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  چکیده

مصرف پتاسیم بـر عملکـرد و اجـزاي     وشرسی اثر مقدار و ربر منظور بهپتاسیم نقش اساسی در کاهش اثرات تنش شوري در گیاهان زراعی دارد. 
 هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی در قالب طرح پایه بلوك پالت اسپلیت صورت بهآزمایشی  عملکرد پنبه در شرایط شوري آب و خاك،

پتاسـیم (از منبـع کـودي     در هکتـار  کیلوگرم 150و  75شد. مقدار  انجام 1393در سال  )آباد حارث(ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سبزوار 
 درصد 50+ کاشت درصد 25، بندي غوزه درصد 50+ اولین گلدهی درصد 25+ کاشت درصد 25سطح:  در پنجمصرف  و نحوهعامل اصلی  عنوان به )سولوپتاس

 ،بنـدي  غـوزه  درصـد  25اولین گلـدهی +  درصد 25برگی) + هشت-جپنرویشی (مرحله  درصد 25کاشت + درصد 25 ،بندي غوزه درصد 25اولین گلدهی +
عامـل فرعـی بودنـد. نتـایج      عنوان به بندي غوزه درصد 25+ رویشی درصد 50کاشت + درصد 25گلدهی و  درصد 50+ رویشی درصد 25کاشت + درصد 25

ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا، تعداد غوزه در  که حالییک شد، در و بیولوژعملکرد وش در تعداد غوزه،  پتاسیم سبب افزایش کیلوگرم 150مصرف  داد نشان 
ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته و تعداد شاخه زایا باالترین مقدار صفات  جز بهداري به مقدار مصرف پتاسیم نداشت،  بوته و درصد کیل الیاف واکنش معنی

 بنـدي  غـوزه  درصـد  25اولین گلـدهی +  درصد 25) +هشت برگی-پنجرویشی (مرحله  درصد 25کاشت + درصد 25 صورت بهاز کاربرد پتاسیم  بررسی مورد
بیشتري را تولید کرد و کاربرد عملکرد وش ، بندي غوزهمساوي در چهار مرحله کاشت، رویشی، گلدهی و  صورت بهآمد. در سطوح پتاسیم تقسیط  دست به

در هکتـار   کیلـوگرم  150بیشتري داشت. در مجموع در شرایط شور استفاده از عملکرد وش شی دهی در مقایسه با روی پتاسیم در مرحله گلدهی یا غوزه
  .باشد میمناسب عملکرد وش جهت حصول باالترین  بندي غوزهپتاسیم از منبع سولوپتاس در چهار مرحله کاشت، رویشی، گلدهی و 

  
  وشعملکرد ، صفات مورفولوژیکیشوري، ، تقسیط پتاسیمکلیدي: هاي  واژه

  
  1مقدمه

ین محصول لیفی اسـت  تر عمده )Gossypium hirsutum( پنبه
ي جهت مصارف کشاورزي و صنعتی در مناطق ا گسترده صورت بهکه 

هـدف   اگرچـه . شـود  میکشور جهان کشت  15و گرم بیش از  معتدل
اصلی از کشت پنبه تولید الیاف است، امـا اسـتفاده وسـیع و ارزشـمند     

عت دارد. در چند سال گذشته صادرات پنبـه  فراوان دیگري نیز در صن
گردید.  بعد از نفت سومین محصول صادراتی عمده کشور محسوب می

 کشـاورزي  مشـکالت  ینتـر  مهـم  از یکـی  خـاك  و آب منابع شوري
بخش اعظـم مـزارع    .است خشک یمهن و خشک مناطق در مخصوصاً

یافته و هم در کشورهاي در حـال   توسعهکشاورزي هم در کشورهاي 
اگرچه پنبـه   .)Hezhong, 2012( شوري قرار دارند تأثیرتحت  وسعهت

 ,.Dong et al( شود مییک گیاه متحمل به شوري شناخته  عنوان به
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بلکـه   ؛مقاومت به شوري در این گیاه محدود است تنها نهاما  ،)2009
 دهنـد  مـی مراحل مختلف نمو نیز واکنش متفاوتی به شـوري نشـان   

)Zhang et al., 2012(. ظهور گیاهچه و مراحل اولیه رشد زنی جوانه ،
نسبت به سایر مراحل حساسیت بیشتري به شوري دارد. تجمع نمـک  

و  ، ظهـور گیاهچـه  زنـی  جوانهدر شرایط شور سبب ممانعت یا کاهش 
زدن  هـم  بهنمو گیاه از طریق اثرات اسمزي، اثرات سمی یونی و  و رشد

. در شرایط تنش شـوري  )Ashraf, 2002( شود میتوازن مواد غذایی 
و لینت، تعداد غوزه و وزن غوزه عملکرد وش کاهش تعداد شاخه زایا، 

  .(Hezhong, 2012; Zhang et al., 2012( گزارش شده است
عملکرد مناسبی را  تواند میمدیریت صحیح زراعی در شرایط شور 

 به ارقام متحمل و گیاهان کشت مانند مختلفی هاي شیوه تولید کند.
، )Hussein et al., 2014( اراضی زهکشی و آبیاري مدیریت ،شوري

 بـراي  کشـت  نحـوه  و) Dong et al., 2009( بسـتر  تهیـه  مدیریت
از  مناسـب  اسـتفاده . دارد وجود شور و آب خاك از منابع بهینه استفاده

 تولیدات کشاورزي افزایش در مهم بسیار نقشی نیز شیمیایی کودهاي
در بین انواع مواد غـذایی کـه    .)Saadat et al., 2015( نماید یم ایفا

اي  پتاسـیم از اهمیـت ویـژه    باشـد  مـی نمو پنبـه ضـروري    و براي رشد
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 ;Dev et al., 2019(یف نیتـروژن قـرار دارد   رد همبرخوردار است و 
Gormus, 2002; Jagdish et al., 2010; Chen et al., 2014( .

