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  اي اثرات کاربرد پتاسیم و روي در زراعت ذرت علوفه

  
  1 عبدالحسین ضیائیان

  
  چکیده

پتاسیم و روي نیز دو عنصر ضروري مورد نیاز گیاهان . از مهمترین نباتات زراعی کشور است) .Zea mays L(ذرت 
ثیر کاربرد روي و مقادیر و أتبه منظور بررسی . باالست نسبتاًها  آننیاز ذرت به  د کهباشن مختلف از جمله ذرت می

اي در ایستگاه  ، یک تحقیق مزرعه1381اي، در سال  کیفی ذرت علوفه منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی و
. گرم در کیلوگرم خاك، اجرا شد میلی 69/0 و 189 ترتیب تحقیقات خاك و آب کرج با پتاسیم و روي قابل جذب به

، دو منبع )گرم در هکتار اکسید پتاسیم کیلو 100و  50صفر، (سه سطح پتاسیم تیمار کودي شامل  12در این تحقیق 
از منبع  گرم در هکتار روي خالص کیلو 10صفر و (و دو سطح روي ) کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم(کود پتاسه 

یه عملیات کل. هاي کامل تصادفی در سه تکرار مقایسه شدند بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك) سولفات روي
م و منفرد پتاسیم أنتایج یک ساله تحقیق نشان داد که مصرف تو. انجام گرفتهاي تحقیقاتی  زراعی بر اساس توصیه

 05/0(ها و جذب این عناصر شد  غلظت%) 14با رطوبت (داري در عملکرد علوفه  و روي موجب ایجاد اختالف معنی
α= .(ثیر بیشتري بر تولید علوفه و أبا مصرف منفرد هر یک از دو عنصر تها در مقایسه  اما در مجموع کاربرد توام آن

 12080و  17404باالترین و پائین ترین عملکرد علوفه به ترتیب به میزان . بیشتر پارامترهاي مورد مطالعه داشت
ولفات گرم در هکتار اکسید پتاسیم از منبع س کیلو 50مصرف توام ( K50S2Zn10کیلوگرم در هکتار از تیمارهاي 

داري بین دو منبع کود پتاسه  هر چند تفاوت معنی. و تیمار شاهد بدست آمد) گرم در هکتار روي کیلو 10پتاسیم و 
 . ثیر بیشتري بر پارامترهاي مورد مطالعه داشتأمشاهده نشد اما در مجموع سولفات پتاسیم ت

  .اي پتاسیم، روي، ذرت علوفه :واژه هاي کلیدي

  

                                                        
  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس، -1
 7/6/84: و تصویب 18/3/83: وصول  

  مقدمه
محصوالت مهم استراتژیک و در ذرت یکی از 

) 1994(بنابر گزارش کراوس . باشد عین حال پر توقع می
بیشتر نیتروژن مقدار برداشت پتاسیم توسط ذرت حتی از 

گرم در هکتار  کیلو 5این نبات در طول روز حدود . است
کند که این مقدار برداشت در مقایسه با  پتاسیم برداشت می

از . باال است از نباتات نسبتاً برداشت پتاسیم توسط بسیاري
 طرف دیگر، بر اساس تحقیقات انجام شده پتاسیم عمدتاً

در غالت . یابد هاي هوائی تمرکز می ها و در اندام    در برگ
یابد با  از پتاسیم در کاه و کلش تجمع می% 70بیش از 

اي، بر خالف ذرت  توجه به این که در زراعت ذرت علوفه
شوند،  هاي هوائی از مزرعه خارج می ماي، کلیه اندا دانه

هاي زیر کشت این نبات در  رود که در خاك انتظار می

مقدار تخلیه   اي، هاي زیر کشت ذرت دانه مقایسه با خاك
پتاسیم بسیار بیشتر باشد به طوري که توصیه کودهاي 

اي کشت  هائی که بعد از ذرت علوفه پتاسیم دار در زراعت
تب بیش از مقادیر کود پتاسیمی شوند بایستی به مرا می

الگرید (شوند  اي کشت می دانه باشد که بعد از زراعت ذرت
در رابطه با نقش پتاسیم در تولید، ). 1999و همکاران، 

