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  هاي استان مازندران ترین خاك جذب در مهم بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات مکانی پتاسیم کل و قابل

  
  2 و حسین خادمی1بهروز پورمحمدعلی*

 استاد گروه علوم خاك، دانشگاه صنعتی اصفهان2دانشگاه صنعتی اصفهان، ارشد گروه علوم خاك،  آموخته کارشناسی دانش1

  25/8/93: ؛ تاریخ پذیرش 17/8/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

مدیریت خصوصیات فیزیکوشیمیایی و . پتاسیم یکی از عناصر ضروري و پرمصرف براي گیاهان است :سابقه و هدف  
 بـا وجـود .باشـندها در خاك می شکال مختلف پتاسیم و تعادل بین آنترین عوامل مؤثر بر مقادیر ا  از جمله مهمخاك

نقش غیرقابل انکار پتاسیم در گیاهان زراعی و انسان، کمبود این عنصر در اراضی کشاورزي بـه یـک مـشکل جهـانی 
ب در جـذهاي مختلف بر توزیع مکانی پتاسیم کل و قابـلاین پژوهش با هدف مقایسه تأثیر کاربري. است تبدیل شده

ترین اراضی استان مازندران  جذب آن با برخی خصوصیات خاك، در مهمخاك و شناخت روابط بین مقادیر کل و قابل
  . صورت پذیرفت

 درجه 52 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 36 دقیقه تا 0 درجه و 36منطقه مطالعاتی بین مدارهاي : ها  مواد و روش  
متري بـه   سانتی0-10 نمونه خاك از عمق 258تعداد .  شرقی قرار گرفته است دقیقه طول5 درجه و 53 دقیقه تا 19و 

همچنـین . آوري شد هکتار جمع هزار550 کاربري مختلف و مساحتی بالغ بر 6اي با اي در منطقهدار آشیانهروش نظام
مچنـین تعـدادي از و هجذب  قابللظت پتاسیم کل و پتاسیم غ. هاي مختلف انتخاب گردیدبرير واقع در کارخ خاک5

گـر  منظور تخمـین نـواحی دچـار کمبـود پتاسـیم، از تخمـین به. گیري شدهاي فیزیکی و شیمیایی خاك اندازه ویژگی
  .کریجینگ شاخص استفاده گردید

 و زیــاد تغییـرات بیـانگر کـه است درصد 74 مطالعه مورد هايخاك در جذب قابل پتاسیم تغییرات ضریـب :ها یافته
هاي شیل و آنـدزیت بـازالتی بـیش از نمونـه  غلظت پتاسیم در نمونه سنگ.است جذبقابل پتـاسیم اليبـا پراکندگی

هـا  هاي سنگ نسبت به خاك حاصـل از آنها غلظت پتاسیم در نمونه اما در سایر خاك. باشدها می خاك حاصل از آن
) =01/0P< ,95/0r(ي غیرشـالیزاري جذب مربـوط بـه کـاربر ترین همبستگی بین پتاسیم کل و قابل  بیش.است کمتر

 جـذب دار با پتاسیم قابـل داراي همبستگی مثبت و معنیها،  ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی در اکثر کاربري .باشد می
تـري  جذب بیش ها، داراي پتاسیم قابل هاي حاصل از مواد مادري مختلف در مراتع نسبت به سایر کاربري خاك. هستند
نقشه احتمـال . شودهاي با منشاء مارن در کاربري مرتع مربوط می جذب به خاك ن غلظت پتاسیم قابلتری بیش. هستند

ع از منطقه مطالعاتی که اغلب تحـت کـاربري شـالیزاري بمر  کیلومتر700دهد که مساحتی نزدیک به  حاصل، نشان می
    .باشد حرانی براي کشت برنج میجذب زیر سطح ب  درصد داراي پتاسیم قابل60قرار دارد، با احتمال بیش از 
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 تنوع در عوامل مؤثر بر قابلیت جذب پتاسـیم کـه متـأثر از مـدیریت و کـاربري  این است کهنتایج بیانگر :گیري  نتیجه
تـأثیر  که پتاسیم کل تحت در حالی. کند جذب را کنترل می عمده تغییرات سطحی و عمقی پتاسیم قابلباشند،  اراضی می

مـاده آلـی و دار تشکیل شده و همچنین  از مواد مادري پتاسیم کاربري مرتع که .ماده مادري قرار داردعوامل ذاتی نظیر 
پتاسـیم تـرین میـزان   شالیزارهاي تحـت کـشت متـراکم بـرنج کـمترین و ظرفیت تبادل کاتیونی باالیی نیز دارد، بیش

   .اند به خود اختصاص دادهجذب را  قابل
  

   ، کاربري اراضیجذب، پتاسیم کل، تغییرات سطحی، تغییرات عمقی ل پتاسیم قاب:هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
پتاسیم یکی از عناصر ضروري و پرمصرف بـراي 

یم توسط گیاه از جذب مقدار جذب پتاس. گیاهان است
تـر  گري به غیـر از نیتـروژن بـیش دیهر عنصر غذایی

ب نیتروژن نیز  و در بعضی از گیاهان حتی از جذاست
عوامل مؤثر بر اشکال مختلـف . )15(باشد  تر می بیش

هـا در خـاك شـامل عوامـل  پتاسیم و تعـادل بـین آن
ــه  ــوژیکی و اقلیمــی از جمل فیزیکــی، شــیمیایی، بیول

ها، بافـت خـاك، رطوبـت، ظرفیـت  شناسی رس کانی
 و عوامـل ها یونو غلظت سایر کات pHتبادل کاتیونی، 

کــار  و مــدیریتی از جملــه کــوددهی، آبیــاري و کــشت
با بررسی ) 2011(طهرانی و همکاران . )33(باشند  می

تغییرات مکانی پتاسیم قابل استفاده در اراضـی تحـت 
کشت استان مازندران نشان دادند که تغییـرات مکـانی 

زمان عوامل ذاتی مانند مواد  این عنصر تحت کنترل هم
ي زراعی مادري و بافت و عوامل مدیریتی مانند کاربر

ــرار د ــود ق ــصرف ک ــر . اردو م ــاربري و دیگ ــوع ک ن
 متغیرهاي مدیریتی نقش مهمی در کنترل توزیع عناصر

   .)30 (دنکن غذایی خاك ایفا می
ل و توزیع دوبـاره  انتقا باعثتغییر کاربري اراضی

 و همچنین تغییر در مواد آلی و غلظـت عناصر غذایی
 شـود یمـجـذب  پتاسیم قابـلعناصر غذایی در خاك 

خـت اراضـی اغلـب باعـث مدیریت یکنوا. )36 ,29(
در خاك کود  مورد نیازحد از  بیش ناکافی و یا کاربرد 

