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 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش
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  هاي مختلف پتاسیم خاك  شکل هاي زراعی متفاوت، بر اثر نوع کاربري و کشت

 )ها رس شناسی کانی کید برأت(
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  دانشیار گروه علوم خاك، دانشگاه شیراز3
  9/10/96:  ؛ تاریخ پذیرش18/1/96: تاریخ دریافت

  ١چکیده
هاي  گی ویژتأثیر  تحتهاي آن، باشد و قابلیت استفاده و شکلمیپتاسیم عنصر ضروري براي رشد گیاه  :سابقه و هدف

تبادلی و ساختاري  غیرلول، تبادلی،پتاسیم در خاك به چهار شکل مح. شناسی رس و نوع کشت است خاك، کانی
باشد، در  ها همانند فلدسپارها و میکاها می و ساختاري مربوط به محتوي برخی کانیپتاسیم غیرتبادلی. وجود دارد

پتاسیم محلول  .شودهاي رس و مواد آلی مشخص میشده بر روي کانی هاي جذبکه پتاسیم تبادلی به شکل یون حالی
. کنند   پتاسیم را جذب میر و مقادیر متفاوتی ازگیاهان در نیاز به پتاسیم متغی. تر از یک درصد پتاسیم کل است کم

هاي   کشتشناسی رس تحت و ارتباط با کانیهاي استان لرستان و کرمانشاه وضعیت پتاسیم خاكباره دراطالعات
هاي مناطق درود، هاي پتاسیم در برخی از خاكبنابراین هدف از این مطالعه تعیین شکل. زراعی متفاوت کمیاب است
 یافتن ارتباط هاي مورد مطالعه، برايشناسی رس خاكهاي زراعی متفاوت و آنالیز کانیگیان و کنگاور تحت کشت

  . ودشناسی رس بهاي متفاوت پتاسیم و کانی بین شکل
 سري 15سپس  .، انتخاب گردیدندنگاور گیان، درود و کف شامل، سه منطقه مختل حاضر پژوهشدر: ها مواد و روش

 ي انتخابیها خاك.  تشریح شدند حفر وهارخخاك، و انتخابمتفاوت  و تاریخچه کشت زراعی ها  با ویژگیخاك
هاي مختلف،    افقهاي خاك از نمونه. نگور بودند، چغندرقند و امرتع، کشت گندم، برنج، ذرت، کلزاکاربري تحت 

هاي  شکل .گیري شد اندازهدر آزمایشگاهها خاك شناسی فیزیکی، شیمیایی و کانیهاي آوري گردید و ویژگی جمع
  .  شدلی، غیرتبادلی و کل تعیینمحلول، تباد: مختلف پتاسیم شامل

 محتوي رس، سیلت، کربنات کلسیم معادل و .بندي شدندز طبقهسول در رده اینسپتیها آهکی بوده و  همه خاك:ها یافته
پتاسیم محلول، غلظت . درصد بود 7/0-8/1 و 3/15-3/50، 21-8/49، 5/27-2/53نه بین ترتیب داراي دام آلی به مواد

 3600-9333 و 32- 2083، 105-676، 3-62ترتیب داراي دامنه  هاي مورد مطالعه بهتبادلی، غیرتبادلی و کل در خاك
 4/1585(تبادلی  ، پتاسیم غیر)گرم بر کیلوگرم میلی2/44(پتاسیم محلول غلظت میانگین . گرم بر کیلوگرم بودند میلی
باالترین بوده، که ممکن است هاي شالیزار در خاك) گرم بر کیلوگرم میلی7251(و پتاسیم کل ) گرم بر کیلوگرم میلی

                                                
  s.hashemi@malayeru.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 پتاسیم تبادلی در کشت ذرت که مقدار در حالی. سیم پایین منطقه باشدکلیل محتوي رس باال و مقدار کربناتدل هب
 ،) درصد20- 30(هاي اسمکتیت   نشان داد که کانیشناسی مطالعات کانی. باالتر بود) گرم بر کیلوگرم  میلی4/676(

ي رسی هاکانی زیرسطحی از هايافقدر )  درصد10-20( و کانی ایلیت در سطح خاك)  درصد30-50(کولیت  ورمی
هاي متفاوت پتاسیم در شکل.  مواد آلی و محتوي رس مشاهده شدداري بین پتاسیم تبادلی،اط معنیارتب. عمده هستند

  .کوالیت در جزء رس وابسته بودندهاي مورد مطالعه به محتوي ایالیت و ورمی خاك
 .ند را دارپتاسیممتفاوت هاي  از شکلتوجهی هاي مطالعه شده، مقدار قابلخاكتر  بیشگیري شد که  نتیجه :گیري نتیجه
رسد  نظر می هب. بودنددارا ها نسبت به غیرغرقاب سیم محلول، غیرتبادلی و کل راباالترین مقادیر پتا غرقاب، هاي خاك

دلیل تقاضاي متفاوت  زراعی بهکشت .  پتاسیم در شالیزارها هستندهاي عمده نگهداري کانیکوالیت   ورمیکه ایالیت و
شود  توصیه میکلی  طور به. هاي مطالعه شده داشتداري بر وضعیت پتاسیم خاكکشاورزي، اثر معنی تا و عملیپتاسیم

  .شناسی رس براي مدیریت بهتر کوددهی پتاسیم، بایستی مورد توجه قرار گیرد کانیتناوب زراعی وکه 
  

   والیتک ایالیت، پتاسیم تبادلی، پتاسیم کل، کشت برنج، ورمی :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 درصد از جرم پوسته 6/2طور متوسط  پتاسیم به

دهد و بنابراین از نظر فراوانی،  زمین را تشکیل می
 عنوان چهارمین عنصر شیمیایی در هفتمین عنصر و به

چهار شکل مختلف پتاسیم ). 16(باشد  سنگ کره می
 پتاسیم قابلیت جذب براي گیاه شاملترتیب  به

لی، پتاسیم غیرتبادلی و پتاسیم محلول، پتاسیم تباد
مقدار پتاسیمی که در محلول خاك . باشد میيساختار

وجود دارد، بسته به طبیعت گیاه، ساختار خاك، سطح 
گرم بر   میلی60 تا 10کودي و میزان رطوبت بین 

چکی از بخش نسبتاً کو). 24( است کیلوگرم متغیر
 از تر ها کم خاك  و درپتاسیم کل خاك تبادلی است

گرم در کیلوگرم تغییر  میلی 2000تا بیش از  100
مقدار پتاسیمی که در کمپلکس تبادلی ). 12( کند می

شود، به نوع و مقدار رس، مواد آلی و نگهداري می
pH پتاسیم غیرتبادلی که در ). 23( خاك بستگی دارد

