
 اهمیت آزمون خاک و نحوه تفسیر نتایج آن

 

 مقدمه

گیرد. دما، رطوبت، نور خورشید و غلظت عناصر اثیر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی قرار میرشد و عملکرد گیاهان تحت ت

یك عنصر غذایی ممکن است، اثرات  بیشبودكمبود و یا  باشند.موثر در رشد گیاه میعوامل محیطی  جمله ازغذایی در خاک 

 یرویه كودهاي شیمیایمصرف نامناسب و بیدر نهایت منجر به نابودي كامل گیاه شــود.  وگیاه داشته باشد  باري برزیان

پیامدهایی متعددي از قبیل تولید محصوالت غذایی حاوي تركیبات مضر )بر اساس استانداردهاي بهداشتی( و آلودگی محیط

نی بر مصرف بهینه كودهاي شیمیایی است. مبت لزوما مناسب، راهکارهاي و شده متعددي هاينگرانی موجب امر این. دارد زیست

در خاک تنظیم گردد. امروزه این  میزان عناصر غذایی و با توجه بهمصرف بهینه كودهاي شیمیایی بایستی بر اساس نیاز گیاهان 

. مبناي این رویکرد تنظیم توصیه قرار گرفته استو تحقیقاتی  كجه مراكز آكادمیمورد تو "كشاورزي دقیق"كار با رویکرد 

برداري و آزمایش آمار و نمونههاي زمینها در خاک قرار دارد كه با تکنیككودهاي شیمیایی مورد نیاز با نوع محصول و مقدار آن

هر یك از عناصر غذایی وجود دارد كه  وضعیتبراي تشــخیص مختلفی  هايروش .اي عناصر غذایی همراه استمنظم و دوره

هاي بیولوژیکی و آزمون خاک مشاهده وضعیت رشد و بروز عالئم كمبود و یا سمیت یك عنصر غذایی، تجزیه بافت گیاه، روش

  .بدیهی است هر یك از راهکارهاي فوق مزایا و معایب خاص خود را دارند د.باشنمیها از جمله آن

 

 آزمون خاک 

گیري برخی شوند. لیکن تجزیه خاک به ارزیابی و اندازهآزمون خاک و تجزیه خاک در منابع علمی گاهاً بجاي یکدیگر استفاده می

بر اساس این . شودهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک مربوط شده و نتایج تجزیه خاک بصورت جدولی گزارش میشاخص

هاي مختلف به ویژه حاصلخیزي هایی براي جنبهعلوم خاک با استفاده از جداول حدود بحرانی، توصیهمتخصصین مختلف نتایج، 

برداري آغاز شده و به توصیه اي است كه از نمونهدهند. اما آزمون خاک یا خاک آزمایی فرآیند مشخص و ویژهخاک انجام می

در ارتباط با خواص  خاک اطالعات جامعیشود. آزمون وب میشود لذا تجزیه خاک جزئی از آن محسمی ختمكودي براي گیاه 

فیزیکی و شیمیایی از جمله بافت خاک، هدایت الکتریکی، وضعیت عناصر غذایی، درصد آهك و ظرفیت تبادل كاتیونی ارائه 

از میزان مواد غذایی و حاصلخیزي خاک و همچنین شناسایی كمبود عناصر غذایی از عوامل مهم در كشاورزي اطالع دهد. می

ارزیابی و حاصلخیزي خاک، انتخاب كشت مناسب و مصرف متعادل كودهاي شیمیایی و حیوانی  شود ومحسوب مینوین و پایدار 

مفیدي را در این  اطالعاتتوان خاک میآزمون منظم  انجامبا  لذا. گرددمیكشاورزي  محصوالتسبب موفقیت در تولید بهینه 

بر افزایش عملکرد  عالوهدر این صورت  بر اساس نتایج به دست آمده توصیه كودي مناسب را اعمال نمود.و  خصوص بدست آورد

سریع، روشی به عنوان بنابراین آزمون خاک هاي اضافی نیز كاسته خواهد شد. زیست از هزینهمحصول و كاهش آلودگی محیط

 تاثیر قابل توجهی دارد.هاي عناصر غذایی در خاک جلوگیري از كمبود و مسمومیت در ،و دقیقهزینه كم 



 
 

 اهداف آزمون خاک

 :داراي اهداف مختلفی از جمله موارد زیر استآزمون خاک 

 .براي توصیه كودي ها از نظر میزان عناصر غذاییارزیابی وضعیت حاصلخیزي خاک و گروهبندي خاک -1

تعیین كمبود عناصر غذایی خاک قبل از كشت محصول كه این مورد در خصوص برخی عناصر غذایی نظیر فسفر و در -2

 پذیرد.هاي پاییزه انجام میكشت

 .بررسی سرنوشت كودهاي مصرف شده در خاک و تعقیب تغییرات قابلیت دسترسی عناصر غذایی در خاک-3

ها وجود دارد كه هایی كه احتمال آلودگی و اهمیت عناصر به دلیل استفاده از پساب فاضالبمورد مکانپیش آگاهی دادن در -4

ها راه پیدا از طریق چرخه غذایی به بدن انسانحیوانات ها به ویژه عناصر سنگین در صورت جذب توسط گیاهان و این آالینده