 تفـاوت در )1992( بروکرت و همکاران .)5(شود  می

هاي غرقـاب و  غلظت اشکال مختلف پتاسیم در خاك
درجـه را بـه عـواملی ماننـد ) دار زهکـش( غیرغرقاب

اربرد کود پتاسیم هوادیدگی خاك، مدیریت و سابقه ک
پـس از مطالعـه بـر ) 1995(اوستان . )2 (دندنسبت دا

 خاك شالیزاري شـمال ایـران نـشان داد کـه 52روي 
پتاسیم قابل اسـتخراج بـا اسـتات آمونیـوم و پتاسـیم 

داري  هاي شالیزاري کـاهش معنـی غیرقابل تبادل خاك
. )20 (اند داشتهغیرشالیزاري مشابه هاي  نسبت به خاك

پتاسیم در ه منفی  ساالنیالنب) 2010(نگ و همکاران ژ
گندم، حتی وقتی که کود پتاسـیم  -سیستم کشت برنج

ــرد  ــزایش عملک ــث اف ــاك باع ــه خ ــده ب ــافه ش   اض
ــد20 ــزارش کردن ــد را گ ــدي ش ــه . )35 ( درص ادام

برداشت پتاسیم بدون اضافه کردن آن به خاك، بسته به 
 سـال، خـاك را از 10 تـا 3ذخیره آن در خاك ظرف 

ــی ــه م ــد  پتاســیم تخلی دواتگــر و همکــاران . )13(کن
 مکانی، وضعیت با استفاده از بررسی تغییرات) 2012(

اي اسـتان  بخشی از شالیزارهپتاسیم و مدیریت کودي
ها همچنین بیان نمودند که  آن. تفکیک کردندگیالن را 

ــالیزارها ــن ش ــیعی از ای ــش وس ــیم بخ ــر پتاس  از نظ
 بحرانی قرار دارند و دلیـل ایـن سطحاستفاده زیر  قابل
د را به مقدار کم رس و ظرفیت تبادل کـاتیونی و کمبو

دار نـسبت  نیز ناکافی بودن کاربرد کود معدنی پتاسـیم
  .)4 (دادند

 پتاسـیم در گیاهـان با وجود نقش غیرقابـل انکـار
، کمبود این عنصر در اراضی کشاورزي زراعی و انسان
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  کـه  طـوري است، بـه به یک مشکل جهانی تبدیل شده
گنـدم زارهـاي ، دوسـوم  چـیندرصد شالیزارهاي 75

هاي کـشاورزي  درصد زمین 72، )21( جنوب استرالیا
هاي کشاورزي ایاالت غربی  و بخشی از زمین)7( هند

در ایـران . پتاسیم دارنـدکود  نیاز فوري به )22(کانادا 
هاي متعددي در رابطه با کمبود پتاسـیم در  نیز گزارش

اسـتا، در همـین ر. هاي زراعی منتشر شده اسـت زمین
 هزار هکتار 100بیان داشت قریب به ) 1998(توفیقی 

از شالیزارهاي زیر کشت ارقام پرمحـصول در شـمال 
کشور، از نظر پتاسیم قابل استفاده زیر سـطح بحرانـی 

ــر ــدق ــی. )31 (ار دارن ــارانکاوس   و)2004 ( و همک
هـاي مـشابهی  نیز گزارش) 2012(اران دواتگر و همک

ت فراگیرشدن کمبود پتاسیم عل .)12 ,4 (ارائه نمودند
چون فقـدان تبـادالت علمـی  توان به عواملی هم را می

بین پژوهشگران و کشاورزان در باب پتاسیم خـاك و 
عامل محدودکننـده دیگـري کـه . )22(گیاه نسبت داد 

هـاي  توان به آن اشاره کرد، ناکافی بـودن پـژوهش می
 منتشر شده در رابطه با پتاسیم، با وجود نقـش کلیـدي

آن در فرآیندهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مـؤثر در 
   .)3(رشد گیاهان زراعی است 

بررسی وضعیت پتاسیم با توجه به کاربري اراضی، 
هـاي  ها در خاك منظور مدیریت بهینه و اصولی نهاده به

اي با اهمیت زیاد از نظر  عنوان منطقه استان مازندران به
م بـاالي جمعیتـی هاي کشاورزي و تراک تمرکز فعالیت

رو پـژوهش حاضـر بـا  از این. رسد نظر می ضروري به
بـر توزیـع هـاي مختلـف  تأثیر کـاربريمقایسه  هدف

جذب در خاك بـا  ی پتاسیم کل و قابلسطحی و عمق
شناخت وضـعیت شناسی و  هاي زمین توجه به ویژگی

وابـط بـین مقـادیر کـل و پتاسیم از طریـق بررسـی ر
عی از برخـی خـصوصیات عنوان تـاب بهآن  جذب قابل

 اسـتان مازنـدران صـورت ترین اراضـی مهمدر خاك، 
  .ه استپذیرفت

  ها مواد و روش
 بـا منطقـه مـورد مطالعـه: موقعیت منطقـه مطالعـاتی    

مربع قسمتی از اراضـی  کیلومتر5500مساحتی بالغ بر 
بـین کـه ) 1شـکل (باشـد  مرکزي استان مازندران می

  درجــه و  36 تــا  دقیقــه0درجــه و  36مــدارهاي 
تـا  دقیقـه 19 درجـه و 52عرض شـمالی و  دقیقه 47
از . قرار گرفته اسـتطول شرقی  دقیقه 5 درجه و 53

ــه داراي  ــورد مطالع ــه م ــی منطق ــاربري اراض ــر ک نظ
، جنگـل ) درصـد7/41حـدود (هاي شـالیزار کاربري

، بــاغ ) درصــد6حــدود (، مرتــع ) درصــد41حـدود (
) درصـد 4حدود (، اراضی شهري ) درصد6/4حدود (

)  درصـد7/2حـدود (و اراضی زراعـی غیرشـالیزاري 
شـود،  مـشاهده مـی 2 طور که در شکل  همان.باشد می

 منطقـه مـورد مطالعـه شـناختی غالب واحدهاي زمـین
سنگ  آهک، مارن، شیل، کنگلومرا و ماسه شامل سنگ

 رسوبات آبرفتی جوان که دشـت سـاحلی را .باشد می
ن و ســنگ آهــک پوشــانده، غالبــاً از ســازندهاي مــار

رو میزان آهـک در  از این. باالدست منشاء گرفته است
  .باشد آنها نسبتاً زیاد می

ــه ــرداري نمون ــه: ب ــام نمون ــه روش نظ ــرداري ب دار  ب
بعـد از مـشخص بـدین منظـور  .اي انجام شـد آشیانه

هـاي  بـرداري، منطقـه بـه شـبکه شدن محدوده نمونـه
هري ها در اراضـی شـ این شبکه.  گردیدمساوي تقسیم

