
  

  

    در شرایط تنش شوريسه رقم هندوانهبر عملکرد  کود پتاسیم  کاربردتأثیر

  

 هوشنگ جاللی امیر
1*

 و پیمان جعفري 
2

  

(E-mail: jalali51@yahoo.com)  

  15/07/91 : و تاریخ پذیرش16/03/91: تاریخ دریافت

چکیده

Citrullus lanatus (Thunb.)(انه  عملکرد سه رقم هندوي پتاسیم بر عملکرد و اجزایرتأثبه منظور بررسی  Matsum and Nakai(  در

 طرح قالب در شده خرد هايکرت آزمایش از استفاده با پژوهشی، )زیمنس بر متر دسی4/8 و 3/6ه ترتیب ب(شرایط شوري آب و خاك 

 انجام 1387 و 1386 هايسال طین واقع در استان اصفها شهرستان اردستان تحقیقاتی ایستگاه در تکرار سه در تصادفی کامل يها بلوك

 و 100 ،50هاي اصلی و چهار سطح کود پتاسیم شامل صفر،  کرت،‘محبوبی’ و ‘چارلستون گري’، ‘شوگر بیبی’سه رقم هندوانه شامل  .شد

بدون تنش (مول ابر نسبت به شرایط معسه بر مصرف کود پتاسیم در مقادیر دو و .هاي فرعی را تشکیل دادندکرت ر کیلوگرم در هکتا150

باالترین مقدار عملکرد .  شد‘شوگر بیبی’ و ‘چارلستون گري’ رقم در دوعملکرد  افزایش درصد5/18 و 8/24، به ترتیب موجب )شوري

مقادیر کاربرد پتاسیم،  در تمام .دست آمده ب‘چارلستون گري’ کیلوگرم پتاسیم در هکتار در رقم 150 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 39112

 محسوب رقم دو این در عملکرد افزایش اصلی دالیل از ‘گري چارلستون’ رقم در میوه وزن و ‘بیبی شوگر’ رقم در میوه تعداد افزایش

.  یافت کاهش4/0 به 81/0از  ها در ساقه و 33/0 به 61/0 از ها برگ در سدیم به پتاسیم نسبت ،با افزایش استفاده از کود پتاسیم .شدند یم

 و عملکرد  دهد مضر شوري را کاهشاثرات تواند یم از کود پتاسیم بیشتر، استفاده ي شور تنش در شرایطنشان دادحاضر ژوهش پنتایج 

  . هندوانه را بهبود بخشد

  

  میوه، نسبت سدیم به پتاسیم در جامد محلول موادغلظت کل  ضخامت پوست، تنش شوري، برگ،: کلمات کلیدي

  

  

  

  

  

نویسنده مسئول مکاتبات ( ایران - ، اصفهانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان،  نهال و بذر تحقیقاتبخشاستادیار،  - 1
*

(  

   ایران- ، اصفهانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، تحقیقات نهال و بذر بخش ،مربی پژوهش - 2

