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  هاي مختلف پنبه نسبت به شوري خاك در استان گلستانپاسخ ژنوتییپ
  

  3و سید جالل میرقاسمی 2، عبدالرضا قرنجیکی1*قربانعلی روشنی

 1، 2 و 3 بهترتیب استادیار، مربی و محقق موسسه تحقیقات پنبه کشور
 12/11/93 ؛ تاریخ پذیرش:       18/6/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاي متـاثر . سطح خاكتولید محصوالت زراعی است کاهش رشد وعوامل مهم  خاك یکی ازشوري 

توجه بوده و در اکثر این اراضی فقط کشت محصوالت متحمل به شوري از نمک در کشور ما بسیار قابل 
شـود، امـا محسـوب مـیباشد. با این که پنبه نیز از گیاهان نسبتاً متحمل به شوري مثل پنبه مقدور می

هـاي با وجود تحمل نسبی در برابر شوري، تـاثیر سـوء شـوري در ارقـام و ژنوتیـپهمانند سایر گیاهان 
شود. لذا، به منظور بررسی تاثیر ده و اختالف در صفات رشدي و عملکرد مشاهده میمختلف یکسان نبو

ایسـتگاه تحقیقـات ژنوتیـپ پنبـه، آزمایشـی در  12شوري خاك بر صفات رشـدي و مقایسـه عملکـرد 
 5/12انجـام شـد. شـوري خـاك در زمـان کشـت  اسـتان گلسـتان دراُلـوم کشاورزي مزرعه نمونه انبار

داري بر صـفات رشـدي و عملکـرد بود. نتایج نشان داد که شوري خاك تاثیر معنی زیمنس بر متردسی
زنی، ارتفاع بوته، وزن غوزه، عملکرد چـین اول، عملکـرد چـین دوم، عملکـرد کـل و شامل درصد جوانه

، چوکـوروا و 539هـاي شـیرپان زنـی در ژنوتیـپدرصد زودرسی محصول دارد. بیشترین درصـد جوانـه
هـا، رقـم تجـاري سـاحل داراي بلنـدترین ارتفـاع بوتـه و د. در مقایسه میانگین دادهش همشاهد 28کیو

بیشترین محصول را تولید نمود، اما با  539ترین غوزه بود. هرچند در چین اول، ژنوتیپ شیرپان سنگین
در برداشت چین دوم، بیشترین عملکرد کـل بـا رقـم  گلستانتوجه به اختالف قابل توجه محصول رقم 

ها داشت. با توجه برتري زیادي نسبت به سایر ژنوتیپ 539ور بدست آمد. زودرسی ژنوتیپ شیرپان مذک
  شود.هاي متاثر از نمک استان گلستان توصیه میكبه نتایج، ترویج و توسعه کشت رقم گلستان در خا

  
  1هاي پنبه، عملکردشوري خاك، ژنوتیپ ,استان گلستان :هاي کلیديواژه

                                                             
  gh_roshani69@gmail.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه
درصد از اراضـی دنیـا متـاثر از شـوري بـوده و مشـکل فراوانـی امـالح دارنـد. همچنـین،  23حدود 
میلیون هکتـار از اراضـی بـالقوه  600هاي خشکی و شوري، حدود هاي محیطی ناشی از تنشمحدودیت

شود که این عوامل محیطی حتـی در قابل کشت جهان را غیر قابل استفاده نموده است. تخمین زده می
بـه گـزارش فـائو ). 2000گـردد (برزگـر، درصد موجب کاهش عملکرد می 71تحت کشت نیز تا اراضی 
سال آینـده، معضـل  25در )، اگر از گسترش سطح شوري خاك در جهان جلوگیري نشود، 2008(فائو، 

 %50مـیالدي بـه  2050از اراضی کنونی شده و ایـن رقـم تـا سـال  %30شوري منجر به نابودي حدود 
هاي کشور مـا نیـز شـدیداً تحـت تـاثیر میلیون هکتار از خاك 8/23برآورد شده است که خواهد رسید. 