ضمن انجام آزمایشی در الهور پاکستان، ) 1993(باجوا 
بر دو ) سولفات وکلرید(اثرات دو منبع مختلف پتاسیم 

ه نمود و نشان داد که هر دو محصول ذرت و پنبه را مطالع
کود اثرات مثبتی بر افزایش عملکرد داشتند اما سولفات 
پتاسیم به خاطر داشتن آنیون سولفات نسبت به کلرید 

ماجدي و . پتاسیم اثر بیشتري بر افزایش عملکرد داشت
نیز در تحقیقات خود نشان دادند که در ) 1378(خادمی 
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ها به اندازه کافی  تفاده آنهائی که میزان پتاسیم قابل اس خاك
تواند نقش  باشد، جایگذاري عمقی سولفات پتاسیم می نمی

اساسی در افزایش عملکرد ذرت داشته و باز یافت کودها 
از طرف دیگر ذرت از جمله . درصد افزایش دهد 50را تا 

در بین گیاهان زراعی . نباتات حساس به کمبود روي است
حد متوسط  ه ذرت نیازي دریکدیگر، گیا و مقایسه آنان با

پیس و (به آهن، منگنز و احتیاج زیادي به روي دارد 
هاي ایران از جمله  شرایط حاکم بر خاك ).1997،بیتون

باال و همچنین مصرف بی رویه و زیاد از  pHآهکی بودن، 
حد کودهاي فسفره موجب کاهش فراهمی روي در این 

ا نقش موثر تحقیقات زیادي در رابطه ب. ها شده است خاك
کریمیان، (روي در افزایش عملکرد ذرت انجام شده است 

 1376، ضیائیان و ملکوتی، 1980، مفتون و کریمیان 1995
ثیر پتاسیم و روي أهر چند در رابطه با ت). 1384و فتحی، 

در تولید ذرت تحقیقات زیادي صورت گرفته است اما 
ده است اي بو بیشتر آزمایشات انجام شده بر روي ذرت دانه

با توجه به تفاوت در میزان نیاز و تفاوتی که در میزان 
برداشت عناصر غذائی از جمله روي و پتاسیم توسط ذرت 

اي وجود دارد، این تحقیق با هدف  اي و ذرت علوفه دانه
م روي و پتاسیم بر تولید ذرت أبررسی اثرات منفرد و تو

  . اي اجرا شد علوفه
  مواد و روش ها
ثیر روي و أبه منظور بررسی ت و 1381در سال 

مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی ذرت 
اي، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح  علوفه
تیمار کودي در سه تکرار،  12هاي کامل تصادفی با  بلوك

در ایستگاه خاك و آب کرج با پتاسیم و روي قابل جذب 
م در کیلوگرم خاك، اجرا گر میلی 69/0و  189به ترتیب 

  :تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. شد
  منبع پتاسیم            سطوح روي      پتاسیم  سطوح

  ) K0( ـ بدون مصرف پتاسیم  1
کلرید )  K2O )K50گرم در هکتار  کیلو 50ـ مصرف  2

  ) Zn0( بدون مصرف روي )             S1( پتاسیم 
× ) K2O )K100هکتار کیلوگرم در  100ـ مصرف  3

گرم در هکتار  کیلو 10مصرف × ) S2(سولفات پتاسیم 
  ) Zn10(روي 

پشته به  5متر مربع، شامل  24مساحت هر کرت 
پشته وسط کاشت  4. متر بود 8سانتیمتر و طول  60فواصل 

بین . و پشته پنجم نکاشت باقی ماند و مرز محسوب گردید
ه مورد مطالعه، ذرت واریت. متر فاصله بود 3دو تکرار نیز 

کیلوگرم در هکتار  25به میزان   704رقم سینگل کراس 
قبل از کشت یک نمونه آب و از هر تکرار . مصرف گردید

سانتی متري تهیه و  0 – 30یک نمونه مرکب خاك از عمق 

 هاي متداول در موسسه تحقیقات خاك و بر اساس روش
). دو جداول یک و(آنالیز شد ) 1373علی احیائی، (آب 

