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  شوري تنش به) .Gossypium hirsutum L (پنبه هاي ژنوتيپ واكنش

  اصفهان استان شرايط در

 
 

  ۱يجالل رهوشنگيامو *ييد جعفر آقايمج

  )۱۶/۳/۱۳۹۱ :رشيخ پذيتار ؛ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

 

  دهيكچ

ـ      ۴۰ يزنرد  و جوانه   ك بر عمل  ي سطوح مختلف شور   تأثير يبه منظور بررس   ـ  پنبـه، آزما   ي رقم و تـوده محل  و  يا  در دو بخـش گلخانـه       يشي

 بـا سـه     ي تـصادف  امالًك طرح   كي با استفاده از     ياش گلخانه يدر آزما .  اصفهان اجرا شد   - رودشت يشاورزكقات  يستگاه تحق ي در ا  يامزرعه

ـ  ي ارقام و توده هـا     يزنمنس بر متر، بر سرعت و درصد جوانه       ي ز ي دس ۹ يكيتركت ال يآب با هدا  تأثيررار  كت ـ در ا . ش شـد  ي آزمـا  ي محل ن ي

ـ  ب يزنل درصد و سرعت جوانه    يه اصفهان به دل   ي اژ ي به همراه توده محل    B557ت و   ي، المبرا ۱۶ن  يش سه رقم دلتاپا   يآزما  مرحلـه   يشتر، بـرا  ي

 يهـا كبلـو  طـرح  قالب در خرد شده  يرت ها ك به مدت دو سال و با استفاده از طرح           يپژوهش مزرعه ا  .  انتخاب شدند  يش مزرعه ا  يآزما

 و سـه    ي اصـل  يهـا رتكمنس بر متر به     ي ز ي دس ۸ و   ۴ آب شامل      ين پژوهش دو سطح شور    يدر ا . رار انجام شد  ك با چهار ت   يتصادف املك

 و رقـم بـر   ينش سطوح شـور كه برهمكج نشان داد ينتا. افتندي اختصاص ي فرعيرت هاك، به ياش گلخانهيآزما  برتر دريرقم و توده محل  

مـنس بـر متـر،  بـه     ي زي دسـ ۸ و ۴ يدر دو سطح شور۱۶ن يرقم دلتاپا.  دار بودي درصد سبز شدن بوته ها معنرد و ك عمل يرد ، اجزا  كعمل

 بـر  مـنس يز يدسـ  ۸ به ۴ از يشور شيافزا با. دار داشت ي معن ير ارقام برتر  يتار نسبت به سا   كلوگرم در ه  يك ۳۰۸۶ و   ۳۶۰۲د  يب با تول  يترت

رد در رتبه دوم بعد     ك از نظر عمل   B557 رقم    .افتي اهشك مترك گريد يها رقم با سهيمقا در ،۱۶ نيپا دلتا رقم ساقه و برگ كخش وزن متر،

با توجه به   .  مطالعه را داشتند   يرد در دو سطح شور    كر عمل ين مقاد يمتركه اصفهان   ي اژ يت و توده محل   يرقم المبرا . قرار گرفت  ۱۶ن  ياز دلتاپا 

  . ه استي مشابه قابل توصيمي و اقليط زراعيشت در شراك ين برايقم دلتاپان ارقام مطالعه شده، ريدست آمده، در بهج بينتا

  

  

   غوزه،ي، پنبه، جوانه زنيشور:  يديلك  يها ژهوا

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
  

  

  استان اصفهانيعي و منابع طبيشاورزكقات يز تحقكمر .۱

  majidjafaraghaei@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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۲  