  ).  2008(فائو،  اي داردبوده و این رقم مخصوصاً در اراضی فاریاب گسترش نگران کنندهشوري 
. باشدمهمترین دلیل مطالعه شوري خاك، کاهش رشد و عملکرد گیاه در مواجهه با تنش شوري می

شوري از طریق کاهش قابلیت جذب آب توسط گیاه که ناشی از افـزایش فشـار اسـمزي خـاك اسـت و 
؛ مارشـنر، 1999(سرانو،  گذاردسمیت ویژه یونهایی مثل سدیم و کلر، تأثیر منفی بر رشد و نمو گیاه می

پتاسـیم،  ر ضروري مورد نیاز گیـاه مثـلصاز عنا تواند در جذب بعضیشوري می ،از طرف دیگر. )1995
گیاهـان مثـل جـو و از بعضی ). 2002ژو، ؛ 1995هووانگ و ردمن، کلسیم و نیترات اختالل ایجاد کند (

مثـل  ما، بعضی دیگـرهاي با شوري نسبتاً باال نیز رشد و عملکرد خوبی دارند. احتی در خاكچغندرقند 
ل چاودار، سورگوم، سویا و بامیه، پیاز، نخود فرنگی و هویج نسبت به شوري حساس هستند. گیاهانی مث

). 1986آفتابگردان از نظر تحمل شوري در حد واسط بین گیاهان متحمل و حساس قرار دارنـد (مـاس، 
گیاهی مختلف وجود دارد، بلکه چنین تمـایزاتی در هاي تفاوت در تحمل به شوري نه تنها در بین گونه

؛ 1984هاي مختلف یک گونه گیاهی نیز به اثبات رسیده است (کینگزبري و اپسـتین، بین ارقام و واریته
  ).2013نیو و همکاران، ؛ 2001؛ ازهر و مک نیلی، 1999؛ گیل و کومار، 2005جمیل و همکاران، 

 هـاي نسـبتاًدر مقایسه گیاهان مختلف از نظر تحمل به شـوري، گیـاه زراعـی پنبـه در گـروه گونـه
زیمـنس دسـی 7/7معمول، آستانه تحمل به شوري این گیاه در حدود قرار دارد. بطور متحمل به شوري

اثـر خسـارت زیمنس بر متر، کـاهش عملکـرد آن در دسی 15رود که در شوري بر متر بوده و انتظار می
زنی پایین در محیط ). این کاهش عملکرد یا در اثر درصد جوانه1986درصد برسد (ماس،  50شوري به 

جـر بـه تشـدید باشد. وقوع توأم هر دو عامـل مـنیا اختالل در رشد و نمو آن در این شرایط می شور و
  ).  2002؛ اشرف، 1995کاهش محصول خواهد شد (خان و همکاران، 

زنـی بـذر پنبـه بـه ) ثابت کرده است که جوانـه1996) و تورت (1984آزمایشات مالیوال و پالیوال (
زنـی بـذر اند که درصد جوانه) گزارش کرده1999گیل و کومار (باشد. شدت تحت تأثیر غلظت نمک می
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کـاهش درصد کاهش یافتـه اسـت.  31و  61، 88زیمنس به ترتیب به دسی 15و  10، 5پنبه در شوري 
وارگیـز و ؛ 1995اسـت (خـان و همکـاران، زنی بذر در ارقـام مختلـف پنبـه گـزارش شـده درصد جوانه

) چند واریته پنبه را تحت تـنش 1994دالتون و همکاران (). 2002، همکارانسغیب و ؛ 1995همکاران، 
دار سـطح اند که این شوري منجر به کـاهش معنـینمک کلرید سدیم قرار داده و مشاهد کردهبا شوري 
و لین و همکـاران ) 1995ها شده است. آزمایش وارگیز و همکاران (واریته تولید ماده خشک اینبرگ و 

