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موازنه عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در مزارع مختلف گندم در گرگان
Balance of N, P and K Nutrients in Different Wheat Farms in Gorgan
بنیامین ترابی ،*1افشین سلطانی ،2سراهلل ااششی 2و ابراهیم
تاریخ دریافت22/10/11 :

زینلی3

تاریخ پذیرش23/12/11 :

چکیده
موازنه عناصر غذایی یکی از شاخصهای تعیین کارآیی استفاده از عناصر غذایی در سیستمهای کشاورزی است .بدینمنظور تحقیق
حاضر برای ارزیابی کارآیی استفاده از عناصر غذایی در مزارع مختلف اندم در شهرستان اراان انجام شد .در این مطاشعه اطالعات
مربوط به مدیریت کوددهی شامل نوع و میزان مصرف کودهای مختلف ثبت شد .با توجه به نوع کود میزان خاشص نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم برای هر مزرعه محاسبه شد .همچنین با استفاده از مدل  QUEFTSمیزان عرضه این عناصر توسط خاک تعیین شد که این
مقادیر برای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهترتیب  33 ،11و  131کیلوارم در هکتار بود .در پایان فصل رشد غلظت این عناصر در ایاه از
طریق تجزیه بافت اندازهایری شد و میزان خروج این عناصر در واحد هکتار تخمین زده شدند .در نهایت موازنه عناصر غذایی از طریق
اختالف بین عناصر ورودی (عرضهشده از طریق کود و خاک) و خروجی از مزارع محاسبه شد .نتایج نشان داد تقریبا نیمی از مزارع
اندم دارای کمبود مصرف نیتروژن (موازنه منفی) بودند .میزان کمبود برای نیتروژن بین  3تا  13/3کیلوارم در هکتار متغیر بود
درحاشیکه در نیم دیگر مزارع حدود  1/3تا  121/3کیلوارم در هکتار مازاد نیتروژن وجود داشت (موازنه مثبت) .مازاد فسفر و پتاسیم
تقریبا در همه مزارع مشاهده شد که مقدار آن بهترتیب بین  11/2تا  92/3و  11/0تا  110کیلوارم در هکتار تخمین زده شد (موازنه
مثبت).
واژههای کلیدی :مدیریت کوددهی ،مدل  ،QUEFTSعرضه عناصر

 2 ،1و  .3به ترتیب استادیار ،استادان و دانشیار اروه زراعت دانشکده توشیدات ایاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اراان ،اراان ،ایران
Email: ben_torabi@yahoo.com
* :نویسنده مسئول
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ساکو و همکاران ( )2003از شاخص مازاد عناصر غذایی
(ورودی-خروجی) بهعنوان یکی از شاخصهای تلفات باشقوه
عناصر غذایی در سیستم کشاورزی در سطح مزرعهای تا
منطقهای استفاده کردند .آنها مازاد عناصر غذایی برای
سیستمهای مختلف کشاورزی را بین  22تا  321کیلوارم در
هکتار تخمین زدند و نشان دادند علیرغم وضع قانون محلی در
استفاده از کودهای مایع ،کشاورزان از کودهای جامد استفاده
میکنند که منجر به مازاد عناصر غذایی در خاک در مزارع
مختلف میاردد .نتایج آنها نشان داد که تبادل کودهای دامی
بین سیستمهای مختلف کشاورزی میتواند منجر به کاهش
چشمگیر در استفاده از کودهای معدنی اردد ،اما در مقیاس
منطقهای یک حد قابلپذیرش برای مازاد نیتروژن و پتاسیم
میتواند وجود داشته باشد درحاشیکه مازاد فسفر میتواند
تهدید جدی برای محیطزیست باشد .باسانینو و همکاران
( )2011نشان دادند که بیشترین مازاد عناصر غذایی نیتروژن،
فسفر و پتاسیم بهترتیب حدود  32 ،113و  20کیلوارم در
هکتار بودند .آنها نشان دادند که مازاد نیتروژن به مصرف زیاد
کودهای معدنی و مازاد فسفر به مصرف بیشتر کودهای آشی
مربوط بود .فونگ 0و همکاران ( )2011نشان دادند در
سیستمهای مختلف کشاورزی موردمطاشعه آنها مازاد نیتروژن،
فسفر و پتاسیم وجود دارد .آنها اظهار کردند این مازاد عناصر
غذایی و موازنه مثبت اارچه میتواند حاصلخیزی خاک را حفظ
کند ،اما احتماال باعث آشودای زیستمحیطی خواهند شد .با
توجه به اهمیت موازنه عناصر غذایی در سیستمهای مختلف
کشاورزی ،این مطاشعه با هدف بررسی میزان مصرف عناصر
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،تعیین مقدار عناصر خروجی از خاک
و موازنه این عناصر در مزارع مختلف اندم در اراان انجام شد.