  شوند.كرده و منجر به خطرات زیادي در جوامع بشري می

تعیین مناطقی كه غلظت عناصر غذایی در آنجا به حد كافی یا باالتر از حد بحرانی موجود بوده و نیاز به كوددهی نیست. این -5

گردد. نمونه مهم آلودگی در این مورد مربوط به هاي سطحی و زیرزمینی میزیست و سالم ماندن آبكار سبب حفظ محیط

رویه كودهاي نیتروژنی اتفاق افتاده و پس از ورود به بدن انسان است كه به دنبال مصرف بیهاي زیرزمینی از نیترات آلودگی آب

 شود.ها میر به ایجاد انواع سرطانتركیبات نیتروزآمین منج رسانی خون اختالل ایجاد كرده و با تبدیل بهدر اكسیژن

 

 زمان انجام آزمون خاک

ها در فصول باشد كه عموما این زماناشت گیاه و یا قبل از شروع فصل رشد میهترین زمان براي انجام آزمون خاک، قبل از كب

تواند نسبت به تهیه كودهاي مورد نیاز و نیز مصرف در این ایام زارع وقت بیشتري داشته و بهتر می .باشندپائیز و یا اوایل بهار می

 .ها اقدام نمایدآن

 

 مراحل آزمون خاک

شاخصی ایجاد  این حالتهنگامی كه آزمون خاک براي یك گیاه و پاسخ مشخص آن در ارتباط با یك عنصر خاص انجام شد، در 

داد و در صورت كمبود آن عنصر  ی تشخیصتوان نیاز و یا عدم نیاز گیاه به یك عنصر خاص را به صورت كمشده است كه می

كننده است كه نقش آن مانند یك دهنده و كمكزمون خاک یك ابزار تشخیصدر خاک، با تأمین آن به رشد گیاه كمك كرد. آ

باشد. اما استفاده از این ابزار احتیاج به تخصص، مهارت و تفسیر درست دارد تا به ارائه دماسنج و یا گوشی براي یك پزشك می

 بارتند از:مراحل آزمون خاک ع .یك راهکار واقعی و برآورده كردن نیازهاي كشاورزان منجر شود



 (Soil samplingبرداري خاک )نمونه-1

 (Chemical analysisیا تجزیه شمیایی ) (Selection of extractantگیر مناسب )انتخاب عصاره-2

 (Correlationهمبستگی آزمون خاک )-3

 (Calibrationواسنجی )-4

 (Result interpretation and fertilizer recommendationتفسیر نتایج و توصیه كودي )-5

 

 بردارینمونه

باشد چراكه در این مرحله یك الی دو كیلوگرم از خاک مزرعه یا باغ برداشت ترین مرحله آزمون خاک میبرداري مهمنمونه

متري یك هکتار خاک با دو میلیون كیلوگرم خاک، سانتی 15-0گیري خواهد شد. در عمق گردیده و بر اساس تجزیه آن تصمیم

هاي ها حتی در خاکبایست نماینده مناسبی از خاک مزرعه باشد. غیریکنواختی در نمونهنمونه یك كیلوگرمی مییك 

هاي خاک به دلیل ماهیت خاک و پیچیده بودن غیركوددهی شده نیز دیده شده است. این تغییرات عناصر غذایی در نمونه

هاي خاک حتی گیرد نمونهعی كه كوددهی بصورت نواري انجام میاكوسیستم خاک خطا نبوده، بلکه یك واقعیت است. در مزار

كه از نظر شیب و زهکشی متفاوت هستند هاي مختلف در یك مزرعه در فواصل بسیار نزدیك اختالفات فاحشی دارند. مکان

 ممکن است از نظر برخی پارامترهاي خاک مانند بافت، ماده آلی، درصد آهك و عناصر غذایی متفاوت باشند.

هاي شور اختالف بین پارامترها حداقل از نظر هدایت الکتریکی و قدرت یونی محلول خاک بسیار باالست. تمام این در خاک

هاي خاک این كشور به دلیل ها سبب شده كه یکی از محققین آمریکایی گزارش نماید كه بیش از نیمی از آزمونمحدودیت

 برداري غیرصحیح، اشتباه است.نمونه

 
 

ها بستگی دارد. این عمق نیز به نماید به عمق توسعه ریشهخاكی كه در آن گیاه آب و عناصر غذایی خود را استخراج می عمق

باشد. در زراعتهاي یکساله، جذب عناصر غذایی از ي خود به گونه گیاهی و موانع احتمالی ناشی از شرایط خاک مربوط مینوبه

اي معمولی براي ارزیابی حاصلخیزي بر این اساس آزمایش پذیرد.ري( صورت میمتسانتی 30یا  20قشر سطحی )صفر تا 

پذیرد. براي داشتن تصور درستی از وضعیت هاي خاک سطحی صورت میهاي كودي، بر روي نمونهشیمیایی خاک بمنظور توصیه

برداشت و سپس با یکدیگر مخلوط بصورت پراكنده  Sub Sampleهاي كوچك خاک تحت عنوان زیرنمونه یا عناصر غذایی، نمونه

شود. تجزیه آزمایشگاهی این نمونه مركب وضعیت تهیه می Composite Sampleگردد و به این ترتیب یك نمونه مركب یا می

 برداري به این شکل قابل طرح است:برداري را نشان خواهد داد. خالصه عملیات نمونهمتوسط عناصر غذایی كرت یا حوزه نمونه

 

 :برداریاد نمونهتعد-1



ها، براي تعیین تعداد نمونه الزم هاي برداشت شده و وجود واریانس بین نمونهبا توجه به تغییرات غلظت عناصر غذایی در نمونه 

نمونه در  25تا  15شود. با این حال هاي آماري استفاده میتجزیه با فاصله اطمینان قابل قبول از روشاز سطح یك مزرعه براي 

گرم براي هر نمونه اولیه  200تا  100 وزن با هانمونه در هر هکتار از مراتع و چراگاه 45تا  35هاي زراعی و هکتار از زمینهر 

 در بیشتر منابع توصیه شده است.

