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اثرات كلرور پتاسيم بر تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم دوروم در نيشابور 
 

1 محمد قاسم زاده گنجه اي
0F

 
 farshidganjehie@yahoo.com ؛- عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي1
 

چكيده 
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف كود كلريد پتاسيم بر تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم دوروم اين تحقيق در 

 ) 1386 تا تير ماه1384قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي و بصورت كرتهاي خرد شده مدت دو سال زراعي (آبان 
كود  سطح  و پنجچهار ژنوتيپ گندم دوروم در كرتهاي اصليدر ايستگاه تحقيقات كشاورزي نيشابور انجام شد . 

به منظور اعمال تنش خشكي آب مزرعه از زمان ظهور سنبله قطع شد.  گرفتند.كرتهاي فرعي قرار كلريد پتاسيم در
نتايج نشان داد سطوح مختلف كود كلريد پتاسيم اثرات معني داري بر عملكرد دانه نداشت، همچنين اعمال سطوح 

مختلف كلرور پتاسيم اثر معني داري بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و ميزان پتاس كاه 
 هاي گندم دوروم نداشت. در مقايسه ميانگين سطوح پتاس پتيمارها در شرايط قطع آبياري انتهاي فصل ژنو تي

 5104كيلوپتاس با 60 و تيمار 5012 از تيمار بدون مصرف كود با يبكمترين و بيشترين عملكرد دانه به ترت
 عملكرد دانه نكيلوگرم در هكتار بدست آمد. در بررسي و مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارها بيشترين و كمتري

 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. همچنين نتايج 4712 با عملكرد V1K0 و 5349 با V3K0 از تيمار يببه ترت
تجزيه مركب نشان داد اثر اصلي و متقابل عوامل بر وزن هزار دانه معني دار بود. بيشترين وزن هزار دانه از تيمار 

V3K1 كه بيشترين عملكرد دانه را داشته بدست آمد. در بررسي تعداد سنبله در متر مربع تنها تفاوت در بين 
 درصد وجود داشت. 5ژنوتيپ ها در سطح 

 

 گندم دوروم، عملكرد دانه، كلرور پتاسيم، تنش خشكي. واژه هاي كليدي:
 

مقدمه 
با توجه به بحران خشكسالي سالهاي اخير در 

 پتاسيم نقش به سزايي در افزايش آنجايي كهكشور، از 
 دارد، ضرورت مصرف خشكينش هاي تتحمل گياهان به 

دستيابي به  كودهاي پتاسيمي بيش از پيش آشكار مي گردد.
الينهاي متحمل به خشكي گندم كه در شرايط تنش هاي 
، خشكي آخر فصل باعث افزايش كارايي آب موجود شده

غالت بوده است. نظر به اينكه تحقيقات  اهداف بخشي از 
نقش پتاسيم در افزايش تحمل به خشكي، كاهش تعرق و يا 
بوجود آوردن شرايط داخلي براي افزايش تحمل به خشكي 

 در بررسي هايي اعالم شده است، تحقيق در مورد عكس 

  
العمل برخي ارقام و الينهاي متحمل به خشكي گندم 

دوروم نسبت به مقادير مختلف كود كلريد پتاسيم 
ضرورت داشته و اثبات اين عكس العمل به نوعي كمك 
به دستيابي الينهاي متحمل تر به تنش هاي خشكي خواهد 

در موقعي كه گياه دچار تنش خشكي مي شود گياهاني  بود.
كه داراي پتاسيم كافي هستند به سرعت اقدام به بستن 

روزنه ها مي نمايند كه اين عمل مانع خروج مقدار زيادي 
آب از گياه مي گردد. در مقابل گياهاني كه پتاسيم كمي 

استفاده كرده اند، حالت بي نظمي در حركت روزنه هاي آنها 
ديده مي شود و زمان بيشتري الزم است كه در تحت  

                                                 
 91735-488نويسنده مسئول: مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، صندوق پستي: آدرس - 1
 :1/6/89 و پذيرش: 25/2/89 دريافت 
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شرايط تنش رطوبتي يا درجه حرارت باال روزنه ها بسته 
شود در نتيجه گياهان شروع به پژمرده شدن مي كنند و عمل 

 ,Header and Beringerفتوسنتز متوقف مي گردد (

). پژمردگي زودرس در شروع تنش رطوبتي آب، 1981
شاخص بسيار مهمي در شناخت گياهان مبتال به كمبود 

پتاسيم مي باشد. اثر مثبت پتاسيم در افزايش مقاومت گياهان 
به تنش خشكي توسط محققين مختلف گزارش شده است 

