
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

زیادزیاد  ویژهویژه  سطحسطح  وو  فراوانفراوان  ایالیتایالیت  حاويحاوي  هايهاي  خاكخاك  دردر  پتاسیمپتاسیم  ::عنوانعنوان

    محصولمحصول                                                                    فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  سایرسایر.......................................................

نائینینائینی  موحديموحدي  سیدعلیرضاسیدعلیرضا  ::مجريمجري

.اخیر سال ده در تکمیلی تحصیالت دانشجویان نامه پایان نتایج  ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ........................................................................................................... 

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف
.حاصل از سلسله پایان نامه هاي دانشجویی در ده سال اخیر در دو بخش تخلیص می شوندنتایج 

 از پتاسیم انتقال سرعت که سدیم بران تترافینیل مناسب گیر عصاره معرفی و الذکر فوق هاي خاك  در دیم عملکرد کننده محدود بعنوان پتاسیم معرفی-1

عکس  
صاحب اثر

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 از پتاسیم انتقال سرعت که سدیم بران تترافینیل مناسب گیر عصاره معرفی و الذکر فوق هاي خاك  در دیم عملکرد کننده محدود بعنوان پتاسیم معرفی-1

  توصیه دیم هاي کشت در پتاسیم که بود شده سبب آمونیوم استات با گیري عصاره قابل پتاسیم زیاد میزان .کند می برآورد را خاك محلول به تبادلی سطوح

 هکتار در تن یک تا متوسط بطور دیم گندم عملکرد پتاسیم، مصرف با مثال .شد می توصیه زمینی سیب مانند آبی هاي کشت از برخی براي فقط و نشود

  .است آمده )2012( مشایخی و نائینی موحدي امینی، در دانشجویان این کار از خوبیreview  .یابد می افزایش

زیاد ویژه سطح و ایالیت با ایران خاکهاي اغلب در پتاسیم استفاده قابلیت مکانیزم تبیین-2

  شرایط  .هستند ایالیت باالي درصد با یکسانی مادري هاي کانی داراي داشتند قرار تتیس قدیمی دریاي زیر در که همسایه کشورهاي و ایران هاي خاك اغلب

 ها، خاك این استفاده قابل پتاسیم کنترل مکانیزم که داد نشان ها خاك تورم بررسی  .داد کاهش را ایالیت رس میزان مناطق، برخی در خاکسازي متفاوت

 مقاله در بار اولین براي مکانیزم این  .است خاك مکانیکی مقاومت افزایش و گیاه جذب قابل پتاسیم کاهش عامل کند، تورم و است اسمزي تعادل سرعت

free مقاله دو هر  .شد بیان )2013نائینی، موحدي و امینی( access هستند ذخیره و رویت قابل اینترنت با و.  

Amini, S., Movahedi Naeini, S. A. R. and Mashayekhi, K. 2012“Effects of Paper-Mill Sludge as a Mulch versus Topsoil 
Incorporation on Potassium Uptake and the Grain Yield of Rain-Fed Wheat in a High Specific Surface Loess Soil with 
Illite Dominance in Clay Fraction,” Applied and Environmental Soil Science, vol. 2012, Article ID 624824, 10 pages, 2012. 
doi:10.1155/2012/624824
Amini, S., Movahedi Naeini, S. A. R. 2013 “Effects of Paper Mill Sludge Application on Physical Properties of an Illitic
Loess Slowly Swelling Soil With High Specific Surface Area And Wheat Yield In a Temperate Climate, Journal of 
Agricultural Science, vol. 5 No.1, pages 295-313