طـی مراحـل رشـد و     کیلوگرمی بـه پتاسـیم در   پنجتا  سهنیاز روزانه 
 Panayotova and( ي سیسـتم ریشـه در جـذب پتاسـیم    ناکارآمـد 

Valkova, 2010(      اي در  سبب شده اسـت کـه پتاسـیم نقـش ویـژه
میـزان   شـور متوسـط  ي ها در خاك اگرچه پنبه داشته باشد. نمو و رشد

، امـا بخـش زیـادي از    شود میپتاسیم در حد مطلوب یا کفایت دیده 
جذب توسط گیاه را ندارد. عوامل متعددي مانند  پتاسیم موجود قابلیت

 خـوردن  هـم  بهیم بر پتاسیم و و کلسهم افتی سدیم  اثرات ،شویی آب
 Kafi et(گردد  یمسبب کاهش جذب پتاسیم  Ca/Kو  Na/K نسبت

al., 2012(ي پتاسیمی سـبب  کودهامصرف  ها خاكگونه  ینا . لذا در
ین عناصر غذایی پتاسیم در ب .شود میافزایش عملکرد گیاهان زراعی 

 هـاي  نقـش . باشـد  می نیاز موردبعد از نیتروژن و فسفر سومین عنصر 
فیزیولوژیکی متعددي براي پتاسیم توسط محققـان مختلـف گـزارش    

 ,Panayotova and Valkova, 2010 Oosterhuis( شـده اسـت  
نتایج متعدد سودمندي مصرف کود پتاسیمی را بـر عملکـرد    .);2002

. اثرات مثبت مصـرف پتاسـیم بـر    اند کردهپنبه گزارش کمی و کیفی 
 ,.Gormus, 2002 Pervez et al(عملکرد و اجزاي عملکـرد پنبـه   

 ,Pervez et al., 2005; Pettigrew(، کیفیت الیـاف پنبـه   );2005
2003; Gormus, 2002(  ها و افزایش رانـدمان   یماريبو مقاومت به

کمبود  شده است. گزارش در پنبه )Jiang et al., 2011(مصرف آب 
 ,.Zhao et al( پتاسیم اثرات منفی بر سـرعت توسـعه سـطح بـرگ    

 ,.Pervez et alآب (روابط آبـی، تعـرق و کـارایی مصـرف      )2001
ــنتز )2005 ، عملکــرد بیولــوژیکی  )Zhao et al., 2001( فتوس

)Pettigrew, 2003(   وزن و انـدازه غـوزه ،)Akhtar et al., 2003، 
Arshad et al., 2014 Gormus and Yucel, 2002;( ،  عملکـرد

و  );Akhtar et al., 2003 Gormus and Yucel, 2002(وش 
  در پنبه داشته است. )Gormus and Yucel, 2002(کیفیت الیاف 

مقدار مصرف، نوع کود مصرفی، نحوه مصرف پتاسیم نیز بر  عالوه
 ,Gormus گذار است.تأثیرپنبه  خصوصاًدر واکنش محصوالت زراعی 

 یلـوگرم ک 160 از یشـتر بعدم واکنش پنبه بـه مصـرف مقـادیر     2002
پتاسیم در  باره یکوي معتقد است که مصرف  ،پتاسیم را گزارش کرده

و عملکـرد وش  شور سبب تولید  دهی در شرایط غیر اوایل مرحله غوزه
 که حالیگردد، در  وزن غوزه بیشتري در مقایسه با تقسیط پتاسیم می

قرار نداد. بـا   تأثیرپتاسیم عملکرد کیفی پنبه را تحت  ارهب یکمصرف 
 دهـی  میوهه شده است که فعالیت ریشه پنبه بعد از داد نشان وجود  این

در این زمان نیاز روزانه به  که حالیکند، در  پیدا می گیري چشمکاهش 
اعتقاد بر این است که  اي دارد. بر این اساس توجه قابلپتاسیم افزایش 

مرحله که جذب پتاسیم از خاك با محدودیت رشد ریشه همراه  در این
مفیـدي   کـار  راه تواند میپاشی  پتاسیم از طریق محلول تأمین .شود می

 Abaye, 1998(. Aswan et( براي تأمین نیاز پتاسیمی گیـاه باشـد  

al., 2011  گزارش کردند که مصرف پتاسیم سبب افزایش تولید ماده
 غوزه، وزن غوزه باز شده در بوته، تعداد کلروفیل کل، غلظت خشک،
و عملکـرد وش  و در بوته عملکرد وش الیاف و  شاخص بذر، شاخص
هـوایی در   و ی در پنبه شد. شرایط آبزودرسلینت در هکتار و  عملکرد

داشته است. در شـرایط   تأثیرنحوه مصرف کود پتاسیم  واکنش پنبه به
ري سـبب افـزایش   نـوا  صـورت  بـه هوایی خشک مصرف پتاسیم  و آب

در شـرایط معتدلـه تفـاوتی بـین پخـش       که حالیدر  شود میعملکرد 
 داد نشـان  نتایج تحقیقی سطحی و مصرف نواري گزارش نشده است. 

