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ي ها گیاهچهرشد نی و ز هثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانا یارزیاب
 پنبه بومی هاي تودهو  راپلوئیدتت مرقاا 

 

 3و محمود مالی 2، عمران عالیشاه1*محمد برزعلی

  استان گلستان،  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیز تحقمرک ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحق1
  رانیگرگان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

 رانیگرگان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحقموسسه تحقیقات پنبه کشور، 3و  2
  23/9/1395 ؛ تاریخ پذیرش:     5/7/1395تاریخ دریافت: 

  چکیده
و  دیـتراپلوئت ارقـام  يها اهچـهیو رشد گ یزن جوانهخصوصیات بر  یتنش خشک اثرات یبررسمنظور  به
پنبـه کشـور  قـاتیدر موسسـه تحق  يا و گلخانـه یشگاهیدر دو بخش آزما  یقیپنبه، تحق یبوم يها توده

و  یخشک با دو عامل تنش یطرح کامالً تصادف هیبر پا لیفاکتور شیدر قالب آزما  اجرا در آمد. مطالعه به
و تـر هـاي  وزنارتفـاع، زنـی،  و صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانـه رفتیپذ متکرار انجا چهاررقم با 

 یجهت اعمال تـنش خشـکگیري شد.  اندازهها  ل برگیچه و میزان کلروفههاي مختلف گیا خشک اندام
مگاپاسکال (با استفاده  -6/1و  -8/0، -4/0با سطوح صفر،  ياسمز لیاز چهار پتانس یزن جوانه طیدر شرا

 بیـترت (بـه یخشـک دی) استفاده و سه سطح بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدتولیمان -ياز ماده د
روز پـس از کاشـت  35پـس از  يا گلخانه عهآب خاك) در مطال يمحتو یدرصد مقدار نسب 5و  15، 75

ــام  در نظــر گرفته ــد. ارق ــدش ــد از ســاحلتتراپلوئی ــپید ،عبارت بودن ــایان ،س ــابالدیال و  ش ــپ ت و ژنوتی
نشـان داد کـه  یزن آزمون جوانه جی). نتادیپلوئید و هاي بومی تودهکاشمر (بعنوان  یآباد و بوم شمها یبوم

 یزن در روز چهـارم، درصـد جوانـه یزن از درصد جوانه يباالتر ریمقاد يدارا دهایتتراپلوئ يدار یبطور معن
باعـث  یوجـود تـنش خشـک يا در مطالعـه گلخانـه .دندبو دهایپلوئینسبت به د یزن کل و سرعت جوانه

سـطوح اول و  کسانی ریکل برگ تحت تاث لیو کلروف ها . ارتفاع بوتهدیوزن تر برگ گرد دار یکاهش معن
حاصـل  دیشـد یتـنش خشـک طیتحت شـرا لیمقدار کلروف نیاند اما باالتر قرار گرفته یتنش خشک دوم
ارقـام دارا  رینسبت بـه سـا ژنوتیپ تابالدیالسطوح تنش را رقم  نیانگیرشد در م زانیم نی. باالتردیگرد

 ياسـمز لیمگاپاسـکال پتانسـ -8/0در بـاالتر از  یزن گرفت که جوانـه جهینت توان یم قیتحق نیبود. از ا
در آغاز فصل رشد پنبـه  دیشد یکه تنش خشک یطینخواهد بود و در شرا زیارقام موفق آم نیخاك در ا

  استفاده گردد. ژنوتیپ تابالدیالاز رقم  گردد یم ینیب شیبعد از استقرار پ
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  مقدمه
 هکـ سـتا  یزراعـ رین گیاهـانتـ ممه زا ییکـ راهبردي و مهمترین گیاه لیفـی، گیاهی عنوان به پنبه

برخـی  اقتصـاد رد  یبـا ارزشـ بسـیار نقـش و هنمـود فـراهم را و صنعت بخش کشاورزي دو بین رتباطا 
مـیالدي  2015تـا  2000ز سال ا  ههد کد یدر جهان نشان م ولید پنبهت  یبررسنماید.  می ایفاء کشورها
، تولید و مصرف الیاف پنبـه بـه 2000که در سال  به نحوي  هدش همصرف پنبه در جهان افزود و بر تولید
نـام،  سـت (بیا  هرسـید عـدلمیلیـون  1/110و میلیـون  9/96بـه  2015و در سـال  92و  1/89ترتیب 
 84799میـزان کشـت پنبـه  1392-93زراعـی در سـال بر اساس آخرین آمار رسمی ). در ایران 2016

رود همـراه بـا تغییـرات  ). با ایـن وجـود انتظـار مـی2015، نام بی( باشد میتن  183997هکتار با تولید 
ولیـد ت يبیـاري بیشـتر براآ هها در دنیـا، نیـاز بـ اتر و شدت خشکسالیاقلیمی و به تبع آن افزایش در تو

در طـی پنبـه ) کـه در ایـن راسـتا تولیـد پایـدار 2016محصوالت کشاورزي باشد (کیریگا و همکاران، 
 کشورنکه آ ه). با توجه ب2015(واریس و همکاران،  سازد را با مشکالت همراه میینده در دنیا آ يها سال
 مـی قـرار خشـک نیمـه و خشک مناطق زمره در سال در متر میلی 240 رندگیمتوسط با نمیزا با ایران
 از ،سـتا  هنمود مواجه مخاطره با را ما کشاورزي افزون روز طور به آب کمبود بحران که طوري به گیرد،

تحقیق در خصوص عکس العمل ارقام مختلف گیاهان زراعی بویژه پنبه به سـطوح مختلـف ایـن  رو این
واند اطالعات ارزشمندي را در اختیار اصالح گـران جهـت ت ینی و رشد گیاهچه مز هدر شرایط جوانتنش 

ي ژنتیکـی گسـترده در زمینـه ها مواجهه با این مشکل بگذارد علی رغم آنکه در گیاه پنبه، وجود تفاوت
مـل بـه ر جهت انتخاب یا ایجاد ارقـام متحد یحت شرایط تنش خشکت  مخصوصیات مختلف در بین ارقا

ر پنبـه خصوصـیت د ی). بطور کل تحمـل بـه خشـک2016مران و همکاران، اتنش خشکی وجود دارد (ک
صـالحی ا يهـا . لـذا تالشباشـد میي بوده که تحت تاثیر ژنوتیپ، محیط و اثرات متقابـل آنهـا ا هپیچید

رد صالح در جهـت افـزایش کیفـی و کمـی عملکـا هر پنبه نسبت بد یجهت ایجاد رقم متحمل به خشک
). در 2014(ژنـگ و همکـاران،  گـردد تلقـی میي غیر زیسـتی محـدودتر ها پنبه و تحمل به سایر تنش

پنج  ات) اثر2011سالوینو و همکاران (، پنبه تحت شرایط تنش خشکیمختلف رقام ا  ینز هخصوص جوان
گیاهچـه و قدرت رشـد را بر جوانه زنی مگاپاسکال)  -1و  -8/0، -6/0، -4/0، -2/0( سطح تنش خشکی
مگاپاسـکال  -2/0در پتانسیل مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده نمودند که پنبه  چهار رقم تتراپلوئید
امـا بعـد از آن  در ارقام مشاهده شـدحتی نسبت به تیمار شاهد (صفر مگاپاسکال) باالترین طول ریشه 

شات جوانـه زنـی اسـتاندارد وجـود کاهش پیدا نمود. در بین ارقام نیز تفاوت معنی داري در نتایج آزمای
یگـر  از ابزارهـاي مهـم در د یدر مراحـل مختلـف یک ها بوتـهیگر بررسـی نحـوه رشـد د یاز طرفداشت. 