 

 : هاپراکنش نمونه-2

ده و موزیگراک عبور نها بصورت كند. به این شکل كه از كرتترین روش، متد زیگراک است كه پوشش مناسبی ایجاد میعملی

 ها در یك ظرف گذاشته شود.نمونه خاک بصورت منظم برداشت گردد و در ادامه تمام نمونه

 

 
 تصادفی زیگزاک مورب شطرنجی

 

 : بردارینمونه عمق-3

ارزیابی گردیده و پروفیل خاک مورد آزمون قرار  Eو  A ،B ،Cهاي اصلی نظیر بندي خاک، افقدر مطالعات خاكشناسی و طبقه

هاي خاک به منظور تعیین وضعیت عناصر غذایی و پاسخ گیاه به كوددهی هاي حاصلخیزي خاک، نمونهگیرد. اما در ارزیابیمی

گیرد. میگیري از منطقه ریشه و الیه شخم صورت شود. این بدین معنی است كه در این مطالعات نمونهبرداشت و تجزیه می

برداري كنند. بسته به رقم گیاه، عمق نمونهدرصد نیاز غذایی خود را این عمق تامین می 50شود كه ریشه گیاهان بیش از گفته می

متري افزایش یابد. عملیات شخم تا حدودي سبب سانتی 120-90و در مورد درختان میوه تا  30-0تا  15-0تواند از می

خاكورزي یا بدون هاي كمشوند. این یکنواختی از نظر عناصر غذایی در سیستمهاي سطحی میالیهیکنواختی عناصر غذایی در 

 شود.خاكورزي مشاهده نمی

برداري ها نمونهگیرد، براي تعیین نیاز غذایی این كاربريدر مورد مراتع و چمنزارها كه كوددهی بصورت پخش سطحی انجام می

 متري كافیست.سانتی 5-0از عمق 

 Zero( و سیستم بدون خاكورزي )Ridge tillageاي )پشته-و كشت جوي Reduced tillageخاكورزي نظیر هاي كمیستمس

tillageبندي عناصر غذایی یا شوند. این فرآیند كه الیههاي سطحی می( منجر به تجمع عناصر غذایی و مواد آلی در الیه

Stratification برداري جاگذاري نواري كود در عمق انجام نگرفته باشد بسیار مشهود است. در نمونهشود در شرایطی كه نامیده می

بندي عناصر غذایی مختلف )به شود تا الیهمتري نمونه برداشت میسانتی 15-5/7و  5/7-0ها از دو عمق خاک از این سیستم

-ایی توصیه كودي انجام گیرد. در سیستم جويها تعیین و بر اساس این تجمع عناصر غذویژه فسفر و پتاسیم( در این سیستم

 اي نسبت به پشته برداشت گردد.درجه 45برداري خاک از منطقه وسط پشته بصورت زاویه شود كه نمونهاي توصیه میپشته



 
 

 برداری:زمان نمونه-4

هاي خشك نمایند. در زمانها در طول فصل رشد، شرایط رطوبتی خشکی، یخبندان و ذوب شدن یخ را تجربه میبطوركلی خاک

هاي محلول و برخی هاي محلول تجمع یافته بیشتر از فصول مرطوب سال است. در شرایط رطوبی باال نیز نمكسال میزان نمك

یابند. از طرف دیگر در شرایط مرطوب و دماي مطلوب فعالیت عناصر غذایی نظیر نیترات امکان آبشویی از پروفیل خاک می

رود. ا افزایش یافته و معدنی شدن برخی عناصر غذایی از جمله نیتروژن، فسفر و گوگرد از مواد آلی باال میهمیکروارگانیسم

گذارد و داري بر مقدار پتاسیم قابل تبادل استخراج شده تاثیر میاند رطوبت هوا و دما بطور معنیهمچنین مطالعات نشان داده

 گرم بر كیلوگرم از نظر عنصر غذایی گردد.میلی 50به اختالف حدود برداري در صبح یا ظهر منجر ممکن است نمونه

 

 برداری:تکرار نمونه-5

اگر عناصر در برنامه كوددهی در خاک در مقادیر باالتري از غلظت محدودكننده عناصر غذایی استفاده شوند، براي حفظ 

برداري هر سه الی هاي منظمی نمونهچنین سیستمحاصلخیزي خاک افزودن مقادیر جزئی از كودها در هر سال كافیست و در 

هایی با بافت شنی به دلیل تواند وضعیت عناصر غذایی را در خاک به خوبی نمایان نماید. با این حال در خاکچهار سال می

اک قبل از كشت در مورد گیاهان یکساله یا علفی تجزیه خ تر شود.بایست كوتاهبرداري میظرفیت بافري پایین فواصل بین نمونه

براي اطالع از وضعیت عناصر غذایی و توصیه كودي باید انجام گیرد. در مورد گیاهان دائمی و درختان میوه نیز در كنار تجزیه 

 ساالنه برگ درختان، هر چهار الی پنج سال یکبار بایستی تجزیه خاک صورت پذیرد.

