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به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر تشعشع دریافتی و عملکرد برخی ژنوتیپ های پنبه، 
کامل  های  بلوک  قالب طرح  در  یک  بار خرد شده  های  آزمایش کرت  از  استفاده  با   1392 سال  در  پژوهشی 
تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات شوری و زه کشی رودشت اصفهان انجام شد. تیمارهای آب آبیاری در 
سه سطح )4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر( کرت های اصلی و دو رقم تجاری ورامین و شایان  به همراه 6 موتانت 
پنبه کرت های فرعی را تشکیل دادند. تأثیر تیمارهای شوری بر صفات تعداد غوزه در بوته و عملکرد وش در سطح 
5 درصد از نظر آماری معنی دار بود اما تأثیر برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزای عملکرد از نظر آماری 
معنی دار نبود. بر اساس نتایج در هنگام صبح مقدار نور دریافت شده در مرکز سایه انداز در تیمارهای 12، 8 و 4 
دسی زیمنس بر متر به ترتیب برابر329، 317 و 303 فوت کندل و در ظهر به ترتیب 358، 348 و 310 فوت کندل 
بود. عملکرد وش در تیمار 8 و 12 دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار 4 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 16 و 20/3 
درصد کاهش یافت. رقم شایان   با عملکرد 2852 کیلوگرم وش باالترین مقدار عملکرد را تولید کرد اما تفاوت 
معنی داری بین عملکرد این رقم با سایر موتانت ها وجود نداشت. با در نظر گرفتن عملکرد و درصد کیل، رقم 

شایان  و دو موتانت LM1673 و LM1303  برای کشت در منطقه مطالعه مناسب هستند. 

aj.2019.116463.1223/10.22092
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مقدمه 
     پنبه )Gossypium hirsutum L.( گیاهی 
است رشد نامحدود و برداشت چند چین از این 
است.  پذیر  امکان  زراعی  سال  یک  در  گیاه 
شناسایی  جهان  در سطح  پنبه  گونه   50 از  بیش 
كشت  زراعی  صورت  به  گونه   4 تنها  كه  شده 
سال  در   .)Stewart et al., 2010( می شود 
اراضی  از  هکتار  هزار   72 حدود   1393-1394
یافته  اختصاص  پنبه  به كشت  كشاورزی كشور 
محصول  این  آبی  كشت  عملکرد  متوسط  و 
معادل 2444 كیلوگرم وش در هکتار بوده است 

  .)Agricultural Statistics, 2016(
    پنبه اگرچه گیاهی متحمل به شوری است 
اما تنش شوری به ویژه در نواحی خشک و نیمه 
این  تولید  افت  موجب  می تواند  جهان  خشک 
 .)Rodriguez-Uribe et al., 2011( شود  گیاه 
تنش اسمزی، سمیت یونی و عدم توازن عناصر 
تنش  منفی  اثرات  جمله  از  گیاه  در  غذایی 
 Sairam & Tyagi,( هستند  پنبه  گیاه  در  شوری 
به كارگیری  آزمایش  از  حاصل  نتایج   .)2004

 10 و   6/2  ،2/3( شور  آب  مختلف  تیمارهاي 
دسي زیمنس بر متر( بر روی پنبه رقم ورامین در 
اصفهان  رودشت  كشاورزي  تحقیقات  ایستگاه 
آب  مصرف  مختلف  تیمارهاي  كه  داد  نشان 
شور با كاهش عملکرد وش پنبه، جوانه زدن و 
كاهش   .)Feize, 1999( بود  همراه  گیاه  ارتفاع 
آبیاري  آب  از  استفاده  واسطه  به  پنبه  عملکرد 
مقادیر  در  سطحي،  آبیاري  روش های  در  شور 
بر  زیمنس  و 12 دسي   8/4 و   6/4  ،5/1 شوری 
متر به ترتیب صفر، 10، 25 و 50 درصد گزارش 
با   .)Doorenboss & Kassn, 1979( است  شده 