  مقدمه

 اسـت   ك محلـول در آب و خـا       ي ها كانگر غلظت نم  ي ب يشور

ـ  تـأثير اهان، تحـت    يط شور توسط گ   يتحمل شرا ). ۱۹(  ژن،  كي

ست يار مشخص ن  ك ساز و    كيا  ي و   يند سوخت و ساز   ي فرا كي

ر يصورت فراگهه بك است ييندهاي شامل مجموع فرا  ه معموالً كبل

ط ي شـرا  بـه هـر صـورت     ). ۲۵( شود ياه انجام م  يل گ كدر سطح   

 ياهش فراوان كو  ) ۵ (ياهان زراع يرد گ كاهش عمل كشور باعث   

). ۱۵( گـردد  ي مـ  يعـ ي طب يستم هـا  يـ وسك در ا  ياهيـ  گ يهاگونه

اهـان  داشـته     ي بر گ  يات متفاوت تأثيرتواند  يط شور م  ياگرچه شرا 

 شور   و آب  ك استفاده از خا   يات منف تأثيرباشد، اما پژوهشگران    

 و  ك از تجمـع نمـ     ي ناشـ  ي به دو گروه اثـرات اسـمز       را عمدتاً 

م يلـر تقـس  كم و ي مثـل سـد  ي سم يون ها ي از   ي ناش ياثرات منف 

  ). ۲۹(نندكيم

 و آب   كط  خا  يه شرا ك است   ي از محصوالت زراع   يكيپنبه  

ــه خــوب ــيشــور را  ب ــدك ي تحمــل م ــ يطيدر شــرا). ۱۹(ن ه ك

ـ  فـصل رشـد ز     ياريمقدارآب ـ بـه و  (اد باشـد    ي ـ   ژهي  ۵۰۰ش از   ي  ب

ابـد  ي يش مـ  ياه افـزا  ين گ ي در ا  يآستانه تحمل به شور   ) متريليم

 بـه سـطوح     يز سطح تحمل متفاوت   يارقام مختلف پنبه ن   ). ۲۶و۷(

، ۲ ي چهار سطح شور   تأثير) ۴ (يدر پژوهش آناقل  .  دارند يشور

رد سه رقم پنبـه مطالعـه   كمنس بر متر بر عملي ز ي دس ۱۴ و ۶،۱۰

ن ،  ي سـه رقـم ورامـ      يانه تحمل بـرا   ن پژوهش آست  يدر ا . ديگرد

مـنس بـر    ي ز ي دسـ  ۵ و   ۸/۴،  ۱/۴ب  يرا به ترت  ك ا يبختگان و سا  

 ، ۰۵/۱۲ب  يـ رد بـه ترت   كـ  درصـد عمل   ۵۰اهش  كـ متر و آسـتانه     

 عـصاره اشـباع     يمنس بـر متـر شـور      ي ز ي دس ۵۶/۱۲  و    ۳۱/۱۳

 در ارقام مختلـف پنبـه ،        ك مشتر يژگي و كي.  گزارش شد  كخا

شـنان و   . اه اسـت  يـ ه گ يتقرار اول  پس از اس   يتحمل سطوح شور  

ـ  پـژوهش سـه سـاله  بـا اسـتفاده از      كيدر  ) ۲۸(اران  كهم  كي

ه از آب بـا     كـ  يردند درصورت كپنبه ثابت    -يتناوب گوجه فرنگ  

اهـان  يه گ يـ منس بر متر پـس از اسـتقرار اول        ي ز ي دس ۴/۷ يشور

 سال از سـه     كي فقط در    يصورت جزئ هرد ب كاستفاده شود، عمل  

 ي شـور بـرا    كاستفاده از آب و خا    . داشتاهش  كش  يسال آزما 

ـ رد، به طول مـدت اسـتفاده از ا        كاهش عمل كد پنبه بدون    يتول ن ي

ـ در پژوهش گو  .  دارد يز بستگ ي ن ي زراع يهامنابع در تناوب   ال ي

 پنبه با آب بـا      ياري سال انجام شد، آب    ۹ يه ط ك) ۱۶(اران  كو هم 

اهش كـ  سـال بـدون      ۴منس بر متـر فقـط در        ي ز ي دس ۵ يشور

اهش كـ  از   يري جلـوگ  ير بود و پس از آن برا      يپذانكد ام ركعمل

. ر قابـل اجتنـاب بـود   يافته، غي تجمع   يهاك نم ييرد آبشو كعمل

اهش ك ،)۲۲( پنبه   يهااهچهيه گ ي و استقرار اول   ياهش جوانه زن  ك

اهش تعداد غـوزه    ك و   )Sympodya(دهنده   گل ي جانب يهاشاخه

ش ي افزا تأثير تحت   يه بصورت منف  ك هستند   ياز موارد ) ۱۷و۴(

  . رنديگي قرار ميسطوح شور

در ) تـار ك هـزار ه   ۴۶(ع  ي وسـ  يامنطقه رودشت اصفهان، منطقه   

پنبه و جو   . رود است ندهي حوضه رودخانه زا   قسمتن  ي تر يشرق

 يل مـ  يكن منطقـه را تـش     ي ا ي زراع يها تناوب يمحصوالت اصل 

ط ير و تعـرق منطقـه و شـرا   يـ  تبخيل باال يل پتانس يدهند و به دل   

ر يـ  اخ يها  سال آن در    ي زراع يهاني زم ي، شور يه توپوگراف ژيو

 دو مرحلـه،    يپژوهش حاضـر طـ     در). ۱۰(ش است   يرو به افزا  

رد ارقـام   ك عمل يرد و اجزا  ك بر عمل  ي سطوح مختلف شور   تأثير

ـ  پنبـه ارز ي محلــيو تـوده هـا   در مرحلــه اول .  گـردد ي مــيابي

ـ        ياط گلخانـه  يه در شـرا   كـ پژوهش    و  ي انجـام شـد، جوانـه زن

 و در مرحلـه دوم      ي بررسـ  ي رقم و تـوده محلـ      ۴۰ه  ياستقرار اول 

 يط زراعـ  ينش شده در مرحله اول در شرا      ي گز يهاارقام و توده  

  . شدنديابيارز

  

  ها مواد و روش

در دو مرحلـه   ) ۱۳۸۷ تـا    ۱۳۸۵( سـه سـال      ين پژوهش در ط   يا

  .دشانجام ) دو سال (ياشت مزرعهك و ياشت گلخانهك

  

  يا شت گلخانهك

 محلـي  تـودة  و رقم ۴۰ زني جوانه قدرت آزمايش اول لسا در

 تكـرار  سـه  در تصادفي كامالً طرح از استفاده با )۱ جدول( پنبه

 تحقيقـات  ايـستگاه  مزرعـه  خـاك  از استفاده با گلدان داخل در

قـات  ي مـورد نظـر از موسـسه تحق       ي بذرها .شد بررسي رودشت

  ه ارقـام و  يـ  قـوه نام يشت گلدانكقبل از  . ديه گرد يشور ته كپنبه  
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  … تنش به) .Gossypium hirsutum L (پنبه هاي ژنوتيپ واكنش