مقدمه
اراان یکی از مناطق مستعد توشید اندم در ایران است .طبق
آمار سال  2111از کل سطح زیرکشت محصوالت زراعی حدود
 31درصد از آن به کشت اندم اختصاصیافته است (12132
هکتار) که از این مقدار حدود  3درصد مربوط به کشت دیم و
 21درصد مربوط به کشت آبی میباشد .متوسط توشید اندم
تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان اراان بهترتیب  1110و
 3931کیلوارم در هکتار بوده است .با توجه به افزایش جمعیت
نیاز به افزایش توشیدات کشاورزی بهخصوص اندم ضروری
است .افزایش سطح زیرکشت بهدشیل محدود بودن و نامناسب
بودن اراضی تقریبا غیرممکن و یا در صورت امکان بسیار
هزینهبر است؛ بنابراین افزایش توشید میبایست متکی به افزایش
عملکرد در واحد سطح باشد (ترابی.)1321 ،
استفاده مناسب از عناصر غذایی بهویژه نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم و موازنه صحیح آن در خاک میتواند در افزایش عملکرد
و ثبات حاصلخیزی خاک مؤثر باشد (ساکو 1و همکاران2003 ،؛
باسانینو 2و همکاران .)2011 ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم معموال
بهصورت کودهای شیمیایی بهعنوان منبع غذایی در این نواحی
استفاده میشوند؛ اما این کودها معموال بدون توجه به درک
واقعی از پتانسیل عملکرد و میزان مورد نیاز و نسبت عناصر
غذایی کودها استفاده میشوند (ترابی1321 ،؛ طاشبیزاده،
 .)1311استفاده از این کودها معموال وابسته به سیاستهای
کلی کشور ،شرایط بازار و وضعیت ماشی کشاورزان وابسته است.
کشاورزان معموال بدون توجه به شرایط اقلیمی ،دانش و آموزش
چگونگی مصرف کود و تأثیر آن روی پایداری و حاصلخیزی
بلندمدت خاک از کودها استفاده میکنند (ماان.)2008 ،3
برخی از تحقیقات انجامشده در این منطقه نشان داد که
کشاورزان از عناصر نیتروژن و پتاسیم بهمیزان نسبتا پایینی
استفاده میکنند و پایین بودن مصرف این عناصر میتواند باعث
کاهش عملکرد در مزارع اندم اردد (ترابی 3و همکاران2011 ،؛
ترابی و همکاران1321 ،؛ طاشبیزاده .)1311 ،استفاده کمتر از
این عناصر با توجه به سیستم کشت فشرده در این منطقه
میتواند منجر به خروج عناصر غذایی و تضعیف خاک اردد.
موازنه عناصر غذایی روشی است که برای تخمین کمبود مصرف
عناصر غذایی در سیستم کشاورزی مورد استفاده قرار میایرد
که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار توشید عملکرد و حفظ
حاصلخیزی خاک داشته باشد.

مواد و روشها
شهرستان اراان با میانگین درازمدت بارندای ساالنه 119
میلیمتر ،دامنه نوسان دمای ساالنه  11درجه سانتیاراد،
ارتفاع  13متر از سطح دریا و میانگین دمای ساالنه  13درجه
سانتیاراد در عرض جغرافیایی  31درجه و  10دقیقه شماشی و
طول جغرافیایی  03درجه و  29دقیقه شرقی قرار دارد .در این
منطقه ،معموال یک فصل معتدل و نیمهمرطوب (از اواسط پاییز
تا اوایل بهار) بهوسیله یک فصل نسبتا ارم و نیمهمرطوب دنبال
میشود .بیشترین میزان بارندای در اسفندماه با حدود 11
میلیمتر و کمترین آن در تیرماه با  21میلیمتر اتفاق میافتد.
بیشترین مقدار بارندای در این شهر نیز در فصول پاییز و
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در نهایففت توزیففع مصففرف کودهففای مختلففف در مففزارع و
همچنین میزان عناصفر نیتفروژن ،فسففر و پتاسفیم واردشفده و
خارج شفده از مفزارع مفورد بررسفی قفرار ارففت .همچنفین از
اختالف بین میزان عناصر ورودی (شامل مجموع عناصر کفودی
و عرضهشده توسط خفاک) و خروجفی از مزرعفه بفرای ارزیفابی
چگونگی مصرف این عناصر استفاده شد.

