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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 در گندم رقم 10 تولید هاي شاخص بر پتاسیم مصرف دفعات اثر بررسی

  شور شرایط
   زهرا موالئی

  نور کرج.  امیزراعت و اصالح نباتات ، دانشگاه پ يکشاورز یارشد، مهندس یکارشناس 

  

  چکیده 

باشد. پژوهش به شور می شرایط در گندم رقم 10 تولید هاي شاخص بر پتاسیم مصرف دفعات اثر بررسی بررسیهدف پژوهش حاضر 

صورت یک طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پالت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان المرد در 

 ،شبرنگ، افق، افالك، چمران، آفتاب ،بهرنگ، 2چمران ،مهرگان( رقم گندم 10ل جنوب استان فارس انجام شد. عامل هاي آزمایش شام

در  2یکبار  استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان  k1شاهد،  k0تیمار کود سولفات پتاسیم m-90-16 ،(3 ) و  سیروان

محیط تنش (عدم تنش شوري  2در هزار از منبع کودي) و  2دوبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان   k2هزار  و  

رقم  10ها نتایج نشان داد که بین دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص هاي تولید وتحلیل داده )) بود. پس از تجزیه100) و تنش شوري (0(

 رشد رویشی و افزایش عملکرد و اجراي بهبود پتاسیم باعث کودهاي مصرفداري وجود دارد همچنین گندم در شرایط شور رابطه معنا

محلول پاشی  .از اهمیت بیشتري برخوردار بود در مناطق با تنش شوري سولفات پتاسیم عملکرد گندم گردید که در این خصوص، مصرف

در مرحله رشدي  سولفات پتاسیمدو بار محلولپاشی گندم گردید. بنابراین، عملکرد اقتصادي  پتاسیم باعث افزایش قابل توجهسولفات کود 

  .اقتصادي گندم قابل توصیه است ، براي تولید حداکثر عملکردساقه دهی و خوشه دهی

  

  گندم، شوري، پتاسیمکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه 

از  یکیاست. گندم  نیزم يرو اهانیگ نیو  پر ارزش تر نیتر یمیاز قد یکی،  (Triticum)و از جنس (Poaceae) گندم از خانواده غالت

 یدر سال م لوگرمیک 200و مصرف سرانه آن بالغ بر  دهدیم لیجامعه را تشک ازیمورد ن يدرصد کالر 45کشور بوده و حدود  يمحصوالت راهبرد

درصد  15و  85 بیبه ترت  Triticum turgiodun Var.durum   و Triticun aestivum متفاوت گندم دو گونه يهاگونه نی. از بباشد

 ه عنوان یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي و تأمینبگندم ). 1386 ،را به خود اختصاص داده اند. (نظامی ایدر دن اهیگ نیکشت ا ریسطح ز

بیشترین سطح زیر کشت را در جهان  گیاهان زراعی کشورهاي مختلف جهان است. این گیاه در بین تمام هـا درکننده بیشترین نیاز غـذایی انسـان

). سازمان 1384کافی و همکاران، ( باشدهاي زراعی جهان زیر کشت این محصول میششم از کل زمین بطوریکه تقریباً یک ،خود اختصاص داده بـه

میلیون تن از  40صف آن یعنی شود که حدود نمیلیون تن پروتئین مصرف می 85خواروبار جهانی و کشاورزي گزارش داده است که ساالنه حدود 

شود کشت می خشـک کشورهاي دنیا، در مناطق خشک و نیمه در بسیاري از). گندم Fao, 2007شود (غالت (به خصوص گندم) تأمین می

ندم گ هدر مناطق خشک و نیمه خشک بـه علـت کمبـود آب، گرمـاي محیــط و خشــکی، عمـلکـرد دانـ). از طرفی 1384حیدري و همکاران، (

شوري و خشکی است که میتواند رشد و  از خصوصیات بارز این مناطق وجود انواع تنشها از جمله تـنش). 1376، رادمهـر(یابـد کاهش مـی

 عملکرد آنها گردد. گندم جزء گیاهان نیمه متحمل به انواع تنشها از جمله تنش گسترش گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت سـبب کـاهش

نسبتاً خوبی  مناطقی که داراي شرایط نامساعدي از نظر کیفیت آب و خاك هستند نیز میتواند رشـد کـرده و از عملکـرد شوري بـوده و معمـوالً در

  ).1381 فیضی،(برخوردار باشد 

 بنابراین تولید بالقوه). Haghnia, 2004( رویه کشاورزي پیوسته در حال گسترش هستند اراضی شور دنیا و ایران در اثر فعالیت هاي بی

 بنظر می رسد شناسایی و انتخاب ارقام متحمل بسیار ضروري پذیر نمی شود. براي مقابله با این مشکل محصوالت کشاورزي در این شرایط امکان

)Hall, 2001 .(مقاومت گیاه،  ش، میزانبلکه با توجه به شدت تنش، نوع تن گذاردبر یک مرحله رشدي گیاه تاثیر سوء نمی تنش شوري تنها
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مهمترین تأثیر شوري روي محصوالت ). Mass et al., 1997می باشد ( متفاوت )سیر تکاملی(بافت و اندام گیاهی  مراحل مختلف رشدي و نوع

