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ABSTRACT
The knowledge about K forms and its distribution in different soils can help to apply properly K fertilizers.
This study was performed to investigate the different K forms in the soil and their relationship with physicalchemical properties and clay mineral diversity of the soil. The results showed that the amount of soluble K had
negative correlation with clay content but exchangeable or available K value had positive correlation with clay
content. Also, the fixed K value had good correlation with type and among clay content in these soils. Structural
K had positive and significant correlation with Fe and clay content but negative correlation with gypsum. Total
K had good correlation with clay content and consequently with Fe, Al, and Si that are the main performed
elements of the clay particles. The amount of K in the soil was increased with increasing of illite content but it
was decreased with increasing the chlorite and palygorskite. The results showed a significant difference
between the K values with the presence and absence of OM, CCE, and gypsum in the soils. Generally speaking,
the available K content was corresponded to the parent material (clay mineral type), cultivation type and age,
heavy irrigation and leaching which causes a reduction in illite clay mineral in these soils.
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ارتباط بين اشکال پتاسيم با ويژگیهای فيزيکوشيميايی و تنوع کانیهای رسی برخی از خاکهای خوزستان
سيروس جعفری*
دانشيار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی خوزستان ،مالثانی ،اهواز،
ایران
(تاریخ دریافت -1397/11/18 :تاریخ بازنگری -1398/1/21 :تاریخ تصویب)1398/1/27 :

چکيده
آگاهی از اشکال مختلف پتاسيم و توزیع آن در خاکهای مختلف میتواند به مصرف بهينه کودهای پتاسيم کمک نماید.
پژوهش حاضر با هدف بررسی اشکال مختلف پتاسيم در خاک و همبستگی آنها با ویژگیهای فيزیکی و شيميایی و
کانیهای رسی خاک انجام گردید .نتایج نشان داد که ميزان پتاسيم محلول با ميزان رس رابطه معکوس و ميزان پتاسيم
تبادلی و قابل جذب با ميزان رس رابطه مستقيم داشت .ميزان پتاسيم تثبيت شده نيز به نوع و مقدار رسها در خاک
بستگی داشت .پتاسيم ساختمانی با ميزان آهن و ميزان رس در خاک ،رابطه مثبت و معنیداری نشان داد اما با ميزان گچ
در خاک رابطه منفی داشت .پتاسيم کل بنابه همبستگی که با ميزان رس داشت با ميزان آهن ،آلومينيم و سيليس نيز که
اجزاء اصلی تشکيل دهنده رسها میباشند ،نيز همبستگی باالیی داشت .ميزان پتاسيم خاک به ميزان زیادی با افزایش
کانیهای ایليتی رو به فزونی بود ولی وجود پالیگورسکایت یا کلریت زیاد در خاک با کاهش ميزان پتاسيم در خاک همراه
بود .نتایج نشان داد که ميزان پتاسيم با وجود گچ ،آهک و ماده آلی و بدون حضور این مواد در مناطق حاوی گچ مثل
اميدیه ،رامهرمز و هفتکل تفاوت قابل مالحظهای داشت .عمده تفاوت در ميزان پتاسيم خاک به نوع کانیهای رسی (متأثر
از مواد مادری) ،اثرات آبياری سنگين ،جذب گياهی و ميزان گچ مرتبط بود که سبب میشد کانی رسی ایليت تا حدودی
در خاک کاهش یابد.
واژههای کليدی :پتاسيم ،تثبيت ،رهاسازی ،رس ،کانیشناسی

