
 161                                                                                                                                   و همکارانچکانی  البنین ام

 هاي پنبه ایران مجله پژوهش
 1400جلد نهم، شماره اول، 

188 -161 
                                                                             www.jcri.ir 

  

  هاي فیزیولوژیکی بذر پنبه مکانیسمارزیابی عملکرد، اجزاي عملکرد و 
  هاي آبیاستحصالی از تنش
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 2،1برهان سهرابی مشک آبادي
  گروه زراعت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران1

  آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان، ایران ،سازمان تحقیقاتقیقات پنبه کشور، استادیار، موسسه تح2
 26/4/1400؛  تاریخ پذیرش:    15/9/1399تاریخ دریافت: 

  1چکیده
. لذا القا تحمل به تنش کم آبـی  دستیابی به منابع آب را با مشکل مواجه کرده است ،تغییر اقلیم :قه و هدفبسا

عملکرد مطلوب و بذور بالقوه، ضمن کـاهش مصـرف آب، در کشـاورزي    تواند با دستیابی به  در بذور تکثیري، می
 استحصـالی از تیمارهـاي مختلـف کـم آبـی،      تحول بزرگی ایجاد کند. ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی بذور پنبه

  تري از تکثیر بذر براي اراضی تحت تنش خواهد داد.  ها، دیدگاه کاملضمن بررسی وضعیت رشد و عملکرد آن
با هدف ارزیابی پتانسیل فیزیولوژیکی بذور پنبه استحصالی از تیمارهاي مختلف کم  پژوهشاین  :ها وشمواد و ر
طـرح  منظور تکثیر بذر پنبه براي مزارع تحت تنش آبی در استان گلستان اجرا شد. آزمایش به صـورت  آبیاري به

فاکتور  .انجام شد 1396 و 1397 زراعی هاي سال هاي کامل تصادفی با سه تکرار در در قالب بلوك اسپلیت پالت
 هايو فاکتور فرعی نیز شامل تیمار درصد ظرفیت زراعی 100و  66، 33دیم، شامل سطح آبیاري  4اصلی شامل 

استحصـالی از سـطوح    سـطح بـذر   4و  فـروش)  مراکـز بـذر از   تأمین( شاهدشامل کرت فرعی  5در بذري  منابع
  در نظر گرفته شدند. درصد ظرفیت زراعی) 100و  66، 33 مختلف کم آبیاري (دیم،

خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکـرد  بودن براي بذر بر  ثیر تعداد دفعات در معرض تنشأتنتایج نشان داد  :هایافته
براي دومـین  بذور استحصالی که  درصد ظرفیت زراعی، 33در شرایط آبیاري با داشتند.  دار تفاوت معنیگیاهان 
بـا  قرارگرفته بودند به ترتیب درصد ظرفیت زراعی  33سال زراعی) و سومین بار در معرض تیمار آبیاري  بار (دو

نشاسـته و  کمتـرین و بیشـترین    تـر  وزن گـرم  بـر  گـرم  میلـی  97/65و  62/36به میزان ) S32() و S22(کدهاي 
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 آبـی کم تنش S22 تیمار بذري درصد ظرفیت زراعی براي 33لذا آبیاري به میزان  را داشتند. کربوهیدرات محلول
معرض  دردو بار  در ،S22تیمار بذري در عملکرد چین اول  ،ظرفیت زراعیدرصد  33آبیاري ر د در حالی کهنبود. 
ـ  کـم  تـنش معـرض   دردر سه بـار   مربع متر در گرم 43/432 گرم در متر مربع به 43/172از  یکم آب تنش  یآب
بذور استحصالی کـه بـراي دومـین بـار (دو سـال زراعـی) در        ،زراعیظرفیت درصد  33 آبیاري در ولیکن. رسید

 بـار  سـه  بـه  نسـبت  تنش بار دوشرایط  در) S23(درصد ظرفیت زراعی قرار گرفته بودند  66معرض تیمار آبیاري 
 دیم طــشرای در تنش بار دو در S23 بذري تیمارهاي در برگ سطح کاهش .یافت کاهش اول چین عملکرد تنش،

 تـنش S23  يبـذر  یمـار ت بـراي  زیـاد  آبیـاري  هـم  و دیم همامر است که  ینا ینمب یزراع یتظرف درصد 100 و
  .شود می محسوب

درصد ظرفیت زراعی، عالوه بر کاهش مصرف آب،  33در شرایط آبیاري با  تکثیر بذربا ، طور کلی هب :گیري نتیجه
 ،S32 بـذري  تیمـار  در اول چین عملکرد افزایش توان به بذوري بالقوه با گیاهان متحمل به تنش دست یافت. می

 بـذري  تیمارهاي در تنشی حافظه فعالیت ءالقا اهمیت از حاکی ،آبی تنش بار سه معرض در بذر تکثیر از حاصل
S22 وS32  باشدمی آبی کم تحمل در.  

  
  نشاسته ،عملکرد برگ، سطح آبی، تنش پنبه،: کلیدي هاي واژه

  
  قدمهم

متر در سال در زمره مناطق خشک و نیمـه خشـک جهـان     میلی 240بارندگی کشور ایران با میزان 
 ایـن  و اسـت  طـوالنی  سـابقه  داراي گلسـتان  اسـتان  در پنبه کشت). 2001قرار گرفته است (کردوانی، 

 در. شـهرت داشـته اسـت   بـه سـرزمین طـالي ســفید      پنبه کشت گستردگی دلیل به گذشته در استان
 سـرعت  پنبـه  کشـت  بر سویا و برنج کشت به تمایل محصول این اقتصاديه صرف دلیل به اخیر هاي سال

 مجـدداً  کشاورزان اقلیمی، تغییرات و تر کوتاه رویشی دوره با زودرس ارقام عرضه با امروزه ولیکن. گرفت
سـطح   1396-1397که در سال زراعـی   طوري هب). 1398 همکاران، و فغانی( آوردند روي پنبه کشت به

هکتـار   2200و پنبه دیم کیلوگرم در هکتار  1415با میانگین عملکرد هکتار  9720زیر کشت پنبه آبی 
). همچنـین در سـال   1398احمدي و همکـاران،  بوده است (کیلوگرم در هکتار  850با میانگین عملکرد 

کیلـوگرم در   2000با میـانگین عملکـرد   هکتار  13386سطح زیر کشت پنبه آبی  1397-1398زراعی 
احمـدي و  بـوده اسـت (  کیلـوگرم در هکتـار   1250با میـانگین عملکـرد   هکتار  4214و پنبه دیم هکتار 

 زیـاد،  دانـه  ینئپـروت  و روغـن  دارا بودن محتوي یلدل به) Gossypium( جنس از پنبه). 9139همکاران، 
کـه ایـن محصـول مـاده اولیـه       این به توجه با. )2017(اگبوتا و همکاران،  دارد زراعت در ايویژه اهمیت
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زا اسـت، اهمیـت پنبـه در شـرایط      اشـتغال  دهد و این صنایع از نوع صنایعنساجی را تشکیل می صنایع
  ).2010 ،همکارانیزدانی و ( شودکنونی کشور آشکار می

مـورد تقاضـاي   ویـژه در مـزارع کـم بـاران      بدین ترتیب کشت پنبه بعد از برداشت گنـدم و جـو بـه   
وري  کننـده رشـد و بهـره   تـرین عوامـل محـدود   تنش آبی یکـی از عمـده  که  جایی کشاورزان است. از آن

محیطی با  گیاه پنبه این قابلیت را دارد که در شرایط تنش .)2008ماساسی و همکاران، ( استمحصول 
ارزیـابی   ).1998زننـد (سـینگ،    کاهش تعداد غوزه و کاهش ارتفاع گیـاه دسـت بـه خـودتنظیمی مـی     

 طـور  هکه ب فتوسنتز برگ ضمن آنکارایی  اي ومیزان هدایت روزنه مانندخصوصیات فیزیولوژیک گیاهی 
 تغییـر  به گیاه واکنش دهندهنشان آشکاري طور هب گیرندمی قرار محیطی هاي تنش مستقیم تحت تاثیر

. )2010همکـاران،  و آرانجوئلـو ( باشـند مـی  گیـاه  در عملکـرد  و رشد تغییرات مبین نهایتاً و رشد شرایط
 کـارایی  محـدودیت  باعـث  پنبـه  در خشـکی  تنش که داد نشان) 1999(  همکاران و لیدي هايپژوهش

در  اي کننـده  زودرسی نقش تعیین .شودمی ايروزنه غیر یا ايروزنه هدایت محدودیت دلیلبه فتوسنتزي
رفتار رشد نامحـدود، از  و  طبیعت رشد یکساله گیاه پنبه با عملکرد، کیفیت و بازدهی محصول دارد و در