به ایجاد سمیت  تواند منجریکاهش جذب آب، تجمع برخی از یونها در بافت گیاهان م زراعی توقف رشد آنهاست. در طی بروز تنش شوري عالوه بر

باعث اختالل در  زیاد بودن مقدار یون سدیم و کلر در پروتوپالسم سلول). 1994و فرانکوئیس و همکاران ( 1993 مونز(شود  و یا عدم تعادل یونی

أثیر سوء نمکها بر و به خصوص فتوسنتز به واسطه ت و اثرات خاص یونها بر آنزیمها و غشاها شده )نسبت پتاسیم و کلسیم به سدیم(موازنه یونی 

هاي مختلف گیاه از جمله ریشه، تواند بر روي قسمتهمچنین شوري می). 1382کوچکی، ( کلروپالستها، در بخش انتقال الکترون، مختل میشـود

وري قرار داشته و مستقیم با ش هـا در ارتباط ریشـه). 2007اندریس و محمـد (و برگ تأثیر داشته و نهایتاً سبب کاهش عملکرد گیاه شود  سـاقه

شود. شوري به طور جدي شرایط محیط ریشه، پتانسیل اسمزي  معدنی به گیاه می غذایی این تنش در دراز مدت مانع رشد ریشه و توزیع مواد

ف خـود دهد و سبب ناتوان ساختن گیاه در ادامه جذب یونهاي غذایی از محیط اطـرا را تغییر می محلول خاك و موازنه نرمال یونهاي محلول

بسیاري از عناصر پرمصرف و  به دلیل فراوانی و غالبیت دو یون سدیم و کلر در خاك و آبهاي شور از جذب). 1381ضیاء تبار و بابائیان، ( مـیشـود

و انتقال دسترسی به عناصر را کاهش میدهد بلکه نقل  شـوري نـه فقـط). 1384حیـدري و همکـاران، (کم مصرف در این خاکها کاسـته مـیشـود 

  ).2002، توران و سزن( داده و سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول تولیدي نیز میشود این عناصر به بخشهاي مختلف گیـاه را نیـز کـاهش

مدیریت کوددهی یکی از بخشهاي مهم مدیریت محصوالت زراعی است. در بین عناصر غذایی ضروري گیاهان، پتاسیم عالوه بر افزایش تولید و 

کیفیت محصول، سبب افزایش مقاومت گیاهان به شوري، کم آبی، انواع تنشها، آفات و بیماریها گردیده و کارایی آب و کود را افزایش میدهد بهبود 

ایجاد استحکام  .). این عنصر جهت تشکیل و انتقال کربوهیدراتها، انجام فتوسنتز و ساخت پروتئین در گیاه ضروري است1378(ملکوتی و طهرانی، 

کنند، به ساقه و افزایش مقاومت در برابر خوابیدگی از دیگر مزایاي این عنصر به شمار می آید. گیاهانی که مقادیر زیادي نشاسته سنتز و ذخیره می

ر منابع مختلف پتاسیم بر این عنصر سهم زیادي در پتانسیل اسمزي سلول و فشار تورگر آنها دارد. در بررسی اث .میزان زیادي پتاسیم نیاز دارند

ا به عملکرد و اجزاي عملکرد گندم تحت شرایط آبیاري و کم آبیاري پس از گلدهی، تیمار کلرور پتاسیم در شرایط آبیاري بیشترین عملکرد دانه ر

سیم، تعداد پنجه هاي بارور گندم خود اختصاص داد و تمامی تیمارها میزان عملکرد دانه بیشتري را نسبت به تیمار شاهد دارا بودند. مصرف کود پتا

  ). 1388و در نتیجه تعداد خوشه در واحد سطح را نیز افزایش داد (اکبري و همکاران، 

 10 تولید هاي شاخص بر حال با توجه به اهمیت موضوع گفته شده محقق در این پژوهش سعی دارد با حضور میدانی اثر یا اثرات مصرف  پتاسیم

  را مورد بررسی قرار دهد.شور  شرایط در گندم رقم

  هاي پژوهش:فرضیه

  فرضیه اصلی

  رقم گندم در شرایط شور رابطه معناداري وجود دارد. 10دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص هاي تولید  بین

  فرضیه هاي فرعی یا سواالت پژوهش

 را پیش بینی کند.تعداد دفعات محلول پاشی کود پتاسیم می تواند بهبود عملکرد گیاه گندم تحت شرایط شوري  -1

  کدامیک از رقم هاي مختلف گندم با تعداد دفعات مختلف استفاده از پتاسیم مقاومت بیشتري در برابر شوري دارد؟ -2

  در صورت عدم استفاده از پتاسیم کدام رقم گندم مقاومت بیشتري در برابر شوري دارد و احیانا در کشت دیم توصیه می گردد؟ -3

  پیشینه

) در پژوهش خود با عنوان تأثیر شوري آب آبیـاري بـر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوري گندم و 1390برزوئی و همکاران (