هاي فیلوسیلیکاتی نگهداري انیهاي کبین الیه
جذب براي   پتاسیم قابلتواند منبع مهم شود، می می

   ).30( گیاهان باشد

ها، هوادیدگی منشأ اصلی پتاسیم در خاك
ترین مقدار  بیش). 14(باشد هاي حاوي پتاسیم می کانی

 .هاي اولیه و ثانویه رسی وجود داردپتاسیم در کانی
طور عمده شامل میکاها و  دار خاك بههاي پتاسیم کانی

 دار هاي پتاسیممان میکاساخت). 4(باشند ها می فلدسپات
اي زیاد است که توسط  با بار الیه2:1هاي شامل الیه

. اند هاي پتاسیم در کنار یکدیگر نگه داشته شده یون
). 30(ها اغلب در بخش رس خاك موجودند میکا

منظور  ، به)2008(وسط خرمالی و همکاران مطالعاتی که ت
 رس شناسی هاي مختلف پتاسیم و کانیبررسی شکل

 کانی رس ،هاانجام گرفت، نشان داد که در اکثر خاك
سولزها تفاوت مختلط وجود دارد و فقط در ورتی

هاي مختلف پتاسیم در اي در شکل مالحظه قابل
دلیل مقدار  ها وجود داشته، که بهمقایسه با بقیه خاك

مطالعاتی در ). 11(زیاد کانی اسمکتیت بوده است 
ایستگاه تحقیقاتی  در ارشالیزهاي شالیزار و غیر کشت

 که کانی شمال ایران، نشان داد استان مازندران،در 
کولیت بوده و غالب منطقه اسمکتیت، ایلیت، و ورمی

تر از  هاي شالیزار کممیزان پتاسیم تبادلی در خاك
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شالیزاري بوده و همچنین پتاسیم تبادلی  هاي غیر خاك
هاي  قتر از اف هاي سطحی بیشتبادلی در افق و غیر

 ،)2012 (داریونتسیا و همکاران). 21( است سطحییرز
با بررسی پتاسیم موجود در خاك و ارتباط با 

ها در کشور تایلند، نشان دادند که شناسی خاك کانی
هاي این منطقه را کائولینیت و ترین میزان کانی بیش
چنین نشان دادند هم. ترین مربوط به ایلیت است کم

صلی پتاسیم قابل دسترس گیاهان پتاسیم تبادلی شکل ا
سولزهاست و میزان پتاسیم  سولزها و اولتی در اکسی

سولز  تر از اکسی سولز کمقابل دسترس گیاه در اولتی
، با مطالعه )2013(قیري و همکاران  نجفی). 5(باشد  می

 هاي شناسی خاك هاي مختلف پتاسیم و کانی شکل
ان پتاسیم در ترین میز سولز، بیان کردند که بیش اریدي

کانی غالب را ها مربوط به شکل غیرتبادلی و   این خاك
هرچه از میزان اسمکتیت خاك . اسمکتیت بیان کردند

میزان ایلیت خاك اضافه شده و پتاسیم  کاسته شده به
علمداري و همکاران ). 18(شود  تر می تبادلی نیز بیش

هاي رسی  ، جهت مطالعه ارتباط بین نوع کانی)1394(
هاي مختلف پتاسیم، بیان کردند که در واحد  کلو ش

اي که کانی ایلیت و اسمکتیت فیزیوگرافی دشت دامنه
هاي پتاسیم داراي مقادیر ه شکلتري دارد، هم بیش

ها همچنین بیان کردند که رابطه  آن. باالتري هستند
داري بین پتاسیم تبادلی و ایلیت وجود مثبت و معنی

در مطالعه خود ) 2016(و هاشمی و عباسل. )1( دارد
خشک نشان دادند هاي مناطق خشک و نیمه در خاك

داري  که بین پتاسیم غیرتبادلی و ایالیت ارتباط معنی
ها عامل اصلی نگهداري پتاسیم در  آن. وجود دارد

 اسمگتایت -هاي ایالیت و ایالیتخاك را رس
  ).7(گزارش کردند 

 ،ت آنهاي متفاو تعیین وضعیت پتاسیم در جایگاه
اي در تخمین مقدار کود الزم براي کننده نقش تعیین
 ها، ثر در تعیین این جایگاهؤ عوامل م.گیاه دارد

 شرایط آب و ،رسیهاي  کانیهاي خاك، ویژگی

با توجه  .)25 (تواند باشد  می و نوع کشت همهوایی
هاي انجام شده در مناطق مختلف، مشاهده  به بررسی
مناطق . اسیم متفاوت استها به پت یاز کشتشد که ن

و حرارتی یکسان در مورد مطالعه، با رژیم رطوبتی 
، تا اثر اقلیم تا حد امکان بر آزادسازي نظر گرفته شد

 هدف بنابراین. ها یکسان باشد پتاسیم و هوازدگی کانی
متفاوت بر زراعی هاي  ر کشتاز این مطالعه بررسی اث

 .بودشناسی  نی و ارتباط آن با کاهاي پتاسیم انواع شکل
تواند در مدیریت حاصلخیزي  نتایج این مطالعه می

 ،هاي مختلف دار در اراضی تحت کشت کودهاي پتاسیم
 .مهم باشد

  
  ها مواد و روش
در مطالعه حاضر : معرفی مناطق مورد مطالعه

 در غرب کشور، که داراي برداري از سه منطقه نمونه
هر  .باشند، صورت گرفتشرایط اقلیمی یکسان می

. ساله متوالی هستند 50تا  20هاي کدام داراي کشت
.  دشت کنگاور است،هاي مورد مطالعه یکی از منطقه

تصات موقعیت جغرافیایی منطقه بر حسب سیستم مخ
 شرقی و 48˚ 1′ 30″ جغرافیایی در طول جغرافیایی

.  شمالی قرار دارد34˚ 28′ 4″عرض جغرافیایی 
. سطح دریا است متر از 1450ارتفاع متوسط دشت 
 درجه سلسیوس و بارش 8/12میانگین دماي ساالنه 
رژیم . متر است میلی16/400ساالنه در کنگاور 

 مزیکرطوبتی منطقه زریک و رژیم حرارتی آن 
هاي مرتع و زراعی در این منطقه کاربري). 2(باشد  می

با کشت گندم، ذرت و انگور مورد مطالعه قرار گرفت 
قه مورد مطالعه، دشت گیان در  دومین منط).1شکل (

 جنوب شهرستان نهاوند، استان همدان واقع شده
  34˚ 5′ 11″ موقعیت جغرافیایی گیان عرض. است

