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 اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی و کود پتاسیم بر عملکرد و A 200جاذب  ثیر سوپرأت
 

 3و ابراهیم زینلی 2سید علیرضا موحدی نائینی، 1ثریا بندک*
  ،دانشیار گروه علوم خاک2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  ،دانشجوی دکتری گروه علوم خاک1

 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،دانشیار گروه زراعت3منابع طبیعی گرگان،  دانشگاه علوم کشاورزی و

 16/09/1398؛ تاريخ پذيرش: 14/05/1396تاريخ دريافت: 

 1چکيده

در  موجود پتاسیم ند قادر گیاهان از بعضی است. و گیاه خاک  دهنده تشكیل عناصر از يكی پتاسیم عنصر سابقه و هدف:

بندی و سطح ويژه زياد خاک )اليه دوگانه  درجه کم دانه .نمايند جذب خود خشك وزن درصد 8 حدود تا را خاک

هدف از اين مطالعه تأثیر پلیمر سوپرجاذب شود.  سمت ريشه می پخشیده الكتريكی( مانع پخشیدگی سريع پتاسیم به

200 Aبود.اجزای عملكرد گندم ديم در يك خاک لسی  و کود پتاسیم بر عملكرد و 
 

بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم و  A200کود پتاسیم و پلیمر سوپرجاذب  در اين پژوهش، تأثیرها:  مواد و روش

های اصلی  ارزيابی شد. تحلیل آماری پژوهش در قالب طرح اسپلیت بود. پالتجذب عناصر غذايی توسط گیاه گندم 

کیلوگرم در  83کیلوگرم در هكتار سولفات پتاسیم معادل  200در دو سطح با مصرف پتاسیم )کود سولفات پتاسیم 

 2000و  1000و  500 و A (0 200های فرعی با چهار سطح سوپرجاذب و عدم مصرف آن بودند و پالتهكتار( 

طبیعی گرگان )واقع  منابع دانشگاه علوم کشاورزی و 1 در مزرعه شماره 92-93کیلوگرم در هكتار( طی سال زراعی 

ديگر  پژوهشگرمون خاک و نتايج گزارش شده توسط میران( اجرا شدند مقدار کود مصرفی براساس نتايج آز در سید

 افزار ها از نرم تحلیل داده منظور تجزيه و صورت پخش سطحی قبل از کشت به خاک اضافه و مخلوط شدند. به به

SAS ها با روش   و مقايسه میانگینLSD ام شد.انج 
 

عملكرد دانه و کاه، تعداد پنجه بارور و تعداد خوشه در  ،دهد که با افزايش مصرف پتاسیم ها نشان می بررسی ها: یافته

دانه، تعداد پنجه بارور، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد دانه در خوشه، تعداد سنبلچه در خوشه، طول  متر و وزن هزار

ترين  کیلوگرم در هكتار بیش 2000میزان  به 200Aچنین مصرف سوپرجاذب  ساقه و طول خوشه افزايش يافت. هم

ترين عملكرد دانه در کرت با پتاسیم میزان عملكرد  کیلوگرم در هكتار داشت و بیش 74/4489عملكرد را با میانگین 

ترين کود  شد. بیش دار تری نسبت به کرت بدون پتاسیم داشت يعنی اثر متقابل مصرف پتاسیم توأم با پلیمر معنی بیش

دست آمد. با افزايش جذب پتاسیم،  جاذب، مؤثر در افزايش عملكرد و اجزای عملكرد گندم به پلیمر سوپر پتاسیم و

                                                 
 soraya.bandak@gmail.comمسئول مكاتبه:  *

 گزارش کوتاه علمی
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چنین همبستگی بین برداشت پتاسیم توسط دانه و کاه با عملكرد  يابد و هم جذب ازت و کارايی مصرف آن افزايش می

 است. 73/0و  83/0ترتیب  دار همبستگی با عملكرد دانه و کاه بهدانه و کاه نیز باال بوده است که مق
 

چنین با افزايش دادن  ها شد و هم سمت ريشه تر پتاسیم به افزايش رطوبت خاک موجب پخشیدگی بیشگیری:  نتیجه

 فعالیت میكروبی و تجزيه مواد آلی ممكن است موجب افزايش غلظت پتاسیم و ازت خاک و افزايش عملكرد شود.