ر بـود، ارتبـاط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه، به این نتیججه رسیدند که رقم مقـاوم به شوري بم که از وزن خشک ریشـه بیشـتري برخـوردا

  یز در شرایط تنش و عدم تنش به خود اختصاص داد. بیشترین عملکرد دانه را ن

دهد و ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شوري، رشد رویشی و زایشی گیـاه را تحـت تأثیر قرار می1391ارچنگی و همکـاران (

میزان سدیم در اندام هوایی و ریشه دار وزن تر و خشک ریشه و ساقه، میزان کلسیم و پتاسیم و افزایش افزایش سطح شوري باعث کاهش معنی

  گردد.گیاه می
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Shirazi ) در تحقیق خود نشان دادند کاهش وزن خشک اندام هوایی ارقام گندم تحت تاثیر تنش شوري است. ایشان 2005و همکاران (

زیرا ارقام گندم متحمل به تنش  مشاهده نمودند توزیع یون ها و توانایی حفظ رطوبت برگ در تحمل تنش شوري ارقام گندم نقش بسزایی دارد

  شوري غلظت سدیم کمتر و رطوبت نسبی برگ بیشتري در شرایط تنش داشتند.

کاهش طول ساقه در شرایط شور باعث کاهش وزن ) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 1381(میرمحمدي میبدي و قره یاضی 

   وزن ماده خشک می شود. ساقه و در نهایت

یابد ولی سرعت  شوري، غلظت یون سدیم گیاهی افزایش می یک آزمایش اعالم کردند که در شرایط تنش طی) 2002( 1نزاسکچمن و ما

 باشد.  تجمع آن در ارقام متفاوت می

غلظت کیلوگرم در هکتار است و  5و  5/0، 5) در تحقیق خود نشان داد که نیاز روزانه گندم به ازت،فسفر و پتاسیم به ترتیب 1999کراوس (

  پتاسیم قابل استفاده در خاك هاي خشک در مقایسه با خاك هاي مرطوب باید بیشتر باشد.

Umar-Shahid et al. (2011) فعالیت آنزیمهاي آنتی  اثر مثبت پتاسیم در بهبود رشد گیاه، صفات فتوسنتزي، در تحقیق خود به

  .اکسیداتیو در برگ خردل در شرایط شور پی بردند ن و صفات تنشگلوتامین و همچنین کاهش تجمع یو محتواي اکسیدانت و آسکوربات و

) در بررسی اثر منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم تحت شرایط آبیاري و کم آبیاري پس از 1388اکبري و همکاران (

داد و تمامی تیمارها میزان عملکرد دانه بیشتري را نسبت  گلدهی، تیمار کلرور پتاسیم در شرایط آبیاري بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص

  هاي بارور گندم و در نتیجه تعداد خوشه در واحد سطح را نیز افزایش داد.به تیمار شاهد دارا بودند. مصرف کود پتاسیم، تعداد پنجه

  شناسی پژوهشروش

ه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان المرد در پژوهش به صورت یک طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پالت فاکتوریل بر پای

 32درجه و  51دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  22این مزرعه در طول جغرافیایی انجام شد.  1394جنوب استان فارس و در سال 

هاي خشک ، داراي اقلیم نیمه خشک خنک با تابستان2ترین نقطه استان فارس واقع شده است. طبق تقسیم بندي کوپن دقیقه شمالی در جنوبی

   باشد.می

  منابع نظري

  اهمیت گندم

شود. اهمیت گندم به ترین غذاهاست که در بیشتر کشورهاي جهان، مصرف میگندم یکی از منابع فراوان پروتئین و انرژي است، نان یکی از اساسی

هاي آندوسپرمی سبب گسترش و تخمیر خمیر شده و باعث افزایش قرص نان در اثر پروتئیني چسبنده با خاطر گلوتن است که همانند شبکه

% کل مصرف غلّه جهان را به خود اختصاص داده است. در 31ترین غلّه در جهان و حدود ). گندم عمدهArzani, 2011شود (حرارت می

رسد. در کشورهاي در حال % می45و در حال حاضر در اتحادیه اروپا به کشورهاي اتحادیه اروپا، مصرف گندم براي خوراك دام رو به رشد است 

کنند. در ایران گندم در توسعه، گندم اغلب مصرف انسانی دارد و این کشورها روز به روز به میزان بیشتري از نیازهاي خود را از واردات تأمین می

 .FAOمیلیون تن بوده است ( 5/14حدود  1385که مقدار تولید آن در سال شود هاي کشاورزي کشور کشت میمیلیون هکتار از زمین 6بیش از 

). براساس آخرین برآوردهاي 1382شود (امام، ). از این میزان سطح زیر کشت، دو سوم به صورت آبی و یک سوم به صورت دیم کشت می2007

به  2050د که با افزایش ساالنه حدود پنچ میلیون تن، در سال میلیون تن خواهد بو 818معادل   2030، کل تولید گندم در جهان در سال 3فائو

  ).1389میلیون تن افزایش خواهد یافت (بخشنده و همکاران،  908

باشد (سی و سه مرده و همکاران، روز بلند می 4گندم گیاهی خودگشن، یکساله و سازگار با نواحی معتدل وسرد است که از نظر واکنش فتوپریودي