)Amiri and Darroudi, 1994 .(Kemmler 
) بيان نمود كه گندم براي رشد و عملكرد مناسب به 1983(

مقدار پتاسيم كافي نياز دارد. نياز گندم به پتاسيم برابر نياز 
آن به ازت و بعضي موارد حتي بيشتر نيز مي باشد. اين 

 برگي 2-3محقق بيان نمود كه كمبود پتاسيم در مرحله 
تعداد سنبله ها و در مراحل بعدي وزن هزار دانه را كاهش 

 Kosenko و Kemmler, 1983 .(Tsymbalمي دهد (
) گزارش دادند كه با كاربرد پتاس افزايش مقاومت 1971(

) در يك رقم Singh) 1992به خشكي بيشتر شده است. 
 پتاس با kg/ha100نيشكر گزارش داد كه كاربرد خاكي 

kg/ha150 نيتروژن در زمان كشت همراه با مصرف كردن 
kg/ha50 كود سرك پتاسيم از منبع كلريد پتاسيم باعث 

باال رفتن توانايي فيزيولوژيكي در برگها شده كه بتوانند در 
برابر استرس خشكي مقاومت كنند. همچنين اين امر باعث 

 با هبهبود پروسه رسيدگي شده و كيفيت ميوه را در مقايس
 Headerتيمار بدون  كود به طور معني داري افزايش داد. 

) اعالم كردند كه تغذيه مناسب Beringer) 1981و 
پتاسيم با افزايش سطح برگها و باال بردن ميزان كلروفيل 
آنها موجب افزايش ظرفيت فتوسنتزي و نهايتاً عملكرد 

مي گردد. بنابراين هدف از انجام اين آزمايش بررسي اثر 
مقادير مختلف كود كلريد پتاسيم  بر تحمل به خشكي 

 ژنوتيپ هاي گندم دوروم در نيشابور بود. 
 
 

مواد و روش ها 
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف 

كود كلريد پتاسيم بر عملكرد و تحمل به خشكي ژنوتيپهاي  

 در 1384-86گندم دوروم اين بررسي طي سالهاي زراعي 
قالب بلوكهاي كامل تصادفي به صورت كرتهاي خرد شده 

 تيمار و سه تكرار به مدت دو سال زراعي در ايستگاه 20با 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي نيشابور انجام شد. چهار 

ژنوتيپ گندم دوروم در كرتهاي اصلي شامل ارقام و  
 و V1: ،V2:Patka-7/yazi-1الينهاي گندم دوروم آريا 

V3: Duken-12/2 Rascon-21 و V4: Patka7/yazi-

1//Duken-12  و پنج  سطح كود كلريد پتاسيم بشرح ذيل 
: K0همزمان با كاشت در كر ت هاي فر عي مصرف  شد. 

 Kcl -(K1 :kg/ha60 K2Oشاهد (بدون مصرف كود 
 -K2 :kg/ha90 K2     -K3 :kg/ha120 K2O - 

K4 :kg/ha150 K2O تمام كودپتاسه از منبع كلريد  .
پتاسيم قبل از كاشت و به صورت خاكي مصرف شد. 

مصرف ساير كودها بر اساس آزمون خاك به نحوي كه 
كود ازته در سه تقسيط(يك سوم همزمان با كاشت،يك 

سوم در مرحله پنجه و يك سوم در مرحله ساقه) و 
كودهاي فسفره و ميكرو مورد نياز همزمان با كشت مصرف 

 متري به 9 خط 8شدند. كاشت بذور هر كرت فرعي در 
 60 سانتيمتر بر روي پشته هاي به عرض 30فاصله 

 متر 8 خط وسطي به طول 4سانتيمتر انجام پذيرفته كه تنها 
 مترمربع) در زمان رسيدگي برداشت شدند. 6/9(سطح 

ميزان بذر براي كليه كرتها ثابت و بر اساس وزن هزار دانه  
 دانه در مترمربع مصرف شد.كاشت آزمايش و 500و 

برداشت نمونه ها  دستي و برداشت كل كرت با كمباين 
مخصوص انجام شد. آب مزرعه آزمايشي پس از شروع 
ظهور سنبله ارقام (اواسط ارديبهشت) قطع شده تا تحت 

تنش خشكي آخر فصل قرار بگيرند. يادداشت هاي الزم از 
قبيل تاريخ كاشت، ارتفاع بوته، ظهور سنبله، تاريخ رسيدن 
به عمل آمده. در زمان برداشت عملكرد و اجزاي عملكرد 