 

   همبستگی رطوبت، پلیمر،، یپخشیدگ :های کلیدی واژه

 

 مقدمه
ترين عنصر غذايی موجود در افق  فراوانپتاسیم 

سطحی خاک با مواد آلی باال است که عالوه بر 

وظايف فیزيولوژيكی بسیار مهمی که در گیاه بر عهده 

دارد، در بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی نیز 

ای را به خود اختصاص داده است. نقش جايگاه ويژه

عنوان يك عنصر ضروری در محصوالت  پتاسیم به

های  خاک (.8شده است )  خوبی شناخته کشاورزی به

های  لسی با رس غالب اياليت بخش عمده خاک

 دلیل به استان گلستان را به خود اختصاص داده است که

گیاه  جذب سطح ويژه باال، موجب کاهش پتاسیم قابل

رشد گندم در محل   از عوامل محدودکنندهشود.  می

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  1 خاک مزرعه

. (1گرگان )واقع در اراضی سیدمیران(، پتاسیم است )

بندی و سطح ويژه زياد خاک )اليه درجه کم دانه

دوگانه پخشیده الكتريكی(، مانع پخشیدگی سريع 

(. افزايش جذب 2) شودسمت ريشه می پتاسیم به

پتاسیم موجب افزايش عملكرد و اجزای عملكرد 

 و ای دانه غله ترين مهم گندم .(7محصول شده است )

 کننده تأمین اصلی منبع که باشد می زراعی گیاه چنین هم

 حدود ما کشور در گندم .است کالری موردنیاز و فیبر

دهد.  می اختصاص خود به را زيرکشت سطح از نیمی

 کوددهی برنامه و محصول اين کیفیت افزايش منظور به

 گیاه مختلف رشد مراحل شناسايی آن، مناسب و مؤثر

 ضروری غذايی، مهم عناصر وضعیت چنین هم و

 (.3) باشد می

 عنوان به سوپرجاذب پلیمرهای از کشاورزی در

 عناصر مخزن عنوان به به خاک، افزودنی ماده يك

 استفاده خاک در ابرجاذب عنوان به نیز و غذايی

 از زيادی عوامل به وابسته مواد اين خواص. شود می

 بافت ها، آن یيشیمیا و ترکیبی خصوصیات جمله

 محیطی های  فاکتور نیز و گیاهی های گونه خاک،

 طور به و خشك پلیمری ماده به باشد. سوپرجاذب می

 میزان به آبی محلول جذب توانايی با مانند شكر معمول

 توانند می سوپرجاذب های پلیمر خود وزن برابر چندين

 و نموده جذب را های آبیمحلول يا آب زيادی مقادير

 رها و جذب را آب ها پلیمر . زمانی که(4شوند ) متورم

 بهبود خاک ساختمان انبساط و انقباض اثر در کنند، می

 ريشه توسعه خاک جهت در هوا حاوی منافذ و يابد می

 (.8يابد ) می افزايش ريزبافت های خاک در ويژه به

و کود  سوپرجاذب پلیمر یرثأت پژوهش اين در

پتاسیم بر عملكرد گندم ديم در يك خاک با سطح 

دانشگاه علوم  1مزرعه شماره ويژه باال واقع در 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )واقع در اراضی 

 موردمطالعه قرار گرفت.سیدمیران( 

 

 ها مواد و روش

دانشگاه علوم  1 اين مطالعه در مزرعه شماره

 20کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با طول جغرافیايی 

 درجه 55شرقی و عرض جغرافیايی  دقیقه 54درجه و 

کیلومتری غرب  10شمالی، واقع در  دقیقه 36و 
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اجرا گرديد.  1392-1393گرگان در طی سال زراعی 

بندی آمريكايی در  خاک مزرعه براساس سیستم طبقه

بندی شده و جزء طبقه 1هاپلوزرپتگروه بزرگ تیپیك 

آباد است. پس از انتخاب قطعه زمین  سری رحمت

 30تا  0های خاک مرکب از عمق   موردنظر، نمونه

های فیزيكوشیمیايی  متری تهیه شده و آزمايش سانتی

های  منظور کوددهی کل زمین از کود انجام شدند. به

رم کیلوگ 93کیلوگرم در هكتار معادل  200پايه اوره 

کیلوگرم در  200در هكتار ازت، سولفات پتاسیم )