مقدمه

*

دشت خوزستان در اثر رسوبگذاری رودخانههای بزرگ پدید
آمده است .این رودخانهها در اثر سيالب ،رسوبات و آبرفتهای
زیادی را به دشت اضافه نموده که رسوبات قبلی را مدفون نموده-
اند .خاکهای خوزستان از این مواد مادری تشکيل شده و در اثر
فاکتورهای خاکسازی متحول شدهاند ( .)Jafari et al., 2006به
دليل تنوع در تشکيالت زمينشناسی باالدست ،جنس مواد مادری
در خاکهای اطراف رودخانههای مختلف در خوزستان نيز متنوع
است ( .)Jafari et al., 2006; Jafari and Nadian, 2014از عوامل
اثرگذار بر ویژگیهای خاک ،کشت و کار و آبياری است که در
بخشهای مختلف استان شرایط متفاوتی دارد .اگرچه دشت از
ميزان نسبی شيب کمی برخوردار است با این وجود شرایط
زهکشی در بخشهای مختلف آن ،متأثر از رودخانه ،متفاوت بوده
و در نتيجه خاکهای مختلفی را پدید آورده است ( Jafari and
 .)Nadian, 2014شرایط متفاوت زهکشی سبب تغيير در الگوی
پوشش گياهی شده ،به این ترتيب اثر موجودات زنده نيز بر تنوع
خاکها در دشت قابل مالحظه است (.)Zaker Moshfegh, 2016
همه ا ین اثرات سبب تغيير در خصوصيات فيزیکی و شيميایی و
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تنوع کانیهای رسی خاکها شده و به دليل اثر کانیها بر تنوع
اشکال پتاسيم ،در نتيجه بر مقادیر انواع پتاسيم در خاک نيز
اثرگذار شده است .ميزان پتاسيم در خاک به مقدار و تنوع
کانیهای رسی و خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک به شدت
وابسته است (.)Sparks and Huang, 1985; Jafari et al., 2010
به طور کلی پتاسيم در خاک به چهار شکل محلول ،تبادلی،
غيرتبادلی یا به سختی قابل تبادل و ساختمانی وجود دارد
( .)Sparks, 2000; Korb et al., 2002شکلهای مختلف پتاسيم
در بخش رس بيشتر از پتاسيم موجود در بخش شن و سيلت است
که این امر به علت قرار گرفتن کانیهای غنی از پتاسيم در بخش
ریز خاک است ) .)Najafi- Ghiri et al., 2012نتایج
مطالعات) Dhaliwal et al. (2006نشان داد خاکهای دارای
رسهـای سـيليکاتی  2:1نظير ميکاها و ایالیت ،از پتاسيم غنی
مـیباشـند Farshadirad and Dordipour (2015) .معتقدند که
سرعت آزادسازی پتاسيم از کانیهای اسمکتيت نسبت به کلرایت
و ایالیت بيشتر است .در رسهای اسمکتيت به علت پيوندهای
ضعيف بين الیهای و آبپوشی یونهای جذب شده بين الیهها،
کانی انبساط یافته و خروج سریع یونها از داخل الیهها امکانپذیر
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میباشد .اگرچه پتاسيم به شکل تبادلی و محلول به عنوان دو
شـکل قابـل دسترس برای گياه تلقی میشـوند ،ولـی مطالعـات
مختلف نشان مـیدهنـد کـه دو شـکل پتاسـيم تثبيـت شـده
(غيرتبادلی) و ساختمانی نيز میتوانند در تغذیه گياه نقش داشته
باشند ) .)Wang et al., 2000بنابراین آگاهی از ميزان پتاسيمی
که توسط کانیهای مختلف آزاد میشود میتواند در مدیریت
کودی این خاکها مفيد باشد .کشت طوالنی مدت گياهان با
تقاضای باالی پتاسيم ،در خاکهایی که کود پتاسه دریافت نکرده
و یا به ميزان اندکی دریافت کردهاند سبب رهاسازی و تخليه
پتاسيم از مکانهای بين الیهای و در نتيجه تخریب ساختار کانی
میگردد .برخی از خاکها ،سالها بدون کاربرد کود پتاسيمی
برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگيرند به این ترتيب مقادیر
قابل مالحظهای پتاسيم از خاک خارج شده و در نتيجه پتاسيم
قابل جذب در این خاکها به ميزان پایينی رسيده و رسهایی با
الیههای باز به وجود میآید (.)Bostani and Savaghebi, 2011
) Simonsson et al. (2009گزارش کردند که در اثر کشـت مـداوم
و عـدم مصرف کودهای پتاسه ،مقدار کانیهـای ميکـایی کـاهش
یافته و کانیهای انبساطپـذیر ماننـد اسـمکتيت ،فراوانـی
بيشــتری پيــدا کردنـد .نتایج حاصل از مطالعه Tributh et al.
( )1987بر روی خاکهای لسی مرکز و شرق اروپا کـه در ابتدا
غنـی از ميکـا بودنـد نشان دادند که کشت شـبدر و ری گـرس،
بـدون کـاربرد کـود در بستر کشت ،منجـر بـه تشـکيل
اسـمکتایت و کانیهای حد واسط شده که ظرفيت پایينی برای
نگهداری پتاسيم داشتند.
به طور کلی عواملی چون نوع و ميزان رس ،واکنش خاک،
ميزان کربنات کلسيم معادل ،ميزان هيدروکسيدهای آهن و
آلومينيوم ،چرخه تر و خشک شدن خاک ،ماده آلی و سابقه کشت
از جمله عوامل مؤثر در ميزان اشکال مختلف پتاسيم در خاک
میباشند .(Meyer and Wood, 1985; Sparks, 1987; Bouabid
)et al., 1991; Sardi and Csitari, 1998; Nieder et al., 2011

بنابراین هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بين برخی
از خصوصيات فيزیکی و شيميایی و تنوع کانیهای رسی بر اشکال
مختلف پتاسيم در برخی از خاکهای خوزستان است.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه ،بخشهایی از استان خوزستان شامل قسمتی
از اراضی شرق رودخانههای کارون حدفاصل ویس تا مالثانی،
بخشهایی از دشت رامهرمز (از رامهرمز تا نمره یک و مربچه)،
اراضی تحت کشت نيشکر کشت و صنعت کارون و هفت تپه،
بخشهایی از شمال سوسنگرد تا حميدیه ،قسمتهایی از منطقه

اميدیه (حوالی پل دیلم تا داربهاره) ،از شمال خرمشهر تا حواشی
اروند رود در منطقه آبادان و قسمتهایی از دشت ایذه در شمال
غربی استان میباشد (شکل .)1

N

شکل  .1موقعيت مناطق نمونهبرداری شده در استان خوزستان (هاشور زده)

