5) (%5>) استان

 1/0 5/0 0/30 8/40 5/26 2/29 آذربایجان شرقی
 1/0 0/1 2/11 8/48 7/20 2/18 آذربایجان غربی

 0/1 9/12 8/30 2/35 3/8 7/11 اصفهان
 5/4 8/39 9/46 3/7 0/0 5/1 ایالم

 0/0 0/17 6/30  7/31 3/9 0/11 چهارمحال و بختیاري
رضوي، شمالی و (خراسان 

 )جنوبی
2/0 8/1 5/83 6/13 5/0 0/0 

 3/4 1/76 8/16 6/2 2/0 0/0 خوزستان
 0/0 2/1 9/16 3/67 3/9 2/5 زنجان
 0/0 0/0 1/27 3/65 8/4 7/2 سمنان
 6/6 2/45 3/40 9/6 5/0 3/0 فارس
 0/0 2/0 7/4 1/69 8/21 2/4 قزوین

 9/1 6/1 0/23 0/41 5/9 0/23  کردستان
 0/0 0/0 0/4 7/46 2/29 1/20 کرمان

 2/2 4/13 1/35 0/36 7/6 6/6 کرمانشاه
 4/5 8/55 4/20 3/8 0/5 0/5 کهگیلویه و بویراحمد

 0/0 0/1 2/10 0/52 7/19 2/17 گلستان
 0/0 1/0 3/1 8/15 9/18 9/63 گیالن
 2/3 3/11 1/39 5/28 0/9 9/8 لرستان
 6/1 5/2 7/16 3/37 7/13 3/28 مازندران
 4/0 4/7 1/35 8/48 3/6 1/2 مرکزي
 1/0 6/0 2/14 6/52 6/17 8/14 همدان

 9/3 9/21 0/39 6/30 2/3 3/1 یزد
 6/1 3/14 0/19 5/39 5/12 1/13  کل

  

  
  فهرست منابع

سازمان ). گزارش هیئیت اعزامی(نگاهی به تحقیقات خاك و آب در کشور ترکیه . 1368. ، و توکلی، ك.، الفتی م.تاتارو، ا .1
  .تات، موسسه تحقیقات خاك و آب

. "گندم کشت تحت هاي خاك در مطالعاتی مکانهاي هدفمند انتخاب و شناسایی "نهایی گزارش .1384.ازهر خادمی، .2
  .ایران آب، و خاك تحقیقات مؤسسه

و  خاك تحقیقات مؤسسه ."کشور در خاك حاصلخیزي مکاندار اطالعات بانک تهیه" نهایی گزارش . 1386 .کریم شهبازي، .3
  .1354شماره  .ایران آب،

 اراضی تحت در کم مصرف عناصر توصیه و پراکنش تعیین نهایی گزارش .1390 ..داودي. ح. پسندیده، م. ، م.م. م طهرانی، .4

شماره  .ایران آب و خاك تحقیقات مؤسسه .آبی استانهاي گیالن، مازندران، همدان، کرمانشاه، آذربایجان و اصفهان کشت
1618.  

مجله . چالش ها و راهکارها: توصیه و برآورد کود در ایران. 1391. اسدریاشن. مشیري، ع. باللی، ف. ر. ، م.م. طهرانی، م .5
  .124-144. 2شماره . 26جلد . پژوهشهاي خاك



  15/  1392/  1شماره / 1جلد /مدیریت اراضی نشریه

 مؤسسه .نقشه عناصر ریز مغذي در خاکهاي زراعی استانهاي کرمانشاه، تهران، قم و گرگان تهیه. 1380.احیایی، مریم علی .6

  1265شماره  .ایران آب، و خاك تحقیقات
7. Fixen, P. E. 2006. Soil test levels in North America. Better Crops 90(1):4-8. 
8. Ghosh, A.B., and Hasan R. 1980. Soil Fertility Map of India. Indian Agricultural Research 

Institute, New Delhi 
9. Hasan, R., and K. N. Tiwari.2002. Available potassium status of soils of India.Fertilizer 

Knowledge No. 1. 
10. Hasan, R.1996.Phosphorus status of soils in India. Better Crops International. Vol. 10, No. 

2.1-4. 
11. Lindsay, W. L., and W. A. Norvell.1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, 

manganese, and copper. Soil Sci. Soc. Am. J. 42:421-428. 
12. Ramamurthy, B., and J. C. Bajaj. 1969. Soil Fertility Map of India, Indian Agricultural 

Research Institute, New Delhi. 
13. Sippola, J. and T.Tares.1978. The soluble content of mineral elements in cultivated Finnish 

soils. Acta Agric. Scand. Suppl. 20, 11-20. 
14. Sippola, J., and M. Yli-Halla.2003. Status of soil mapping in Finland. European Soil Burea 

Research Report 9:133-138. 


