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 چکیده
 

روش مصرف کود پتاسیم، تأثیر زیادی بر کارایی آن در اراضی با ظرفیت باالی تثبیت پتاسیم دارد. برای بررسی تأثیر مصرف 

ای، در مزارع ای و آزمایشگاهی اجرا شد. آزمایش مزرعهدر دو شرایط مزرعه یسرک پتاسیم در زراعت گندم آبی، آزمایش

-92(، به مدت سه سال )mg.kg-1 250جذب کمتر از سطح بحرانی )ی با مقدار پتاسیم قابلغرب جانیآذرباگندم استان 

کیلوگرم پتاسیم کلرید در  200و  100های کامل تصادفی شامل سه تیمار )شاهد، مصرف سرک در قالب بلوک و( 1389

. نتایج نشان داد که مصرف سرک پتاسیم کلرید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم اجرا شدهکتار( و در چهار تکرار 

ارهای ی نداشتند. در تیممعنادارکلش تأثیر و  دردانهنداشت. تیمارهای پتاسیم  بر غلظت و جذب پتاسیم  تأثیر معناداری

برآورد شد. مصرف سرک پتاسیم، قابلیت جذب پتاسیم خاک را پس از  %7مذکور، درصد بازیابی ظاهری پتاسیم کمتر از 

پتاسیم مصرفی در  %90بیش از  های آزمایشگاهی نشان داد کهبررسیطور کامالً معناداری افزایش داد. برداشت محصول، به

-5/54های زیرین منتقل نشد. میزان تثبیت پتاسیم در محدوده متری بخش فوقانی خاک تجمع یافته و به قسمتانتیشش س

یق نشان طورکلی، نتایج این تحقطور متوسط در حدود نیمی از پتاسیم مصرفی در خاک تثبیت گردید. بهدرصد بود و به 5/45

 به منطقه توسعه ریشه شده و از الیه سطحی طحی خاک، مانع نفوذ آنداد که فرآیندهای جذب و تثبیت پتاسیم در الیه س

های متوسط بافت با ظرفیت تثبیت باال، فاقد علیرغم حاکمیت کمبود پتاسیم در خاک مزرعه، مصرف سرک آن در خاک

 کارایی الزم برای تأمین نیاز گندم به پتاسیم بود.

 

 گندم، نفوذ عمقی  بازیابی ظاهری، تثبيت پتاسيم، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

نه گياه نقش مهمی در بهبود کميت و        غذیه بهي ت

صر غذایی       سيم یكی از عنا صول گندم دارد. پتا کيفيت مح

ياه بوده و      یه گ غذ ظایف فيزیولوژیكی   لي به دل مهم در ت و

گسترده مانند ایجاد استحكام ساقه و مقاومت آن در مقابل     

خوابيدگی، افزایش کارایی مصررررب آب و ایجاد مقاومت       

ها، نقشرری کديدی در ر ررد گياه   و بيماری هادر برابر آفت

(.  2011دارد )راویچاندران و سرررریااماداندراسرررخاران،          

ای ایران هاین تفكر غدط که بيشررتر خاک ليبه دلمتأسررفانه 

پتاسيم غنی هستند، مصرب آن عديرغم اثرهای بسيار     ازنظر

مهم فيزیولوژیكی این عنصرررر در توليد محصرررول، نادیده 

سيم در طی دند      گرفته می صرب پتا  ود. نادیده گرفتن م

های نامتوازن تخصيصی سهميه کود به    سال اخير، از نسبت  

 درک قابل یخوببهدر بازار مصرررب  ها و کمبود آناسررتان

(. مصرب نامتعادل عناصر  1389است )مشایخی و صدحی،    

غذایی، پيامدهای جدی در کاهش کارایی مصرب آنها دارد 

 (.2011)راویچاندران و سریااماداندراسخاران، 

سيم         سترش کمبود پتا  واهد رو به ر دی از گ

ضی   شت  ریزدر ارا ستان آذربایجان غربی وجود د  ک ارد. ا

منفی بوده و ميزان  ها خاک توازن پتاسررريم در بيشرررتر این  

سيم قابل  سته و     پتا ست )غنی  ای جذب آنها رو به کاهش ا

های  (. در  مال غرب این استان در  هرستان    1376فالح، 

سرد ت ميزان بارندگی به       شهر و  طور نقده، ا نویه، پيران

متر در سررال اسررت.  ميدی 650-1100متوسررط در محدوده 

يم پتاسررر ییآبشررروزان بارندگی زیاد این مناطق منجر به مي

عديرغم متوسررط بودن بافت خاک،   کهیطوربهخاک  ررده 

سيم قابل  گرم بر ميدی 200از  ندرتبهجذب خاک ميزان پتا

نماید. تصررور عمومی بر این اسررت که   کيدوگرم تجاوز می

هزار هكتار  350 بر بالغاین مناطق که  کشت ریزی هاخاک

های زیاد از خاک  سته    بارندگی جهيدرنت ود،  برآورد می

سيمی همزمان با          صرب کودهای پتا صورت م  ده و در 

ای الیهکشت، بخش عمده آن صرب پر کردن فضاهای بين   

ریشررره گياهان قرار  اسرررتفاده موردها  رررده و کمتر رس

يل     می به همين دل ند.  کاران   گير ندم  ناطق بر ای  گ  ناین م

محسرروسرری بر کميت و  تأثيرباورند که مصرررب پتاسرريم 

 کيفيت محصول گندم ندارد.

