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   گندم   بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه خاكو بقایاي گیاهی ر اختالطیثتأ
   آن با عملکرد و رابطه

  

  2 بهنام کامکار و1 فریده اکبري،1کامبیز پوري*

  طبیعی گرگان   دانشگاه علوم کشاورزي و منابعدانشیار گروه زراعت2،  ارشد رشته زراعتیکارشناس دانشجوي1
  

  چکیده
 این .گرداند توجهی از پتاسیم گیاهی را به چرخه باز می ترکیب بقایاي گیاهی با خاك مقدار قابل  

 گندم انجام  برگ و خوشه بر غلظت پتاسیم  خاكاببقایاي گیاهی   اختالطاثر بررسی هدف با پژوهش
هاي کامل تصادفی در چهار تکرار و پنج تیمار شامل  در قالب طرح بلوك ین منظور آزمایشیا  به.گرفت

بیشترین و   با توجه به نتایج.و تیمار شاهد اجرا شد) پنبه، ذرت، گندم و یونجه(چهار تیمار بقایا 
)  درصد56/0 ودرصد  69/0(  خوشه و) درصد43/2 و  درصد66/2(کمترین درصد پتاسیم برگ 

 از پس .دار نبود ها معنی رتیب در تیمار بقایاي یونجه و شاهد مشاهده شد، هرچند اختالف آنت به
.  درصد از غلظت پتاسیم برگ کاسته شد027/0 به اندازهروي، به ازاي هر روز رشد  ي ساقه مرحله

ي یونجه در تیمار بقایاترتیب  به)  کیلوگرم در هکتار6962 و 8695( میزان عملکرد بیشترین و کمترین
  . دست آمد هو شاهد ب

  
  حد کفایت، عملکرد، گندمکیفیت بقایا، عناصر غذایی، : هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي مناطق گرمسیري و معتدل قادر به تأمین پتاسیم کافی براي محصوالت زراعی  بسیاري از خاك  
موجب کاهش جذب که  شود میاي  یشهسیستم رباعث ضعف کمبود پتاسیم  .)1989فاجریا،  (نیستند
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 و در نهایت کاهش هاي کوچک و چروکیده عناصر غذایی الزم و در نتیجه باعث تولید بذور و میوه
عنوان منابع اصلی پتاسیم براي   بههاي آلی ی، بقایاي گیاهی و کودیهاي شیمیا کود. گردد  میعملکرد

 درصد پتاسیم جذب 75گزارش کرده است که تقریباً ) 2003( سینگ .اند گزارش شده رشد گیاهان
 ترکیب شده است کهبیان طه در همین راب .ماند ریز در بقایاي محصول باقی می شده توسط غالت دانه

 گرداند توجهی از پتاسیم گیاهی را به چرخه باز می   مقدار قابل،بقایاي گیاهی با خاك بعد از برداشت
ه در کاه و کلش نگه داشته م جذب شد گیاهان حداکثر میزان پتاسی ازدر بسیاري .)2009فاجریا، (

 ،شود  برداشت میعنوان علوفه، سوخت و مصارف دیگر که بقایاي گیاهی به   بنابراین جاییشود، می
رو ترکیب بقایا با خاك ممکن است در چرخه   از این.دهد  پتاسیم خاك خیلی سریع رخ میکاهش

اثر  بررسی هدف با پژوهش این ).2009ریا، فاج(گیاه تأثیر زیادي داشته باشد -پتاسیم در سیستم خاك
گندم و تأثیر آن   برگ و خوشهاي بر غلظت پتاسیم  مزرعه  عنوان یک منبع غذایی درون بقایاي گیاهی به

  .گردید انجام بر عملکرد و اجزاي عملکرد
  

  ها مواد و روش
 در قالب طرح گرگان  در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی1387-88این آزمایش در سال   

پنبه، ذرت، گندم و (بقایا مل چهار تیمار ر شاامتیپنج هاي کامل تصادفی در چهار تکرار و  بلوك
آسیاب   خشک وپس ازآوري و  بقایاي گیاهی از مزارع منطقه جمع . تیمار شاهد اجرا شدو) یونجه