بر اساس حدود بحرانی این دو عنصر   Zn10و K50مقادیر 
گرم در  و یک میلی 250به ترتیب ) 1376ملکوتی و غیبی، (

مین کننده پتاسیم، أمنابع ت. کیلوگرم خاك انتخاب گردید
مین کننده روي، سولفات أکلرید و سولفات پتاسیم و منبع ت

ناي آزمون دیگر کودهاي مورد نیاز آزمایش بر مب. روي بود
ثلث کود ازته همراه با . خاك محاسبه و مصرف گردید

، ثلث دیگر ازت  سایر کودهاي الزم شیمیائی قبل ازکشت
هاي نر  برگی و مابقی در مرحله ظهور گل 6-7در مرحله 
کلیه عملیات زراعی بر اساس توصیه تحقیقات . استفاده شد

برداشت  قبل از. و بطور یکسان در کلیه تیمارها اجرا گردید
ها  تک بوته انتخاب، ارتفاع و قطر بوته 10در هر کرت، 

ها محاسبه و مورد آنالیز آماري قرار  تعیین، میانگین آن
برداشت محصول از هر کرت از دو پشته وسط و . گرفتند

متر مربع انجام و عملکرد ماده خشک  10در سطح 
بعد از برداشت از کلیه تیمارها نمونه گیاهی . محاسبه شد

برداشت و براي آنالیز آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شد 
تجزیه ) 1375امامی، (هاي موجود  و بر اساس دستورالعمل

 مورد تجزیه و MSTATCنتایج حاصله با نرم افزار . شدند
بندي میانگین از طریق آزمون دانکن  تحلیل آماري و گروه

مقدار کارائی . در سطح آماري پنج درصد انجام گرفت
هاشمی (راعی نیز بر اساس رابطه زیر محاسبه گردید ز

  ):1373دزفولی و همکاران، 
  

ایی که کود مصرف  عملکرد در قطعه
عملکرد در  -) کیلوگرم(کرده است 
  )کیلوگرم(قطعه شاهد 

  =کارائی زراعی

    )کیلوگرم(مقدار کود مصرف شده 
  

  بحث نتایج و
  خصوصیات فیزیکو شیمیائی خاك -الف 

و دو به ترتیب میانگین نتایج تجزیه خاك و جداول یک 
  :دهند آب مزرعه مورد مطالعه را نشان می

  ثیر تیمارهاي کودي بر پاسخ هاي گیاهیأت–ب 
 ثیر تیمارهاي مختلف بر عملکرد علوفهأت

نمودار یک اثرات منفرد روي و پتاسیم و نمودار 
م این دو عنصر را بر عملکرد علوفه نشان أدو اثرات تو

، اثرات منفرد روي و یکبا توجه به نتایج نمودار . ددهن می
در عملکرد % 5داري در سطح  پتاسیم موجب افزایش معنی

از بین سه سطح پتاسیم کاربردي، حداکثر . علوفه شده بود
گرم در هکتار از  کیلو 15811میانگین علوفه به میزان 

کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم در حالی  50کاربرد 
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گرم در  کیلو 100دار با کاربرد  که تفاوت معنی بدست آمد
هکتار اکسید پتاسیم نداشت اما کاربرد هر دو سطح پتاسیم 

. داري نسبت به شاهد شدند موجب افزایش عملکرد معنی
کیلوگرم در  1200کاربرد روي به تنهائی نیز موجب حدود 

هکتار افزایش علوفه نسبت به شاهد گردید که از لحاظ 
% 5داري در سطح  طح صفر روي اختالف معنیآماري با س

  .داشت
بر اساس نتایج بدست آمده از نمودار دو، هر 

داري بین دو منبع کود  چند از لحاظ آماري اختالف معنی
پتاسیمی مشاهده نگردید اما در مجموع سولفات پتاسیم 

دهد که در  این نتیجه نشان می. برتر از کلرید پتاسیم بود
توان هر دو منبع کودي  شرایط فوق میشرایط خاکی مشابه 

اما به لحاظ وجود یون سولفات در . را توصیه نمود
سولفات پتاسیم و ضروري بودن این عنصر براي گیاهان و 