هـوایی و قـدرت گیاهچـه پنبـه  هاين داده است که با افزایش شوري طول ریشه و قسمتنشا) 1997(
) شـوري منجـر بـه 2007) و حسـینی و تنگـاین (2006در تحقیق باسال و همکـاران (یابد. کاهش می

) گـزارش 1997قـدیر و شـمس (کاهش طول ریشه، ساقه، سطح و مقدار آب در برگ پنبه شده اسـت. 
هیگبیـه و همکـاران در آزمـایش باشـد. اند که رشد و عملکرد پنبه شدیداً متاثر از شوري خاك میکرده

  ) نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. 2012(دونگ ) و 2010(
و  نبـودههاي مختلـف یکسـان در برابر شوري، تاثیر سوء شوري در واریته تحمل نسبی پنبهبا وجود 
 9) در آزمایشی بـر روي 1994شود. دالتون و همکاران (مشاهده می صفات رشدي و عملکرداختالف در 

درصـد اند که در شوري مشخصی از نمک کلرید سدیم، اختالف شدیدي بـین واریته پنبه مشاهده کرده
ر هـاي مختلفـی از نظـبه گـروهآنها را توان می و بر این اساس وجود داشتههاي مختلف زنی واریتهجوانه

انـد کـه در تمـام ارقـام و گزارش کـرده )1994( تقسیم بندي نمود. گوست و همکارانتحمل به شوري 
درصد بـوده، امـا ایـن کـاهش در  30گیاهی کمتر از  دار توده زندهکاهش معنی 1هاي پنبه آکاالژنوتیپ

 درصد بوده است.  40بیش از  3و استون ویل 2ارقام پنبه دلتاپاین
هـاي مختلـف پنبـه، تحمـل شـوري گونـه یل تفاوت در منشاً گونهرود که به دلبا این که انتظار می

) 2000( رمضانی مقـدم)، اما 1999بیشتر باشد (اسمیت و کوترن،  5نسبت به گونه باربادنس 4هیرسوتوم
 ارقام گونـهکرده است که  مشاهدهپنبه  چهل ژنوتیپ از دو گونه تتراپلوییدتحمل به شوري با غربالگري 

و در داخـل گونـه شوري داشته تنش تحمل بیشتري نسبت به باربادنس  نسبت به ارقام گونه هیرسوتوم
تفاوت  در این صفت برتري دارند.نسبت به برگ معمولی  ايپنجههاي داراي برگ ژنوتیپ هیرسوتوم نیز

تلف پنبه توسط محققـین مختلفـی گـزارش شـده خم و ارقام هازنی گونهدر خصوصیات رشدي و جوانه
    ).2013؛ نیو و همکاران، 2009؛ تیواري و استوارت، 2002احمد و همکاران، است (

                                                             
1- Acala 
2- Deltapine 
3- Stoneville 
4- Hirsutum 
5- Barbadense 
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هاي مختلف ند که بدلیل تفاوت در تحمل شوري ارقام و واریته) گزارش کرد1995خان و همکاران (
با یکدیگر اختالف داشته و این تفاوت در بعضی از آنها چنـان قابـل پنبه، عملکرد بدست آمده از آنها نیز 

هاي متاثر از شوري، مزیـت بسـیار زیـادي بـراي کشـاورزان شان در خاكتوجه است که کشت و توسعه
توسط محققین دیگري هاي شور در خاكهاي مختلف پنبه خواهد داشت. تفاوت عملکرد ارقام و ژنوتیپ

 ).  2004 علی  و همکاران،  ؛2001؛ چودهاري و همکاران، 2000اشرف و احمد، نیز گزارش شده است (
تـوان در محـیط کنتـرل شـده زنـی را براحتـی مـیهر چند مطالعات شوري بـراي مقایسـه جـوانی

آزمایشگاهی انجام داد، اما بدیهی است که نتایج حاصله از روشهاي آزمایشگاهی با آنچه کـه در طبیعـت 
افتد، کم و بیش متفاوت خواهد بود. بنابراین، با اطالع از خـواص فیزیکـی و و در خاکهاي شور اتفاق می