با كاهش رشد  افزایش تنش شوری كه معموالً 
ها  غوزه  تشکیل  و  گل دهی  است،  همراه  گیاه 
از  بیشتر  منفی  تأثیر  این  و  یافته  كاهش  پنبه  در 
طریق كاهش شاخه های جانبی گل دهنده ایجاد 
عکس العمل   .)Ahmad et al., 1991( می شود 
نیز یکسان نیست.  به تنش شوری  ارقام مختلف 
شوری  سطوح  تأثیر  پژوهشی  در  مثال  طور  به 
بر  زیمنس  دسی   13 و   10  ،7  ،4( آبیاری  آب 
پاین  دلتا  نشان داد كه رقم  پنبه  بر سه رقم  متر( 
16 تا سطح شوری 7 دسی زیمنس بر متر نسبت 
است  بیشتری  عملکرد  دارای  دیگر  رقم  دو  به 

  .)Jafaraghaei & Jalali, 2014(
     تنش شوری می تواند جوانه زنی و رشد 
گیاه را تحت تأثیر قرار داده و مقدار تشعشعات 
دنبال  به  و  گیاه  در  شده  فتوسنتزی جذب  فعال 
 Wang et( آن فتوسنتز و عملکرد را كاهش دهد
al., 2001(. در پژوهشی در چین تأثیر پنج تیمار 

پنبه بررسی و  آب شور بر شاخص سطح برگ 
مشخص شد با افزایش شوری از 0/46 گرم در 
لیتر تا 6/58 گرم در لیتر )0/72 تا 10/28 دسی 
زیمنس بر متر( در فاصله زمانی 50 تا 120 روز 
پس از كشت، شاخص سطح برگ به طور معنی 
این  یافت )Hu et al., 2012(. دلیل  دار كاهش 
پتانسیل  كاهش  گزارش ها  از  برخی  در  كاهش 
سلول های  در  اسمزی  تنش  از  ناشی  فشاری 
گیاهی و در نتیجه كاهش گسترش سطح برگ 

 .)Thiel et al., 1988( عنوان شده است
استان  در  اخیر  سال های  در  پنبه       كشت 
اصفهان در شهرستان های اصفهان، آران و بیدگل، 
كاشان و در سطوح كمتر در شهرستان های نایین 
و اردستان انجام می شود. در شهرستان اصفهان، 
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كشاورزان تالش می كنند با مخلوط نمودن آب 
زهکش و آب دارای كیفیت مناسب  )عمدتا چاه 
های كشاورزی و یا آب رودخانه زاینده رود در 
سال های خاص( شرایط را برای استفاده  از آب 
باالی  پتانسیل  نمایند.  فراهم  كیفیت  كم  های 
تبخیر و تعرق منطقه و شرایط ویژه تپوگرافی و 
شوری زمین های زراعی مشکل مواجهه با تنش 
شوری را مضاعف نموده است. هدف از انجام 
این پژوهش ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری بر 
رشد رویشی و عملکرد برخی ارقام پنبه )شامل 
می  موتانت(  جدید  های  الین  و  تجاری  ارقام 

باشد. 
مواد و روش ها

 1392 سال  در  ای  مزرعه  پژوهش  این       
خرد  یک بار  های  كرت  آزمایش  از  استفاده  با 
تصادفی  های كامل  بلوک  قالب طرح  در  شده 
و  تحقیقات شوری  ایستگاه  در  تکرار  در چهار 
زه كشی رودشت اصفهان )52 درجه و 20 دقیقه 
ارتفاع  شرقی و 32 درجه و 30 دقیقه شمالی و 
1510 متر از سطح دریا( اجرا شد. تیمارهای آب 
آبیاری در كرت های اصلی شامل استفاده از آب 
برای  متر  بر  زیمنس  با شوری 4، 8 و 12 دسی 
فرعی  كرت های  و  رشد  فصل  پایان  تا  آبیاری 
)ال ام  شامل  پنبه  موتانت  ژنوتیپ  شش  شامل 
1673،ال ام 1303، ال ام 1373، ال ام 1425، ال ام 
ورامین  تجاری  رقم  دو  و  ال ام 1321(  و   1676
)رقم متداول منطقه( و رقم زودرس شایان  بود. 
بذر  كننده  تامین  كشور  پنبه  تحقیقات  موسسه 
موتانت  مادری  والد  بود.  ها  ژنوتیپ  همه  اولیه 
های استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند 
از رقم شیرپان و رقم رویال )هر دو دارای تحمل 