 1563 شرقی و داراي 48° 56´ 14"شمالی و طول 
اساس آمار میانگین  بر. متر ارتفاع از سطح دریا است

منطقه . درجه سلسیوس، است+ 7/12دماي سالیانه 
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عه داراي رژیم رطوبتی زریک و رژیم مورد مطال
هاي  ن منطقه کشتدر ای). 2(باشد  حرارتی مزیک می

 سال متوالی کشت 20مدت  کلزا و چغندرقند، که به
سومین ). 1شکل (مورد مطالعه قرار گرفت اند،  شده

غربی  منطقه مورد مطالعه، دشت سیالخور در شمال
 شده شرقی استان لرستان واقع شهرستان درود و شمال

    تا48˚ 35´ این منطقه بین طول جغرافیایی. است
   تا 33° 47´شرقی و عرض جغرافیایی  48˚ 57´

 متر ارتفاع 1450 شمالی واقع شده و داراي °33 59´
بارندگی متوسط سالیانه و . باشد از سطح دریا می

متر و   میلی679ترتیب  متوسط درجه حرارت سالیانه به
  منطقهرطوبتی یمرژ.  درجه سلسیوس است1/12

در این منطقه .  استمزیک حرارتی زریک و رژیم
.  ساله، مورد توجه بوده است50کشت زراعی برنج، 

طور  دلیل کشت برنج، رژیم رطوبتی منطقه به به
  ).1شکل (مصنوعی تبدیل به آکوئیک شده است 

  

 
   .هاي مورد مطالعه بر روي نقشه ایران موقعیت منطقه -1 شکل

Figure 1. The location of studied areas on Iran map. 
  

جهت انجام این  :هاي فیزیکی و شیمیائی آزمایش
و پوشش هاي کاربري اراضی مطالعه پس از بررسی نقشه

 در رخ خاك 4(رخ انتخاب   خاك15گیاهی منطقه، تعداد 
 در رخ خاك 6 در منطقه درود، رخ خاك 5منطقه گیان، 

ها   از آنبرداري یح و نمونه تشرحفر، ،)منطقه کنگاور
ها به آزمایشگاه در  پس از انتقال نمونه .انجام گرفت

متري   میلی2الک دماي اتاق، خشک گردیدند و از 
برخی خصوصیات فیزیکی و  .عبور داده شدند

شیمیائی خاکی از جمله، بافت خاك به روش 
، مقدار کربنات کلسیم معادل با روش )6(هیدرومتر 
، )CEC) (31(، ظرفیت تبادل کاتیونی )13(تیتراسیون 

pH خاك و آب مقطر 1:5 خاك در سوسپانسیون 
 بلک اصالح -، میزان مواد آلی با روش والکلی)15(

، گچ به روش )20(شده توسط نلسون و سامرز 
در ) EC(، قابلیت هدایت الکتریکی )19(نلسون 

، )22( خاك و آب مقطر 1:5عصاره سوسپانسیون 
  .ندگیري شد اندازه

 پتاسیم محلول :هاي مختلف پتاسیم گیري شکل اندازه
 خاك به آب، 5 به 1خاك توسط آب مقطر، با نسبت 

پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم، توسط 
هاش   در پنرمالیک گیري با استات آمونیوم  عصاره

صورت گرفت، میزان پتاسیم تبادلی از تفاضل  ،7
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وسیله استات آمونیوم و  همیزان پتاسیم قابل استخراج ب
تبادلی  پتاسیم غیر). 8(دست آمد  هپتاسیم محلول ب

 )12( نرمال تعیین گردید 1نیتریک جوشان توسط اسید
و از تفاضل میزان پتاسیم قابل استخراج با استات 
آمونیوم و قابل استخراج با اسید نیتریک، میزان پتاسیم 

هضم با  پتاسیم کل به روش .غیرتبادلی محاسبه گردید
دست آمده  پتاسیم به ).8(فلوریدریک تعیین شد  اسید

فلوریدریک از میزان پتاسیم قابل استخراج با اسید
نیتریک کسر شده و پتاسیم ساختاري  وسیله اسید هب

هاي  گیري مقدار پتاسیم در عصاره اندازه. محاسبه شد
سنجی با استفاده از دستگاه  روش شعله  حاصل به

  . انجام گرفتCorning 405فتومتر مدل  فلیم
 سازي نمونه مربوط  جهت آماده:شناسی آنالیزهاي کانی

ها و ها، حذف کربناتشناسی رس خاكبه کانی
ترتیب  هاي آهن به آلی و اکسید هاي محلول، مواد نمک

چهار اسالید اشباع با منیزیم، اشباع ). 10(انجام گرفت 
پتاسیم و با منیزیم و تیمار اتیلن گلیکول، اشباع با 

 درجه سلسیوس، آماده 550اشباع با پتاسیم و حرارت 
ها، از دستگاه اشعه ایکس و جهت شناسایی نمونه

درصد .  استفاده گردیدD8 ADVANCE  نمونه
و همکاران محاسبه  هاي رسی طبق روش جونز کانی
 و 16نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم ).9(شد 
، Excel ،Microsoft Office 2013افزار  نرم

هاي مناطق صورت هاي آماري بر روي داده تحلیل
  .گرفت

  
  نتایج و بحث

ه همبا توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، 
 در سیستم تاکسونومی خاك آمریکایی ها رخ خاك

سولز قرار گرفتند بندي و در راسته اینسپتی طبقه) 28(
نتایج نشان داد که در کشت شالیزار ). 1 جدول(

به ) 7 رخ  خاكدر(شنی رسیات بافت از لومیتغییر
تغییرات . باشدمی) هارخ خاكدر سایر(بافت رسی 

رخ   خاكدر) Loam(ها از لوم رخخاكبافت در سایر 
دامنه . بوده استهاي سنگین رسی متغییر ، تا بافت9

 در 2/8، تا 5 رخخاك مربوط به 2/7 از pHتغییرات 
 خاك در pH مقدار میانگین. است  بوده14 رخ خاك

 و در کاربري 4/7، در شالیزار 1/8کاربري مرتع 
در معادل  کربنات کلسیم مقدار.  بود9/7شالیزار غیر

دهند، که منطقه کنگاور خاك هر سه منطقه نشان می
 بوده و مناطق گیان کربنات کلسیم معادل غنی از کامالً

تري   کمکربنات کلسیم معادلو درود به نسبت، از 
 در کربنات کلسیم معادلمیانگین . دار هستندبرخور

 و در  درصد87/19 درصد، شالیزار 4/47ع کاربري مرت
میانگین . باشد درصد می45/32کاربري غیرشالیزار 

 درصد، در خاك زراعی 3/1مواد آلی در خاك مرتعی 
 21/1 درصد، و در خاك شالیزار، 76/0غیرشالیزار 