هاي کشور  بخصوص با توجه به ماهیت آهکی بودن خاك
این نتیجه با نتایج بدست . اولویت با سولفات پتاسیم است

وي گزارش . موافق بود )1993(آمده از آزمایش باجوا 
نموده است که به خاطر وجود آنیون سولفات در سولفات 
پتاسیم، سولفات پتاسیم نسبت به کلرید پتاسیم اثر بیشتري 

بر اساس اطالعات عالوه بر این . در افزایش عملکرد داشت
، اثرات متقابل پتاسیم و )دونمودار (بدست آمده از آزمایش 

ر سطح پنج درصد روي بر عملکرد علوفه خشک د
با (باالترین و پائین ترین عملکرد علوفه . دار بود معنی

 120180و  17404به ترتیب به میزان %) 14رطوبت 
و تیمار شاهد  K50S2Zn10کیلوگرم در هکتار از تیمارهاي 

بدست آمد در تیمار مزبور عالوه بر کودهاي مصرف شده 
تاسیم از گرم در هکتار اکسید پ کیلو 50در تیمار شاهد، 

گرم در هکتار  کیلو 10منبع سولفات پتاسیم همراه با 
این تیمار در مقایسه با تیمار شاهد که در . مصرف شده بود

تن در  5آن نه پتاسیم و نه روي مصرف شده بود، حدود 
 40هکتار و در مقایسه با تیمار چهارم که در آن تنها 

 3د گرم در هکتار سولفات روي مصرف شده بود حدو کیلو
  .تن در هکتار افزایش عملکرد داشت

  تیمارهاي مختلف بر غلظت پتاسیم و روي در علوفه ثیرأت
با کاربرد روي میانگین غلظت پتاسیم در علوفه 

یافت به طوري که با  05/0داري در سطح  افزایش معنی
گرم در هکتار سولفات روي، غلظت پتاسیم  کیلو 40کاربرد 

هرچند منابع . ش یافتدرصد افزای 70/1به  65/1از 
مختلف پتاسیم موجب ایجاد اختالف ناچیزي در غلظت 
پتاسیم در علوفه شدند اما این اختالف از لحاظ آماري 

ثیر بیشتري بر غلظت پتاسیم أدار بود و کلرید پتاسیم ت معنی
از لحاظ غلظت روي در علوفه نیز . در علوفه داشت

بع کود داري بین سطوح و دو من اختالف آماري معنی
رسد با توجه به  بنظر می). 3جدول (پتاسیم وجود نداشت 

باالتر بودن عملکرد ناشی از کاربرد سولفات پتاسیم، باال 
بودن غلظت در تیمارهاي کلرید پتاسیم ناشی از اثر رقت 

داري در غلظت  اما کاربرد روي سبب افزایش معنی. باشد
ج بدست این یافته نتای). 4جدول (روي در علوفه گردید 

  . کند ئید میأرا ت) 1376(آمده از ضیائیان و ملکوتی 
  پتاسیم و روي توسط علوفه جذب بر مختلف تیمارهاي ثیرأت

با توجه به افزایش عملکرد ناشی از کاربرد 
پتاسیم و افزایش عملکرد و افزایش غلظت روي در 

هاي هوائی در اثر کاربرد روي، در اثر کاربرد پتاسیم و  اندام
یزان جذب کل هر دو عنصر در گیاه افزایش یافته روي م

، کاربرد پتاسیم سبب 5با توجه به نتایج جدول . است
افزایش جذب کل پتاسیم گردید اما این افزایش از لحاظ 

کاربرد . دار نبود آماري در مورد هر دو منبع کودي معنی
 231روي نیز هر چند جذب کل پتاسیم توسط علوفه را از 

گرم در هکتار باال برده بود  کیلو 259هکتار به گرم در  کیلو
رسد باال بودن  بنظر می. دار نبود اما این افزایش نیز معنی

زمایشگاهی دلیل اصلی این آهاي  نالیزآضریب تغییرات در 
  . موضوع باشد

 گیري شده  پارامترهاي اندازه دیگر بر مختلف تیمارهاي ثیرأت
کاربرد  بر اساس نتایج بدست آمده، در مجموع