فصـل رشـد، باعـث     طـی در  آبـی تنش  ).2009عالیشاه و احمدیخواه، (اي برخوردار است توارث پیچیده
پاپاسـتیلیانو و   ).2004(پتیگریـو،   گـردد شدن گیاه و کاهش عملکرد مـی  کاهش رشد رویشی و زودرس

 وزه در بوتـه غـ عملکرد وش و تعـداد  کاهش باعث  بیان داشتند کم آبیاري، )2014آرگیروکاستریتیس (
ثیر سـطوح آبیـاري   أوزه به مقدار ناچیزي تحـت تـ  غاما میانگین وزن  کندشده و زودرسی را تحریک می

کننـده اسـمزي ایفـاي نقـش      ها به صورت تنظـیم  کربوهیدرات ،هاي آبیدر پاسخ به تنش یرد.گمیقرار 
قنـد  طـوري کـه    یابند بهو نشاسته در سازگاري با تنش کم آبی افزایش میقند محلول دارند. براي مثال 

دهنـد.  کند و نشاسته حجم اسمزي سلولی را کاهش میبه عنوان تنظیم کننده اسمزي عمل می محلول
هاي بالغ پنبـه بیشـتر اهمیـت داشـته     هاي جوان و نشاسته در برگدر برگقند محلول رسد به نظر می

  ).1981 باشند (آکرسون،
) در ارتباط با وجود تنوع ژنتیکی در ارقام پنبه از نظر سطح تحمل بـه تـنش   2008( و همکاران یوال

درصـد ظرفیـت    100باالي برخی ارقـام پنبـه در شـرایط آبیـاري      خشکی ابراز داشتند، علیرغم عملکرد
لـذا بـا توجـه بـه ضـرورت       آبیاري این ارقام، عملکرد پایینی را تولیـد نمودنـد.  ، در شرایط کمبود زراعی

اي برخوردار اسـت از   دستیابی به بذور با پتانسیل مطلوب، تکثیر بذر پنبه براي مزارع دیم از اهمیت ویژه
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پـژوهش  از اهداف اصلی این شرایط تنش کم آبی،  براي مزارع بابا عملکرد بهینه  تکثیر بذور پنبه این رو
  باشد. می

  
  ها مواد و روش

هایی بـا  با هدف بررسی پتانسیل بذور برداشت شده از محیط 1397و  1396 دو سالدر  تحقیقاین 
هاي مختلف بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه رقم گلستان تحت تیمارهاي مختلـف آبیـاري    آبیاري

 و درجـه  55 جغرافیـایی  طـول  با گرگان شهرستان غربی شمال کیلومتري 11 در هاشم آباد ستگاهیدر ا
 صـورت   بـه  آزمـایش . شـد  انجـام  شـمالی  دقیقـه  51 و درجه 36 یـجغرافیای عرض و شرقی دقیقه 36

 4هـاي اصـلی در   کـرت  شـد.  اجـرا  تکـرار  سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در پالت تـاسپلی
بـذري  منـابع  و تیمـار   )مورد نیاز گیاهآب  )w3(%100 و) w0( ،33 %)w1( ،66 %)w2( سطح آبیاري (دیم

 با کد بذر شاهد، در شرایط دو بار تنش ند.شت شدک یافته) سطح بذر تنش 4و  کرت فرعی (شاهد 5در 
)S20( با کـد  به ترتیب که  بذرهاي تنش یافتهبذر تهیه شده از مبادي فروش و  شامل)S24, S23,S22,S21 (

در معرض تیمارهـاي مختلـف   زراعی) سال بار (دو دومین براي بذرها  به این صورت که .شدندنامگذاري 
) قـرار  S24درصـد S23 ،(100  )درصـد S22 ،(66  )(درصـد ظرفیـت زراعـی     33)، S21دیـم ( شامل آبیاري 
سه بار تنش (بذور استحصالی از سه سـال زراعـی کشـت در تیمارهـاي مختلـف      در  همچنین وگرفتند 
در معرض این تیمارهاي آبیـاري   باربراي سومین  ي سال دوم کهبذرها و )S30کد (بذر شاهد با  ،آبیاري)

تحـت تیمارهـاي مختلـف     و ند) نامگـذاري شـد  S34, S33,S32,S31( ترتیب با کـدهاي  بهقرار گرفته بودند 
) قـرار  S34درصـد S33 ،(100  )درصـد S32 ،(66  )درصـد ظرفیـت زراعـی S31( ،33    )( شامل دیـم آبیاري 
بـذر مـورد اسـتفاده در     کشت شد. 80×  20فاصله بوته  متر و با 6خط به طول  4هر تیمار در  .گرفتند

مین شد. بذرهاي به دست آمـده از  أسال اول آزمایش تمامی تیمارها کامال مشابه و از مراکز فروش بذر ت
 بـه منظـور تهیـه تیمارهـاي    (بذر تهیه شده از بازار)،  هاي تحت تنش در پایان سال همراه با شاهد کرت
 جهـت تهیـه منـابع بـذري سـه بـار تـنش،        .در سال دوم کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتندبذري  منابع

پـس از کاشـت،    .گردیـد  اسـتفاده  بذرهاي حاصل از آزمایشات سال دوم نیز براي کشت در سـال سـوم،  
آبیاري یکسان در تمام کرت ها انجام شد. با توجه بـه اهمیـت تـنش خشـکی      جهت سبز یکنواخت بذر،

اي  ، در مرحله گلدهی تیمارهاي آبیاري از طریق سیستم قطرههت تحریک رشد زایشی بوته هاي پنبهج
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و آبیـاري  مورد نیاز مزرعه از طریق تهیه نمونه خـاك قبـل از   آب  ها داده شد.با نوارهاي آبیاري به کرت
  رطوبت تا نقطه ظرفیت زراعی با رابطه زیر مشخص شد: کمبود محاسبه و

MADBRPWPFCd d ..
100

)(   

درصـد رطوبـت در   متـر)،  عمق آب آبیاري (سانتی ترتیب به MADو  Bpو  d ،Fc ،Pwp ،R ،که در آن
 مخصـوص  وزن ،)متـر سـانتی ( هـا ریشـه  توسـعه  عمق پژمردگی، نقطه در رطوبت ظرفیت زراعی، درصد

  باشد.می رطوبتی مجاز تخلیه و )g/cm3( ظاهري
آبیـاري  جاي درصد رطوبـت در نقطـه پژمردگـی، درصـد وزنـی رطوبـت قبـل از         هدر این پژوهش ب

، متناسـب بـا   آب آبیـاري با محاسـبه عمـق    جایگزین شد. لذا پارامتر تخلیه مجاز رطوبتی حذف گردید.
اي و بـا   صـورت قطـره   بـه  آبیاريدر درصد مورد نظر محاسبه شود.  آبیاريتیمار تعریف شده، باید مدت 

هـا و تثبیـت    و اطمینان از پر شدن لوله آبیاريدقیقه پس از شروع  10تیپ) انجام شد. ( آبیارينوارهاي 
مسیر قرار داده شـد  آخر هاي کوچکی زیر تعدادي از قطره چکان هاي ابتدا، وسط و  فشار سیستم، ظرف

 .گیـري شـد   کمک استوانه مدرج و در مدت سه دقیقه اندازهبا  ها آنریزش یافته از آب و میانگین حجم 
مـورد نیـاز هـر کـرت بـر       آب آبیاري). با تقسیم ارتفاع mm/hr( محاسبه شدآب شدت پخش نهایت در 

در هـر کـرت سـه بوتـه بـراي       محاسبه شد. آبیاري نوار تیپ، مدتآب متر، بر شدت پخش  حسب میلی
هـا   شده و سنجش صفات مـذکور بـر آن   گذاري سنجش هدایت روزنه و تشعشع فعال فتوسنتزي عالمت

  انجام شد.
تا  6 بین ساعات) 1998و کلی (رامیرز اي طبق روش  گیري هدایت روزنه جهت اندازه :ايهدایت روزنه

هاي یک سوم میانی  از برگ اي، سنجش هدایت روزنه ،آبیاري صبح، یک هفته پس از اعمال تیمارهاي 8
 شد.   گیري ) اندازه SC-1به کمک دستگاه پرومتر (مدلهر بوته 

میـزان   هاي یک سـوم وسـط هـر بوتـه،     برگ ها، در زمان باز شدن غوزه :فعـال فتوسـنتزيتشعشع 
 تـابش  دسـتگاه  توسط آفتابی ساعات به توجه با هاآن کانوپی میانی قسمت تشعشع فعال فتوسنتزي در