بادل کاتیونی تمیانگین ظرفیت . دست آمد درصد به
ترتیب  شالیزار، شالیزار و مرتع بهخاك در کاربري غیر

 .مول بر کیلوگرم بود  سانتی15/42 و 82/18، 8/27
ها توضیح داده  هاي رسی که در بخش کانی نوع کانی

خواهد شد، پارامتر مهمی در میزان ظرفیت تبادل 
  .کاتیونی باال در مناطق شالیزاري است

هاي متفاوت در  در کشتهاي مختلف پتاسیم  شکل
، 2با توجه به جدول : شناسی رس ارتباط با کانی

منطقه گیان داراي دو نوع کشت چغندرقند و کلزا 
است، که میانگین پتاسیم محلول، تبادلی، غیرتبادلی و 

، 7/41ترتیب  به (کل در خاك تحت کشت کلزا
) گرم بر کیلوگرم میلی6075 و 9/393، 75/135

، 3/107، 6/16ترتیب برابر  به(ند تر از چغندرق بیش
با  .باشدمی) گرم بر کیلوگرم  میلی4900 و 7/228

   این شود که در، مشاهده می3توجه به جدول 
طور نسبی  به(باشد  اسمکتیت زیاد میدو کشت، مقدار 

دلیل بار منفی نقش  حضور این کانی به%). 30 الی 20
میزان . مهمی در نگهداري پتاسیم به شکل تبادلی دارد

و با افزایش %) 30 الی 20(تر  ایلیت در سطح بیش
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، مقدار ایلیت و 2رخ خاك در. یابد عمق کاهش می
 اسمکتیت در هر دو افق سطحی و زیر سطحی تقریباً

تر از  رخ کمیکسان، اما درصد کانی ایلیت در این خاك
دهد کانی درصد کانی اسمکتیت است، که نشان می

. مکتیت تبدیل شده استایلیت هوازده و به اس
 میزان پتاسیم غیرتبادلی نیز در سطح باالتر و بنابراین

. یابد با افزایش عمق میزان این شکل پتاسیم کاهش می
کاي موجود در پتاسیم کل خاك نیز با محتواي می

 و کاهش میکا منجر به کاهش خاك در ارتباط بوده
علت مقادیر باالتر . مقادیر پتاسیم کل شده است

تواند ظرفیت هاي سطحی، میسیم تبادلی در خاكپتا
دلیل مقدار رس اسمکتیت و  تبادل کاتیونی باالتر به

هاي   و همچنین هوادیدگی کانیتر ماده آلی بیش
دهاي پتاسیم به  و افزودن کودار در سطح خاك پتاسیم

 در هر چهار مورد با افزایش بنابراین. سطح خاك باشد
میزان . یافته استها کاهش عمق محتوي پتاسیم

دهد  ، نشان می2هاي مختلف پتاسیم در جدول  شکل
 تر که در کشت کلزا، خاك از نظر مقدار پتاسیم غنی

هاي متفاوت پتاسیم در بین دو تفاوت بین شکل. است
 .دار است  معنیکشت کلزا و چغندرقند کامالً

 
   . مورد مطالعههاي رخ خاكمیانگین مقادیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  -1جدول 

Table 1. Mean values of selected physicochemical characteristics of the pedons studied. 
  ظرفیت 

 تبادل کاتیونی
CEC 

(cmolc kg-1) 

%CaSO4 
 درصد گچ

%O.M  
 ماده آلی

CaCO3 
 کلسیم کربنات

 معادل
pH 

هاش پ  

%Silt 
 درصد
 سیلت

%Clay 
 درصد رس

USDA 
(2014) 

رخ خاك  

Pedon 

19.1 0.12 0.8 24.5 7.8 25.5 43.5 Typic Calcixerepts 1 

16.5 1.3 0.7 24.7 8.1 21 35 Typic Calcixerepts 2 

40.7 0.18 0.92 23.5 8 30.5 38.1 Typic Calcixerepts 3 

35.4 0.18 1.0 24.5 8 24.5 40 Typic Haploxerepts 4 

         

19 1.0 1.1 24.2 7.2 22.8 43.5 Typic Epiaquepts 5 

26.7 0.15 1.46 18.7 7.5 33.8 44.2 Typic Epiaquepts 6 

14.7 0.13 1.37 15.3 7.5 21.5 27.5 Typic Epiaquepts 7 

19 0.13 1.1 17.5 7.3 36.3 38.3 Typic Epiaquepts 8 

16.7 0.15 1.8 23.3 7.6 29.7 33 Typic Epiaquepts 9 

         

18.8 0.5 0.95 21.1 7.9 49.8 31 Typic Calcixerepts 10 

17 0.52 1.1 44.5 8.0 39.4 46.4 Humic Haploxerepts 11 

15.7 1.3 0.78 45.7 7.9 34.8 53.2 Aquic Calcixerepts 12 

20.4 1.2 1 31.3 7.9 36.2 31.5 Typic Calcixerepts 13 

13.8 2.1 1.34 50.3 8.2 37.6 47.6 Typic Calcixerepts 14 

13.9 0.6 0.76 45.4 7.9 39.2 41.4 Typic Calcixerepts 15 
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  .هان زراعی متفاوتهاي تحت کشت گیا  پتاسیم، در خاكهاي مختلف  میانگین مقدار شکل-2جدول 
Table 2. Mean content of different forms of K in soils with different crop cultivations. 

 پتاسیم کل
Total K 

 پتاسیم غیرتبادلی
Non-exchangeable K 

 پتاسیم تبادلی
Exchangeable K 

 پتاسیم محلول
Soluble K 

mg kg-1 
(Range) 

mg kg-1 
(Range) 

mg kg-1 
(Range) 

mg kg-1 
(Range) 

