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  يتنش شور طیدر شرا میو پتاس نیسیواکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به کاربرد گال
  

  *1يرضا مهرآباددیحم
  استان  یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحق اریاستاد1

  رانیمشهد، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،ين رضوخراسا

  20/12/1399؛    تاریخ پذیرش:    23/06/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

اسـت کـه موجـب     یبـات یاسـتفاده از ترک  يتنش شـور  زايکاهش اثرات خسارت ياز راهکارها یکی
پـژوهش اثـر سـولفات     نی. در اشوندیم يتنش شور طیدر شرا اهچهیبذر و استقرار گ زنیجوانه شیافزا

در قالب  ل،یفاکتور شیبا استفاده از آزما نیبر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه رقم ورام نیسیو گال میپتاس
 قـات یتحق سـتگاه یشـور و شـور ا   ریـ غ طیدر چهار تکـرار در شـرا   یکامل تصادف هايبلوك يطرح آمار

مـورد   1395و  1394دو سال  یط آبادضیپسته ف قاتیتحق ستگاهیکاشمر و ا یعیو منابع طب يکشاورز
سولفات  پاشی محلول -2آب)  پاشیشاهد (محلول ماریت -1عبارت بودند از:  مارهایقرار گرفت. ت یابیارز

(بـا   نیسیگال پاشیمحلول -3 بنديدرصد غوزه 50و  یدرصد گلده 50درصد) در دو مرحله  1( میپتاس
سـولفات   پاشـی محلـول   -5 نیسـ یبذر بـا گال  نگیمیپرا -4شده  دایمول) در مراحل  یلیم 100غلظت

 پاشـی همـراه بـا محلـول    نیسـ یبـذر بـا گال   نگیمیپرا -6شده  ادیدر مراحل  نیسیهمراه با گال میپتاس
بـذر بـا    نـگ یمیپرا -8 نیسـ یگال پاشـی همراه با محلول نیسیبذر با گال نگیمیپرا -7  میسولفات پتاس

بــذر و  نــگیمیشـور پرا  طی. در شــرامیو سـولفات پتاســ  نیســیگال اشــیپهمــراه بــا محلـول  نیسـ یگال
 جیدر واحـد سـطح شـد. نتـا     هتعداد بوت داریمعن شیسبب افزا نیسیو گال میسولفات پتاس پاشی محلول
آب  ینسـب  يمحتوا داریمعن شیبذر سبب افزا نگیمیو پرا پاشیمحلول يمارهاینشان دادند ت نیهمچن

نظر تعـداد غـوزه در    نیبا شاهد شدند. از ا سهیگل و غوزه در بوته در مقا شزیر داریبرگ و کاهش معن
کرد. لذا در  دایپ داريیمعن شیافزا میپتاسو سولفات  نیسیگال پاشیبوته و عملکرد وش بدنبال محلول

بـا   بیـ به ترت میو سولفات پتاس نیسیگال پاشیو محلول نیسیبذر پنبه با گال ماریت يتنش شور طیشرا
  خواهد داد. شیرا افزا اهیدرصد رشد و عملکرد گ کیو  موالریلیم 100 يهاغلظت

  

  .پاشیمحلول زش،یبذر، ر ماریتنش، ت فیتخف کلیدي: هاي واژه
                                                             

  hr.mehrabadi@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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  مقدمه
هاي اساسـی در تولیـد محصـوالت کشـاورزي در منـاطق خشـک و       شوري خاك یکی از محدودیت

یکی از مهمترین عوامل کـاهش عملکـرد    ). شوري2002شود (مانز و همکاران، خشک محسوب می نیمه
هاي گیاهی از لحاظ باشد. با این وجود بین گیاهان زراعی و حتی بین گونهبسیاري از گیاهان زراعی می

تحمل به شوري تنوع وجود دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه بعد از جو از نظر تحمل به شوري در مقام 
هاي متحمل دسی زیمنس بر متر بوده که در گروه گونه 7/7آن  دوم قرار دارد و آستانه تحمل به شوري

هـاي غیـر زنـده نظیـر     شود. تحقیقات به عمل آمده نشان داده است کـه تـنش  بندي میطبقه به شوري
هـا را در گیاهـان   هاي باال و غیره طیف وسـیعی از واکـنش  شوري، خشکی، تنش سرمایی، درجه حرارت

استفاده از ارقام متحمـل بـه شـوري و     گردند.ولید در این محصوالت میبوجود آورده و منجر به تلفات ت
زاي تـنش مـورد   تواند به منظور کاهش اثرات خسارتنیز راهکارهاي عملی در رابطه با تخفیف تنش می

). مشخص شده است که ارقام متحمـل پنبـه بـدنبال تـنش     2009استفاده قرار گیرد (کافی و همکاران، 
ها را در مقایسه بـا ارقـام حسـاس در خـود تجمـع      ح باالتري از برخی متابولیتخشکی و یا شوري، سط

تا این زمـان   ).2014داري با تحمل تنش ارتباط دارد (مهرآبادي، دهند، که به طور چشمگیر و معنی می
هـاي  استفاده از مواد شیمیایی مختلفی که منجر به افزایش سطح تحمل گیاهـان بـه ایـن قبیـل تـنش     

هـا  ود، گزارش شده است. یکی از این مواد، گالیسین و گالیسین بتائین است که در سلولشمحیطی می
هایی گی را داشته و سبب کاهش خسارات ناشی از تنشکنندهعنوان یک اسموالیت مهم نقش تعدیل به

). 2016شـود (رویچودهـاري و بـانرجی،    هاي اکسیداتیو مـی چون خشکی، شوري، درجه حرارت و تنش
هاي سازگار در سلول، پتانسیل آب را کاهش داده و سبب جـذب آب از محـیط خـارج    اسموالیتتجمع 

شود، از این نظر تحمل گیاه را نسبت به شرایط سخت محیطی چـون شـوري خـاك افـزایش     سلولی می
دهد کـه گالیسـین بتـائین ممکـن اسـت در      ). تحقیقات نشان می2004دهد (پراساد و پارداسرادي، می

هاي باال نقش داشـته  زیستی مانند شوري، خشکی و درجه حرارتهاي غیرمل برخی از تنشافزایش تح
). تحت شرایط تنش، تجمع گالیسـین بتـائین داخلـی افـزایش یافتـه و      2010باشد (چااوم و کیردمانی، 

باشـد  مشخص شده است که سطوح افزایش یافته این ماده با افزایش سطح تحمل تنش در ارتبـاط مـی  
  ).  2004همکاران،  (پارك و

دهنده گالیسین بتائین شناخته شده است، با این وجود تیمـار  عنوان یک گیاه تجمع هر چند پنبه به
نیم درصد سبب افزایش عملکرد وش به میـزان  وهاي پنج و هفتبذور پنبه با گالیسین بتائین در غلظت