داري بر ارتفاع و قطر  ثیر معنیأپتاسیم یا روي به تنهائی ت
ها نداشت اما هر یک از آن ها توانستند جذب کل  بوته

از آنجائی که . ازت، فسفر ، آهن و منگنز را افزایش دهند
جذب کل یک عنصر تابعی از دو عامل غلظت آن عنصر 

تغییر در گیاه و میزان عملکرد دارد، طبیعی است که با 
غلظت یک عنصر در گیاه و با با تغییر در عملکرد ناشی از 
مصرف آن عنصر، میزان جذب کل آن عنصر در گیاه تغییر 

رسد باال رفتن عملکرد ناشی از کاربرد  بنظر می. یابد می
پتاسیم یا روي عامل اصلی افزایش میزان جذب کل ازت، 

ده نتایج بدست آم. فسفر، آهن و منگنز در علوفه باشد
گیري شده،  نشان داد که در هیچیک از پارامترهاي اندازه

داري بین دو منیع کود پتاسیم مشاهده  اختالف آماري معنی
م پتاسیم و روي نیز هرچند سبب افزایش أکاربرد تو. نشد

میزان جذب ازت، فسفر، آهن و منگنز گردید اما این 
  . دار نبود افزایش از لحاظ آماري معنی
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   آزمایش مورد مزرعه   خاك  فیزیكوشیمیایي  تجزیه  نتایج انگینمی -  ١جدول
Zn  Fe  Mn  Cu  K  P  O.C  T.N.V  

pH  Ec  
mg.kg-1  (%)  (%)  )ds.m-1(  

69/0  6  12  2/1  189  4/8  49/0  14  7/7  95/0  
   آزمایش آب آبیاري مزرعه مورد  شیمیایي  تجزیه  نتایج -  ٢  جدول

SAR  بي كربنات  كلر  مجموع آنیون ها  سیمكل  منیزیم  سدیم  مجموع كاتیون ها  Ec  
)ds.m-1(  pH  

Cmol.lit-1  
٧/٧  ٤٢/٠  ٢/٤  ٧/٠  ٩/٤  ٥/٣  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٤  ٣٥/٠  

  

  
 

  ثیر تیمارهاي مختلف بر عملكرد علوفه خشكأـ ت١نمودار 
  
  

  

 
  ثیر تیمارهاي مختلف بر عملكرد علوفه خشك أـ ت٢نمودار  

  

12.76 b

15.81 a

15.27 a
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14.79 a
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15.25 a
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  )درصد(تأثیر تیمارهاي مختلف بر میانگین غلظت پتاسیم در علوفه  -  ٣جدول

  میانگین
    سولفات پتاسیم  كلرید پتاسیم

K0  K50  K100  K0  K50  K100    
b ٦٦/١  ab ٧٥/١  b٦٥/١  b ٦٥/١  c ٥٠/١  B ٧١/١  b ٦٧/١  Zn0  
a ٧٠/١  b ٦٧/١  a٧٠/١  a ٨٣/١  b ٦٦/١  b ٦٨/١  b ٧١/١  Zn 10  

  ٦٩/١  ٧٠/١  ٥٨/١  ٧٤/١  ٦٨/١  ٧١/١    
  a٧١/١  Bمیانگین  ٦٦/١  

  
  
  

  )میكرو گرم بر گرم(تأثیر تیمارهاي مختلف بر میانگین غلظت روي در علوفه  - ٤جدول 

 میانگین
   سولفات پتاسیم  كلرید پتاسیم

K0  K50  K100  K0  K50  K100    
b١٨  b١٧  b ١٦  b  ١٧  ab ١٨  ab   ٢٣  ab   ١٧  Zn0  

a٢٤  a ٢٦  ab ٢٤  ab  ٢٣  ab ٢٥  a ٢٧  ab ٢٠  Zn 10  

  میانگین  ١٩  ٢٥  ٢٢  ٢٠  ٢٠  ٢٢  

  
  
  
  

  )گرم در هكتار كیلو(تأثیر تیمارهاي مختلف بر میانگین جذب كل پتاسیم در علوفه  - ٥جدول 