زمستان صورت میایرد .براساس میانگینهای درازمدت
پایینترین حداقل و حداکثر دمای این شهرستان در دیماه
بهترتیب  3و  11درجه سانتیاراد میباشد .بعد از این ماه
حداقل و حداکثر دما افزایش مییابد و در تیرماه بهترتیب با 22
و  32درجه سانتیاراد به حداکثر خود میرسد .حداقل و
حداکثر تشعشع بهترتیب در ماههای آذر و خرداد با  1و 22
مگاژول بر مترمربع در روز میباشد.
تحقیق حاضر در سال  1312در  30مزرعه در مناطق
سرخنکالته ،آققال و ورسن از توابع شهرستان اراان اجرا شد.
در این مطاشعه مزارع بهطور تصادفی انتخاب شدند و اطالعات
مربوط به مدیریت کوددهی شامل نوع و میزان کود و میزان
عملکرد واقعی ثبت شدند .با استفاده از فرمول شیمیایی
کودهای مورداستفاده میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاشص
مصرفشده در این مزارع تخمین زده شدند .همچنین برای
تعیین میزان عرضه عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم توسط
خاک از مدل  QUEFTSاستفاده شد (سلطانی و مداح.)1312 ،
در این مدل میزان عرضه عناصر غذایی فوق توسط خاک ،با
فرض دستیابی به حداقل عملکرد اندم ( 2111کیلوارم در
هکتار) در این منطقه در حاشت بدون استفاده از کود تخمین
زده شد.
در پایان فصل رشد غلظت نیتروژن ،پتاسیم و فسففر دانفه و
غیردانه اندازهایری شد .بدینمنظور در هفر مزرعفه سفه پفالت
بهطور تصادفی انتخاب و در هر کرت  11بوته بفهطفور تصفادفی
انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد .نمونفههفا بفهصفورت دانفه و
غیردانه در داخل آون در دمای  91درجه سانتیافراد بفهمفدت
 92ساعت خشک و وزن شدند .اجزای دانفه و غیردانفه بفهطفور
جدااانه آسیاب شده و از هر قسمت (دانه و غیردانه) یک نمونفه
بهطور تصادفی انتخاب و غلظت نیتفروژن ،پتاسفیم و فسففر آن
اندازهایری شد .برای تعیین غلظفت عناصفر ایفاه ابتفدا نمونفه
ایاهی با استفاده از اسید سفوشفوریک هضفم شفد (روش تفر) و
پس از عصفارهایفری نیتفروژن از روش کلفدال ،فسففر از روش
اوشسن (بفا اسفتفاده از وانفادات موشیبفدات) و پتاسفیم از طریفق
دستگاه فلیمفتومتر انفدازهایفری شفدند .بفا اسفتفاده از غلظفت
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم اندازهایری شده دانه و غیردانه میفزان
خروج هر عنصر از مزرعه توسط ایاه محاسفبه شفد (سفلطانی،1
 .)2009میزان خروج هر عنصر در واحد هکتار در هر مزرعفه بفر
اساس مقدار عنصر خارجشده توسط دانه (حاصلضفرب غلظفت
عنصر موردنظر و عملکرد دانه) و غیردانه (حاصلضفرب غلظفت
عنصر موردنظر و عملکرد غیردانه) تخمین زده شد.