 کود معدنی ی مشخصمقدار ،)2010بارباریک، (با استفاده از فاکتور ازت  C/N نسبت شدن و تعیین
 100، 75، 66ترتیب برابر   براي پنبه، ذرت، گندم و یونجه به که،د گردی اضافهها  آنبه) اوره(نیتروژنی 

بقایاي مورد  . خاك قرار گرفتمتري  سانتی30 در عمقبقایا قبل از کشت  .گرم در هکتار بود  کیلو58و 
ترتیب براي بقایاي پنبه، ذرت، گندم و  هکتار به کیلوگرم در 5972 و 5621، 5988، 6468استفاده برابر 

 در این پتاسیم قابل جذب خاك . کشت گردیدي ترکیب شده با خاك سپس گندم روي بقایا.یونجه بود
روي،  زنی، ساقه حل پنجهامر  دربرگگیري از  نمونه .بود گرم در کیلوگرم خاك  میلی190 پژوهش
   . انجام شدافشانی گرده و خوشه در مرحله  و رسیدگی فیزیولوژیکافشانی  گرده،آبستنی

گراد   سانتی  درجه550در دماي   و گرم از بافت گیاه در کوره2گیري میزان پتاسیم  اندازهبراي   
 موالر روي 2ک لیتر اسیدهیدروکلری  میلی10شدن  از خنک  پس.حرارت داده شد  ساعت6مدت  به

 بعد   در مرحله.گراد قرار داده شد  سانتی  درجه80  دماي و»ماري بن«خاکستر گیاه اضافه و در حمام 
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 آخر میزان  در مرحله .لیتر رسانده شد  میلی100محلول با کاغذ واتمن صاف شده با آب مقطر به حجم 
   ).1996امامی،  (ي آبی قرائت شد پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر در شعله

  
  نتایج و بحث

هاي   تیمار دردرصد پتاسیم برگ و خوشهاختالف داد که نشان   ها نتایج تجزیه واریانس داده  
وزن هزار  تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، ،بین اجزاي عملکرددر اما  .بودندار  مختلف معنی

  .داشتدار   معنی اختالف در تیمارهاي مورد مطالعه دانه عملکرددانه و
)  درصد43/2 و 66/2 ( و کمترین مقدار پتاسیم برگ بیشترین نشان داد کهها  مقایسه میانگیننتایج  

ترتیب در تیمار بقایاي یونجه و   بهافشانی  در مرحله گرده) درصد56/0 و 69/0(و همچنین خوشه 
ت باال که بقایاي گیاهی با کیفیاز آنجا .دار نبود ، هرچند این اختالفات معنیمشاهده شدتیمار شاهد 
ترین دلیل باال بودن میزان  احتمال دارد مهم) 2006رئیسی، (دارند سازي نیتروژن باالیی  سرعت آزاد

پتاسیم برگ و خوشه در تیمار بقایاي یونجه قرار دادن مقادیر زیادي نیتروژن در اختیار گیاه باشد 
اثرات متقابل مثبت بین . که منجر به افزایش جذب پتاسیم نیز شده است) 2009کامکار و همکاران، (

بیشترین و کمترین میزان  . استنیز گزارش شده) 1994(یم توسط ملکوتی و نفیسی نیتروژن و پتاس
 ذرتیونجه و بقایاي  تیمار به ترتیب در) ر هکتارد کیلوگرم 7482 و 8695( تیمار بقایا عملکرد در بین

 ، بود) کیلوگرم در هکتار6962 ( تیمار شاهد داراي کمترین مقدار عملکردمطالعه در این . شدهمشاهد
  .یونجه داشتبقایاي داري با عملکرد در تیمار  که اختالف معنی

). 1994ملکوتی و نفیسی، (حد کفایت گیاه نسبت به پتاسیم، از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت است   
روي تقریباً ثابت مانده و سپس شروع  زنی و ساقه  در مراحل پنجهدرصد پتاسیم برگنشان داد که نتایج 