31-41، صص 1391، پاییز و زمستان 2، شماره 14زراعی کشاورزي، دوره مجله به



  مقدمه                                    

 در شرایط فاریاب همواره در ویژهبهصوالت زراعی مح

 5/25 ایران در). 8 (دمعرض تهدید شوري آب و خاك قرار دارن

 مالیم تا متوسط و هاي شوريمیلیون هکتار از اراضی در معرض 

طبق ). 7 (دهستن شدید هاي شوري تأثیر تحت میلیون هکتار 5/8

 شوري ناشی از تأثیر تحت هاي زمین سطح اخیر ارائه شده،آمار 

 میلیون 34 انسانی در ایران را هاي فعالیتفرایندهاي طبیعی و 

 توسط گیاهان، يتحمل شرایط شور). 19 (کنند میهکتار برآورد 

 یک ژن، یک فرایند سوخت و سازي و یا یک ساز و تأثیر تحت

 شامل مجموع فرایندهایی است معموالً بلکه ،کار مشخص نیست

  ).21 (دگرد میسطح کل گیاه انجام  فراگیر در صورت بهکه 

 هزار هکتار جزو محصوالت 130  زیرکشتهندوانه با سطح

 این گیاه). 1 (شود میاقتصادي در نواحی خشک ایران محسوب 

تحمل متوسطی به شوري آب آبیاري دارد و حتی غلظت کل 

مواد جامد محلول در میوه با افزایش سطوح شوري آب افزایش 

 تأثیر تحت و عملکرد ها میوه صورت اندازه اما به هر ،یابد می

 استفاده از ).25 و 24 (گیرند میمنفی شوري آب و خاك قرار 

 درصد 41زیمنس بر متر سبب کاهش  دسیهشتآب با شوري 

با افزایش شوري از ). 32( گردید  هندوانه هواییهاي اندامرشد 

 اکسیدکربن در سرعت تثبیت دي،زیمنس بر متر دسی2/5 به دو

از گیاهان   برخی).5 (یابد می کاهش يگیرهندوانه به شکل چشم

 که در )فرنگی و بادمجانهندوانه، گوجهنظیر (خانواده کدوئیان 

 اولیه دالیلیون سدیم از وجود ، گیرند میمعرض شوري قرار 

  ). 30( است خسارت بروز

پتاسیم قابل توجهی در بسیاري از میزان  باتوجه به اینکه

دارد، قسمت عمده پتاسیم خاك به دلیل کوچک د وجو ها خاك

 آن در هاي شکل سایر  بهبودن مخزن قابل دسترس پتاسیم نسبت

 اثرات مثبت ).15( ندارد  راخاك، قابلیت استفاده براي گیاهان

فزایش غلظت کل مواد جامد ا ،اندازه میوه پتاسیم بر عملکرد،

 و افزایش ها میوهمحلول در میوه و آسکوربیک اسید، بهبود رنگ 

کیفیت میوه در شرایط حمل و نقل براي بسیاري از محصوالت 

هاي گیاهی بین توانایی گونه). 16(باغبانی گزارش گردیده است 

 باالي هاي غلظت به ها آنبراي حفظ سطح پتاسیم و تحمل 

  ،بر این اساس و  گزارش گردیده استیارتباط مثبت ،شوري

 با توان میفزایش شوري را از ا اي ناشی تغذیههاي نظمیبی

هاي متحمل در گونه). 31(افزایش کود پتاسیم جبران کرد 

 جذب انتخابی پتاسیم افزایش ،گیاهی در شرایط افزایش شوري

 ویژه گیاهان براي سازوکارهايکه این مطلب بیانگر  یابد می

 يشورافزایش  گیاهی در شرایط هاي بافتحفظ سطح پتاسیم 

یاهان براي حفظ نسبت پتاسیم به سدیم  گتوانایی .)28 (تاس

 براي تحمل به شوري یک  در یک حد مشخص،درون سلولی

 به اوقات از این نسبت برخی وشود می ضرورت محسوب

  ). 33 و 20 (گردد می شاخص تحمل به شوري استفاده عنوان

رابطه افزایش کود پتاسیم و کاهش اثرات   کمیهاي پژوهش

. اند دادهرا مورد بررسی قرار  شوري در هندوانه  تنشسوء

 کود پتاسیم بر تأثیرارزیابی  ،تحقیقاین انجام هدف از بنابراین 

 عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط خاك و يعملکرد و اجزا

  . بودآب شور

  