ها نشان داده است که پدیده تثبيت پتاسيم  بررسی

طور معناداری کارایی کودهای پتاسرريمی را در در خاک، به

دهد  ویژه در مناطق پرباران کاهش می   توليد محصرررول به  

ساارکس،   سيم 2000)ا ب به جذقابل (. در پدیده تثبيت، پتا

و از دسترس ریشه گياهان    دهمنتقل جذبقابل ريغبخش 

  مونيس ؛ 2007و همكاران،  سون  مونيس )  ود یمخارج 

(. مقدار تثبيت  1987؛ اسرراارکس 2009و همكاران،  سررون

سته به نوع و مقدار رس )    سيم خاک ب  و سون  مونيس پتا

(، ظرفيت تبادل کاتيونی و مقدار پتاسررريم       2009همكاران،  

بل    خاک )   قا باس لو جذب  قدار  1387و ابطحی،  ع (، م

اللی، )ج هاخاککربنات کدسرريم و ظرفيت بافری پتاسرريم 

شتر       1386 سيم بي ست. معموالً هر ده خاک از پتا ( متغير ا

ضاهای بين      ده هيتخد سيم در ف الیهبا د، ميزان تثبيت پتا

(. در ایران، 2000ها نيز بيشررتر اسررت )اسرراارکس، سای ر

معموالً مصرررب پتاسرريم همزمان با کشررت گندم صررورت   

(. تحت دنين  رررایطی، 1379گيرد )باللی و همكاران، می

از   ده هيتخدهای احتمال تثبيت پتاسيم بخصوص در خاک  

صرفی      سيم م سيم زیاد بوده و این احتمال که پتا   یجاهبپتا

صرب  ضاهای بين      اینكه به م صرب پر کردن ف سد،  گياه بر

یه  های    گيرد. یكی از راهها  رررود، قوت می ای رسال کار

تاسررريم و افزایش       پيشرررنهادی برای جدوگيری از تثبيت پ

کارایی آن، مصرب سرک پتاسيم در طول فصل ر د گندم      

 (.1380است )مدكوتی و باللی، 

سيم     در ایران، تحقيقات وسيعی در مورد تأثير پتا

واص کمی و کيفی گندم صررورت گرفته اسررت. نتای   بر خ

مده دسرررتبه  يانگر نقش مهم آن در افزایش عمدكرد و   آ ب

كاران،     نه )باللی و هم های     1379پروتئين دا کاهش اثر  )

كاران،      يل و هم خاک )وک کاهش   1380تنش  ررروری   ،)

و  (1383اثرهای تنش خشرركی )رمضرران پور و همكاران، 

ر عناصررر )لطف الهی و افزایش کارایی گياه در جذب سررای

 بوده است. (1384مدكوتی، 
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سيم     نتای  بررسی  ست که مقدار اندکی از پتا شان داده ا ها ن