۳  

  ياگلخانهدر آزمايش  استفاده شده  ارقام و توده هاي محلي پنبه.۱جدول 

شماره 

  فيرد

  اينام رقم 

  يتوده محل

 شماره

 فيرد

 توده اي رقم نام

 يمحل

 شماره

 فيرد

 اي رقم نام

 يمحل توده

 شماره

 فيرد
 يمحل توده اي رقم نام

 شماره

 فيرد

 اي رقم نام

 يمحل توده

  Gukoro Va ۳۳  ۲۵ ليف سموت  ۱۷ السجرد يبوم  ۹ ۳۱۲ كوكر  ۱
 بومي

 كاشان

 سيندوز  Zeta-2 ۱۸  010 ۲۶  B-557 ۳۴  ۱۰ اولتان  ۲

 Sayar ۳۵  6-82041  ۲۷ ۱۶ پاين دلتا  Sicala-33 ۱۹  ۱۱ فريگو براكته  ۳

۴  Siokra-324 ۱۲  Pak ۲۰  ۳۶ آريا بومي  ۲۸ المبرايت  
 بومي

 محالت

  B.K.W.C ۲۹  AsJ2*coker100AG2 ۳۷  ۲۱ 818-312  ۱۳ ورامين  ۵
 چاه بومي

 نيريز گز

  ۱۴ ساحل  ۶
 اژيه بومي

 اصفهان
 ۱۴ ترمز  ۳۸ ئوم آربور  ۳۰ بختگان  ۲۲

 سيلند  ۳۹ قم سفيد بومي  ۳۱ رنگي الياف  ۲۳ رويال  ۱۵ مهر  ۷

۸  
 پهن برگ

 قرمز رنگ
۱۶  

 غوزه بومي

برگوقرمز
۲۴  

 گهرگ بومي

 عباسبندر
  ۴۰ موتاژنز زودرس  ۳۲

 لهمح بومي

 شهرضا

  

 ي عدد بذر پـس از ضـدعفون       ۲۰ وسپس ي بررس ي محل يهاتوده

شت كـ م و شستشو با آب مقطر، در هر گلدان          يد سد يلركپويبا ه 

 يقـات ي مزرعه تحق  كلوگرم از خا  يك كي يهرگلدان حاو . ديگرد

) شت فوق كط  يبا شرا ( گلدان   ۲ يا توده محل  ي هر رقم    يبرا. بود

ن دو گلـدان    ين ا يانگياس م در نظر گرفته شد و محاسبات بر اس       

 در و ليتـر  ۶۵/۰ اول درنوبـت  آبيـاري  آب مقـدار . ديانجام گرد 

در  متـر  بـر  زيمـنس  دسـي  ۹ شوري  با  ليتر ۳۳/۰ بعدي دفعات

ـ رار گرد كـ ت يكبـار  روز دو هـر  آبيـاري،  نظر گرفتـه شـد و       .دي

 تـا  و آغاز كاشت از پس چهارم روز از شده سبز بذور شمارش

ــم روز ــه ده ــدا ادام ــ پي ــبز شــدن  ك رد و درصــد و ســرعت س

ـ      يريـ گ انـدازه  يبـرا . دي گرد يريگ اندازه  از ي سـرعت جوانـه زن

  :استفاده شد) ۱۳(س و رابرت يفرمول ال

nd.d
GR

nd





  

 تعـداد   nd بر حسب روز،     يزن سرعت جوانه  GRدر فرمول فوق    

 مـورد   ي شماره روزها  d جوانه زده در روزمورد نظر و        يبذر ها 

  .ش استي از شروع آزمانظر پس

ت يهـدا . نـشد  اضـافه  گلـدان هـا    خـاك  به كودي گونه هيچ

 بـه    گلـدان هـا    ك خا pH و   SAR ،ك عصاره اشباع خا   يكيتركال

از نـور    . بـود  ۷۰/۷ و   ۶۰/۱۲مـنس بـر متـر،       ي ز ي دس ۱۲ب  يترت

ط گلخانـه اسـتفاده   يوس در شـرا ي درجه سلس۱۸ ي و دما يعيطب

  .ديگرد

  

 اي مزرعه آزمايش

 ۵۲( رودشت   يشاورزكقات  يستگاه تحق ي در ا  ياعهپژوهش مزر 

 و  يقـه شـمال   ي دق ۳۰ درجـه و     ۳۲ و   يقـه شـرق   ي دق ۲۰درجه و   

استان اصفهان به مدت دو سـال       ) اي متر از سطح در    ۱۵۱۰ارتفاع  

ش ينش شـده در آزمـا     يگز رقم چهار .انجام شد ) ۱۳۸۷-۱۳۸۶(

 يبـوم  و ۱۶ پاين دلتا ،B-557 المبرايت، :  عبارت از  ياگلخانه
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۴  