 کیلــومتر، در اراضــی بــا کــاربري 2×2و صــنعتی 
ــشاورزي  ــم(ک ــی و دی ــه 4×4) آب ــومتر و در بقی  کیل

اراضی که تحـت پوشـش جنگـل قـرار دارنـد، داراي 
 تـا  کـه بـر آن بـودسعی. باشند  کیلومتر می8×8ابعاد 

ها بـه صـورتی قـرار گیرنـد کـه   این شبکهحد امکان
ع مـاده نـو مهم و مؤثر در این پـژوهش شـامل عوامل

 .دهنـدپوشش ا ر  کاربري اراضی ومادري، توپوگرافی
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توانند بـراي  عنوان نقاطی که می ها به محل تالقی شبکه
ــه ــه شــد نمون ــرداري مناســب باشــند در نظــر گرفت . ب

   نقطه نمونه خـاك سـطحی از عمـق 258مجموعاً در 
بـرداري مرکـب،  متـر بـه روش نمونـه  سـانتی10 تا 0

سی تغییرات عمقـی اشـکال منظور برر به. برداشت شد
ــه،  ــورد مطالع ــه م ــاك در منطق ــیم خ ــف پتاس   مختل

که همگـی در یـک  طوري  خاکرخ انتخاب گردید به5
ـــز  ـــابلرود(حوضـــه آبخی ـــز ب ـــه آبخی و در ) حوض

قـرار ) جـز کـاربري شـهري بـه(هاي مختلف  بريرکا
هـاي ژنتیکـی بـا  پس از شناسایی و تشریح افق. دارند

از هـر ) 24(ارد صـحرایی هاي استاند استفاده از روش
  .افق یک نمونه خاك برداشت شد

  

  
  

   ).8 (1:500000موقعیت و نقشه کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه با مقیاس  -1 شکل
Figure 1. Location and land use map of study area with a scale of 1: 500000 (8).   
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  .)32 (1:500000مورد مطالعه با مقیاس شناسی منطقه  نقشه زمین موقعیت و -2 شکل
Figure 2. Location and geological map of study area with a scale of 1: 500000 (32). 

  
هـا هـوا خـشک  ابتدا نمونـه: هاي آزمایشگاهی  تجزیه

متري   میلی2شده و بعد از کوبیدن کامل خاك، از الک 
اك بـا هـاي خـ پتاسیم کل در نمونـه. عبور داده شدند

هضم با مخلوط اسـید فلوریـدریک، استفاده از روش 
و  اسید کلریدریک، اسید نیتریـک و اسـید پرکلریـک

جذب با استفاده از استات آمونیـوم نرمـال  پتاسیم قابل
هـا  و غلظـت پتاسـیم عـصاره) 14(گیري شـد  عصاره

همچنین . گیري گردید فتومتر اندازه توسط دستگاه فلیم
درصد رس، سـیلت و شـن ،  نمونه خاك120بر روي 

 ماده آلـی بـه روش اکـسایش تـر ،)6 (روش پیپتبه 
 به روش اسـتات سـدیم ظرفیت تبادل کاتیونی، )17(

 کلریـد 5/2 بـه 1در عـصاره  هاش -، پ)28(نرمال 
به   و کربنات کلسیم معادل موالر به خاك01/0کلسیم 

. گیـري شـد انـدازه) 18(سازي بـا اسـید  روش خنثی
 نمونه جهت 258نه خاك از مجموع  نمو120انتخاب 

اي صورت گرفت  هاي فوق به گونه گیري ویژگی اندازه

که توزیع مکانی یکنواختی در منطقه مطالعاتی داشته و 
هـا  جذب خاك دامنه تغییرات مقدار پتاسیم کل و قابل

  .را نیز پوشش دهد
منظـور   بـه:آماري هاي آماري و زمین    تجزیه و تحلیل  

اري و همبستگی بین فاکتورهـاي توصیف و مقایسه آم
مختلف خاك و غلظت اشکال مختلف پتاسیم و جهت 

متغیره،  هاي چند هاي آمار کالسیک و مدل انجام تحلیل
 ).19(مورد استفاده قرار گرفـت  SPSS16.0 افزار نرم

جـذب در  هاي پتاسیم کل و قابـل تجزیه واریانس داده
در ا هـ قالب طرح کـامالً تـصادفی و مقایـسه میـانگین

در  دانکـن هاي مختلف بـا اسـتفاده از آزمـون کاربري
منظـور  بـه.  درصد صـورت پـذیرفت5سطح احتمال 

بررسی عوامـل تأثیرگـذار بـر غلظـت پتاسـیم کـل و 
ــراي (جــذب، از ضــریب همبــستگی پیرســون  قابــل ب

ــاي نرمــال بــراي متغیرهــاي (و اســپیرمن ) متغیره
 تـر و جهـت شناسـایی دقیـق. استفاده شـد) غیرنرمال
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بـرآورد مـساحت منـاطقی کـه دچـار کمبـود پتاســیم 
نقـاط زیـر جذب براي گیاه هستند، نقشه احتمال  قابل

. جـذب تهیـه گردیـد  بحرانی از نظر پتاسیم قابلسطح
بدین منظـور پـس از بـسط مـدل تئـوري تغییرنمـاي 

ــذکور، از روش درون ــر م ــراي متغی ــب ب ــابی  مناس ی
 ArcGIS 9.3افـزار  کریجینگ شاخص در محیط نـرم

   .استفاده شد) 11(
  

  نتایج و بحث
 آمـاري هـاي اي از توصـیف خالصـه: توصیف آماري 

هاي منطقه مطالعاتی  هاي خاك مربوط به برخی ویژگی
ضـریب تغییـرات  . نشان داده شده اسـت1در جدول 

دهنـده تنـوع   درصد بوده و نشان22پتاسیم کل حدود 
. هاي منطقه از نظـر پتاسـیم کـل اسـت نسبتاً کم خاك

  کـه غلظت پتاسیم کـلتوان نتیجه گرفت بنابراین، می
، باشـد  ماده مـادري مـیویژه به ذاتی تأثیر عوامل تحت

جـذب  میانگین پتاسـیم قابـل. تغییرات محدودي دارد
 1284کیلوگرم با دامنه تغییرات  گرم بر  میلی270خاك 

دامنـه تغییـرات ) 2012( دواتگر و همکـاران .باشد می
 237 شالیزارهاي استان گیالن را جذب در پتاسیم قابل
 گرم برکیلـوگرم گـزارش نمودنـد  میلی260با حداکثر 

 هاي خاك در جذب قابل پتاسیم تغییرات ضریـب .)4(
 زیــاد تغییرات بیانگر که است درصد 74 مطالعه مورد

این تنوع . است جذبقابل پتـاسیم بـاالي پراکندگی و
در تواند  میدارد، تري  بـاال که در شالیـزارها نمود بیش

غیــریکنواختی در الگـوي کـاربري اراضـی و نتیـجه 
تنوع در عوامـل مـؤثر بـر مدیریت خاك و در پی آن 