). همچنـین 2010باشد (اسـتاماتیداس و همکـاران،  بینی عملکرد پنبه در شرایط تنش خشکی می پیش
وژیک ارقام پنبه را تحت شرایط تنش ز خصوصیات مختلف مرفولوژیک و فیزیولا  هبرخی محققین استفاد
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الکـا و همکـاران، نـد (ا هیـن تـنش عنـوان نمودا  هخشکی زمینه مناسبی جهت انتخاب ارقام به تحمل ب
و غلظت کلروفیل برگ در آزمایشـات مربـوط بـه تـنش  زن زیست توده، سطح). صفاتی همانند و2011
). ویگنـز 2008باشد (ایتل و همکـاران،  مورد اشاره برخی محققین دیگر می ز جمله خصوصیاتا  یخشک

آبـی از طریـق کـاهش تعـداد و  کـمتنش تحت ي پنبه ها بوتهرشد نشان دادند که ، )2014و همکاران (
در شـرایط ي در پنبـه ا هالعمل هـدایت روزنـ حساسیت عکس. شود اندازة سطح برگ تولیدي، کاسته می

هـایی کـه در  تر و بـرگ هاي مسن یابد. برگابقه تنش تغییر تواند توسط سن برگ و س می تنش خشکی
 سـتانۀ پتانسـیل آب برگـیآ هاي آغـاز شـود بـ العمل هدایت روزنه از آنکه عکس ند قبلا هتنش رشد کرد

و به تبع آن از انرژي نوري خورشـید در فتوسـنتز بهـره کمتـر بـرده و باعـث کـاهش  رسند می  کمتري 
) مشـاهده کردنـد 2014گردند. شهنشاه و ایـزودا ( ه میب گیاه و در نهایت عملکرد پنبراندمان مصرف آ

ي پنبه کاهش اما ها ندازه سطح برگ، وزن خشک برگ و قطر ریشه در بوتها  یکه در شرایط تنش خشک
خاك جهت جسـتجوي رطوبـت افـزایش  ها در هاي هوایی و افزایش طول ریشه نداما هنسبت وزن ریشه ب

هـاي پنبـه بـدلیل  ر بوتـهد  یریشـه نسـبت بـه توسـعه برگـ دراز شـدن مطالعـهیابد. در این میـان  می
ست. در تحقیـق سـان و همکـاران ا  هر شرایط تنش خشکی بیشتر عنوان شدد  يور پذیري و بهره انعطاف

درصد وزن حجمی خاك بر برخی خصوصیات  45و  35، 25، 15) نیز اثرات چهار سطح رطوبت 2015(
شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتـایج نشـان داد کـه بـا  تراپلوئید پنبه درت  مفیزیولوژیک سه رق

د امـا شـ  هرقام کاستا  یکاهش سطوح رطوبت خاك از سطح برگ، قطر ساقه و وزن خشک کل در تمام
 25بـه  45نحویکه با کـاهش سـطح رطوبـت خـاك از  این کاهش در ارقام مورد مطالعه یکسان نبود. به

، 2/39، از ارتفـاع بوتـه 1735-4پیمـا و کیـو  76واي  اچ ، پـی1517-99 درصد، به ترتیب در ارقام آکاال
و وزن خشــک کــل  1/22و  1/28، 4/33، قطــر ســاقه 7/34و  8/65، 9/70، ســطح بــرگ 7/23و  5/32
) کـاهش رطوبـت خـاك در 2015د. در تحقیق سهیتو و همکاران (ش هدرصد کاست 1/15و  6/55، 2/59

رایط ش هي پنبه نسبت بها ار ارتفاع بوتهد یر خاك، باعث کاهش معند یاثر کم آبیاري و ایجاد تنش خشک
 66و  33) مشـخص گردیـد کـه در شـرایط 2015بدون تنش گردید. در تحقیق مهرآبادي و همکاران (

سـت. ا  هدشـ  هدرصد کاست 10و  21ترتیب  هاي پنبه به ز ارتفاع بوتها  هدرصد نیاز آبی رشد پنبه در مزرع
باالترین ارتفاع بوته و وزن خشـک  و نازیلی 349رقام ارمغان، کوکر ا هقم ورامین نسبت بدر این مطالعه ر

ر خـاك در آغـاز رشـد د یند که عدم وجـود رطوبـت کـافا هرا دارا بود. برخی محققین دیگر اعالم نمود
ا و هـ غـوزهقاضاي ت يهاي فتوسنتزي برا ي پنبه در قبل از گلدهی باعث کاهش تولید فراوردهها گیاهچه
هـاي مختلـف پنبـه  شود کـه در بـین ژنوتیپ نها بر بوته و نهایتاً کاهش عملکرد کل گیاه میآ ينگهدار

) نیـز 2016). سـینگ و همکـاران (2015؛ سـزنر و همکـاران، 2013باشد (نی و همکـاران،  متفاوت می
ی قرار دادنـد. آنهـا ژنوتیپ را مورد بررس 16تراپلوئید پنبه ت  مرقاا یبمنظور بررسی میزان تحمل به خشک
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اري بین ارقام از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد د یفاوت معنت  یمشاهده نمودند که در شرایط تنش خشک
ي پنبه وجود دارد. با توجه به موارد عنوان شده و نتـایج آزمایشـات برخـی محققـین در خصـوص ا هبوت

هاي  تعیـین پاسـخ برخـی شـاخص هـداف ایـن مطالعـها  ههاي پنبه، از جمل اثرات تنش خشکی بر بوته
تراپلوئید و دیپلوئید پنبـه کشـور ت  رقام ا  يها نی و خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچهز هجوان

هـاي برتـر جهـت اسـتفاده در  ژنوتیپغـاز فصـل رشـد و معرفـی صـفات و آ  یتحت شرایط تنش خشک
  بود. ي اصالحیها برنامه

  
  ها مواد و روش

  مبـر ارقـاتـنش خشـکی و  بـدون تـنشر شرایط د  اي هنی و گیاهچز هحله جواندو مراین تحقیق در 
ارقـام مـورد بررسـی عبـارت  انجام پذیرفت. )ایرانی بومی هاي توده( دیپلوئید) و انواع تجاري(تتراپلوئید 

و  اشـمرآباد و بومی ک شمها : بومیدیپلوئیدو  شایان و سپید، ژنوتیپ تابالدیال: ساحل، تتراپلوئید: بودند از
در موسسه تحقیقات پنبـه   يا و گلخانه زمایشگاهیآ ير دو قسمت مجزاد  یتیمارهاي بخش تنش خشک
و  )گـواهی شـده(ي تتراپلوئیـد هـا بـذور ژنوتیپتولیـد  نجـام گرفـت.ا 1386کشور در گرگان در سـال 

 عـدد بـذر 400ز هر رقـم ا  ینز هدر آزمایش جوان. ندبودو همگی کرکدار  1385هاي بومی در سال  توده
با الکل و قارچ کـش ضـد عفـونی و در نهایـت بـا آب ، سپس یکنواخت انتخاب بذري) 100(چهار تکرار 