 

 :بردارینمونه نکات مهم

 ها و غیره صورت پذیرد.ها یا در مرزهاي كرتنزدیك جادهبرداري نباید در جاهاي نمونه 

 د. گیرنبرداري انجام از عمق نامناسب و خارج از محیط ریشه نمونه 

 شده از یك قطعه براي تهیه یك نمونه مركب كافی باشد برداشتهاي ساده تعداد نمونه. 

 برداري از سطح خاک برطرف شود.غیر خاكی قبل از نمونههاي بقایاي گیاهی و یا سایر مواد مواد آلی سطحی خاک، باقیمانده 

 برداري در خاک استفاده نشود.كود یا مواد دیگر قبل از نمونه 

 شودنگیري آلوده استفاده از ظروف و یا وسایل نمونه. 

 شود.ها و غیره احتراز محل تجمع خرده آجر، محل النه موریانه هایی مانند توده كوه یا پِهن،از غیریکنواختی 

 برداري نباید از خاک خیلی مرطوب صورت پذیرد.نمونه 



 ها جدا گردند.نهها از نموهاي گیاهان و سنگماندهباقی 

 اگر كرت یا مزرعه و هاي خاكی متفاوت با یکدیگر مخلوط نشود. هاي خاكی با شرایط توپوگرافی، مدیریت زراعی و یا تیپنمونه

بلندي، وضعیت ظاهري خاک، ماندابی بودن، مصرف كود، گیاهان خودرو یا تحت كشت و یا سطح مورد مطالعه از نظر پستی و 

هاي متفاوت را مشخص نمود و در صورت داشتن میزان تولید از یك ناهمگنی قابل مالحظه برخوردار باشند، باید حدود حوزه

 ها صورت پذیرد.آنبرداري جداگانه در مساحت كافی )به نسبت سطح كل، هدف و امکانات مالی(، نمونه

 ها تهیه شود.مشاهدات انجام شده در زمین به یك دفترچه صحرایی منتقل گردد و ترجیحاً كروكی كوچکی از قطعات و حوزه 

  نمونه در كیسه خود قرار گرفته و اتیکت نوشته شود، كلیه مختصات در اتیکت یادداشت گردد. توجه شود تا این مختصات با

برداري نوشته شده تطابق كامل داشته باشد. با حروف درشت و با خودكاري كه جوهرش پاک نشود آنچه بر روي فیش نمونه

بردار تکمیل گردد. این برداري نوشته شود. اتیکت با خالصه اسم نمونهبرداري بر روي اتیکت نمونهتاریخ و شماره ترتیب نمونه

 به طور كامل تهیه گردید از بیرون به كیسه بسته شود.اتیکت كددار در داخل كیسه گذاشته شده و اتیکت دیگري كه 

 گردند. اگر هدف ارزیابی خواص بیولوژیکی هاي مناسب به آزمایشگاه منتقل هاي خاک با استفاده از روشنمونه برداري،نمونهعد از ب

ایع به آزمایشگاه منتقل شده هاي یخی یا در مجاورت نیتروژن مها در فالسكخاک باشد بمنظور توقف فعالیت میکروبی، نمونه

 ها خشك شدهگیري میزان عناصر غذایی و نیز ارزیابی خصوصیات فیزیکی خاک، نمونه. براي اندازهشوندو در یخچال نگهداري 

 .شوندو از الك دو میلیمتري عبور داده 

 

 گیر مناسب و تجزیه شیمیاییانتخاب عصاره

گیر در آزمون خاک براي ارزیابی مقدار یك عنصر غذایی، انتخاب عصارهاســت.  گیرمرحله دوم آزمون خاک، انتخاب عصاره

گیري شده از خاک و مقدار جذب شده آن توسط گیاه از اهمیتی ویژه مناسب و تعیین همبستگی بین مقدار عنصر غذایی عصاره

ابل استفاده یك عنصر غذایی براي گیاه ارزیابی مقدار ق ،گیري شیمیاییعصاره اولیه در انتخاب هر روش هدف .برخوردار است

توانند یك و یا چند عنصر غذایی قابل اضافه شوند، می اکشیمیایی است كه اگر به نمونه خگیر، مواد منظور از عصاره. است

ي بعدي گیرهاي گوناگون در خاک وجود داشته باشند از خاک جدا نمایند تا امکان اندازهشکلاستفاده گیاه را كه ممکن است به 

ها در نظر كنندهاي نظیر آزادسازي اسیدهاي آلی و كالتهاي جذب ریشهگیرها مکانیسمدر طراحی عصاره .ها فراهم شودآن

توان در شوند را نمیشوند. لیکن برخی تغییرات مورفولوژیکی در ریشه كه منجر به افزایش جذب عناصر غذایی میگرفته می

گیري قابل قبول براي تجزیه عناصر غذایی خاک بایستی به طور كلی یك روش عصارهبینی نمود. گیرها پیشطراحی عصاره