، pHظرفیت تبادل کاتیونی، (قابلیت جذب این عنصر 
 با توجه بـه . شده باشدایجاد  ...)توزیع اندازه ذرات و

جـذب داراي تغییرپـذیري مکـانی  که پتاسیم قـابل این
، مدیریت کـودي بـــا نـرخ باشد اي می مالحظـهل قاب

 و  کــشاورزيمنظور بهبود تولید مـحـصوالت متغیر به
   .)4(است  توصـیه  قابلمصرف متناسب کود

میانگین کربنـات کلـسیم معـادل در منطقـه مـورد 
 و حـداکثر 5/0 درصد، بـا حـداقل 6/13مطالعه برابر 

اراضـی باالدسـت کـه شـامل . باشـد  درصد مـی3/41
هـا هـستند، نـسبت بـه اراضـی  ها، مراتع و باغ گلجن

کشاورزي و شهري واقـع در دشـت سـاحلی، درصـد 
حـداقل، . انـد تري را به خود اختـصاص داده آهک کم

هاي منطقه مـورد  حداکثر و میانگین ماده آلی در خاك
 درصـد بـوده و 32/4 و 79/19، 4/0ترتیـب  مطالعه به

وضعیت . شدبا  درصد می78ضریب تغییرات ماده آلی 
تکامل خاك، تنوع اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی و 
مدیریت اراضی از جمله عوامل ایجـاد ایـن تغییـرات 

   .باشند وسیع در ماده آلی خاك می
نتایج حاصل از تجزیه : غلظت پتاسیم در مواد مادري    

هـاي  مواد مادري و میـانگین میـزان پتاسـیم در خـاك
 2این مواد در جـدول تکامل یافته بر روي هر کدام از 

هـاي  غلظت پتاسیم در نمونـه سـنگ. ارائه شده است
شیل و آندزیت بازالتی بیش از نمونه خاك حاصـل از 

رسـد عامـل اصـلی  نظر مـی بنابراین، به. باشد ها می آن
امـا در . ها ماده مادري باشدکنترل پتاسیم در این خاك

هاي سنگ نسبت  ها غلظت پتاسیم در نمونه سایر خاك
اسـت، در نتیجـه مـاده  تـر ها کم ه خاك حاصل از آنب

کننـده پتاسـیم کـل نیـست و  مادري تنها عامل کنتـرل
عوامــل دیگــري از قبیــل درجــه هوادیــدگی و میــزان 

هـا  کاربرد کود پتاسیم در غلظت پتاسیم کل این خاك
  ).1(تأثیرگذار است 
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  .مطالعاتی منطقه در هاي خاك برخی ویژگی وضعیت آمارياي از   خالصه-1 جدول
Table 1. Summary of descriptive statistics of soil properties in the studied area.  

 کشیدگی

kurtosis 

 چولگی

Skewness 

 (%)ضریب تغییرات 

CV 

 میانگین

Mean 

 حداکثر

max 

 حداقل

min 

 تعداد نمونه

N 

 متغیر

Variable  

0.92ns 0.29ns 22 1.7 3.07 0.56 258 
 (%)م کل پتاسی

Total K 

7.27* 2.43* 75 270 1318 34 258 
 )mg kg-1(جذب  پتاسیم قابل

Available K  

5.37* 2.22*- 7 7.1 7.6 4.9 120  
  اسیدیته

pH  

0.11*-  0.45*  66  13.6  41.3  0.5  120  
   (%)کربنات کلسیم معادل

CaCO3  

1.21* 1.03* 59 21.1 68.3 3.5 120  
 (cmol(+)/kg)ظرفیت تبادل کاتیونی 

CEC  

4.69* 2.09* 78 4.3 19.8 0.4 120  
 (%)ماده آلی 

OM  

0.20ns 0.96* 79 25.9 94.8 1.6 120  
 (%)شن 

Sand  

0.51ns 0.61*- 27 49.7  81.5 4.9  120  
 (%)سیلت 

Silt  

0.50ns- 0.18ns 50 24.4 56.3 0.3 120  
 (%)رس 

Clay  
ns، *  درصد 1و  5حتمال دار در سطح ا دار و معنی ترتیب غیرمعنی به **و .  

  

ns, *, **: not significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. CV: Coefficient of variance; CEC: Cation 
exchange capacity; OM: Organic matter.  

  
   .ها هاي حاصل از آن هاي سنگ و خاك  میزان غلظت پتاسیم در نمونه-2جدول 

Table 2. The potassium concentration in rock samples and soils that derived from them. 

 آندزیت بازالتی

Basaltic andesite 

 مارن و ماسه سنگ آهکی

Marl and calcareous 
sandstone 

 سنگ آهک

Limestone 

 کنگلومرا

Conglomerate 

 شیل

Shale 

 ماده مادري

Parent material 

3.65  1.29  0.04  0.34 2.62 
 )%( نمونه سنگ غلظت پتاسیم در

K concentration in rock sample 

2.44  1.55  1.63  1.92 1.91 
 میانگین

Mean  

1.81  1.31  1.09  1.27  1.5  
 حداقل

min  

3.07  1.7  2.06  2.85  2.56  
 حداکثر

max  

0.89  0.21  0.32  0.35  0.32  
 نحراف معیارا

Std. deviation  

 در خاك غلظت پتاسیم

K concentration  
in soil (%) 
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مـواد مـادري و     جذب در    غلظت پتاسیم کل و قابل    
 غلظت پتاسـیم کـل 3در شکل : هاي مختلف  کاربري
 در هاي حاصل از مواد مادري مختلـف واقـع در خاك

شش کـاربري جنگـل، مرتـع، شـالیزاري، کـشاورزيِ 
غیرشالیزاري، باغ و شهري مورد مقایـسه قـرار گرفتـه 

 ،هـاي مرتـع و شـالیزاري یم کل در کاربريپتاس. است
کـشاورزي غیرشــالیزاري و  هــاي تــر از کـاربري بـیش

دلیل زیاد بـودن پتاسـیم در مراتـع را . باشد شهري می
هـاي  توان به ماده مـادري نـسبت داد، زیـرا خـاك می

هاي آنـدزیتی و شـیل کـه  مراتع اغلب بر روي بازالت
). 32(ت حاوي پتاسیم زیادي هستند، تشکیل شده اس

اما خاك هر سه کـاربري شـالیزاري، غیرشـالیزاري و 
شهري بر روي رسوبات آبرفتی جوانی تکامل یافته که 

ها شباهت زیـادي  از نظر منشاء تشکیل و سایر ویژگی
بنابراین، تفاوت این سه کـاربري از نظـر . به هم دارند

توان صـرفاً بـه تـأثیر مـاده مـادري  پتاسیم کل را نمی
لکه احتماالً دلیـل آن بـه اسـتفاده از کـود نسبت داد، ب