 کشت
Cultivation 

رخ خاك  

Pedon 

5875 32 109.8 25.4 

(5500-6400) (13.7-50.2) (84.3-134.7) (15.6-41) 
قندچغندر  Sugarbeet 1 

3925 425.4 104.77 7.8 

(2900-5300) (320.4-600.4) (74.8-144.7) (5.85-11.7) 
قندچغندر  Sugarbeet 2 

6475 401 153.4 21.5 

(6200-7000) (164.9-757.3) (109.8-229.5) (13.7-31.2) 
 Canola 3 کلزا

5675 386.8 118.5 62 

(5000-6400) (289-516.2) (79.8-154.7) (15.6-113) 
Canola4  کلزا 

3600 1232.5 193.7 46.7 

(2600-6500) (873-1512) (113-263) (39-66.3) 
 Rice 5 برنج

9333.3 1799.7 238 33.1 

(7700-10800) (1587-2141) (188-301) (17.5-58.5) 
 Rice 6 برنج

8050 1849.8 319.5 54.7 

(5100-10600) (1324-2413) (150-451) (21.5-131) 
 Rice 7 برنج

9260 2082.6 481 26.9 

(5600-10700) (1418-2611) 150-752 (17.5-37) 
 Rice 8 برنج

6012 962.3 319.3 59.5 

(3006-9018) (685-1164) (225-413) (25.3-97.5) 
 Rice 9 برنج

7875 200.6 131.3 16.1 

(4000-12000) (125.4-275.9) (75-225) (2-39) 
 Grape 10 انگور

7460 112.44 580.8 37.8 

5000-11000 (48.4-193.6) (290-871) 3.9-97.5 
 Range land 11 مرتع

5360 445.4 465 2.7 

(3400-7500) (242-581) (145-871) (1.6-3.9) 
 Wheat 12 گندم

5700 127.5 676.4 32.1 

(2600-9700) (60-200) (451-902) (1-111) 
 Maize 13 ذرت

4780 209 247 40.5 

(2700-6500) (153-266) (73-436) (2-136) 
 Range land 14 مرتع

6280 701.2 406 5.5 

(3600-7400) (501-902) (150-601) (0.4-15.6) 
 Wheat 15 گندم
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توان گفت که گیاه چغندرقند داراي مصرف  می
و کشت  به کلزا است تري نسبت پتاسیم بیش

قند منجر به کاهش پتاسیم شده مدت چغندردراز
دلیل داشتن  ه کلزا ب کرد کهبیانتوان  میچنین  هم.است
 در تري در هوازدگی و تر، نقش بیشهاي عمیق ریشه
هاي اولیه و ثانویه   آزادسازي پتاسیم از کانینتیجه
ترین میزان  ، بیش)1992(بونسل و همکاران . دارد

هایی گزارش کردند که پتاسیم تبادلی را براي خاك
شی و ). 3(تر هستند  داراي درصد اسمکتیت بیش

منظور بررسی میزان جذب  ، به)2004(مکاران ه
پتاسیم خاك، از کلزا استفاده کرده و نشان دادند که 

 درصد 48 تا 31میزان تخلیه پتاسیم در این کشت بین 
  ). 27(باشد  می

نتایج نشان داد پتاسیم محلول در کشت برنج 
ها از رخخاكه  هم، در)گرم بر کیلوگرم  میلی2/44(

با . اي نداشته استمالحظه  قابلسطح به عمق تغییر
، مقادیر 2 دست آمده در جدول توجه به نتایج به

هاي  هاي خاكتبادلی در افق پتاسیم تبادلی و غیر
تواند   مختلف از سطح به عمق کاهش یافته، که این می

هاي  دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در افق به
ر دا هاي پتاسیمتر کانی سطحی براي هوادیدگی بیش

دهد، که در کشت برنج میانگین مطالعه نشان می. باشد
تبادلی  ، غیر)گرم بر کیلوگرم میلی311(پتاسیم تبادلی 

و حتی پتاسیم کل ) گرم بر کیلوگرم میلی4/1585(
نسبت به کشت کلزا و ) گرم بر کیلوگرم  میلی1/7251(

دلیل این امر، حضور مقادیر . باشد قند باالتر میچغندر
کولیت   ورمیو%) 30 تا 20(هاي اسمکتیت  ی کانباالي

  در سطح و افزایش ایالیت در عمق %) 50 تا 30(
 باال بودن میزان پتاسیم کل در .باشد می%) 20 تا 10(

تر موجود در این  توان به ایلیت بیش شالیزارها را می
زیاد بودن . ها نیز نسبت داد ها و بافت رسی آن خاك

هاي رسی  ش بسیار کانیرس در منطقه، منجر به افزای

ها   و باالتر بودن درصد نسبی رسشوددر منطقه می
از . افزایدهاي متفاوت میبر مقدار این عنصر در شکل

توان گفت کشت شناسی این منطقه میبررسی کانی
گورسکیت، تبدیل شدن برنج منجر به کاهش کانی پالی

ها تبدیل کلرایت  آن به کانی اسمکتیت و در برخی افق
 و مدت غرقاب طوالنی. لیت شده استکوبه ورمی

واحدهاي فیزیوگرافی با شیب کم، از جمله عواملی 
هستند که شرایط زهکشی نامناسب را براي ایجاد 

 بر pHهمچنین پایین آمدن . کنداسمکتیت فراهم می
کولیت  اثر غرقاب نیز شرایط را براي پایداري ورمی

کننده   تامینهايدر نتیجه کانی. است کردهایجاد 
 نسبت به منطقه گیان تغییر پتاسیم در این منطقه

 گفت شرایط توان  میبنابراین. اي دارد مالحظه قابل
ا اراضی غیرغرقاب اثر کشت غرقاب در مقایسه ب

راهب و حیدري . بسیاري در مقدار پتاسیم خاك دارد
، در مطالعات خود بر روي کشت غرقاب، باال )2012(

ها را  لف پتاسیم در این خاكهاي مخت بودن شکل
هاي رسی  و همچنین بیان کردند کانیگزارش کردند

تأثیر زیادي بر روي عناصر غذایی موجود در خاك 
  ).21(دارد 

هاي مورد مطالعه در منطقه کنگاور، نیز  در خاك
هاي پتاسیم از سطح به عمق کاهش پیدا  همه شکل

پایین بودن سطح میانگین ). 2جدول (کرده است 
 و 414(پتاسیم تبادلی و غیرتبادلی در خاك مراتع 

نسبت به کشت زراعی ) گرم بر کیلوگرم  میلی7/160
و ) گرم بر کیلوگرم میلی3/573 و 5/435(گندم 

 4/676(پتاسیم تبادلی آن نسبت به کشت ذرت 
دلیل عدم افزودن  توان بهرا می) گرم بر کیلوگرم میلی

 عدم زیرورو شدن دار به خاك مراتع،کودهاي پتاسیم
تر  کم. ها نسبت دادخاك و عدم هوادیدگی کانی

 بودن میزان نیز کمهاي رسی وهوادیده شدن کانی
هاي مرتع، منجر به ظرفیت تبادل کاتیونی در خاك
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. کاهش پتاسیم در بخش تبادلی و غیرتبادلی شده است
رو شدن خاك پارامتر اصلی عملیات کشاورزي و زیرو

سازي پتاسیم در ي و آزادهاي میکادر هوازدگی کانی
باالتر . اراضی کشاورزي نسبت به کاربري مرتع هستند

گرم بر   میلی6120(بودن پتاسیم کل در کاربري مرتع 
 5820(نسبت به کشت زراعی گندم ) کیلوگرم