 گیري توسط ایـن دســتگاه اندازه شـدت تـابش قابل شد. گیرياندازه ) LcI-SD( فتوسنتزي فعال سنج
 تـا  380هــاي  گیري آن بـین طــول مــوج   است و گستره طیف اندازه sec/mols20000/ صـفر تـا بین

  .باشدمی درجه سلسیوس 70تا 10باشد. عملکرد بهینه ایـن دسـتگاه در دمـاي بین نانومتر می 750
گیـري مسـاحت بـرگ انتخـاب شـد.       سه بوته در هر کـرت بـراي انـدازه   در مرحله گلدهی  :سطح برگ

  گیري شد.  اندازه Image Jبا استفاده از نرم افزار گرافیکیهاي هر بوته  مساحت برگ
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) اسـتفاده شـد.   1998براي اندازه گیري نشاسته از روش برگوین و همکـاران ( : نشاستهغلظت  نییتع
 سـپس  ،ریختـه شـد   الیـ و درونحـاوي نشاسـته   آمـاده شـده    محلـول  از تـر یلیلـ یم کیدر این روش 

 از پـس . شـد  اضـافه  محلـول  بـه  درصد 98 کیسولفور دیاس تریلیلیم 5/2 ودرصد  5 فنل تریل یلیم5/0
  .شد خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه با نانومتر 485 موج طول در هانمونهي نور جذب زانیم قهیدق45
) 1956از روش دابـویز و همکـاران (  قند کل محلول براي اندازه گیري  :قند کل محلولغلظت  نییتع

 درون و شـد ه برداشـت حاوي عصاره گلـوکز،   شده آماده محلول از تریلیلیم 2استفاده شد. در این روش 
 تـر یلیلـ یم 5 و درصـد  5 فنـل  محلـول  تـر یلیلـ یم ک. یـ شد ختهیر مناسب شیآزما لوله ای 15 فالکون

 طـول  در هـا نمونـه ي نور جذب زانیم قهیدق 45 از پس. شد اضافه محلول به درصد 98 کیدسولفوریاس
 و 5، 10 ،15، 20، 25ي هـا غلظـت  بـا  گلوکز از. شد خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه با نانومتر 485 موج
  .شد هیته استاندارد محلول موالریلیم 35

درصد غوزه ها و قبل از برداشت محصول، براي تعیین عملکرد چین اول، وزن  50در زمان باز شدن 
یـک  سطحی معادل متـر  ، از اي حاشیه اثربا در نظر گرفتن غوزه، عملکرد کل، درصد زودرسی  30الیاف 

  .آمددست  هدرصد زودرسی از فرمول زیر بمربع برداشت صورت گرفت. 

درصد	زودرسی = 	
عملکرد	چین	اول

عملکرد	کل
× 100 

در سـطح احتمـال    LSDمورد تجزیه و تحلیل و با آزمون  SASآماري  ها، با نرم افزارهايداده تیدر نها
  مورد مقایسه قرار گرفت.درصد  5
  

  نتایج و بحث
سطح آبیاري  برهمکنشاي تحت تاثیر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هدایت روزنه :ايهدایت روزنه

گیاهان حاصل از بـذور دو بـار   در که در حالی ).1داري نداشته است (جدول اختالف معنیمنابع بذري و 
(جـدول   دار شـد معنـی درصد  1اي در سطح هدایت روزنهسطوح آبیاري بر تحت تاثیر در معرض تنش، 

 درصـد  100نشان داد کـه شـرایط آبیـاري     گیاهان دو بار در معرض تنشنتایج مقایسه میانگین در  ).1
کـه در  مربع در ثانیه بود. درحـالی  میلی مول در متر 37/50داراي بیشترین هدایت روزنه اي با میانگین 

مربـع در ثانیـه مشـاهده شـد      میلی مول در متر 94/7شرایط دیم کمترین هدایت روزنه اي با میانگین 
  ).  1شکل (
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  در دو بار و سه بار در معرض تنش پنبه رقم گلستانبرگ  اي بر هدایت روزنهآبیاري مختلف سطوح  اثر- 1شکل 

w0 ،w1، w2  وw3 گیاه آبی نیاز اساس بر آبیاري درصد 100 و 66، 33 شاهد، تیمار ترتیببه  
  

اي در گیاهان حاصل از سه بار در معرض تنش، تحت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هدایت روزنه
کـه بیشـترین    طوري به). 1درصد داشته است (جدول  5داري در سطح تاثیر سطح آبیاري اختالف معنی

کـه  مول در مترمربع در ثانیه بود. در حـالی  میلی 11/39درصد با میانگین  66ي اي در آبیار هدایت روزنه
مول در مترمربع در ثانیه  میلی 33/23اي با میانگین  کمترین میزان هدایت روزنه درصد 100تیمار آبیاري 

در تیمارهاي حاصل از دو و سه بار تنش بذري تحت شرایط تـامین   .رسدبه نظر می ).1(شکل  را داشت
اي در این تیمارها شده است. ها باعث افزایش هدایت روزنه دلیل انجام تعرق و باز بودن روزنه آب کافی به

آب برگ در اثر میزان اي نیز مبین این امر است که کاهش هدایت روزنهدر شرایط کمبود آب، همچنین 
تنش خشکی کاهش یافته و کاهش پتانسیل آب برگ باعث بسته شدن روزنه و در نتیجه کاهش هدایت 

) گزارش کردند میزان فتوسنتز، میزان 2008و همکاران ( یوال). 2004(بوتا و همکاران،  گردد اي میروزنه
   .داکردشرایط تنش آب کاهش پی داري درطور معنی اي و تعرق بههدایت روزنه

تنهـا   ،گیاهان دو بار در معـرض تـنش  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در : تشعشع فعال فتوسنتزي
درصـد داشـته اسـت     آمـاري یـک   داري در سـطح معنیبر تشعشع فعال فتوسنتزي تأثیر ح آبیاري وسط

فعـال فتوسـنتزي   نتایج حاصل از مقایسه میانگین نیز نشان داد که بیشترین میزان تشعشع ). 1(جدول 
کمتـرین   کـه حالیمربع در ثانیه بود. در  میکرومول در فوتون بر متر 47/155در شرایط دیم با میانگین 
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میکرومول در فوتـون   87/119با میانگین  درصد 100میزان تشعشع فعال فتوسنتزي در شرایط آبیاري 
گیاهـان سـه بـار در     در نشان داد کـه ). نتایج تجزیه واریانس 2شکل مربع در ثانیه مشاهده شد ( بر متر

اخـتالف   منابع بذريتشعشع فعال فتوسنتزي نیز تحت تاثیر اثرات متقابل سطح آبیاري و  ،معرض تنش
حاصل از گیاهان سه بـار در معـرض   نتایج تجزیه واریانس همچنین ). 1داري نداشته است (جدول معنی
درصـد اخـتالف    1ح آبیـاري در سـطح   نشان داد که تشعشع فعال فتوسـنتزي تحـت تـاثیر سـط    تنش 
در گیاهان سه بار تحـت تـنش،   نتایج مقایسه میانگین نشان داد که  ).1داري داشته است (جدول  معنی

و کمترین تشعشع فعـال فتوسـنتزي در    درصد 100بیشترین تشعشع فعال فتوسنتزي در تیمار آبیاري 
میکرومـول در فوتـون بـر     66/58و  6/111 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب با میـانگین  33تیمار آبیاري 

جا که سطح برگ هر گیاه مهم ترین اندام دریافت کننده  ن از آ). 2 مربع در ثانیه مشاهده شد (شکل متر
رسد در گیاهان دو بـار در معـرض تـنش در شـرایط     آید، به نظر میتشعشع توسط آن گیاه به شمار می

ها روي یکـدیگر  اندازي اندك برگپایین بودن سطح برگ، سایهدلیل  درصد ظرفیت زراعی به 33آبیاري 
ها نور کافی براي رشد را دریافت کنند و در نتیجه جذب تشعشع فعال فتوسنتزي را کاهش دهد و برگ

  را افزایش دهند.