اندازه گيري شد ند. پس از پايان دو سال اجراي طرح 
تجزيه واريانس مركب انجام شده و ميانگينها با آزمون 

دانكن مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. همبستگي اجزاي 
عملكرد با يكديگر و با عملكرد جهت تعيين اثرات مقادير 

مختلف كود پتاسيم بر اجزاي مذكور محاسبه شد. 
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نتايج 
نتايج تجزيه واريانس مركب  عملكرد دانه ژنوتيپ 

ها  نشان داد تنها اثر سال در سطح يك درصد معني دار 
بود. از طرف ديگر نتايج نشان داد بين الين هاي آزمايشي 

تفاوت معني داري از نظر عملكرد دانه وجود نداشت. 
مصرف مقادير كلرور پتاسيم تفاوت معني داري بر عملكرد 

 ها  نداشت. كمترين عملكرد  دانه از تيمار پدانه ژنوتي
 كيلوگرم پتاس 60 و بيشترين از تيمار  5012بدون كود با 

 كيلو گرم در هكتار بدست آمد. در بررسي و 5104با 
مقايسه ميانگين اثرات متقابل دو فاكتور بيشترين عملكرد از 

 كيلو گرم در هكتار و كمترين از 5349 با v3k0تيمار 
 كيلو گرم در هكتار حاصل 4712 با عملكرد V1K0تيمار 

شد. تجزيه مركب وزن هزار دانه  بيانگر تفاوت معني دار 
ژنوتيپ ها، سطوح پتاس و اثرات متقابل رقم در پتاس در 
سطح يك درصد بود .بيشترين وزن هزار دانه از رقم آريا  

 گرم بدست 73/27 با V3 گرم و كمترين از الين 28/36با 
 با K1V4آمد.همچنين بيشترين وزن هزار دانه از تيمار 

 گرم بدست آمد. 73/39
 
 

بحث 
عدم معني دار بودن اثرات متقابل فاكتورها حاكي 

از عكس العمل يكنواخت ژنوتيپ ها در سطوح پتاس بود . 
معني دار شدن اثر سال به دليل وضعيت بهتر شرايط آب و 

هوايي و بارندگيها در سال دوم  آزمايش بوده است . در 
بررسي مقايسه ميانگين دو ساله  تغييرات وزن هزار دانه 

الينها در سطوح پتاس مالحضه مي شود كه بيشترين وزن 
 60 (K1 گرم) مربوط به سطح 68/33هزار دانه معني دار (

) در هكتار بوده است.در اين سطح K2Oكيلو گرم 
بيشترين عملكرد نيز حاصل شده كه عمدتاً مربوط به اين 

جز عملكرد بوده است. انتظار مي رفت  با افزايش مصرف 
كلرور پتاسيم و به تبع آن افزايش تحمل به تنش در ارقام 
تحت تنش خشكي، عملكرد و بخشي از اجزاي عملكرد 

دانه افزايش نشان دهد. بنظر مي رسد با توجه به مقدار 

پتاسيم قابل جذب خاك محل اجراي آزمايش                
) ppm225 مقادير موجود براي تامين نياز ژنونيپ هاي (

گندم دوروم  كافي بوده و افزايش آن تاثيري در رشد و نمو 
نداشته است. شايان ذكر مي باشد در گندم نان مقادير بيش 

 پتاس قابل جذب خاك نتيجه مطلوبي در ppm 250از  
افزايش عملكرد  نداشته است. 
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- تجزيه واريانس اثر سطوح پتاس و رقم بر روي صفات مورد بررسي در ارقام گندم 1جدول 

 منابع 
 تغييرات

 درجه
 آزادي

 ميانگين مربعات

در متر مربع تعداد سنبله وزن هزار دانه عملكرد دانه  تعداد دانه در هر  سنبله 

 سال زراعي
86-85  

 سال زراعي
85-84  

 سال زراعي
86-85  

 سال زراعي
85-84  

 سال زراعي
86-85  

 سال زراعي
85-84  

 سال زراعي
86-85  

 سال زراعي
85-84  

ns 979343ns ns 2174783 2 تكرار  161/13  7/31  ns 11997 ns 14290 ns 219 ns 7/ 115  ns 

726818ns 139408* 334** 3/ 204 3 رقم  ns 42185 ns * 84290  118 ns 9/119  ns 

1اشتباه آزمايشي   6 678164 4312706 45/26  24/34  8874 2329 172 44/147  

125253ns 64110ns 25/16 4 سطو ح پتاس * 24 ns 2215 ns 2902 ns 9/34  ns 3/87  ns 

182333ns 140295ns 46/12 12 رقم ×  پتاس * 15/18  ns 883 ns 4185 ns 5/31  ns 33/83  ns 