هـاي  خـصوص خـاك ههاي زراعی ب پتاسیمی در خاك
  . گردد شالیزاري برمی

جـذب را در شـش   غلظـت پتاسـیم قابـل4شکل 
هاي حاصل از مواد  خاك. دهد کاربري مذکور نشان می

هـا،  مادري مختلف در مراتع نسبت بـه سـایر کـاربري
کـاربري . ري هـستندتـ جذب بـیش داراي پتاسیم قابل

مرتع داراي ماده آلی و ظرفیت تبادل کـاتیونی بـاالیی 
 شدت جذب در مراتع به از طرفی پتاسیم قابل. باشد می

ــه وســیله گیاهــان از خــاك خــارج  اراضــی زراعــی ب
جـذب بـه  تـرین غلظـت پتاسـیم قابـل بیش. شود نمی

کـاربري مرتـع مربـوط هاي بـا منـشاء مـارن در  خاك
توان به قابلیت هوادیـدگی  امر را می دلیل این.شود می

ویـژه شـالیزارها  اراضی زراعی به.  مارن نسبت دادزیاد
دلیل تراکم بـاالي کـشت و خـروج پتاسـیم توسـط  به

ــزان پتاســیم  محــصوالت زراعــی داراي کــم ــرین می ت
ــل ــی قاب ــذب م ــند ج ــتان . باش ــگ و ، ژ)1995(اوس ن

 )2012( و دواتگــر و همکــاران )2010(همکــاران 
هـاي شـالیزاري را جذب در خـاك تاسیم قابلکاهش پ

شالیزارها نسبت به بقیه  .)35 ,20 ,4 (گزارش نمودند
هـاي بـاالیی از پتاسـیم کـل  ها داراي غلظـت کاربري

ها  ترین غلظت جذب کم هستند اما از نظر پتاسیم  قابل
تـوان نتیجـه  بنابراین، می. اند را به خود اختصاص داده

هـاي شـالیزاري،  خـاكگرفت که پتاسـیم موجـود در
بروکـرت و . تر به فرم غیرقابل تبادل وجـود دارد بیش

نیز طی پژوهـشی نـشان دادنـد کـه ) 1992(همکاران 
هـاي غرقـاب تحـت تخلیه و تثبیت پتاسیم در خـاك

هاي زراعی بـا زهکـش خـوب  کشت، نسبت به خاك
هـا از نظـر پتاسـیم  ها و جنگـل باغ .)2 (تر است بیش
. اند ها قرار گرفته ط بقیه کاربريجذب، در حدواس قابل

در این دو نوع کاربري، پتاسیم توسط ریشه درختان از 
ها به  اعماق خاك جذب شده و با بقایاي شاخ و برگ

از طرفــی در اراضـی تحــت . شـود سـطح اضـافه مــی
توجهی از کودهاي پتاسـیمی  میزان قابل کاربري باغ، به

ت پتاسیم کلی آنچه مشخص اس طور  به.شود استفاده می
تـأثیر  تر تحت جذب در مقایسه با پتاسیم کل، بیش قابل

   .کاربري و مدیریت اراضی قرار گرفته است
جـذب   نقشه احتمال غلظت پتاسـیم قابـل5شکل 

را ) 12(گرم بر کیلـوگرم   میلی160 بحرانی سطحزیر 
شود مـساحتی  گونه که مشاهده می همان. دهد نشان می

  تـر از   بـا احتمـال بـیش کیلومترمربـع،700نزدیک به 
 بحرانـی سطحجذب زیر   درصد داراي پتاسیم قابل60

 درصد از منطقه 15براي کشت برنج هستند که حدود 
این نواحی ). 3جدول (دهد  مورد مطالعه را تشکیل می

این در حالی . باشند عمدتاً شامل کاربري شالیزاري می
است که احتمال کمبود پتاسـیم در اراضـی باالدسـت، 

بنابراین، لزوم مـدیریت صـحیح .  درصد است20یر ز
 کاربري هر منطقـه بـسیار ضـروري کودي با توجه به

   . رسد نظر می به
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   .هاي منطقه مطالعاتی  پتاسیم کل در خاكغلظت -3شکل 
Figure 3. Total potassium concentration in the studied soil. 

  

  
  

 . منطقه مطالعاتیهاي كجذب در خا  پتاسیم قابلغلظت -4شکل 
Figure 4. Available potassium concentration in the studied soil.  
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   .هاي منطقه مورد مطالعه  در خاكگرم بر کیلوگرم  میلی160 تر از جذب کم راکنش مکانی احتمال غلظت پتاسیم قابل پ-5شکل 
Figure 5. Probability Spatial distribution of available potassium concentration under 160 mg/kg in the studied soil. 

  
 .ها جذب و برآورد مساحت آن  بحرانی از نظر پتاسیم قابلسطحدرصد احتمال نواحی زیر  -3جدول 

Table 3. Probability percentage of soils with available potassium less than critical value  and estimate their area. 
   (%) احتمال

 Probability  

  )Km3( مساحت
Area  

  (%) مساحت
  Area  

>80  168  4  

80-60  528  11  

60-40  407  9  

40-20  1330  28  

<20  2351  49  

  
هاي خاك و غلظت پتاسیم کـل و         رابطه بین ویژگی  

 همبـستگی بـین تحلیـل نتـایج 4 جـدول: جذب قابل
خاك در  هاي گیویژ برخی و جذب پتاسیم کل و قابل

تـرین   بـیش.دهـد مـی نـشان هاي مختلـف را کاربري
جـذب مربـوط بـه  همبستگی بین پتاسیم کـل و قابـل

. باشـد  مـی)=01/0P< ,95/0r (کاربري غیرشالیزاري

هاي شـهري   تنها در خاكpHهمبستگی بین پتاسیم و 
باالیی  pHهاي دیگر  و شالیزارها که نسبت به کاربري

 در کاربري شـالیزاري بـا pH. باشد میدار  دارند، معنی
 و در )=01/0P< ,52/0r (پتاسیم کل همبستگی مثبت

  همبـستگی منفـی جذب  قابلکاربري شهري با پتاسیم 
)01/0P< ,52/0r=( با توجه به .دهد از خود نشان می 
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جـذب در ایـن دو  که نسبت پتاسیم کـل بـه قابـل این
ودن توان نتیجه گرفت کـه بـاال بـ کاربري باالست، می

pHباعث افـزایش تثبیـت پتاسـیم  در این دو کاربري 
 یکـی از دالیـل تبـدیل پتاسـیم شده و بدین ترتیـب،

ها  پژوهش. باشد قابل استفاده می جذب به فرم غیر قابل
 با 5/5باالي  pHدهد که تثبیت پتاسیم در  نیز نشان می

ماده آلی و پتاسیم  .)26(یابد  سرعت کمی افزایش می

جـز جنگـل، داراي  هـا بـه مه کـاربريجذب در ه قابل
کـه  جـایی از آن. داري هـستند همبستگی مثبت و معنی

ها با پتاسـیم  ظرفیت تبادل کاتیونی نیز در اکثر کاربري
دارد، احتماالً مـاده آلـی داري  معنیهمبستگی مثبت و 

ر غلظـت اثر خود را با افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی ب
  . کند پتاسیم خاك اعمال می

  
  .خاك سطحی به تفکیک کاربري هاي  ویژگیاز برخی با جذب پتاسیم کل و قابل بین ضریب همبستگی -4دول ج

Table 4. The correlation coefficient between total and available potassium with the some topsoil features in 
distinct land uses.  