) در تحقیقـی بـا   2014. مهرآبـادي ( )1998درصد در شرایط آبیاري شد (نایـدو و همکـاران،    22تا  18
استفاده از دو رقم حساس و متحمل به خشکی پنبه نشان داد در شرایط تـنش خشـکی رقـم متحمـل،     
سطح باالتري از گالیسین بتائین را در خود تجمع داد. این نتایج بیانگر ارتباط مثبت بین میزان داخلـی  
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هـاي سـنتز کننـده    . بنـابر ایـن معرفـی ژن   باشـد گالیسین بتائین با درجه تحمل خشکی در پنبـه مـی  
گالیسین بتائین براي افزایش سطح تجمع آن در پنبه ممکن است براي بهبود تحمل خشکی ایـن گیـاه   

بـذور   T1زنـی نسـل   از اشرشیا کولی به پنبه، سبب شد تا میـزان جوانـه   betAسودمند باشد. انتقال ژن 
هـایی از  ). گونـه 2004داري باالتر باشد (الوي و همکاران، پنبه در مقایسه با گونه اولیه آن به طور معنی

ژنیک با تجمع گالیسین بتائین بیشتر، سطح باالتري از تحمل تنش خشکی را در مقایسه بـا  پنبه ترانس
). عالوه بر این مشاهده شده اسـت کـه   2007ژنیک شده نشان دادند (الوي و همکاران، گونه غیر ترانس

واي نسبی آب باالتر، فتوسـنتز بیشـتر، تنظـیم اسـمزي بهتـر و درصـد نشـت        ژنیک محتگیاهان ترانس
ژنیک شده داشتند (الوي و الکترولیت و پراکسیداسیون چربی غشاء کمتري نسبت به گیاهان غیر ترانس

). کاربرد خارجی گالیسین بتائین در برخی از گیاهان تحت تنش سـبب بهبـود رشـد و    2007همکاران، 
) نشــان داد 2009). نتــایج برزعلــی و همکــاران (2000ســت (چــن و همکــاران، میــزان تولیــد شــده ا

پاشی گالیسین بتائین به میزان سه کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش مالیم خشـکی منجـر بـه     محلول
افزایش عملکرد کل و چین اول پنبه در ارقام مختلف پنبه شد. همچنین نتایج تحقیقات متعددي نشـان  

زاي تـنش  سین بتائین با تغییر فعالیت فتوسـنتزي، موجـب کـاهش اثـرات خسـارت     داده است که گالی
هـاي  شوري در گیاهانی چون گوجه فرنگی، ذرت، گندم و آفتـابگردان کـه عمـدتاً ناشـی از محـدودیت     

  ).2006؛ رازا و همکاران، 2006اي بوده است، گردید (ابراهیم و همکاران، روزنه
هـا و  ي در تنظیم اسمزي، فتوسنتز، تعرق، باز و بسته شـدن روزنـه  اعالوه بر این پتاسیم نقش عمده

) 2001). به گزارش منگـل و کیرکبـاي (  2007کند (میلفورد و جانستون، ها و ... بازي میسنتز پروتئین
شـود.  در گیـاه مـی   1هاي فعـال اکسـیژن  افزایش محتواي پتاسیم داخلی سبب کاهش میزان تولید گونه

گزارش نمودند که ارقام متحمل به شـوري پنبـه در مقایسـه بـا ارقـام حسـاس،       ) 2000اشرف و احمد (
باشـند. آنهـا همچنـین خـاطر     هاي باالتري از پتاسیم، کلسیم و نسبت پتاسیم به سدیم میداراي غلظت

هاي هوایی و ریشه، در هر دو رقم متحمل و حساس گندم به علت نشان کردند که تجمع سدیم در اندام
داري پیدا کرد، در حالی که تجمع پتاسیم و کلسـیم کـاهش پیـدا نمـود. بـه      ایش معنیتنش شوري افز

پاشـی  عالوه، به علت افزایش نسبت پتاسیم به سدیم و همچنین نسبت کلسیم به سدیم پس از محلـول 
بتائین، تجمع سدیم در هر دو رقـم تحـت شـرایط تـنش شـوري، کـاهش یافـت. احمدونـد و         گالیسین

ی تحقیقی خاطر نشان نمودند که هیدروپرایم و نیز پرایمینگ بذر پنبـه بـا نیتـرات    ) ط2012همکاران (
چه، وزن خشک گیاهچه، ارتفـاع بوتـه و   زنی، سبز گیاهچه، افزایش طول ریشهپتاسیم سبب بهبود جوانه

زنـی و سـبز شـدن را    سطح برگ در شرایط تنش شوري شد. همچنین پرایمینگ، میانگین زمـان جوانـه  
هاي تخفیف دهنده شدت تنش در گیاه، نقش بـارزي در افـزایش تولیـد    گیري از روشبهره کاهش داد.

                                                             
1. Reactive Oxygen Species  
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از این نظر این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بـا گالیسـین و نیـز    گیاه پنبه خواهد داشت. 
م بـا  پاشی گالیسین و سولفات پتاسیم در طول دوره رشد گیاه پنبه به صورت جداگانـه و یـا تـوأ   محلول

زنی و سبز شدن اولیه پنبـه و نیـز تخفیـف تـنش شـوري در      هم، به منظور کاهش تاثیر شوري بر جوانه
  طول دوره رشد گیاه انجام و اثرات آن از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه مورد بررسی قرار گرفت. 

  
 ها روشمواد و 

ور و غیر شور بر روي عملکـرد و  در این پژوهش اثرات گالیسین و کود سولفات پتاسیم در شرایط ش
هاي کامل تصادفی اجزاء عملکرد پنبه با استفاده از آزمایش فاکتوریل سه فاکتوره و در قالب طرح بلوك

 و منـابع طبیعـی   ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي    در محـل  1395و  1394هاي در چهار تکرار طی سال
آباد که داراي آب و خـاك شـور اسـت،    فیض به عنوان منطقه غیر شور و ایستگاه تحقیقات پسته کاشمر

  مورد ارزیابی قرار گرفت.
و خاك مـزارع غیـر شـور و     آبنتایج فیزیکی و شیمیایی : محل اجراي آزمایشو خاك خصوصیات آب 

هاي اول و دوم به تفکیک در جداول ذیـل آمـده اسـت (گـزارش سـاالنه ایسـتگاه کاشـمر،        شور در سال
1389.(  

  )1394مزرعه غیر شور ( ش کیفیت آب آبیارينتایج آزمای  - 1 جدول
 الکتریکی هدایت

)dS/m( pH 
   )meq/lit( هاي محلولآنیون  )meq/lit( هاي محلولکاتیون

SAR  بیکربنات کربنات و  سولفات  کلر  پتاسیم  کلسیم  منیزیم  سدیم  
0/1  9/7  5/7  2/1  3/1  -  0/5  4/3  0/2  7/6  

  

  )1394مزرعه غیر شور ( اكخ و شیمیایی خصوصیات فیزیکی  - 2 جدول
  کیلوگرم در گرممیلی

 هدایت الکتریکی
)dS/m(  pH  

  خاك درصد ذرات
 الیه عمق

)cm(  
پتاسیم 
قابل 
  جذب

فسفر قابل 
  جذب

نیتروژن 
  شن  رس  سیلت  کل

267  8/2  056/0  1/1  4/7  10/55  60/21  30/23  30-0  
  

  )1394مزرعه شور ( نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاري  -3 جدول
 الکتریکی هدایت