از هر منطقه چهار نمونه خاک از عمق  0-30سانتيمتری
با کاربریهای زراعی مختلف انتخاب شد .موقعيت خاکها با
استفاده از نقشههای موجود و تصاویر ماهوارهای و با توجه به
کاربری اراضی تعيين شد .نمونهها از اراضی زراعی مختلف در این
مناطق انتخاب شدند .پس از آن ،موقعيت دقيق توسط دستگاه
GPSدر صحرا پياده شدند .نمونههای خاک جمعآوری ،هوا خشک
شده و اجزاء کوچکتر از  2ميلیمتر با الک جدا شدند.
بافت خاک به روش هيدرومتر (،)Gee and Bauder,1986
پهاش خاک در نمونههای گل اشباع و قابليت هدایت الکتریکی
در عصاره گل اشباع ( United State Salinity Laboratory Staff,
 ،)1954کربن آلی به روش اکسيداسيون بدون حرارت دادن
( ،)Walkely and Black, 1934کربنات کلسيم معادل به روش
خنثیسازی با اسيد ( ،)Nelson, 1982ظرفيت تبادل کاتيونی به
روش استات سدیم یک موالر ( ،)Chapman, 1965گچ به روش
رسوب در استون ( ،)Nelson, 1982جرم مخصوص ظاهری به
روش پارافين و کلوخه اندازهگيری شدند.
اندازهگيری پتاسيم محلول در عصاره اشباع ( Ali Ehiaie
 )and Behbahani, 1998و پتاسيم قابل جذب با تکان دادن خاک
در استات آمونيوم یک موالر صورت گرفت ( Mclean and
 .)Watson, 1985برای تعيين پتاسيم کل نيز نمونه خاک با
اسيدفلوریدریک طبق روش ) Jackson (1975هضم و پتاسيم با
نورسنج شعلهای و برخی از کاتيونهای مهم چون آهن ،سيليسيم،
آلومينيم نيز در این محلول با دستگاه جذب اتمی Analytica
) Jena (Contr AA300اندازهگيری شد .با کسر پتاسيم محلول از
پتاسيم قابل جذب ،پتاسيم تبادلی تعيين شد ( Ali Ehiaie and
 .)Behbahani, 1998با کسر پتاسيم محلول ،تبادلی و تثبيت
شده ،از پتاسيم کل نيز پتاسيم ساختمانی تعيين شد.
با توجه به اینکه ذخيره پتاسيم تنها در بخش معدنی خاک
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و آن هم در کانیهای رسی سيليکاتی وجود دارد بنابراین عالوه
بر محاسبه پتاسيم در خاک ،اشکال مختلف پتاسيم بدون در نظر
گرفتن مواد بیتأثير (مثل گچ ،آهک و ماده آلی) نيز محاسبه و
نتایج تحت عنوان پتاسيم عاری از مواد بیتأثير که به اختصار
عاری از کربنات یا عاری است ارائه شد.
در شناسایی کانیهای رسی خاک نيز ابتدا بر اساس روش
) ،Mehra and Jackson (1960پس از حذف عوامل سيمانی چون
نمکها ،اکسيدهای آهن و آلومينيم و مواد آلی ،رسهای
سيليکاتی خالصسازی شده و با استفاده از تيمارهای منيزیم،
پتاسيم و حرارت به روش ) Grim (1968کانیهای رسی موجود
شناسایی شد .تحليل دادهها نيز بر اساس روابط رگرسيونی و
همبستگی با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد.

نتايج و بحث
ميزان پتاسيم محلول در تمام افقهای مناطق مورد مطالعه،
اختالف معنیداری در سطح  %5نداشت (جدول  .)1بيشترین
ميزان پتاسيم محلول در آبادان و کمترین ميزان آن در هفت تپه
و کارون مشاهده گردید (شکل  .)2باال بودن ميزان پتاسيم در
منطقه آبادان به ميزان بيشتر رس خاک از یکسو و همچنين
کشت و کار کمتر و در نتيجه آبشویی کمتر در این اراضی مربوط
میگردد .همچنين بخشی از این اراضی از مواد مادری جوان در
اثر پسروی دریا تشکيل شدهاند که غنی از پتاسيم است ( Jafari
 .)and Nadian, 2014از سوی دیگر ،وجود کانیهای رسی گروه
ایليت به ميزان بيشتر و کلریت به ميزان کمتر در این خاکها نيز
میتواند علت امر باشد ( .)Ghorban Lovineh et al., 2015کمتر
بودن پتاسيم محلول در اراضی هفت تپه و کارون نيز میتواند به
مصرف زیاد و جذب این یون توسط نيشکر مربوط گردد زیرا نياز
پتاسيمی این گياه فوقالعاده زیاد بوده و آن را از خاک خارج نموده
و بازگشت داده نمیشود ( .)Pishgir and Jafari, 2014عدم
مصرف کودهای پتاسيمدار این فرآیند را تشدید نموده است.

۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

ميزان پتاسيم محلول )(mg/kg

۲۵۰

شکل  .2ميزان پتاسيم محلول در مناطق مختلف استان خوزستان

گياهان زراعی قادرند سطح پتاسيم محلول را در نزدیکی
ریشههای فعال به کمتر از سه ميکروگرم در ليتر (0/077
ميکرومول در ليتر) کاهش دهند ).)Moritsuka et al., 2002
تفاوت چندانی بين ميزان پتاسيم عاری از کربنات در خاکهای
مختلف به استثناء خاکهای فاقد گچ وجود ندارد (جدول  .)1در
این قسمت تفاوت در ميزان پتاسيم و پتاسيم عاری فقط در
مناطق حاوی گچ مثل اميدیه ،رامهرمز و هفتکل معنیدار است.
در این مناطق با حذف مقادیر گچ از وزن کلی خاکها ،ميزان
پتاسيم خاک به مراتب افزایش یافته است .در خاکهای خوزستان
مقادیر آهک و ماده آلی نسبتاً یکسان است و کسر این مقادیر از
جرم نمونه خاک تغييرات یکسانی را در ميزان نهایی پتاسيم خاک
ایجاد مینماید .به این ترتيب عامل اثرگذار به مقادیر گچ مربوط
میشود (.)Jafari, 2014
با توجه به جداول ( )2و ( ،)3برعکس انواع مختلف پتاسيم
که با  CECخاک و رسها رابطه مثبت و معنیداری (در سطح
 )%1نشان دادند ،پتاسيم محلول با ميزان رس رابطه منفی و
معنیداری را در سطح  %5نشان داد .با افزایش ميزان رس در
خاک ،بخش زیادی از پتاسيم محلول ،توسط رسها جذب و یا
تثبيت میشود .بنابراین ميزان پتاسيم محلول با افزایش ميزان
رس کاهش مییابد .در خاکهای خوزستان بخش قابل توجهی از
رسها ،از نوع ایليتی هستند که دارای خاصيت جذب و تثبيت
زیادی برای پتاسيم یا آمونيم هستند ( Pishgir and Jafari,
 .)2014رسها رفتار دوگانهای در ارتباط با پتاسيم و یا آمونيم
دارند .با افزایش غلظت پتاسيم یا آمونيم آن را جذب نموده و با
کاهش غلظت آنها را آزاد میکنند (Jafari and Baghernejad,
) Fotyma (2007( .2007با مطالعه خاکهای جنوب هلند نشان
داد ميانگين پتاسيم محلول در خاکهای با بافت سبک و خيلی
سبک ،دو برابر بيشتر از خاکهای با بافت متوسط و سه برابر
بيشتر از خاکهای سنگين بافت بود.
پتاسيم تبادلی