  ها روشمواد و 

به منظور بررسی اثـرات اسـتفاده از کـود پتاسـیم در جهـت               

اي  مزرعـه  زمایشآ ناشی از افزایش شوري،      هاي  خسارتکاهش  

 33' و º 33( در شهرســتان اردســتان 1387 و 1386در دو ســال 

 125واقــع در )  متــر1209 شــرقی، ارتفــاع 49' و º52شــمالی و 

 در طـی    يثرؤبارش مـ  . کیلومتري شمال شرق اصفهان انجام شد     

میانگین دما  . گردیدفصل رشد گیاه در دو سال آزمایش مشاهده ن        

 و 6/28 به ترتیب   1387 و   1386در طی فصل رشد گیاه در سال        

 خـاك و آب محـل      هـاي   ویژگـی  . بـود  گـراد   سـانتی  درجه   8/29

  .  نشان داده شده است)1(آزمایش در جدول 

هاي خرد شده در قالب طرح پایه  کرتصورت بهآزمایش 

در این آزمایش .  کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدهاي بلوك

 ،‘محبوبی’ و ‘ون گريچارلست’، ‘شوگر بیبی’سه رقم هندوانه 

 50هاي اصلی و چهار سطح کود پتاسیم شامل صفر، کرت

، )سسه تحقیقات آب و خاك براي شرایط معمولؤتوصیه م(

.هاي فرعی را تشکیل دادند کیلوگرم در هکتار کرت150  و100
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  محل آزمایشو آب ك  فیزیکی و شیمیایی خاهاي یژگیو برخی - 1جدول 

  

  دارمق    ویژگی مورد نظر

   خاكهاي یژگیو

   رسی-لومی   بافت 

  0/33  )%(شن 

  0/41  )%(سیلت 

  0/26  )%(رس 

dS.m-1(هدایت الکتریکی 
(  4/8  

  6/7  اسیدیته 

  3/0  (%)مواد آلی 

mg.kg-1(فسفر 
(  4/19  

mg.kg-1(م پتاسی
(  0/460  

g.cm-3) (متر سانتی0- 30(وزن مخصوص ظاهري 
(  4/1  

g.cm-3) (مترسانتی 30- 60(وزن مخصوص ظاهري 
(  8/1  

  5/32  رطوبت در حد ظرفیت مزرعه

  6/16رطوبت پژمردگی دائم

  3/15و  3/17  آبهاي یژگیو

dS.m-1(هدایت الکتریکی 
(  3/6  

  5/7اسیدیته

  2/0  )واالن بر لیتراکی میلی(کربنات 

  4/5  ) واالن بر لیترمیلی اکی(کربنات بی

  5/26)واالن بر لیترمیلی اکی(کلر 

  6/24  )واالن بر لیترمیلی اکی(سولفات 

  0/26  )واالن بر لیترمیلی اکی(سدیم 

SAR6/5  

  

کودهاي پتاسیم، فسفر و نیتروژن بـه ترتیـب از منـابع سـولفات              

 کیلـوگرم   180.  گردیـد  تأمینپتاسیم، سوپرفسفات تریپل و اوره      

مطـابق بـا    (در هکتار سوپرفسفات تریپل، کود سـولفات پتاسـیم          

 کیلوگرم کود نیتروژن قبـل از کـشت       100و  ) یمارهاي آزمایشی ت

برگی گیاه بـه زمـین   پنج ه کیلوگرم نیتروژن دیگر در مرحل 100و  

سـازي زمـین و کودپاشـی در بهـار           عملیات آمـاده   .اضافه گردید 

  اردیبهـشت مـاه  15 و عملیات کـشت در هـر دو سـال در          انجام  

متـر و فاصـله      سه کشت   هاي  ردیف فاصله بین    .صورت پذیرفت 

ـ (متر در نظر گرفته شد       سانتی 50روي ردیف     بوتـه   6700راکم  ت

 چهـار وسـط از     خـط    دوهر کرت آزمایشی شـامل      و  ) در هکتار 

باتوجه به شرایط آب و هوایی      . بود متر   شش طول به خط کشت 

منطقه، عملیـات برداشـت محـصول در اواسـط شـهریور انجـام              

اسـتفاده خـاك در     رطوبـت قابـل     کاهش  آبیاري براساس   . گردید

 درصد  50 تا حدود    )يمتر سانتی 60 تا   صفر(منطقه توسعه ریشه    

گیـري از   این کار بـا نمونـه     . تنظیم گردید رطوبت ظرفیت مزرعه    

 و به روش وزنی انجـام       ها  بوتهآزمایشی در پاي     هايکرت خاك

، ضـخامت پوسـت، وزن     الله عملکرد، طول    صفات. )10 (دگردی

، غلظت پتاسیم برگ و ساقه، نـسبت        بوتهمیوه، تعداد میوه در هر      

 و غلظت کل مواد محلول جامد در        سدیم به پتاسیم برگ و ساقه     

 در ایـن  )رفراکتـومتر   میوه با اسـتفاده از    پنج تعداد   اساسبر(میوه  

  

  تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوري : جاللی و جعفري
33



گیـري عناصـر   انـدازه  بـراي . تحقیق مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد    

   تـا  برگیچهـار گیـري بـرگ در مرحلـه        موجود در بـرگ، نمونـه     

فـزار  اها با استفاده از نـرم  تجزیه آماري داده  . برگی انجام شد  شش

SAS پـنج  ( دانکـن    ايآزمـون چنددامنـه    بـا    ها  یانگینم مقایسه   و

  . )23 (انجام شد) درصد

  

  نتایج و بحث

  نتایج تجزیه واریانس اثرات ارقام هندوانه و کود پتاسیم بر

  

. شده است نشان داده )2( عملکرد در جدول يعملکرد و اجزا

 پتاسیم بر عملکرد بازارپسند، وزن کود واثرات برهمکنش رقم 

 درصد یک تعداد میوه در بوته و وزن بذر تولیدي در سطح ،میوه

 از جمله صفاتی بود که اللهطول . بود دار معنیاز نظر آماري 

 افزایش کود پتاسیم و رقم هندوانه و همچنین تأثیر تحت

 افزایش تأثیر. )2جدول  (گرفتبرهمکنش این دو عامل قرار ن

 رقم تأثیرکود پتاسیم بر غلظت کل مواد جامد محلول در میوه و 

 نظراز  درصد یکاستفاده شده بر ضخامت پوست میوه در سطح 

  .   دار بود معنیآماري

  

  ول در میوه، عملکرد بذر و ضخامت پوست تجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد، وزن میوه، تعداد میوه در بوته، درصد کل مواد جامد محل - 2جدول 

  

  میانگین مربعات

  منابع تغییرات

 هدرج

  آزادي

عملکرد 

  محصول

متوسط وزن 

  هر میوه

  تعداد میوه

  در بوته

درصد مواد 

  جامد محلول

  عملکرد

  بذر

  ضخامت

  پوست

00/811  1  سال
ns

60/0
ns

20/1
ns

1938
ns

10/41
ns

70/1
ns

30/6491/005/01002160/570/2  4  )ر سالد( تکرار

  2   رقم
*

30/611
*

70/8
**

20/110/7182
ns**

20/6520/4
ns

  2  سال × رقم
**

20/451
*

80/6
**

80/010/511
ns

40/5
ns

90/6
ns

10/2840/002/0763510/430/4  8  خطا

  3   کود پتاسیم
**

20/261
*

49/0
**

20/02015
ns

90/0
ns**

10/14

  3  سال  کود پتاسیم
*

20/2330/0
ns

002/0
ns

1411
ns

20/2
ns*

00/11

  6    کود پتاسیم رقم
**

20/34
**

04/0
**

06/0912
ns

07/0
ns

40/2
ns

20/7  6  سال کود پتاسیم   رقم
ns

06/0
ns

03/0
ns

372
ns

80/0
ns

90/1
ns

  36  خطا
10/808/004/078140/130/3

*

 و 
**

 ، درصد1 و 5دار در سطح احتمال معنیاختالف به ترتیب  - 
ns

  دار غیرمعنی- 

  

 به افزایش کود ‘شوگر بیبی’ و ‘چارلستون گري’دو رقم 

 دواي که افزایش پتاسیم واکنش مثبت نشان دادند، به گونه

 50مصرف ( پتاسیم نسبت به شرایط شوري طبیعی برابري

شوگر ’موجب افزایش عملکرد رقم ) کیلوگرم در هکتار پتاسیم

در رقم . )3جدول ( د گردید درص5/18 به میزان ‘بیبی

 نسبت به شرایط افزایش دو برابري پتاسیم ،‘چارلستون گري’

 اما افزایش ،داري در عملکرد ایجاد نکردمعنی معمول تفاوت

دار سه برابر حد معمول موجب افزایش معنی تامیزان پتاسیم 

چارلستون ’عملکرد رقم .  درصد گردید14عملکرد به میزان 

 وح کاربرد پتاسیم نسبت به دو رقم دیگر در تمام سط‘گري
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   رقم و کود پتاسیم بر عملکرد میوه، وزن میوه، تعداد میوه در بوته و وزن هزاردانهتأثیربرهمکنش  - 3جدول 