هاي قابل استفاده عناصر غذایی را استخراج كند و این استخراج و بتواند كل یا بخشی از شکل سریع، دقیق و قابل اعتماد باشد

ان عنصر غذایی استخراج شده را با صحت و دقت قابل قبولی هاي مختلف، با خواص متفاوت انجام دهد. بعالوه میزرا از خاک

هاي مختلف همبستگی وجود گیر با پاسخ گیاه در خاکمقدار عنصر غذایی استخراج شده با عصاره بیننیز  و گیري نمایداندازه

غذایی، خاک و برخی عوامل هاي عناصر گیرهاي مختلفی با توجه به ویژگیهاي خاک و آب، عصارهدر آزمایشگاه .داشته باشد

 .شونددیگر استفاده می

 



  
 

 همبستگی آزمون خاک

گیر ایست كه در آن بین میزان عنصر غذایی استخراج شده توسط یك عصارهآزمون همبستگی در مطالعات آزمون خاک مرحله

با كمك نتایج مرحله گردد. می هاي گیاه، همبستگی یا ارتباط برقرارمناسب و مقدار جذب شده توسط گیاه یا سایر پاسخ

گیري شده با یك تعیین كرد. در صورتی كه مقدار عنصر عصارهرا عناصر غذایی مناسب براي گیر توان عصارههمبستگی می

توان براي آن عنصر و خاک و گیاه می ،گیر خاص، با پاسخ گیاه )براي مثال عملکرد گیاه( همبستگی باالیی داشته باشدعصاره

 هاي گیاهی كه در آزمون همبستگی مطرح هستند عبارتند از:ترین پاسخنمود. مهمگیر را توصیه ن عصارهمعین، آ

شود. استفاده از این پاسخ گیري میبردار در واحد سطح اندازه،كه بطور مستقیم توسط كشاورز یا بهرهعملکرد مطلق گیاه -1

در مورد عنصر مورد مطالعه انجام بگیرد. اما غیر از عنصر مورد بحث،  گیاهی باید در چندین خاک مختلف و در مناطق متفاوت و

 گذارند.فاكتورهاي محیطی دیگري نظیر دما، رطوبت، نور، بارندگی و غیره بر عملکرد گیاه تاثیر می

لکرد این شوند و اختالف عمدر این روش دو تیمار بدون مصرف كود )شاهد( و با مصرف كود استفاده میاختالف عملکرد،  -2

شوند و فقط تاثیر عنصر آید. در این حالت سایر عوامل غیر از عنصر كودي در این پاسخ گیاهی حذف میدو تیمار بدست می

 گردد. مورد بررسی در اختالف عملکرد نمایان می

هاي كرتدر این روش دو یا چند سطح كودي در مورد یك عنصر غذایی در نظر گرفته شده و بصورت  عملکرد نسبی، -3

كننده شود. در این شاخص اثر شرایط محیطی حذف شده، اما گاهی اوقات این شاخص گمراهآزمایشی در سه تکرار اجرا می

دهد. همچنین با درصد هیچ اطالعاتی در مورد عملکرد هکتاري یك محصول نمی 80است. براي مثال عملکرد نسبی معادل با 

 براي تولید ترسیم نمود.توان ارزیابی اقتصادي این روش نمی

ها در خاک هاي هوایی به نوعی نمایانگر غلظت قابل استفاده آنغلظت عناصر غذایی در اندام غلظت عنصر غذایی در گیاه، -4

 Dilutionاثر رقت یا  عنوان پاسخ گیاهی نیز منجر به ایجاد خطاهایی شده است. به این صورت كهاست. استفاده از غلظت به

effect  كه( به اثر اشتنبرگSteenberg نیز معروف است در نتیجه سرعت رشد باال نسبت به سرعت جذب یون غذایی اتفاق )

رشد  ،دهد كه گیاه در معرض كمبود عنصر غذایی باشد و با تامین مقداري از این عنصر غذاییافتد. این پدیده هنگامی رخ میمی

در این شرایط ماده خشِك . شوداز سرعت جذب آن عنصر غذایی بیشتر به نحوي كه سرعت رشد  گیاه به شدت افزایش یابد

گردد و در بعضی اوقات ممکن است تفسیر نتایج هاي گیاهی میافزایش یافته، منجر به رقیق شدن غلظت عنصر غذایی در بافت



عکس این پدیده نیز ممکن است اتفاق بیافتد یعنی سرعت جذب عنصر غذایی از سرعت  تجزیه برگ را با مشکل مواجه سازد.

هاي محیطی از جمله در شود در تنشنامیده می Concentration effectرشد گیاه بیشتر شود. این پدیده كه اثر غلظت یا 

استفاده  Contentاز شاخص مقدار یا  هاي شور گزارش شده است در چنین شرایط بجاي غلظت عنصر غذاییها و زمینزاردیم

 گردد.می

 
 

 واسنجی آزمون خاک

مرحله چهارم آزمون خاک مرحله واسنجی )كالیبراسیون( است. شاید بزرگترین چالش در یك برنامه آزمون خاک این مرحله از 

گیرد، ها انجام میوسیعی از خاکهاي حاصلخیزي كه در گلخانه و مزرعه و در گستره مرحله، از آزمایشاین كار است. اطالعات 

هاي آزمایش شده به كود نیاز دارند و مقدار كود مورد نیاز شود كه آیا خاکدر این مرحله این سوال مطرح می. آیدبدســت می

این مرحله  درچه میزان است؟ در صورت عدم پاسخ به این دو سوال اقدامات مراحل قبل آزمون خاک ارزش چندانی ندارند. 