ه و بود ازيموردندر مرحده استقرار و زمستان گذرانی گندم   

بخش عمده آن در مراحل بعدی ر ررد در بهار جذب گياه  

رسررد  ررده و در مرحده گددهی به حداکثر مقدار خود می

(. حداکثر جذب پتاسيم در غالت  2004همكاران،)برتال و 

کيدوگرم در هكتار اسرررت.    250با عمدكرد باال در حدود    

  ازيموردناند که پتاسرريم ای نشرران دادههای مزرعهآزمایش

سيم قابل    ز جذب خاک بيش اگياه در  رایطی که مقدار پتا

به    ميدی 250 با رررد،  تأمين     گرم در کيدوگرم  مل  کا طور 

هررای دارای (. خرراک1379و همكرراران،  گردد )الفتیمی 

گرم در ليتر ميدی 120کمبود، معموالً برره ميزان کمتر از 

کيدوگرم در  145پتاسيم محدول دا ته که این مقدار معادل   

متری بخش فوقانی خاک  سانتی 10هكتار اکسيد پتاسيم در 

(. واضررا اسررت این مقدار  2011اسررت )نئو و همكاران، 

براین،  بنا؛ اهان با عمدكردهای باالست خيدی کمتر از نياز گي

ر تهای پایيناجباراً گياهان نيازهای خود را از پتاسرريم عمق

تر از پتاسررريم تبادلی و   های با بافت سرررنگين     و در خاک 

تأمين می   بادلی  ید. در خاک   غيرت ما بافت     عمقکمهای  ن با 

ست   از پتاسيم، ممكن ا   ده هيتخدسبك و یا بافت سنگين   

نابراین             ياه نبوده و ب ياز گ تأمين ن به  قادر  کار  این سرررازو

خاک     هد بود.        ازنظرحاصررردخيزی  کافی نخوا تاسررريم  پ

حداکثر نياز، نرخ تقاضررای محصررول برای    نظر ازصرررب

پتاسرريم نيز مهم بوده و ممكن اسررت در طی دوره ر ررد   

سال  کيدوگرم در هكتار در 10سریع غالت، به پن  یا حتی 

(. در دنين  ررررایطی، 2011نيز برسرررد )نئو و همكاران،  

های با ذخيره پتاسيم کم، قادر به تأمين نياز گياه نبوده  خاک

سيم می     احتماالًو  سرک پتا صرب  تواند به برطرب کردن م

کمبود آن در گيرراه کمررك کنررد. از طرفی، اگر عمدكرد  

محصرررول در واحد سرررطا باال بوده و کاه و کدش نيز از     

سيم  مز د.  یاب دت می  از خاکرعه خارج گردند، تخديه پتا

از سرررودی دیگر، محصرررول گندم با عمدكرد باال به مقادیر 

ست که          صادفی ني سيم نياز دا ته و ت زیادی نيتروژن و پتا

ها، نياز برای جذب پتاسرريم را نيز افزودن نيتروژن به خاک

؛ زنگ و همكاران، 1995کند )مار نر،  در گياه تحریك می

2011.) 

جاد بر این اسررراس، از  تاکنون تحقيقی   که  یآن

سيم در       تأثير نهيدرزم سرک پتا صرب  سط هاخاکم   ی متو

ندم آبی                عت گ يت در زرا باالی تثب يت  با ظرف فت  با

بررسی امكان  هدب با، پژوهش حاضر رونیا از نشدهانجام

ی متوسط بافت با ظرفيت   هاخاکمصرب سرک پتاسيم در    

  د. اجرازراعت گندم آبی  رتثبيت باالی پتاسيم د

 

 هاروشمواد و 

 : داین پژوهش در سه مرحده انجام 

 مرحله اول

های در طی سال انجام آزمايش کودی در مزرعه:

استان آذربایجان غربی که  کشت ریز، در اراضی 92-1389

از مناطق عمده زیر کشت گندم بودند، تعدادی مزارع 

ر گيری  د. دجذب آنها اندازهانتخاب و ميزان پتاسيم قابل

جذب خاک آنها کمتر از بين آنها مزارعی که پتاسيم قابل

گرم بر کيدوگرم بود )الفتی ميدی 250سطا بحرانی پتاسيم 

 دند. مشخصات جغرافيادی  (، انتخاب1379و همكاران، 

 1های اجرای آزمایش در جدول خاک محل بندیو رده

؛ 1342است )مؤسسه تحقيقات خاک و آب،   ده دادهنشان 

 (.1374، نامبی

 
 هاي اجراي آزمایشمحل (USDA)هاي خاک بندي سريو ردهجغرافيایي مشخصات  -1جدول 

 سري خاک
 عرض جغرافيایي جغرافيایيطول 

ال
س

 ثانيه دقيقه درجه ثانيه دقيقه درجه 

M-Fine Loamy mixed mesic Fluventic Haploxerepts 45 10 45 36 50 30 1 
M-Fine Loamy mixed mesic Fluventic Haploxerepts 45 9 0 36 41 38 2 
M-Fine Loamy mixed mesic Fluventic Haploxerepts 45 8 24 36 50 1 3 
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 های کامل تصادفیطرح تحقيقاتی در قالب بدوک

 امل سه تيمار در دهار تكرار به انجام رسيد. تيمارهای 

آزمایشی  امل  اهد )عدم مصرب پتاسيم(، مصرب سرک 

 200در هكتار و مصرب سرک  پتاسيم کدریدکيدوگرم  100

کب های مردر هكتار بودند. نمونه پتاسيم کدریدکيدوگرم 

های فيزیكی و  يميایی آن خاک از هر تكرار تهيه و ویژگی

استانداردهای مؤسسه تحقيقات خاک و آب  بر طبق

(. بافت خاک به روش 1377 د )عدی احيایی،  یريگاندازه

در گل ا باع،  یاشهي الكترود  دهيوسبه pHهيدرومتر، 

 الكتریكی در سن  تیداههدایت الكتریكی با دستگاه 

گل ا باع، کربن آلی به روش دی کرومات پتاسيم،  یعصاره

ن جذب به روش اولسنيتروژن به روش کجددال، فسفر قابل

جذب با روش استات آمونيوم یك نرمال و پتاسيم قابل

 های فيزیكی وگيری  دند. ميانگين نتای  ویژگیاندازه

آورده  2ر جدول های اجرای آزمایش د يميایی خاک محل

  ده است.
 اجراي آزمایش هايو شيميایي خاک محلي فيزیك هايویژگيميانگين  -2جدول 

 سال
 هدایت

 الكتریكي

pH  گل

 اشباع

 كربنات

 معادل كلسيم

 كربن

 آلي
 شن رس

 تبادل ظرفيت

 كاتيوني

 فسفر

 جذبقابل

 پتاسيم

 جذبقابل
 بافت خاک

 )1-(dS.m                        (%)       )1-(cmol. kg )1-(mg.kg  

1 75/0 68/7 00/7 56/1 31 24 93/14 3/12 178 CL 

2 87/0 56/7 5/5 15/1 28 43 35/11 4/15 127 L 

3 87/0 87/7 25/6 26/1 23 17 05/11 7/18 215 SiL 

 استتكرار  چهارهر عدد ميانگين *

 