(رقم و تنش خشکی) درقالـب  عامللیۀ ارقام در یک آزمایش فاکتوریل با دو بذور ک .دندش  همقطر شست
مـانیتول  -ديمـاده ده بـا هاي اسمزي مختلف ایجاد شـ تکرار در پتانسیل 4طرح پایه کامالً تصادفی با 

نی قرار گرفتنـد و بـا ز هي مخصوص جوانا ههاي حول میان کاغذمگا پاسکال  -6/1 و -8/0، -4/0، 0شامل 
قـرار  گراد سـانتیدرجه  25±1 دماي سپس داخل انکوباتور در و ده مرطوب گشتندش ههاي ساخت محلول

از حـل نمـودن مـاده فـوق اسمزي مختلف فشارهاي ها با ساخت محلول. براي )2001، ایستا( دندش هداد
). 2005اسـپرینگر، ( دشـ  هکمـک گرفتـآب لیتر  میلی 500درگرم  3/58، 2/29، 6/14صفر، از ترتیب  به

 هفـتمچهـارم و هاي در روز )از بذر چه ریشه خروج(مشاهده حداقل دو میلیمتر  نیز هانشمارش براي جو
نی بـر اسـاس ز هو سـرعت جوانـ صـورت پـذیرفت) بذور زنی مناسب جوانه نشاندهنده پتانسیلعنوان  ه(ب

  . دش  همحاسبتا روز هفتم ده تقسیم بر تعداد روز شمارش ز همجموع تعداد بذور جوان
اسـتفاده  متر سـانتی 5/5و قطـر  متر سـانتی 25رتفاع ا ههائی بـ ز گلدانا  اي هدر مرحله مطالعه گلخان

ر نهـا پُـآ  یگیري و بـه یـک انـدازه تمـام ها اندازه لدانابتدا وزن خاك مورد استفاده در تمامی گ گردید.
 نوع خاك مورد استفاده سیلتی کلی لوم بود کـه از یـک مزرعـه مـورد کشـت پنبـه در منطقـهگشتند. 

مدت  هب گراد سانتیدرجه  80در آغاز مطالعه وزن خشک خاك یک گلدان در آباد گرگان تهیه شد.  شمها
  تـر بـا ترکیـب غـذائیلیمیلـی  50دهی بـا  کودد. یبدست آ ساعت خشک گردید تا وزن خشک آن 24
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، (حـاق پـذیرفت حجـم انجـام مـی بـه وزن درصـد 8/0نـدازه ا هب نیتروژن)-فسفر -(پتاسیم 20-20-20 
هـا تغذیـه  و بار گلداند  اي هغاز شد و هفتآ یصورت محلول غذائ ههی بد . بعد از تنک کردن کود)2003

بـا  مصـنوعیدرصـد و نـور  45، رطوبت نسبی گراد سانتی 27±3قیق  در این بخش از تح دماشدند.  می
با توجه به نتایج آزمایشات مربوط به تبخیر و تعـرق در د. ش  هدر نظر گرفت لوژنیها  هاي استفاده از المپ

منظور جلوگیري از اثرات متغیر تبخیـر و  هب)، 1986ر (یکدرون گلخانه مورد تحقیق با استفاده از روش ب
درصـد ظرفیـت مزرعـه نگـه  85تا  55ها را  مقدار آب گلدان و عدم ایجاد تنش خشکی ها بوته تعرق بر

 گرفـت صورت میدر مواقع لزوم نها آ هین کار از طریق توزین روزانه گلدانها و آبدهی با  هشد ک داشته می
یزان تـنش . مگردیدشروع خشکی تنش  روز بعد از کاشت 35. شد و در صورت لزوم تهویه نیز انجام می

مقـدار نسـبی . تعاریف میزان تنش خشـکی بـر مبنـاي تعیین گشتها  به گلدانآبدهی مقدار بر مبناي 
  :بصورت ذیل انجام گرفت 1ب خاكآ يمحتو

 
 یمقدار نسـبدرصد  5و  15، 75ترتیب در  هرایط بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدید خشکی بش  هک

دوبـاره میـزان پژمردگـی،  عالئـماز ظهـور اولـین بعـد. )2003 (حـاق، تعریف گردید ب خاكآ يمحتو
نش و بعـد تم و بعد از دور دو دش ههاي مربوطه داد نش به گلدانت يب با توجه به تیمارهاآ  همشخص شد

سـاعت،  48و بعـد از  گردیدبیاري ی آساعت بعد در حد ظرفیت زراع 12 از ظهور اولین نشان پژمردگی
ي پنبـه شـش برگـی بودنـد. ها در این زمان بوتـه .پذیرفتژیک انجام هاي مرفولوژیک و فیزیولو ارزیابی

بـا دسـتگاه کلروفیـل سـنج بـه ) 1999( و همکاران جنسنها به روش  بررسی مقدار کلروفیل کل برگ
ها پـس از  ر ریشهتَ اندازه گیري وزن انجام شد.) DR 5000(دستگاه اسپکتوفتومتر  روش اسپکتوفتومتري

ت. سپس بمنظور تبخیر آب اضـافه ها در محفظه پر آب انجام گرف ر دادن گیاهچهها و قرا شکافتن گلدان
ها بمدت یک ساعت در  ، گیاهچهي هوائیها و اندام ریشهاوزان ز شستشوي خاك و بدست آوردن اناشی 

کـش  (با استفاده از خط طولیهاي  زمایشگاه خشک گردیدند و سپس بعد از اندازه گیريآ یدماي معمول
در آون قـرار  گراد سانتیدرجه  80ساعت در دماي  48مدت  هها ب هاي مختلف، نمونه نداما  یزنو و مدرج)

گیري شد.  هاي مختلف اندازه تاق وزن خشک انداماي و بعد از تعادل با دما  هگرفتند و سپس بیرون آورد
. ه گردیـداسـتفاد عوامل تحقیـقبمنظور اختصار در بخش نتایج و بحث از عالئم اختصاري جهت سطوح 

روش بـه هـا   مقایسـه میانگین ،براي هر صفت ها داده واریانس تجزیه ،طالعات آزمایشا يآور بعد از جمع
                                                
1. RSWC= Relative Soil Water Content 
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همبستگی سـاده صـفات محاسبه و  MSTATCبا استفاده از نرم افزار  (LSD)دار  کمترین اختالف معنی
  انجام گرفت.  SPSSافزار  نرم کاربردبا  با روش پیرسون

  
  تایجن

نتایج مربوط بـه جـدول تجزیـه واریـانس : شکیخرقام در شرایط مختلف تنش ا ینز هوانجمطالعه 
بـر تمـام  هـاابـل آنقنش خشکی و رقم و اثـر متت  يها د که عاملدانشان ر آزمایشگاه د یزن هنمطالعه جوا

 ر سطوحد ینز هبررسی مقایسه میانگین مقادیر و سرعت جوان .شدار د یخصوصیات اندازه گیري شده معن
 طبیعـیر شرایط د ینز هنی کل و سرعت جوانز هکه درصد جوان ساختمختلف پتانسیل اسمزي مشخص 

  ).  1(جدول  بود(صفر مگاپاسکال) بیش از سایر سطوح پتانسیل اسمزي 
  

  *هاي مختلف اسمزي ر پتانسیلد ینز هجوانو سرعت درصد میانگین  :1 جدول

 )O(پتانسیل اسمزي
  (مگا پاسکال)