 در شده خرد يها رتك صورتهب شيآزما .اصفهان بودند  اژيه

 اجـرا  راركـ ت چهـار  بـا  يتـصادف  امـل ك يهـا كبلو طرح قالب

 بـر  زيمـنس  دسي ۸ و ۴(آبياري    آب يشور سطح دو .ديگرد

ل يكفرعي را تـش    هايكرت رقم چهار و اصلي كرت هاي ) متر

ري آب آبيا شيميايي يها يژگيو ۳ و ۲ شماره جدول در. دادند

نـشان داده    آزمـايش  دو سـال   در  مزرعـه  كو خا  شده مصرف

  .است شده

هر دو سال    فروردين ماه    ۱۵ ه سازي زمين آزمايش در    دآما

 كودهاي .افتيان يبهشت پاي ارد۱۰شت در كات يانجام، و عمل

شيميايي مصرف شده براساس آزمون خاك مـشخص و بـراي           

بن آلـي   ميـزان كـر   . تيمارها به صورت يكنواخت توزيع گرديد     

 درصد، فسفر   ۴/۰- ۶/۰متري خاك      سانتي ۰- ۶۰خاك در عمق    

 ۲۸۰ تا ۲۵۰رم در كيلوگرم و پتاسيم خاك       گ  ميلي ۸- ۱۲خاك  

 كيلو ۱۸۰بر اين اساس مقدار  .گرم در كيلوگرم خاك بود ميلي

 شامل:  در سه نوبت   )از منبع اوره  (تروژن  ي ن گرم در هكتار كود   

ي و قبل از گـل دهـي         برگي حقيق  ۴ مرحله   ، با كشت  هم زمان 

 فسفات  كيلوگرم كود۷۵ مقدار .مصرف شد يبه صورت مساو

از  ( كيلو گرم كود پتاسـيم     ۵۰و  ) يپلتر سوپر فسفات    از منبع (

ش اضـافه   ين آزمـا  يبه زمـ   قبل از كاشت     )ميمنبع سولفات پتاس  

كش ترفالن قبل      از علف   هرز ي مبارزه با علف ها    يبرا .ديگرد

قدار آب توسط قرائت نوترون متـر        م .از كاشت استفاده گرديد   

)model 503DR HYDROPROBE (و ياريدر زمان قبل از آب 

ـ رساندن  مقدار رطوبـت عمـق مـؤثر ر          بـه حـد    ) cm۶۰(شه  ي

ـ بـر ا  . ديت مزرعه انجام گرد   يظرف ـ    ي  يبـ يطـور تقر  هن اسـاس ب

 يادداشت بردار ي.  روز بود  ۱۰ تا ۸ يارين دو آب  ي ب يفاصله زمان 

 تعـداد   يريوهش عبارت از اندازه گ     پژ ي انجام شده در ط    يها

بوته سبز شده ، متوسط وزن ده غوزه، تعداد غـوزه در بوتـه و              

 صـورت گرفـت   ين اول زمانيبرداشت چ. رد وش بودند  كعمل

 يريـ گ انـدازه  ي برا .فته شدند كها ش   درصد غوزه  ۵۰ه حدود   ك

از وسـط هـر     ) ۲×۵/۱( متر مربـع     ۳رد  ك عمل يرد و اجزا  كعمل

تعداد غوزه  و  ل وش، وزن ده غوزه      كد  ركرت انتخاب و عمل   ك

ور مـاه هـر دو سـال وزن    يشهر۲۰در.  شديريدر بوته اندازه گ  

رت كـ  بوتـه از هـر   ۸ها بـا انتخـاب    برگ ساقه و غوزه كخش

ـ       يريـ اندازه گ  ـ  بوتـه گـزارش گرد     ك و بـر اسـاس ت ه يـ لك .دي

ـ  در ا  ك مربوط به آب و خـا      يهاشيآزما ن پـژوهش توسـط     ي

ــآزما ــات آبيشگاه بخــش تحقي ــاق ــ مرك و خ ــات يز تحقك ق

برداشت . دي استان اصفهان انجام گرد    يعي و منابع طب   يشاورزك

ه يــلك. دشــانجــام ) اواخــر آبــان و اوســط آذر(در دو مرحلــه 

نجـام و  ا) SAS   )۲۷ با استفاده از نرم افـزار ي آماريها هيتجز

ـ سه گرد ين مقا ك دان ياق آزمون چند دامنه   يها از طر  نيانگيم . دي

 آزمـون  انجـام  از  سـال، پـس    تأثير دار نبودن    يبا توجه به معن   

ب كه مر ي، تجز ها  سال انسيوار ينواختكي از نانياطم و بارتلت

  . انجام شدصفات

  