    Total K  pH  CEC  OM CaCO3  Sand  Clay  Silt  

Available K  0.63*  0.34  0.48  0.15  0.68**  0.38-  0.59*  0.06-  جنگل 

Forest  
15=n Total K    0.06  0.06  0.05-  0.33  0.27-  0.66**  0.09  

Available K  0.13  0.27-  0.24  0.49*  0.52*-  0.08-  0.26  0  مرتع 

Pasture  
19=n  Total K    0.05  0.17-  0.19-  0.61**-  0.25  0.25-  0.19-  

Available K  0.45*  0.36-  0.12  0.47*  0.24-  0.35-  0.29  0.24  باغ 

Orchard  
20=n  Total K    0.31-  **0.66  0.43  0.51*-  0.80**-  0.29  0.24  

Available K  0.07-  0.32-  0.65**  0.50*  0.20-  0.46*-  0.73**  0.33-  شالیزار 

Paddy field  
25=n  Total K    0.52**  0.23  0.29-  0.13-  0.41*-  0.21  0.26  

Available K  0.95**  0.08-  0.89**  0.87**  0.73*-  0.83**-  0.91**  0.28  زراعی 

Non-paddy field  
11=n  Total K    0.09-  0.91**  0.86**  0.85**-  0.77**-  0.96**  0.16  

Available K  0.59**  0.52**-  0.36  0.53**  0.16  0.42*-  0.44*  0.35  شهري 

Urban  
30=n  Total K    0.30-  0.51**  0.27  0.34-  0.93**-  0.60**  0.81**  

  . آورده شده است1توصیف پارامترها در جدول 
Parameters description is available in Table 1.  

  
ها، مراتع و اراضی زراعی  هاي سطحی باغ در خاك

غیرشالیزاري بین پتاسیم کل و درصد آهک، همبستگی 
رسد که آهک  نظر می به.  داردداري وجود منفی و معنی

جنگـل . باعث رقیق شدن خاك از پتاسیم شده اسـت
جذب  تنها کاربري است که در آن آهک با پتاسیم قابل

ــی ــت و معن ــستگی مثب ــی و راول . دار دارد همب جالل
بیان داشتند که وجود کلسیم در خاك مانع از ) 2003(

شـود، بنـابراین آهـک باعـث  آبشویی این عنـصر مـی
در ). 9(شـود  جذب در خاك مـی ش پتاسیم قابلافزای

خـصوص  هـاي منطقـه مطالعـاتی بـه برخی از کاربري
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کــاربري غیرشــالیزاري، پتاســیم کــل بــا درصــد شــن 
. همبستگی منفی و با درصد رس همبستگی مثبت دارد

توان گفـت کـه بخـش شـن خـاك داراي  بنابراین می
 در دار عمدتاً هاي پتاسیم پتاسیم چندانی نیست و کانی

تـرین منبـع  ذرات رس مهـم. بخش رس قـرار دارنـد
علت غنی بـودن ). 27(عرضه پتاسیم در خاك هستند 

هاي رسی به واسطه دارا بودن خاصیت تبادلی و  خاك
هاي   کانی.)34 (باشد هاي رسی می تر کانی تثبیت بیش

،  ایلیـت یـا میکـاي آبـداررسی حاوي پتاسیم شـامل
باشـند  خلـوط مـیمهـاي کانی و کلریت، ورمیکولیت

در کاربري شهري پتاسیم کل با درصـد سـیلت ). 16(
رو  از ایـن. داري دارد خاك همبـستگی مثبـت و معنـی

احتماالً بخش سیلت خـاك در ایـن کـاربري حـاوي 
موسـکویت و فلدسـپات  دار از جمله هاي پتاسیم کانی

کننده پتاسـیم ماننـد  هاي تثبیت پتاسیم و همچنین کانی
   .باشد میکا می

تغییـرات : جـذب  غییرات عمقی پتاسیم کل و قابـل      ت
جذب خاك با افزایش عمق ناشی از  پتاسیم کل و قابل

تـرین  از جملـه مهـم. باشد تأثیرات عوامل متعددي می
این عوامل فرآیندهاي پدوژنیک و متغیرهاي مـدیریتی 

هـاي   کـاربريواقع در خاکرخپنج  که با بررسی است
زیـر  1 خـاکرخ .مختلف، مورد مطالعـه قـرار گرفـت

 در دشـت سـاحلی بـا رژیـم رطـوبتی کشت شلتوك
در . اکوئیــک و رژیــم حرارتــی ترمیــک حفــر گردیــد

سرتاسر پروفیل عوارض اکـسید و احیـائی بـه چـشم 
 این خاك بر روي رسوبات آبرفتـی تـشکیل .خورد می

ــر اســاس رده ــدي آمریکــایی  شــده و ب در ) 2010(بن
ــت ــی اکوئپ ــک اپ ــروه تیپی ــاي دارد 1زیرگ . )25( ج

دهد، غلظت پتاسیم بـا  نشان می6گونه که شکل  همان
 از آن سـیر افزایش عمق ابتـدا افـزایش یافتـه و پـس

که خـاك سـطحی از  گیرد، در حالی نزولی در پیش می
                                                
1- Typic Epiaquepts 

هایی مانند بافت و درصد آهـک تفـاوت  لحاظ ویژگی
 دلیـل کـاهش ).5جدول (زیادي با خاك زیرین ندارد 

تراکم و خروج پتاسیم پتاسیم در خاك سطحی کشت م
ت زراعــی و عــدم کــاربرد کــود همــراه بــا محــصوال

) 2011(رودرامورتی و شیلپاشـري . باشد ی میپتاسیم
را در جـذب  قابـلنیز تخلیه خاك سـطحی از پتاسـیم 
ایشان دلیل ایـن . شالیزارهاي کارناتاکا گزارش نمودند

امر را به حرکت رو به پـایین رس حـاوي پتاسـیم در 
و همکـاران کاوسـی . )23 (دادنـدنسبت ها  این خاك

جذب براي کـشت    بحرانی پتاسیم قابلسطح) 2004(
 گرم بر کیلوگرم گزارش نموده است  میلی160برنج را 