نتایج و بحث
ارزیابی عناصر غذایی ورودی
متوسط نیتروژن ورودی کودی در مزارع مورد مطاشعه حدود 23
کیلوارم در هکتار و با دامنه تغییرات  13/1تا  190/0کیلوارم
در هکتار بوده است (جدول  .)1منابع تأمینکننده کود نیتروژن
در این مزارع شامل کودهای اوره ،آمونیوم دیفسفات ،نیترات
فسفات آمونیوم ،نیترات آمونیوم ،سوشفات آمونیوم و کود کامل
بودند .کود اوره در همه مزارع موردمطاشعه استفاده شد و
بهمیزان  33تا  190/0کیلوارم نیتروژن در هکتار به خاک
اضافه کرد؛ درحاشیکه سایر کودهای تأمینکننده نیتروژن در
همه مزارع استفاده نشدند .آمونیوم دیفسفات در  11مزرعه
بهمیزان  2تا  31کیلوارم نیتروژن در هکتار ،فسفات
نیتراتآمونیوم در  3مزرعه بهمیزان  13تا  21/0کیلوارم
نیتروژن در هکتار ،نیتراتآمونیوم در  3مزرعه بهمیزان  11/0تا
 31/0کیلوارم نیتروژن در هکتار ،سوشفاتآمونیوم و کود کامل
هر کدام در  2مزرعه و بهترتیب بهمیزان  11/0تا  21و  9/0تا
 10کیلوارم نیتروژن در هکتار به خاک اضافه کردند (جدول
 .)2بهطورکلی کود اوره  12/0درصد از کل نیتروژن ورودی
کودی ( 23کیلوارم در هکتار) را تأمین کرد و مابقی آن از
طریق سایر کودهای فوقاشذکر تأمین شد که سهم آنها بین
 1/1تا  0/3درصد متغیر بود.

1. Soltani
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جدول  :1میانگین ،حداقل و حداکثر عناصر ورودی (عرضهشده توسط کود و خاک) و خروجی از مزرعه و موازنه آنها (کیلوارم در
هکتار) در مزارع اندم در منطقه اراان .مقدار عرضه خاک تخمین زدهشده توسط مدل  QUEFTSبرای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
بهترتیب  33 ،11و  131کیلوارم در هکتار بودند
Table 1: Mean, minimum and maximum input nutrients (supplied by fertilizer and soil), output nutrients, and balance of
them (kg/ha) in different wheat farms in Gorgan. Values of supply of N, P and K in soil estimated by QUEFTS model
were 61, 34 and 136 kg/ha, respectively
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
پارامتر
N
P
K
میانگین
حداقل
حداکثر
میانگین
حداقل
حداکثر
میانگین
حداقل
حداکثر
Parameter
Max

Min

Mean

Max

Min

Mean

Max

Min

Mean

246.4

136.0

157.7

97.4

34.0

55.6

236.5

125.8

155.0

110.4

0.0

21.7

63.4

0.0

22.6

175.5

64.8

94.0

139.7

49.4

96.6

27.9

11.1

19.6

214.4

71.3

146.9

36.9

11.8

24.2

24.5

8.2

16.7

173.3

56.1

116.6

107.6

37.6

72.4

5.2

0.85

2.9

53.3

15.2

30.3

115.1

-14.5

61.1

79.2

10.9

36.0

128.3

-63.4

8.1

ورودی (کود و خاک)
)Input (fertilizer and soil

ورودی (کود)
)Input (fertilizer

خروجی (کل ایاه)
)Output (total plant

خروجی (دانه)
)Output (grain

خروجی (بقایا)
)Output (straw

موازنه عناصر غذایی
Balance of nutrient

کیلوارم پتاسیم در هکتار ،به خاک اضافه کردند (جدول .)1
منابع تأمینکننده کود پتاسیم در این مزارع شامل سوشفات
پتاسیم ،کلرور پتاسیم و کود کامل بودند .کود سوشفات پتاسیم
در  22مزرعه و بهمیزان  23/1تا  21/1کیلوارم پتاسیم در
هکتار ،کلرور پتاسیم در  9مزرعه بهمیزان  31/0تا 11/1
کیلوارم پتاسیم در هکتار و کود کامل در  2مزرعه به مقدار 11
و  21کیلوارم پتاسیم در هکتار به خاک اضافه کردند (جدول
 .)2سوشفات پتاسیم از مهمترین منابع تأمینکننده پتاسیم در
این مزارع بود و سهم آن از پتاسیم ورودی در مزارع (21/9
کیلوارم پتاسیم در هکتار)  91درصد بود درحاشیکه سهم
کلرور پتاسیم و کود کامل به ترتیب  21/0و  2/0درصد بودند.
نتایج حاصل از مدل  QUEFTSنشان داد که میزان عرضه
عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم توسط خاک با توجه به
دستیابی به حداقل عملکرد ممکن ( 2111کیلوارم در هکتار)
تحت شرایط عدممصرف کود بهترتیب حدود  33 ،11و 131
کیلوارم در هکتار میباشد؛ بنابراین کل عناصر غذایی ورودی
شامل عناصر کودی و عناصر عرضهشده توسط خاک خواهد بود.