ميزان پتاسيم تبادلی در خاکهای مورد مطالعه اختالف آماری
معنیداری در سطح احتمال  %1با هم داشتند (جدول .)1
بيشترین ميزان پتاسيم تبادلی در منطقه ایذه با ميانگين
 1310/12ميلیگرم بر کيلوگرم و کمترین ميزان آن در منطقه
هفتکل با ميانگين  389/75ميلیگرم بر کيلوگرم مشاهده شد
(شکل  .)3در حالی که پتاسيم تبادلی عاری از کربناتها در
منطقه ایذه بيشترین و در منطقه رامهرمز کمترین ميزان را داشت.
مخزن پتاسيم تبادلی در خاک ،رسهای سيليکاتی است .تفاوت
این شکل از پتاسيم در نمونههای مورد مطالعه را میتوان به نوع
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و ميزان کانیهای رسی در این خاکها نسبت داد .اگرچه مقایسه
مقادیر پتاسيم در جدول ( )1تفاوت قابل توجهی بين مقادیر
پتاسيم خاک و پتاسيم عاری در منطقه مورد مطالعه نشان

میدهد با این وجود ميزان پتاسيم تبادلی تقریب ًا روند یکسانی
دارد (جدول  .)1تنها تفاوت به نمونههای حاوی گچ مربوط می-
گردد که در پتاسيم تبادلی عاری ،مقدار آن بيشتر شده است.

جدول  .1تحليل آماری مربوط به ميانگين اشکال مختلف پتاسيم در خاکهای استان خوزستان
عدد

منطقه
رامهرمز
پتاسيم

محلول 44/12 a (mg/kg

هفتکل

ایذه

آبادان

هفت تپه و کارون مالثانی

F

اميدیه

سطح
معنیداری
0/06

72/25 ab

63/37 ab

136/12 b

21/50 a

41/25 a

38/62 a

2/35

پتاسيم تبادلی ( 425/87 a mg/kg
)soil

389/75 a

1310/12 c

695/87 b

1127/83 c

555/25 ab

546/37 ab

0/0001 18/26

پتاسيم قابل
()mg/kg soil

جذب 470/00 a

462/00 a

1373/50 c

832/00 b

1149/33 c

596/50 ab

585/00 ab

0/0001 14/71

پتاسيم تثبيت
()mg/kg soil

شده 143/00 a

271/00 ab

861/00

406/00 b

128/00 a

166/00 ab

255/00 ab

0/0001 11/99

)soil

ساختمانی 7792/00 a

6837/00 a

9800/50 a

7567/00 a

7282/66 a

7402/50 a

15680/00 b

4/09

0/008

پتاسيم
()mg/kg soil

پتاسيم کل (8405/00 a )mg/kg soil

7570/00 a

12035/00 ab

8805/00 a

8560/00 a

8165/00 a

16520/00 c

4/47

0/005

سدیم کل (5780/00 a )mg/kg soil

6595/00

a

5950/00

a

5595/00

a

7416/33

a

5955/00

24370/00

1/99

0/11

156/40

ab

110/12

b

231/35

a

36/03

ab

110/62

1/53

0/21

پتاسيم قابل جذب عاری 840/50 a
()mg/kg soil

990/35 a

2381/50 c

1410/47 ab

1912/90 bc

984/95 a

1183/87 a

9/40

0/0001

پتاسيم تبادلی
()mg/kg soil

عاری 759/67 a

833/95 a

2271/35 c

1179/12 a

1876/86 c

916/75 a

1073/22 a

0/0001 14/19

پتاسيم تثبيت
عاری()mg/kg soil

شده 260/95 ab

593/47 ab

1489/75 c

690/55 b

213/73 a

274/22 ab

487/48 ab

0/0001 10/98

پتاسيم محلول
()mg/kg soil

عاری 80/85 ab

a

ab

68/22

b
ab

پتاسيم ساختمانی عاری 13801/15 a
()mg/kg soil

14832/62 a

17006/62 a

12770/42 a

12115/80 a

12216/90 a

35527/52 b

2/18

0/08

پتاسيم کل عاری ( 14902/60 a mg/kg
)soil

16416/50 a

20877/85 ab

14871/45 a

14242/40 a

13476/02 a

37198/87 ab

2/14

0/09

تبادلی)(mg/kg

ميزان پتاسيم

۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰

اميدیه

مالثانی

هفت تپه و…

آبادان

ایذه

هفتکل

رامهرمز
ميزان پتاسيم قابل جذب)(mg/kg

۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰

شکل  .3ميزان پتاسيم تبادلی خاک (باال) و قابل جذب (پايين) در مناطق
مختلف استان خوزستان