  ج و بحثينتا

  يا ش گلخانهيآزما

 اسـتفاده از    تأثير نشان داده شده است      ۴ جدوله در   كطور   همان

ـ آب شور بر درصد و سـرعت جوانـه          ي ارقـام و تـوده هـا       يزن

ـ  در سـطح     يلعه شده از نظر آمار     مطا يمحل  ي درصـد، معنـ   كي

 مطالعه شده   ين ارقام و توده ها    ي در ب  يزندرصد جوانه  .دار بود 

مربـوط بـه رقـم       ( ۳/۸۷تا  ) ۶-۸۲۰۴ن  يمربوط به ال   ( ۶۶/۴از  

B557 (    متفاوت بـود) ارقـام   ). ۱لكشـB557     ۱۶ن  ي ، دلتـا پـا ،

ـ ه اصـفهان بـه ترت     ي اژ يت و توده بوم   يالمبرا  يدهاب بـا درصـ    ي

ان ارقـام و    ي درصد ، در م    ۳/۶۱ و   ۷/۷۰،  ۷/۷۸،  ۳/۸۷ يزنجوانه

ـ ر جوانـه  ين مقـاد  يش شـده بـاالتر    ي آزما ي محل يهاتوده  را  يزن

ـ با توجه بـه ا    . داشتند ـ ه ا كـ ني ر ين مقـاد  ين چهـار رقـم بـاالتر      ي

 پـژوهش   ي مرحلـه بعـد    يز داشتند، بـرا   ي را ن  يزنسرعت جوانه 

ـ  ز يهـا گزارش. دنديانتخاب گرد ) ياپژوهش مزرعه (  بـر   يادي

ـ ر ظهور و استقرار اول    يخأت  و يزناهش جوانه ك  يهـا اهچـه يه گ ي

، امـا در رابطـه      )۲۴و۱(د داشته اند    يك شور تا  يط ها يپنبه در مح  

ـ  نك آب و خـا ينش ارقام به شـور  كبا تفاوت وا   ز اتفـاق نظـر   ي

  ).۱۸(وجود دارد 

دو ن پنبـه از     ي رقم و ال   ۱۷ ي گلخانه ا  يعنوان مثال در پژوهش    هب

   )L.  Gossypium arboreumوL.   Gossypium hirsutum(گـروه 
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۵  

 ياآزمايش مزرعه در شده استفاده آبياري آب شيميايي يها يژگيو ميانگين .۲ جدول

  االن در ليتروميلي اكي 

  يشور

  )منس بر متري زيدس(
pH  Ca2++Mg2+ SO4

2-  Cl-  HCO3-  Na+  

 
SAR  

۴  ۶۰/۷  ۴۰/۲ ۰۰/۳۲ ۶۰/۱۷ ٠٠/٣٤ ٠٠/١٩ ۰۰/۱۱  

۸  ۸۰/۷  ۱۰/۴  ۰۰/۵۸  ۰۰/۲۸  ۰۰/۲۶  ۰۰/۶۵  ۰۰/۱۸  

  

 ايآزمايش مزرعه در خاک شيميايي هاي ويژگي ميانگين برخي .۳ جدول

SAR  Ca2+ +Mg2+ Na+  pH   هدايت الكتريكيdS/m  
عمق خاك 

  )متر يسانت(
  سال

۱۰/۵ ۰۰/۴۰ ۰۰/۲۳ ۴۰/۷ ۳۰/۵ ۳۰-۰  ۱۳۸۶ 

۴۰/۶  ۰۰/۲۴  ۰/۲۲  ۶۰/۷ ۰۰/۴ ۶۰-۳۰  

۲۰/۵  ۰۰/۴۲  ۰۰/۲۵  ۵۰/۷ ۳۰/۶ ۳۰-۰  ۱۳۸۷  

۵۰/۶  ۰۰/۲۶  ۰۰/۲۴  ۶۰/۷ ۰۰/۵ ۶۰-۳۰  

  

 اي تجزيه واريانس درصد و سرعت جوانه زني ارقام و توده هاي محلي پنبه در آزمايش گلخانه. ۴جدول 

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منابع تغييرات

  سرعت جوانه زني  درصد جوانه زني

  ۳۰/۳۲**  ۱۳/۱۵۴۷**  ۳۹  رقم

  ۶۱/۴  ۵۳/۱۴۹  ۸۰  خطا

**
  دارير معنيک درصد و غي دار در سطح احتمال يب معنيبه ترت: ns و

  

ه يـ  و اسـتقرار اول    يزن در مرحله جوانه   ياز نظر مقاومت به شور    

شت ك روز پس از     ۱۸ن پژوهش   يدر ا .  قرار گرفتند  يمورد بررس 

ـ  جوانـه  ين درصـدها  ي بـاالتر  Giza70 و   Giza45دو رقم     و  يزن

گـزارش نمـود ارقـام    ) ۱۱(لوا يداس) . ۱( ه را داشتنديتقرار اولاس

 يهـا  نـسبت بـه ارقـام گـروه    G. barbadenseمتعلق به گـروه  

hirsutum G. و arboreum G.    ه تحمـل   يـ  در مرحله استقرار اول

  .  دارندي به سطوح شوريشتريب

  

  يا ش مزرعهيآزما

ـ ، تجز شين دو سال آزما   ي دار ب  يبا توجه به عدم اختالف معن      ه ي

. ديــ انجــام گرد۵ جــدول مطــابق بــا يشيــب صــفات آزماكــمر

 يمارهـا ي ت تـأثير دهـد   ين جدول نـشان مـ     يج ا يه نتا كهمانطور  

رد و  كـ ن دو عامل بـر عمل     ينش ا كن برهم يچن، رقم و هم   يشور

هـا از نظـر   ن درصـد سـبز شـدن بوتـه        يچنرد و هم  ك عمل ياجزا

  .  دار بوده استي معنيآمار

ن صـفات   يانگيـ  و رقـم بـر م      ي شور يرهاماينش ت ك برهم تأثير

.  نـشان داده شـده اسـت    ۶ جدولش در   ي شده در آزما   يريگاندازه

رد كـ  بـا عمل   ۱۶ن  يمنس بر متر رقم دلتـا پـا       ي ز ي دس ۴ يدر شور 

رد كــر ارقــام عمليتــار نــسبت بــه ســاكلــوگرم در هيك ۳۶۰۲

، B557، ارقـام    ۱۶ن  يپـس از رقـم دلتاپـا      . د نمود ي تول يباالتر

 و ۵/۳۳، ۲۰ب بـا  يه اصفهان به ترتي اژيوده محلت و ت  يالمبرا

ــ درصــد ۳۷ ــا كــ عملاهشك ــم دلتاپ ــه رق ــسبت ب    در ۱۶ن يرد ن
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۶  