بنابراین، این منطقه براي کـشت بـرنج، از نظـر . )12(
بـر روي  2 خـاکرخ .پتاسیم دچـار محـدودیت اسـت

رسوبات آبرفتی دشت ساحلی واقع شده، تحت کشت 
 2تیپیک اپی اکوئپتو در زیرگروه  یم سویا قرار داردد

با افزایش عمق، یک کاهش تدریجی در . گیرد جاي می
امـا در . شودوفیل مشاهده میجذب این پر پتاسیم قابل

جذب نسبت متري، پتاسیم کل و قابل  سانتی150عمق 
توان دلیل آن را به   که میتر است ها بیشبه سایر بخش

ر در ماده داو افزایش ترکیبات پتاسیمریزتر شدن بافت 
کلـی  طـور بـه.  نـسبت دادمادري این بخش از پروفیل

جذب در این خاك بسیار کم و زیر  غلظت پتاسیم قابل
 بحرانـی بـراي بـسیاري از محـصوالت زراعـی سطح

پایین بودن درصد رس و ماده آلی، آبشویی و . باشد می
ه کودي انجام عملیات کشت و کار بدون مدیریت بهین

  .از جمله دالیل این کمبود هستند

                                                
2- Typic Epiaquepts 
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 .در منطقه مطالعاتی) ب(جذب  و قابل) الف(تغییرات عمقی پتاسیم کل  -6شکل 
Figure 6. Profile distribution of total (A) and available potassium (B) in study area. 

  
ــاغ ) 1تیپیــک اپــی اکوالــف (3خــاکرخ  در یــک ب

سـوبات آبرفتـی دشـت سـاحلی بر روي رمرکبات و 
جـذب بـه  نـسبت پتاسـیم قابـل. اسـت تشکیل شـده

پتاسیم کل در خاك سطحی بـیش از دو برابـر خـاك 
ــل آن اســتفاده از  زیــرین اســت کــه عمــده ــرین دلی ت

). 23( هاي معدنی پتاسیم در بـاغ مرکبـات اسـت کود
توانـد عامـل  جذب پتاسیم توسط ریشه گیـاه نیـز مـی

ــل ــیم قاب ــه پتاس ــذب تخلی ــق ج ــا 40 از عم  100 ت
تیپیـک  (4خـاکرخ ). 10(متري این خاك باشد  سانتی

شکل .  در کاربري مرتع واقع شده است)2کلسی زرال
دهد کـه رونـد تغییـرات پروفیلـی پتاسـیم   نشان می6

جذب در این پروفیل منطبق با پتاسیم کـل اسـت،  قابل
جـذب در افـق  با این تفاوت که غلظت پتاسـیم قابـل

کـه هـر دو  ر افق زیرین است در حالیسطحی سه براب
ــستند ــسانی ه ــل یک ــیم ک ــت پتاس ــق داراي غلظ . اف

تــر، عامــل افــزایش نــسبت پتاســیم  هوادیــدگی بــیش
جذب به پتاسیم کل در افـق سـطحی نـسبت بـه  قابل

                                                
1  - Typic Epiaqualfs 
2- Typic Calcixerolls 

بــا توجــه بــه از طرفــی، ). 10(خــاك زیــر آن اســت 
سـد ر نظـر مـی انباشت ماده آلی در خاك سـطحی، بـه

 خـاك زیرسـطحی، بـا بقایـاي پتاسیم جذب شـده از
 5 خـاکرخ .شـود گیاهی بـه سـطح خـاك اضـافه مـی

ــسی زرال( ــد) 3تیپیــک کل ــر گردی در . در جنگــل حف
سطح این پروفیل، یک افق مالیک بسیار تیره با حـدود 

 درصد ماده آلی قرار دارد که آهک آن شسته شـده 10
روند تغییرات پتاسیم کـل در ایـن پروفیـل نیـز . است

تر بـودن میـزان  بیش. جذب است سیم قابلمنطبق با پتا
جـدول (تر بودن درصـد آهـک  رس و ماده آلی و کم

جذب در  از جمله دالیل افزایش پتاسیم کل و قابل) 5
غلظـت . باشـد افق سطحی نسبت به خاك عمقی مـی

جذب در افق دوم کـاهش و سـپس  پتاسیم کل و قابل
 رسـد نظر مـی به. یابد در افق سوم تا حدي افزایش می

 60 تـا 20تـر ریـشه درختـان در عمـق  فعالیت بـیش
متــري عامــل کــاهش غلظــت پتاســیم در ایــن  ســانتی

   .محدوده باشد

                                                
3- Typic Calcixerolls 
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 .هاي مورد مطالعه  خاکرخهاي فیزیکی، مرفولوژیکی و شیمیایی برخی ویژگی -5جدول 
Table 5. Some soil physical, morphological and chemical properties in studied profile. 

  رنگ
Color  شماره 

No.  

 افق

Horizon  

  عمق
depth(cm) خشک  

Dry  

  مرطوب
Moist  

Sand 
%  

Silt 
%  

Clay 
%  

CaCO3 

%  
OM 
%  

CEC  
(cmol(+)/kg) 

pH 

Ap 0-9  10YR6.5/2 10YR4/1.5  8.4  57.8  33.8  20.4  3.6  29.5  7.2  

A/Bg1 9-18  10YR7/1  10YR5/1.5  7.3  55.7  37  21.3  2.9  34.9  7.4  
2Bg2 18-95  10YR7/1  10YR4/1  2.1  57.6  40.3  20.1  1.8  15.6  7.5  
3Bg3 95-133  10YR6/4  10YR4.5/4  12.7  64.7  22.6  27.7  1.1  7.4  7.5  

1 

3Cg 133+  10YR6/2.5  10YR4/4  69.2  23.6  7.2  19.9  0.8  5.1  7.4  

Ap 0-17  10YR5.5/3 10YR4/3  24.1  58.7  17.2  18.4  1.5  11.2  7.4  
Bw1 17-60  10YR5/3  10YR4/3  18.5  64.2  17.3  17.7  1.4  15.6  7.4  