کم بودن ميزان این شکل از پتاسيم میتواند به ميزان رس
کمتر در منطقه هفتگل نسبت به ایذه مرتبط باشدKhormali .
) et al. (2007تفاوت در ميزان پتاسيم تبادلی در خاکهای
مختلف را به ميزان مختلف رس در این خاکها مربوط دانستهاند.
دادههای به دست آمده از مطالعه Ajiboye and Ogunwale
) (2008بر روی خاکهای آبرفتی مصر نشان داد که جزء رس
دارای بيشترین مقدار پتاسيم تبادلی نسبت به سيلت و شن می-
باشد .آنان مقدار پتاسيم تبادلی را در جزء شن ،سيلت و رس به
ترتيب  11/7تا  31/2 ،31/2تا  66/3و  42/9تا  108/7ميلیگرم
بر کيلوگرم خاک به دست آوردندFarshadirad et al. (2011) .
معتقدند که جزء رس ،مقدار پتاسيم بيشتری نسبت به سایر اجزاء
خاک دارد به طوری که مقدار پتاسيم تبادلی استخراج شده از
جزء سيلت نصف مقدار استخراج شده از جزء رس بود .در مطالعه
دیگری ) Farshadirad and Dourdipour (2015عنوان داشتند
که ميزان پتاسيم تبادلی آزاد شده در جز رس بيشترین مقدار
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سنگریزه نيز رابطه مثبت و معنیداری را در سطح  %1نشان داد.
علت را میتوان به نوع کانیهای رسی در این خاک نسبت داد.
خاکهایی که دارای سنگریزه زیادی هستند ،عموماً کوهپایهای
بوده و جوان بهحساب میآیند .در این خاکها ،کانیهای ایليتی
که جزء کانیهای اوليه میباشند به ميزان فراوانی وجود دارند
( .)Khodabakhshi, 2014نظر به اینکه اشکال پتاسيم در بخش
ذرات کمتر از  2ميلیمتر اندازهگيری شده است ،بنابراین ميزان
باالی پتاسيم در این بخش از خاک را میتوان به وجود رسهای
اوليه با ميزان ایليت زیاد نسبت دادHosseinpur and Panahi .
) (2010در مطالعه خاکهای استان همدان نشان دادند که در
خاکهای با ظرفيت باالی تثبيت پتاسيم ،ميزان پتاسيم غير تبادلی
کمترین مقدار میباشد .همچنين در خاکهایی که تثبيت پتاسيم در
آنها کمترین مقدار بوده ،ميزان پتاسيم تبادلی بيشترین مقدار است.
چنين نتایجی توسط ) Karimi Moridani (2015و Ajiboye and
) Ogunwale (2008نيز گزارش شده است.

میباشد Jafari and Baghernejad (2007) .نيز در مطالعه
خاکهای مناطق خوزستان نشان دادند که پتاسيم تبادلی تنها در
بخش رس خاک قرار داشته و اجزاء دیگر نقش کمی در این ميان
دارند .کمتر بودن ميزان گچ در منطقه ایذه باعث افزایش نسبت
رس به سایر اجزاء اندازهای خاک شده و به تبع آن  CECخاک
اضافه شده است .این عامل را نيز میتوان در افزایش مقدار پتاسيم
تبادلی دخيل دانست.
پتاسيم تبادلی با پتاسيم تثبيت شده و قابل جذب رابطه
مثبت و معنیداری در سطح  %1داشت (جداول  2و  )3که مؤید
همان نکتهای است که پتاسيم قابل جذب از منبع تثبيت شده در
کانی تأمين میگردد .از بين خصوصيات خاک ،پتاسيم تبادلی با
 ECeرابطه منفی و معنیداری در سطح  %1نشان داد .ميزان
شوری باالی خاک به معنی نبود پوشش گياهی و یا نبود کشت و
کار در این اراضی است که با نبود گياه و فقدان جذب پتاسيم از
خاک ،پتاسيم تبادلی آن زیاد است .پتاسيم تبادلی با ميزان

جدول  .2همبستگی بين ويژگیهای خاک و عناصر تشکيل دهنده با اشکال مختلف پتاسيم و پتاسيم عاری از کربنات و ساير عوامل بیاثر
فاکتور
 Kمحلول

 Kتبادلی

 Kقابل
جذب

 Kتثبيت
شده

Kساختمانی

 Kکل

mg/kg soil

 Kمحلول

آهک و گچ اجزا جامد خاک
 Kمحلول  Kقابل جذب
ماده آلی
و ماده آلی بدون آهک و
عاری
عاری
%
گچ و ماده آلی

1

 Kتبادلی

0/04

1

 Kقابل جذب

0/19

**0/98

1

 Kتثبيت شده

0/33

**0/57

**0/61

1

Kساختمانی

-0/22

0/02

-0/009

-0/03

1

 Kکل

-0/17

0/15

0/12

0/08

**0/99

1

 Kمحلول عاری

**0/93

-0/05

0/08

0/25

-0/03

-0/01

1

 Kقابل جذب

0/27

**0/91

**0/93

**0/61

0/11

0/24

0/27

1

 Kتبادلی عاری

0/11

**0/95

**0/95

**0/58

0/12

0/25

0/10

**0/98

 Kتثبيت شده عاری

0/37

**0/51

**0/56

**0/97

0/005

0/12

0/35

**0/62

 Kساختمانی عاری

-0/02

-0/12

-0/12

-0/08

**0/83

**0/81

0/28

**0/82

0/15

 Kکل عاری

0/007

-0/05

-0/05

-0/02

**0/81

0/31

0/22

)ECe(dS/m

0/07

**-0/38

-0/36

-0/31

-0/19

-0/24

0/05

**-0/38

pH

-0/07

0/16

0/15

-0/11

-0/08

-0/08

-0/14

0/06

گچ

0/14

-0/27

-0/24

-0/07

*0/42

*-0/39

*0/48

0/10

آهک

-0/02

0/18

0/17

0/08

**-0/68

**-0/65

-0/34

-0/11

CECخاک

**0/59

0/03

0/12

0/33

-0/11

-0/08

*0/45

0/07

CECرس

**0/72

0/14

0/24

*0/46

-0/22

-0/16

**0/60

0/23

سيلت

0/10

-0/09

-0/07

-0/28

0/03

0/004

0/09

-0/08

شن

0/29

0/004

0/04

0/23

-0/12

-0/10

0/34

0/15

رس

*-0/39

-0/12

-0/17

-0/28

0/11

0/08

*0/43

-0/27

سنگریزه

-0/07

**0/52

**0/50

**0/83

-0/03

0/06

-0/09

**0/49

ماده آلی

0/33

0/01

0/06

0/02

-0/27

-0/26

0/24

0/03

1

آهک و گچ و ماده آلی

0/21

-0/29

-0/25

-0/06

0/21

0/18

**0/52

0/08

-0/01

1

کل خاک بدون آهک و گچ و
ماده آلی

-0/21

0/29

0/25

0/06

-0/21

-0/18

**-0/52

-0/08

0/01

-1

1
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ادامه جدول 2
 Kتبادلی
عاری