قديایی، آهك  pHبا   ور ريغهای مذکور خاک

متوسط، مقدار مواد آلی کم تا متوسط و بافت متوسط بوده 

 زنظراجذب در محدوده متوسط تا زیاد و فسفر قابل ازنظرو 

پتاسيم در  رایط کمبود بودند. کودهای پایه  امل نيتروژن 

و فسفر بر اساس نتای  آزمون خاک برآورد و تمامی کود 

ت طور یكنواخبه ازيموردنفسفره همراه با نصف نيتروژن 

ها در زمان کا ت به مصرب رسيدند. اندازه در کديه کرت

متر و طول آنها  5/2ها مترمربع، عرض کرت 10هر کرت 

نسبت به  سال هردهار متر در نظر گرفته  د. در آبان ماه 

یبرداراددا تیکا ت گندم اقدام و در طول فصل ر د 

الزم انجام  د. رقم گندم مورد کا ت زرین با تراکم  یها

تمامی کود پتاسيمی مطابق  کيدوگرم در هكتار بود. 180

تيمارهای مربوطه به همراه نصف دیگر نيتروژن در مرحده 

)زادوکس و همكاران، ( 31GS) يل اولين گره ساقهتشك

سرک همراه با آب آبياری در  صورتبه( در بهار 1974

های بسته مصرب  دند. در طول مرحده دا ت نسبت کرت

های زراعی الزم اقدام گردید. نياز آبی با به انجام مراقبت

مانتيث محاسبه گردید. ميزان آب -استفاده از روش پنمن

 %90 برابر آب در مزرعهکاربرد آبياری بر اساس راندمان 

ط توس هر کرتبرای   دهمحاسبهتعيين گردید. مقدار آب 

 صورتبه د. آبياری گيری اندازهدبديو اس سی فدوم 

حل بعد از کا ت، ر د فنولوژیكی یكنواخت و در مرا

 یري ، ظهور سنبده و  كم خوشظهور اولين گره ساقه، 

مقادیر آب مصرفی در مراحل انجام رسيد. دانه گندم به  دن

 متر 525 و 824، 674، 526 ،456مذکور به ترتيب معادل 

زمان بردا ت محصول نسبت در  .بودند هكتار در مكعب

 امل تعداد دانه در سنبده،  گيری اجزای عمدكردبه اندازه

 پس از  د. تعداد سنبده در مترمربع و وزن هزار دانه اقدام

ر از بکف صورتبهرسيدن محصول نسبت به بردا ت آن 

 سطا دهار مترمربع اقدام و عمدكرد کاه و دانه تعيين گردید.

خاک از هر های مرکب نمونه ،پس از بردا ت محصول

جذب آنها به روش استات بلمقدار پتاسيم قا تهيه و کرت

همچنين گيری  د. ( اندازه1377آمونيوم )عدی احيادی، 

مطابق استانداردهای موسسه و دانه  کاه پتاسيم درغدظت 

ند. گيری  داندازه( 1375تحقيقات خاک و آب )امامی، 

صد بازیابی ظاهری کود پتاسيم در تيمارهای کودی از در

 ( محاسبه گردید:1فرمول )

(1)                    𝑃𝑟𝑓 =
(𝐾𝐹)−(𝐾𝐶)

𝑅
× 100 

جذب کل پتاسيم گندم در  KFدر این فرمول، 

جذب  KCکيدوگرم در هكتار،  برحسب  دهدادهکرت کود 
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مقدار پتاسيم مصرفی  Rکل پتاسيم گندم در کرت  اهد و 

درصد بازیابی ظاهری  Prf کيدوگرم در هكتار و برحسب

با استفاده از دو آزمون  هاداده آزمون نرمال بودنکود بود. 

 افزارنرم به کمكویدكو -اسميرنوب و  اپيرو-کولموگروب

SPSS ا های بعدی بمامی تجزیهت. قرار گرفت موردبررسی

ها برای صفات دادهتحديل آماری  د.های نرمال انجام  داده

 رتصوبهکامل تصادفی  هایبدوکمختدف بر اساس طرح 

 افزار آماریاستفاده از نرمبا تجزیه مرکب برای سه سال 

SAS  مقایسات ميانگين تيمارها با  انجام گرفت. 1/9نسخه

برای سطوح  (LSD) معنادار تفاوتاستفاده از روش حداقل 

 گرفت.انجام احتمال یك و پن  درصد 

 

 مرحله دوم

 برای بررسی بررسی نفوذ عمقی پتاسیم در خاك:

 هایی محتویميزان نفوذ عمقی پتاسيم در خاک، از ستون

ای استفاده های اجرای آزمایش مزرعههای خاک محلنمونه

های ها، توریستونانتهایی گردید. ابتدا در قسمت 

و بر روی آن، نوارهایی از پنبه قرار   دهدادهقرار  یومينيآلوم

و  هقرارگرفتگرفت. ساس بر روی آن، دو عدد کاغذ صافی 

 غديظ به كیدریدکدرياسماسه  سته  ده با  تیدرنها

متر بر روی آن ریخته و سطا آن با ضخامت پن  سانتی

کاردک صاب گردید. مجدداً دو عدد کاغذ صافی بر روی 

از   دهدادههای خاک عبور نمونه تیدرنهاو  قرارگرفتهآن 

آن  یبر رومتر سانتی 20متری به ضخامت الك پن  ميدی

 500 صفرتااز پتاسيم از  یبنددرجهمقادیر  .قرار گرفت

های در هكتار به بخش سطحی ستون پتاسيم کدریدکيدوگرم 

های خاک، حجم مساوی خاک افزوده  د. ساس به ستون

افزوده  د. مقدار آب مقطر مصرفی بر اساس نياز  آب مقطر

آبی گندم و متوسط نزوالت جوی در استان محاسبه و 

های خاک های متوالی به ستونطور یكنواخت در زمانبه

برداری  دند. پس از مدت یك هفته، نسبت به الیهاضافه 

 متر اقدام و ميزان پتاسيمدو سانتی باضخامتها خاک ستون

 گيری  د.جذب آنها اندازهقابل

 