متوسط به شوری( و الین 312-818 كه پس از 
5 سال گزینش در مؤسسه تحقیقات پنبه كشور  

.)Alishah et al., 2011(بدست آمده اند
    كاشت در هفته اول خرداد ماه به صورت 
ردیفی در كرت هایی متشکل از 4 ردیف كاشت 
انجام  متر  دو  طول  به  و  سانتی متر   70 فاصله  به 
بین بوته ها در ردیف 15سانتی متر و  شد. فاصله 
شد.  انتخاب  مربع  متر  در  بوته   9/5 بوته  تراكم 
مربع  متر   5/6 هر كرت  مساحت  اساس،  این  بر 
بود. بین كرت های اصلی به منظور جلوگیری از 
شد.  گرفته  نظر  در  فاصله  متر  یک  جانبی  نفوذ 
آب شور مورد نیاز از آب زه كش با شوری 25 
دسی زیمنس بر متر از ایستگاه تحقیقات شوری 
با  تأمین شد كه در محل اجرای طرح  رودشت 
متر(  بر  آب رودخانه )حداكثر 2 دسی زیمنس 
و  شده  مخلوط  ویژه  حوضچه های  محل  در 
پس از رساندن آب به شوری مورد نظر توسط 
پیدا كردند.  انتقال  به كرت های آزمایشی  لوله 
خاک منطقه لومی رسی بود و مقادیر كربن آلی 
عصاره  الکتریکی  هدایت  و  اسیدیته  )درصد(، 
آن  در  متر(  بر  زیمنس  دسی  حسب  )بر  اشباع 
میزان كود  بود.   4 و   7/3 برابر 0/28،  ترتیب  به 
توسط  خاک  آزمون  نتایج  اساس  بر  مصرفی 
تحقیقات  مركز  خاک  و  آب  تحقیقات  بخش 
اصفهان  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  آموزش  و 
در  كیلوگرم   250 اساس  این  بر  شد.  تعیین 
هکتار كود اوره در سه نوبت، قبل از كاشت 50 
كیلوگرم  برگی حقیقی 50   6 مرحله  كیلوگرم، 
شد.  استفاده  گرم   150كیلو  گل دهی  مرحله  و 
پتاسیم و  150كیلوگرم در هکتار كود سولفات 
200 كیلوگرم كود فسفات آمونیم در هکتار قبل 

تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...
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از كاشت مصرف شد.
    صفات اندازه گیری شده در طی پژوهش 
در  شده  دریافت  نور  مقدار   : از  بودند  عبارت 
از  استفاده  با  گیاهی  اندار  سایه  كف  و  وسط 
 Sun Scan Delta-T Devices( نورسنج  دستگاه 
Ltd, England( در ساعت های 7 صبح و 13 بعد 

از ظهر، تعداد غوزه در بوته، درصد كیل )نسبت 
برداشت  شاخص  وش(،  وزن  به  الیاف  وزن 
و  عملکرد  گیری  اندازه  برای  وش.  عملکرد  و 
كرت  هر  وسط  از  مربع  متر   3 عملکرد  اجزاء 
كیل،  درصد  وش،  كل  عملکرد  و  انتخاب 
كل  به  وش  عملکرد  )نسبت  برداشت  شاخص 
زیست توده گیاهی( و تعداد غوزه در بوته اندازه 
گیری شد. كلیه تجزیه های آماری با استفاده از 
نرم افزار  SASانجام و میانگین ها از طریق آزمون 