درجه كمبود عناصر غذایی و میزان كود الزم براي رسیدن به عملکرد مورد نظر توان گردد كه با كمك آن میصی تعیین میشاخ

رتبه داد. با ایجاد این شاخص  هابه خاک عناصر غذایی از نظر قابلیت استفادهتوان در حقیقت در این مرحله میرا مشخص نمود. 

بهترین راه براي شود. تأمین یك و یا چند عنصر غذایی براي یك گیاه خاص مشخص میهاي یك منطقه براي توانایی خاک

ش پذیر نیست. لذا روتعیین نیاز كودي، انجام آزمون خاک براي هر گیاه در مزرعه است، لیکن این كار هزینه باالیی دارد و امکان

عناصر ها از نظر توانایی تأمین بندي خاکبراي رتبه هاي مختلفیروشهاي مختلف است. بندي گیاهان و خاکتر، گروهمنطقی

)كفایت  Sufficient ها به دو گروهروش دو گروهی: در این حالت خاک -1 ها عبارتند از:ترین آنوجود دارند كه مهمغذایی 

شوند. این روش خود به دو صورت )عدم كفایت و نیاز به كوددهی( تقسیم می Insufficientعناصر غذایی براي رشد گیاه( و 

روش چند گروهی: در این حالت،  -2قابل اجرا است.  Cate & Nelsonو نیز روش تصویري  Histogramستونی یا روش  -ترتیبی

 -3 گردند.تقسیم می Very highو  Very low ،Low ،Medium ،Highها به پنج گروه شود و خاکبندي ریزتر میدرجه تقسیم

بري و معادالت  -ها: در این روش معادالت ریاضی نظیر معادله میچرلیخ، میچرلیخبندي خاکمعادالت ریاضی در گروه استفاده از

 گردند.دهند، استفاده میعنوان تابعی از سطح آزمون خاک نشان میهاي گیاهی را بهرگرسیونی كه پاسخ

 

 شرایط الزم برای واسنجی آزمون خاک



و تمام شرایط محیطی در این مرحله در نظر  باید در شرایط مزرعه و با تعداد زیاد خاک انجام گیردمرحله واسنجی آزمون خاک 

شناسی بستگی دارد. بنابراین گرفته شوند. تعیین حد بحرانی براي گیاهان مختلف به شرایط آب و هوایی، نوع خاک و كانی

 ها بطور جداگانه تعیین گردد.بحرانی در بخشمنطقه باید از نظر این فاكتورها به چند بخش تقسیم شده و حد 

ها باید از نظر غلظت عنصر غذایی مورد مطالعه قرار گرفته و دامنه وسیعی را از كمبود تا حد كفایت پوشش دهند. سایر خاک

حیطی نظیر تنش عناصر غذایی به استثناي عنصر مورد مطالعه باید در مقادیر كافی در اختیار گیاه قرار داده شوند. فاكتورهاي م

هاي هرز كه بر رشد گیاه هدف تاثیر دارند نباید عامل محدودكننده باشند. آزمایش در تکرار كافی ها و علفآبی، آفات، بیماري

در تعداد خاک و در چند سال اجرا شود. همچنین در انتخاب محل براي واسنجی دقت شود و مزارع انتخاب شده به اندازه كافی 

 متفاوت باشند تا این مرحله به نتایج قابل قبولی برسد. از نظر خواص خاک

 

 تفسیر نتایج و توصیه کودی

 بر اساس آزمون خاک کودو مصرف راهبردهای توصیه 

برآورد توصـیه كـود دو مقولـه جـدا از هـم هستند. آزمون خاک مقدار عنصر غذایی قابل اسـتفاده خـاک را و آزمون خاک 

نماید. براي تولیـد محصـول را معـین می اسـاس تفسـیر نتـایج آزمـون خـاک، مقـدار كـود مـورد نیـاز توصیه كود بر و نمایدمی

رود. هر كدام از این راهبردهـا بـر اسـاس فرضیات راهبردهاي مختلفی در تفسیر نتایج آزمون خاک جهت توصیه كود به كار می

هاي نسبتمقادیر و ه بـه مصـرف كـود در هـر سـطح از آزمـون خـاک و متفاوت در مورد نیاز غذایی گیاه، چگونگی پاسخ گیا

 .متفاوت عناصر غذایی استوار است

نگهداشت عناصر  ویژه براي عناصر پتاسیم و فسفر،به (Build up) انباشت تدریجی خاک از عناصر غذایی این راهبردها شامل

و محدوده  (Cation balance) ، برقراري تعادل كاتیونی خاک(Maintenance dressing) غذایی خاک در یـك محـدوده معـین

هاي در خاک روش انباشت تدریجی خاک معموال باشند.می (Nutrient sufficiency recommendation approach) كفایت

 شود تـاانجام میخیلـی فقیـر و كم بازده طی یك برنامه چهار تا هشت ساله بـا كـوددهـی دراز مدت بیش از برداشت گیاه 