)dS/m( pH 
  )meq/lit( هاي محلولآنیون  )meq/lit( هاي محلولکاتیون

SAR  
  بیکربنات کربنات و  سولفات  کلر  پتاسیم  کلسیم  منیزیم  سدیم

96/4  6/7  3/32  4/13  9/12  03/0  28  5/19  1/2  9/8  
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  )1394مزرعه شور ( خاكو شیمیایی خصوصیات فیزیکی   -4 جدول
 هدایت  م در کیلوگرمگرمیلی

 الکتریکی 
)dS/m( 

pH بافت  
  خاك

  خاك درصد ذرات
   یهال عمق

)cm(   پتاسیم
قابل 
  جذب

فسفر قابل 
  جذب

نیتروژن 
  شن  رس  سیلت  کل

  0-30  66  16  18  شنی لوم  03/8  92/7  021/0  4/1  210
  

  )1395مزرعه شور ( نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاري  - 5 جدول
 الکتریکی هدایت

)dS/m( pH 
  )meq/lit( هاي محلولآنیون  )meq/lit( هاي محلولکاتیون

SAR  کربنات بی کربنات و  سولفات  کلر  پتاسیم  کلسیم  منیزیم  سدیم  
3/12  3/7  6/78  4/14  6/25  -  5/91  -  3/3  6/17  

  

  1395مزرعه شور سال  خاكو شیمایی خصوصیات فیزیکی   -6 جدول
 الکتریکی هدایت  گرم در کیلوگرممیلی

)dS/m( pH OC 
 الیه عمق  خاك درصد ذرات

)cm(   پتاسیم
قابل 
  جذب

فسفر 
قابل 
  جذب

نیتروژن 
  شن  رس  سیلت  کل

140  4/2  011/0  4/22  03/8  09/0  52  13  35  30-0  
  

، بـر اسـاس آزمـون خـاك     در فروردین مـاه  آماده سازي بستر کاشتپس از : عملیات کاشت و داشت
بـه هنگـام    یـک سـوم آن  کـه   استفاده شـد  کیلوگرم اوره 250)1389(گزارش سالیانه ایستگاه کاشمر، 

. گرفـت  به صورت نواري در اختیار گیاه قرار شروع گلدهیبه هنگام پس از تنک و نیز بقیه آن و کاشت 
 قبل از کشـت بـذور بـا   . آمونیوم فسفات به هنگام کاشت به زمین اضافه شدکیلوگرم دي 250همچنین 

دهی، بـذور پنبـه در   پس از آماده سازي زمین و کود .یرام ضد عفونی شدندکاربوکسین ت استفاده از سم
متـر در   7متر بین ردیف بـه طـول   سانتی 70متر روي ردیف و سانتی 20هاي پنج ردیفه با فاصله کرت

دهه دوم اردیبهشت به صورت دستی کاشت شدند. (البته در مورد تیمار بذر با گالیسین، این کـار قبـل   
هاي هرز به صورت دستی حذف و مبارزه با آفات طی دو در طول دوره داشت، علفام شد). از کاشت انج

در ایـن پـژوهش   لیتر در هکتار) انجام شـد.   25/0بندي با سم ایمیداکلوپراید (مرحله اوایل و اواخر غوزه
زمـایش  اثرات عنصر پتاسیم با استفاده از منبع سولفات پتاسـیم و همچنـین گالیسـین بـا اسـتفاده از آ     

هـاي کامـل تصـادفی در چهـار تکـرار در دو محـل مزرعـه        فاکتوریل سه فاکتوره و در قالب طرح بلوك
آباد ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کاشمر (غیر شور) و دو سایت از ایستگاه تحقیقات فیض

ح و بـا شـوري   دسی زیمنس بر متر در سال نخست اجراي طر 96/4با شوري خاك متفاوت: شوري برابر 
  ).5و  3دسی زیمنس بر متر در سال دوم اجراي طرح در مورد ارزیابی قرار گرفت (جداول  3/12برابر 
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نتایج تجزیه خاك و آب محل اجراي طرح (ایستگاه فیض آباد) نشـان داد میـزان پتاسـیم خـاك در     
 حد بحرانی پتاسیم در ). با توجه به این که6و  4باشد (جداول گرم در کیلوگرم خاك میمیلی 210حد 

)، لذا گیاه 2004گرم در کیلوگرم خاك براي گیاه پنبه تعیین شده است (کشاورز، میلی 310خاك شور 
  باشد. در این مناطق عمالً با کمبود این عنصر پر مصرف مواجه می

  فاکتورهاي مورد بررسی در این پروژه عبارت بودند از:
و پرایمینگ =PG0 ) در دو سطح (عدم پرایمینگ بذرmM100ین (پرایمینگ بذر با استفاده از گالیس-1

  )=PG1بذر 
  )=G1پاشی و محلول=G0 پاشی) در دو سطح (عدم محلولmM100پاشی گالیسین (محلول-2
  )=K1پاشی و محلول=K0 پاشیدر دو سطح (عدم محلول درصد 1سولفات پتاسیم پاشی محلول -3

پاشی گالیسین و )، محلولPG)،  پرایمینگ بذر با (Cتیمار شاهد با (  توضیح: براي رعایت اختصار در کل متن
لذا بر اساس فاکتورهاي عنوان شده هشت تیمار  اند.) نشان داده شدهK) و (Gسولفات پتاسیم به ترتیب با (

  در این تحقیق به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفتند:
 )Cپاشی با گالیسین و سولفات پتاسیم (محلول تیمار شاهد: استفاده از بذر پرایم نشده و عدم -1
  ) Gمیلی مول در مراحل یاد شده ( 100پاشی گالیسین با غلظتمحلول -2
  )Kبندي (درصد غوزه 50درصد گلدهی و  50درصد در دو مرحله  1پاشی سولفات پتاسیم محلول -3
 )PGمیلی مول ( 100پرایمینگ بذر با گالیسین با غلظت -4
میلـی مـول در مراحـل یـاد      100درصد همراه با گالیسین با غلظـت  1ی سولفات پتاسیم پاشمحلول -5

 )K+Gشده (
درصـد   1پاشی سولفات پتاسـیم  میلی مول همراه با محلول 100پرایمینگ بذر با گالیسین با غلظت -6

)PG+K( 
میلـی مـول    100غلظتپاشی گالیسین با میلی مول همراه با محلول 100پرایمینگ بذر با گالیسین با غلظت -7

)PG+G( 

 100پاشـی گالیسـین بـا غلظـت    میلی مول همراه با محلول 100پرایمینگ بذر با گالیسین با غلظت -8
 )PG+K+Gدرصد ( 1پاشی سولفات پتاسیم میلی مول و محلول

پاشی در اولین ساعات از صبح به منظور جلوگیري از تبخیر سریع محلول و جـذب بهتـر آن   محلول
 100درصد زودرسی از حاصـل تقسـیم وزن وش چـین اول بـه وزن وش کـل ضـرب در        صورت گرفت.

صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، تعداد بوته در واحد سطح (در ایـن ارتبـاط    بدست آمد.
عدد بذر کاشت شده و واکاري نگردیـد، لـذا    4هاي آزمایشی به طور یکسان در هر چال در تمامی کرت

ماه پس از کاشت تعیین و ثبـت شـد)، تعـداد غـوزه در بوتـه،       2هاي استقرار یافته در کرت، وتهتعداد ب
تعداد پنج گیاه به طور تصادفی انتخاب و صفات مـورد اشـاره تعیـین    درصد ریزش گل و غوزه در بوته (
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غـوزه از   20متوسـط وزن وش غـوزه (از انتخـاب تصـادفی     )، LRWC( 1)، محتواي نسبی آب برگشدند
تـرین بـرگ    نسـبی آب بـرگ، ازجـوان    محتوايبراي تعیین هاي مختلف گیاه پنبه) استفاده شد. سمتق

. براي این کار تعداد دو عدد دیسک بـرگ بـا   برداري شد فوقانی گیاه نمونه قسمتتوسعه یافته در کامالً 
 بـه  برگ هايیسکسپس د شد. گیرياندازه آنها تر وزن متر مربع از برگ تهیه و بالفاصلهسانتی 3سطح 
 دمـاي  در کامل آبگیري جهت ساعت 24 مدت به و یافته انتقال آب مقطر محتوي آزمایش هايلوله درون

 هـاي بـرگ  وزن و شـده  وزن دوبـاره  فوق هايبرگ ساعت 24 از شدند. پس نگهداري گرادسانتی درجه 4
 سـاعت  48 مـدت  بـه  گـراد سـانتی  درجـه  75 آون در سپس فوق هايبرگ شدند. گیرياندازه شده اشباع

 ازسپس با اسـتفاده   گردید.محاسبه  هابرگ خشک وزن ترتیب بدین و شده وزن دوباره و گردیده خشک
  :شدمحاسبه نسبی آب برگ محتواي  معادله زیر

  (درصد) نسبی آب برگ محتواي= ])تربرگ وزن–وزن برگ آماس کرده)/(وزن خشک برگ-(وزن خشک برگ[×100
خط وسط و پس از حذف نـیم متـر از ابتـدا و     3رد وش در پایان فصل، برداشت از براي تعیین عملک

انجـام شـد و بـراي     MSTAT-C افـزار ها با استفاده از نرمآنالیز واریانس دادهانتهاي هر کرت انجام شد. 
 استفاده به عمـل آمـد. مقایسـه بـین میـانگین تیمارهـا بـا اسـتفاده از         Excelها از نرم افزار رسم گراف

درصد انجام گرفت. عالوه بر این به منظور آزمون فرض تجانس واریـانس   5در سطح آماري   LSDآزمون
هـاي  استفاده شد. در این ارتباط تنها داده )Bartllet(تیمارها در سالهاي انجام پژوهش از آزمون بارتلت 

ه و مورد تجزیه مرکـب  ) در شرایط شور و غیر شور مجاز به ادغام بود1394مربوط به سال نخست اجرا (
  قرار گرفتند. 

  
  نتایج و بحث

دار تعداد بوته در کـرت  ) سبب افزایش معنیPGدر شرایط غیر شور، تنها تیمار (: تعداد بوته در کرت
بوته در کرت) در سال نخست و در شرایط شور به طـور   48). درصد سبز و استقرار بوته  (7شد (جدول 

). عالوه بـر ایـن نتـایج    8با شرایط غیر شور کاهش پیدا کرد (جدول  درصد) در مقایسه 41داري (معنی
نشان داد تیمار پرایمینگ بذر تاثیر باالتري بر تعداد بوته در کرت در مقایسه با پتاسیم داشت. بیشترین 

). 8) در مقایسه بـا تیمـار شـاهد بـود (جـدول      PG+K+Gدرصد) متعلق به تیمار (1/36میزان افزایش (
مده از سال دوم سایت شور نشان داد میزان استقرار بوته در شرایط تنش شـوري کـاهش   نتایج بدست آ

هاي اسـتقرار یافتـه   ). کمترین و بیشترین افزایش تعداد بوته10) پیدا کرد (جدول ≥01/0pداري (معنی
درصـد در   9/36و  6/6ترتیـب بـا    ) و بـه PG+K+G) و (Kدر کرت در سال دوم متعلـق بـه تیمارهـاي (   

ه با شاهد در شـرایط تـنش شـوري بـود. نتـایج تجزیـه مرکـب سـال نخسـت نشـان داد تفـاوت            مقایس
). میـانگین  11داري بین شرایط غیر شور و شور در رابطه با تعداد بوته در کرت وجود دارد (جدول  معنی

                                                             
1. Leaf Relative Water Content  
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وري بوته بـود. از ایـن نظـر شـ     48و  3/81ترتیب برابر  تعداد بوته در کرت، در شرایط غیر شور و شور به
کلی تیمـار پرایمینـگ بـذر    داري بر تعداد نهایی بوته در کرت باقی گذاشت. بطورخاك و آب تاثیر معنی

شـد تـا تعـداد نهـایی     هاي استقرار یافته بویژه در شرایط شور داشت و موجب تاثیر زیادي بر تعداد بوته
فت بـه ترتیـب متعلـق بـه     درصد) شود. کمترین و باالترین تاثیر بـر ایـن صـ    9/8بوته در کرت بیشتر (

پاشی گالیسین و پتاسیم همراه بـا  درصد افزایش) و تیمار محلول 7/1پاشی پتاسیم (با تیمارهاي محلول
). نتایج نشان دادند تیمارهاي اعمال شـده (بجـز   12درصد افزایش) بود (جدول  6/16بذر پرایم شده (با 

درصد) در مقایسه با 1/18شرایط تنش شوري (تیمار شاهد) سبب افزایش بیشتر تعداد بوته در کرت در 
  درصد) شدند.  6/3شرایط غیر شور (

  

  )1394مزرعه غیر شور پنبه ( عملکرد و عملکرد اجزاء مربعات میانگین و تغییر منابع -7 جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  تعداد بوته 
  در کرت

  محتواي نسبی
  آب برگ 

  تعداد غوزه 
  در بوته

درصد ریزش 
  عملکرد وش  ر بوتهد  غوزه

  n.s 615/7 n.s 115/9  n.s 839/0 n.s 010/25 n.s 25/8510  3  تکرار
  PG(  1  **531/94  **531/157  **900/7  n.s 315/7  **125/152076پرایمینگ بذر ( 

  G(  1  n.s531/1 **031/75  **363/45  n.s 453/29 **500/714012(گالیسین پاشی محلول
PG×G 1  n.s 531/1  n.s 531/2  n.s 165/0  n.s 163/11 n.s 125/3916  

  K(  1  n.s 531/19 n.s 031/195  n.s 755/60  n.s 375/12 **000/339488پاشی پتاسیم (محلول
PG×K 1  n.s 781/0 n.s 781/3  n.s 32/1  n.s 940/38 n.s 125/13530  

G×K 1  n.s 781/3 n.s 531/1  **508/7  n.s 225/60 n.s 000/21218  
PG×G×K 1  n.s 531/1 n.s 281/11  **695/5  n.s 640/11 n.s 125/3081  