شیمیایی خاکهاي شور مورد آزمایش و انتخاب رقـم مناسـب بـراي کشـت در ایـن خاکهـا، بایـد نتـایج 
در ایـن تحقیـق، تـاثیر  ).1989آزمایشگاهی به سطح مزرعه انتقال داده و آنها را تکمیل نمود (کسرائی، 

هـاي ژنوتیـپ پنبـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و ژنوتیـپ 12ر عملکرد و اجزاي عملکرد شوري خاك ب
  هاي شور شناسایی و معرفی شدند.مناسب براي توسعه کشت پنبه در خاك

  
  هامواد و روش

 با هدفخصوصیات مورفولوژیک گیاه پنبه  به منظور بررسی تاثیر شوري خاك بر این تحقیق
، آزمایشی 1391به اجراء درآمد. بدین منظور در سال زراعی به شوري  متحملارقام و معرفی  شناسایی

کیلومتري  35واقع در (قطعه آزمایشات شوري)  اُلومانبارمزرعه نمونه  کشاورزي ایستگاه تحقیقاتدر 
تیمار و  12هاي کامل تصادفی با بلوكآزمایشی طرح به صورت  استان گلستان شمال شهرستان گرگان

بود که تحمل نسبی آنها به شوري ژنوتیپ پنبه  12 تیمارهاي آزمایشی شامل گردید. ءاجرا رتکرا 3در 
 ساحلها عبارت بودند از: در آزمایشات مختلف مشاهده شده است (نتایج گزارش نشده). این ژنوتیپ

 (ارقام تجاري جدید)، گلستانسپید و ، (رقم تجاري با سابقه کشت طوالنی در منطقه به عنوان شاهد)
براي مقابله . 539 شیرپان و R.A.H 28 کیو اکرا، سوپر ،43200، 9اوپال ،8تابالدیال ،7، سیلند6کورواوچ

کش ویتاواکس (کاربوکسین هاي قارچی خاکزاد پنبه، بذور قبل از کشت در زمین با سم قارچبا بیماري
  تیرام) ضد عفونی شدند. 

                                                             
6- Çukurova  
7- Sealand 
8- Tabladilla 
9- opal 
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 ،مساعد شدن هوا، زمین شخم زده شـد. سـپس وقتـی در اواسـط اردیبهشـتدر اوایل فروردین و با 
 20گـراد در عمـق درجـه سـانتی 5/15گردید (تثبیت دمـاي بـاالي براي کشت پنبه مناسب  هوادماي 
کشی جهت تسـطیح خـاك انجـام کشت بصورت دیسک و مالهسازي ، عملیات آمادهي خاك)مترسانتی
جهت تجزیه به آزمایشگاه تهیه شده و مرکب ي خاك نمونه مترسانتی 0–30 قبل از کشت از عمقشد. 
در زمـان کشـت پنبـه  هدایت الکتریکی خـاكبر اساس نتایج آزمون خاك،  شناسی ارسال گردید.خاك

هـر تیمـار نشـان داده شـده اسـت.  1بود. سایر خصوصیات خاك در جـدول متر  زیمنس بردسی 5/12
کیلـوگرم  50بر اساس آزمون خاك و توصیه کودي، مقـدار  ردید.کشت گمتري  6ردیف  4در  یآزمایش

کیلــوگرم کــود اوره بــه خــاك اضــافه شــد. نصــف کــود اوره و تمــام کــود  140سوپرفسـفات تریپــل و 
سوپرفسفات، قبل از کشت به خاك اضاف شده و با آن مخلوط گردید. نصف دیگـر کـود اوره در مرحلـه 