 

 مرحله سوم

يری گبرای اندازه ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک:

های اجرای تحقيق، از ظرفيت تثبيت پتاسيم خاک محل

. برای این کار، مقدار ( استفاده  د1974روش جكسون )

 10و  توزین( mm2)  دههای خاک الك گرم از نمونه 10

ه ب پتاسيم کدریدگرم در ليتر ميدی 1000ليتر محدول ميدی

طور متناوب خشك و مرتبه به 10و   دهاضافهها آن

ها در داخل انكوباتور نمونه کردنخشكمرطوب گردیدند. 

برای مرطوب کردن درجه سدسيوس انجام  د.  40در دمای 

ليتر آب مقطر دیونيزه در ميدی 10های خاک، مجدد نمونه

گردید. پس از طی های خاک اضافه میهر مرتبه به نمونه

-ها با محدول استات سدیم نرمال عصارهاین مدت، نمونه

ها با استفاده از فدم جذب آنگيری و مقدار پتاسيم قابل

ی  د. پتاسيم يرگاندازه Jenway-PFP7 لفوتومتر مد

ه پتاسيم باقيماند عنوانبهگيری  ده در این مرحده را اندازه

. نمونه دیگری رنديگیم نظر در (K-Stage A) اولمرحده 

گرم در ميدی 1000ليتر محدول ميدی 10با  هاخاکاز همان 

نيم نرمال آموليتر پتاسيم تيمار  ده و بالفاصده با استات

گيری گردیدند. آنها اندازه گيری و مقدار پتاسيمعصاره

م پتاسي عنوانبهگيری  ده در این مرحده پتاسيم اندازه

گردد. می محسوب (K-Stage B) دوم مرحدهباقيمانده 

يم در ظرفيت تثبيت پتاس عنوانبهتفاوت بين این دو حالت 

 (.1974نظر گرفته  د )جكسون، 

 

 نتايج

نتای  مربوط به تجزیه  عملکرد و اجزای عملکرد:

 ده در این آزمایش و  یريگاندازهواریانس صفات 

اجزای  بر عمدكرد و پتاسيم کدریدمقایسات ميانگين سطوح 

آورده  ده است.  4و  3عمدكرد گندم به ترتيب در جداول 

گردد اثر تيمارها در جداول مذکور مشاهده می همچنان که

ن هزار دانه، تعداد کدام از صفات عمدكرد دانه، وزبر هيچ

 نگردید معنادار مربع متردانه در سنبده و تعداد سنبده در 

(p≤0.05). 
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نتای   درصد بازيابی ظاهری پتاسیم در گندم:

آماری طرح نشان داد که اثرهای تيمارها بر  ليوتحدهیتجز

 و کدش گندم معنادار نگردید دردانهغدظت و جذب پتاسيم 

(p≤0.05)  بازیابی ظاهری پتاسيم در (. درصد 3)جدول

 5/1و  28/6تيمارهای سطوح پتاسيم کدرید به ترتيب معادل 

 (.5درصد محاسبه گردیدند )جدول 

جذب خاك پس از   اثرهای تیمارها بر پتاسییییم لاب        

شت  صول:  بردا سيم       مح سيم، مقدار پتا سطوح پتا با افزایش 

طور کامالً  جذب خاک پس از بردا رررت محصرررول بهقابل

(. بيشرررترین  3)جدول  ( p≤0.01)افزایش یافت   معناداری  

سيم قابل  سيم کدرید      ميزان پتا سوم پتا جذب خاک از سطا 

سطا دوم آن در یك کالس آماری قرار      صل  د که با  حا

 (.1 كل )گرفتند 

گيری پتاسرريم  اندازه نفوذ عمقی پتاسیییم در خاك:

های خاک نشان داد که با افزایش  ستون جذب خاک درقابل

سيم قابل      سيم، مقادیر پتا يز جذب خاک نسطوح کودی پتا

مقادیر افزایش پتاسررريم   در هر سررره خاک،  افزایش یافت.   