هاي ). خاك1371گراد است (کریمی، درجه سانتی 40تا  30و  4تا  3هاي حداقل و حداکثر براي رشد گندم به ترتیب رارت). درجه ح1383

هاي بذري شوند. ریشه گندم از نوع افشان است و شامل ریشهمتوسط تا نیمه سنگین، حاصلخیز و با زهکش مناسب براي کشت این گیاه توصیه می

                                                 
1 - Schachtman & Munns 
2 - Koppen 
3- FAO 
4 - Photoperiod 
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هاي نابجا که داراي طول، هاي بذري در ابتداي مراحل نمو براي تغذیه گیاه نقش حیاتی دارند و به تدریج با ظهور ریشهباشد. ریشهو نابجا می

هاي گندم شود. با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك ریشهضخامت و کارایی بیشتري هستند از نقش آنها در تغذیه گیاه کاسته می

درجه جنوبی به خوبی  40تا  30درجه شمالی و  60تا  30هاي جغرافیایی سترش یابند. اگرچه گندم در عرضمتري گ 2ممکن است تا عمق 

بندي است. کشت دیم شود، اما بهترین شرایط تولید آن آب و هواي سرد و مرطوب در طی فصل رشد و گرم و خشک در زمان دانهکشت و کار می

متر بارندگی رشد میلی 1750تا  250هاي مختلف آن قادرند در مناطقی با دگی احتیاج دارد، ولی گونهمتر بارنمیلی 300تا  250گندم به حداقل 

). شناخت ایران به عنوان یکی از مراکز پیدایش گندم در کنار وجود شرایط آب و هوایی مطلوب رشد آن، زمینه کشت این 1384کنند (خدابنده، 

، گندم به سه گروه دیپلوئید، تتراپلوئید و 1753بندي گندم، توسط لینه در سال اولین گروهسازد. در محصول را در سطح وسیع میسر می

ها هنوز در خاورمیانه و آسیاي اي در بین اجداد وحشی خود که برخی از آنگیري بین گونههگزاپلوئید دسته بندي شد. هر سه گروه از طریق دورگ

 10000و  8000گندم نان و دورم به ترتیب  1981ند. براساس گزارش فلدمن  و سییرز در سال امرکزي به صورت وحشی وجود دارند تولید شده

  ).1380اند (ارزانی، سال پیش در ایران اهلی شده

  تنش شوري

به  و است شوري منبع ترین ) اصلیNaClکلرورسدیم ( دارد، وجود دنیا از وسیعی مناطق در که است زنده غیر هاي تنش از یکی شوري

حدود  شور اراضی شود. میزان می اطالق خاك کلرورسدیم ویژه به اندازه نمک از بیش وجود به شوري اصطالح موارد بیشتر در علت نهمی

 زیاد با امالح آبیاري و خاك سطح از زیاد تبخیر بارندگی، کم میزان دلیل برآورد به این و است شده ثبت جهان در هکتار 950×106تا  340×106

  (Flowers and Yeo, 1986).است  افزایش حال در همچنان

. عالوه بر Zhu, 2001)شود ( هاي شور در نظر گرفته می هکتار)، به عنوان زمین 5/1×108هاي کشاورزي (معادل  درصد زمین 23حدود 

شدن و غرقاب شدن ثانوي قرار هکتار) تحت تأثیر شور شدن، قلیایی  3×108هاي تحت آبیاري موجود در جهان ( این، حدود نیمی از تمام زمین

شوند  هاي آبیاري شده، هر سال به دلیل تأثیرات نامطلوب شور شدن و قلیایی شدن ثانویه رها می هکتار زمین 10×106دارند و حدود 

)Szabolcs, 1987باشند  شوري میبار تنش  ). مراحل جوانه زنی، رشد گیاهچه، رشد رویشی، گلدهی و میوه دهی به شدت تحت تأثیر اثرات زیان

بیشتر از  2050شود تا سال  ) پیش بینی میSairam and Tyagi, 2004گردد ( که در نهایت موجب کاهش کمی و کیفی محصوالت زراعی می

  هاي زراعی دنیا شور شوند.  درصد از زمین 50

 گیاه نموي و رشد مرحله و محیطی ختلفم عوامل یونها، نوع نمک، غلظت پاسخ از این . است پیچیده بسیار شوري تنش به گیاهان پاسخ

 هم فیزیولوژیک خشکی را آن بدین دلیل و شود می گیاهی هاي بافت آبگیري باعث شوري تحت شرایط اسمزي تنش سو، یک از .پذیرد می تأثیر

 متابولیک هاي واکنش در اختالل موجب که گردد ایجاد می سدیم ویژه به خاص هاي یون تجمع اثر در یونی دیگر، مسمومیت سوي از .نامند می

 حفظ را خود اسمزي داخلی فشار محلول، مواد غلظت افزایش با گیاهان و مالیم کم شوري شرایط در ها، تنش این با مقابله براي شوند. گیاه می

    (Subbarao and Johansen, 1999). نمایند می

). در Reynolds et al., 2005زراعی را به شدت محدود کند (شوري در مناطق خشک و نیمه خشک همانند ایران تولید محصوالت 