  655/9851  597/21  631/0  376/4  924/9  21  خطا
   2/2   5/6   3/5   4/2   9/3    (درصد)تغییرات ضریب

  
 مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد و محتواي نسبی آب برگ پنبه در شرایط شور و غیر شور -8جدول 

  تیمار
  تعداد غوزه در بوته  واي نسبی آب برگ (درصد)محت  تعداد بوته در کرت

شور   غیر شور
  1سال

شور 
شور   غیر شور  2سال

  1سال
شور 
شور   غیر شور  2سال

  1سال
شور 
  2سال

C 8/78  3/42  3/42  3/83  8/71  3/68  9/13  7/10  6/7  
K 5/79  3/43  1/45  8/86  8/79  3/76  9/15  7/12  2/9  
G 5/78  3/45  2/47  0/85  5/77  3/73  0/15  2/13  3/10  

K+G 5/81  0/48  2/55  0/90  3/82  5/77  3/16  7/13  0/10  
PG 5/82  3/49  6/51  3/85  0/75  3/70  9/14  3/14  5/10  

PG+K 5/83  8/49  4/53  5/92  3/84  3/81  5/15  8/13  8/10  
PG+G 3/82  8/53  8/54  5/90  0/81  0/81  7/15  7/13  5/11  

PG+K+G 8/83  8/56  9/57  5/94  5/86  0/84  9/17  0/14  4/12  
LSD0.05 6/4  0/3  0/3  1/3  1/4  6/3  2/1  8/0  3/1  
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 مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد و محتواي نسبی آب برگ پنبه در شرایط شور و غیر شور - 8ادامه جدول 
  عملکرد وش (کیلوگرم در هکتار)  درصد ریزش غوزه در بوته  تیمار

  2شور سال  1شور سال  غیر شور  2شور سال  1شور سال  غیر شور
C 9/76  4/85  2/82  0/4253  8/3206  2/2910  
K 5/69  9/82  1/78  8/4449  0/3450  9/3178  
G 9/69  4/77  6/72  5/4561  6/3661  4/3250  

K+G 4/70  1/76  9/70  5/4694  5/3771  6/3395  
PG 4/71  4/76  6/71  0/4308  9/3407  9/3186  

PG+K 8/70  4/75  9/70  3/4626  9/3573  3/3313  
PG+G 1/69  6/72  9/67  0/4700  1/3750  3/3567  

PG+K+G 6/71  0/70  8/65  0/4876  0/3951  3/3655  
LSD0.05 8/6  6/4  3/5  0/146  2/140  9/113  

  
  )1394پنبه ( مزرعه شور  عملکرد و عملکرد اجزاء مربعات میانگین و تغییر منابع -9 جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  تعداد بوته 
  در کرت

محتواي 
  نسبی

  آب برگ 
  تعداد غوزه

  در بوته 
  درصد ریزش

غوزه در  
  بوته

  عملکرد وش

  n.s 948/28 n.s 083/10  n.s 638/0 n.s 859/9 n.s 852/4552  3  تکرار
  PG(  1  **781/472  **125/120  **715/14  **380/375  **827/175883پرایمینگ بذر( 

  G(  1  **031/195 **125/136  **883/4  **201/289 **735/1118409گالیسین( پاشیمحلول
PG×G 1  n.s 281/5 n.s 001/0  **315/7  n.s 125/15 n.s 351/1627  

  K(  1  *031/30 **125/378  **820/2  n.s 380/27 **031/259272پتاسیم( پاشیمحلول
PG×K 1  n.s 031/0 n.s 000/2  **578/3  n.s 031/0 n.s 910/95  

G×K 1  n.s 031/9 n.s 500/24  n.s 165/0  n.s 080/0 n.s 525/4826  
PG×G×K 1  n.s 531/1 n.s 125/0  **588/2  n.s 351/4 n.s 811/14128  

  822/9083  845/9  258/0  7//655  115/4  21  خطا
   2/2  1/4   3/5   4/2   2/4    ضریب تغییرات (درصد) 

  
  )1395پنبه ( مزرعه شور  عملکرد و عملکرد اجزاء مربعات میانگین و تغییر منابع -10 جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  تعداد بوته
  در کرت 

  محتواي نسبی
  آب برگ 

  تعداد غوزه
  در بوته 

  درصد ریزش 
  عملکرد وش  غوزه در بوته

  n.s 250/2  n.s 875/1  n.s 209/0 n.s 951/14 n.s 827/10441  3  تکرار
  PG(  1  **000/338  **500/220  **211/33  **880/380  **770/487997پرایمینگ بذر ( 

  G(  1  **000/242 **125/190  **301/18  **246/330 **148/818720گالیسین( پاشیمحلول
PG×G 1  *000/32 n.s 500/24  n.s 451/0  n.s 601/31 n.s 669/13740  

  K(  1  **000/128 **125/351  n.s 001/3  n.s 551/36 **273//197553پاشی پتاسیم (محلول
PG×K 1  n.s 000/18 n.s 000/2  n.s 001/0  n.s 500/4 n.s 338/19835  

G×K 1  n.s 000/18 **125/66  n.s 781/0  n.s 500/0 n.s 223/13053  
PG×G×K 1  n.s 000/8 n.s 000/8  n.s 251/3  n.s 801/7 n.s 451/3644  

  061/5999  923/12  804/0  089/6  250/4  21  خطا
   3/2   0/5   7/8   2/3  1/4    ضریب تغییرات (درصد) 
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  (تجزیه مرکب) 1394پنبه  در شرایط شور و غیر شور سال  عملکرد و عملکرد اجزاء مربعات میانگین و تغییر منابع - 11جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  ته تعداد بو
  در کرت

نسبی  محتواي
  آب برگ

  تعداد غوزه
  در بوته

درصد ریزش 
  عملکرد وش  غوزه در بوته

 L(  1  **000/17689 **266/1216 **056/50 **639/544 **781/14808065محل (
 n.s 599/9 n.s 738/0 n.s 435/17 n.s 551/6531  281/18*  6  محل * تکرار

  PG(  1  **063/495  **391/276  **090/22  **750/243  **311/327527پرایمینگ بذر (
L×PG 1  **250/72  n.s 266/1  n.s 526/0  **945/138  n.s 641/432  
  G(  1  **563/115  **641/206  **006/40  **619/251  **139/1809832گالیسین( پاشی محلول
L×G  1  **000/81  n.s 516/4  **240/10  *035/67  n.s 096/22590  

PG×G 1  n.s 563/0  n.s 266/1  *641/2  n.s 138/26  n.s 276/247  
L×PG×G  1  n.s 250/6  n.s 266/1  **840/4  n.s 150/0  n.s 200/5296  

  K(  1  *000/49  **141/558  **890/44  n.s 285/38  **231/596061پتاسیم( پاشیمحلول
L×K 1  n.s 563/0  n.s 016/15  **706/18  n.s 470/1  n.s 801/2698  

PG×K 1  n.s 250/0  n.s 641/5  **623/4  n.s 589/20  n.s 173/7952  
L×PG×K 1  n.s 563/0 n.s 141/0 n.s 276/0  n.s 383/18 n.s 862/5673 