دهد که عدم ، به خوبی نشان می)گرم بر کیلوگرم میلی
ش استفاده محصول از پتاسیم خاك منجر به افزای

 و باالتر بودن مواد آلی در  گشتهپتاسیم کل خاك
تواند دلیلی بر باال بودن پتاسیم کل  هاي مرتع می خاك

چند این مقدار نسبت به  هر. در این کاربري باشد
 رخ خاكدر دو . تر است کشت زراعی شالیزار کم

 13 شماره رخ خاك با کاربري مرتع و 14 و 11شماره 
ی نسبت به غیرتبادلی دلبا کشت ذرت، پتاسیم تبا

کولیت   باال بودن کانی اسمکتیت و ورمی.تر است بیش
ها دلیل اصلی افزایش میزان پتاسیم رخخاكدر این 

باال بودن ). 3جدول (تبادلی نسبت به غیرتبادلی است 
و تبادلی ) گرم بر کیلوگرم میلی1/32(پتاسیم محلول 

م و کم بودن پتاسی) گرم بر کیلوگرم میلی4/676(
  غیرتبادلی در کشت ذرت نسبت به مرتع و گندم 

توان به این دلیل دانست که ذرت گیاهی  را می
 است، بنابراین باعث تبدیل شدن این دوست پتاسیم

با . شودشکل از پتاسیم به فرم قابل دسترس گیاه می
 پتاسیم محلول و تبادلی، رهاسازي کاهش غلظت

گیرد  رت میتري صو تبادلی با سرعت بیش پتاسیم غیر
)16.(  

پایین بودن میزان پتاسیم غیرتبادلی در کشت مرتع 
این قسمت از . باشدشبیه به کشت چغندرقند می

 درصد باالتر از پتاسیم کل را به خود بایدپتاسیم 
چند کاهش آن در کشت ذرت و  اختصاص دهد، هر

کشت زراعی و پتاسیم نوع توان به  چغندرقند را می
میزان زیاد پتاسیم توسط گیاه از دوست بودن و تخلیه 

قسمت تبادلی و جایگزین نمودن آن توسط قسمت 

گونه  غیرتبادلی ربط داد، اما در کاربري مرتع بدون هیچ
تواند عامل اصلی  استفاده از پتاسیم خاك، نوع رس می

طور که در جدول  همان. در عملکرد پتاسیم خاك باشد
ي منطقه هارخخاكتر  شود در بیش، مشاهده می3

 از پتاسیم تبادلی خاك تبادلی کنگاور، پتاسیم غیر
کولیت دلیلی بر  درصد باالي کانی ورمی.تر است بیش

 موریتسوکا .افزایش میزان پتاسیم غیرتبادلی خاك است
، گزارش کردند که منبع اصلی )2004(و همکاران 
  کوالیت است  تبادلی در خاك ورمیپتاسیم غیر

هاي رسی هاي کانی دلی بین الیهپتاسیم غیرتبا). 17(
میزان کمی  شده و گیاه در طول دوره رشد، به نگهداري

  ).4(کند از آن استفاده می
هاي  هاي مختلف پتاسیم خاكکلبا مطالعه ش

گندم و کشت چغندرقند، انگور، کلزا، برنج، مرتع، زیر
 و با توجه به نیاز گیاه به ذرت در مناطق مورد مطالعه

توان گفت که میانگین پتاسیم تاسیم، میاستفاده از پ
کشت برنج،  هاي زیرتبادلی و کل در خاكمحلول، غیر

ترین  و میانگین پتاسیم تبادلی در کشت ذرت، بیش
ها تفاوت باشد و با سایر کشتمقدار را دارا می

   ).2شکل (داري، دارد  معنی
هر چند مقادیر پتاسیم محلول در شالیزار با مقادیر 

هاي کلزا و کاربري مرتع تفاوت شتآن در ک
هاي تحت کشت برنج خاك. داري را نشان نداد معنی

تري  داراي رس باالتر و کربنات کلسیم معادل کم
ها بوده، یکی از دالیل باال بودن نسبت به سایر کشت

توان به  هاي مختلف پتاسیم در کشت برنج را می شکل
سیم باال بودن رس خاك و پایین بودن کربنات کل

کربنات کلسیم معادل، فاکتور مهم و . معادل نسبت داد
 ).21(هاي مختلف پتاسیم است  تأثیرگذار بر شکل

هاي  میانگین پتاسیم تبادلی بر خالف سایر شکل
تر از برخی  پتاسیم در خاك تحت کشت برنج کم

باشد، این نتایج با مطالعاتی که محصوالت زراعی می
هاي شالیزار شمال ، در خاك)2012(راهب و حیدري 
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همچنین شهبازي و . کشور انجام دادند، مشابهت دارد
افزایش   نشان دادند که پتاسیم تبادلی با)2006(توفیقی 

 ).26(یابد   هاي غرقاب کاهش میزمان اشباع خاك

  مشخص است، کشت2طور که از شکل  همان
داري با   تفاوت معنیذرت میزان پتاسیم تبادلی باال و

تبادلی و کل   اما میزان پتاسیم غیر.ها دارد سایر کشت
چون پتاسیم . ها را داراست کمی نسبت به سایر کشت

تبادلی، پتاسیم تبادلی را که در نتیجه آبشویی و  غیر
و ) 29(کند  جذب گیاهی کم شده است، پشتیبانی می

 .یابد صورت میزان پتاسیم غیرتبادلی کاهش می بدین

  
  .هاي مورد مطالعه رخ خاكها، در  شناسی رس در برخی افق انیکمی ک  نتایج نیمه-3جدول 

Table 3. Semi quantitative results of clay minerals in some horizons in the studied pedons. 
  هاي رسی کانی

*Clay minerals رخ خاك  
Pedon 

  افق
Hr. کلریت  

Chl. 
  ایلیت
Ill. 

  اسمکتیت
Sm. 

  کولیتورمی
Verm. 

  گورسکیت پالی
Pal. 

  کائولینیت
Kaol. 

  کوارتز
Qu. 

  کانی مختلط
Mix. 