کشت با دست و به وسیله نیـروي کـارگري انجـام رار گرفت. قدهی به صورت سرك مورد استفاده غنچه
براي حـذف بود.  مترسانتی 20در روي ردیف نیز  هاو فاصله بوته مترسانتی 75 هافاصله بین ردیفشد. 
برگی و دو هفته بعد از آن به وسیله نیروي کـارگري  4-6هاي هرز، مزرعه طی دو نوبت در مراحل علف

اسـاس نظـر کارشناسـی انجـام  بـرهاي زراعی از جمله کنترل و مبارزه با آفات سایر مراقبتوجین شد. 
اولـین اي) آبیـاري شـد. روز بصورت نشتی (جوي و پشته 12-14نوبت و به فاصله  4مزرعه طی گردید. 
دو ردیـف کنـاري در هـر هـا، براي آماربرداري و ثبت دادهماه بعد از سبز شدن بود.  1در حدود آبیاري 

متـر  5/0ها از دو خط وسط و با حذف برداري دادهعنوان حاشیه در نظر گرفته شده و یادداشتکرت به 
زنی، درصد جوانه گیري شده عبارت بودند از:صفات رشدي اندازه ها صورت گرفت.از ابتدا و انتهاي ردیف

 یتصـادفطـور ت بـه بوتـه از هـر کـر 5تعـداد ها، برداري این دادهبراي یاداشت .وزن غوزه و ارتفاع بوته
همزمان با  هابرداريیاداشتاین  میانگین آنها به عنوان صفات رشدي مذکور ثبت گردید.انتخاب شده و 

و چـین اواخر مرداد در اول چین برداشت محصول پنبه طی دو چین صورت گرفت. انجام شد. چین اول 
هاي بـاز شـده دو چین، تمام غوزهبراي به دست آوردن محصول در هر  شهریور انجام شد. اواخردر  دوم

) برداشت گردیـد. مبنـاي محاسـبه درصـد متر از ابتدا و انتهاي ردیف 5/0خط وسط هر کرت (با حذف 
و مقایسـه واریـانس  تجزیـهزودرسی محصول، بر اساس نسبت عملکرد چین اول به عملکـرد کـل بـود. 

  انجام شد.  MSTATCآماري  افزاراز نرمبا استفاده  %5بر اساس آزمون دانکن در سطح  هادادهمیانگین 
  

  نتایج و بحث 
خاك قطعه مورد آزمایش داراي شوري نسبتاً باالیی بوده بطوي که براي تمام محصوالت زراعی از 

  . )1(جدول  خواهد داشت تولید ایجاد نموده و منجر به کاهش عملکرد آنجمله پنبه محدودیت 
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  در طی دو سال شیمیایی خاك قطعه مورد آزمایش -خصوصیات فیزیکی -1 جدول
  عمق

)cm(  
EC  

)dS/m(  pH  کربن آلی  
(%)  

  فسفر قابل جذب  پتاسیم قابل جذب
)mg/kg(  

  رس   سیلت      شن
(%)  

  بافت

30-0  5/12  7/7  1/1  12  420  22  64  14  SiL  
  

ثیر شوري خاك بر تمام صفات رشدي، عملکرد و زودرسـی أشود، تدیده می 2که در جدول همانطور
تنش شوري از عوامل مهم توقـف تولیـد محصـوالت دار شده است. هاي پنبه از نظر آماري معنیژنوتیپ

گیـرد، از طریـق وقتـی گیـاهی در معـرض تـنش شـوري قـرار مـی ).1995(فالورز و یئو،  زراعی است
منفـی شـوري را تحمـل نمایـد. میـزان ایـن تحمـل و  کنـد کـه اثـراتهاي مختلفی سعی میمکانیسم

 تـرین آن،حساسیت گیاهان به شوردر طی مراحل مختلف رشد متفاوت است. اولین مرحله و شاید مهـم
اي در مورد پنبه بیشـتر مصـداق دارد، زیـرا تحمـل سبزکردن آن است. چنین مسألهزنی و مرحله جوانه