در یك محدوده ولی مقدار آن در تيمار      باً یتقرجذب  قابل  

خاک        500 تار در  تاسررريم در هك کمتر از  3کيدوگرم پ

يمی مصررررفی در بود. بخش اعظم پتاسررر 2و  1های خاک

( تجمع متری ش سانتی )صفرتابخش فوقانی ستون خاک 

(.3های زیرین منتقل نشد ) كل آب به الیه بانفوذیافته و 

 
 اي گندم آبيدر آزمایش مزرعه يبررس موردمركب صفات واریانس تجزیه  -3جدول 

 كل جذب

 ميپتاس

 

 غلظت

 در ميپتاس

 كلش

 غلظت

 ميپتاس

 دردانه

 جذبقابل ميپتاس

 از پس خاک

 برداشت

 سنبله تعداد

 در مترمربع

 دانه تعداد

 سنبله در

 هزار وزن

 دانه

 دانه عملكرد

 

 درجه

 يآزاد

 رييتغ منبع

199/04 ns 31/69 ns 14/78 ns 10466/8** 212/33 ns 6/78 ns 0/72 ns 106686/1ns 2 سال (Y) 
55/87  92/128  00/8  41/131  70/219  63/12  38/3  خطا 9  73236/1 

44/21 ns 146/69 ns 34/11 ns 78958/8** 85/75 ns 27/53 ns 1/94 ns 103677/8 ns 2 ميپتاس (K) 
63/00 ns 28/94 ns 6/23 ns 954/8** 124/58 ns 5/48 ns 0/54 ns 110969/4 ns 4 Y × K 

07/54  97/93  67/23  74/110  57/208  46/10  06/3  6/97205  خطا 18 
23/8  39/11  36/9  32/4  10/4  92/5  74/4  73/14   CV (%) 

ns در سطح یک درصد معنادار: **؛ معنادار: غير 

 
 اثر سطوح مختلف كود پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم -4جدول 

  دپتاسيم كلریسطوح 

(1-kg.ha) 
 عملكرد دانه

(1-kg.ha) 
 وزن هزار دانه

(g) 
تعداد سنبله در  تعداد دانه در خوشه

 مترمربع
0 *a6580 a91/36 a92/52 a3/354 

100 a6689 a27/37 a08/55 a6/349 
200 a6505 a46/36 a83/55 a1/354 

 استمعنادار در سطح پنج درصد  تفاوتمشابه بيانگر عدم التين حروف *

 
 اثر سطوح مختلف كود پتاسيم بر غلظت پتاسيم و درصد بازیافت ظاهري پتاسيم گندم -5جدول 

 غلظت پتاسيم دانه (kg.ha-1) پتاسيم كلریدسطوح 
)%( 

 غلظت پتاسيم كلش
)%( 

 جذب كل
(1-kg.ha) 

 بازیابي
)%( 

0 *a53/0 a81/0 a3/88 - 
100 a52/0 a88/0 a59/91 28/6 

200 a51/0 a87/0 a21/88 5/1 
 معنادار در سطح پنج درصد است تفاوتمشابه بيانگر عدم التين حروف *
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م خاک تثبيت پتاسيم: ظرفيت تثبيت پتاسيظرفيت 

گرم ميدی 46/624با ميانگين  11/765تا  8/483در محدوده 

و کمترین  1بر کيدوگرم بود. بيشترین مقدار تثبيت در خاک 

 موردمطالعههای مشاهده  د. در تمامی خاک 3آن در خاک 

 86/48طور متوسط معادل درصد تثبيت پتاسيم باال و به

 (.4دول درصد بود )ج

 

 
 از برداشت محصول پس( avaK)جذب خاک ميانگين اثرهاي تيمارها بر غلظت پتاسيم قابل -1شكل 
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 بحث

نتای  این تحقيق نشان داد که عديرغم کمبود 

دم ی بر عمدكرد گنتأثيرپتاسيم در خاک، مصرب سرک آن 

(. همچنين غدظت و ميزان جذب پتاسيم 3ندا ت )جدول 

در گندم تحت تأثير مصرب سرک پتاسيم قرار نگرفت. 

در  طور متوسطميزان جذب کل پتاسيم در کديه تيمارها به

( و مقدار آن 5)جدول کيدوگرم در هكتار بوده  100حدود 

کيدوگرم  5/8 و 3/5در کدش بيشتر از دانه و به ترتيب معادل 

( 1985به ازای هر تن دانه و کدش بودند. بيتون و سكون )

گزارش کردند که جذب پتاسيم در گندم تحت تأثير  رایط 

و در  رایط کمبود آن در خاک در حدود  قرارگرفتهمحيطی 

 200کيدوگرم در هكتار و در  رایط بهينه ر د تا  50

 .رسدیمکيدوگرم در هكتار نيز 
 

 مطالعه موردي هاخاکو ظرفيت تثبيت پتاسيم ( avaK)جذب پتاسيم قابل(، exK)تبادلي پتاسيم (، soK)محلول پتاسيم  -6جدول 
 Capacity fixK Capacity fixK K-Stage B K-Stage A avaK   exK  SoK شماره خاک 
 (%) 

)1-(mg Kg  (mg l-1) 

 48/54 97/483 27/400 24/884 169 165 12/9 1 

 58/45 69/526 95/623 64/1150 119 120 80/7 2 

 52/46 11/765 64/835 75/1600 229 201 94/25 3 

 