2 Ap *** ** *** Tr * ** Tr * 
2 Bk3 ** ** *** Tr ** ** Tr * 

3 Ap ** *** *** Tr ** ** Tr * 
3 Bw ** *** *** Tr ** ** Tr * 
3 Bk2 * ** *** ** * ** Tr * 

5 Apg *** ** Tr *** * * Tr * 
5 Bkg ** ** **** Tr * * Tr ** 
5 Bk2 ** ** **** Tr * * * ** 
6 Apg * *** Tr *** * * Tr * 
6 Bkg * * Tr **** * * * * 
7 Apg * ** Tr **** * * * * 
7 Bw2 * ** *** *** Tr * * * 
8 Bwg1 ** *** Tr **** Tr * Tr Tr 
8 Bkg2 * Tr ** *** * * Tr Tr 
9 Bwg1 *** ** Tr Tr ** ** * * 
9 Bg *** ** Tr Tr ** * * * 

11 Ap * ** *** ** ** * * ** 
11 Bwg1 ** *** ** *** ** * * ** 
12 Ap ** ** **** * ** Tr * * 
12 Bkg1 ** *** ** Tr *** Tr * * 
13 Ap * ** **** Tr ** * * * 
13 Bk3 ** **** * Tr *** * * * 
14 A * ** *** ** ** * * ** 
14 Bk4 ** **** ** *** **** * * ** 

Tr * ،درصد50تا  30****:  درصد، 30 تا 20***:  درصد، 20 تا 10**:  درصد، 10تر از  کم*:  ناچیز .  
* Tr: Trace, * <10%, **: 10-20%, ***: 20-30%, ****: 30-50%. 
Kaol: Kaolinite, Pal: Palygorskite, Verm: Vermiculite, Sm: Smectite, Ill: Illite, Chl: Chlorite. 
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ه بر ، تأثیر نوع گیا)2000(وانگ و همکاران 
بررسی کرده و نشان  سازي پتاسیم از گنیس رارها

طور مستقیم به  دادند که میزان رهاسازي پتاسیم به
سازي توسط  ترین رها گونه گیاهی وابسته بوده و بیش

ذرت از جمله گیاهان  .ذرت انجام شده است
وتاه و عملکرد باال دوست با دوره رشد ک پتاسیم

تبادلی به پتاسیم تبادلی  پتاسیم غیرباشد، بنابراین می
تبادلی ذخیره شده در تبدیل شده و از میزان پتاسیم غیر

کشت گندم ). 32(شود  ساختار کانی کاسته می
و تفاوت را داراست حلول ترین میانگین پتاسیم م کم

. )2شکل  (ها داشت را نسبت به سایر کشتداري  معنی
محتوي پتاسیم تبادلی در کشت گندم با کاربري مرتع 

داري را تفاوت معنیداري نشان نداد، اما تفاوت معنی
نتایج حاصل ). 2شکل (د  دا نشانهابا سایر کشت

 مصرف پتاسیم نمایانگر این است که گیاه گندم داراي
هاي  در شکلرا  کاهشی ،مدتکمی است و کشت دراز

ترین   کمچغندرقند. ده استمختلف پتاسیم ایجاد نکر
با  و )2شکل  (داشتهکل را   ومیزان پتاسیم تبادلی

همچنین . دداري را نشان داها تفاوت معنیر کشتسای
و پتاسیم ) 2شکل (از نظر میزان پتاسیم محلول 

گیاه . استها، حد واسط بین کشتتبادلی، در غیر
 باالیی است و چغندرقند داراي مصرف پتاسیم نسبتاً

مدت چغندرقند منجر به کاهش پتاسیم در ت درازکش
انگور نیز وضعیتی مشابه . هر سه شکل شده است

یزان پتاسیم محلول، تبادلی و چغندرقند دارد، م
داري نداشته، آن با چغندرقند تفاوت معنیتبادلی غیر

کشت . داري نشان دادها تفاوت معنیاما با سایر کشت
سه  تاسیم در هرباعث کاهش پنیز مدت انگور  دراز

 اوت میزان پتاسیم کل تفراز نظ. شود شکل می
ها   داري با کشت برنج ندارد، اما با سایر کشت معنی

   .دار بود تفاوت معنی

هاي  اثر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
، 4جدول  :هاي مختلف پتاسیم مورد مطالعه بر شکل

هاي مختلف پتاسیم دشت درود، همبستگی بین شکل
هاي مؤثر بر توزیع این  گیان و کنگاور و ویژگی

. دهد  و رس را نشان می، مواد آلیCECها مانند  شکل
 چند آلی هر شود مواد طور که مشاهده می همان

میزان کم در خاك منطقه موجود است، اما با پتاسیم  به
همچنین ). =7/0r(تبادلی خاك ارتباط مثبتی دارد 

میزان پتاسیم تبادلی چه میزان رس افزایش یابد، هر
طور  همان). =5/0r(دهد تأثیر قرار می خاك را تحت
چه  شود، هر  منطقه گیان مشاهده می4که در جدول 

تر باشد، بر  میزان پتاسیم غیرتبادلی در این خاك بیش
کشت ). =64/0r(شود میزان پتاسیم تبادلی افزوده می

د متوالی کلزا و چغندرقند منجر به افزایش درصد موا
صورت، پتاسیم  هاي سطحی شده و بدین آلی در افق

تر است  هاي حاوي مواد آلی باالتر، بیش تبادلی در افق
)62/0r= .( نگاور، ، در منطقه ک4با توجه به جدول

 و پتاسیم غیرتبادلی با پتاسیم محلول با میزان رس
داري را نشان  همبستگی معنی) r=94/0(پتاسیم کل 

  .داد
  

 گیري کلی نتیجه
ها در منطقه گیان نشان داد، که  نتایج بررسی

تر از   مختلف پتاسیم در کشت کلزا بیشهاي شکل
در کشت کلزا، خاك از نظر . کشت چغندرقند است

توان گفت که گیاه  می. تر است مقدار پتاسیم غنی
تري نسبت به  چغندرقند داراي مصرف پتاسیم بیش

مدت چغندرقند منجر به کلزا است و کشت دراز
مطالعات نشان داد که در . اهش پتاسیم شده استک

 و محتوي پتاسیم تبادلی، غیرتبادلی کشت زراعی برنج
ها باالتر حتی پتاسیم کل نسبت به سایر کشت

 .باشد می
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 .هاي زراعی متفاوت مقایسه میانگین مقادیر مختلف پتاسیم، در کشت -2شکل 
Figure 2. Comparison of mean values of different potassium forms in crop cultivations. 