G×K 1  n.s 250/12  n.s 141/19  **951/4  n.s 958/27  n.s 006/23142  
L×G×K 1  n.s 563/0 n.s 891/6 *722/2  n.s 348/32 n.s 519/2902 

PG×G×K  1  n.s 001/0  n.s 891/6  **981/7  n.s 113/15  n.s 042/2007  
L×PG×G×K 1  n.s 063/3 n.s 516/4 n.s 303/0  n.s 879/0 n.s 895/15202  

  738/9467  721/15  444/0  016/6  019/7  42  خطا
  4/2  4/5  0/5  0/3  0/4    ضریب تغییرات (درصد)

  
  (تجزیه مرکب) 1394ر و غیر شور سال مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد و محتواي نسبی آب برگ پنبه در شرایط شو -12جدول

تعداد بوته در   تیمار
  کرت

محتواي نسبی آب 
  برگ (درصد)

  تعداد غوزه
  در بوته

درصد ریزش 
  غوزه در بوته

  عملکرد وش
  )کیلوگرم در هکتار(

C 1/60  5/77  8/10  2/81  9/3729  
K 1/61  3/83  3/14  2/76  9/3949  
G  8/61  3/81  1/14  6/73  5/4111  

K+G 5/64  1/86  0/15  2/73  0/4233  
PG 6/65  1/80  2/13  9/73  0/3858  

PG+K  4/66  4/88  6/14  1/73  1/4100  
PG+G  6/67  8/85  7/14  8/70  0/4225  

PG+K+G 1/70  5/90  9/15  8/70  5/4413  
LSD0.05 7/2  5/2  7/0  0/4  2/98  
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-الیسین و محلولپاشی گنتایج نشان داد اثرات ساده پرایمینگ بذر، محلو: محتواي نسبی آب برگ
پاشی سولفات پتاسیم بر افزایش محتواي نسبی آب برگ بویژه در شرایط شوري آب و خاك از نظر 

). در شرایط شور و غیر شور نتایج نشان داد اعمال تیمارهاي 10و  9، 7دار بودند (جداول آماري معنی
پاشی سولفات پتاسیم با میلی مول و یا محلول 100پاشی گالیسین با غلظت پرایمینگ بذر، محلول

). نتایج 8درصد شد (جدول  10تا  5درصد به طور متوسط سبب افزایش این صفت به میزان  1غلظت 
) به دنبال اعمال 11دار محتواي نسبی آب برگ (جدول تجزیه مرکب نیز حاکی از افزایش معنی

متعلق به تیمار  تیمارهاي آزمایش بود. بیشترین میزان افزایش در محتواي نسبی برگ پنبه
)PG+G+K پاشی سولفات درصد در مقایسه با تیمار شاهد بود. بر اساس نتایج، تاثیر محلول 8/16) با

  ). 11پاشی گالیسین در رابطه با محتواي نسبی آب برگ بود (جدول درصد بیشتر از محلول 1پتاسیم 
دار بوده تعداد غوزه در بوته معنی) بر PGبر اساس نتایج تاثیر پرایمینگ بذر (: تعداد غوزه در بوته

). میزان 8درصدي این صفت شد (جدول  2/7) و در شرایط غیر شور سبب افزایش 10،9،7(جداول 
) در شرایط تنش شوري PGافزایش تعداد غوزه در بوته به دنبال پرایمینگ بذر با استفاده از گالیسین (

 2/38و  6/33دوم، پرایمینگ بذر سبب افزایش  هاي اول وبیشتر بود، به طوري که در شرایط شور سال
پاشی گیاه با ). همچنین در هر دو شرایط غیر شور و شور محلول8درصدي این صفت گردید (جدول 

) تاثیر بیشتري بر افزایش تعداد غوزه در گیاه Gپاشی با پتاسیم () در مقایسه با محلولPGگالیسین (
) در تعداد غوزه در 9/40درصد). بیشترین میزان افزایش ( 0/18درصد در مقایسه با  3/22باقی گذارد (

). 8) مشاهده شد (جدول PG+G+Kبوته (میانگین سه سایت شور و غیر شور) به دنبال اعمال تیمار (
دار شرایط محیطی (شوري آب و خاك) هاي سال نخست حاکی از تاثیر معنینتایج تجزیه مرکب داده

پاشی ). عالوه بر این نتایج بدست آمده نشان داد تاثیر محلول11جدول بر تعداد غوزه در بوته بود (
 2/22درصد) بیشتر از پرایمینگ بذر با گالیسین ( 6/30گالیسین بر افزایش تعداد غوزه در بوته (

درصد) را در این صفت بوجود  2/47) بیشترین بهبود (PG+G+Kباشد. همچنین تیمار (درصد) می
  ).  12آورد (جدول 

بر اساس نتایج، هیچ یک از اثرات تیمارهاي اعمال شده در این  : صد ریزش گل و غوزه در بوتهدر
). در حالی که در 7دار نبود (جدولپژوهش بر صفت درصد ریزش گل و غوزه در شرایط غیر شور معنی

- ) ریزش اندام≥01/0pدار (شرایط تنش شوري، پرایمینگ بذر در هر دو سال اجرا سبب کاهش معنی
). میزان کاهش گل و غوزه در سال اول و دوم در مقایسه با 9و 8هاي بارور در گیاه پنبه شد (جداول

پاشی با گالیسین نیز در هر دو سال در شرایط شور منجر درصد بود. محلول 10و  3/9شاهد به ترتیب 
 2/9و  1/8زان هاي اول و دوم اجراي آزمایش به ترتیب به میدار گل و غوزه در سالبه کاهش معنی

  درصد در مقایسه با شاهد شد. 
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دار بـود  بر اساس نتایج تجزیه مرکب، تفاوت دو محل اجرا در رابطه با درصد ریزش گل و غوزه معنی
درصـد بیشـتر از شـرایط     2/8درصد)  77). میزان ریزش گل و غوزه در شرایط تنش شوري (10(جدول

ج تجزیه مرکب نشـان داد پرایمینـگ بـذر سـبب کـاهش      درصد) بود. عالوه بر این نتای 2/71غیر شور (
درصد شد. نتایج نشـان داد پرایمینـگ بـذر بـویژه در      4/5هاي بارور پنبه به میزان دار ریزش انداممعنی

درصد کاهش ریزش) در مقایسه با شـرایط   1/8شرایط شور تاثیر بیشتري بر کاهش ریزش گل و غوزه (
). میزان ریزش گل و غوزه در تیمار اسـتفاده  12 و 11د (جداول درصد کاهش ریزش) دار 4/1غیر شور (

درصـد بـود. در حـالی کـه میـزان       4/80و  7/71ترتیـب   از بذر بدون پرایم در شرایط غیر شور و شور به
درصـد بـود.    6/73و  7/70ریزش گل و غوزه در تیمار پرایمینگ بذر در شرایط مشابه مذکور به ترتیـب  

). میـزان  10دار ریزش گل و غوزه در بوته شد (جـدول  ز منجر به کاهش معنیپاشی گالیسین نیمحلول
درصـد بـود. میـزان     1/72پاشی گالیسـین  و در شرایط محلول 1/76پاشی ریزش در شرایط عدم محلول