کیلوگرم در هکتـار) و پخـش سـطحی     34ترکیب مصرف نواري ( که
 Akhtar(را تولید کرد عملکرد وش کیلوگرم در هکتار) حداکثر  136(

et al., 2003(.  
واکنش کمی و کیفی پنبه به منبع کودي پتاسیم و میـزان   اگرچه

توجـه محققـان    در پنبه مورد غیرشور مصرف پتاسیم در شرایط شور و
 ;Abood et al., 2014 Aladakatti et al., 2011( بـوده اسـت  

Arshad et al., 2014; Dev et al., 2009; Feng et al., 2013; 
Grewal and Duhan, 2012; Li et al., 2012;(    امـا اطالعـات

وجـود   عملکرد پنبـه اندکی در مورد تقسیط پتاسیم در شرایط شور بر 
دارد. هدف از این آزمایش بررسی مقدار و نحوه تقسیط پتاسیم از منبع 

  اجزاي عملکرد پنبه بود. و سولوپتاس بر عملکرد
  

 ها وشمواد و ر

هـاي   كدر قالب طـرح پایـه بلـو    پالت اسپلیت صورت بهآزمایش 
ایسـتگاه تحقیقـات    کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعـه تحقیقـاتی  

 انجام شد. 1393در سال  )آباد حارث(کشاورزي و منابع طبیعی سبزوار 
سبزوار (استان خراسان  کیلومتري جنوب شهرستان 15این ایستگاه در 

ــوي)  ــه و  36در رض ــرض و  13درج ــه ع ــه و  57دقیق ــه  44درج دقیق
  .باشد می متر 990ارتفاع آن از سطح دریا رار دارد و ق جغرافیایی طول

 منبـع در هکتار پتاسـیم (از   کیلوگرم 150و  75عامل اصلی مقدار 
سـطح:   در پـنج مصـرف   و نحـوه  )(50k2O,18S) کودي سولوپتاس

 بنـدي  غـوزه  درصـد  50اولـین گلـدهی +   درصـد  25کاشت + درصد 25
)25P+25F+25B ،(25 ــین گ درصــد 50کاشــت + درصــد ــدهی اول ل
ــد 25+ ــوزه درص ــدي غ ــد 25P+50F+25B،( 25( بن ــت  درص کاش
اولین گلدهی  درصد 25) +هشت برگی-پنجرویشی (مرحله  درصد 25+
کاشـت   درصـد  25P+25V+25F+25B،( 25( بنـدي  غوزه درصد 25+
 درصد 25و  )25P+25v+50B(گلدهی  درصد 50+ رویشی درصد 25+

 )25P+25V+25B( بندي غوزه درصد 25+ رویشی درصد 50کاشت +
  عامل فرعی بودند. عنوان به

مزرعـه   1392زمین آزمایش در سال قبل آیش بـود و در پـاییز    
ورزي شـامل   عملیات خاك 93ماه  شخم عمیق زده شد و در فروردین

شخم سطحی، دو مرتبه دیسک و تسطیح کامـل زمـین انجـام شـد.     
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 متري) و آب ورودي به سانتی 60سپس از خاك سطحی (عمق صفر تا 
انجام شد (جدول  هاي فیزیکی و شیمیایی گیري و تجزیه مزرعه نمونه

  ).2و  1 شماره

 
  یمیایی خاك محل آزمایشوشخصوصیات فیزیک- 1 جدول

Table 1- physicochemical properties of soil on experimental site 

pH(1:5) 

EC  سیلت 
Silt  

 رس
Clay 

 شن
Sand 

 نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 پتاس
Potash  

 فسفر
Phosphorus  

 آهن  
Iron  

 مس
Copper  

 روي
zinc  

 سدیم
Sodium  

 منگنز
Manganese  

(dS 
m-1)  % ppm   (mg kg-1) 

8.2  10.5  24  13  63  14  110  4    2.42  0.46  0.55  510.5  7  
  

 یمایی آب محل آزمایشوشخصوصیات فیزیک -2جدول 
Table 2- physicochemical properties of water on experimental site 

pH 
EC  کلسیم 

Calcium  
 منیزیم

Magnesium 
 سدیم

Sodium 
 کربنات یب

Bicarbonate  
 کلر

Chlorine  
 سولفات
Sulfate  

(dS m-1)  meq l-1 
7.5  9  4.01  5.02  51.15  2.4  5.36  21.19  

  
اوره  در هکتار نیتروژن از منبع کیلوگرم 160بر اساس آزمون خاك 

ـ  10 یلـوگرم، ک 46 یـزان م به یبرگ پنجدر سه مرحله (  میـزان  بـه  یبرگ
ــوگرمک 70 ــلو اوا یل ــده ی ــه یگل ــزان ب ــوگرمک 46 می ــار) و  یل در هکت
قبل از کاشـت   یپلتر فسفات سوپرمنبع  از P2O5در هکتار  یلوگرمک 70

قبل از کاشت بذرها با سم کاربوکسین تیرام (ویتاواکس) به  اعمال شد.
زه با آفت تریپس بذرها نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند. براي مبار

به نسبت هفت در هزار با سم الروین (تیودیکارب) آغشته شدند. هـر  
متـر و فاصـله    شـش متري با طول  سانتی 50ردیف  ششکرت شامل 

  متر در نظر گرفته شد. سانتی 20ها روي ردیف  بوته
با بذرکار پنوماتیک و با استفاده از بذر  15/2/93کاشت در تاریخ 

بستن خـاك و   جلوگیري از سله منظور بهامین انجام شد. دلینته رقم ور
روز بعد  10یاري دوم با فاصله آب هاي پنبه یاهچهگبهبود وضعیت سبز 