2اشتباه آزمايشي   32 144271 116464 3/8  85/7 1724 2725 23 58/43  

03/8 77/7 67/6 ضريب تغييرات (درصد)  31/8 78/7 8/9 56/9 9/12 

** ,*, ns  درصد1 و 5 احتمال ح سطدر ترتيب غير معني دار، معني دار  به  
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- تجزيه واريانس اثر سطوح پتاس و رقم بر روي صفات مورد بررسي در ارقام گندم 1ادامه جدول 

منابع 
تغييرات 

درجه 
 آزادي

  مربعات ميانگين

 شاخص برداشت
 پتاس مقدار

 كاه
 عملكرد بيو لوژيك

سال زراعي 
86-85 

سال زراعي 
85-84 

سال زراعي 
86-85 

 سال زراعي
85-84 

سال زراعي 
86-85 

سال زراعي 
85-84 

 ns 114/2 ns 29/0 ns 304/0 ns 1558722 ns 20545495 ns 26 2 تكرار

 ns 43/14 ns 43/0 ns 49/0 ns 2815625 ns 9/3926505 ns 54 4 رقم

 76/16152939 10191543 314/0 31/0 52/20 9/33 8 1اشتباه آزمايشي 

 ns 20 ns/ 7 108/0 ns 123/0 ns 3683636 ns 782535 ns 33/5 8 سطو ح پتاس

 ns 56/27 ns 089/0 ns 079 ns/ 0 1724534 ns 2311485 ns 83/5 32 رقم ×  پتاس

 1638958 2073670 133/0 133/0 57/14 208/4 80 2اشتباه آزمايشي 

 07/11 48/10 6/15 9/24 05/10 09/6ضريب تغييرات (درصد) 

** ,*, ns  درصد1 و 5 احتمال ح سطدر ترتيب غير معني دار، معني دار  به  
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 در ارقام گندم - نتايج تجزيه مركب (دو ساله) صفات مورد بررسي 2جدول شماره 
منابع 
 تغييرات

درجه 
 آزادي

 ميانگين مربعات
 كاه  پتاسمقدار عملكرد بيولوژيك شاخص برداشتدانه در سنبله  سنبله در متر مربع وزن هزار دانه عملكرد دانه

6/540 **51247470 1 سال ** 1003 ns 16/11  ns 217* 141507972** 191/0  ns 

 43/0 11052109 065/14 41/167 13143 43/22 1577063 4  (تكرار در سال)1اشتباه آزمايشي 

ns 525** 32207* 19/51 318249 3 رقم  ns 19/51  ns 2232899 ns 37/0  ns 

ns 91/13 547977 3 رقم × سال  ns 18412 ns 68/17  ns 68/17  ns 4509260 ns 28/0  ns 

 2/0 13172241 26/61 79/159 5601 35/30 2495435 12 اشتباه  آزمايشي

ns 85/35 ** 2105 ns 108/94 40829 4 سطو ح پتاس * 08/4  ns 985236 ns 047/0  ns 

ns 40/ 4 148535 4 پتاس در سال  ns 55/3012  ns 19/28  ns 45/8  ns 3480934 ns 147/0  ns 

ns ** 41/22 2660 ns 96/52 131603 12 رقم ×  پتاس  ns 79/13  ns 2784542 ns 119/0  ns 

ns ns20 /8 2409 ns 99/61 191024 12 سال ×  رقم ×  پتاس  ns 60/19  ns 1251478 ns 039/0  ns 

 165/0 1856314 39/9 39/33 2224 72/6 130367 64 2اشتباه آزمايش 

 5/12 77/10 75/8 42/11 89/8 21/8 16/7 ضريب تغييرات (درصد)

** ,*, ns  درصد1 و 5احتمال ح  سطدر ترتيب غير معني دار، معني دار  به  
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و ميانگين دو ساله  اجرا هاي - مقايسه ميانگين عملكرد دانه (كيلو گرم در هكتار) تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال3
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 4390 b 5696 5043) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 4330 a 5499 a 4914 

V2 a 4495 a 5523 a 5009 

V3 a 4290 a 5939 a 5114 

V4 a 
 

4447 a 5829 a 5138 

 سطوح پتاس

K0 a 4400 a 5625 a 5012 

K1 a 4474 a 5734 a 5104 

K2 a 4444 a 5557 a 5000 

K3 a 4335 a 5787 a 5061 

K4 a 4299 a 5784 a 5041 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
 
 
 