تأكید  معین، يصر غذایی خـاک در یـك محـدودهروش نگهداشت عنا. در و عملکردهـا را اقتصـادي نمـودبتوان خاک را تـرمیم 

 كاهش ریسك تنزلباالي نقطـه حـداكثر عملکـرد بـه منظـور  پتاسیم و فسفر درغذایی بـه ویـژه  بر حفظ سطوح غلظت عناصر

این راهبرد  .جایگزین شودبایستی عنصر غذایی برداشـت شـده از خـاک توسـط گیـاه  ر اسـاس ایـن راهبـردب .باشدعملکرد می

رود و چون به عملکردهاي مورد انتظار ها در حد متوسط تا زیاد است به كـار مـیغذایی در آنعنصر هـایی كـه مقـدار در خـاک

گیـرد. روش كاربرد كود با هدف نگهداشت سـطح آزمـون خـاک در یـك دوره زمانی صورت می ،تا حدودي دست یافته شـده

به عبارت دیگر پاسخ  .اي حاصـل از آزمایشـات واسـنجی آزمون خاک استهاي مزرعهمحـدوده كفایـت بسـیار وابسته به داده

ول در هـر سطح از آزمون خاک مقدار توصیه كود را باشد. پاسخ مورد انتظـار از یـك محصـگیـاهی مبنـاي ایـن راهبرد می

قابـل توصـیه یك روش مناسب و  است ها مطـرحتخصیص یارانهراهبرد در مواقعی كه اقتصاد كود و نماید. این تعیین می

راهبـرد برقـراري تعـادل  گردد.پیشنهاد می هـاي كـودي در كشـور بـا ایـن روشحاضر بیشترین توصیهباشـد. در حـال مـی

كه تنظیم تعادل كاتیونی در سطح كلوئید خاک  )سـدیمیشـور و  (دارهاي اسیدي و مسألهمعموالً در خاک كـاتیونی خـاک

  .رودمطرح است به كار می

 

 گیاهی و مدیریتی ،راهبردهای توصیه کود با در نظر گرفتن شرایط اقلیمـی، خاکی



گیرد. با آزمون خاک به عنوان پایه توصیه كودي همواره بـه عنوان یك روش مناسب براي توصیه متعادل كود مد نظر قرار می 

 ،هاي مختلف مدیریت مزرعهفاكتورهاي دیگر از قبیل روشخشکی، شوري و این حال، لحاظ نمودن شـرایط متفـاوت از جملـه 

هاي نماید. در سالاهی به مصرف كود نقش بـه سـزایی در توصـیه بهینـه كـود ایفـا میهاي گیهمچنین پاسخ متفاوت ارقام گونه

كاهش حركت این عناصـر به سمت ریشه كاهش به دلیل محدود شدن رشد ریشه و خشك جذب عناصر غذایی توسط گیاه 

حاصلخیز بودن خاک  د.ـه خـواهیم بـواي نیـز مواجها عـالوه بر تنش رطوبتی با تنش تغذیـهدر نتیجه در این سال .یابدمی

عنوان مثال در این شرایط د. بهاهش دهـتوانـد نوسـانات مربـوط بـه تولیـد محصول بر اثر تغییر در مقدار بارنـدگی را كـمـی

اي در مالحظه گردد. كاربرد كودهاي پتاسیمی اثر قابلبهبود رشد ریشه میو خشـکی پتاسیم باعث بهبود مقاومت به تنش 

كند. شــرایط شــوري، عــدم تعــادل عناصــر غــذایی از جهــات گوناگون بروز می تحت خشکی دارد.كاهش خسارت تنش 

یــا و  عناصر غذایی درون گیاه شـوري بـا تـأثیر بـر قابلیت استفاده عناصـر غـذایی، جـذب، انتقـال یـا توزیـع ممکـن اسـت

فراوانی نیـز  . شواهدبه افزایش نیاز غذایی گیاه گـردد ولوژیکی عنصر غذایی مصرف شده منجربــا غیرفعــال نمــودن فیزی

به عالوه روش مدیریت  .توانـد مفیـد باشـدوجـود دارد كـه مصـرف پتاسـیم در مقاومـت گیاهان در مقابـل اسـترس شـوري مـی

ها و گونه. توانـد متفـاوت باشـدهـاي شـور مـیـرایط خـاکروش مصرف كود در شو از نظر نوع، مقدار فسـفر مصرف نیترون و 

تفـاوت كارایی گیاهـان در اسـتفاده  .دهنـدبه كاربرد عناصر غذایی از خـود نشـان مـیهاي متفـاوتی ارقام مختلف گیاهان پاسخ

ینـدها آباشد كه اهمیت نسبی ایـن فریا هر دو مییا مصرف توسط گیاه و ها از عناصـر غـذایی ناشـی از جذب بوسیله ریشه

سرد ایران، گرم و عنوان مثال در بین ارقام مختلف كلزا ویژه كشت در مناطق . بهنوع گونه گیاه متفاوت استعنصر و بسـته بـه 

 دید روي در خاک، برخی از ارقام گندم بدونشهمچنین در شرایط كمبـود  ت.شده اساختالف در كارایی جذب فسفر مشـاهده 

داري بر افزایش رشد اي كه مصرف روي اثر معنیبـه گونه ،دهنـدبروز عالئم كمبود روي بیشترین رشد را از خـود نشـان مـی