 
 آب و خاک يشور. ياش گلخانهي پنبه استفاده شده در آزماي محلي ارقام و توده هاي آب بر درصد و سرعت جوانه زني شورتأثير .۱لشک

  منس بر متر ي زي دس۱۲ و ۹ب يبه ترت

  

   آب آبياري و رقم بر روي عملكرد وش، وزن ده غوزه تعداد يتجزيه واريانس مرکب اثر شور .۵جدول

  غوزه در بوته و درصد بوته سبز شده

      ميانگين مربعات  

  تعداد غوزه   بوتهدرصد سبز
متوسط وزن ده 

  غوزه
  عملكرد

درجه 

  آزادي
  منابع تغييرات

ns۸۳/۶۳۸۰  ns  ۶۰/۶۹  ns۴۶/۸۸  ns۰۰/۱۶۰۴۶۵۵  ۱  سال  

  خطا  ۶ ۶۰/۳۰۸۸۶۱۵  ۰۷/۲۰ ۹۰/۳۵  ۵۷/۳۱

  يشور  ۱  ۰۶/۶۹۱۸۰۸*  ۴۹/۵۶ *  ۱۰/۸*  ۰۴/۸ *

ns ۴۶/۱۶  ns۹۰/۶  ns ۲۴/۵  ns ۰۶/۱۰۰۳۵۰۳  ۱   يشور×سال  

  خطا  ۶  ۷۷/۶۹۸۰۸۷۱  ۸۵/۲۶ ۰۰/۵  ۷۸/۷۸

 رقم  ۳  ۸۵/۱۳۶۱۴۲۶*  ۳۰/۲۳۲**  ۵۰/۱*  ۹۱/۱۹۶**

ns ۴۵/۱۰  ns۰۰/۵  ns ۱۱/۱۳  ns ۹۴/۱۰۹۶۹۰۶  ۳   سال×رقم  

 رقم×يشور  ۳  ۵۲/۱۳۱۳۰۵۵ *  ۸۳/۹۲**  ۰۰/۶*  ۲۶/۲۲۳**

ns ۸۶/۳۱  ns۰۰/۷  ns ۳۵/۲۱  ns ۱۰/۱۳۴۱۷۳۳  ۳  سال×رقم×يشور 

 خطا  ۳۶  ۲۰/۷۹۶۱۳۱  ۴۸/۱۲ ۱۲/۷  ۰۳/۲۹

  راتييب تغيضر    ۵۷/۱۴  ۳۹/۱۲  ۱۵/۱۳  ۳۴/۱۷

  دار يرمعنيغ: ns                     ک درصديدار در سطح احتمال پنج و  يب معنيترت به: ** و       *
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۷  

   عملکرد و درصد ي و رقم بر عملکرد، اجزاي شوريمارهاي برهمکنش تتأثير .۶جدول 

  سبز شدن بوته در چهار رقم پنبه مورد مطالعه

  آب آبياري  يشور

 )منس بر متري زيدس   (
 رقم

  عملكرد وش

 )لوگرم در هکتاريک(

  وزن ده غوزه

 )گرم(
 تعداد غوزه در بوته

سبز  يبذرها درصد

  شده

 c ۱۰/۲۶۳۱ b ۰۴/۵۰ c ۱۲/۲۳  b  ۲۵/۷۹ ه اصفهانياژ

 a ۱۰/۳۶۰۲ a ۰۷/۶۴ a ۶۷/۲۶ a ۷۵/۹۱ ۴ ۱۶دلتاپاين 

B557 b ۲۰/۳۰۰۶ a ۵۴/۶۳  b ۰۷/۲۵  a ۱۲/۹۲ 

c ۱۰/۵۱ ۱۲/۲۷۰۰ تيالمبرا   b ۲۰/۲۳ c ۲۰/۷۸  b 

  f۰۵/۲۰۳۵ d  ۶۰/۴۳ e ۱۲/۲۱ f ۵۰/۶۳ ه اصفهانياژ

 D۴۰/۳۰۸۶ c ۰۰/۶۰ d ۵۷/۲۳ c ۰۰/۸۷ ۸ ۱۶دلتاپاين 

B557 e ۰۵/۲۷۹۱ c  ۷۰/۶۰ d ۲۵/۲۳ d  ۱۲/۶۹ 

۰۵/۲۰۸۰ تيالمبرا  f ۲۰/۴۴   d ۴۰/۲۱ e ۲۰/۶۲ f 

  %).۵دانکن (دار ندارند  از نظر آماری تفاوت معنی در هر ستون حروف مشترک مشابه

  