و ميانگين دو ساله  اجرا هاي  - مقايسه ميانگين وزن هزار دانه (گرم ) تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال4جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 b 48/29 a 73/33 59/31) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 22/38 a 34/34 a 28/36 

V2 a 75/30 b 13/26 c 44/28 

V3 a 66/30 b 8/24 c 73/27 

V4 ab 
 

 

28/35 a 66/32 b 97/33 

 سطوح پتاس

K0 b 1/33 ab 9/29 b 51/31 

K1 a 16/36 a 2/31 a 68/33 

K2 b 45/33 b 18/28 b 81/30 

K3 b 43/33 ab 41/29 b 42/31 

K4 b 5/32 b 43/33 b 60/30 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
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و ميانگين دو ساله  اجرا هاي  - مقايسه ميانگين تعداد سنبله در متر مربع تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال5جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 527 a 533 530) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 532 ab 544 b 538 

V2 a 495 ab 530 b 512 

V3 a 552 a 594 a 573 

V4 ab 
 
 

531 b 565 b 498 

 سطوح پتاس

K0 a 531 a 519 a 525 

K1 a 525 a 543 a 534 

K2 a 546 a 545 a 545 

K3 b 533 a 518 a 525 

K4 a 532 ab 544 b 538 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
 
 
 

و ميانگين دو ساله  اجرا هاي  - مقايسه ميانگين تعداد دانه در هر سنبله تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال6جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 89/50 a 28/50 53/50) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 26/53 a 08/46 a 66/49 

V2 a 49/52 a 81/51 a 15/52 

V3 a 92/46 a 74/51 a 33/49 

V4 a 
 
 

90/50 a 52/51 a 21/51 

 سطوح پتاس

K0 a 31/53 a 85/51 a 58/52 

K1 ab 85/50 ab 91/47 ab 38/49 

K2 a 91/52 a 98/51 a 45/52 

K3 ab 88/50 a 25/50 ab 55/50 

K4 b 51/46 a 45/49 b 98/47 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
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و ميانگين دو ساله  اجرا هاي  - مقايسه ميانگين عملكرد بيو لوژيك (كيلو گرم در هكتار) تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال7جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 11563 b 13735 13649) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 11436 a 13236 b 12336 

V2 a 11758 a 14095 a 12926 

V3 a 10926 a 14100 a 12513 

V4 a 
 

12133 a 13509 a 12821 

 سطوح پتاس

K0 a 11660 a 13237 a 12449 

K1 a 11720 a 13263 a 12491 

K2 a 11499 a 14424 a 12962 

K3 a 11788 a 13527 a 12627 

K4 a 11148 a 14224 a 12686 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
 
 
 

  و ميانگين دو ساله اجرا هاي  - مقايسه ميانگين شاخص برداشت (درصد) تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال8جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 66/33 b 36/36 01/35) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 60/37 a 33/36 a 97/36 

V2 a 05/36 a 66/32 a 36/34 

V3 a 26/35 a 66/33 a 46/34 

V4 a 
 

52/36 a 00/32 a 26/34 

 سطوح پتاس

K0 a 06/35 a 16/34 a 61/34 

K1 a 72/36 a 25/34 a 48/35 

K2 a 10/37 a 58/33 a 34/35 

K3 a 34/36 a 75/33 a 04/35 

K4 a 57/36 a 58/32 a 57/34 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
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  و ميانگين دو ساله اجرا هاي  تحت اثرات اصلي رقم و پتاس در سال كاه - مقايسه ميانگين مقدار پتا سيم9جدول 
 ميانگين دو سال سال دوم اجرا سال اول اجرا سال

 a 38/1 a 46/1 42/1) تيمار (اثر اصلي

ارقام گندم 
 دوروم

V1 a 33/1 a 33/1 a 32/1 

V2 a 65/1 a 65/1 a 58/1 

V3 a 26/1 a 30/1 a 37/1 

V4 a 55/1 a 55/1 a 40/1 

 سطوح پتاس

K0 a 39/1 a 43/1 a 36/1 

K1 a 34/1 a 35/1 a 37/1 

K2 a 60/1 a 60/1 a 58/1 

K3 a 42/1 a 42/1 a 38/1 

K4 a 48/1 a 48/1 a 39/1 

 درصد اختالف معني داري ندارند. 5ميانگين ها در هر مقايسه كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، در سطح 
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