روز  رد  ینز هجوان
  (%)چهارم

  ز روز ا  ینز هجوان
 (%) ا هفتمت  مچهار

  نی ز هجوان
 (%)کل

  نیز هسرعت جوان
(روزشمارش/مجموع 

  زده) جوانه تعداد بذر
0      )O(  67/85  a 75/2  c 41/88  a 03/8  a 
4/0 - )O(  58/82  a 67/3  c 25/86  b 84/7  b 
8/0 - )O(  75/13  b 58/62  a 3/76  c 93/6  c 
6/1- )O(  0/0  c 16/16  b 16/16  d 47/1  d 

 دار نیست. معنی درصد 5سطح احتمال  دردارند  در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك:  *
  

  *مورد بررسی هاي ژنوتیپر د ینز هجوانو سرعت درصد نتایج مقایسه میانگین : 2 جدول

  )C( رقم
ر روز د  ینز هجوان

  (%) چهارم
ز روز ا ینز هجوان
 (%) ا هفتمت  مچهار

  نی کلز هجوان
(%) 

  نیز هسرعت جوان
(روزشمارش/ مجموع 

  زده) جوانه تعداد بذر
C( 63/43( ساحل  bc 63/20  abc 25/64  cd 84/5  cd 

13/46  ab 25/20 (C2) ژنوتیپ تابالدیال  bc 37/66  bcd 03/6  bcd 
 13/48  a 38/23  a 5/71  a 5/6  a (C3) سپید

 51/49  a 88/18  c 37/68  b 21/6  b (C4) یانشا
 25/41  c 51/22  ab 75/63  d 7/5  d (C5) شم آبادها یبوم
 38/44  bc 13/22  ab 5/66  bc 04/6  bc (C6) کاشمر یبوم

 دار نیست. معنی درصد 5سطح احتمال  دردارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك*
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مگاپاسـکال  -6/1در   زنی در روز چهـارم و کـل و سـرعت جوانـه زنی ترین مقادیر درصد جوانـه پائین  
 -4/0زنی کـل بـین تیمارهـاي صـفر و  تـا هفـتم و جوانـه  از روز چهـارم زنی  بدست آمد. مقـدار جوانـه

ز آن ا در ارقام مورد بررسـی حـاکی   زنی مگاپاسکال فرقی نداشت. بررسی میانگین درصد و سرعت جوانه
است ولی با این وجـود مقـدار   زنی را دارا بوده زنی کل و سرعت جوانه بود که سپید باالترین درصد جوانه

  ).  2شایان در روز چهارم از رقم سپید بیشتر گردید (جدول زنی رقم  جوانه
  

 *ر تیمارهاي مورد مطالعهد  ینز هجوان هاي مورد تحقیق بر صفات اثر متقابل عامل :3 جدول

  دار نیست. معنی درصد 5ل اسطح احتم دردارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك * 
  ست.ا هدرج شد 3و  2 هاي ولدر جدترتیب  به )C( و رقم )O( : سطوح مختلف پتانسیل اسمزي**

  ارتیم
  رقم)×اسمزي (پتانسیل

ر روز د  ینز هجوان
  (%)چهارم

ز روز ا  ینز هجوان
 (%)ا هفتمت مچهار

  نی کلز هجوان
(%) 

  نیز هسرعت جوان
(روزشمارش/ مجموع تعداد 

  زده) جوانه بذر
  O1C1

** 5/85  cde 5/4  fgh 0/90  bc 18/8  bc 
O1C2 0/92  abc 0/2  gh 0/94  ab 54/8  ab 
O1C3 5/95  a 0/0  h 5/95  a 68/8  a 
O1C4 5/93  ab 0/1  h 5/94  ab 59/8  ab 
O1C5 0/71  g 0/5  fgh 0/76  fg 91/6  fg 
O1C6 5/76  fg 0/4  fgh 5/80  ef 32/7  ef 
O2C1 0/83  def 0/3  fgh 0/86  cd 81/7  cd 
O2C2 5/86  cd 5/4  fgh 0/91  abc 27/8  abc 
O2C3 5/87  bcd 5/4  fgh 0/92  ab 36/8  ab 
O2C4 0/88  bcd 5/3  fgh 5/91  ab 32/8  ab 
O2C5 0/71  g 0/4  fgh 0/75  g 82/6  g 
O2C6 5/79  ef 5/12  fgh 0/82  de 45/7  de 
O3C1 0/6  ij 0/67  b 0/73  g 64/6  g 
O3C2 0/6  ij 0/67  b 0/73  g 64/6  g 
O3C3 5/9  i 0/74  a 5/83  de 59/7  de 
O3C4 5/16  h 0/56  c 5/72  g 59/6  g 
O3C5 0/23  h 0/58  c 0/81  def 36/7  def 
O3C6 5/21  h 5/53  c 0/75  g 82/6  g 
O4C1 0/0  j 0/8  f 0/8  k 73/0  k 
O4C2 0/0  j 5/7  fg 5/7  k 68/0  k 
O4C3 0/0  j 0/15  e 0/15  j 36/1  j 
O4C4 0/0  j 0/15  e 0/15  j 36/1  j 
O4C5 0/0  j 0/23  d 0/23  i 09/2  i 
O4C6 0/0  j 5/28  d 5/28  h 59/2  h 
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یل زنی در روز چهارم نشـان داد کـه در سـطوح مختلـف پتانسـ بررسی اثرات متقابل در صفت جوانه
زنی بیشتري نسبت به رقم ساحل بود. همچنـین در سـطوح  اسمزي رقم شایان غالباً داراي درصد جوانه

هـاي  زنی باالتري نسبت به دیپلوئیـدها (توده اول و دوم پتانسیل اسمزي تتراپلوئیدها داراي درصد جوانه
نی بـاالتري نسـبت بـه ز مگاپاسکال) درصد جوانه -8/0بومی) بودند اما در سطح سوم پتانسیل اسمزي (

داري بـا رقـم شـایان نداشـتند  ارقام ساحل، ژنوتیپ تابالدیال و رقم سپید دارا بودند با آنکه تفاوت معنی
  ).  3(جدول 

زنی  ها (تتراپلوئیدها در برابر دیپلوئیـدها) در صـفات جوانـه مقایسه مستقل میانگین صفات در گروه
زنی در روز  راپلوئیدها داراي مقادیر باالتري از درصـد جوانـهداري تت بذور حاکی از آن بود که بطور معنی

) امـا تفـاوت 4زنی نسـبت بـه دیپلوئیـدها بودنـد (جـدول  زنی کل و سرعت جوانـه چهارم، درصد جوانه
  زنی از روز چهارم تا هفتم با آنها نداشتند. داري در میانگین درصد جوانه معنی

  
  *هاي مختلف اسمزي در پتانسیل بذر  زنی جوانه خصوصیاتی در هاي ژنوتیپ مقایسه میانگین گروه: 4جدول 

  در روز چهارم  زنی جوانه  ژنوتیپ
(%)  

  زنی کل جوانه
(%) 