زنی به خاطر تأثیري که بر تراکم گیاهان دارد بسیار مهم و حساس است، زیرا بقاي گیاه و استقرار  شوند، مرحله جوانه گیاهانی که با بذر تکثیر می

طریق کاهش پتانسیل آب و سمیت یون هاي خاص از قبیل سدیم و ).  شوري از Jalali et al., 2008آن به مراحل ابتدایی رشد وابسته است (

 ;Ghoulam and Fares, 2001گذارد ( کلر و کاهش یون هاي غذایی مورد نیاز مثل کلسیم و پتاسیم بر جوانه زدن بذور و رشد آنها تأثیر می

Leidi et al., 1991; Soltani et al., 2001ط بذرها به دلیل پتانسیل محیط شده و در مرحله ). شوري در ابتدا باعث کاهش جذب آب توس

). اثر مخرب تنش شوري، به دلیل کاهش پتانسیل اسمزي Mssai et al., 2004شود ( یمهاي آنزیمی  دوم باعث سمیت و ایجاد تغییر در فعالیت

ژوهشگران زیادي گزارش شده است در محیط ریشه و تأثیر بر تعادل آبی گیاه و کاهش فشار آماس، در مراحل مختلف رشدي گندم توسط پ

)Munns et al., 2006; Tester and Davenport, 2003 یون هاي موجود در خاك یا آب زراعی ممکن است در این مرحله به صورت .(

  ).Mirmohammadi Meybodi and Gharayazi, 2003تحریک کننده یا بازدارنده جوانه زنی عمل کند (

  تنش شوري و جذب عناصر
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تر بودن فعالیت یون هاي غذایی در خاك هاي شور، عدم تعادل عناصر غذایی را در گیاهان تحت تنش شوري موجب می شود و پایین 

). تنش شوري موجب کمبود برخی از Garg and Gupta, 1997در نتیجه ممکن است بی نظمی تغذیه اي در آنها تشدید شود (

. شوري جذب نیتروژن را بیشتر از سایر عناصر تحت تاثیر قرار می دهد )Kaya and Higgs, 2003عناصر پر مصرف می گردد (

) گزارش کردند که شوري موجب کاهش نیتروژن در خیار، گوجه فرنگی، کاهو و بادمجان می 2003). کایا و هیگز (1382(کشاورز، 

ود کاهش می دهد. شوري غلظت عناصر کم شود در صورتیکه غلظت باالي کلیرید سدیم، پتاسیم را در اسفناج، گوجه فرنگی، ذرت و نخ

). گراتان و Hu and Schmidhalter, 2001مصرف را در گیاه بسته به نوع گونه گیاهی و سطح شوري و نوع آن تغییر می دهد (

 ) افزایش غلظت روي در گوجه فرنگی، سویا، کدو، ذرت، جو و لوبیا را در شرایط شور به محدود شدن رشد قسمت هاي1999گریو (

) و حسینی و کیمیان 2002)، خوشگفتارمنش و همکاران (2001هوایی نسبت داده اند. بر عکس، تحقیقات فاطمه و همکاران (

) گزارش کردند که 2001) نشان داده است که شوري در خیار و گندم موجب کاهش غلظت روي می شود. هیو و اسمیت هالتر (1382(

هوایی جو، گوجه فرنگی و برنج افزایش و در ذرت کاهش می دهد. بر اساس همین گزارش،  شوري غلظت منگنز و روي را در اندام هاي

غلظت آهن در جو و ذرت کاهش و در نخود، گوجه فرنگی و برنج افزایش می یابد. شوري عالوه بر افزایش تنش اسمزي آب و خاك، 

ه عملکرد مطلوب در این شرایط ضروري است که عناصر موجب اختالل در توازن عناصر غذایی در گیاه می شود.به منظور دستیابی ب

) تا بتوان به این وسیله تا حدودي اثر شوري را کاهش داد. تعداد زیادي از 2غذایی مورد نیاز گیاه از طریق مصرف کود تامین شود (

اعی با افزایش شوري کاهش می محققان اثر متقابل مثبت شوري و عناصر غذایی را گزارش کرده اند. به طور کلی عملکرد محصوالت زر

یابد. با وجود این، در یک سطح شوري معین رشد گیاه را می توان با استفاده مناسب از کودها افزایش داد. در سطح شوري زیاد پاسخ 

 ,Guptaگیاه به کود محدود می شود و حتی ممکن است افزودن کود اثرات شوري را تشدید بخشد و به کاهش عملکرد منجر گردد (

and Gupta, 1997.(  

  هاي آماريتحلیل تجزیه و

 اینکه به توجه با. شد استفاده آماري هاي تحلیل و تجزیه در داده عنوان به اطالعات میانگین از نیاز، مورد هاي داده کلیه آوري جمع از پس

 توزیع بودن نرمال تست ابتدا باشند، نرمال توزیع داراي باید بررسی مورد مشاهدات که است این واریانس تحلیل و تجزیه مفروضات از یکی