و هـر   منطقـه انجام گردید. آبیاري در طی فصل رشد بر اساس عرف 
جلوگیري از اختالط آب تیمارها در  منظور بهبار انجام شد.  روز یک 10

کرارها دو جـوي آب جداگانـه بـراي انجـام     تکرارهاي مختلف، بین ت
هاي تکرار باالیی احداث گردید. پس از  آبیاري و تخلیه فاضالب کرت

هـا، عملیـات    برگـی بوتـه   شـش تـا   پـنج استقرار کامل و در مرحلـه  
دیگـر   متـر از یـک   سـانتی  20فاصـله   ها روي ردیف به بوته کردن کنَتُ

عملیات وجین جهـت   یابی به تراکم مطلوب انجام شد. دست منظور به
  دستی صورت گرفت. صورت بههرز  هاي حذف علف

 بوتـه  10 تعـداد   انجام شد. قبل از برداشت یک چین برداشت در 
ی جانب يها تعداد شاخه ارتفاع بوته، انتخاب و در آن صادفیت صورت به

خطوط طرفین و  شد. گیري و وزن غوزه اندازه تعداد غوزه در بوتهزایا، 
حاشیه در نظر گرفتـه شـد و برداشـت     عنوان بهتدا و انتها متر از اب 5/0

  متر مربع از هر کرت آزمایش انجام گرفت.  10مساحت  از وش
تجزیه   مورد SAS V. 9.1افزار  نرمازي آزمایش با استفاده ها داده

شده  محافظت توسط آزمون ها نیانگیمو تحلیل قرار گرفت و مقایسه 
  .انجام شددرصد  پنجح در سط 1حداقل اختالف معنی دار

 
  نتایج و بحث

 که مقادیر مختلف پتاسیم بر ارتفاع داد نشان نتایج تجزیه واریانس 
داري نداشت.  اثر معنی تعداد غوزه در بوته و کیل زایا، شاخه تعداد بوته،
مقـدار   تـأثیر و بیولوژیک تحـت  عملکرد وش وزن غوزه،  که حالیدر 

ارتفاع بوته و  جز به بررسی موردت مصرف پتاسیم قرار گرفت. کلیه صفا
نحوه مصرف پتاسیم قرار گرفت. اثر متقابل و نحـوه   تأثیرکیل تحت 

درصد کیـل  و عملکرد وش وزن غوزه،  مصرف پتاسیم بر ارتفاع بوته،
  ).3دار شد (جدول  معنی الیاف

 
  ارتفاع بوته

ي اخـتالف  نظـر آمـار   از K2Oکیلوگرم در هکتار  75در مصرف  
بـا مصـرف    ؛ امـا هاي مصرف مشاهده نشد بین کلیه شیوه داري معنی
یر در مصرف پتاسیم سبب کاهش ارتفـاع  تأخ کیلوگرم در هکتار، 150

ــرف   ــد. مصـ ــه شـ ــه  150بوتـ ــار بـ ــوگرم در هکتـ ــورت  کیلـ صـ
25P+25V+25F+25B  ارتفـاع بوتـه را تولیـد کـرد، در      تـرین  بیش

را در  کمترین ارتفاع بوته 25P+25V+50Fصورت  که مصرف به حالی
خـود اختصـاص داد کـه اخـتالف آمـاري       بین تیمارهاي آزمایش بـه 

نداشـت   25P+50F+25Bو  25P+25F+50Bداري با صورت  معنی
 ). 1شکل (

 

                                                        
1- Fischer least significant difference (FLSD) 
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  یافال یلدرصد کو  یولوژیکو بعملکرد وش ، تعداد شاخه زایا، تعداد غوزه، وزن غوزه، ارتفاع بوته یانسوار یهتجز -3جدول 
Table 3- Analysis of variance of Plant height, Sympodial branch N, Boll number, Boll weight, Lint and biological yield, Lint 

percent 

  میانگین مربعات    
Means of square  

    

 یافال یلدرصد ک
Lint percent 

عملکرد 
  بیولوژیک

Biological 
yield 

  وشعملکرد 
Lint/Seed 

yield  

وزن 
  غوزه
Boll 

weight 

تعداد 
  غوزه

Boll N.  

  زایا شاخه تعداد 
No, of 

sympodial 
branch 

ارتفاع 
  بوته

Plant 
height 

درجه 
  آزادي

df 

  منابع تغییر
S.O.V 

  تکرار  2 75.85 1.22 1.66 2.88 65779.72 14647802.20 10.36
replication  

21.25ns 12761354.92** 774577.95* 39.10* 25.76ns 10.09ns 120.80ns 1  میتاسپ )A(  
Potassium(A) 

  خطاي اصلی  2 51.16 2.96 5.21 2.05 33759.95 22288.28 6.37
main error 

8.72 ns 19729413.80** 33759.34* 6.05* 16.7* 3.35** 29.83 ns 4  
  نحوه مصرف

Application 
method(B) 

34.19** 385805.43ns 375044.52** 5.56* 3.24ns 1.54ns 91.09* 4  )A*B(  
  خطاي فرعی  16 1.76 1008.7 2.05 1.60 46487.42 783920.8 4.56

sub error  
  ضریب تغییرات   8.0 16.9 22.9 6.2 4.6 6.4 5.0

CV (%)  
nsدرصد درصد و یک پنج احتمال  دار در سطح دار، معنی ر معنیی، * و ** به ترتیب غ  

ns, * and **: non significant, significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 
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  ارتفاع بوته مصرف پتاسیم بر وشمقادیر و ر تأثیر -1شکل 