مذکور مقدار بردا ت پتاسيم به ازای هر محققان 

 20تا   10و تن دانه و کدش گندم را به ترتيب معادل پن       

حاضرررر،        ند. در تحقيق  تار گزارش نمود کيدوگرم در هك

ميزان جذب پتاسيم کمتر از مقادیر فوق بود. کاهش جذب  

جذب  پتاسيم احتماالً نا ی از پادين بودن مقدار پتاسيم قابل

ست. کمدر )      شه بوده ا سعه ری (  1983خاک در محدوده تو

دریافت که عرضره ناکافی پتاسريم منجر به کاهش عمدكرد    

ده و کمبود آن در مراحل اوليه ر ررد نسرربت به  گندم  رر

 .دهد یممرحده گددهی، عمدكرد گندم را بيشرررتر کاهش      

شان داد که بيش از     ستون خاک ن نتای  مربوط به مطالعات 

در  یموردبررس درصد پتاسيم مصرفی در هر سه نمونه      90

سانتی    متری تجمع یافته و انتقال آن به عمق کمتر از  ش 

شاهدات مزرعه   های زیرین الیه سيار کم بود. م ای نيمرخ ب

ای نشررران داد که   های مزرعه  خاک در محل انجام آزمایش    

متری تجمع یافته و سانتی  12های زیر ریشۀ گندم در عمق 

تاسررريم از          می رونیا از جذب پ كان  که ام فت  یا توان در

(. مقایسه نفوذ  2های باالتر ميسر نگردیده است ) كل    الیه

سيم تيما  ستون   عمقی پتا شان  رهای  اهد در  های خاک ن

داد که در هر سه خاک، ميزان نفوذ عمقی پتاسيم رفتارهای  

با بافت لوم رسررری، ميزان      1متفاوتی دا رررتند. در خاک     

های فوقانی بيشررتر و با افزایش  جذب در الیهپتاسرريم قابل

به   نابراین می     عمق خاک   توانطور نسررربی کاهش یافت. ب

ویایی پتاسرريم در این خاک کمتر  اسررتنباط نمود که ميزان پ

جذب  با بافت لوم، ميزان پتاسيم قابل 2بوده است. در خاک 

در این خاک    احتماالً خاک با افزایش عمق افزایش یافت.     

ای هآبشودی منجر به نفوذ عمقی پتاسيم بومی خاک از الیه  

های زیرین های زیرین و تجمع آن در الیهسررطحی به الیه

با بافت لوم رسررری سررريدتی،       3 گردیده اسرررت. در خاک  

  ییشرروآبجذب خاک تحت تأثير آب تغييرات پتاسرريم قابل

مامی عمق   فت و در ت تاً یكسررران بود.      قرار نگر ها نسرررب

تاسررريم     ییآبشرررو، گریدعبارت به  تأثيری بر نفوذ عمقی پ

نمود که عوامدی مانند مقدار      ینيبشيپتوان ندا رررت. می 

اسيم  از پت هاخاکپتاسيم اوليه بومی در خاک،  دت تخديه  

فاوت بودن ویژگی    خاک  ییاي ميو  رررهای فيزیكی  و مت

ها در این بر رفتار خاک یقو احتمال بهبافت خاک  ژهیوبه

سه خاک   رابطه تأثير ست. مقای شان   2و  1های گذار بوده ا ن

که ميزان نفوذ عمق  فت لوم        داد  با با  تاسررريم در خاک  ی پ

بيشررتر از خاک با بافت لوم رسرری بود. بازرگان و  مراتببه

كاران )  مل مختدف بر   تأثير ( طی تحقيقی 1380هم عوا

  یبررسررر موردهای خاک را   پویایی پتاسررريم در سرررتون   
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کودهای پتاسرريمی کامالً   اگرده. آنان دریافتند که قراردادند

با پتاسررريم      ررردتبه ولی ذرات خاک   اند محدول در آب

بافت خاک،          به  با توجه  موجود در محدول واکنش داده و 

مقدار پتاسيم اوليه، غدظت پتاسيم موجود در محدول، مقدار 

سایر یون    ضور   40از  ها در این محدولمحدول کودی و ح

سيم موجود در محدول کودی      70تا بيش از  صد کل پتا در

 ررود  می دا ررته نگهمتری اول خاک سررانتی 5/2در الیه 

كاران،      گان و هم بازر به        2001) جه  با تو مذکور  تای   (. ن

گيری  ررده جذب خاک اندازهافزایش مقدار پتاسرريم قابل

( و عدم نفوذ آن به 1پس از بردا ررت محصررول ) رركل   

( 2در این آزمایش ) رركل   رردهمشرراهدههای زیرین الیه

 گردد.می دیيتأ

ر این د  دهمحاسبهدرصد بازیابی ظاهری پتاسيم 

تحقيق خيدی کم و حتی در سطا سوم تيمار پتاسيم معادل 

(. این امر بيانگر جذب بسيار کم و یا 5صفر بود )جدول 

ا هعدم جذب پتاسيم مصرفی توسط ریشه گندم بود. بررسی

محصول در سطوح  العملعكسنشان داده است که عدم 

اسيم تهای با مقادیر کم پپادين پتاسيم مصرفی غالباً در خاک

يم با تثبيت باالی پتاس تواندیمگيرد و جذب صورت میقابل

(. نتای  2011ها مرتبط با د )نيو و همكاران، در این خاک

در این تحقيق نشان داد که ظرفيت تثبيت  آمدهدستبه

 های خاک باال بوده و بيشترین ميزان تثبيتپتاسيم در نمونه

با بيشترین ميزان رس و کربنات کدسيم معادل و  2در خاک 

جذب مشاهده  د. نتای  مذکور کمترین مقدار پتاسيم قابل

( مطابقت دا ت. 1993با نتای  تحقيقات منگل و اوهدنبكر )