چند دامنه ای دانکن  مقایسه شدند.      
نتایج و بحث

دریافت نور در سایه انداز گیاهی

نور  بردریافت  شوری  تیمارهای  تأثیر      
درصبح  اندازگیاهی  سایه  كف  و  مركز  در 
دار  معنی  5درصد  درسطح  آماری  وظهرازنظر 
و  متفاوت  واكنش  ها  ژنوتیپ    .)1 بود)جدول 
قسمت های  در  دریافتی  نور  نظر  از  داری  معنی 
مختلف سایه انداز نشان دادند )سطح احتمال 1 
بر  ژنوتیپ  و  شوری  برهمکنش  تأثیر  درصد(. 
دریافت نور در سایه انداز گیاهی از نظر آماری 

معنی دار نبود. 
با افزایش شوری آب آبیاری از 4 تا 8 دسی 
زیمنس بر متر مقدار نور دریافت شده در مركز 
 )-1A )شکل  صبح  در  هم  انداز  سایه  كف  و 
راه  یافت.  افزایش   )-1B )شکل  ظهر  در  هم  و 

یافتن نور به ویژه در كف كانوپی گیاهی كه با 
افزایش  به صورت خطی  شوری  افزایش سطح 
تأثیر  و  كمتر  رویشی  رشد  بیانگر  تلویحاً  یافته، 
مضر شوری بر رشد و توسعه گیاه است. تفاوت 
معنی دار بین تیمارهای شوری استفاده شده در 
این آزمایش  از نظر نور دریافت شده در مركز 
سایه انداز گیاهی وجود داشت )شکل A1 ،1 و 
متر  بر  زیمنس  دسی   4 و   8  ،12 تیمار  در   .)B1

مقدار نور دریافت شده در صبح هنگام در مركز 
سایه انداز به ترتیب برابر 329، 317 و 303 فوت 
این  هنگام  ظهر  در   .)A1  ،1 بود)شکل  كندل  
كندل   فوت   310 و   348  ،358 ترتیب  به  اعداد 
اندازه گیری شد )شکل B1 ،1 (. در كف سایه 
دریافتی  نور  افزایش  در  مشابهی  روند  انداز 
مقادیر  ولی    )B2 و   A2  ،1 )شکل  شد  مشاهده 
نور دریافتی در ظهر هنگام در تیمارهای شوری 
12 و 8 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری 
نداشتند)شکل B2 ،1(. ارتباط بین افزایش سطوح 
شوری آب آبیاری با شاخص سطح برگ منفی 
و از نوع خطی بود )شکل 2(. با افزایش شوری 
آب آبیاری از 4 به 8 و 12 دسی زیمنس بر متر، 
به ترتیب 20/65 و 42/27  شاخص سطح برگ 
درصد كاهش یافت.  یکی از اثرات منفی تنش 
 Hu et al.,( گیاهی  برگ  شوری كاهش سطح 
2012( به دلیل كاهش پتانسیل فشاری سلول های 

این  نتیجه  و   )Thiel et al., 1988( بوده  گیاهی 
فتوسنتزی  فرایند كاهش جذب تشعشعات فعال 
است. در چنین حالتی مقدار نور راه یافته به كف 
سایه انداز گیاهی افزایش می یابد. بنابراین اندازه 
گیری نور در كف سایه انداز می تواند به عنوان 

معیاری از پوشش گیاهی در نظر گرفته شود. 
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4083.29

6
خطا

Error)Ea( 

26495.00
**

23899.21
**

25332.76
**

24421.70
**

7
پ

ژنوتي

G
enotype

)G
( 

5889.34
ns

6811.64
ns

5129.43
ns

1249.60
ns

14
شوري 

×
پ

ژنوتي
 

 

)S×G
( 

6275.18
3502.67

5027.42
6275.50

63
خطا

 
 

Error)Eb(  

24
20

29
25

ت
ب تغييرا

ضري
C

V
%

 
 

 
N

s
: 

غير
 

معني
 دار، 

*
: معني دار در سطح

 احتمال
 5 

درصد، 
**

: معني دار در سطح
 احتمال
 1 

د
رصد
  

ns: non-significant; * and **: significant at 5%
 and 1%

 probability levels, respectively 
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 و A2  (مركز سايه انداز گياهي) و B1  و B .(A1(ر ) و ظهAدر صبح (َدريافت شده ير تيمارهاي مختلف شوري بر نور تأث- 1شكل

B2) كف سايه انداز گياهي.(  

Fig 1. The effect of different salinity treatments on radiation interception in the morning )A( and 
afternoon )B(. A1 and B1 )middle of canopy( and A2 and B2 )bottom of canopy(. 