کیلوگرم در هكتار پتاسیم( )برای  83هكتار معادل 

کاررفته است(، دی  ها پتاسیم به هايی که در آن کرت

کیلوگرم در هكتار  ADP( )250آمونیوم فسفات )

سوم کود  کیلوگرم فسفر( استفاده شدند. يك 50معادل 

( به همراه سولفات پتاسیم کیلوگرم در هكتار 66اوره )

وسیله شخم با  و فسفات دی آمونیوم قبل از کشت به

دار و ديسك با خاک مخلوط شدند و  گاوآهن برگردان

زنی،  مانده کود اوره در دو مرحله )پنجه دوسوم باقی

 66دهی،  کیلوگرم در هكتار و قبل از خوشه 66

صورت کود سرک به خاک  کیلوگرم در هكتار( به

 رديد مقدار کود مصرفی براساس نتايج آزموناضافه گ

ديگر  پژوهشگرشده توسط  خاک و نتايج گزارش

صورت پخش سطحی قبل از کشت به خاک اضافه  به

طرح اسپلیت پالت و  بر پايه پژوهش( اين 8شدند )

 پژوهشهای اصلی در چهار تكرار انجام شد. تیمار

 شامل دو تیمار با و بدون مصرف پتاسیم و تیمارهای

 در چهار سطح صفر، 200Aفرعی شامل سوپرجاذب 

کیلوگرم بر هكتار بود. تیمارهای  2000و  1000، 500

های حاوی کود پتاسیم(، )کرت K1صورت  آزمايش به

K2 های فاقد کود پتاسیم(،  )کرتS1  بدون(

کیلوگرم بر هكتار سوپرجاذبS2 (500  ،)سوپرجاذب(، 

S3 (1000 کیلوگرم بر هكتار  ،)سوپرجاذبS4 (2000 

                                                 
1- Typic Haploxerept 

به  اند. کیلوگرم بر هكتار سوپرجاذب( تعريف شده

 K1S4و  K1S1 ،K1S2 ،K1S3همین تناسب تیمارهای 

های دارای کود که کرت 4تا  1تیمارهای  دهنده نشان

و  K2S1 ،K2S2 ،K2S3های باشند و تیمارپتاسیم می

K2S4 هستند که درون  4تا  1تیمارهای  دهنده نشان

 باشند. اند می های فاقد کود پتاسیم اعمال شده کرت

 

 نتایج و بحث

 1ايی و فیزيكی خاک در جدول ینتايج تجزيه شیم

شده است. در اين جدول مقادير ازت، پتاسیم،  آورده

فسفر، بافت خاک، واکنش خاک، هدايت الكتريكی و 

ظرفیت تبادل کاتیونی نشان داده شده است که غلظت 

گرم در کیلوگرم  میلی 386 جذب خاک پتاسیم قابل

، 121-80، 81-41، <40خاک در حد زياد دامنه 

گرم در کیلوگرم  میلی 160تر از  و بیش 120-160

کم، کم،  ترتیب مقادير خیلی جذب خاک به پتاسیم قابل

( است؛ اما گیاه 5باشد ) متوسط، زياد و خیلی زياد می

 باشد. در واقع با رفع قادر به جذب اين پتاسیم نمی

کننده رشد  ترين عامل محدود محدوديت ازت مهم

(. فسفر 5)گندم در محل آزمايش پتاسیم است 

گرم در کیلوگرم خاک در میلی 25/7جذب خاک  قابل

 20و  12-20 ،8-11، 4-7 ،<3حد متوسط دامنه 

جذب خاک که  گرم در کیلوگرم فسفر قابل میلی

زياد و کم، کم، متوسط،  ترتیب بیانگر مقادير خیلی به

 1/0(. ازت خاک در حد 11باشد ) زياد می خیلی

درصد بود که در حد کم قرار داشت. هدايت 

زيمنس بر متر و واکنش  دسی 7/0الكتريكی در حد 

ترتیب  بود. درصد شن، سیلت و رس به 1/7 گل اشباع

وبافت خاک سیلتی کلی بود. و ظرفیت  50، 36، 14

ر از محدويت غی 1بود. و جدول  1/18تبادل کاتیونی 

دهند  ازت محدوديت ديگری با کشت گندم نشان نمی

های پايه سعی در رفع اين  با کاربرد کود که بعداً
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رغم میزان پتاسیم قابل   محدوديت گرديد. علی

دلیل سطح ويژه باالی  گیری با استات آمونیوم به عصاره

گرم( و سرعت کم انتشار  مربع بر متر 130خاک )

تاسیم قابل استفاده لول و تبادلی پپتاسیم بین فاز مح

 .(2و  1) ها محدود است گیاه اين خاک

 
 تجزیه فیزیکی و شیمیایی نمونه مرکب خاك مزرعه. -1جدول 

Table 1. Physicochemical analysis of soil samples of farm. 