صفات به صورت یک تجزیه آماري براي گرفت.  انجام ها داده روي بر آماري هاي تجزیه سپس و صفات از کدام هر براي ها داده آزمایشی اشتباهات

گرفت. مقایسه میانگین تیمارها به روش حداقل انجام طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پالت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار 

  انجام گرفت.  يدارمعنی آنها در صورت متقابل ت) براي فاکتورهاي اصلی و اثراLSDدار(تفاوت معنی

  جینتا

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر شوري بر روي همه صفات به جز تعداد پنجه بارور در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول 

به عبارت دیگر در شرایط شوري صفات مورد مطالعه تغییر خواهند کرد. به این مفهوم که محیط بدون تنش و تنش شوري اثر ). 1-4

و  ها آنیکسانی بر روي صفات مذکور نداشتند، که یکی از دالیل آن این است که بیشتر صفات مذکور به دلیل زمان بروز و تکمیل شدن 

ي از دوره تداوم این صفات مانند عملکرد بیولوژیک و عملکرد ا عمدهگیرند و بخش  یموامل محیطی قرار یر عتأثعوامل دیگر، بیشتر تحت 

یر تغییرات شرایط تنش قرار گرفتند. همچنین اثر سولفات پتاسیم تأثداري تحت  دانه در مراحل انتهایی رشد گیاه است که به طور معنی

ی دار بود. با به کار بردن سطوح مختلف پتاسیم میزان صفات مورفولوژیک در گیاه بر روي صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معن

). 4-1گندم تغییر خواهند کرد. در بین ارقام مختلف مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی اختالف معنی داري وجود داشت (جدول 

رتفاع بوته و کلروفیل کل در سطح یک درصد معنی دار بود سولفات پتاسیم بر روي همه صفات به جز ا×همچنین اثر متقابل دوگانه رقم

سولفات پتاسیم تنها بر روي صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله بارور، وزن هزاردانه، ×). نتایج نشان داد که اثر متقابل شوري4-1(جدول 

صد معنی دار بود و بر روي سایر ، شاخص سطح برگ و محتوي نسبی آب در سطح یک درa/b، نسبت کلروفیل b، کلروفیل aکلروفیل 

رقم بر روي تعداد سنبه ×). همچنین در این مطالعه نشان داده شد که اثر متقابل دوگانه شوري4-1صفات اثر معنی دار نداشتند (جدول 

محتوي نسبی ، شاخص سطح برگ و a/b، نسبت کلروفیل b، کلروفیل aبارور، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، کلروفیل 

هاي مختلف در شرایط متفاوت بدون تنش و تنش یکسان نبوده است.  )، به این مفهوم که واکنش ژنوتیپ4-1آب معنی دار بود (جدول 
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ها از آزمایشی به  اند و اختالف بین ژنوتیپ هاي مختلف پاسخ متفاوتی به شرایط محیطی مختلف نشان داده به عبارت دیگر ژنوتیپ

 سان نیست. آزمایش دیگر یک

سولفات پتاسیم بر روي صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله بارور، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، کلروفیل ×رقم×اثر متقابل سه گانه شوري

a  وb نسبت کلروفیل ،a/b 4-1، شاخص سطح برگ و محتوي نسبی آب معنی دار بود (جدول.(  
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گیاه گندم: تجزیه واریانس مرکب صفات مورفولوژیک در 4- 1جدول   

درجه   منابع تغییرات

  آزادي

  صفات مورد مطالعه

تعداد   ارتفاع بوته

پنجه 

  بارور

طول 

  خوشه

تعداد سنبله 

  بارور

تعداد دانه 

  در سنبلچه

تعداد دانه 

  در خوشه

وزن هزار   عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه 

  دانه

کلروفیل 

a 

کلروفیل 

b 

کلروفیل 

  کل

نسبت 

  a/bکلروفیل 

محتوي   سطح برگ

  نسبی آب

ns  2  بلوك
54/24  

ns
04/0  

*
06/0  

*
57/158  

ns
05/1  

*
33/4  

ns
50/298  

ns
82/8  

**
57/156  

**
60/96  

**
40/83  

**
27/96  

**
009/0  

**
21/290  

**
38/1024  

  ns16/1  **43/0  **49/11071  **53/80  **10/239  **33/24682  **50/34846  **78/120  **17/8  **58/6  **66/11  **0006/0  **79/1886  **16/3405  24/811*  1  شوري

**  2  خطاي نوع اول
22/20  

**
96/2  

ns
003/0  

ns
48/3  

ns
10/0  

ns
15/0  

ns
72/123  

ns
82/0  

ns
004/0  

ns
001/0  

ns
001/0  

ns
002/0  

ns
000002/0  

**
004/0  

**
83/2  

  99/809**  79/4077**  008/0**  24/171**  38/18**  04/19**  78/57**  93/27586**  77/55068**  23/408**  96/119**  52/31000**  24/12**  99/9**  43/127**  2  سولفات پتاسیم