 Kتثبيت  Kساختمانی
عاری
شده عاری

 Kکل عاری

ECe
dS/m

pH

گچ ()%

آهک ()%

CEC soil

CEC clay

سيلت%

رس%

شن%

()cmol/kg

سنگریزه%

%

1
**0/58

1

0/10

0/03

1

0/17

0/10

**0/99

1

*-0/40

-0/31

-0/11

-0/14

0/09

1

-0/16

-0/12

-0/12

0/24

1

0/01

0/11

**0/82

**0/82

-0/05

-0/26

1

-0/05

-0/05

**-0/94

**-0/94

0/09

0/18

**-0/86

1

-0/006

0/28

-0/14

-0/13

-0/12

0/05

-0/22

0/15

1

0/13

*0/44

-0/16

-0/13

-0/13

-0/09

-0/10

0/10

**0/77

1

-0/10

-0/29

0/04

0/02

0/18

-0/16

0/02

-0/10

-0/05

0/18

0/09

1

0/30

0/05

0/07

-0/17

-0/09

0/24

-0/09

0/10

0/37

**-0/54

0/21

-0/35

-0/07

-0/10

0/09

0/27

-0/26

0/18

-0/05

**-0/64

-0/32

-0/55

**0/52

**0/81

-0/06

-0/007

-0/25

-0/004

-0/05

0/06

1
**

1

0/02

0/13

-0/29

0/07

-0/17

1

-0/004

0/002

-0/22

-0/22

-0/04

-0/08

-0/17

0/29

*0/46

0/29

-0/32

0/36

0/00

-0/14

-0/006

0/13

**0/64

**0/64

-0/02

-0/29

**0/95

**-0/66

-0/19

-0/06

-0/04

0/33

-0/28

-0/05

0/006

-0/13

**-0/64

**-0/64

0/02

0/29

**-0/94

**0/66

0/19

0/06

0/04

-0/33

0/28

0/05

جدول  .3همبستگی بين اشکال مختلف پتاسيم خاک و برخی از عناصر تشکيل دهنده کل آن
K

محلول

 Kتبادلی

 Kقابل
جذب

 Kتثبيت
شده

Kساختمانی

 Kکل

Fe

AL

Si

mg/kg soil

 Kمحلول

1

 Kتبادلی

0/05

1

 Kقابل جذب

0/19

**0/98

1

 Kتثبيت شده

0/31

**0/53

**0/57

1

 Kساختمانی

-0/24

-0/03

-0/07

-0/05

1

 Kکل

-0/20

0/09

0/05

0/06

**0/99

1

Fe

-0/23

0/09

0/06

0/10

**0/92

**0/93

1

Al

-0/21

0/10

0/06

0/08

**0/94

**0/95

**0/96

1

Si

0/05

-0/21

-0/20

-0/14

**0/65

**0/63

**0/58

**0/56

پتاسيم قابل جذب

تحليل آماری نشان داد که پتاسيم قابل جذب در سطح آماری
یک درصد در نقاط مختلف با یکدیگر اختالف معنیدار دارند
(جدول  .)1مشابه با روندی که برای پتاسيم تبادلی مالحظه شد،
ميزان پتاسيم قابل جذب در منطقه ایذه با ميانگين 2381/5
ميلیگرم بر کيلوگرم بيشترین و در منطقه هفتگل با ميانگين
 462/0ميلیگرم بر کيلوگرم کمترین ميزان را داشت (شکل .)5
نظر به اینکه بيش از  95درصد از پتاسيم قابل جذب در بخش
تبادلی قرار دارد ،چنين روندی برای این شکل از پتاسيم قابل
انتظار است .در منطقه ایذه ميزان  CECخاک و  CECرس آن،
نسبت به مناطق دیگر به جزء آبادان بيشتر میباشد .ميزان پتاسيم
قابل جذب در شرایط با هوادیدگی کم کانیها و عدم جذب گياهی
(نبود پوشش گياهی دائمی یا آبياری گياهان زراعی) و همچنين
کمی ميزان آبشویی خاک به دليل بارندگی کم ،با  CECارتباط