Figure 1- Effects of rate and application method on plant height 
 

دلیل نقش این عنصر  تأثیر مثبت پتاسیم در افزایش ارتفاع بوته به
یط شور است گزارش شده رادر شو نگهداري پتانسیل اسمزي  در حفظ

دلیـل اثـرات منفـی     است که در شرایط شور کاهش ارتفـاع بوتـه بـه   
پتانسیل اسمزي باالي محلول خاك است که سبب کاهش جذب آب 
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. در شـرایط  )Zia ul et al., 2014( شود و عناصر غذایی در خاك می
گردد.  شور افزایش سطوح پتاسیم سبب کاهش اثرات منفی شوري می

هـا و   ینپـروتئ ها و  یمآنزط شور مصرف پتاسیم سبب پایداري در شرای
 ).Kafi et al., 2012گردد ( می+Naکاهش اثرات سمیت 

 
  تعداد شاخه زایا 

 صورت بهکه مصرف کود پتاسیم  داد نشان مقایسه میانگین تیمارها 
25P+50V+25B را تولید کرد که اخـتالف   باالترین تعداد شاخه زایا

 25P+25F+50B صـورت  بـه بـا مصـرف پتاسـیم    داري  آماري معنی
کمتـرین تعـداد    25P+25V+50F صـورت  بهنداشت. مصرف پتاسیم 

در تیمـار   تولید حداکثر شـاخه زایـا   ).4جدول ( را تولید کرد شاخه زایا
25P+50V+25B  توان به فراهمـی بیشـتر عنصـر پتاسـیم در      یمرا

حسـاب   دنامحـدو پنبه یک گیاه رشد  اگرچهرویشی نسبت داد  مرحله

را دارد، امـا   هاي زایا دهی نیز توانایی تولید شاخه و بعد از گل شود می
در مراحل ابتدایی رشد گیـاه تولیـد    هاي زایا اکثر شاخه که این دلیل به

همـراه   را به زایا تعداد شاخهگردد، لذا مصرف دیرتر اگرچه افزایش  می
 بسیار کمتر است.اما این افزایش در مقایسه با مراحل اولیه رشد  ،دارد

نیز ممکـن اسـت    25P+25V+50Fدر تیمار  تعداد شاخه زایا کاهش
هـا   غـوزه  ها، این دلیل باشد که در مراحل اولیه شروع تشکیل غوزه به
در این مرحله  .شوند یممخزن اصلی جذب پتاسیم محسوب  عنوان به

 شـود  مـی ها  شده صرف رشد و تکامل غوزه بخش اعظم پتاسیم جذب
ر سـبب کـاهش مقـدار پتاسـیم در بـرگ و کـاهش تولیـد        که این ام

که این امر ممکن اسـت سـبب کـاهش مـواد      شود میها  یدراتکربوه
در گیاه شده باشـد. نتـایج ایـن     هاي زایا فتوسنتزي جهت تولید شاخه

  مطابقت دارد. et al., 2014 Zia ul یجنتاتحقیق با 

  
  یولوژیکبعملکرد  و، تعداد غوزه زایا تعداد شاخهمصرف پتاسیم بر  وشاثر ر -4جدول 

Table 4- Effect of K application method on sympodial branch N., boll number and biological yield 
عملکرد 
  بیولوژیکی

Biological 
yield(kg ha-1) 

  تعداد غوزه
Boll 

number  

  زایا شاخه تعداد
No, of sympodial 

branch 

  مصرف پتاسیم وشر
Potassium application method 

11200.40 c 4.63 c 5.47 ab 
 

 بندي غوزه درصد 50+ یگلده یناول درصد 25کاشت + درصد 25
25P+25F+50B 

15281.47 a 5.20 c 4.57 bc 25 بندي غوزه درصد 25اولین گلدهی + درصد 50کاشت + درصد  
25P+50F+25B 

15781.19 a 7.13 ab 4.27 c 
 درصد 25اولین گلدهی + درصد 25) +هشت برگی-پنجرویشی (مرحله  درصد 25کاشت + درصد 25

  بندي غوزه
25P+25V+25F+25B 

13857.97 b 5.60 bc 3.83 c 25 گلدهی درصد 50+ رویشی درصد 25کاشت + درصد  
25P+25V+50F 

13252.54 b 8.67 a 6.16 a 25 بندي غوزه درصد 25+ رویشی درصد 50کاشت + درصد  
25P+50V+25B 

 باشند ) نمیP<0.05دار ( د با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنیاعدا

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
  

  در بوتهتعداد غوزه 
تعداد غوزه  ترین بیش  25P+50V+25B صورت بهمصرف پتاسیم 

ــد کــرد کــه اخــتالف آمــار  ــا تیمــار  ي معنــیدر بوتــه را تولی داري ب
25P+50V+25F+25B .ین تعداد غوزه در بوته نیـز در  کمتر نداشت

کـه   شود می). مشاهده 4شد (جدول مشاهده  25P+25F+50Bتیمار 
دهی سبب کاهش اثرات مثبت  تأخیر در مصرف پتاسیم تا مرحله غوزه

 یاز پنبه بهحداکثر ن اگرچه این عنصر در تعداد غوزه در بوته شده است.
 کـه  این دلیل به، اما شود میکود پتاسیم از شروع مرحله گلدهی شروع 

هاي رویشی که  ذخیره آن در اندام لذا پتاسیم عنصري متحرك است،
 مـؤثر یز در تعـداد غـوزه بسـیار    شود نانجام  تواند میقبل حداکثر نیاز 

گزارش شده است که کـارایی جـذب عناصـر    در نتایج تحقیقی است. 