). 2002باشد (احمد و همکـاران، شد و دوره زایشی آن میپنبه نسبت به شوري کمتر از مراحل بعدي ر
هـاي نمایـد و باعـث تجمـع یونها و کل گیاه ایجاد میشوري خاك اختالالتی در سلولدر مراحل بعد، 

و  گیاه بستگی دارد سلولیتحمل نمک به خصوصیات فیزیولوژیک درون. این گرددمی سمی سدیم و کلر
   ).  1995، مارشنرهد (دتمایز بین ارقام را نشان می

زنی بیشتري نسبت درصد جوانه 28هاي شیرپان، چوکوروا و کیوها، ژنوتیپدر مقایسه میانگین داده
 18تر از همه بوده و نزدیک به ها نشان دادند. در این صفت، ژنوتیپ اوپال در پایینبه سایر ژنوتیپ

ها در شرایط زنی ژنوتیپجوانههاي مذکور نشان داد. تفاوت در زنی نسبت به زنوتیپدرصد کاهش جوانه
؛ 1995؛ وارگیز و همکاران، 1995ان، در تحقیقات متعددي به اثبات رسیده است (خان و همکار شور

   ).2002؛ سغیب و همکاران، 1999گیل و کومار، 
  

  هاي پنبه در شرایط شور تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ژنوتیپ - 2جدول 

ns درصد 1دار در سطح معنی **؛ درصد 5دار در سطح معنی*؛ دارغیر معنی  

 منابع تغییرات
در جه 
 آزادي

 زنیجوانه
ارتفاع 

 بوته
 اول چین وزن غوزه

چین 
 دوم

 زود رسی عملکرد

  ns000/0  0/042* ns095/0 ns005/0 ns004/0 0/000 ns ns007/0  2  تکرار
 **0/160 **0/049 123/0** 179/0** 626/0** *0/035  18/75**  11  تیمار
  040/0  008/0  014/0  025/0  107  013/0  12/7  22  خطا

  90/14  72/2  69/3  89/5  48/6  60/5  33/5  -  ضریب تغییرات



 19                                                                                                                                       قربانعلی روشنی و همکاران

باشـد، امـا در صـورت هرچند ارتفاع بوته عموماً یک صفت وابسته به خصوصیات ژنتیکـی رقـم مـی
گـردد. در ایـن تحقیـق، رقـم ایط محیطی حاکم بر گیاه، این صفت دچار تغییرات مینامساعد بودن شر

ساحل داراي بیشترین ارتفاع بوته بود. این رقم تجاري پتانسیل رشـد رویشـی بسـیار زیـادي دارد و در 
 140متر هـم قـد بکشـد. البتـه ارتفـاع بـیش از  2تواند حتی نزدیک به صورت مساعد بودن شرایط می

   ).2004آباد، نصرقربانیتاثیر منفی بر عملکرد این رقم دارد ( مترسانتی
دهد، اما تنش وزن غوزه از خصوصیات ژنتیکی ارقام پنبه بوده که عملکرد را تحت تاثیر قرار می

ر دهد. با این حال، تنش شوري وزن غوزه را کمتر تحت تواند مقادیر آن را تحت تاثیر قراشوري می
ه است (استوارت و همکاران، تاثیر قرار داده و خصوصیات غوزه اکثراً یک صفت نسبتاً پایداري در پنب

که  539). در این تحقیق، رقم ساحل داراي بیشترین وزن غوزه بوده و نسبت به ژنوتیپ شیرپان 2010
  تري را تولید نموده است.درصد غوزه سنگین 30کمترین وزن غوزه را داشت، نزدیک به 

  
  شور شرایط در پنبه مختلف هايژنوتیپ بررسی مورد صفات میانگین مقایسه -3 جدول

  زنیهجوان  تیمار
(%)  

  ارتفاع بوته
(cm) 

 وزن غوزه
(gr)  

  عملکرد 
 (kg/ha) 1 چین

 چینعملکرد 
2  (kg/ha)  

  عملکرد کل
(kg/ha)  