  زنی سرعت جوانه
  زده) جوانه (روزشمارش/ مجموع تعداد بذر

84/46 تتراپلوئید  a 62/67  a 15/6  a 
 b 12/65  b 87/5  b  81/42 دیپلوئید

  دار است. معنی درصد 5بین دو میانگین در سطح احتمال  تفاوتها  : در تمامی ستون *
  

ي نشان داد که عامل تنش ا هگلخان تجزیه واریانس صفات در مطالعه: ر گلخانهد  یتنش خشکمطالعه 
و خشکی بر صفات وزن خشک برگ، وزن تر برگ، ارتفاع بوته، کلروفیل کـل بـرگ و وزن تـر گیاهچـه 

برگ، کلروفیل کل  ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن تربر خصوصیات طول  ژنوتیپ عامل
ند اما اثرات متقابـل آنهـا بـر گذاشتاري د یثر معنا  هبرگ، وزن خشک کل گیاهچه و وزن تر کل گیاهچ

ها بین سطوح مختلف تنش  نتایج مقایسه میانگین. یجاد نکردا  يا هیچ یک از صفات تفاوت قابل مالحظه
یجـاد تـنش ا  امـاگردید وزن خشک برگ تحت شرایط بدون تنش حاصل  نیاالترب کهداد خشکی نشان 

ها و کلروفیل کل  رتفاع بوتها  هنتایج همچنین مشخص ساخت کار وزن تر برگ شد. د یباعث کاهش معن
باالترین مقدار کلروفیـل تحـت  وند ا هنش خشکی قرار گرفتت  مبرگ تحت تاثیر یکسان سطوح اول و دو

کل گیاهچه تحت تاثیر سـطوح تـنش خشـکی قـرار  ی حاصل گردید اما وزن خشکشرایط تنش خشک
  .)5(جدول  وزن تر در شرایط بدون تنش باالترین مقدار را حاصل نمود ولیت نگرف

که طول ریشـه در سـطوح مختلـف  دادارقام نشان  گیري شده در صفات اندازه يها مقایسه میانگین
ما در عین حـال بـا ا  باالترین طول ریشه را دارا بود یپ تابالدیالژنوتکه  طوري هعامل رقم متفاوت است ب
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 ز آنا  ی. بررسی وزن خشک ریشـه حـاک)6(جدول  اري نداشتد یو بومی کاشمر تفاوت معن شایانارقام 
همچنین مشـخص  .بودند ژنوتیپ تابالدیال اراي وزن خشک ریشه کمتري نسبت به د  یرقام بوما  هکبود 

شـم ها بـاالتر از ارقـام بومی و شایان سپید، ژنوتیپ تابالدیالبرگ در ارقام ساحل،  وزن خشککه گردید 
ژنوتیـپ  را ، وزن خشک و تر کل گیاهچه باالترین مقدار کلروفیل در این مطالعهآباد و بومی کاشمر بود. 

  داري با ارقام تتراپلوئید دیگر نداشت.  با آنکه تفاوت معنی تابالدیال دارا بود
و و زن خشـک ریشـه که بـاالترین طـول  بود مورد تحقیق نشانگر آنوح ترکیبی عوامل سط یبررس

یگـر تفـاوت دي بدست آمـد بـا آنکـه بـا چنـد ترکیـب تیمـار D2C2و  D3C2 هايتوسط تیمار ترتیب به
ر شـرایط د  یترین وزن خشک برگ را نیز ارقام بوم پائیندر این مطالعه  .)7ند (جدول نداشت داري معنی

بـرگ، ارتفـاع بوتـه،  رِتَـ سایر نتایج نیز مشـخص سـاخت کـه بـاالترین وزنِ تولید نمودند.د تنش شدی
 ،D1C1، D1C5ترتیب در تیمارهـاي  کلروفیل کل برگ، وزن خشک کل گیاهچه و وزن تر کل گیاهچه به

D3C2، D3C2 و D1C1 7(جدول  شد حاصل(.  
  

  *ح تنش خشکی در گلخانهدر سطو نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی  :5 جدول

 Dسطح تنش خشکی 
  وزن خشک برگ

  (گرم در بوته)
  وزن تر برگ
  (گرم در بوته)

  ارتفاع بوته
 )متر سانتی(

  کلروفیل کل برگ
گرم بر  (میلی
 لیتر) میلی

وزن تر کل 
  گیاهچه

  (گرم در بوته)
 D1  17/0  a 216/1  a 979/17  a 13/0  b 221/2  a شرایط بدون تنش

 D2  13/0  b 97/0  b 848/16  a 13/0  b 788/1  b تنش متوسطشرایط 
 D3  15/0  b 834/0  b 879/12  b 15/0  a 588/1  b شرایط تنش شدید

  دار نیست. معنی درصد 5در سطح احتمال دارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك*   
  

  *در گلخانه پنبه در سطوح تنش خشکی  هاي ژنوتیپ رد بررسی نتایج مقایسه میانگین صفات مو :6جدول

 (C) ژنوتیپ
  طول ریشه

  )متر سانتی(

وزن خشک 
  ریشه

 (گرم در بوته)

  وزن خشک
  برگ 

  (گرم در بوته)

  وزن تر برگ
  (گرم در بوته)

  کلروفیل 
  کل برگ

 لیتر) گرم بر میلی (میلی

  وزن خشک 
  کل گیاهچه
  (گرم در بوته)

  وزن ترکل 
  گیاهچه

  (گرم در بوته)

 15/13  b 055/0  ab 163/0  a 275/1  a 014/0  ab 300/0  ab 12/2  a (C1) ساحل
 99/18  a 062/0  a 166/0  a 204/1  a 016/0  a 417/0  a 211/2  a (C2) ژنوتیپ تابالدیال

17/12 (C3) سپید  b 038/0  abc 177/0  a 079/1  a 014/0  ab 325/0  ab 996/1  ab 
 72/15  ab 037/0  abc 155/0  a 018/1  ab 012/0  b 287/0  ab 771/1  ab (C4) ایانش

 29/14  b 033/0  bc 091/0  b 697/0  c 013/0  ab 198/0  b 523/1  b (C5) شم آبادها یبوم
 23/15  ab 028/0  c 082/0  b 769/0  bc 013/0  ab 312/0  ab 573/1  b (C6) کاشمر یبوم

  دار نیست. معنی درصد 5احتمال  در سطحدارند  هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك: در *
  



 1395)، 1) شماره (4پنبه ایران جلد (هاي  مجله پژوهش                                                                      36

  *يا گلخانه طیمورد مطالعه در شرا يمارهایر تی دصفات مورد بررسبرخی  نیانگیم سهیمقا جینتا :7ولدج
  تیمار
 ژنوتیپ)× (تنش خشکی

  طول ریشه
  )متر سانتی(

  وزن خشک ریشه
 (گرم در بوته)

  ن خشک برگوز
  (گرم در بوته)

  وزن تر برگ
  (گرم در بوته)