و  1/72پاشی شده با گالیسین در شرایط غیر شور و شور بـه ترتیـب   ریزش گل و غوزه در تیمار محلول
حالی که میزان ریزش گل و غوزه در تیمار پرایمینگ بذر در شرایط مشابه مذکور بـه   درصد بود. در 80

 درصد بود.  74و  2/70ترتیب 

داري بر میزان عملکـرد در هـر دو   ) تاثیر معنیG) و PG) ،(k)بر اساس نتایج تیمارهاي (: عملکرد وش
در شرایط غیر شـور و شـور    ). میانگین عملکرد10، 9، 7شرایط غیر تنش و تنش شوري داشت (جداول 

کیلوگرم در هکتار بود. به عبارتی تنش شوري سبب کاهش عملکـرد   6/3596و  6/4558به ترتیب برابر 
درصد در مقایسه با شرایط غیر شور شد. میزان تاثیر تیمارهاي یاد شده در شـرایط   1/21وش به میزان 

) در شرایط غیر شـور  G) و PG) ،(k)هاي (تنش شوري بیشتر از شرایط غیر شور بود. به طوري که تیمار
درصد شدند، حال اینکه در شرایط شـور سـال    3/7و  3/1،6/4سبب افزایش عملکرد به ترتیب به میزان 

و  2/9، 5/9درصد و در شرایط شور سال دوم اجـرا برابـر    2/14و  6/7، 3/6نخست این مقادیر به ترتیب 
پاشـی  پاشی گالیسین در مقایسه با محلولثیر باالتر محلول). نتایج بیانگرتا8درصد بودند (جدول  7/11

پتاسیم بود. باالترین میزان افزایش عملکرد در هر دو سال و در شرایط تنش و غیر تنش از اعمال تیمـار  
)PG+G+K نتایج تجزیه مرکـب در شـرایط تـنش شـوري و غیـر تـنش سـال        8) بدست آمد (جدول .(

پاشـی پتاسـیم همـراه بـا گالیسـین در      دار و محلولدو محل معنینخست نشان داد تفاوت عملکرد بین 
درصـدي  3/18و  5/13شرایط استفاده از بذر غیر پرایم و پرایم شده با گالیسین به ترتیب سبب افزایش 

  ).  12عملکرد شد (جدول 
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  يرگی جهیبحث و نت
حد سـطح) اسـت کـه در    هاي عملکرد (تولید در واتعداد بوته در واحد سطح یکی از مهمترین مؤلفه

نماییم. پرایمینگ بـذر در ایـن روش   مدیریت زراعی از آن به عنوان تراکم مناسب یا مطلوب بوته یاد می
زنی و جذب بیشتر عناصر و آب و رشد بهینه گیاهچه موجب افزایش توان گیاهچه در مراحل اولیه جوانه

چه در شرایط تنش از جمله تنش خشکی اولیه شده و بدین لحاظ سبب افزایش بقا و توان مضاعف گیاه
) طی تحقیقـی خـاطر نشـان نمودنـد کـه      2012گردید. در این خصوص احمدوند و همکاران (و شوري 

چه و وزن زنی، سبز گیاهچه، افزایش طول ریشههیدروپرایم و همچنین پرایمینگ بذر سبب بهبود جوانه
زنی و سـبز  نگ بذر میانگین زمان جوانهخشک گیاهچه در شرایط تنش شوري شد. ضمن این که پرایمی

پاشی گالیسین شدن را کاهش داد. عالوه بر افزایش تعداد بوته در شرایط شور نتیجه تاثیر مثبت محلول
و سولفات پتاسیم بر بهبود رشد و افزایش توان تحمل تنش، سبب بهبود سطح تحمل شوري شـدند. در  

که ارقام متحمل پنبه در شرایط تنش شوري داراي ) گزارش نمودند 2000این خصوص اشرف و احمد (
هاي باالتري از سولفات پتاسیم، کلسـیم و نسـبت پتاسـیم بـه سـدیم بودنـد (الـوي و همکـاران،         غلظت
باشـد. ایـن شـاخص در شـرایط     ها مـی ). محتواي نسبی آب برگ شاخصی از شادابی گیاه و برگ2007

درصد برخـودار بـود. نتـایج     85تا  80سطحی معادل  رطوبتی کافی (در شرایط غیر شور آزمون شده) از
نشان داد مواجهه گیاه با شرایط تنش (تنش شوري) منجـر بـه کـاهش جـذب آب و در نتیجـه کـاهش       

ها شد. نتایج همچنین نشان داد افزایش سطح شوري (مزرعه شور در محتواي رطوبت نسبی گیاه و برگ
پاشـی  برگ گیاه پنبه شد. بر اساس نتـایج، محلـول   سال دوم) منجر به کاهش بیشتر محتواي نسبی آب

پتاسیم سبب بهبود محتواي نسبی آب برگ در شرایط شور شد. افزایش محتواي نسبی آب برگ نتیجـه  
اي و تاثیر آن بر میزان تعـرق و  نقش مستقیم و غیرمستقیم یون پتاسیم در تنظیم اسمزي، کنترل روزنه

رسـد یکـی از دالیـل    ). بـه نظـر مـی   2007(میلفورد و جانستون،  ها از جمله پرولین استسنتز پروتئین
افزایش محتواي نسبی آب برگ همچنین نتیجـه تـاثیر مثبـت کـاربرد خـارجی گالیسـین بـر افـزایش         

تر شد) باشد. نتـایج اقبـال و   پتانسیل اسمزي (پتانسیل اسمزي شیره سلولی گیاه در این خصوص منفی
و  50هـاي  ها در دو رقم آفتابگردان بـا اسـتفاده از غلظـت   اشی برگپ) نشان داد محلول2008همکاران (

میلی مول از گالیسین بتائین سبب بهبود محتواي نسبی آب برگ و نیز پتانسیل اسمزي و فشاري  100
اي کـه تیمـار بـذور پنبـه بـا      برگ شد. پرایمینگ بذر نیز موجب بهبود سطوح رطوبتی گیاه شـد بگونـه  

 22تـا   18نیم درصد سبب افزایش عملکرد وش بـه میـزان   وهاي پنج و هفتتگالیسین بتائین در غلظ
  ).  1998درصد در شرایط آبیاري شد (نایدو و همکاران، 

بر اساس نتایج، افزایش ارتفاع بوته و محتواي نسبی آب برگ گیاه پنبه در شرایط تنش شـوري کـه   
در طـی دوره رشـد پنبـه بـود، سـبب       پاشی گالیسـین و سـولفات پتاسـیم   نتیجه پرایمینگ و یا محلول
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افزایش رشد و بهبود اجزاء عملکرد پنبه از جمله تعداد غوزه به عنوان مهمترین عامل مـؤثر بـر عملکـرد    
پاشی گالیسـین بتـائین بـه طـور     ) نیز نشان داد، محلول2010شد. در این خصوص نتایج نواز و اشرف (