**  9  رقم
78/1274  

**
08/7  

**
52/14  

**
77/15352  

**
63/143  

**
32/643  

**
61/397036  

**
97/2226589  

**
91/394  

**
73/34  

**
98/53  

**
44/370  

**
074/0  

**
02/1462  

**
70/242  

سولفات ×شوري

  پتاسیم

2  **
52/90  

ns
05/0  

ns
02/0  

**
33/386  

ns
18/0  

ns
10/0  

ns
26/22  

ns
39/69  

**
19/1  

**
05/0  

**
33/0  

ns
004/0  

**
003/0  

**
69/1  

**
24/2  

ns  9  رقم×شوري
23/2  

ns
01/0  

ns
006/0  

**
20/383  

ns
43/0  

ns
96/5  

*
43/297  

*
95/214  

**
83/0  

**
06/0  

**
03/0  

ns
009/0  

**
0004/0  

**
60/0  

**
67/0  

سولفات ×رقم

  پتاسیم

18  ns
00/3  

**
27/0  

**
63/8  

**
36/10016  

**
09/1  

*
75/5  

**
56/655  

**
94/114917  

**
49/0  

**
48/0  

**
19/0  

ns
009/0  

**
003/0  

**
70/16  

**
71/74  

سولفات ×شوري

  رقم×پتاسیم
18  **

02/5  
ns

02/0  
ns

005/0  
**

92/591  
ns

23/0  
ns

01/5  
*

43/246  
ns

17/128  
**

31/0  
**

063/0  
**

06/0  
ns

003/0  
**

0007/0  
**

006/0  
**

20/0  

  07/0  0009/0  00001/0  01/0  002/0  001/0  002/0  30/95  69/121  10/3  25/0  76/49  01/0  03/0  26/2  116  خطاي آزمایشی

  53/4  36/3  71/2  64/3  52/3  36/5  45/4  23/9  09/2  27/3  44/1  40/2  59/1  74/3  83/1  ضریب تغییرات (%)
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). به عبارت دیگر در شرایط عدم 4-2کرد (جدول غییر خواهند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با به کار بردن سطوح مختلف سولفات پتاسیم میزان صفات مورفولوژیک در گیاه گندم در شرایط عدم تنش ت

ر سطح یک درصد اختالف معنی داري وجود داشت (جدول تنش سطوح مختلف سولفات پتاسیم باعث افزایش یا کاهش صفات مورد مطالعه شد. در بین ارقام مختلف مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی د

  ). 4-2پتاسیم بر روي همه صفات به جز تعداد دانه در خوشه و کلروفیل کل در سطح یک درصد در شرایط عدم تنش شوري معنی دار بود (جدول  سولفات×). همچنین اثر متقابل دوگانه رقم2-4

سولفات پتاسیم بر روي همه ×همچنین اثر متقابل رقمدرصد معنی دار بود.  1در شرایط تنش شوري، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات رقم و سولفات پتاسیم براي همه صفات مورد مطالعه در سطح 

). این نتایج نشان می دهد که صفات مورفولوژیک مورد مطالعه در شرایط تنش شوري 4-2صفات به جز ارتفاع بوته و کلروفیل کل در سطح یک درصد در شرایط عدم تنش شوري معنی دار بود (جدول 

ها از نظر صفات مورد بررسی در شرایط تنش و بدون تنش بیانگر  دار بین ژنوتیپ ). وجود اختالف معنی4- 2چنین اثرات همزمان این فاکتورها می باشد (جدول شدیدا تحت تاثیر رقم و سولفات پتاسیم و هم

  باشد. یموجود تنوع ژنتیکی و امکان گزینش براي صفات مذکور 

 : تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک در گیاه گندم4- 2جدول 

درجه   غییراتمنابع ت

  آزادي

  صفات مورد مطالعه

تعداد   ارتفاع بوته

پنجه 

  بارور

طول 

  خوشه

تعداد سنبله 

  بارور

تعداد دانه 

در 

  سنبلچه

تعداد دانه 

  در خوشه

وزن هزار   عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه

  دانه

کلروفیل 

a 

کلروفیل 

b 

کلروفیل 

  کل

نسبت 

کلروفیل 

a/b  

محتوي   سطح برگ

  نسبی آب

**  2  بلوك
53/30  

**
52/1  

ns
04/0  

ns
51/57  

ns
25/0  

ns
45/1  

*
31/50  

ns
51/7  

**
13/79  

**
67/48  

**
09/42  

**
62/48  

**
004/0  

**
27/146  

**
52/567  

  75/448**  96/2122**  001/0**  48/86**  27/9**  57/9**  24/35**  21/14865**  94/27346**  63/197**  44/56**  81/16174**  13/6**  09/5**  15/174**  2  سولفات پتاسیم

**  9  رقم
01/600  

**
68/3  

**
40/7  

**
54/7200  

**
88/72  

**
84/360  

**
66/206436  

**
81/1130602  

**
42/193  

**
28/18  38

**
/27  

**
08/187  

**
033/0  

**
63/760  

**
46/134  

  ns29/0  **71/150  **35/57896  **22/0  **211/0  **08/0  ns004/0  **001/0  **69/8  **39/41  63/0*  76/5564**  34/4**  18/0**  46/6*  18  سولفات پتاسیم×رقم