میانگین تعداد غوزه در بوته در تیمار شوری  
12 دسی زیمنس بر متر به طور معنی دار كمتر 
بود  متر  بر  زیمنس  دسی   4 و   8 تیمارهای  از 
تیمارهای  در  بوته  در  غوزه  تعداد   .)3 )جدول 
شوری 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 
برابر با 6/92، 6/75 و 4/49  بود. عملکرد وش 
به  نسبت  متر  بر  تیمار 8 و 12 دسی زیمنس  در 
تیمار 4 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 16 و 20/3 

 12 و   8 تیمار  دو  بین  اما  یافت  كاهش  درصد 
دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری مشاهده 
 Ahmad et al., 1991((  نشد. احمد و همکاران
عنوان داشتند افزایش تنش شوری كه معموالً با 
كاهش رشد گیاه همراه است، می تواندگل دهی 
و تشکیل غوزه ها در پنبه را كاهش داده و این 
شاخه های  كاهش  طریق  از  بیشتر  منفی  تأثیر 

جانبی گل دهنده ایجاد می شود. در مقایسه سه 
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- رابطه شوري آب آبياري با شاخص سطح برگ براي ژنوتيپ هاي استفاده شده در پژوهش 2شكل 

Fig 2. The relationship between water salinity levels and leaf area index for genotypes used in the 
study

 

 

 

 

 

 

 

ژنوتیپ های استفاده شده در این پژوهش نیز 
مقدار  آن  تبع  به  و  رویشی  ویژگی های  نظر  از 
تفاوت  دارای  انداز   سایه  در  دریافت شده  نور 
دامنه  ب(.  و  الف   3 )شکل  بودند  دار  معنی 
انداز  سایه  كف  در  شده  دریافت  نور  تغییرات 
تا 273 فوت كندل و  از 127  در صبح دامنه ای 
در هنگام ظهر از 201 تا 365 فوت كندل داشته 
است )شکل 3 الف و ب(. در قسمت میانی سایه 
نور دریافتی در صبح  تغییرات  دامنه ی  نیز  انداز 
 245 از  ظهر  در  و  كندل  فوت   361 تا   291 از 
ب(.  و  الف   3 )شکل  بود  كندل  فوت   391 تا 
مثل  هایی  موتانت  و  ورامین  رقم  كلی  طور  به 
LM1676 و LM1321 جزو ژنوتیپ های هستند 

كه با شاخ و برگ زیادتر نسبت به سایر ژنوتیپ 
ها دارای نور دریافتی كمتری در مركز و كف 
ارقام  رویشی  ویژگی های  هستند.  انداز  سایه 
توجه  با  نامحدود  رشد  گیاه  یک  عنوان  به  پنبه 
برخی  است.  متفاوت  بسیار  محیطی  شرایط  به 

میان  طول  گیاه،  ارتفاع  شامل  ویژگی ها  این  از 
 ,.Naderi Arefi et al( گره و تعداد برگ می شود
2016(. ژنوتیپ هایی كه شاخ و برگ زیادتر و 