  

هزاردانه وزن

)گرم(

وزن میوه

)کیلوگرم(

تعداد میوه

در بوته

  عملکرد بازارپسند میوه

)کیلوگرم در هکتار(

کود پتاسیم

)وگرم در هکتارکیل(

ارقام هندوانه

00/21
cd

60/1
d

20/1
bc

20012
f

0

30/22
cd

80/1
cd

40/1
ab

25720
de

50

60/23
c

20/2
cd

40/1
ab

30470
c

100

90/23
c

20/2
cd

60/1
a

31875
bc

150

شوگر بیبی

80/19
d

60/2
b

00/1
e

27870
cd

0

00/20
d

10/3
b

00/1
e

31330
bc

50

80/21
cd

10/3
b

10/1
cde

34250
b

100

80/19
d

50/3
a

10/1
cde

39112
a

150

چارلستون گري

25/33
ab

10/2
cd

08/1
cde

25054
de

0

02/36
a

20/2
c

00/1
e

23268
def

50

48/30
b

20/2
c

10/1
cde

25491
de

100

80/32
b
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محبوبی

.)درصد 5دانکن (دار نیستند یهاي هر ستون با حروف مشابه از نظر آماري معن میانگین

  

 ، مثالعنوان به). 3دول ج (ددار باالتر بو معنیطوربه

 کیلوگرم 100با کاربرد  ‘چارلستون گري’عملکرد رقم 

 با مقادیر ‘محبوبی’و ‘ بیبیشوگر ’نسبت به دو رقم  مپتاسی

باالتر بود  درصد 4/34 و 4/12مشابه پتاسیم به ترتیب 

 39112قدار عملکرد در این پژوهشباالترین م). 3 جدول(

 کیلوگرم پتاسیم در 150کیلوگرم در هکتار بود که در تیمار 

گیاهان  توانایی. دست آمدهب ‘چارلستون گري’هکتار در رقم 

و در عین حال )  یون سدیمنظیر( سمی هاي یونبراي دفع 

نقش کلیدي در )  پتاسیمنظیر(ر جذب و حفظ سایر عناص

بر تنش شوري عالوه ). 17(ري دارد تحمل گیاهان به شو

 بر فتوسنتز گیاه سبب کاهش آب در دسترس، سمیت یرتأث

بنابراین بهبود تغذیه  ).4 (گردد یم و کمبود پتاسیم ها یون

هاي  با کود،معرض تنش شوري قرار دارندگیاهانی که در 

اکسیداسیون  ی با کاهش اثرات تخریبتواند یمدار پتاسیم

 کاهش واکنش ترکیبات اکسیژن که در ،سلولی و یا حداقل

 هاي رادیکال شبیه (گردند می   ایجادخالل فرایند فتوسنتز

). 26 (بکاهد شوري تنش مخرب اثرات از ،)اکسیژن

 جهت پتاسیم کافی تأمین ضرورت بر مشابهی هاي پژوهش

  نظیر گیاهانی در شوري تنش مخرب اثرات کاهش

 ،9 (اندداشته کیدأت لوبیا و آفتابگردان ذرت، فرنگی،گوجه

 را تأثیر کمترین ‘محبوبی’ رقم در میوه عملکرد). 29 و 13

 ‘محبوبی’ رقم). 3 جدول (پذیرفت پتاسیم مقدار افزایش از

 هر به. شود می محسوب هندوانه قدیمی و بومی رقم یک

 عوامل قبیل از گیاهی عوامل به پتاسیم جذب ،صورت

در تمام  ).22 (است وابسته گیاه نموي مراحل و وراثتی

شوگر ’مقادیر کاربرد پتاسیم، افزایش تعداد میوه در رقم 

 از دالیل ‘چارلستون گري’ها در رقم   و وزن میوه‘بیبی

شدند اصلی افزایش عملکرد در این دو رقم محسوب می

داري بین  تفاوت معنی‘شوگر بیبی’در رقم ). 3 جدول(

یوه در بوته مقادیر مختلف کاربرد پتاسیم از نظر تعداد م

35   شرایط تنش شوري تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در: جاللی و جعفري