میزان فسفر ورودی کودی در مزارع بهطور متوسط 22/1
کیلوارم در هکتار و با دامنه تغییرات صفر تا  13/3کیلوارم در
هکتار بود (جدول  .)1منابع تأمینکننده کود فسفر در این
مزارع شامل سوپرفسفات تریپل ،دیآمونیوم فسفات ،نیترات
فسفات آمونیوم و کود کامل بودند .کود سوپر فسفات تریپل در
 32مزرعه و به میزان  23تا  22کیلوارم فسفر در هکتار،
دیآمونیومفسفات در  11مزرعه بهمیزان  23تا  22کیلوارم
فسفر در هکتار ،نیترات فسفات آمونیوم در  3مزرعه بهمیزان
 11تا  21کیلوارم فسفر در هکتار و کود کامل در  2مزرعه به
مقدار  3و  1کیلوارم فسفر در هکتار به خاک اضافه کردند
(جدول  .)2سوپر فسفات تریپل از مهمترین منابع تأمینکننده
فسفر مزارع مورد مطاشعه بود و سهم آن در فسفر ورودی (22/1
کیلوارم در هر هکتار)  92درصد بود؛ درحاشیکه سهم آمونیوم
فسفات  20درصد ،نیترات فسفات آمونیوم  2/3درصد و کود
کامل  1/1درصد بودند.
کودهای پتاسه مورد استفاده در مزارع بهطور متوسط 21/9
کیلوارم پتاسیم در هر هکتار ،با دامنه تغییرات صفر تا 111/3
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جدول  :2کودهای متفاوت استفاده شده در مزارع مختلف اندم و میانگین ،حداقل و حداکثر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم (کیلوارم در
هکتار) تأمینشده از آنها n .نشاندهنده تعداد کل مزارع موردمطاشعه میباشد
)Table 2: Various fertilizers used in different wheat farms and the mean, minimum and maximum N, P and K (kg/ha
provided from them. n indictes the total number of studied farms
نوع کود
تعداد مزارع
میانگین
حداقل
حداکثر
Farms number

Fertilizer type

Max

Min

Mean

175.5

34.0

84.0

45

36.0

9.0

21.6

10

26.5

13.0

18.0

4

41.5

16.5

30.3

3

21.0

10.5

15.8

2

کود کامل

15.0

7.5

12.3

2

Complete fertilizer

92.0

23.0

49.9

32

92.0

23.0

52.3

11

20.0

10.0

13.8

4

کود کامل

8.0

4.0

6.0

2

Complete fertilizer

96.0

24.0

38.2

22

61.0

30.5

43.6

7

کود کامل

20.0

10.0

15.0

2

Complete fertilizer

منابع نیتروژن
)(n= 45

Sources of N

اوره
Urea

فسفات آمونیوم
Ammonium phosphate

فسفات نیترات آمونیوم
Ammonium nitrate phosphate

نیترات آمونیوم
Ammonium nitrate

سوشفات آمونیوم
Ammonium sulfate

منابع فسفر
)(n= 44

Sources of P

سوپرفسفات تریپل
Triple super phosphate

فسفات دیآمونیوم
Diammonium phosphate

فسفات نیترات آمونیوم
Ammonium nitrate phosphate

منابع پتاسیم
)(n= 44

Sources of K

سوشفات پتاسیم
Potassium sulfate

کلرید پتاسیم
Potassium chloride

مصرف بیشتر کود نیتروژن ضروری میباشد .در مابقی مزارع از
کل نیتروژن ورودی بین  1/3تا  121/3کیلوارم در هکتار از
نیتروژن ورودی از مزرعه خارج نشده بود (موازنه مثبت؛ شکل
 . )2این موضوع بیانگر این است که در این مزارع نه تنها کمبود
وجود نداشته بلکه مازاد نیتروژن هم وجود داشته است .نتایج
نشان داد در مجموع مزارع بهطور متوسط از  100کیلوارم در
هکتار نیتروژن ورودی ،حدود  1/1کیلوارم در هکتار از آن از
مزارع خارج نشده است (جدول  .)2با توجه به اختالف میزان
عرضه نیتروژن در خاک ( 11کیلوارم در هکتار) و کل نیتروژن
خروجی ،استنباط شد که در  20مزرعه دارای موازنه مثبت
نیتروژن (شکل  )2در صورت عدممصرف کود نیتروژن ،کمبود
نیتروژن مشاهده خواهد شد (شکل  .)3ترابی و همکاران
( )2011نشان داده بودند پایین بودن مصرف فعلی نیتروژن در