که ایـن امـر نیـز     یابد یمبعد از شروع گلدهی کاهش غذایی در پنبه 
دلیلی بر عدم جذب پتاسیم مصرف شده در مرحله گلـدهی و   تواند می

  دهی باشد. مرحله غوزه کود درمصرف بخش اعظم  خصوصاً
  

  وزن غوزه
کـه   داد نشان و مقدار مصرف  وشمقایسه میانگین اثرات متقابل ر

نحـوه مصـرف در مقایسـه بـا     در مقادیر پایین واکنش وزن غوزه به 
کیلوگرم در هکتار مصرف  75در سطح  مقادیر زیاد پتاسیم بیشتر است.

وزن غـوزه را   تـرین  بـیش   25P+25v+25F +25B صورت بهپتاسیم 
در هکتار پتاسیم مصرف  کیلوگرم 150در سطح  که حالیتولید کرد در 

 دادحداکثر وزن غوزه را به خود اختصاص  25P+25v+50F صورت به
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مصرف  در هکتارپتاسیم  کیلوگرم 150و  75). در هر دو سطح 2شکل (
 در مرحله رویشی کمترین وزن غوزه را تولید کرد بخش اعظم پتاسیم

ها  مرحله رشد غوزه ی پتاسیم درفراهم گر این مطلب است که که بیان
ذخیـره آن در   که حداکثر نیاز به پتاسیم در پنبه وجود دارد نسبت بـه 

رویشی ممکن است اثر بیشتري داشـته باشـد، لـذا مصـرف     هاي  اندام
شدن نیاز غذایی پنبه خواهد شد. مطابق با ایـن   مستقیم سبب برطرف

 تـر  مناسـب واکـنش   Srinivasan and Ramalingam, 2011نتایج 
مرحلـه کاشـت،   چهار وزن غوزه به مصرف مقادیر مساوي پتاسیم در 

ـ    رویشی، گلدهی و توسعه غوزه  ,.Sawan et al د.هـا گـزارش کردن

نقش فیزیولوژیکی پتاسیم را در مرحله تشکیل میوه و رسیدگی  2009
ها بـه سـایر    ها از برگ ها و انتقال متابولیت یدراتکربوهدر متابولیسم 

نیـز   سایر محققان اند. هاي رویشی براي توسعه غوزه ارتباط داده اندام
انـد.   زارش کردهدار وزن غوزه را در اثر مصرف پتاسیم گ افزایش معنی

را دلیـل اصـلی    CO2 یمیالسیونآسو  ها فتوسنتز برگافزایش میزان 
 Abood et( انـد  دانسـته افزایش وزن غوزه در اثـر مصـرف پتاسـیم    

al.,2014 Akhtar et al., 2003; Dewdar and Rady, 2013; 
Oosterhuis, 2002; Pervez et al., 2005; Pettigrew, 2008;(.  
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  وزن غوزه مصرف پتاسیم بر وشمقادیر و ر رتأثی -2شکل 

Figure 2- Effects of rate and application method on boll weight 
 

  وشعملکرد 
در هکتار  کیلوگرم 150در سطح  داد نشان مقایسه میانگین تیمارها 

بیشتري در مقایسه با عملکرد وش هاي مصرف  وشپتاسیم در کلیه ر
در هـر دو سـطح    تار پتاسیم مشاهده شـد. کیلوگرم در هک 75مصرف 

دهـی یـا    هاي حداکثر نیاز (مرحلـه غـوزه   پتاسیم مصرف کود در زمان
بیشتري را عملکرد وش مصرف در زمان رویشی  گلدهی) در مقایسه با

 کیلـوگرم در هکتـار پتاسـیم مصــرف    75 ). در سـطح 3تولیـد (شـکل   
با در مقایسه  25P+50F+25Bو  25P+25V+25F+25B صورت به

کـه   کـرد ي را تولیـد  تـر  مناسبعملکرد وش هاي مصرف  وشسایر ر
 صــورت بــه کیلــوگرم 150اخــتالف آمــاري معنــی داري بــا مصــرف 

25P+25F+50B  25وP+50F+25B    نداشت. دلیل اصـلی افـزایش
در سـایر   در این بررسی افزایش وزن غوزه بـوده اسـت.  عملکرد وش 

وزن غـوزه و عملکـرد    مطالعات نیز ارتبـاط معنـی دار و مثبتـی بـین    

 ,Gormus and Yucelدر بررسی  ؛مثال عنوان به .گزارش شده است
عملکـرد وش  داري بین وزن غوزه و  رابطه بسیار قوي و معنی 2002

خـوانی دارد در   در پنبه گزارش شده است که با نتایج این تحقیق هـم 
نقش تعداد غوزه در افزایش عملکرد را  Zia ul et al., 2014 که حالی

ــت.     ــرده اس ــزارش ک ــوزه گ ــتر از وزن غ  Srinivasan andبیش
Ramalingam, 2011  کاشـت،   مرحلـه  چهارتقسیط کود پتاسیم در
مصـرف پتاسـیم    وشتـرین ر  دهی را مناسـب  رویشی، گلدهی و غوزه

جهت حصول حداکثر عملکرد گزارش کرده است که مطابق نتایج این 
مصرف همـه پتاسـیم در    Gormus,. 2002 که حالیدر  .ستتحقیق ا

در زمان مشاهده اولین  درصد 25مرحله کاشت را در مقایسه با مصرف 
دهـی در   در زمان غـوزه  درصد 50در زمان گلدهی و  درصد 25غنچه، 

  گزارش کرده است. تر مناسبشرایط غیر شور 
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Figure 3- Effects of rate and application method on lint yield 
 