 150 کاربرد ‘چارلستون گري’در رقم . وجود نداشت

ها را تولید  کیلوگرم پتاسیم در هکتار باالترین وزن میوه

در پژوهشی مشابه که روي هندوانه انجام شد، . نمود

و  پتاسیم باعث افزایش تعداد  کیلوگرم کود240مصرف 

در ضخامت پوست میوه به ترتیب  ).18(ها گردید  وزن میوه

  8/8 و 2/8 ‘محبوبی’ و ‘چارلستون گري’دو رقم 

وجود رقم داري بین این دو ، اما تفاوت معنی بودمترمیلی

   8/5ضخامت پوست   با‘شوگر بیبی’رقم ). 1 شکل(نداشت 

. پوست را بین ارقام داشت متر کمترین مقدار ضخامتمیلی

اي از عموماً ضخامت پوست ارقام مختلف هندوانه دامنه

تأثیر عوامل وراثتی  متر داشته و غالباً تحتمیلی 24تا  هفت

).  12(است 
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0

2

4

6

8

10

0 50 100 150

  
ه
و
می

ر 
د
 
ل

و
حل

م
د 

م
ا
ج

 
د
وا

م
 
ل

ک
 
د

ص
ر
د

 

 )کیلوگرم در هکتار(کود پتاسیم 

  

  صد کل مواد جامد محلول در میوهتأثیر کود پتاسیم بر در - 2 شکل
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 غلظت کل مواد جامد محلول در ،افزایش کود پتاسیم

 اما تفاوتی بین ،میوه را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد

). 2شکل (تیمارهاي مختلف پتاسیم از این نظر وجود نداشت 

تیمارهاي غلظت کل مواد جامد محلول در میوه به ترتیب در 

سولفات هکتار  کیلوگرم در 150 و 100، 50، )شاهد(صفر 

 هاي گزارش.  بود درصد3/8 و 6/8، 2/8 ،6/6برابر با پتاسیم 

 کافی تأمینمبنی بر ارتباط مثبت بین از دیگر تحقیقات مشابهی 

کود پتاسیم و افزایش غلظت کل مواد جامد محلول در میوه و 

 80در مطالعه ). 15 و 14(آسکوربیک اسید میوه وجود دارد 

  ه تغییرات غلظت کل مواد جامد محلول در میو،رقم هندوانه

  

، 50استفاده از با  ).11( درصد داشت 2/11تا  1/7اي از دامنه

 نسبت ها برگ کیلوگرم کود پتاسیم، میزان پتاسیم 150 و 100

   درصد افزایش یافت7/78 و 39، 7/28 ،به تیمار شاهد

 غلظت پتاسیم استفاده از کود پتاسیم ، مشابهطور به ).3شکل (

 بیشتر از ها ساقهغلظت پتاسیم  اما میزان ، را افزایش دادها ساقه

داري بین غلظت پتاسیم تفاوت معنی). 3 شکل( ي گیاهها برگ

 کیلوگرم پتاسیم در هکتار وجود 150 و 100ساقه در دو تیمار 

 ،ها ساقههمزمان با افزایش غلظت پتاسیم در برگ و . نداشت

شکل ( کاهش یافت ها اندامدر این نیز  نسبت سدیم به پتاسیم

4.(  

  

  

  

  

 تأثیر کود پتاسیم بر غلظت پتاسیم در برگ و سافه- 3شکل 
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تأثیر کود پتاسیم بر نسبت سدیم به پتاسیم در برگ و ساقه  - 4 شکل