  
  بر تشعشع فعال فتوسنتزي برگ پنبه رقم گلستان آبیاري اثر سطوح مختلف  -2شکل 

  معرض تنش در دو بار و سه بار در
w0 ،w1 ،w2  وw3 درصد آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه 100و  66، 33ترتیب تیمار شاهد،  به  
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گیاهـان دو بـار در معـرض تـنش     در منـابع بـذري   تیمارهاي مختلف آبیـاري و  برهمکنش  سطح برگ:
پنبـه  سطح برگ داري در سطح آماري پنج درصد بر  تأثیر معنیبار در معرض تنش  سهگیاهان برخالف 

سـطح بـرگ    حاکی از آن بود کهتنش تحت گیاهان دو بار نتایج مقایسه میانگین در ). 1(جدول  داشت
بیشترین مقدار بـود   063/0با میانگین S21 تیمار بذري  درصد ظرفیت زراعی و با 100شرایط آبیاري در 
میـزان سـطح بـرگ     کمتـرین  از 0064/0بـا میـانگین    S24 تیمار بـذري  و با که در شرایط دیمحالیدر 

 بذري نشـان داد کـه   منابعبرهمکنش اثر تیمارهاي مختلف آبیاري بر تیمارهاي . )3شکل ( برخوردار بود
سطح برگ کمتري نسبت به سایر تیمارهاي بذري برخـوردار بـود. در    از S24تیمار بذري در شرایط دیم 

بـا میـانگین    S24تیمـار بـذري    مربـوط بـه   بوته درصد ظرفیت زراعی، بیشترین مساحت برگ33آبیاري 
در مشاهده شد.  مربعمتر 015/0با میانگین  S20تیمار بذري  در ،و کمترین سطح برگ متر مربع 052/0

نسـبت بـه سـایر تیمارهـا از سـطح بـرگ        S24و  S21تیمارهاي بـذري   درصد ظرفیت زراعی، 66آبیاري 
درصد ظرفیت 100در آبیاري  همچنین .یکدیگر نداشتندداري با اختالف معنی وکمتري برخوردار بودند 

  ).  3(شکل کمترین سطح برگ را برخوردار بود متر مربع 016/0با میانگین S23  تیمار بذري زراعی،
 

 
  و  منابع بذري بر سطح برگ پنبه رقم گلستان در دو بار در معرض تنشآبیاري اثر سطوح مختلف   - 3شکل 

w0 ،w1 ،w2  وw3 درصد آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه 100و  66، 33تیمار شاهد، ترتیب  به  
  

در مرحله گلدهی، سطح برگ گیاهان سه بـار در معـرض تـنش،    نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
ـ  .)1درصد داشته است (جـدول   1داري در سطح سطح آبیاري اختالف معنی تأثیرتحت  کـه   طوریکـه هب
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در شرایط آبیـاري   کهحالیدر در بوته متر مربع  05/0بیشترین مساحت برگ در آبیاري دیم با میانگین 
تغییـر   ).2جـدول  ( کمترین مساحت برگ مشاهده شددر بوته متر مربع  016/0با میانگین  درصد 100

از طریـق آن آب مصـرفی را تنظـیم     ،سطح برگ فرآیند مهمی است که محصوالت زراعـی تحـت تـنش   
) و از طریق تعدیل سطح برگ، آب مورد نیاز را بر اساس محتوي آب خاك کـاهش  1996بلوم،کنند ( می
مشاهده کردند که در شرایط تنش خشـکی انـدازه    )2010( شهنشاه و ایزودا. )1996 پاسیورا،دهند (می

سـطح بـرگ نیـز در    در شرایط دو بـار تـنش،    طور کلیبه یابد.هاي پنبه کاهش میسطح برگ، در بوته
زیرا رشد سلول که شامل دو فرآیند تقسیم و بزرگ شدن سـلول اسـت    ،طوح خشکی کاهش پیدا کردس

شود و تا سلولی به اندازه کافی رشـد  گیرد که البته رشد سلول بیشتر متاثر میتحت تاثیر تنش قرار می
  ).1998پونس، نخواهد شد (المبرس و نکند، تقسیم انجام 

  
  غوزه30سطح برگ، عملکرد کل و وزن الیاف بر  آبیاري مختلف حواثرات سطمقایسه میانگین  - 2جدول 

غوزه در سه بار  30وزن الیاف 
 (گرم) تنش

 عملکرد کل در دو بار
  (گرم در متر مربع) تنش

  سطح برگ در سه بار 
 تیمار آبیاري  (متر مربع) تنش

43/52    b 97/251 c 05/0 a دیم  
00/58    a 83/513 b 03/0 b 33  درصد  
60/61    a 87/812 a 023/0 b 66 درصد 
46/61    a 57/984 a 016/0 c 100 درصد  

  
بـذري بـر   منـابع  متقابل تیمارهاي مختلف آبیاري و  اثرنشان داد که تجزیه واریانس نتایج : نشاسته بذر

). مقایسه 1(جدول  دار بوده استمعنی درصد 1سطح  درگیاهان دو بار در معرض تنش نشاسته بذر در 
بـا میـانگین   در شـرایط دیـم    S22 بـذري  میانگین نشان داد که بیشترین میزان تجمع نشاسته در تیمـار 

 بـذري  تیمار زراعی ظرفیت درصد 33 آبیاري شرایط در کهحالی در بود تر وزن گرم بر گرم میلی 2/47
S21 بـذري   منـابع برهمکنش اثر تیمارهاي مختلف آبیاري بر تیمارهاي . داشت را نشاسته میزان کمترین

کمتـرین میـزان    S23 تیمار بذري بیشترین میزان نشاسته و S22 تیمار بذري در شرایط دیم نشان داد که
درصـد ظرفیـت زراعـی،     33را داشـتند. در آبیـاري    تر وزن برگرم گرم میلی 15/38نشاسته با میانگین 

و  تـر  وزن گـرم  بـر  گـرم  میلـی  06/46بـا میـانگین    S20 تیمار بـذري  ته مربوط بهبیشترین میزان نشاس
مشاهده شـد. در   تر وزن گرم بر گرم میلی 18/37با میانگین  S21تیمار بذري کمترین میزان نشاسته در 
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) و کمتـرین  51/43بـه ترتیـب بیشـترین (    S21و  S22درصد ظرفیت زراعی، تیمارهاي بذري  66آبیاري 
بـا   S22 تیمـار بـذري   ،درصـد ظرفیـت زراعـی   100) میزان نشاسته برخوردار بودنـد. در آبیـاري   77/37(

  ).4شکلبرخوردار بود (از نشاسته بیشتري نسبت به سایر تیمارهاي بذري  63/41میانگین 
تنش، نشاسته بذر تحت تأثیر منابع نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در گیاهان سه بار در معرض 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که  ).1درصد داشته است (جدول  5داري در سطح بذري اختالف معنی
و  میلـی گـرم بـر گـرم وزن تـر      36/33بـا میـانگین    S31بیشترین میزان تجمع نشاسته در تیمار بـذري  
مشـاهده   میلی گرم بر گرم وزن تر 78/28با میانگین  S34کمترین میزان تجمع نشاسته در تیمار بذري 

). در طی خشکی دراز مدت انتقال مواد به علت کاهش آب قابل دسترس منجـر بـه تغییـر    3شد (جدول
هاي سازگار به خشـکی نظیـر قنـد هـا     شود. از سوي دیگر میزان محلولها میغلظت برخی از متابولیت

  یابد.افزایش می

  
  

  و منابع بذري بر غلظت نشاسته بذر پنبه رقم گلستان در دو بار در آبیاري ختلف اثر سطوح م -4شکل 
  درصد آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه 100و  66، 33ترتیب تیمار شاهد،  به w3و  w0 ،w1 ،w2 معرض تنش
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  تنش سه بار در گیاهان در معرض نشاسته بر يبذر منابع تیمارهاي اثراتمقایسه میانگین  -3 جدول
 تیمار منابع بذري  تر) گرم بر گرم وزن (میلی نشاسته

98/31  a S30  
36/33  a S31  
93/32  a S32  
99/31  a S33 
78/28 b S34  

  
متقابل تیمارهاي  نشان داد که اثرگیاهان دو بار در معرض تنش نتایج مقایسه میانگین در  :قند محلول

). 1(جـدول   معنـی دار بـوده اسـت    درصـد  1در سطح بذر  قند محلولبر منابع بذري مختلف آبیاري و 
 میلـی  97/65بـا میـانگین    S23تیمار بـذري  بذر نشان داد که  قند محلولمقایسه میانگین از نظر مقدار 

تیمـار بـذري    کـه حـالی  در بود بیشترین زراعی ظرفیت درصد 33 آبیاري شرایط در تر وزن گرم بر گرم
S24 مقـدار  از زراعـی  ظرفیـت  درصـد  33 آبیاري شرایط در تر وزن گرم بر گرم میلی 93/61 میانگین با 
 داد نشـان  بذري منابع بر آبیاري مختلف تیمارهاي اثر برهمکنش. بود برخوردار کمتري بذر محلول قند
قنـد محلـول   از محتـواي   تر وزن گرم بر گرم میلی 19/65 میانگین با دیم شرایط در S20 بذري تیمار که