خروجی و موازنه عناصر غذایی
نتایج تجزیه بافت ایاه نشان داد که نیتروژن خروجی از مزارع
مورد مطاشعه بین  91/3تا  213/3کیلوارم در هکتار و بهطور
متوسط حدود  139کیلوارم در هکتار بوده است (جدول .)1
نتایج تجزیه همبستگی نشان داد یک رابطه مثبت و معنیداری
بین عملکرد و میزان نیتروژن خروجی توسط ایاه وجود دارد
(r = 1/99؛  .)Pr > 1/1111همچنان که در شکل  1نشان
دادهشده است با افزایش هر واحد عملکرد حدود 1/122
کیلوارم نیتروژن در هکتار توسط ایاه از مزرعه خارج میشود.
موازنه بین نیتروژن ورودی (از طریق کود و خاک) و خروجی
نشان داد که در  21مزرعه کمبود نیتروژن (موازنه منفی) وجود
داشته است (شکل  .)2میزان این کمبود نیتروژن بین  3/1تا
 13/3کیلوارم در هکتار بود؛ بنابراین جهت رفع این کمبود
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شکل  :1رابطه بین عملکرد با نیتروژن (اشف) ،فسفر (ب) و پتاسیم (ج) خروجی توسط ایاه در مزارع مختلف اندم n .نشاندهنده تعداد
کل مزارع مورد مطاشعه میباشد
Fig. 1: Relationship of yield to total N (a), P (b), and K (c) output in different wheat farms. n indictes the total number
of studied farms

نتایج نشان داد فسفر خروجی از مزارع موردمطاشعه بین
 11/1تا  29/2کیلوارم در هکتار و بهطور متوسط حدود 12/1
کیلوارم در هکتار بود (جدول  .)1نتایج تجزیه همبستگی نشان
داد یک رابطه مثبت و معنیداری بین عملکرد و میزان فسفر
خروجی توسط ایاه وجود داشت (r = 1/11؛ .)Pr > 1/1111
نتایج تجزیه رارسیون نشان داد با افزایش هر واحد عملکرد
حدود  1/112کیلوارم در هکتار فسفر توسط ایاه از مزرعه
خارج شد (شکل  .)1موازنه بین فسفر ورودی (از طریق کود و
خاک) و خروجی از مزرعه نشان داد نه تنها در هیچیک از مزارع
موردمطاشعه کمبود فسفر وجود نداشت ،بلکه در همه مزارع
مازاد فسفر ورودی وجود داشت (موازنه مثبت) .مقدار مازاد
فسفر ورودی در این مزارع بین  11/2تا  92/3کیلوارم در
هکتار بود (شکل  .)2همچنین از این نتایج استنباط شد که

این منطقه یکی از عوامل ایجادکننده خأل عملکرد است که با
مصرف بیشتر نیتروژن میتوان بخشی از خأل عملکرد را کاهش
داد .کودهای نیتروژنه شیمیایی برای رفع نیاز نیتروژن ایاه به
مقدار زیاد برای محصوالت کشاورزی ازجمله اندم استفاده
میشوند که بهدشیل حالشیت زیاد در آب بهراحتی در معرض
آبشویی قرار میایرد (زینلی 1و همکاران .)2009 ،آنها بسته به
نوع خاک و سیستم کشت (آبی یا دیم) میزان آبشویی نیترات
در منطقه موردمطاشعه را بهطور متوسط بین  13تا  32کیلوارم
در هکتار در سال برآورد کردند؛ بنابراین مدیریت نیتروژن از
طریق تنظیم زمان و مقدار مصرف نیتروژن میتواند بهعنوان
راهکار مهمی جهت تأمین منبع نیتروژن ایاه باشد.