 عملکرد بیولوژیک
درصـد   86/9 با افزایش مقدار مصرف پتاسیم عملکرد بیولـوژیکی 

افزایش پیدا کرد. گزارش شده اسـت کـه عملکـرد بیولـوژیکی مـاده      
دارد و  برگ دمخشک پنبه ارتباط مستقیمی با مقدار پتاسیم موجود در 

عملکـرد مـاده خشـک نیـز      ،چه مقدار پتاسیم در برگ بیشتر باشد هر
 Aswan et al., 2011( .Aneela et al., 2003(بیشتر بـوده اسـت   

بـا افـزایش مقـدار مصـرف      بـرگ  دم در k2Oگزارش کردند که مقدار 
کند که این افزایش  یلوگرم در هکتار افزایش پیدا میک 200پتاسیم به 

 Wang et al., 2014همـراه خواهـد داشـت.     یک را بهعملکرد بیولوژ
ــود پتاســیم و در شــرایط شــور   ــد کــه در شــرایط کمب گــزارش کردن

مسـیر   چنـین  هـم  .شـود  مـی ممانعت  CO2آسیمیالسیون نیتروژن و 
بیند کـه   یمنیز صدمه  IIو  Iنایی فتوسنتز در فتوسیستم وشواکنش ر

ـ این امر ساخت مواد فتوسنتزي براي رشد را کاهش  دهـد کـه در    یم
  نهایت سبب کاهش عملکرد بیولوژیک خواهد شد.

داري بر عملکرد بیولوژیکی داشـت.   نحوه تقسیط پتاسیم اثر معنی
یولوژیکی در تیمار عملکرد ب ترین بیش  در هکتار،عملکرد وش همانند 

25P+25V+25F+25B داري با  مشاهده شد که اختالف آماري معنی
قـش پتاسـیم در افـزایش تولیـد     نداشت. ن 25P+50F+25Bمصرف 

که گیاه از  شود میهاي مختلف سبب  کربوهیدرات و انتقال آن به اندام
ارتفاع و تعداد شاخه در بوته بیشتري برخوردار باشد که این امر سـبب  
افــزایش عملکــرد بیولــوژیکی شــده اســت. از طــرف دیگــر مصــرف 

 دلیل بهت خاك باال اس pHمقدار  عموماًسولوپتاس در شرایط شور که 

وجود گوگرد در ترکیب این کود حاللیت سایر عناصر مانند نیتروژن را 
نیز ممکن است افزایش داده باشد که این امـر نیـز افـزایش عملکـرد     

 Zhang etاست. مطابق با نتـایج فـوق    داشته همراه بهبیولوژیکی را 
al., 2012 کردنـد کـه در شـرایط تـنش شـوري اسـتفاده از        گزارش
در بهبـود   تواند میبلکه  ،اي دارد یهتغذنقش  تنها نهمیایی کودهاي شی

این جذب سدیم نیز با  بر عالوه .باشد مؤثرجذب سایر عناصر غذایی نیز 
کند کـه ایـن امـر سـبب بهبـود       مصرف کود نیتروژنه کاهش پیدا می

 4جـدول   کـه در  طـور  همـان . شـود  مـی مقاومت به شوري در پنبـه  
دهـی کمتـرین    تاسـیم در مرحلـه غـوزه   ه شده است مصرف پداد نشان 

 تأثیرگر عدم  خود اختصاص داده است که بیان عملکرد بیولوژیکی را به
  .استمصرف خاکی پتاسیم در اواخر دوره رشد گیاه بوده 

  
 درصد کیل الیاف

 کیلوگرم 150که مصرف  داد نشان و مقدار مصرف  وشاثر متقابل ر
درصد  ترین بیش  25P+25V+25F+25B صورت به در هکتارپتاسیم 

ــلک ــافال یـ ــرف  یـ ــار  75و مصـ ــوگرم در هکتـ ــهکیلـ ــورت بـ  صـ
25P+50F+25B  را داشـت. در سـطح    یـاف ال یـل درصـد ک کمترین

پتاسیم در هکتار بین تیمارهاي مختلف تقسیط اختالف  کیلوگرم 150
داري مشـاهده نشـد. نحـوه تقسـیط پتاسـیم در سـطوح        آماري معنی

در سطوح کم پتاسیم  که حالیند، در مختلف پتاسیم مشابه با هم نبود
 یـاف ال یـل درصد کدهی سبب افزایش  مصرف در مراحل قبل از غوزه

دهـی   شد، اما در سطوح باالي پتاسیم مصرف پتاسیم در بعد از غـوزه 
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). افزایش درصـد کیـل   4اثرات بیشتري بر در صد کیل داشت (شکل 
ولی الیاف با مصرف پتاسیم به نقـش ایـن عنصـر در تورژسـانس سـل     

ي الیاف پنبه جهت ها سلول ،شده است گزارش ارتباط داده شده است.
 عنوان بهشدن نیاز به تورژسانس سلول دارند که ماالت و پتاسیم  طویل

ي الیاف ها سلولمواد اسمزي اولیه فشار تورژسانس الزم را براي رشد 

مصرف پتاسیم در خاك سبب بهبود  ،طرف دیگر از کند. پنبه فراهم می
در شـرایط   خصوصـاً ت آبی خاك و در نتیجه جذب آب بیشـتر  وضعی

 توانـد  مـی گردد که این امر نیز بـر افـزایش درصـد الیـاف      شوري می
  ).Gormus, 2002گذار باشد (تأثیر
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Figure 4- Effects of rate and application method on lint percentage 
 