  زودرسی
(%)  

  a90   cd78   d3/4   a1467   e488   cd1955   a75   539 شیرپان
  a90   ab112   a7/5   cd287   d1112   de1399   bc22   چکوروا

  a90   ab105   cd7/4   cd465   d1067   e1332   bc20  28 کیو
  b86   a152   a9/5   d196   bc1619   cd1815   c11   ساحل
  b86   bc96   bc1/5   bc401   a3168   a3569   c11   گلستان
  b86   e72   bc5   bc417  cd  1338   cd1756   bc24   سیلند

  b86   ab139   bc8/4  bc  514   bc1784   bc2298   bc22   سوپر اکرا
H.A.R  c82   ab124   ab4/5   b728   bc1741   ab2469   b29  

  d80   bc89   bc8/4  b750   bc1629   bc2379   b31   سپید
43200   d80   ab125   bc9/4   bc465   ab2651   ab3116   bc19  
  d80   bc90   cd8/4   b802   bc1674   ab2476   b32   تابالدیال
  e74  de  74   cd7/4   bc513   bc1743   bc2256   bc23   اوپال

  گیرند.از نظر آماري در یک گروه قرار می ،باشندحرف مشترك مییک داراي حداقل هایی که میانگین
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در  هاپنبه یک گیاه زراعی با گلدهی نامحدود است. بنابراین، اختالف در رسیدن و باز شدن غوزه
ها، همه آنها در یک زمان پنبه یک مسأله طبیعی بوده و معموالً به علت اختالف زمانی در تشکیل غوزه

). در نتیجه، محصول پنبه غالباً در دو مرحله برداشت 2010همکاران، شوند (استوارت و باز نمی
در دهد. ن میشود. اختالف محصول این دو برداشت در یک شرایط معین، زودرسی محصول را نشامی

داراي بیشترین محصول در چین اول بوده و با توجه به حداقل  539این تحقیق، ژنوتیپ شیرپان 
عملکرد در چین دوم، با اختالف زیاد داراي بیشترین زودرسی بود. در چین دوم، رقم گلستان محصول 

در چین  رقمقابل توجه این  عملکردبا توجه به اختالف ها تولید نمود. بیشتري نسبت به سایر ژنوتیپ
رقم به دست آمد. اختالف محصول این رقم نسبت به  بیشترین عملکرد کل نیز بوسیله همین، مدو

تن در هکتار بدست آمد که از نظر قابلیت  2/2ترین عملکرد کل بود، بیش از که داراي پایین 28کیو
  باشد. تولید در یک خاك شور بسیار قابل توجه و ارزشمند می

  

  
  

  هاي مختلف پنبه در خاك شورمقایسه عملکرد کل ژنوتیپ - 1شکل 
  

هاي متاثر از ها در مناطق تحت تنش مثل خاكهدف اصلی در مطالعه و مقایسه ارقام و ژنوتیپ
باشد. یقیناٌ، ژنوتیپی محیطی میشوري، عمدتاً بر پایه و نتایج عملکرد حاصله از انها در همین شرایط 

شوري داراي تحمل بیشتري نسبت به تنش براي توسعه کشت در مناطق شور مناسب خواهد بود که 
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هاي تحمل به شوري در عملکرد نهایی آن ژنوتیپ منعکس خواهد شد. باشد و برآیند تمام مکانیسم
؛ اشرف و احمد، 1995چنین نتایجی در تحقیقات متعددي به اثبات رسیده است (خان و همکاران، 

   ).  2004 و همکاران، ؛ علی2001؛ چودهاري و همکاران، 2000
 

  گیرينتیجه
زیمنس بر متر بوده و شیب کاهش عملکرد نسبت دسی 7/7اگر حد آستانه تحمل شوري براي پنبه 

رود که کاهش محصول پنبه در )، انتظار می2000باشد (هیلل،  2/5به هر واحد افزایش شوري خاك 
  درصد باشد. 25اثر خسارت شوري در حدود 