ت و  ين دو رقم المبرا   ين وجود ب  ي قرار گرفتند با ا    ي بعد يها رتبه

ـ  از ا  ي دار يه اصفهان تفاوت معن   ي اژ يتوده محل  ن نظـر وجـود     ي

 نسبت بـه دو رقـم       ۱۶ن  ي رقم دلتا پا   يبرتر). ۶جدول  (نداشت  

ه اصفهان عالوه بر درصد سبز شـدن        ي اژ يت و توده محل   يالمبرا

هـا   دار تعـداد و وزن غـوزه       يش معنـ  يشتر، بـه افـزا    ي ب يبوته ها 

ها و درصد سـبز      غوزه رغم باالتر بودن وزن   يمربوط بود، اما عل   

ـ  اتأثير، B557ن رقم نسبت به رقم    يها در ا  شدن بوته  ن عوامـل  ي

ش تعـداد غـوزه در رقـم        ي دار نبـود و افـزا      ي معنـ  ياز نظر آمار  

 دار در   ي تنها عامل موثر و معنـ      B557 نسبت به رقم     ۱۶ن  يدلتاپا

 يدر شـور  . شودي محسوب م  ۱۶ن  يرد رقم دلتا پا   كش عمل يافزا

 ير شـده بـرا    كـ  متر روند مشابه با رونـد ذ       منس بر ي ز ي دس ۸

ـ ه شد، بـا ا    ديدمنس بر متر    ي ز ي دس ۴ يشور ه كـ ن تفـاوت    ي

 ي دسـ  ۸ بـه    يش شـور  ي بـا افـزا    ۱۶ن  يرد دلتـا پـا    كافت عمل 

شتر بـود   يـ  ب B557رد رقم   كمنس بر متر نسبت به افت عمل      يز

 درصد در   ۷/۷سه با   ي در مقا  ۱۶ن  ي درصد در رقم دلتاپا    ۷/۱۶(

ـ     ي ز ي دس ۸ يردر شو ). B557رقم   ن دو رقـم    يمنس بر متـر ب

از نظر وزن و تعـداد غـوزه هـا تفـاوت             B557 و   ۱۶ن  يدلتاپا

 ۱۶ن  ي رقم دلتا پـا    ي وجد نداشت ، تنها عامل برتر      يداريمعن

 سـبز   يدرصد ۲۶ش  ي فقط مربوط به افزا    ين سطح شور  يدر ا 

  . بوده استها شدن بوته

 پنبـه  يآستانه تحمل بـه شـور    ها   از پژوهش  ي در برخ  اگرچه

بـا  )  كبر اسـاس عـصاره اشـباع خـا        (منس بر متر    ي ز ي دس ۷/۷

ش هـر واحـد     ي افـزا  يرد به ازا  كاهش عمل ك درصد   ۲/۵ب  يش

ـ امـا ا  ) ۸(ه است   شدر  ك ذ يشور ط ين حـد آسـتانه بـه شـرا        ي

، غلظـت عناصـر     ك آب و خـا    ي مثل اثرات توام شور    يمختلف

) ۴(و نوع رقم اسـتفاده شـده        ) ۷ (ياري، دفعات آب  )۲۹ (يسم

در منطقـه رودشـت     ) ۱۲( اران  كـ  و هم  يدهقـان .  دارد يتگبس

) ز در آن انجـام شـده  يه پژوهش حاضر نك يمنطقه ا(اصفهان  

 دسـي  ۶ آب بـه حـدود   يشـور در صـورتي كـه    ردنـد   كگزارش  

 ۵۱ نيـز كـاهش و بـه    پنبـه  يابـد، عملكـرد      شيافزازيمنس بر متر    

ـ  بـه ا   .درصد عملكرد پتانسيل خواهـد رسـيد       اهش كـ ب  يـ ن ترت ي

از  يش شور ي مشاهده شده در پژوهش حاضر با افزا       يدهاركعمل

) ۱۴ (يضيف.  رسد ي به نظر م   يمنس بر متر منطق   ي ز ي دس ۸ به   ۴

 و  ۳/۶ يمارهـا ي ت تـأثير  سه ساله در استان اصـفهان        يدر پژوهش 

اسـتقرار   را پس از     ياري آب آب  يمنس بر متر شور   ي ز ي دس ۲/۱۰

ـ در ا .  نمود ياه بررس يه گ ياول متنـاوب از   ن پـژوهش اسـتفاده      ي

ب يـ منس بر متر بـه ترت     ي ز ي دس ۲/۱۰ و   ۳/۶ ي شور يمارهايت

  ن پنبـه   يرد رقـم ورامـ    كـ  عمل ي درصد ۶۶ و   ۳۳اهش  كموجب  
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۸  

   

   
، حروف مشترک ياهيدر هر اندام گ . تک بوتهي پنبه بر مبنايشيسه وزن خشک برگ، ساقه و غوزه در اواخر دوره رشد روي مقا.۲شکل 

  %).۵دانکن (دار ندارند  ي تفاوت معنياز نظر آمار مشابه

  