حداکثر  در شرایط تنش شوري مشابه شرایط آزمایش حاضر،

 سدیم به پتاسیم برگ و هاي نسبتعملکرد میوه به ترتیب در 

در شرایط تنش . دست آمده ب4/0 و 3/0ساقه معادل یا کمتر از 

 که هایی محل براي توانند یمهاي سمی سدیم شوري، متابولیت

در ). 3(، رقابت نمایند کند میپتاسیم در سطح سلولی اشغال 

 یا نسبت باالي سدیم به ،چنین شرایطی سطوح باالي سدیم

 مختلف آنزیمی در هاي واکنشباعث تخریب  تواند میپتاسیم 

به همین دلیل برخی از پژوهشگران . )27(سیتوپالسم گردد 

   در برخی ازنسبت پتاسیم به سدیم ن باال بودمعتقدند که

 اهمیت بیشتري نسبت به پایین نگه داشتن ،هاي گیاهیگونه

رابطه نزدیکی بین دیگر، برخی همچنین . )6(غلظت سدیم دارد 

مقاومت به تنش شوري و باال بودن نسبت پتاسیم به سدیم 

 آفتابگردان نظیرزراعی  گیاهان سایردر ). 31 (اند نمودهگزارش 

 و 6/7 آب و شرایط تنش شوري خاك  معرض ترتیب درکه به

 کیلوگرم 100، مصرف گرفت قرارزیمنس بر متر  دسی3/7

پتاسیم در هکتار با کاهش جذب سدیم، تحمل به شوري 

  .)2 (ددست آمه کیلوگرم ب3638افزایش و حداکثر عملکرد 

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد در شرایط ،طور کلی به     

  

دو تا سه برابر  ر استفاده از کود پتاسیم در مقادیتنش شوري

 باعث افزایش عملکرد تواند مینسبت به شرایط بدون تنش 

 اما ، گردد‘شوگر بیبی’ و ‘چارلستون گري’هندوانه در دو رقم 

افزایش پتاسیم .  دیده نشد‘محبوبی’ مثبتی در رقم تأثیر چنین

 میوه اگرچه باعث بهبود غلظت کل مواد جامد محلول در

معادل ( کیلوگرم در هکتار پتاسیم 50کارگیري ه اما ب،گردید

براي ) پتاسیم توصیه شده براي شرایط بدون تنش شوري

با افزایش کاربرد پتاسیم، . دستیابی به این هدف کافی بود

بنابراین . نسبت سدیم به پتاسیم در برگ و ساقه کاهش یافت

 هاي اندامدر در شرایط تنش شوري نسبت سدیم به پتاسیم 

 یک شاخص تحمل شوري عنوان به تواند میهوایی هندوانه 

در پژوهش حاضر جهت دستیابی به . مورد استفاده قرار گیرد

عملکردهاي قابل قبول، این نسبت به ترتیب در برگ و ساقه 

  .   باشد4/0 و 3/0باید معادل یا کمتر از 

  

  تشکر و قدردانی

زاده شفیع محمدفاطمی، حسین  میرا نآقایاوسیله از بدین
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Effect of potassium fertilizer on yield of three cultivars of watermelon

under salt stress conditions

A. H. Jalali 1* and P. Jafari 2

(E-mail: jalali51@yahoo.com)

Abstract  

To investigate the effect of K fertilizer on yield and yield components of three watermelon 

cultivars, a two-year study (2007-2008) was conducted in Ardestan Agricultural Research Center 

(Isfahan province) by using of split plot randomized based on complete block design in three 

replications. Three watermelon cultivars (‘Sugar baby’, ‘Charleston Grey’ and ‘Mahbubi’), were 

assigned as main plots and four K fertilizer levels (zero, 50, 100, and 150 kg K.ha-1) were 

assigned as subplots. Two and three times higher than consumption of K fertilizer (100 and 150 

kg K.ha-1) in compared to normal conditions (without salinity), led to a 24.8 and 18.5 percent

increase in yield of ‘Charlston Gray’ and ‘Sugar Baby’, respectively. The highest fruit yield 

(39112 kg.ha-1), was obtained using 150 kg K.ha-1 in ‘Charleston Gray’ cultivar. Potassium 

applications at all levels, increased fruit number in ‘Sugar Baby’ and fruit weight in ‘Charleston 

Gray’, were considered as the main reason for increasing yield. By increasing of K application,

the ratio of Na/K in the leaves from 0.61 to 0.33 and in the stems from 0.81 to 0.4 was decreased. 

The results indicated that in saline conditions, higher levels of K fertilizers can reduce the 

deleterious effects of salinity and thus may improve watermelon yield.

Keywords: Leaf, Na/K ratio, Rind thickness, Salt stress, Total soluble solid
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