 سیلت شن رس ماده آلی نیتروژن پتاسیم فسفر شوری اسیديته ظرفیت تبادل کاتیونی

CEC 
pH 

EC K P N OC Clay Sand Silt 

 (dS/m) (ppm) (ppm) (%) (%) (%) (%) (%) 

18.1 7.15 0.75 7.25 386 0.1 1.85 50 14 36 

 

ضرایب همبستگی بین اجزای عملکرد و برخی 

تجزيه همبستگی صفات  2جدول  :صفات زراعی

عملكرد و اجزای عملكرد گندم نشان داد بین عملكرد 

دانه با صفات طول خوشه و ساقه، تعداد دانه در 

خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح، عملكرد کاه و 

دار  دانه همبستگی مثبت و معنیچنین وزن هزار هم

دهنده اين  وجود داشت. وجود اين همبستگی نشان

با افزايش هر يك از اجزای عملكرد دانه در است که 

طور  شرايط کاربرد پتاسیم و پلیمر عملكرد دانه نیز به

داری افزايش خواهد يافت. شرايط بهینه با کاربرد  معنی

ها با پلیمر سبب افزايش هر  کود پتاسیم و ترکیب آن

يك از اجزای عملكرد شده که به دنبال آن میزان 

يابد. با افزايش يا کاهش  می عملكرد دانه نیز افزايش

کدام از صفات تعداد خوشه در واحد سطح، وزن  هر

دانه و تعداد دانه در خوشه که از اجزای مهم  هزار

عملكرد دانه هستند میزان عملكرد دانه نیز افزايش يا 

کدام از اجزای عملكرد  چنین هر يابد. هم کاهش می

داد دانه و تععداد خوشه در واحد سطح، وزن هزارت

دار  دانه در خوشه با ديگری همبستگی مثبت و معنی

داشت. در کل نتايج تجزيه همبستگی صفات نشان داد 

بین همه اجزای عملكرد دانه با هم همبستگی مثبت و 

داری وجود داشته که با کاربرد اين تیمارها و  معنی

بهبود وضعیت هر يك از اجزای عملكرد ساير اجزای 

مثبت اين تیمارها قرار گرفته و  تأثیر عملكرد نیز تحت

نهايت برآيند همه اين اتفاقات  يافته که در افزايش

افزايش عملكرد دانه تحت اثر کاربرد کود پتاسیم و 

افزايش تعداد  پلیمر بود؛ بنابراين اين تیمارها که بر

خوشه گندم در واحد سطح مؤثر بودند، موجب 

ارها در اند؛ بنابراين، اين تیمافزايش عملكرد شده

دهی اثر خود را بر عملكرد دانه و  مرحله قبل از خوشه

اند؛ بنابراين، رفع کمبود  کاه و کلش اعمال کرده

های لسی يعنی  ترين عامل محدودکننده خاک مهم

دهی، موجب افزايش  پتاسیم در مرحله قبل از خوشه

 (.10و  9، 8)است  تعداد خوشه در واحد سطح شده
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 . ضریب همبستگی بین اجزای عملکرد گندم دیم در مرحله برداشت -2 جدول
Table 2. Correlation coefficients between grain yield, yield components and some wheat traits.  