    سولفات پتاسیم  كلرید پتاسیم  میانگین 
K0  K50  K100  K0  K50  K100    

٢٣١  bc  ١٩٧  abc ٢٤٨  abc ٢٤١  c ١٨٥  abc ٢٦٢  ab ٢٥٥  Zn0  
٢٥٩  abc ٢١٧    ac ٢٧٢   a     ٢٩٥  abc ٢٢٣  a  ٢٩٣  ab ٢٥٤  Zn 10  
  ٢٥٥  ٢٧٨  ٢٠٤  ٢٦٨  ٢٦٠  ٢٠٧    
  میانگین  ٢٤٦  ٢٤٥  

  
  
  
  

  )گرم در هكتار(تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم و روي بر میانگین جذب كل روي در علوفه  - ٦جدول 

    سولفات پتاسیم  كلرید پتاسیم  میانگین 
K0  K50  K100  K0  K50  K100    

٢٥٤    c٢٠١  bc ٢٣٢  Bc ٢٥٤  c ٢٢٩  ab ٣٥٥  bc ٢٥٨  Zn0  
٣٦٩  abc ٣٤٦  ab ٣٩٨  abc ٣٧٥  abc ٣٣٤  a ٤٧٥  abc ٢٨٩  Zn 10  
  ٢٧٤   ٤١٥   ٢٨١  ٣١٥  ٣١٥  ٢٧٣    
  میانگین  ٣٢٣  ٣٠١  
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  گیري تأثیر تیمارهاي مختلف كودي بر میانگین برخي صفات مورد اندازه -  ٧جدول
  تیمارها          جذب کل منگنز  جذب کل آهن  جذب کل فسفر  کل ازتجذب   قطر ساقه  ارتفاع بوته ها

cm)( )mm (  )(kg ha-1 )(g ha-1 
 b196  5/16  309  5/27  1469  1229  K0S1Zn0  
 a222  5/17  338  1/31  2412  1324  K0S1Zn10  
a 219  7/16  278  9/27  1622  1249  K0S2Zn0  
a 220  5/17  326  5/32  2467  1391  K0S2Zn10  
a 214  7/16  342  2/33  2666  1525  K50S1Zn0 
a 223  3/17  457  6/40  2194  1682  K50S1Zn10 
a 224  4/16  406  7/37  2784  1810  K50S2Zn0 
a 220  1/17  470  7/43  3077  1834  K50S2Zn10 
ab 210  5/17  329  9/30  2197  1186  K100S1Zn0 
ab 208  6/17  438  8/43  2120  1836  K100S1Zn10 
ab 211  9/16  353  9/33  2428  1600  K100S2Zn0 
ab 208  2/17  383  3/35  2691  1590  K100S2Zn10 
9/4 6/5 9/14  9/15  4/19  6/10  CV 
1/59  11/0  1/93  4/9  402  274  Lsd 5%  

  
 

  كارائي زراعي تیمارهاي مختلف مورد مطالعه - ٨جدول 
  تیمارها  )kg.ha-1 (عملكرد علوفه   )kg.ha-1 (كود مصرفي   (%)كارائي زراعي 

-  ١٢٩٠٠  ٠  K0(SOP)  
١٦٣٥١  ١٠٠  ٥١/٣٤  K50(SOP)  
١٥١٣٠  ٢٠٠  ١٥/١١  K100(SOP)  

-  ١٢٦٢٠  ٠  K0(MOP)  
١٥٢٧١  ٨٤  ٥٦/٣١  K50(MOP)  
١٥٤٠٤  ١٦٨  ٥٧/١٦  K100(MOP)  

-  ١٣٩٧٦  ٠  Zn0 (ZnSO4)  
١٥٢٥٠  ٤٠  ٨٥/٣١  Zn10 (ZnSO4)  

  
  مطالعه کارائی زراعی تیمارهاي مختلف - ج

با توجه به نتایج بدست آمده از کاربرد تیمارهاي 
بر ). 8جدول (مختلف، کارائی زراعی آن ها تعیین گردید 