اي توجه به اختالف ارقـام در پاسخ به كمبـود عناصـر غـذایی در خـاک در مـدیریت مصرف كود مهم است به گونـه .نداردها آن

 .از اهمیت خاصی برخوردار است، روي كارا توجه به ارقامت كمبود روي، معتقدند در مدیریمحققان كـه 

گـردد. بـدیهی است مصرف كودهـاي توجه به برنامه تناوب زراعی نیز تنظـیم مـیتوصیه كودي با عالوه بر راهبردهاي فوق 

هاي بعد اثرگذار كـه در كشت سال مانده تأثیرگذاري بر حاصلخیزي خاک داشتهآلـی و دامـی، فسـفري و پتاسـیمی اثرات باقی

دیگر توصیه كودي گیاهان تحت سیسـتم تنـاوب زراعـی، برگشت بقایاي گیـاهی بـه خـاک  هاياز جملـه موضـوع .باشندمی

اسـت. برگشـت بقایـاي گیاهانی نظیر گندم، جـو و چغندرقنـد بـه خـاک منبـع بـا ارزشی از پتاسیم است كه انتقال مجدد آن 

كیلوگرم در هکتار  160تـا  70گیاهان لگـوم نیـز قادرنـد از  .خاک بایـد در توصیه كودي بویژه پتاسیم مدنظر قرار گیردبه 

 .نیتروژن بـه خـاک بیافزاینـد كـه ایـن مقادیر باید در توصیه كود محاسبه گردند

عناصر غذایی در زاي ی جـامع از منـاطق بحـرانراهبرد توصیه كود در ارتبـاط بـا محـیط زیسـت مبتنی بر ایجاد روش ارزیاب

اي كه به بهترین پیشبینی بـراي میـزان آلـودگی ناشـی از تلفـات و حركت عناصر غـذایی بـه گونههباشد بمیسطح حوزه آبریز

هاي كشاورزي متنوع دست یابد. این روش بایستی قادر باشد عواملی نظیر توپوگرافی، حوزهسـطحی در و هـاي زیرزمینـی آب

زراعی را در خود لحاظ نماید تا پس از شناخت هـاي مـدیریتانهار منطقه، زهکشی خـاک و ها و رودخانهاقلیم، فاصله مـزارع تـا 

 .ج نمایدرا اصـالح وتـروی زا، توصیه كودي متناسـب بـا آناین مناطق بحران

 

 کلی گیرینتیجه

 هاي سمی عناصر غذایی در تجمع غلظت ،بدون آزمون خاک باعث افزایش هزینه تولید هامصرف بیش از حد كود

 .هاي سطحی و زیرزمینی در اثر پدیده آبشویی خواهد شدمحصوالت كشاورزي و آلودگی آب



  گیاه، افت عملکرد را در پی خواهد داشت.مصرف كودها بدون آزمون خاک در صورت عدم تامین نیاز غذایی  

  اشتباه در زمان و مقدار كود مصرفی باعث زیان اقتصادي كشاورز شده و تاثیري در رشد محصوالت نخواهد داشت. لذا

 هاي كودي مرتبط بهره گیرند.ضروریست كشاورزان از نتایج تجزیه خاک و توصیه

 یرد. در توصیه كودي براي یك گیاه كه در نهایت از انجام آزمون انجام آزمون خاک بایســتی به طور دائم صورت گ

 شود، بایستی به شرایطی همچون قیمت محصول، قیمت كود و ... توجه گردد.می خاک حاصل

 كند، از توصیه كودي بر اساس آزمون خاک، ضمن این كه در به فعلیت رسیدن پتانسیل تولید یك محصول كمك می

 .نمایدمی اتالف منابع هم جلوگیري

 

 منابع

 سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان.. آشنایی با آزمون خاک. 1388حسینی، ي.، صالحی، ج.، كرمی، ي و رضازاده، ر. 

 :همیت آزمایش عناصر خاک مزارع در توصیه كودي به منظور پایداري محیط. ا1399حشمتی، م.، قوچی، پ و كرمی، ن. 

 .57-66: 52. فصلنامه انسان و محیط زیست. استان كرمانشاهموردي مزارع ذرت كوزران در  مطالعه

 ص. سازمان جهاد كشاورزي كرمان. 16. آزمون خاک. 1393نژاد، م. رشیدي، ن و موسی

ها و راهکارها. مجله . توصیه و برآورد كود در ایران: چالش1391طهرانی، م.م.، باللی، م.ر.، مشیري، ف و دریاشناس، ع.م. 

 .123-26:144)علوم خاک و آب(. هاي خاک پژوهش

 . آنالیز خاک و گیاه. انتشارات آویژ. 1396غازان شاهی، ج.

 .انتشارات دانشگاه تهران مبانی خاكشناسی. .1391حکیمیان، م.  و محمودي، ش

Leikam, D.F., Lamond, R.E., and Mengel, D.B. 2003. Providing flexibility in phosphorus and potassium fertilizer 

recommendations. Better crops, 87 (3): 6-10. 

Peverill, K.I., Sparrow, L.A., and Reuter, D.J. 2001. Soil analysis: an interpretation manual. CSIRO publishing. 

 

 گردآورنده: ساناز اشرفی سعیدلو

 دكتري تخصصی شیمی و حاصلخیزي خاک