ایط تنش شوري شـد. عـالوه بـر ایـن کـه میـزان       اي ذرت در شرداري سبب افزایش هدایت روزنهمعنی
داري را  نشـان داد. تعـداد بـاالتر غـوزه در بوتـه      اي ارتباط مثبت معنـی فتوسنتز خالص و هدایت روزنه

هـاي جـوان بـود. در    هاي بارور در گیاه همچون گل، غنچـه و غـوزه  همچنین نتیجه کاهش ریزش اندام
نماید. تـنش اکسـیداتیو در گیـاه    در گیاه افزایش پیدا میشرایط تنش، عموماً سطح خسارات اکسیداتیو 

هاي فعال اکسیژن از جمله اکسیژن نـوزاد، پراکسـید هیـدروژن و... اسـت،     که نتیجه افزایش سطح گونه
ها در گیـاه  ها و توقف و یا کند شدن سنتز مجدد پروتئینتخریب غشاهاي سلولی، از بین رفتن پروتئین

هـاي  ). یکی از دالیل عمده کاهش بـاروري گیـاه تحـت تـنش    2009و همکارن، را به دنبال دارد (کافی 
هاي اکسیداتیو در سطح سلولی است. تنش کمبود آب و عناصر غذایی، القاء کننـده  محیطی، ایجاد تنش

هاي محیطی چون خشکی و شوري اغلب منجر بـه  باشند. در سطح سلولی تنشهاي اکسیداتیو میتنش
توانـد  هاي فعـال اکسـیژن مـی   شود. تولید بیش از اندازه گونهمی )ROS(اکسیژن هاي فعال تجمع گونه

سبب ایجاد خسارات اکسیداتیو در دستگاه فتوسنتزي شده و بطور جـدي اخـتالل و فعالیـت نـامطلوب     
) نشان دادنـد  1995). ایرسل و اواسترهویس (2011ها را به دنبال داشته باشد (دیتز و پاناشمیت، سلول

تـري در مقایسـه بـا دیـواره     ها در گیاه پنبه از پتانسیل آب و پتانسـیل اسـمزي پـایین   و براکتهکه برگ 
و  کپسول و احیاناً گل برخوردار هستند و همچنین در شرایط تـنش آب، پتانسـیل آب و اسـمزي بـرگ    

التر شوند). ایـن موضـوع مبـین تنظـیم اسـمزي بـا      تر میها به میزان بیشتري متأثر شدند (منفیبراکته
باشد. لذا در مواجهه بـا تـنش   هاي زایشی چون گل و غوزه میها در مقایسه با اندامهایی چون برگ اندام

هاي بارده در گیاه پنبـه  باشند. ریزش اندامهاي آسیب پذیرتري میهاي بارده گیاه، اندامخشکی، قسمت
بـد. لـذا کـاهش میـزان ریـزش      یابسته به شدت و مدت آن به میزان زیادي افزایش می در شرایط تنش

  افزایش تعداد غوزه قابل برداشت در انتهاي فصل رشد شد.  هاي بارده چون گل و غوزه موجباندام
تـر شـدن پتانسـیل اسـمزي محـیط ریزوسـفر       کاهش عملکرد در شرایط تنش شوري ناشی از منفی

ر از یـک طـرف سـبب    باشد. پرایمینگ بذخاك و کاهش توان جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه می
گـردد و از طـرف دیگـر    بهبود توان گیاهچه اولیه و رشد اولیـه بـاالتر گیـاه پنبـه در شـرایط شـور مـی       

هاي سازگار و تخفیف دهنده پاشی موادي چون پتاسیم و گالیسین سبب افزایش سطح متابولیت محلول
دهـد  ردد. تحقیقات نشان میگهاي محیطی میزاي گیاهی در نتیجه مواجهه گیاه با تنشاثرات خسارت

نیم درصد سبب افزایش عملکـرد وش بـه   وهاي پنج و هفتتیمار بذور پنبه با گالیسین بتائین در غلظت
). همچنـین نتـایج تحقیقـات    1998درصد در شرایط آبیـاري شـد (نایـدو و همکـاران،      22تا  18میزان 

فتوسـنتزي موجـب کـاهش اثـرات     متعددي نشان داده است کـه گالیسـین بتـائین بـا تغییـر فعالیـت       
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زاي شوري گیاهان مختلفی چون گوجه فرنگی، ذرت، گندم و آفتـابگردان کـه عمـدتاً ناشـی از      خسارت
) نیـز  2010). تحقیقات نواز و اشـرف ( 2006اي بوده است، گردید (رازا و همکاران، هاي روزنه محدودیت

اي ذرت و سـرعت فتوسـنتز   دایت روزنـه پاشی گالیسین بتائین بـر افـزایش هـ   مؤید تأثیر مثبت محلول
خالص گیاه ذرت در شرایط تنش شوري بود. عالوه بر این افزایش سطح تحمل شوري در گیاهان تحـت  

پاشی سولفات پتاسیم،گالیسین و پرایمینگ بذر با گالیسین) احتمـاالً ناشـی   تیمارهاي آزمایش (محلول
زایش میزان و سرعت فتوسنتز در شرایط تنش شوري در هاي گیاهی و حفظ و یا افاز ابقاء باالتر رنگدانه

توانـد  مقایسه با گیاهان شاهد بوده است. چرا که کاهش در میزان فتوسنتز در شرایط تنش شـوري مـی  
) 2010). نـواز و اشـرف (  1999ناشی از کاهش در محتواي کلروفیل بـرگ باشـد (دلفـاین و همکـاران،     

در شرایط تنش شوري در گیـاه   bیا  aتوسنتزي چون کلروفیل هاي فمتوجه این نکته شدند که رنگدانه
و  bپاشی با استفاده از گالیسین بتائین موجب افزایش محتـواي کلروفیـل   یابند. محلولذرت کاهش می

ارتباط مستقیمی با میزان فتوسنتز در گنـدم   aکلروفیل کل در گیاه ذرت شد. نتایج نشان داد کلروفیل 
) دارد. از این رو غلظت بیشتر کلروفیل برگ یک فاکتور مؤثر و مثبت (نسبت بـه  2006(رازا و همکاران، 

هاي باالتر فتوسنتزي ارقام گندم تحت شـرایط  اي) است که ممکن است در ظرفیتهاي روزنهمحدودیت
توانـد  شور تأثیر داشته باشد. بنابراین محتواي باالتر کلروفیل برگ ناشی از کاربرد خارجی گالیسین مـی 

هاي باالتر فتوسنتزي در شرایط تنش شوري باشد. مجموعـه ایـن عوامـل    کی از عوامل افزایش ظرفیتی
گیري کلی پـژوهش ایـن اسـت    هاي بارور در گیاه را بدنبال داشته باشد. نتیجهتواند بقاي باالتر انداممی

بـدین لحـاظ    هاي کوتاه تنش را حتی در بهترین شـرایط رشـدي تجربـه خواهـد کـرد،     گیاه قطعاً دوره
هاي محیطی گردد، بهبود رشـد گیـاه را   استفاده از ترکیباتی که بتواند موجب تخفیف اثرات زیانبارتنش

  هاي محیطی بیشتر و بارزتر است.بدنبال خواهد داشت و این که اثر چنین ترکیباتی در شرایط تنش
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