کمتـري   قنـد محلـول  از میـزان   68/64بـا میـانگین   S22  بذريتیمار  کهحالیبیشتري برخوردار بود در 
 بذر محلول قند مقدار باالترین حاوي S23 تیمار بذري درصد ظرفیت زراعی، 33برخوردار بود. در آبیاري 

 S21 و S23 بـذري  تیمارهاي. شد مشاهده S24 بذري تیمار در بذر محلول قند مقدار کمترین کهحالی در
 گـرم  بـر  گـرم  میلـی  25/64 و 73/65 میانگین با ترتیب به زراعی، ظرفیت درصد 66 آبیاري شرایط در

 درصـد  100 آبیـاري  در. بودنـد  برخـوردار  بـذر  محلـول  قند مقدار میزان کمترین و بیشترین از تر وزن
 تـر  وزن گـرم  بـر  گـرم  میلـی  65/ 93 میـانگین  بـا  S20 بـذري  تیمار که شد مشاهده نیز زراعی ظرفیت

 نـکمتریـ تر وزن گرم بر گرم میلی 13/65 میانگین با S24 بذري تیمار و بذر محلول قند مقدار بیشترین
 نشـان  شـــ تن معرض در بار سه گیاهان در واریانس تجزیه نتایج ).5 جدول( داشت نظر این از را میزان

در داري اخـتالف معنـی  منـابع بـذري    و آبیـاري  سطح متقابل برهمکنش تاثیر تحت محلول قند که داد
 قند محلـول ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار 1داشته است (جدول  درصد 1سطح 

 ظرفیـت  درصـد  100 آبیـاري  در تـر  وزن گـرم  بـر  گرم میلی 69/37با میانگین  S34بذر در تیمار بذري 
 تـر  وزن گرم بر گرم میلی 03/32 میانگین با S33 بذري تیمار در بذر محلول قند مقدار کمترین و زراعی
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ـ  تیمـار  تنش معرض در بار دو گیاهان در پژوهش این در). 6جدول( شد مشاهده دیم شرایط در  ذريـب
S23 در اسـمزي  فشـار  تنظـیم  توانایی خود در محلول قند تجمع افزایش بادرصد  33شرایط آبیاري  در 

 بـر  مبنـی  مشـابهی  نتـایج  نیـز ) 2010( جـوهري . است داده نشان خود از شدید نسبتاً تنش به واکنش
 اهانـــ گی در کـه حالی در .کرد گزارش خشکی تنش شرایط در سلول در محلول قندهاي تجمع افزایش

 قنـد میـزان تجمـع    از تیمارها سایر به نسبت S33 بذري تیمار دیم شرایط تحت تنش معرض در بار سه
 در یــــــ خشک به لــــتحم درجه افزایش با که دهدمی نشان نتایج این. بود برخوردار کمتري محلول

 پژوهشی در) 2001( اهنس. یابدمی کاهش نیز هاآن در محلول قندهاي تجمع توانایی بذري، تیمارهاي
 و نشاسـته  تجزیه افزایش نتیجه در تنش، به واکنش در سویا هايبرگ در هگزوزها افزایش که داد نشان

  .باشدمی ساکارز
نشان داد کـه عملکـرد کـل تحـت     گیاهان دو بار در معرض تنش نتایج تجزیه واریانس در  :عملکرد کل

). نتـایج تجزیـه   4داري نداشته است (جـدول  اختالف معنی منابع بذريبرهمکنش سطح آبیاري و  تأثیر
داري داشته معنیاختالف  درصد 1سطح آبیاري در سطح  تأثیرواریانس نشان داد که عملکرد کل تحت 

درصـد ظرفیـت    100). نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که در شرایط آبیـاري  4است (جدول 
در شـرایط آبیـاري    کهحالیگرم در متر مربع داراي بیشترین عملکرد کل در  57/984با میانگین  زراعی

نتـایج   ).2جـدول مشـاهده شـد (  گرم در متر مربع کمترین میزان عملکرد کل  97/251دیم با میانگین 
 بـرهمکنش  تـأثیر نشان داد کـه عملکـرد کـل تحـت     گیاهان سه بار در معرض تنش تجزیه واریانس در 

نتـایج   .)4درصـد داشـته اسـت (جـدول      5داري را در سـطح  اختالف معنی منابع بذريسطح آبیاري و 
 9/958بـا میـانگین    S32ري حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد کل در تیمـار بـذ  

بـا   S31درصد ظرفیت زراعی و کمتـرین عملکـرد کـل در تیمـار بـذري       33گرم در متر مربع در آبیاري 
به نظـر  ). 6بود (جدول  درصد ظرفیت زراعی 100گرم در متر مربع در شرایط آبیاري  33/121میانگین 

درصـد   100آبیـاري  در شـرایط   S31بار تنش کاهش عملکـرد در تیمـار بـذري     3رسد تحت شرایط می
کـه   طوريبه ثیري منفی بر عملکرد داشته است.أباعث افزایش رشد رویشی شده و تفقط  ،ظرفیت زراعی

ها و در نهایت باعث کاهش عملکـرد پنبـه در سـطح    باعث کاهش تعداد غوزه تولیدي، کاهش وزن غوزه
مبـین  درصد ظرفیت زراعـی   33آبیاري تحت شرایط  S32تیمار بذري نتایج افزایش عملکرد در . شود می

باعث کاهش سرعت رشد رویشی، تولید گـل تحریـک شـده و بـا حفـظ      کمبود آب شرایط این است که 
سـزنر و همکـاران   از نظـر  ). 2009بیسـال و همکـاران،  یابـد ( ها وزن سی غوزه و عملکرد افزایش مـی  آن
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هاي پنبه در قبل از گلدهی، باعث کـاهش تولیـد    در شرایط تنش خشکی در آغاز رشد گیاهچه) 2015(
ها در بوته و نهایتاً کاهش عملکرد کل گیـاه   ها و نگهداري آنهاي فتوسنتزي براي تقاضاي غوزه فرآورده

مطابقـت  ایـن پـژوهش،    نتایج حاصـل از  که با باشدهاي مختلف متفاوت میشود که در بین ژنوتیپمی
  دارد.

نشان داد که عملکـرد چـین   گیاهان دو بار در معرض تنش نتایج تجزیه واریانس در  :عملکرد چین اول
درصـد داشـته    1داري در سـطح  اخـتالف معنـی   منابع بذريبرهمکنش سطح آبیاري و  تأثیراول تحت 

بـا   S20بـذري  در تیمار  ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد چین اول4است (جدول 
و کمتـرین عملکـرد در چـین     درصد ظرفیت زراعـی  100گرم در متر مربع در آبیاري  90/552میانگین

). 5جـدول متـر مربـع در شـرایط دیـم بـوده اسـت (       گرم در 43/54با میانگین  S21 بذري  در تیمار اول
بـا   S23نشان داد که در شرایط دیم تیمـار بـذري    منابع بذريو برهمکنش اثر تیمارهاي مختلف آبیاري 

درصـد   33در آبیـاري   گرم در متر مربع بیشترین عملکرد چین اول را برخـوردار بـود.   10/237میانگین 
گرم در متر مربع نسبت به سایر تیمارهاي بذري از  67/340با میانگین تیمار بذري  S23 ظرفیت زراعی، 
درصـد ظرفیـت زراعـی تیمـار      66در شرایط آبیـاري   باالتري در چین اول برخوردار بود. میزان عملکرد

با میـانگین   S22گرم در متر مربع بیشترین عملکرد چین اول و تیمار بذري  9/518با میانگین  S20بذري 
درصـد   100گرم در متر مربع کمترین عملکرد چین اول را برخوردار بـود. در شـرایط آبیـاري     57/287

گرم در متر مربع داراي بیشترین عملکرد چـین اول   90/552گین با میان S20 تیمار بذري ظرفیت زراعی
نشـان داد کـه عملکـرد    گیاهان سه بار در معـرض تـنش    حاصل از). نتایج تجزیه واریانس 5جدولبود (

درصد داشـته   1داري در سطحاختالف معنی منابع بذريبرهمکنش سطح آبیاري و  تأثیرچین اول تحت 
نشـان داد کـه بیشـترین    تـنش   تحـت گیاهان سه بار در ). نتایج مقایسه میانگین صفات 4است (جدول 

درصد ظرفیـت   66گرم در متر مربع در آبیاري  1/527با میانگین  S30تیمار بذري عملکرد چین اول در 
گـرم در متـر مربـع در شـرایط      14بـا میـانگین    S31بذري زراعی و کمترین عملکرد چین اول در تیمار 

در  بـذري نشـان داد کـه   منـابع  برهمکنش اثر تیمارهاي مختلف آبیاري بـر تیمارهـاي    ي دیم بود.آبیار
داراي بیشـترین عملکـرد چـین     گرم در متر مربع 43/72با میانگین  S32شرایط آبیاري دیم تیمار بذري 