 ي دسـ  ۲/۸ پنبـه    ين پژوهش آستانه تحمل به شور     يدر ا . ديگرد

 ۵/۶ب  يبـا شـ   ) كبر اساس عـصاره اشـباع خـا       (منس بر متر    يز

ر كـ  ذ يش هـر واحـد شـور      ي افزا يرد به ازا  كاهش عمل كدرصد  

اهش ك، و   )۹(اهش وزن غوزه ها   ك،  ) ۳(اهش تعداد غوزه    ك. دش

ه ك است   ياز موارد ) ۲۱(ه بوته   ي و استقرار اول   يدرصد جوانه زن  

  . ده استشاه پنبه گزارش ي در گيش شوريبا افزا

اهش رشد  ك از   ي تواند بازتاب  ي آن م  يرد و اجزا  كاهش عمل ك

 بـرگ، سـاقه و      ك وزن خش  ۲ لكشدر  .  قبل از آن باشد    يشيرو

 قـسمت اعظـم     بـاً يه تقر كـ ) ورماهيشهر(ها قبل از برداشت     غوزه

 يش شور يبا افزا . افته است نشان داده شده است     يان  ي پا يشيرو

 بـرگ در دو رقـم       كمنس بـر متـر وزن خـش       ي ز ي دس ۸ به   ۴از  

B557  بـا  . افـت ياهش  كـ  يداريصـورت معنـ   هه اصفهان ب  ي و اژ

جـز رقـم دلتـا      همنس بر متر ب   ي ز ي دس ۸ به سطح    يش شور يافزا

اهش كـ  دار   يه ارقام بطور معن   ي ساقه در بق   ك، وزن خش  ۱۶ن  يپا

رد را در سطوح كر عملين مقاديه باالترك ۱۶ن يرقم دلتا پا. افتي

 كاهش وزن خـش   كـ ن درصـد    يمتـر ك از خود نشان داد،      يشور

ج ي غوزه ها با نتا كرات وزن خش  ييتغ. ز داشت يبرگ و ساقه را ن    

امل كمطابقت ) ۶جدول (رد ك عمل يعنوان شده در رابطه با اجزا     

، ير اثر سطوح شـور     پنبه د  يي هوا يهااهش رشد اندام  ك. داشت

، هرچنـد   )۲۴(ده اسـت    شـ ز گـزارش    يـ گر ن ي د يهادر پژوهش 

B557 لتاپايند
16

 اژيه اصفهان المبرايت
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  … تنش به) .Gossypium hirsutum L (پنبه هاي ژنوتيپ واكنش

۹  

 يي هـوا  يهـا ش رشد اندام  يز معتقد به افزا   يها ن  از پژوهش  يبرخ

ش ياه پنبه با افزا   يدر گ ). ۲۳(م هستند   ي مال يپنبه در سطوح شور   

ل كـ ل برگ به سـطح      ي هرچند  نسبت سطح مزوف     يسطوح شور 

د يسك ا يش جذب د  يش با افزا  يفزان ا يابد اما ا  ييش م يبرگ افزا 

 ي جـذب د   يرا مقاومـت سـلول هـا بـرا        يست، ز يربن همراه ن  ك

ـ  يميارتبـاط مـستق   ). ۲۰(ابـد   ي يش م يز افزا يربن ن كد  يسكا ن ي ب

 را  يش سـطوح شـور    ياهش وزن و سـطح بـرگ پنبـه و افـزا           ك

 يس العمل ارقام مختلف پنبه به شور      كع).۶(گزارش شده است    

ه كـ  يدر پژوهش). ۲۶(تفاوت است ز مي نيشيدر مرحله رشد رو 

 گـرم در    يلي م ۸۰۰۰ ي رقم پنبه با شور    ۱۵شت با   كط آب يدر مح 

ــيل ــر نم ــ كت ــت، عالئم ــل ي طعام،صــورت گرف ــولگك مث ، يوت

ن يدر ا ). ۲( مشاهده شد  ييه برگ و جوانه انتها    يروزشدن حاش كن

ـ  و ال۴۰۴مـستر يا، پاكـ پژوهش دو رقـم رول   ۱۶۵۶-۵۲-۳۶ن ي

  . نشان دادنديشي در مرحله رشد رو راين تحمل به شوريشتريب

  

  يريگ جهينت

ـ  يج پژوهش حاضر نشان م    ينتا ، ۱۶نين سـه رقـم دلتاپـا   يدهـد ب

B557 رقم و  ۴۰ن  يه از ب  كه اصفهان   ي اژ يت و توده محل   ي، المبرا  

دند، از نظـر    شـ  موجود در اسـتان اصـفهان انتخـاب          يتوده محل 

  وجـود  يداريتفـاوت معنـ    شور طيشرا در مطالعه مورد صفات

منس ي ز ي دس ۴(م  ي مال ي در سطوح شور   ۱۶ن  يرقم دلتا پا  . دارد

بـا  ) منس بر متـر   ي ز ي دس ۸(اد  ي ز  نسبتاً يو سطوح شور  ) بر متر 

تار نسبت به دو رقـم      كلوگرم وش در ه   يك ۳۰۸۶ و   ۳۶۰۲د    يتول

ن ياز ا .  داشت يش برتر ين آزما ي استفاده شده در ا    يو توده محل  

ـ  اژ يت و توده محل   يمبرا در رتبه دوم و رقم ال      B557نظر رقم    ه ي

 ارقام،  يشيتفاوت در رشد رو   . اصفهان در رتبه آخر قرار گرفتند     

ل يـ  از دالل  يكـ يتوانـد    ي مـ  ي سطوح مختلف شور   يريارگكهبا ب 

  .رد ارقام مورد مطالعه باشدكتفاوت عمل

  

  يسپاسگزار

قـات  يز تحق كـ ن مر يداننـد از مـسئول    يسندگان بر خود الزم م    ينو

ـ  ا يان اجـرا  كـ ه ام ك استان اصفهان    يعي و منابع طب   يشاورزك ن ي

  .ندي نماي سپاسگزار،پژوهش را فراهم آوردند
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