اساس نتایج این جدول با باال بردن میزان کود پتاسیم 
ون توجه به منبع کودي، کارائی زراعی کاهش مصرفی و بد

در مورد پتاسیم و بخصوص با توجه به قدرت خاك . یافت
تواند بیانگر این  در تثبیت زیاد آن در خاك، این موضوع می

واقعیت باشد که کاربرد زیادي یک عنصر و بخصوص 
عنصري مانند پتاسیم، موجب افزایش تیبیت آن عنصر در 

حال با توجه به تحرك کم پتاسیم در با این . شود خاك می
خاك خطر شستشوي این عنصر از خاك بسیار کم است و 

مده و به عنوان ذخیره آ بیشتر بصورت پتاسیم تبیت شده در
، وین و )2001(بورگر و ماالرینو . در خاك باقی می ماند

اعتقاد دارند که ) 2002(و ویین و وین ) 2001(جانوویک 
تواند دلیلی  دهاي پتاسیمی میعدم جایگذاري مناسب کو

بر عدم پاسخ و یا پاسخ کم گیاه به کاربرد کودهاي 
بر اساس گزارشات این محققین پخش . پتاسیمی باشد

تواند راندمان مصرف این  سطحی کودهاي پتاسیمی می
کودها را پائین آورد در حالی که جایگذاري عمقی آنها 

در . افزایش دهد تواند این راندمان را تا حد قابل قبولی می
مورد روي نیز کارائی جذب پائین است و به همین دلیل 

توان از اثرات باقیمانده کودهاي حاوي روي در سال  می
با توجه به یک ساله بودن این . هاي بعد استفاده نمود

تحقیق، افزایش کارائی زراعی این دو عنصر در ذرت قابل 
  .باشد تحقیق می

ه دانستن مقدار پتاسیم در مجموع باید توجه داشت ک
قابل جذب به تنهائی براي توصیه کودي کافی نبوده و سایر 
عوامل از قبیل درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی نیز 

با سنگین شدن بافت خاك و . بایستی مد نظر قرار گیرد
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، حد بحرانی پتاسیم نیز 
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درصد  10ء افزایش هر یابد و بطور تقریبی به ازا افزایش می
گرم در کیلوگرم  میلی 100رس خاك حد بحرانی پتاسیم 

از طرف دیگر ثابت شده است که ذرت در زمان .رود باال می
کیلوگرم در هکتار پتاسیم قابل  12حداکثر رشد، روزانه به 

مین این مقدار پتاسیم در هر أباشد که ت استفاده نیازمند می
بویژه خاك زراعی تخلیه  روز از عهده کمتر خاك زراعی

در رابطه با اثرات روي ). 1999کراوس، (آید  شده بر می
اعتقاد دارند در اثر کمبود روي ) 1993(براون و همکاران 

هاي نر و دانه گرده آسیب دیده، عمل گرده  تشکیل اندام
. آید افشانی مختل شده و در نتیجه عملکرد بشدت پایین می

که در اثر مصرف روي و  این تحقیق همچنین نشان داد
پتاسیم جذب برخی عناصر غذائی از جمله آهن، منگنز 

میزان جذب کل عناصر توسط گیاهان تابع . افزایش یافت
هر چند که برخی مواقع . دو عامل غلظت و عملکرد است

کاربرد یک عنصر بعلت همکنش با عنصردیگر، مثال روي 
غلظت تواند سبب کاهش  با آهن و یا روي با فسفر می

عنصر دیگر گردد اما با توجه به افزایش عملکرد ناشی از 
کاربرد روي و پتاسیم در این آزمایش، افزایش جذب کل 

رسد  عناصر فوق توسط گیاه مورد مطالعه منطقی بنظر می
نتیجه این آزمایش ، نتایج اخذ شده توسط الفتی را در سال 

  باجوامورد تائید مجدد قرار می دهد و با مطالعات  1371
. مطابقت داشت) 1378(خادمی  ، و ماجدي و)1993(

بایستی توجه داشت که تحقیق فوق یک ساله بوده و براي 
  . گردد دستیابی به نتایج دقیق تر تکرار آزمایش پیشنهاد می
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