میـانگین   باS32 بذري  تیمار در درصد ظرفیت زراعی، بیشترین عملکرد چین اول 33اول بود. در آبیاري 
گرم در متـر مربـع از عملکـرد کمتـري      77/86با میانگین S31  و تیمار بذري گرم در متر مربع 43/432

بـا  S30 درصد ظرفیت زراعی تیمـار بـذري    66نسبت به تیمارهاي دیگر برخوردار بود. در شرایط آبیاري 
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 23/304بـا میـانگین    S33و تیمار بذري  بیشترین عملکرد چین اول گرم در متر مربع 10/527میانگین 
گـرم   67/290با میـانگین   S30را برخوردار بود. تیمار بذري  کمترین عملکرد چین اول گرم در متر مربع

از بیشترین عملکرد چـین اول برخـوردار بـود     درصد ظرفیت زراعی 100در متر مربع در شرایط آبیاري 
تیمارهـاي  یط دو بار و سه بار تـنش،  تحت شراتنش شدید آب در شرایط نتایج نشان داد که ). 6جدول(

 ) هماهنگی دارد.2011( و همکاران سامرو که با نتایج برخوردار بودندکاهش عملکرد از  S31 وS21 بذري 
اي است که تحـت تـاثیر تعـداد زیـادي از فرآینـدهاي فیزیولـوژیکی و       خصوصیت پیچیده گیاه،عملکرد 

ساختار ژنتیکی گیاه و اثرهاي متقابل آنها، عملکرد گیاهـان  مورفولوژیکی واقع میشود و شرایط محیطی، 
اعمال تنش طوالنی مدت به گیاه باعـث   .)1996(مانیوکس و بالحسن،  زراعی را تحت تاثیر قرار میدهد

دهد و از این طریـق باعـث   کاهش اندازه و یا توقف رشد برگ شده و سطح فتوسنتز کننده را کاهش می
) کـاهش  2010و همکاران ( سینگشود. با این وجود ایت کاهش عملکرد میکم شدن رشد گیاه و در نه

دار عملکـرد پنبـه را در واکـنش بـه کمبـود آب خـاك، ناشـی از کـاهش در تعـداد و وزن غــوزه          معنـی 
تحت شرایط دو بار و سـه بـار تـنش بیشـترین      S30 و S20تیمارهاي بذري نتایج نشان داد که  برشمردند.

افزایش آبیـاري تـاثیري مثبـت بـر عملکـرد ایـن بـذور        رسد به نظر میلذا  داشتند.عملکرد چین یک را 
  داشته است.
گیاهـان دو بـار در   نتایج حاصل از تجزیه واریـانس نشـان داد کـه در     :غوزه در چین اول 30وزن الیاف 

چـین اول  کنش این دو تیمار بر وزن الیاف  و برهممنابع بذري اثر اصلی تیمارهاي آبیاري، معرض تنش 
گیاهـان سـه بـار در    کـه در  ، در حـالی )4(جدول دار بود ترتیب در سطح یک، پنج و پنج درصد معنی  به

داري بر وزن الیاف چـین اول در سـطح آمـاري یـک درصـد       تنها تیمار آبیاري تأثیر معنی ،معرض تنش
کـه بیشـترین و   نشـان داد  گیاهان دو بار در معـرض تـنش   نتایج مقایسه میانگین در  ).4داشت (جدول

 بـا  W0 S20تیمـار  و گـرم  33/85 میـانگین  بـا  S21 W2 به ترتیب به تیمـار  کمترین وزن الیاف چین اول
گرم داراي  43/59با میانگین  S22در شرایط آبیاري دیم تیمار بذري  .داشتند تعلق گرم 33/50 میانگین

گرم بود (جـدول   33/50با میانگین  S20بیشتري نسبت به تیمار بذري  غوزه در چین اول 30وزن الیاف 
تیمـار   غـوزه در چـین اول در   30درصد ظرفیت زراعی، بیشـترین وزن الیـاف    33). در شرایط آبیاري 5

نسـبت بـه سـایر تیمارهـا      غوزه کمتري در چـین اول  30نیز از وزن الیاف S22 و تیمار بذري  S21 بذري
غـوزه در   30بیشـترین وزن الیـاف    S21درصد ظرفیت زراعی، تیمـار بـذري    66برخوردار بود. در آبیاري 
 S22 غوزه در چین اول برخـوردار بـود. تیمـار بـذري     30کمترین وزن الیاف  S23چین اول و تیمار بذري 
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W3  مقایسـه میـانگین  نتایج  ).5ا بود (جدول غوزه بیشتري را دار 30گرم، وزن الیاف  57/75با میانگین 
گـرم از وزن   60/61درصد با میـانگین   66نشان داد که تیمار آبیاري گیاهان سه بار در معرض تنش در 

 43/52که در شرایط دیم کمترین وزن الیاف بـا میـانگین   غوزه بیشتري برخوردار بود در حالی 30الیاف 
 خفیف تنش موجب زراعی ظرفیت درصد 66 آبیاري تیمار رسدمی نظر به ).2جدول گرم مشاهده شد (

 هـا آن حفـظ  بـا  و شده تحریک گل تولید رویشی، رشد سرعت کاهش مقابل در شود،می پنبه مزرعه به
  .یابدمی افزایش یافتهتنش بذري تیمارهاي در عملکرد

در گیاهان دو بار در معرض تنش نشان داد که درصـد زودرسـی    تجزیه واریانسنتایج  :درصد زودرسی
درصد داشته است (جدول  5داري در سطح تحت اثرات متقابل سطح آبیاري و منابع بذري اختالف معنی

 میـانگین  بـا  S24 W0). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد زودرسی در تیمـار بـذري   4
. اسـت  ودهـــ ب درصد 29/20 نـــیـمیانگ با S23 W3 به مربوط بذري یمارت تریندیررس و درصد 46/80

 تیمار دیم آبیاري شرایط در که داد نشان بذري منابع تیمارهاي بر آبیاري مختلف تیمارهاي اثر برهمکنش
 آبیاري شرایط در. داشت دیگر هاي تیمار به نسبت بیشتري زودرسی درصد 46/80 میانگین با S24 بذري

 مشاهده درصد 13/44 میانگین با S21 بذري تیمار در زودرسی درصد بیشترین زراعی، ظرفیت درصد 33
 در. بود تردرصد نسبت به سایر تیمارهاي بذري دیرس 23/25میانگین  با S22 بذري تیمار کهحالی در. شد

از درصـد زودرسـی بیشـتري     94/53با میانگین  S20 بذري تیمار زراعی، ظرفیت درصد 66 آبیاري تیمار
 شرایط در. بود بذري تیمارهاي سایر از تر دیررس درصد 05/25 میانگین با S22برخوردار بود. در حالی که 

 هـاي  تیمـار  سایر به نسبت درصد 38/54 میانگین با S20 بذري تیمار زراعی ظرفیت درصد 100 آبیاري
 که داد نشان تنش معرض در بار سه گیاهان در ســـواریان تجزیه نتایج). 5 جدول( بودند ترزودرس بذري
 درصـد  1در سـطح  داري ع بذري اختالف معنیـمناب و آبیاري سطح متقابل اثرات تحت زودرسی درصد

). نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد زودرسی مربوط به 4داشته است (جدول 
درصـد   33که در شـرایط آبیـاري   حالی درصد در شرایط دیم بود در 79/63با میانگین  S31تیمار بذري 

تر از سایر تیمارهاي بذري بود (جـدول  درصد، دیررس 56/11با میانگین  S32ظرفیت زراعی تیمار بذري 
گیرد. در ). زودرسی یک صفت ژنتیکی است که تحت شرایط محیطی بویژه محتواي آب خاك قرار می6

کمبود آب، رقابت بر سر مصرف آب بین غوزه و برگ از یک طرف سـبب کـاهش رشـد طـولی و      شرایط
درصـد ظرفیـت زراعـی     100ها قبل از رسـیدن  باز شدن غوزه عرضی الیاف شده و از طرف دیگر موجب

- ). تنش خشکی باعث کاهش عملکرد، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه و زودرسی می1996بات، شود ( می
  ).2009عالیشاه و احمدیخواه، شود (
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  بذري بر عملکرد و اجزاي عملکرد  منابع وآبیاري تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف  -4 جدول

ات
ییر

 تغ
ابع

من
  

دي
 آزا

جه
در

  

  میانگین مربعات
 عملکرد کل

  عملکرد چین اول    (گرم در متر مربع)
غوزه چین  30وزن الیاف     در متر مربع) گرم(

  زودرسیدرصد     اول (گرم)