1

مستقيم دارد .در منطقه ایذه ،افزایش ميزان هوادیدگی ناشی از
شرایط مناسب زهکشی و رطوبت بيشتر (با ميانگين بارندگی680
ميلیمتر در سال) ،باعث رهاسازی بيشتر پتاسيم از کانیها و در
نتيجه افزایش پتاسيم قابل جذب در این منطقه نسبت به مناطق
دیگر شده است .با افزایش مقادیر رس ،مقدار پتاسيم قابل جذب
درجه همبستگی باالیی دارد که به ذخيره شدن پتاسيم در رس-
های خاک مربوط میگردد .محققين دیگر نيز چنين نتایجی در
این خاکها را گزارش نمودهاند ).)Jafari et al., 2010
نتایج نشان میدهد که پتاسيم قابل جذب با پتاسيم تبادلی
و تثبيت شده رابطه مثبت و معنیداری را در سطح  %1نشان داد
(جدول  2و  .)3ميزان سنگریزه نيز از بين خصوصيات خاک رابطه
مثبت و معنیداری در سطح  %1داشت که قبالً علت آن شرح
داده شد .با جذب پتاسيم موجود در محلول خاک به وسيله گياه،
تعادل بين دو نوع پتاسيم به هم خورده و برای برقراری این تعادل،
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 .)Moshfegh, 2016نمونهای از الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط
به کانیهای رسی این مناطق در شکل ( -4باال) نشان داده شده
است .کانی رسی ایليت با پيک  10آنگسترمی در الگوهای پراش
پرتو ایکس دیده میشود .حضور پيک قوی  10آنگسترومی در این
الگوی پراش پرتو ایکس نشان از وجود مقادیر زیادی از ایليت در
این نمونه دارد.
همچنين نمونهای از پراش پرتو ایکس برای منطقه هفتکل
در شکل ( -4پایين) نشان داده شده است .به دليل وجود مقادیر
زیادی از کانیهای رسی پالیگورسکایت و همچنين کلریت در
این خاکها و در نتيجه کاهش ميزان نسبت کانی ایليت ،ميزان
پتاسيم ساختمانی در این خاکها کم میباشد .پتاسيم ساختمانی
معموالً به عنوان مخزن پتاسيم خاک در نظر گرفته میشود.
قابليت دسترسی این شکل از پتاسيم به عواملی مانند مقدار
پتاسيم در سایر فازها و درجه هوادیدگی فلدسپارها و ميکاهای
حاوی پتاسيم بستگی دارد ( .)Farshadirad et al., 2011طبق
پژوهشهای انجام شده ،حدود  98درصد از پتاسيم خاک در
فلدسپاتهای پتاسيم و سيليکاتهای الیهای قرار دارد که نشان-
دهنده اهميت این کانیها در تأمين پتاسيم مورد نياز گياه می-
باشد (.)Andrist-Rangel et al., 2010

بخشی از پتاسيم قابل تبادل وارد فاز محلول خاک شده تا تعادل
جدیدی برقرار گردد .اضافه کردن کودهای پتاسه محلول به خاک،
تعادل شيميایی را در جهت عکس حالت اول به هم زده و ميزان
پتاسيم محلول خاک افزایش پيدا میکند .در این حالت ،پتاسيم
جذب سطحی کلوئيدهای خاک میشود تا تعادل مجدداً برقرار
گردد (Karimi Moridani, 2015؛ Jafari and Baghernejad,
.)2007
پتاسيم ساختمانی

تحليل آماری مربوط به ميزان پتاسيم ساختمانی در جدول ()1
آورده شده است .مطابق این جدول اختالف ميزان پتاسيم
ساختمانی در سطح احتمال  %5در نقاط مختلف معنیدار شده
است اما پتاسيم ساختمانی عاری در نقاط مختلف اختالف معنی-
داری با هم ندارند که میتواند به یکسان بودن تقریبی ميزان رس
و نسبت نوع رسها مربوط باشد .بيشترین ميزان پتاسيم
ساختمانی در منطقه اميدیه و کمترین ميزان آن در منطقه
هفتکل مشاهده شد .وجود کانیهای رسی ایليت به ميزان زیاد در
منطقه اميدیه و کشت و کار کم به دليل شوری زیاد خاک از
علتهای اصلی زیادی پتاسيم در این خاکها میباشد ( Zaker
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شکل  .4مقادير زياد ايليت در خاکهای منطقه اميديه با پيک قوی  10آنگستروم (باال) .مقادير قابل توجه پالیگورسکايت در خاکهای منطقه هفتگل با پيک 10.55
آنگستروم (پايين ،پيکها به ترتيب از باال به پايين اشباع با منيزيم ،منيزيم و اتيلن گليکول ،اشباع با پتاسيم و اشباع با پتاسيم و حرارت تا  550درجه سانتیگراد).

جعفری :ارتباط بين اشکال پتاسيم با ويژگيهای فيزيکوشيميايی 1729 ...

ميزان پتاسيم ساختمانی)(mg/kg

۴۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰
۰

ميزان پتاسيم کل )(mg/kg

۴۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰
۰

شکل  .5ميزان پتاسيم ساختمانی (باال) و پتاسيم کل (پايين) در مناطق مختلف استان خوزستان

پتاسيم ساختمانی با پتاسيم کل ،سدیم کل ،پتاسيم
محلول ،ميزان آهن ،آلومينيوم و سليسيم رابطه مثبت و معنی-
داری را در سطح  %1نشان داد (جدول  .)2وجود آهن میتواند
نشان از وجود مقادیر قابل توجهی از رسهای اوليه و سطح کم
هوادیدگی در کانیها باشد .آهن به دليل وجود حالتهای مختلف
در شرایط اکسيد و احيایی ،پتانسيل هوادیدگی باالیی بهویژه در
مناطق مرطوب داشته و سبب میشود که در شرایط مختلف
اکسيداسيون و احياء ،ساختمان رس تخریب شده و آهن آزاد
گردد .بنابراین وجود آهن در خاک میتواند شاخصی از ميزان کم
هوادیدگی در خاک بوده و این به معنی آن است که پتاسيم
ساختمانی بيشتری در خاک وجود دارد .همچنين ميزان پتاسيم
ساختمانی با ميزان گچ رابطه مثبت و معنیداری در سطح  %5و
با آهک رابطه منفی و معنیداری در سطح  %1داشت (جدول  2و
 .)3وجود گچ در خاک نشان از ميزان کم آبشویی و هوادیدگی
کم است .گچ جزء ترکيباتی است که در اولين مراحل آبشویی از
خاک خارج میگردد .بنابراین وجود آن در خاک نشان از کمترین
ميزان هوادیدگی در خاک را داشته و به این معنی است که پتاسيم
از خاک حذف نشده است .هرچه ميزان آهک در خاک زیاد باشد
به آن معنی است که کانیهای رسی که حاوی پتاسيم در خاک
هستند کمتر بوده و به این دليل با افزایش ميزان آهک ،ميزان
پتاسيم ساختمانی کاهش مییابد.