1. Zeinali
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(شکل  .)2بهطور متوسط در مناطق موردمطاشعه حدود 19/1
کیلوارم در هکتار از پتاسیم ورودی توسط ایاه مورداستفاده
قرار نگرفته بود (جدول  .)2بررسی بیشتر نشان داد که با توجه
به اختالف عرضه پتاسیم خاک ( 131کیلوارم در هکتار) و
میزان پتاسیم خروجی باز هم در همه مزارع ،به استثنای یک
مزرعه ،مازاد پتاسیم وجود داشته است (شکل .)3
بنابراین میتوان استنباط کرد که در این مزارع موردمطاشعه
نیازی به مصرف کود پتاسیم نبوده است .ترابی و همکاران
( )1321و طاشبیزاده ( )1311نشان دادند پایین بودن مصرف
فعلی پتاسیم یکی از عوامل ایجادکننده خأل عملکرد است که با
مصرف بیشتر پتاسیم میتوان بخشی از خأل عملکرد را کاهش
داد .رس ایالیت (رس غاشب منطقه) تأمینکننده پتاسیم
موردنیاز ایاه برای توشید محصوالت زراعی میباشد .با توجه به
اینکه این رسها دارای غلظتهای باالی پتاسیم تبادشی
هستند ،اما آزادسازی پتاسیم (پتاسیم تبادشی) موجود در
الیههای مختلف کانیهای رس ایالیت (میکاها) بهکندی انجام
میشود و بنابراین پتاسیم کمتری در دسترس ایاه قرار
میایرد و نهایتا باعث کاهش عملکرد میاردد (زینلی1311 ،؛
طاشبیزاده .)1311 ،خاکهای رسی از نوع ایالیت دارای قدرت
تثبیت باال هستند و برای دستیابی به حداکثر عملکرد ،میزان
مصرف کودهای پتاسیمی نسبت به حاشت عادی افزایش
مییابد؛ بنابراین برخی از محققان توصیه کردهاند که در
خاکهای با ظرفیت تثبیت پتاسیم خیلی زیاد ،تعیین مقدار
کود مصرفی ساشیانه باید مستقل از مقدار پتاسیم قابلجذب
خاک باشد و برای مقابله با قدرت تثبیت باالی پتاسیم ،کاربرد
ساالنه  221کیلوارم در هکتار پتاسیم ( )Kرا امری ضروری
دانستهاند (طاشبیزاده .)1311 ،این در حاشی است که بیشترین
مقدار پتاسیم استفادهشده در مزارع موردمطاشعه 111/3
کیلوارم  Kدر هکتار بوده است (جدول  .)1افزودن کودهای
آمونیومی به خاک موجب آزاد شدن یون پتاسیم و افزایش
غلظت پتاسیم محلول (قابلجذب) میشود؛ بنابراین ،استفاده از
کودهای آمونیومی باعث میشود کاتیون آمونیوم موجود در کود
تثبیتشده و بدینترتیب کاتیون ( )K+موجود در خاک با
سهوشت بیشتری در اختیار ایاه قرار ایرد (ملکوتی و همایی،
1313؛ ملکوتی و همکاران ،1313 ،زینلی1311 ،؛ طاشبیزاده،
.)1311
باتوجه به نتایج بهدستآمده استنباط شد که تقریبا در نیمی
از مزارع موردمطاشعه از شحاظ میزان نیتروژن مصرفی کمبود
وجود دارد (موازنه منفی) .برای رفع این کمبود باید استفاده از
کود نیتروژنه را افزایش داد؛ اما کمبود نیتروژن برای نیم دیگری