ازاي هر روز رشد یک معادله غیر  ور تعیین شیب کاهش پتاسیم برگ بهمنظ به). 1شکل (به کاهش نمود 
برابر روز پس از کاشت  در) درصد(هاي تغییرات غلظت پتاسیم  به داده) 1 معادله(اي  خطی دوتکه

 b و a غلظت بهینه پتاسیم، X0  از کاشت،پس  روزXدر این معادله ). 1 شکل(برازش داده شد 
  :روند شمار می ضرایب ثابت معادالت به

Y = a + bx        if    x  x0                                                                         1 (  معادله(  

Y = a + bx0     if    x  x0 
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 درصد از غلظت پتاسیم 027/0 روي، به ازاي هر روز رشد معادل  ساقه  از مرحلهبا توجه به نتایج  
 با افزایش سن گیاه  در بافتغذایی عناصر  غلظتنتایج نشان داده است که. برگ کاسته شده است

م پتاسیم  گر23/0 گزارش شده است که مقدار کاهش در لوبیا معادل ).2009فاجریا، (یابد  کاهش می
 به ازاي هر روز گذشت از فصل رشد بوده است ) درصد023/0(در کیلوگرم ماده خشک اندام هوایی 

  ). 1999فاجریا و ژي، (

  
 pH، )افشانی گرده (A، )آبستنی (B، )روي ساقه (S، )زنی پنجه (T؛  در طی زمان کاهش غلظت پتاسیم برگ-1شکل 

  .)یولوژیکفیز رسیدگی(
  

فاجریا، ( درصد است 4/3زنی معادل   پنجه حد کفایت پتاسیم در پهنک برگ گندم در مرحله  
 بقایاي پنبه، تیماردر زنی  پنجه غلظت پتاسیم در مرحله پژوهشاین درحالی است که در این ). 2009

در همین . بود درصد 46/3 و 64/3، 52/3، 42/3، 76/3 معادلترتیب  ذرت، گندم، یونجه و شاهد به
فاجریا،  ( درصد گزارش شده است5/1غلظت پتاسیم در مرحله ظهور خوشه ي  رابطه حد آستانه

 افشانی ي گرده  در مرحله در تیمار بقایاي پنبه، ذرت، گندم، یونجه و شاهدپژوهش که در این )2009
 حداکثر  که در مرحلهاین نتایج نشان داد . درصد بود35/2و  53/2، 3/2، 31/2، 5/2ترتیب معادل  به

بیش از خاك  پتاسیم  مقدار،کمتري به این عنصر دارد و همچنین در مراحل بعد که گیاه نیاز نیاز گیاه
نتایج نشان داد که بقایاي  .صورت لوکس جذب گردیده است رتی بهعبا  و بههحد کفایت گیاه بود

 در ،کار گرفته شوند  گیاه بهسیم براي بیشتر پتابراي تأمینکمکی منبع یک عنوان  توانند به گیاهی می
  .  حداکثر نیاز گیاه در نظر گرفته شود بقایا و مرحلهسازي عناصر غذایی از آزادزمانی  که هم صورتی
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Abstract 
 Crop residues mixed with soil recycles a considerable amount of potassium. 
This research was conducted to evaluate the effect of crop residues incorporation 
with soil on leaf and spike potassium concentration. In this experiment, four crop 
residues (cotton, maize, wheat, alfalfa) and control were used in a four replicated 
Completely Randomized Block Design. Results indicated the highest and lowest 
values of leaf (2.66% and 2.43%) and spike (0.69% and 0.56%) potassium content 
were seen in alfalfa residue and control treatment, respectively, but their difference 
was not significant. The value of leaf potassium content declined (with rate of 
0.027% per day) after stem elongation stage. The most and least grain yield (8695 
and 6962 kg.ha-1) were observed in alfalfa residue and control, respectively. 
 
Keywords: Residue quality; Nutrients; Sufficiency level; Yield; Wheat  
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