   D1C1
** 05/16  abcd 075/0  a 214/0  ab 602/1  a 

D1C2 12/18  abc 058/0  ab 193/0  abc 418/1  ab 
D1C3 17/13  bcd 046/0  ab 227/0  a 300/1  abc 
D1C4 51/15  abcd 041/0  ab 184/0  abc 254/1  abcd 
D1C5 49/15  abcd 031/0  ab 118/0  cde 900/0  cdefg 
D1C6 85/14  abcd 036/0  ab 091/0  de 824/0  defg 
D2C1 27/12  cd 042/0  ab 139/0  abcde 130/1  bcdef 
D2C2 01/19  ab 071/0  a 162/0  abcd 188/1  abcde 
D2C3 71/10  d 031/0  ab 159/0  abcde 048/1  bcdef 
D2C4 72/16  abcd 036/0  ab 160/0  abcde 000/1  bcdef 
D2C5 57/13  abcd 045/0  ab 083/0  de 678/0  fg 
D2C6 02/15  abcd 023/0  b 082/0  de 778/0  efg 
D3C1 14/11  d 048/0  ab 136/0  bcde 094/1  bcdef 
D3C2 75/19  a 057/0  ab 141/0  abcde 007/1  bcdef 
D3C3 62/12  bcd 036/0  ab 143/0  abcde 888/0  cdefg 
D3C4 95/14  abcd 033/0  ab 121/0  cde 799/0  defg 
D3C5 79/13  abcd 024/0  b 071/0  e 514/0  g 
D3C6 82/15  abcd 024/0  b 074/0  de 704/0  fg 

  دار نیست. % معنی5در سطح احتمال دارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك *
  است. درج شده 6و  5به ترتیب در جداول  (C)و رقم  (D): سطوح مختلف تنش خشکی  **
  

  -7ادامه جدول 
  **تیمار

 رقم)× (تنش خشکی 
  ارتفاع بوته

 )متر سانتی(
  کلروفیل کل برگ

 لیتر) گرم بر میلی (میلی
  وزن خشک کل گیاهچه

  (گرم در بوته)
  اهچهتر کل گی وزن 

  (گرم در بوته) 
D1C1 20/16  bcdef 013/0  bcd 386/0  ab 645/2  a 
D1C2 75/19  ab 015/0  abc 390/0  ab 458/2  ab 
D1C3 75/15  cdef 013/0  bcd 403/0  ab 331/2  abc 
D1C4 15/17  abcde 012/0  d 341/0  abc 142/2  abcd 
D1C5 90/20  a 012/0  bcd 257/0  abc 091/2  abcd 
D1C6 12/18  abcd 012/0  bcd 352/0  abc 658/1  bcde 
D2C1 28/15  defg 014/0  bcd 256/0  abc 913/1  abcde 
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D2C2 40/19  abc 015/0  abc 386/0  ab 299/2  abc 
D2C3 04/17  abcde 014/0  bcd 292/0  abc 881/1  abcde 
D2C4 76/15  cdef 012/0  cd 283/0  abc 708/1  abcde 
D2C5 30/17  abcde 013/0  bcd 188/0  bc 350/1  de 
D2C6 30/16  bcdef 013/0  bcd 297/0  abc 580/1  bcde 
D3C1 76/11  g 015/0  ab 257/0  abc 802/1  abcde 
D3C2 63/13  efg 017/0  a 474/0  a 876/1  abcde 
D3C3 95/13  efg 015/0  ab 280/0  abc 777/1  abcde 
D3C4 85/12  fg 014/0  bcd 236/0  bc 462/1  cde 
D3C5 54/12  fg 014/0  abcd 149/0  c 129/1  e 
D3C6 54/12  fg 015/0  abcd 289/0  abc 480/1  cde 

  دار نیست. % معنی5در سطح احتمال دارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك *
  است. درج شده 7و  6 هاي ولبه ترتیب در جد (C)و رقم  (D)تلف تنش خشکی : سطوح مخ **

  

  *در گلخانه پنبه در سطوح تنش خشکی  يها ژنوتیپ نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی  -8جدول 
 وزن خشک برگ  ژنوتیپ

  (گرم در بوته)
  وزن تر برگ
  (گرم در بوته)

  وزن تر کل گیاهچه
  (گرم در بوته)

1653/0 ئیدتتراپلو  a 44/1  a 03/2  a 
0865/0 دیپلوئید  b 73/0  b 55/1  b 

  دار نیست. % معنی5در سطح احتمال دارند  : در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك*   
  

و  دیـتتراپلوئ يهـا پیژنوت نیگلخانـه بـ طیدر شـرا ها ااهچهیگ قیصفات مورد تحق نیانگیم سهیمقا
در صفات وزن خشک و تر بـرگ و وزن  يباالتر ریمقاد يدارا دیآن بود که ارقام تتراپلوئ رانگیب دیپلوئید

  ).8بودند (جدول  دیپلوئید يها پینسبت به ژنوت اهچهیتر کل گ
نشان داد که وزن خشک  يا در مطالعه گلخانه ها اهچهیگ اتیخصوص نیب یهمبستگ بیضرا یبررس

وزن خشـک  شـه،یوزن خشـک ر شـه،یا با صفات طـول رر يدار یمثبت و معن یهمبستگ اهچهیکل گ
  ).9 ساقه، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ و وزن تر دارا بود (جدول
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 بحث
تتراپلوئیـد و دیپلوئیـد بـا افـزایش پتانسـیل هـاي  گروهزنی در  با آنکه کاهش جوانـهدر این مطالعه 

میـزان پتانسـیل  با افزایش گذشت زمانزنی با  انهتفاوت در روند درصد جواما  بوداسمزي قابل مشاهده 
در از روز چهـارم بـه هفـتم که با گذشت زمان  بطوريطور کامل مشهود است.  به هر دو گروهاسمزي در 

زنـی  اد شـاهد درصـد جوانـهآب شـمها  هاي بومی دیپلوئیـد کاشـمر و در توده هاي اسمزي باالتر پتانسیل
و  ارقـامزنی بـذور  تفـاوت در میـزان جوانـهان عنـوان کـرد کـه تـو در ایـن خصـوص می .باالتري بودیم

تواند از عوامل متعددي ناشی شود. یکـی از عوامـل بسـیار مهـم در ایـن زمینـه  میهاي مختلف  ژنوتیپ
 زنی اسـت. مقاوم به تنش خشکی در مرحلۀ جوانه هاي ژنوتیپجذب آب در زمان کمتر توسط ارقام و یا 

در برخـی ارقـام پنبـه در شـرایط  آمیالز –β وآمیالز  –αي ها آنزیم فعالیتبرخی محققین نیز به تفاوت 
اصـوالً  توان اذعان نمود که  طور کل می هب بنابراین). 1993(کوهل و لویس،  اند اشاره نموده تنش اسمزي

 اي، سختی پوسته در قسـمت چـاالز بـذر و عدم اصالح واریته ،انتخاب طبیعی دیپلوئید بنا به  ارقام بومی
در شـرایط بسـیار  زنی  شرایط نامساعد و جوانـه برخی خصوصیات طبیعی خود از جمله مقاومت بیشتر به

زنی روز چهـارم در  اند که در این تحقیق نیز کـاهش درصـد جوانـه مساعد جهت ادامه نسل تکوین یافته
از   یناشـ توانـد یم این موضوعهمچنین  هاي تتراپلوئید مشاهده شد. هاي بومی نسبت به ژنوتیپ ژنوتیپ

 یزن مواد بازدارنده جوانـه ینمودن برخ اثر یب رایمناسب جذب آب توسط بذور باشد ز ریفراهم شدن مقاد
مقـدار مناسـب آب اسـت (وانـگ و همکـاران،  ازمنـدین یزن مـوثر در جوانـه يها میآنز دیتول نیو همچن
 يشـتریفر مگاپاسکال) زمان ب(ص فاقد تنش طیشرا موصوف نسبت به ياسمز يها لی) که در پتانس2009