بهطور متوسط در مناطق موردمطاشعه حدود  31کیلوارم در
هکتار از فسفر ورودی توسط ایاه مورد استفاده قرار نگرفته بود
(جدول .)1
با بررسی بیشتر استنباط شد که با توجه به اختالف میزان
عرضه فسفر در خاک ( 33کیلوارم در هکتار) ،در صورت
عدممصرف کود فسفره نیز هیچاونه کمبود فسفری در مزارع
وجود نخواهد داشت (شکل  .)3منابع تأمینکننده فسفر مثل
مواد آشی موجود در خاک ،کودهای حیوانی استفادهشده در
سالهای قبل ،بافت خاک و نوع کود فسفره مورداستفاده
میباشد .اینتینگ 1و همکاران ( )2003نشان دادند وجود مواد
آشی در خاک و نیز استفاده از کودهای آشی و حیوانی میزان
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را در خاک افزایش میدهند .همچنین
در منطقه موردمطاشعه ایاه سویا در بیشتر مزارع قبل از اندم
کشت میشود که این ایاه میتواند باعث افزایش ذخیره عناصر
غذایی خاک اردد (کادام 2و همکاران .)2010 ،فرایند جذب
فسفر توسط ایاه به  pHخاک وابسته است و معموال در
خاکهای اسیدی و قلیایی فسفر تثبیتشده و جذب آن ناچیز
خواهد شد (پاراما و موناوری .)2012 ،3با توجه به وجود pH
تقریبا خنثی تا نسبتا قلیایی ( )9/3 – 1/1در این منطقه به نظر
میرسد تثبیت فسفر در خاکهای مزارع موردمطاشعه احتماال
ناچیز باشد .همچنین در طول تجزیه مواد آشی موجود در خاک،
اسیدهای آشی مختلفی توشید میشوند که تا حدی تثبیت
فسفات را کاهش و قابلیت دسترسی به آن را افزایش میدهند
(یاواتی 3و همکاران.)2012 ،
پتاسیم خروجی از مزارع موردمطاشعه بین  32/3تا 132/9
کیلوارم در هکتار و بهطور متوسط حدود  21/1کیلوارم در
هکتار بود (جدول  .)1نتایج تجزیه همبستگی نشان داد یک
رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد و میزان پتاسیم خروجی
توسط ایاه وجود دارد (r = 1/11؛  .)Pr > 1/1111همچنان که
در شکل  1نشان دادهشده است با افزایش هر واحد عملکرد
حدود  1/113کیلوارم در هکتار پتاسیم توسط ایاه از مزرعه
خارج میشود .موازنه بین متوسط پتاسیم ورودی (از طریق کود
و خاک) و خروجی از مزرعه نشان داد که از  33مزرعه
موردمطاشعه  2مزرعه دارای کمبود پتاسیم بودند (شکل .)2
میزان کمبود پتاسیم در این مزارع  3/1و  13/0کیلوارم در
هکتار بود (موازنه منفی)؛ درحاشیکه در  32مزرعه بین  11/0تا
 110کیلوارم در هکتار مازاد پتاسیم ورودی وجود داشت
1. Ginting
2. Kadam
3. Parama and Munawey
4. Yavathi
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از مزارع و نیز کمبود فسفر و پتاسیم برای هیچیک از مزارع
وجود نداشت؛ اما با توجه به تخلیه عناصر موجود در خاک ،به
هر حال ،استفاده از این کودها برای تأمین بخشی از این عناصر
تخلیهشده از خاک الزم به نظر میرسد .عدم استفاده از کود در

شکل :2

طی چندین سال متواشی احتماال باعث تخلیه نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم ذخیرهشده در خاک و درنهایت تضعیف خاک خواهد
شد.

موازنه بین نیتروژن (اشف) ،فسفر (ب) و پتاسیم (ج) ورودی (کود و عرضه خاک) و خروجی در مزارع مختلف اندمn .

نشاندهنده تعداد کل مزارع موردمطاشعه میباشد
)Fig. 2: Balance of N (a), P (b), and K (c) input (supplied by fertilizer and soil) and output of them (by grain and straw
in different wheat farms. n indictes the total number of studied farms
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شکل  :3موازنه بین نیتروژن (اشف) ،فسفر (ب) و پتاسیم (ج) عرضهشده توسط خاک و خروجی در مزارع مختلف اندم n .نشاندهنده
تعداد کل مزارع موردمطاشعه میباشد
Fig. 3: Balance of N (a), P (b), and K (c) input (supplied by soil) and output of them (by grain and straw) in different
wheat farms. n indictes the total number of studied farms
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Balance of N, P and K Nutrients in Different Wheat Farms in Gorgan
Torabi1*, B., Soltani2, A., Galeshi2, S. and Zeinali3, E.
Abstract
Soil nutrients balance is an indicator to determine nutrient use efficiency in farming systems. For this purpose, the
present study was conducted to assess nutrient use efficiency in different wheat farms in Gorgan. Collected data were
included fertilization management such as type and amount of applied fertilizer in different farms. In respect to type of
fertilizers applied in farm, amount of net NPK was calculated. Also, amount of supply of NPK was estimated by
QUEFTS model which were 61, 34 and 136 kg/ha, respectively. In the end of the growth season, the concentration of
these nutrients in plant was measured by tissue analysis and amount of exited nutrients (kg/ha) in each farm was
estimated. The nutrients balance was calculated as the difference between entered (fertilizer and soil supply) and exited
nutrients. The results showed that almost half of farms had deficiency of N application (negative balance). The amount
of deficiency for N ranged from 2.5 to 124.4 kg/ha; while in others there was 1.3 to 128.3 kg/ha extra N (positive
balance). The extra P and K were observed in nearly all farms that they were 10.9-79.3 and 11.5-115 kg/ha, respectively
(positive balance).
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