دو بار 
  تنش بذر

سه بار 
  دو بار     تنش بذر

  تنش بذر
سه بار 
دو بار     تنش بذر

  تنش بذر
سه بار 
دو بار     تنش بذر

  بذر تنش
سه بار 
  تنش بذر

26/40  2  تکرار ns 44/59  ns  27/2481 ns 80/87 ns  04/39 ns 16/130 ns  37./  ns 10/0 ns 
99/711  3  سطح آبیاري ** 59/398 **  81/537275 ** 98/671 **  61/751 ** 65/719 **  82/5 ** 89/13 ** 
09/14  6  خطاي اصلی  15/32   77/21165  46/24   33/34  39/50   08/0  19/0  
48/47  4  منابع بذر ns 15/32 ns  48/41568 * 78/39 *  54/117 * 08/94 ns  75/0 ** 72/0 * 

 ×سطح آبیاري
51/27  12  منابع بذر ns 29/34 *  94/130517 ** 52/32 **  56/117 * 16/58 ns  37/0 * 92/0 ** 

47/38  43/25502   18/45  72/58  32  خطاي فرعی    10/30  64/35    08/0  14/0 

  39/5  96/4    48/12  66/8    47/27  92/16    68/19  32/18  -  ضریب تغییرات

  داريعدم معنی nsدرصد  5داري در سطح درصد، * معنی 1داري در سطح ** معنی
  

  و منابع بذري بر برخی صفات مطالعه شده در دو بار در معرض تنش آبیاري اثرات متقابل سطوح مختلف   - 5جدول
درصد 
  زودرسی

وزن الیاف سی 
 غوزه (گرم)

   عملکرد چین اول
  )گرم در متر مربع(

   قند محلول بذر
  )گرم بر گرم وزن تر میلی(

   نشاسته بذر
 WS )میلی گرم بر گرم وزن تر(

34/74 a 33/50 i 220fg 65/63 a-d ab66/45  W0S20  
66/53 bc 86/52 i 43/54 h c-f 33/65  c44/42  W0S21  
73/73 a 43/59 e-i 57/235 fg e-g99/64  a20/47  W0S22  
45/70 a 33/53 i 10/237 fg a-e43/65  d-f19/39  W0S23  
46/80 a 16/59 e-i 57/219 fg c-f30/65  a58/46  W0S24  
65/37 d 83/66 b-g 10/205 fg e-g00/65  a46/46  W1S20  

13/44 cd 10/67 b-f 77/281 ef d-g14/65  ef87/37  W1S21  
22/25 e 43/57 hi 43/172 g a97/65  f62/36  W1S22  
83/36 d 66/65 c-h 67/340 de fg86/64  bc07/43  W1S23  
16/43 d 20/58 g-i 67/274 ef i93/61  d-f23/39 W1S24  

94/53 bc 66/69 b-d 90/518 a-c a-d67/65 ef96/36  W2S20  
85/44 b-d 33/85 a 90/468 a-c h25/64 ef76/37 W2S21  
05/25 e 90/68 b-d 57/287 ef gh67/64  bc22/43  W2S22  
37/41 d 40/65 c-g 77/439 bc ab73/65 cd97/41 W2S23  
23/41 d 80/67 b-e 10/429 b-d a-d55/65  bc93/42 W2S24  
38/54 b 80/62 d-h 90/552 a a-c93/65  d-f23/39  W3S20 

74/45 b-d 50/70 b-d 77/425 cd b-f 39/65  ef47/38  W3S21  
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75/46 b-d 56/75 b 43/526 ab b-f40/65  cd64/41  W3S22  
29/20 e 33/72 bc 57/159 g a-c73/65  de48/39  W3S23  
68/21 e 66/57 g-i 77/243 e-g d-g13/65  ef94/37  W3S24  

w0 ،w1 ،w2  وw3 گیاه آبی نیاز اساس بر آبیاري درصد 100 و 66، 33 شاهد، تیمار ترتیببه   
 ترتیـب به آبیاري مختلف تیمارهاي معرض در) زراعی سال دو( بار دومین براي یافته تنش يبذرها و) S20( کد با شاهد بذر

  .)S24( درصد 100 ،)S23( درصد 66 ،)S22( زراعی ظرفیت درصد 33 ،)S21( دیم شامل
 

  بر برخی صفات مطالعه شده در سه بار در معرض تنشو منابع بذري آبیاري اثرات متقابل سطوح مختلف  - 6جدول
درصد 

  زودرسی 
  چین اول عملکرد

 )مربع گرم در متر(
  عملکرد کل

 مربع) (گرم در متر
  قند محلول بذر

  WS )میلی گرم بر گرم وزن تر(

07/63 a 43/18 h 33/195 h-j   a-d 46/32  W0S30  
7/63 a 14h 9/156 ij    b-d61/31  W0S31  

55/28 c-f 43/72 f-h 00/322 g-i    ab21/36  W0S32  
77/26 c-f 42gh 33/192 ij    a-d55/33  W0S33  
74/38 b-d 23/50 f-h 00/374 g-h    d-e52/29  W0S34  
24/26 c-f 67/98 f-h 33/573 b-e    d59/30  W1S30  
96/24 c-f 77/86 f-h 17/735 b    a07/37  W1S31  
54/11 f 43/432 ab 9/958 a   a-c 05/33  W1S32  

74/35 b-e 33/159 e-f 67/706 bc    cd12/31  W1S33  
72/14 ef 9/262 de 9/740 b    d61/30  W1S34  
03/13 ef 1/527 a 43/746 b    b-d70/31  W2S30  
84/15 d-f 23/436 ab 77/547 c-f    a-c65/35  W2S31  
77/19 d-f 43/406 a-c 00/520 d-f   a-d 03/33  W2S32  
75/19 d-f 23/304 b-d 23/434 e-g    d69/30  W2S33  
80/13 ef 67/498 a 33/666 b-d    de62/29  W2S34  
84/25 c-f 67/290 c-e 1/413 e-g   a-d 16/33  W3S30  
39/46 a-c 67/114 f-h 33/121 j    de16/29  W3S31  
47/52 ab 116f-h 77/135 j    de42/29  W3S32  
70/32 b-f 33/179 d-f 00/195 j-i    a-d59/32  W3S33  
79/18 d-f 23/282 cd 00/400 e-g   e 36/25  W3S34  

w0 ،w1 ،w2  وw3 درصد آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه 100و  66، 33ترتیب تیمار شاهد،  به.  
)، S31شامل دیم ( ترتیب بهدر معرض تیمارهاي مختلف آبیاري براي سومین بار تنش یافته بذرهاي ) و S30کد (بذر شاهد با 

  )S34درصد S33 ،(100 )درصد S32 ،(66 )درصد ظرفیت زراعی ( 33
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نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که در گیاهان دو بـار در معـرض تـنش، عملکـرد      همبستگی صفات:
داري را با میزان سـطح بـرگ، وزن الیـاف    درصد همبستگی مثبت و معنی 1چین اول در سطح احتمال 

داري را با میزان تشعشع فعـال فتوسـنتزي داشـته اسـت     غوزه و همچنین همبستگی منفی و معنی 30
). بنابراین نتایج همبستگی مثبت و معنی دار مؤید نقش این صفات در عملکرد باال بود. نتـایج  7(جدول 

ضرایب همبستگی نشان داد که در گیاهان دو بار در معرض تنش ، درصد زودرسی همبستگی منفـی و  
نتزي و در درصد با عملکرد کل و میزان تشعشع فعال فتوسـ  1داري را به ترتیب در سطح احتمال معنی

 ).7غوزه داشته است (جدول  30درصد با وزن الیاف  5سطح احتمال 

 ،دلیل پیشرفت رشد بـه طـرف رسـیدگی فیزیولوژیـک     رسد در شرایط تنش کمبود آب بهبه نظر می
در نتیجه میزان و  گرددها سبب عدم دریافت نور کافی جهت رشد میو نیز پیري زودرس برگزودرسی 

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که در گیاهان سه بـار  یابد. کاهش میسنتزي جذب تشعشع فعال فتو
داري را بـا  درصـد همبسـتگی مثبـت و معنـی     1در معرض تنش، عملکرد چین اول در سـطح احتمـال   

داري را بـا زودرسـی و سـطح بـرگ داشـته      غوزه و همبستگی منفی و معنی 30عملکرد کل، وزن الیاف 
برگ به دلیل تحریک رشد رویشی افزایش یافته و تاثیري منفی بر عملکـرد   رسد سطحبه نظر میاست. 