  گیري یجهنت
که مقادیر مصرف پتاسیم از طریق افزایش تعـداد   داد نشان نتایج 

در عملکـرد وش  غوزه در بوته و افـزایش وزن غـوزه سـبب افـزایش     
پتاسیم در هکتـار بـاالترین    کیلوگرم 150گردید و مصرف  هکتار پنبه

را در هکتار موجب شد واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد عملکرد وش 
 صـورت  بـه مصرف پتاسیم  .یباً مشابه بودتقرنحوه تقسیط نیتروژن  به

25P+25V+25F+25B  بیولوژیـک،  عملکرد ،وشباالترین عملکرد 
را داشـت. بـر ایـن اسـاس در      یافال یلدرصد کغوزه در بوته و  تعداد

ــتفاده از  ــوگرم 150شــرایط شــور اس ــع  کیل ــار پتاســیم از منب در هکت
مرحله مساوي در زمان کاشـت،   ارچهتقسیط در  صورت بهسولوپتاس 

در پنبـه را سـبب   عملکرد وش دهی باالترین  ی و غوزهگلده رویشی،
  خواهد شد.
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 Introduction 

 Salinity is a major abiotic stress that affects approximately 7% of the world’s total land area. Cotton 
(Gossypium barbadense L.) is considered as one of the most important cash crops which is widely used for 
agricultural and industrial purposes. Although, cotton is classified as one of the most salt-tolerant major crops 
but its growth and development are adversely affected by soil or water salinity. Understanding salinity and 
fertilizer interaction can mitigate salinity stress and improving crop yield. Potassium (K) is an essential nutrient 
that affects most of the biochemical and physiological processes that are involved in plant resistance to biotic 
and abiotic stresses. Proper management of K fertilizer is especially important in saline soils where K application 
might reduce the adverse effects of salinity on plant growth and yield. There is a little information about rate and 
application method of K on yield and yield component of cotton in saline condition. The objective of this study 
was to determine the effects of rate and application method of K on yield and yield component of cotton in soil 
and water saline condition. 

Materials and Methods 
 The experiment was carried out at Sabzevar Agriculture and Natural Resources Research center 

(Haresabad), 30km southwest of Sabzevar (32◦32N, 51◦23E and 1630 above mean sea level),in 2014.This 
experiment was conducted as split plot design based on randomized complete block design with three 
replications. Factors were: K rate (75 and 150kg ha-1 Solopotash (containing 50% K2O and 18% S) comprising 
the main plot and application method (25%at planting+25% at first flowering and 50%at early boll development 
(25P+25F+50B), 25%at planting+50% at first flowering and 25%at early boll development (25P+50F+25B), 
25%at planting+25% at vegetative stage (5-8 leaves stage), 25% at first flowering and 25% at early boll 
development (25P+25V+25F+50B), 25% at planting+25% at vegetative stage and 50% at first flowering 
(25P+25V+50F), and 25% at planting+50% at vegetative stage and 25%at early boll development 
(25P+50V+25B) as the subplot. The seeds planted had been acid-delinted and treated with chemicals against 
seed and seedling diseases. Plots consisted of six rows spaced 0.5 min row and 0.2 m in plant (10 plants m-2) and 
6 m in length. To evaluate yield components of cotton including plant height, sympodial branch number, boll 
number, boll weight, 10 individual plants were selected randomly from final harvest area. At harvesting time one 
meter square from the beginning and a half meter around each plot was removed as a marginal effect. The 
remaining area was harvested by hand for determine of lint and biological yield. Seed-cotton samples were 
ginned to separate the fiber (lint) from the seed. Lint percentage (%) was calculated as the weight of lint to 
weight of the seed-cotton. The statistical analyses were performed by SAS software Ver. 9.1. The mean 
separation was done through Fischer least significant difference (FLSD) test at alpha 0.05. 

Results and Discussion 
 Analysis of variance showed that boll weight, seed cotton yield and biological yield were significantly 

affected by potassium rate, whereas plant height, number of sympodial branch, boll number and lint percentage 
was not affected by potassium rate. All traits were affected by potassium application method except plant height 
and lint percentage. Plant height, boll weight, seed cotton yield and lint percentage were affected by interaction 
of potassium rate and application method. Increasing of K level up to 150 kg ha-1 increased boll weight 
(23.64%), seed cotton yield (17.67%), and biological yield (9.86%) in comparison with the application of 75 kg 
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ha-1. Plant height, sympodial branch number and lint percentage did not respond to K rate. K application as 25% 
at planting+25% at vegetative stage (5-8 leaves stage), 25% at first flowering and 25% at early boll development 
(25P+25V+25F+25B) had the highest boll weight, seed cotton yield, biological yield and lint percentage. In both 
K rate, split application of K at planting, vegetative stage, flowering and early boll development (equally at each 
stage) had the highest seed cotton yield. Potassium application at flowering or early boll development had more 
positive effect on seed cotton yield than planting or vegetative stage. 

Conclusions 
 The best seed cotton yield could be achieved with a combination of high dose of K fertilizer and split 

application of K at planting, vegetative stage, flowering and early boll development (equally at each stage). 
Increased K rate increased seed cotton yield because of improved boll weight and boll number in saline 
condition. Boll weight had more correlated with seed cotton yield than boll number. The K application as 25% at 
planting+25% at vegetative stage (5-8 leaves stage), 25% at first flowering and 25% at early boll development 
(25P+25V+25F+25B) gave higher cotton yields than other split applications in saline conditions. 

 
Keywords: Lint yield, Morphological traits, Salinity stress, Split potassium application  