2Bw2 60-142  10YR5.5/3  10YR4.5/4  25.2  63.5  11.3  22.4  0.3  5.2  7.6  

3Bg  142-167  10YR5/3  10YR4.5/3  3.3  63.1  33.6  21.5  0.9  11.4  7.5  
2 

4C  167+  10YR6/4  10YR4.5/4  49.7  41  9.3  22.7  0.5  8.8  7.6  

Ap 0-7  10YR6.5/2 10YR4.5/3  14.2  62.8  23  8.4  3.2  26.1  7.3  

2Bw 7-37  10YR6.5/3  10YR4/2  9.4  55  35.6  5.6  2  18.8  7.3  

2Bk 37-104  10YR7/2  10YR4/1  4.3  58.4  37.3  10.4  1.3  52.5  7.5  

3Cg 104-124  2.5Y7/1  2.5Y4.5/4  82.4  14.3  3.3  19.8  0.4  4.3  7.6  

3 

4Btkg 124+  2.5Y6/2 2.5Y5.5/1 2.2  45.3  52.5  13.9  0.9  2.7  7.7  

A 0-22  10YR5/3.5 10YR4/3  14.9  46.6  38.5  11.6  4.3  23.7  7.3  

Btk 22-44  10YR6/6  10YR5/5  13.3  40.7  46  18.6  3  56  7.5  

Bk 44-70  10YR6/4  10YR5/6  18  45.9  36.1  25  0.9  23  7.4  

Btk  70-95  10YR5/4  10YR4/3.5  13.3  47.6  39.1  25.4  1.1  22.2  7.5  

4 

Bk  106+  10YR6.5/6  10YR5/4  16  46.6  37.4  29.8  0.6  34.9  7.5  

A 0-20  10YR2.5/2 10YR2/2  2.4  42.3  55.3  3  9.3  18.6  6.9  

Bk1 20-55  10YR5/4  10YR4.5/3  9.2  43.6  47.2  25.2  1.7  31.1  7.4  5 

Bk2 55+  10YR6/4  10YR5/3  7.2  45.4  47.4  23.1  0.4  29.5  7.4  

 . آورده شده است1مترها در جدول توصیف پارا
Parameters description is available in Table 1. 

  
  گیري کلی نتیجه

تأثیر مدیریت جذب به  نوع در غلظت پتاسیم قابلت
تنوع در عوامل مؤثر بر قابلیت جذب این و و کاربري 

، توزیـع انـدازه pHظرفیـت تبـادل کـاتیونی، (عنصر 
تـرین میـزان پتاسـیم  بیش .شدبا مرتبط می)  ...ذرات و

کـه از شود هاي مراتع مشاهده می خاك جذب در قابل
دار تشکیل شـده و همچنـین مـاده  مواد مادري پتاسیم

ترین   و کمآلی و ظرفیت تبادل کاتیونی باالیی نیز دارد
میزان آن در شالیزارهاي تحت کشت متراکم برنج قرار 

 نشان  نقشه احتمال حاصل از کریجینگ شاخص.دارد
دهد که بخش وسیعی از اراضی کـشاورزي منطقـه  می

ویژه شالیزارها، دچار کمبود شدید پتاسـیم  مطالعاتی به
مدیریت بهینه شامل مصرف میـزان جذب بوده و  قابل

دار بر اساس آزمون خاك یا  مناسب کود معدنی پتاسیم
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دوره آیــش کــافی بــراي احیــاي حاصــلخیزي خــاك 
ه ري شالیزاري در مقایـس کارب.رسد مینظر  ضروري به

 ولـی پتاسـیم تـر ها، پتاسیم کـل بـیش با سایر کاربري
هاي  بنابراین، پتاسیم در خاك. دي دارتر جذب کم قابل

تر به فرم غیرتبادلی است و احتماالً بـه  شالیزاري بیش
شود، اما ایـن آزادسـازي تـدریجی  مرور زمان آزاد می

الیزارها با پتاسیم کل در ش .گوي نیاز گیاه نیست جواب
pH از آنجـا کـه . داري دارد همبستگی مثبـت و معنـی

شود، ایـن  باعث افزایش تثبیت پتاسیم می pHافزایش 
امر احتماالً یکی از دالیل باال بودن نسبت پتاسیم کـل 

رو  از ایـن. باشـد جـذب در ایـن کـاربري مـی به قابل
 بـا  سـولفات پتاسـیم نظیـر اسیدزاهاياستفاده از کود

توانـد  صـورت موضـعی، مـی  هر چند بـه، pHکاهش 
 .قابلیت استفاده پتاسـیم بـراي گیـاه را افـزایش دهـد

فرآیندهاي پدوژنیک و متغیرهـاي مـدیریتی از جملـه 
تـرین عوامـل مـؤثر بـر تغییـرات عمقـی پتاسـیم  مهم
ها، تغییرات عمقی پتاسیم کل  در اکثر پروفیل. باشند می

تاسـیم به استثناي خاك سـطحی، رونـد مـشابهی بـا پ
تـر  جذب دارد، که دلیـل آن بـه هوادیـدگی بـیش قابل

خاك سطحی و وجود مـاده آلـی و فرآینـد اسـخراج 
ــه ــده ب ــان پتاســیم توســط موجــودات زن ــژه گیاه  1وی

خاك سطحی پروفیل واقع در پتاسیم در  اما .گردد برمی
دلیل کشت متـراکم و عـدم کـاربرد پتاسـیم  شالیزار به
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Abstract1 
Background and Objectives: Potassium is one of the essential macronutrients for plants. Soil 
physico-chemical properties and management practices are important to balance different forms 
of potassium. Despite the undeniable role of potassium in crop plants and human, its deficiency 
in agricultural land has become a worldwide problem. This study was carried out to compare 
different land use effects on spatial variability of available and total potassium and to investigate 
the relationships between available and total potassium with soil characteristics in selected soils 
of Mazandaran province.  
Materials and Methods: The study area is located between 36° 0′ and 36° 47′ N, 52° 19′ and 
52° 5′ E. A total of 258 composite surface soil samples (0-10 cm) were taken from an area of 
about 5500 km2 using a systematic sampling scheme. Also 5 profiles located in different land 
uses were studied. The amounts of available and total potassium in each soil sample were 
determined. Some soil properties including pH, calcium carbonate equivalent, organic matter, 
cation exchange capacity and particle size distribution were also measured. Indicator kriging 
was used to estimate the potassium deficient areas. 
Results: The coefficient of variation of available potassium in the studied soil is 74 percent, 
which reflects its high levels of diversity. Potassium concentration in samples of shale and 
basaltic andesite rocks is more than soils that derived from them. But in other samples, 
potassium concentration in the rocks is less than their soils. The highest correlation between 
total and available potassium is related to non-paddy crop lands (r=0.95, P<0.01). Organic 
matter and cation exchange capacity have a significant positive correlation with available 
potassium in most land uses. Soils derived from various parent materials in the pastures have 
more available potassium than other land uses. The highest available potassium concentration is 
related to soils originating from marl in pasture land use. Probability map showed that soil 
available potassium is below the critical limit for rice cropping in an area of about 700 km2, 
with a probability of more than 60 percent. 
Conclusion: The results showed that surface and profile distribution of available potassium is 
controlled by factors affecting the potassium availability and subsequently, management and 
land use. Total potassium is affected by inherent factors such as parent materials. The 
concentration of available potassium was higher in pasture soil samples with high potassium-
bearing primary minerals, organic matter and cation exchange capacity. The low values of 
available potassium in paddy fields can be attributed to long term intensive rice cropping 
without K-fertilization. 
 
Keywords: Available potassium, Land use, Profile distribution, Spatial distribution, Total 
potassium  
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