  
باال بودن میزان پتاسیم کل و غیرتبادلی در 

کوالیت خاك   با میزان ایلیت و ورمیشالیزارها کامالً
هاي  ها در شکل درصد نسبی کانی .در ارتباط است

. سزایی داشته است همتفاوت پتاسیم نقش ب
تر میزان هاي با اسمکتیت باال که در خاك طوري به

پتاسیم تبادلی و تا حدودي پتاسیم غیرتبادلی باالتر 
 . دست آمد هب

کوالیت باال نیز در شالیزار بر میزان  حضور ورمی
خصوص بر میزان پتاسیم  ههاي پتاسیم بتمامی فرم

هاي مختلف از بررسی شکل. غیرتبادلی افزوده است
دست آمد که،  پتاسیم در منطقه کنگاور، این نتیجه به

 داراي نیاز گیاهان متفاوت کشت شده در این منطقه
ها در   و پتاسیم موجود در کانیبه پتاسیم کمی هستند

درصد کل پتاسیم . باشدها می گوي نیاز آن خاك پاسخ

شده توسط گیاهان، از طریق پتاسیم غیرتبادلی  جذب
شود، با کشت گیاه میزان پتاسیم تبادلی خاك  تأمین می

یب همبستگی پیرسون نشان داد ضرا. یابد کاهش می
ن پتاسیم تبادلی، کل و که در تمامی مناطق بی

 و همچنین میان مواد آلی خاك و پتاسیم غیرتبادلی
. داري وجود داردمحلول در خاك همبستگی معنی

برآورد میزان سرعت رهاسازي پتاسیم در هر کشت 
تواند قدرت متفاوت گیاه را براي جذب پتاسیم  می

تواند نتایج  نتایج حاصله از آن بهتر می و شان دهدن
هاي  با توجه به نیاز کشت.  را تأیید کنداین پژوهش

ها بر   و اثري که آنمتفاوت به این عنصر غذایی
 تناوب زراعی هاي متفاوت پتاسیم دارند، بنابراین شکل

  .گردد توصیه می
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   .هاي مورد مطالعه یات فیزیکی و شیمیایی خاكهاي مختلف پتاسیم و برخی خصوص شکل )r(  ضرایب همبستگی-4جدول 
Table 4. Correlation coefficient between different K forms and some physico-chemical properties of soils in the 
studied pedons.  

 مواد آلی
O.M 

 رس ظرفیت تبادل کاتیونی

Clay 

 پتاسیم کل
Total K 

 پتاسم غیرتبادلی
Non exchang. K 

 پتاسیم تبادلی
Exchang. K 

 پتاسیم محلول
Soluble K 

 

 (Droud area) منطقه درود

      1 Soluble K 

     1 0.08 Exchang. K 

    1 0.74** -0.03 Non exchang. K 

 Total K پتاسیم کل 0.36 **0.62 *0.52 1   

 Clay رس 0.08- *0.5 0.31- 0.21- 1  

 1 0.33 0.26 0.25 -0.01 -0.11 CEC ظرفیت تبادل کاتیونی 

 O.M مواد آلی 0.33 0.34 0.19 *0.6 0.14- 0.22 1

 (Gyan area) منطقه گیان

      1 Soluble K 

     1 0.27  Exchang. K 

    1 0.64** 0.12 Non exchang. K 

   1 0.75** 0.28 0.23 Total K 

 Clay رس 0.018 0.289 0.489 0.325 1  

 1 0.22 0.22 0.25 0.33 0.28 CECظرفیت تبادل کاتیونی  

 O.M مواد آلی 0.27 *0.62 0.42 0.37 0.37 0.26- 1

 (Kangavar area) منطقه کنگاور

      1 Soluble K 

     1 0.29 Exchang. K 

    1 0.14 -0.15 Non exchang. K 

   1 0.94** -0.04 -0.05 Total K 

 Clay رس *0.4- 0.36- 0.03 0.06 1  

 1 0.5** 0.06 0.01 0.53** 0.36 CECظرفیت تبادل کاتیونی  

 O.M مواد آلی **0.7 **0.5 0.04 0.09 **0.57- **0.7 1

 .باشددار نمی معنیnsباشد و دار می درصد معنی1 و 5به ترتیب در سطح احتمال ** ، * 
*,** are Significant at 5 and 1 (%) probability level, respectively and no significant.  
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Abstract1 
Background and Objectives: Potassium (K) is an essential element for plant growth and its forms 
and availability may be affected by soil properties, clay mineralogy and crop cultivation. Soil 
potassium exists in four fractions including soluble, exchangeable, non-exchangeable and structural. 
The non-exchangeable and structural K are related to the content of some minerals like feldspars and 
micas; while exchangeable K is defined as K ions adsorbed on clay minerals and organic matter. 
Soluble K constituted less than 1% of total K. Crops varied in their needed K and crops may absorb 
K in different quantities. Information about the status of K in soil of Lorestan and Kermanshah 
province and its relationship with clay mineralogy under different crops cultivation is scarce. 
Therefore, the main objectives of this study were to determine the content of K forms in some 
representative soils of Doroud, Gyan and Kangavar regions under different crops cultivation and 
clay mineralogy analysis of the studied soils for finding the relationships between different forms of 
K and clay mineralogy. 
Materials and Methods: In the present research, three different regions including Gyan, Droud and 
Kangavar were selected. Then 15 soil series with different properties and crops cultivation history were 
selected and soil profiles were dugged and described. The selected soils were under cultivation of 
orchard, wheat, rice, maize, canola, sugar beet and grape. Soil samples were collected from different 
horizons and their physicochemical and mineralogical characteristics were measured in the laboratory. 
Different forms of K including soluble, exchangeable, non-exchangeable and total were measured.  
Results: All the soils were calcareous and classified as Inceptisols. The contents of clay, silt, calcium 
carbonate equivalent and organic matter ranged from 27.5 to 53.2, 21 to 49.8, 15.3 to 50.3 and 0.7 to 
1.8 percentage, respectively. The concentration of soluble, exchangeable, non-exchangeable and total 
K in the studied soils ranged from 3 to 62, 105 to 676, 32 to 2083 and 3600 to 9333 mg kg-1, 
respectively. The mean concentration of soluble (44.2 mg kg-1), non-exchangeable (1585 mg kg-1) and 
total K (7251 mg kg-1) were the highest in paddy soil, which may be due to the high clay content and 
low content of calcium carbonate content of the regions; while the exchangeable K content was the 
highest in the soils under maize cultivation (676.4 mg kg-1). Mineralogical analysis indicated that 
smectite (20-30%), vermiculite (30-50%) and illite (10-20%) are the predominant clay minerals in the 
surface and subsurface horizons, respectively. Significant relationships were observed among the 
exchangeable K, organic matter and clay contents. Different forms of K in the studied soils was also 
correlated with the illite content of clay fraction. 
Conclusion: It is concluded that most studied soils had considerable contents of different K forms. 
The paddy soils had higher contents of soluble, non-exchangeable and total K than non paddy soils. 
It seems that illite and vermiculite are the main K-containing minerals in paddy soils. Crop 
cultivation had the significant effect on K status of the studied soils as a result of different K demand 
and agricultural operations. Generally, it is suggested that crop rotation and clay mineralogy should 
be considered for better management of K fertilization. 
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