9 8 7 6 5 4 3 2 1   

        
1 

 عملكرد دانه
Grain yield 

1 

       
1 0.74** 

 عملكرد کاه
Straw yield 

2 

      
1 0.65** 0.62** 

 وزن هزاردانه
Thousand kernel weight 

3 

     
1 0.43* 0.49

**
 0.55** 

 دانه در خوشه
Number per spike Grain 

4 

    
1 0.57

**
 0.66** 0.75** 0.90

**
 

 خوشه در مترمربع
Head number in square meter 

5 

   
1 0.76** *

0.40 0.70** 0.56** 0.69** 
 ه در خوشهچسنبل

Spike number per in square mater 
6 

  
1 0.61

**
 0.77** 0.59** 0.63** 0.67** 0.86** 

 طول ساقه
Stem Length 

7 

 
1 0.44* 0.67** 0.70** 0.45** 0.60

**
 0.57** 0.64** 

 طول خوشه
Head Length (cm) 

8 

1 0.38* 0.70** 0.53** 0.66** 0.53** 0.62** 0.63** 0.70** 
 پنجه بارور

Number productivity tillering 
9 

 

 گيري کلی نتيجه

تايج اين پژوهش نشان داد که کود پتاسیم اثر ن

توجهی بر عملكرد دانه و کاه، تعداد خوشه در  قابل

داشته است و  دانهواحد سطح، ارتفاع بوته، وزن هزار

عملكرد و اجزای عملكرد را افزايش يافت و 

داری آب در  ها با افزايش ظرفیت نگه سوپرجاذب

کنند  کندی رها می در خود را بهخاک و آب موجود 

زيرا اثر هیسترسیس مانع رهاسازی سريع آب و تعادل 

آب موجود در سوپرجاذب با خاک در حال خشك 

دريجی آب، مانع شود. رهاسازی ت شدن اطراف آن می

تر  خشك شدن سريع خاک اطراف ريشه و طوالنی

شود  ها می شدن جذب آب و مقدار آن توسط ريشه

رها شدن کند آب از سوپرجاذب خودررفت سريع 

کاهد و هنگام بارندگی نیز آب توسط تبخیر می

سوپرجاذب آب در اليه اختالط از نفوذ عمقی به زير 

برای جذب  تری کاهد و آب بیشمحیط ريشه می

کند و موجب افزايش  ريشه در عمق ريشه را فراهم می

 عملكرد کاه و دانه شد.
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Abstract

1
 

Background and Objectives: Potassium is one of the constituent elements of soil and plant .

some plants are able to absorb about eight percent of there dry weight. Low grain size and high 

specific surface area (double diffusion layer) prevent potassium from spreading rapidly to the 

root of the plant. The purpose of this study was to investigate the effect of superabsorbent 

polymer A 200 and potassium and rainfed wheat loess soil.  

 

Materials and Methods: In this investigation, the effects of superabsorbent polymer on soil 

humidity absorption were assessed .The study used a split-plot design format. Main plots were 

potassium sulfate fertilizer at 2 levels (200 Kg per hectare and no potassium sulfate) and sub 

plots were superabsorbent at 4 levels (0, 500, 1000, 2000 kg/ha) with 4 repetitions. The research 

was carried out in Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources Research 

Farm located at SeyedMiran during 2014-2015 growing season. Row spacing was 20 cm, used 

268.5 kg ha
-1

 (seeds were drilled manually). Fertilizer rates were based on soil test results and 

which were added to soil surface before planting and incorporated. Data analysis include the 

analysis of variance and mean comparisons using LSD and correlation which carried out using 

SAS software. 

 

Results: Results showed that increasing potassium intake, stem length, straw and grain yield, 

number of tillers and panicles per square meter was significantly increased. As well as traits 

such as yield. The use of superabsorbent grain weight, tiller number, number of heads per 

square meter, number of grains per spike, stem length and panicle length increased. The use of 

superabsorbent 200A of 2000 kg per hectare yield by an average of 4489.74 kg per hectare The 

highest grain yield with potassium levels of performance compared to the plots without K, the 

interaction between potassium. Integrated use of super absorbent polymer and potassium 

fertilizer is not significant and improves some characteristics and finally potassium fertilizer and 

super absorbent polymer yield and the most effective in increasing yield and yield components 

of wheat, respectively. By increasing potassium uptake, nitrogen uptake and its consumption 

efficiency increase The correlation between potassium and grains harvesting with grain and 

straw yield was also high. Correlation between grain yield and straw yield was respectively. 

83.0 and 73.0. 
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Conclusion: Soil moisture enhances the diffusion of potassium into root. In addition Increase 

soil moisture may induce increased microbial activity and decomposition of organic matter 

increased the concentrations of potassium and nitrogen  in the soil.In the study, soil moisture 

with absorbent enhance the absorption of nitrogen and potassium and increase yield.   
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