 
)1         (                                                                                        A)-eB(EC-Y=100  
  

Y= درصد عملکرد نسبی محصول در شرایط تنش شوري نسبت به شرایط بدون تنش  
B= خاك شوري افزایش واحد هر به نسبت محصوالت عملکرد کاهش به مربوط خط شیب  

eEC= زیمنس بر مترشوري خاك بر حسب دسی  
B= متر بر زیمنس دسی حسب بر گیاه توسط شوري تحمل آستانه حد  

باشد. پتانسیل ژنتیکی ارقام در شرایط عملکرد محصول پنبه در شرایط تنش متاًثر از دو عامل می
) و حد آستانه تحمل شوري ارقام (هیلل، 2004بدون هر گونه تنش زنده و غیر زنده (علی و همکاران، 

دهد که یک رقم در شرایط تنش شوري چقدر قابلیت ). بنابراین، برآیند این دو عامل نشان می2000
یک رقم در شرایط بدون تنش پتانسیل تولید بیشتري  تولید محصول دارد. به عبارت دیگر، ممکن است

ل نسبت به یک رقم دیگر داشته باشد، اما بدلیل حد آستانه تحمل شوري کمتر آن، کاهش محصو
  رقم مناسبی براي کشت در خاك متاًثر از شوري نباشد. بیشتري را در شرایط تنش نشان دهد و 

هاي مورد اي نسبت به ژنوتیپري قابل مالحظهنتایج این آزمایش نشان داد که رقم گلستان برت
هاي متاثر از شوري قابل مناسب مطالعه در این تحقیق داشته و براي ترویج و توسعه کشت در خاك

تن در هکتار عملکرد کل داشت، در مرتبه دوم  3که بیش از  43200بعد از این رقم، ژنوتیپ باشد. می
تر از گلستان بوده و یک مزیت محسوب ژنوتیپ زودرس قرار دارد، با این تفاوت که محصول این

  شود. می
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هاي عملکرد مناسبی نداشته و قابل توصیه براي کشت در خاك 28 در این آزمایش، ژنوتیپ کی
و تاثیر سایر  شور نیست. البته، این نکته نیز قابل یادآوري است که به دلیل تاثیر شرایط اقلیمی

هاي محیطی زنده و غیر زنده بر قابلیت تولید یک رقم یا ژنوتیپ، باید چنین آزمایشاتی در تنش
گیري قطعی بر اساس تجزیه و تحلیل چند ساله آنها نتیجه وهاي مختلف تکرار شده و توصیه سال

 انجام شود. این آزمایش بر پایه چنین هدفی انجام گردید.  
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Abstract1 
Soil salinity is one of the important factors that reduces growth and production 

of crops. The salt-affected soils area is very considerable in Iran so that salt 
tolerant crops individually are cultivable in the most these lands. Like as other 
plants, the adverse effect of salinity on various cultivars and genotypes of cotton 
weren't similar and despite the fact that cotton is somewhat tolerant to salinity, 
differences in growth traits and yield occurs. Hence, a field experiment was carried 
out in Golestan province, Agricultural Research Station, Marked Farm of 
Anbarolum to evaluate the effect of soil salinity on growth traits and compare the 
yield of 12 cotton genotypes. Soil salinity was 12.5 dS/m at planting time. The 
results showed that soil salinity established a significant effect on growth and yield 
traits including germination percent, plant height, boll weight, yield of first 
peaking, yield of second peaking, total yield and yield earliness. The greatest 
germination percent was obtained by Shirpan 539, Çukurova and Q28 genotypes. 
In mean comparison of the data, Sahel genotype had the highest height and the 
heaviest boll. Golestan genotype produced the most total yield because of 
production the considerable more yield in second picking, However 539 Shirpan 
genotype produced the most yield in first peaking. The earliness of latter genotype 
had too much preference as compared to other genotypes. Finally, according to the 
results, extension and expansion of Golestan genotype cultivation was 
recommended for salt-affected soils in Golestan province. 
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