پتاسيم کل

تحليل آماری مربوط به پتاسيم کل در جدول ( )1نشان داده است.
مطابق این جدول ،ميزان پتاسيم کل در سطح احتمال  %5در
نقاط مختلف معنیدار شده است اما پتاسيم کل عاری در نقاط
مختلف اختالف معنیداری با هم ندارند .بيشترین ميزان پتاسيم
کل در منطقه اميدیه و کمترین ميزان آن در منطقه هفتکل
مشاهده شد .نظر به اینکه بين اجزاء پتاسيم ،بيش از  90تا 95
درصد از پتاسيم را پتاسيم ساختمانی تشکيل میدهد میتوان
اذعان نمود که پتاسيم کل نيز از روندی مشابه با روندی که برای
پتاسيم ساختمانی مشاهده شد پيروی کند که در این بخش نيز
چنين نتيجهای حاصل شده است .در مورد پتاسيم کل عاری نيز
کمترین ميزان آن در منطقه هفت تپه و کارون و بيشترین ميزان
آن در منطقه اميدیه حاصل شد .چنين نتيجهای مؤید همان
نتایجی است که از بحث رابطه بين پتاسيم ساختمانی و کل
حاصل شد ،با این تفاوت که در این حالت اثرات ترکيبات فاقد
پتاسيم حذف شده تا اثرات ترکيبات معدنی اثرگذار بر ميزان
پتاسيم بيشتر نمایان شود .وجود مقادیر زیاد پتاسيم ساختمانی
در خاکهای منطقه اميدیه ،میتواند به اثرات وجود مقادیر
متنابهی از ایليت و ميکا در این خاکها مربوط باشد که در بحث
قبلی به آن اشاره شد .نتایج تحقيق )Najafi Ghiri and )2013
 Abtahiنيز مؤید این امر است.
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پتاسيم کل نيز مشابه با پتاسيم ساختمانی ،با سدیم کل،
پتاسيم محلول و ساختمانی ،ميزان آهن ،آلومينيوم و سيليسيم
رابطه مثبت و معنیداری در سطح  %1و با ميزان روی رابطه مثبت
و معنیداری در سطح  %5نشان داد .از بين خصوصيات خاک نيز
پتاسيم کل با ميزان گچ رابطه منفی و معنیداری در سطح  %5و
با آهک رابطه منفی و معنیداری در سطح  %1داشت که با توجه
به نبود پتاسيم در گچ و آهک ،منطقی به نظر میرسد .نظر به
اینکه آهن ،آلومينيم و سيليسيم اجزاء اصلی تشکيل دهنده رسها
هستند ،بنابراین پتاسيم کل با ميزان این ترکيبات همبستگی
باالیی دارد .به عبارتی هرچه ميزان اجزایی مثل سيليس ،آهن و
آلومينيم بيشتر باشد نشان از باال بودن ميزان رس داشته و باال
بودن ميزان رس نشان از افزایش ميزان پتاسيم کل دارد .البته
قبالً نيز تأکيد شد که هر نوع رسی حاوی پتاسيم نيست و این
ميزان رسهای حاوی پتاسيم هستند که در خاک تعيين کننده
ميزان پتاسيم و ارتباط رس با پتاسيم میباشند .همچنان که
) Hashemi and Abbaslou )2016نيز عامل اصلی نگهداری
پتاسيم در خاک را به رسهای ایليت و ایليت -اسمکتيت نسبت
دادند.

نتيجهگيری
ميزان پتاسيم محلول با ميزان رسها رابطه معکوسی داشت اما
ميزان پتاسيم تبادلی با کاهش رس کاهش یافت .همبستگی
باالیی بين بافت خاک و پتاسيم قابل جذب دیده شد .با افزایش

مقادیر رس ،مقدار پتاسيم قابل جذب افزایش یافت .پتاسيم
تثبيت شده نيز به نوع و مقدار رسها در خاک بستگی داشت.
پتاسيم ساختمانی با ميزان آهن و رس در خاک ،رابطه مثبت و
معنیداری نشان داد اما با ميزان گچ در خاک رابطه منفی داشت.
پتاسيم کل بنا به همبستگیهایی که با ميزان رسها داشت با
ميزان آهن ،آلومينيم و سيليس که اجزاء اصلی تشکيل دهنده
رسها میباشند همبستگی باالیی نشان داد .هرچه ميزان اجزایی
مثل سيليس ،آهن و آلومينيم بيشتر بود ميزان پتاسيم کل نيز
بيشتر شد .نکته مهم آن بود که مقادیر پتاسيم در خاکهای
مختلف مورد مطالعه متفاوت بود و این برخالف تلقی است که
تاکنون در مورد خاکهای استان وجود داشت که تصور میشد
این خاکها به دليل جوان بودن دارای مقادیر نسبتاً مشابهی از
پتاسيم هستند .این تغييرات به نوع کانیها ،سوابق کشت ،نوع
کشت و شرایط آبشویی اراضی مربوط میشد .تفاوت زیادی در
ميزان پتاسيم و پتاسيم عاری برای خاکهای مناطق حاوی گچ
مالحظه شد .با حذف مقادیر گچ از وزن کلی خاکها ،ميزان
پتاسيم خاک به مراتب افزایش یافت.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح پژوهشی شماره  931/13دانشگاه
کشاورزی و منابع طبيعی خوزستان میباشد و هزینه آن از منبع
پژوهانه دانشگاه تأمين شده است که تشکر و قدردانی میشود.
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