از پتاسيم بيشتری تخديه  هاخاکآنان دریافتند که هرده 

ابد. تخديه یفيت تثبيت پتاسيم در آنها افزایش می ود، ظر

های مكرر بدون افزودن ها از پتاسيم در صورت کشتخاک

( تخديه 1995گردد. مهتا و همكاران )کود نيز تشدید می

هند بررسی و  خشكمهينی مناطق هاخاکپتاسيم را در 

 12 جذب خاک در طینتيجه گرفتند که ميزان پتاسيم قابل

کيدوگرم در  200به  620تراکم ارزن گندم از سال کشت م

هكتار کاهش پيدا کرد. تخديه پتاسيم خاک منجر به کاهش 

 ده و  ایای و ایجاد حفرات خالی بين الیهپتاسيم بين الیه

 جهيدرنتدر صورت باال رفتن پتاسيم محدول در خاک 

مصرب کود، بخش عمده آن صرب پر کردن این فضاها 

و  ونس مونيسگردد )يم تثبيت میپتاس جهيدرنت ده و 

(. بر اساس نتای  تحقيقات به انجام رسيده، 2009همكاران، 

ها با مقدار رس خاک و در خاک  دهتيتثبمقادیر پتاسيم 

های آهكی همبستگی مثبت کربنات کدسيم در خاک

(. 1386ی را نشان داده است )جاللی و کالهی، معنادار

کردند که تثبيت پتاسيم ( گزارش 1985اساارکس و هاونگ )

يم جذب به بخش پتاسها به مفهوم انتقال پتاسيم قابلخاک

مستقيم بر قابديت و ميزان جذب  تأثير، جذبقابل ريغ

پتاسيم توسط گياهان دارد. نتای  این تحقيق نشان داد که 

ای از های مزرعههای انجام آزمایشهای محلتمامی خاک

(. این 4ظرفيت تثبيت نسبتاً باالیی برخوردار بودند )جدول 

عامل به همراه پدیده جذب سطحی دو عامل مهم در عدم 

 اند.ریشه گندم بوده دهيوسبهجذب کود پتاسيمی 

 

 ترويجی هایپیشنهاد

نتای  این تحقيق نشان داد که عديرغم حاکميت 

 اجرای هایی متوسط بافت محلهاخاککمبود پتاسيم در 

آزمایش، مصرب سرک آن قادر به تأمين نياز به پتاسيم گندم 

مصرب آن قبل از کشت  کهیدرصورتبنابراین، ؛ نبود

است تا  اجيمورداحتمقادیر بيشتری پتاسيم صورت گيرد، 

ای، نياز غذایی گندم را نيز ضمن پر کردن فضاهای بين الیه

اد در طول ی منطقه در اثر بارندگی زیهاخاکتأمين نماید. 

يم این و ظرفيت باالی تثبيت پتاس  دههيتخدزمان از پتاسيم 

 گندم از ازيموردنپتاسيم  نيتأممانعی جدی برای  هاخاک

طریق مصرب خاکی است. از طرفی، مصرب سرک پتاسيم 

نياز گندم به این عنصر نيست زیرا بخش عمده  نيتأمقادر به 

سانتيمتری   ش( در الیه سطحی تا عمق %90آن )بيش از 

تثبيت و یا جذب ذرات خاک گردیده و مانع انتقال آن به 

  وند. با توجه به اهميت اینمحيط گسترش ریشه نبات می

موضوع و توجه به این نكته که غالت در مرحده ساقه رفتن 

حقيقات گردد تپيشنهاد مینياز بيشتری به پتاسيم دارند، 

ياز ای تأمين نهای مصرب پتاسيم برمقایسه روش ٔ  نهيدرزم
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با خصوصيات مشابه ادامه  یهاخاک غذایی گندم آبی در

 یابد.
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Abstract 

 

The method potassium (K) fertilizer is applied in agricultural soils with a high K 

fixation capacity has a considerable effect on its use efficiency. To determine the 

effects of K fertilizer topdressing on irrigated wheat (Triticum aestium L.), 

experiments were performed during the years 2010, 2011, and 2013 under both 

field and experimental conditions in West Azerbaijan Province characterized by 

loamy soils as the dominant soil series with available K (Kava.) levels below 250 mg 

kg-1 (critical level). The experiments were arranged in a randomized complete block 

design with three treatments and four replications. Wheat was grown in early spring 

with varying topdressing K fertilizer levels (control, 100, and 200 kg ha−1 KCl) 

applied at the stem elongation stage. The results indicated that K fertilizer had no 

significant effects on either grain yield or its components. K concentration and 

uptake by the grain and straw were not affected by the treatments in which apparent 

K recoveries were measured below 7%. In contrast, soil Kava was significantly 

affected by K topdressing application. Lab tests revealed that more than 90% of the 

applied K fertilizer accumulated in the first six cm of the topsoil without being 

transferred to subsoil layers. A K fixation capacity of 45.5–54.5% with an average 

value of 51% was recorded for the soils in the region. Finally, it was concluded that 

both K sorption and fixation phenomena prevented K transfer from the surface layer 

to the plant root zone in the soils studied; hence, K topdressing in similar loamy 

soils would not be effective in meeting wheat K requirements.  
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