 زیمگاپاسکال ن -6/1 ياسمز طیتر در مح آهسته اریبس یزن موضوع در مورد جوانه نی. ادینما یرا صرف م
 ياسـمز لیمقدار پتانس شیزابا اف یزن کاهش سرعت جوانهتوان نتیجه گرفت که  لذا می. دینما یصدق م

 طیمشـابه در شـرا ياسـمز لیاشت بـذر در پتانسـک تیمگاپاسکال نشان از عدم مطلوب -6/1تا  -8/0از 
 تـوان ینمـ تـر یو در زمـان طـوالن طیشـرا نیـبذر در ا يماندگار شیبا افزا رایز باشد می يا خاك مزرعه

و یا مشمول برخـی مشـکالت احتمـالی هماننـد  ندیآ یمطمئن بود که چند درصد از بذور از خاك در م
بذور جهت  ازیکل کاهش رطوبت مورد نرطو ه. بشوند کزاد میخا هاي پوسیدگی یا ابتالء به برخی بیماري

از  دیـدر حـال تول يهـا تیو عدم انتقال متابول کیدرولتیه يها میآنز دیعدم تول ،یزن جوانه ندیشروع فرا
 طیدر شـرا یزن کـاهش جوانـه لیـاز جمله دال نیبذر به جن يا رهیاز منابع ذخ دهایپیو ل ها دراتیکربوه

در ایـن مطالعـه  ).2011و همکـاران،  نوی(سـالو باشد تواند یم یزن جوانه طیمح يسمزا لیپتانس شیافزا
رایط دیگـر پتانسـیل اسـمزي ش هنسبت ب بدون تنشر روز چهارم در شرایط د ینز هباال بودن درصد جوان

ر د  يست زیـرا عـدم وجـود پتانسـیل اسـمزا  هتا حدودي قابل پیش بینی بوددر ارقام تتراپلوئید محیط 
یط باعث جذب آسانتر آب و مقادیر بیشتر از شرایط اسمزي جهت شـروع بـه وارد شـدن بـه مرحلـه مح
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وت اتفـ يهـاي مختلـف اسـمز تانسـیلنیـز در پ )2003( قجـري و زینلـیدر آزمـایش ست. ا ینز هجوان
ان کـه بـا افـزایش میـز . بطوريدش  همشاهدپنبه تتراپلوئید مختلف رقام ا  ینز هر درصد جواند  يارد یمعن

) نیز دریافتند کـه 2001اري پیدا نمود. زنگی و قجري (د ینی کاهش معنز هرصد جواند  يپتانسیل اسمز
هـاي مختلـف اسـمزي وجـود دارد. در  ر پتانسـیلد  يارد یرقام مختلف تفاوت معنـا  ینز هدر میزان جوان

نسـبت بـه یکـدیگر  اريد یفـاوت معنـت  مدر روز پـنج سپیدساحل و  ارقامنی ز هجواندرصد تحقیق آنها 
نی بیشتر مرتبط بـا خصوصـیات ز هاز نظر مقدار جوانآپلند ارقام ر د ینز هدرصد جوانتفاوت بین نداشتند. 

رایط پوسته بذر آب را با سرعت بیشتري جـذب مـی نمایـد و ش هز ارقام بنا با ی. برخباشد میرقام ا  يبذر
   .باشد ینیز صادق م راین موضوع در ارقام داراي وزن حجمی باالت

فاوت در وزن خشک و تر برگ نشاندهنده وجود کاهش مقادیر این صفات بـا ت  اي هگلخان در مطالعه
نتایج مشابهی نیـز در  اعمال تنش متوسط و شدید است که توانسته بر وزن تر کل گیاهچه تاثیر بگذارد.

د که تـنش کمبـود آب نا هبرخی محققین نیز عنوان نمود د.ش ه) مشاهد2015آزمایش سان و همکاران (
ر پنبه مـی د  یباعث کاهش ارتفاع گیاه، کاهش سطح برگ و محدود شدن نسبت تعرق و فتوسنتز گیاه

کاهش سـطح بـرگ در ارقـام پنبـه تحـت وان اظهار نمود که ت ی). لذا م2014شود (ویگینز و همکاران، 
داشـتن خـود شـده و  هاي پنبه جهت تعرق و خنک نگـه شرایط تنش خشکی باعث کاهش توانایی بوته

وان تـ یاز اطالعات بدسـت آمـده م می گردد.نیز ها و نهایتاً تاثیر منفی بر عملکرد کل  باعث ریزش برگ
 بـدون تـنشرایط شـ هوانـد وزن تـر کـل را نسـبت بت یتوسط و شدید ممسطوح تنش  نتیجه گرفت که

ر د  یاز طرفست. ا  هاین کاهش بدلیل کمبود آب در خاك و کاهش جذب آب توسط گیا  هکاهش دهد ک
امـر مـی یابـد و ایـن  تريشرایط تنش شدید مقدار آب در ساقه و برگ نسبت به ریشه کـاهش شـدید

 وجهـت افـزایش رشـد  این عضو بوتـهبیشتر متابولیت در تولید ب در ریشه بمنظور آ يواند نگهدارت یم
) برخــی 2005( ل و همکـارانســدر آزمـایش ب. دشـوسـطح و عمـق برداشــت رطوبـت از خـاك تلقــی 

هـاي متحمـل بـه خشـکی  جهت انتخاب الین صفات برگزیدهز ا یمربوط به ریشه بعنوان یک خصوصیات
ر تنش خشکی میزان جذب پتاسـیم کـه نقـش مهمـی در تنظـیم اسـمزي د  یاز طرف .ستا هدش هنامبرد

بـع تولیـد و تواند از عوامل دیگر کاهش سطح برگ و به ت ین موضوع میا  هسلول دارد کاهش می یابد ک
در  .)1998(لیبتی و همکاران،  تجمع وزن گیاهچه در اثر کاهش توسعۀ و تقسیم سلولی محسوب گردد

ي پنبـه در ها ) کـاهش در ارتفـاع بوتـه2013این تحقیق نیز همانند نتایج مطالعـه ویگنـز و همکـاران (
ار د یهش ارتفاع معنـد که برخی محققین نیز به کاش هدیدگلخانه شرایط ر د  یرایط تنش شدید خشکش

ز دالیـل آن ا یکه یکـ )2015(سان و همکاران،  ندا هشاره نمودا  یه تحت شرایط تنش خشکبي پنها بوته
و اختصاص بیشتر آن جهت رشد ریشه به سمت جذب  وسط گیاهت  يي فتوسنتزها کاهش تولید فرآورده

حـد کـل بـرگ در شـرایط تـنش ر وادافزایش میزان کلروفیل  .باشد میآبی  در شرایط کمرطوبت خاك 
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هر واحـد سـطح  زايا هافزایش غلظت بیشتر ماشین فتوسنتزي ب زا  یواند ناشت یر این مطالعه مد  یخشک
مقدار فتوسنتز بیشتري را در شـرایطی  ساختهکه گیاه را قادر  باشدو افزایش وزن مخصوص برگ برگی 

رخـی محققـین مـورد تاییـد قـرار ین موضـع توسـط با هکـ که رطوبت مناسب جذب گردد، انجام دهـد
 اختالفات ژنوتیپی در میزان )1995( در آزمایش لوپز و همکاران ).2010کاستا و کاترن،  اد(ست ا هگرفت