  08/0  0009/0  00001/0  01/0  002/0  001/0  002/0  32/140  12/11  10/2  31/0  98/50  01/0  04/0  36/3  58  خطاي آزمایشی

  51/3  19/3  74/3  43/3  56/4  185/2  11/3  18/1  35/2  64/2  58/1  36/2  65/1  56/4  18/2  ضریب تغییرات (%)
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  نتیجه گیري

فیزیولوژیک گندم داشت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر شوري بر روي همه  - داري بر تمام صفات مورفونتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش شوري تأثیر معنی

پتاسیم بر روي صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی دار بود. در بین ارقام صفات به جز تعداد پنجه بارور در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر سولفات 

سولفات پتاسیم بر روي همه صفات به جز ارتفاع بوته و ×مختلف مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی اختالف معنی داري وجود داشت. اثر متقابل دوگانه رقم

سولفات پتاسیم تنها بر روي صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله بارور، وزن هزاردانه، ×ایج نشان داد که اثر متقابل شوريکلروفیل کل در سطح یک درصد معنی دار بود. نت

، شاخص سطح برگ و محتوي نسبی آب در سطح یک درصد معنی دار بود و بر روي سایر صفات اثر معنی دار نداشتند. a/b، نسبت کلروفیل b، کلروفیل aکلروفیل 

، کلروفیل aرقم بر روي تعداد سنبه بارور، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، کلروفیل ×این مطالعه نشان داده شد که اثر متقابل دوگانه شوري همچنین در

b نسبت کلروفیل ،a/bصفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله سولفات پتاسیم بر روي ×رقم×، شاخص سطح برگ و محتوي نسبی آب معنی دار بود. اثر متقابل سه گانه شوري

  ، شاخص سطح برگ و محتوي نسبی آب معنی دار بود.a/b، نسبت کلروفیل bو  aبارور، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، کلروفیل 

عدم تنش تغییر خواهند کرد. به نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با به کار بردن سطوح مختلف سولفات پتاسیم میزان صفات مورفولوژیک در گیاه گندم در شرایط 

از نظر صفات مورد عبارت دیگر در شرایط عدم تنش سطوح مختلف سولفات پتاسیم باعث افزایش یا کاهش صفات مورد مطالعه شد. در بین ارقام مختلف مورد مطالعه 

پتاسیم بر روي همه صفات به جز تعداد دانه در خوشه و کلروفیل سولفات ×بررسی در سطح یک درصد اختالف معنی داري وجود داشت. همچنین اثر متقابل دوگانه رقم

  کل در سطح یک درصد در شرایط عدم تنش شوري معنی دار بود.

قابل درصد معنی دار بود. همچنین اثر مت 1در شرایط تنش شوري، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات رقم و سولفات پتاسیم براي همه صفات مورد مطالعه در سطح 

ن می دهد که سولفات پتاسیم بر روي همه صفات به جز ارتفاع بوته و کلروفیل کل در سطح یک درصد در شرایط عدم تنش شوري معنی دار بود. این نتایج نشا×رقم

دار  کتورها می باشد. وجود اختالف معنیصفات مورفولوژیک مورد مطالعه در شرایط تنش شوري شدیدا تحت تاثیر رقم و سولفات پتاسیم و همچنین اثرات همزمان این فا

  باشد. یمها از نظر صفات مورد بررسی در شرایط تنش و بدون تنش بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان گزینش براي صفات مذکور  بین ژنوتیپ

بود. با افزایش کاربرد پتاسیم به طور محسوسی در میزان صفات  نتایج این مطالعه نشان داد که ارقام افالك و افق از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد داراي بیشترین میزان

عملکرد گندم گردید که در این  بهبود رشد رویشی و افزایش عملکرد و اجراي پتاسیم باعث کودهاي نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که مصرفتغییر ایجاد شد. 

عملکرد اقتصادي  پتاسیم باعث افزایش قابل توجهسولفات محلول پاشی کود  .از اهمیت بیشتري برخوردار بود در مناطق با تنش شوري سولفات پتاسیم خصوص، مصرف

  .اقتصادي گندم قابل توصیه است ، براي تولید حداکثر عملکرددر مرحله رشدي ساقه دهی و خوشه دهی سولفات پتاسیمدو بار محلولپاشی گندم گردید. بنابراین، 

  پیشنهادها

تر واکنش ارقام هاي کم، متوسط یا بیشکه ممکن است که در شدتگردد، از سطوح مختلف تنش شوري براي ارزیابی گندم استفاده شود بطوريمی پیشنهاد -

  متفاوت باشد.

 گردد. تري حاصلهاي مختلف و در شرایط تنش سرما و خشکی تکرار گردد تا نتایج جامعها و سالگردد، این آزمایش در مکانپیشنهاد می -

هاي دیگر از قبیل فارینوگراف، میکسوگراف و ویسکواالستیسیته گلوتن انجام شود. عالوه گردد، در ارقام داراي کمیت و کیفیت پروتئین مناسب، آزمونپیشنهاد می -

  دارد.هاي آماده سازي و پخت نان نیاز به تحقیق براین نقش نشاسته خصوصاً تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن در طی پروسه
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