همچنین نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که در گیاهان سه بار در معرض تنش، عملکرد داشته است. 
داري را با میزان قند محلول داشـته اسـت   درصد همبستگی مثبت و معنی 5چین اول در سطح احتمال 

در میزان قندهاي افزایش رسد آبی، به نظر میدر شرایط کمنتایج این پژوهش نشان داد که ). 8(جدول 
و خسارت کمتـر گیـاه در   دلیل مکانیسم سازگار یافته براي حفظ و نگهداري پتانسیل اسمزي  بهمحلول 

تجمــع نیــز هــاي مختلــف پــژوهش ســبب افــزایش عملکــرد چــین اول شــده اســت. ،مقابلــه بــا تــنش
نتـایج ضـرایب    ).2015کننـد (ژانـگ و همکـاران،    ها را در شرایط تنش خشکی تأئیـد مـی   کربوهیدرات

غوزه در چین اول در گیاهان سه بار در معـرض تـنش در سـطح     30همبستگی نشان داد که وزن الیاف 
 سـطح  در نیـز  و فتوسـنتزي  فعـال  تشعشـع  میزان با را داريدرصد همبستگی منفی و معنی 5احتمال 
و  منفـی  همبسـتگی  و کـل  عملکـرد  بـا  را داري معنـی  و مثبـت  همبستگی ترتیب به درصد 1 احتمال

طور کلی در گیاه پنبه صفات عملکرد و زودرسـی تحـت    هباست.  داشته زودرسی درصد با را داري معنی
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که در گیاهـان سـه بـار    . تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار میگیرند

داري را با عملکـرد کـل   درصد همبستگی منفی و معنی 1زودرسی در سطح احتمال  ش، درصدتحت تن
 در گیاهـان توان نتیجه گرفت که با افزایش زودرسی به طور کلـی  به عبارتی می ).8 جدول( داشته است

نیـز در  چـین اول  و مضـاف بـر آن عملکـرد     کلغوزه و عملکرد  30میزان وزن الیاف تنش تحت بار  دو
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زودرسی گیاهان روي عملکرد رسد به نظر میه طور کلی ب تنش کاهش یافته است.سه بار تحت گیاهان 
آنها موثر بود، ولی چون در پنبه برداشت در مراحل رشد وجود دارد، زودرسی تـأثیر متفـاوتی بـه چـین     

   ت.نخست و دوم خواهد گذاش
  

  و بار در معرض تنشضریب همبستگی بر صفات مورد مطالعه در گیاهان د -7جدول 
 

هدایت 
  ايروزنه

تشعشع فعال 
  فتوسنتزي

سطح 
قند   نشاسته  برگ

 محلول
عملکرد 

  کل
عملکرد 
  چین اول

 30وزن الیاف 
 زودرسی  غوزه چین اول

265/0  -186/0 1  ايهدایت روزنه * 157/0- 037/0 322/0 * 305/0 * 205/0 204/0- 
-347/0 -217/0 -037/0 178/0 -022/0 1   تشعشع فعال فتوسنتزي ** 164/0-  116/0 

-265/0 1    سطح برگ * 224/0 333/0 ** 448/0 ** 220/0 228/0- 
-307/0 -199/0 101/0 1     نشاسته * 299/0 * 300/0 * 

 089/0 001/0 129/0 184/0 1     قند محلول
537/0 1       عملکرد کل ** 359/0 ** 399/0- ** 

484/0 1        عملکرد چین اول ** 042/0 
غوزه  30وزن الیاف 

-320/0  1         چین * 

 1         زودرسی
ns ،داريدرصد عدم معنی 5داري در سطح درصد، * معنی 1داري در سطح ** معنی 

  

  صفات مورد مطالعه در گیاهان سه بار در معرض تنشدر نتایج ضریب همبستگی -8جدول 
هدایت  

  ايروزنه
تشعشع فعال 

  فتوسنتزي
سطح 
قند   نشاسته  برگ

 محلول
عملکرد 

  کل
عملکرد 
  چین اول

 30وزن الیاف 
 زودرسی  غوزه چین اول

019/0  -099/0 1  ايهدایت روزنه  125/0 069/0- 239/0  229/0  195/0 186/0- 
506/0 117/0 055/0 -239/0 1   تشعشع فعال فتوسنتزي ** 242/0-  317/0- * 298/0 * 

019/0 1    سطح برگ  320/0- * 140/0-  369/0- ** 253/0- 161/0 
094/0 164/0 123/0 1     نشاسته  140/0  130/0-  

315/0 113/0 1     قند محلول * 212/0 023/0- 
754/0 1       عملکرد کل ** 717/0 ** 806/0- ** 

666/0 1        عملکرد چین اول ** 716/0- ** 
غوزه  30وزن الیاف 

-656/0  1         چین ** 

 1         زودرسی
ns ،داريدرصد عدم معنی 5داري در سطح درصد، * معنی 1داري در سطح ** معنی 

  



  1400)، 1) شماره (9هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                          182

  کلی گیري نتیجه
بیشـترین   S32تیمـار بـذري    ،تـنش گیاهان سه بار در معـرض  در  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

درصـد   66آبیـاري   تحـت شـرایط   کـل مقدار عملکـرد   شترینبیهمچنین  عملکرد کل را دارا بوده است.
گیاهان دو بـار در معـرض تـنش،    حاصل از  نتایج بود.گیاهان دو بار در معرض تنش در  ،ظرفیت زراعی

صـد نیـاز آبیـاري شـان تـامین شـده       در 66که  هایی زمینمبین این مسئله است که بذور استحصالی از 
هاي فتوسـنتزي، فشـار اسـمزي مناسـب بـراي      هدر بذر، ضمن ذخیره فرآوردقند محلول بودند با تجمع 

بیشـتري نسـبت بـه سـایر تیمارهـاي       تحملرسد از  لذا به نظر میکنند.  آبیاري را فراهم میشرایط کم 
تیمارهـاي   کـه  نشان دادنتایج  گیاهان دو و سه بار در معرض تنش دربرخوردار باشد. به خشکی بذري 
هزینـه  ور شده و گیـاه  ذرسی ب ، سبب دیرآبیاري زیاد و مداومتر بودند و تحت شرایط دیم زودرس بذري

  کنند.هاي کوچک با بذور ریزتر تولید می زیادي را صرف رشد رویشی کرده بنابراین غوزه
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Abstract 2 
Background and objectives: Climate change has made access to water resources 
more difficult. Therefore, inducing water stress tolerance in seed production can 
bring about a major revolution in agriculture by achieving optimum yield and 
potential seed while reducing water consumption. Evaluating the physiological 
characteristics of cotton seeds derived from water-stressed treatments and studying 
their growth status and yields will give us a more comprehensive view of seed 
reproduction for stressed soils. 
Materials and Methods: This study was conducted with the aim of evaluating the 
physiological potential of cotton seeds from different irrigation treatments for 
reproduction of cotton seeds for farm in Golestan province under water stress 
conditions. The experiment was conducted in a factorial incomplete block 
experiment with three replicates during the 1396-97 harvest season. The main plot 
includes 4 irrigation levels including rainfed, 33, 66 and 100% of field capacity and 
the sub-factor also includes seed treatments in 5 sub-plots including control 
(supplementing seed from sales centres) and 4 seed levels obtained from different 
irrigation levels (rainfed, 66 and 100% of field capacity). 
Results: The results showed that the number of seed stress exposures had 
significantly different effects on plant physiological traits and yield. At 33% water 
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stress exposure, the harvested seeds, double (S22) (two crop years) and triple 
(S32), at 33% FC water exposure (and the lowest and highest starch and 
carbohydrate solution, respectively) had 36.62 and 65.97 mgFw-1. So, 33% FC 
irrigation was not water deficit stress for S22. Whereas, irrigation, 33% FC, yield 
of first crop in S22, at double water stress exposure of 172.43 g/m2 to S32 reached 
432.43 g/m2 at triple water stress exposure. However, when irrigation of 33% FC, 
seedlings subjected to irrigation treatment of 66% FC for double (two crop years) 
(S23) in double water stress exposure compared to triple water stress exposure, the 
first crop yield decreased. The decreasing leaf area of S23 treatments in double 
rainwater and 100% FC water stress exposure suggests that both rainwater and 
more irrigation are stressful to S23. 
Conclusion: In general, both rain feeding and high irrigation are not recommended 
for seed reproduction. Seed multiplication at 33% FC irrigation, in addition to 
reducing water use, can produce high potential seed with stress tolerant plants. The 
increase in first crop yield in S32 resulting from seed production under triple water 
stress conditions indicates the importance of stress memory activity in inducing 
S22 and S32 in water deficit tolerance. 
 
Keywords: Cotton, Water stress, Leaf area, Yield, Starch 
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