ي و راندمان مصرف آب در بین ارقـام پنبـه درشـرایط تـنش خشـکی مشـاهده ا هفتوسنتز، هدایت روزن
ي که داراي پتانسیل ا هرقام پنبا  هگردید ک مشخصنیز  )1998( گردید. در تحقیق نیپوماسنو و همکاران

ي خـود ا هآب و وزن تر باالتر برگ در شرایط تنش خشکی بودند توانستند میزان فتوسنتز و هدایت روزن
(الفـري و  يا هنگـه دارنـد. برخـی محققـین اخـتالف در هـدایت روزنـ بـدون تـنشرایط ش هرا نزدیک ب

هـاي بـا قـدرت  ابزاري براي انتخاب ژنوتیپ را )1993ان، (لیدي و همکار و میزان فتوسنتز )1990لگت،
یکی از اثرات تنش خشکی که باعث محدودیت در فتوسـنتز  ند.ا هتحمل باال به تنش خشکی معرفی کرد

گر ایـن انـرژي بصـورت مطلـوبی ا هست کا نرژي اضافیا هگردد در معرض قرار گرفتن گیاهان ب گیاهی می
هـاي احیـائی و  مضـر باشـد کـه مرکـزي بـراي واکـنش 21 یسـتمِمصرف نگردد ممکن است براي فتوس

در  پراکســیدهیدروژنگــردد. همچنــین ایــن انــرژي اضــافی باعــث تولیــد  اکسیداســیون محســوب مــی
اثـرات هـا  توانـد در کلروپالسـت هاي کم) مـی (حتی در غلظت پراکسیدهیدروژن. شود میها  کلروپالست

هـاي  هـاي گـروه ي چرخـۀ کلـوین کـه مـرتبط بـا واکـنشهـا زیرا از فعالیـت آنـزیمایجاد نماید سمی 
. نتایج تحقیق )2012و همکاران،  دیبا( نماید باشند، جلوگیري می هیدروسولفیدریل در چرخۀ مزبور می

مشخص ساخت که کاهش فتوسنتز در گیاه پنبـه  در مورد گیاه پنبه نیز )1987( سیلوا نتی و ویرا ديگ
باشد که بطور غیـر  به جریان الکترونی در فتوسیستم می انیسحت شرایط تنش خشکی بدلیل آسیب رت

ر ارقـام د  یبررسی میانگین صفات مـورد بررسـدهد.  کاهش می 2 فتوسیستمِ مستقیم قدرت احیاء را در
موضـوع  یـنا  هکـ بـود تراپلوئید بیشتر از ارقام بـومیت  موزن خشک برگ در ارقا کهنیز نشانگر آن است 

نتایج ایـن مطالعـه نشـان همچنین  .ر این ارقام محسوب گرددد  يرشد اولیه بیشتر واند بیانگر توانت یم
داد که ارقام تتراپلوئید داراي عملکرد فتوسنتزي بیشتري نسبت به ارقام دیپلوئید در تولید وزن خشـک 
بوده و توانسته با تولید و انتقال بیشتر مواد ساخته شده فتوسـنتزي در برگهـایش بـه وزن خشـک کـل 

دابـرت و گُـر وسط ت یي مختلف پنبه تحت شرایط تنش خشکها این تفاوت بین ژرم پالسمد بیفزاید. خو
پیشنهاد کردند که با انتخاب والـدین مناسـب از  )2003( ل و همکارانسب .ستا هعنوان شدنیز ) 2014(

تـنش ي مقـاوم بـه ها وان گیاهچـهتـ یي پنبـه ما هبهینه ریشه در شرایط گیاهچـ اتنقطه نظر خصوصی
ز ا یوانـد یکـت یم ژنوتیـپ تـابالدیال ) مشخص گردید که 2000در آزمایش رضائی ( خشکی بدست آورد.

ارقام برتر در تحمل به خشکی محسوب گردد. همچنین رضائی عنوان کرد که بـا افـزایش سـطح تـنش 
                                                
1. Photo System II (PS II) 
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 گیرند. ي قرار میحت تاثیر منفی رشدت  یهاي زیر زمین رقام پنبه بیشتر از انداما  ییهاي هوا نداما  یخشک
سـایر ارقـام نسـبت بـه  ژنوتیـپ تـابالدیالر د  یباالترین مقدار طول ریشه در شرایط تنش شدید خشک

ز مقـدار رطوبـت بیشـتر ا  هوانسـتت  مین رقا ، هفزایش عمق ریشا  هبواسطکه  ین موضوع استا  هنشاندهند
هاي مورد تحقیق در  ات متقابل عاملمقایسه بین اثر د.ارقام استفاده نمایخاك نسبت به سایر  حجم کل

نسبت به وزن خشـک که تنش خشکی بر کاهش وزن تر  ساختص خاوزان خشک و تر کل گیاهچه مش
) مشـخص گردیـد کـه در 2015در مطالعـه مهرآبـادي و همکـاران (هاي پنبه موثرتر است.  در گیاهچه

  شـده  کاسته درصد 5و  25تیب رت رشد پنبه در مزرعه از وزن خشک بهدرصد نیاز آبی  66و  33شرایط 
در تحقیـق همخـوانی دارد. در سطوح تـنش متوسـط و شـدید خشـکی که با نتایج تحقیق حاضر  است

مـورد فیزیولوژیـک ) اثر متقابل بین رقم و میزان رطوبـت خـاك در صـفات 2014اسنودن و همکاران (
  هاي مطالعه حاضر است. که مشابه یافته اندازه گیري مشاهده نشد

ر و خشک برگ و وزن خشک ریشه و ت يها وزنکه  دادیج جدول همبستگی بین صفات نیز نشان نتا
دارنـد کـه مشـخص ها  در گیاهچـهاري بـا تولیـد وزن خشـک کـل د یطول آن همبستگی مثبت و معن

واند تا حدودي بیانگر تفاوت بین ارقام مورد آزمـایش در زمینـه تـنش خشـکی ت یسازد این صفات م می
ر دوران رشـد د  یهاي مقاوم به تنش خشک نتخاب ارقام یا ژنوتیپا  يمعیاري نسبی برا ر استقادباشد و 
   .محسوب گرددنیز ي ا هگیاهچ

  
  کلی گیري نتیجه

مطالعه مشخص گردید کـه ها در هر دو بخش  ژنوتیپ اي زنی و گیاهچه صفات جوانهبا بررسی نتایج 
زنی بهتري نسبت به رقـم سـاحل اسـت امـا در  جوانه در بین ارقام مورد مطالعه رقم سپید داراي درصد

از ایـن همچنـین  .شـتاي نسـبت بـه آن ندا اي برتـري قابـل مالحظـه دیگر صفات مورد مطالعه گلخانه
مگاپاسـکال در خـاك شـرایط  -8/0سـمزي بـاالتر از ا يها شـود کـه پتانسـیل گیري مـی نتیجهآزمایش 

ي بیشتر بر وزن تـر ا هر طول دوره گیاهچد  یتنش خشکو  باشد پنبه میرقام ا  ینز همناسبی جهت جواننا
نیـز صفتی که باالترین همبسـتگی را بـا تولیـد وزن خشـک گیاهچـه گذارد.  ها تاثیر می هوائی گیاهچه

وان تـ یر اوائل فصل رشـد مد  یدر شرایط تنش شدید خشککه  وان پیشنهاد نمودت یبطور کل م. داشت
  استفاده نمود. ژنوتیپ تابالدیال  زا  هگیاهچبمنظور استقرار بهتر 
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