توده  زیست  معموالً  دارند  بیشتری  نور  دریافت 
بیشتری تولید كرده اما توانایی هر گیاه در تبدیل 
متفاوت  اقتصادی  عملکرد  به  توده  زیست  این 
بنابراین نور كمتر   .)2008  ,.Zhang et al( است 
لزوماً  بیشتر(  برگ  و  )شاخ  انداز  سایه  در كف 
به معنی عملکرد اقتصادی بیشتر نیست.  اگر سه 
جذب  مقدار  یعنی  عملکرد  بر  گذار  تاثیر  جزء 
نورانی  انرژی  تبدیل  مقدار  گیاه،   توسط  نور 
بین   فتوسنتزی  مواد  تسهیم  و  شیمیایی  انرژی  به 
اندام ها ی گیاهی  را مد نظر قرار دهیم برخی 
از محققین معتقدند تفاوت ژنوتیپ های مختلف 
پنبه از نظر مقدار فتوسنتز در واحد سطح برگ 
معیارهای  ها  اندام  بین  فتوسنتری  مواد  تسهیم  و 
خوبی برای انتخاب ژنوتیپ ها نیستند. در مقابل 
تغییر معماری گیاه و یا استفاده از ژنوتیپ هایی 

تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...
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 پنبه مختلف هاي ژنوتيپ در) B (ظهر و) A (صبح در گياهي انداز سايه كف و مركز در شده دريافت نور - مقايسه3شكل

Fig 3. Comparison of radiation interception at the middle and bottom of canopy in the morning )A( 
and afternoon )B( under different cotton genotypes 

كه بتوانند نور بیشتری را به الیه های پایینی سایه 
انداز منتقل كنند بیشتر مورد توجه  بوده و رابطه 
سایه  پایین  های  الیه  در  نور  جذب  بین  مثبت 

 Xie et (انداز و عملکرد پنبه مشاهده شده است
    .)2016 ,.al
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  تأثير برهمكنش ژنوتيپ و شوري بر شاخص زودرسي -4شكل

Fig 4. Effect of interaction of genotype and salinity on earliness index 

عملکرد وش 
تعداد  صفات  بر  شوری  تیمارهای  تأثیر      
غوزه در بوته و عملکرد وش در سطح 5 درصد 
از نظر آماری معنی دار بود )جدول 2(. ژنوتیپ 
های استفاده شده در این پژوهش از نظر تعداد 
غوزه و كیل در سطح 5 درصد و عملکرد وش 
از نظر آماری  تفاوت معنی  در سطح 1 درصد 
دار داشتند. تأثیر برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر 
معنی  نظر آماری  از  اجزای عملکرد  و  عملکرد 

دار نبود.     
میانگین تعداد غوزه در بوته در تیمار شوری 
12 دسی زیمنس بر متر به طور معنی دار كمتر 
بود  متر  بر  زیمنس  دسی   4 و   8 تیمارهای  از 
تیمارهای  در  بوته  در  غوزه  تعداد   .)3 )جدول 

شوری 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 
برابر با 6/92، 6/75 و 4/49  بود. عملکرد وش 
به  نسبت  متر  بر  تیمار 8 و 12 دسی زیمنس  در 
تیمار 4 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 16 و 20/3 
 12 و   8 تیمار  دو  بین  اما  یافت  كاهش  درصد 
دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری مشاهده 
 1991 ,.Ahmad et al((  نشد. احمد و همکاران
عنوان داشتند افزایش تنش شوری كه معموالً با 
كاهش رشد گیاه همراه است، می تواندگل دهی 
و تشکیل غوزه ها در پنبه را كاهش داده و این 
شاخه های  كاهش  طریق  از  بیشتر  منفی  تأثیر 

جانبی گل دهنده ایجاد می شود. در مقایسه سه
رقم پنبه در شرایط اصفهان نیز افزایش شوری 
كاهش  باعث  متر  بر  زیمنس  دسی   13 تا   4 از 

تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...
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برداشت و شاخص زودرسي كل، عملكرد وش، شاخص بوته، كيل در غوزه - تجزيه واريانس صفات تعداد2جدول
Table 2.  Analysis of variance for the number of bolls per plant, total lint, cotton seed 

yield, harvest index and earliness index
ميانگين مربعات 

SM
شاخص 
زودرسي 

شاخص 
 برداشت

 

 عملكرد وش
Cotton seed 

yield

  كيل
Lint 

 در غوزه تعداد
 Bolls perبوته

 

  درجه آزادي
df  

 منابع تغييرات
S.O.V 

18.02 ns13 ns2624403 ns13.4 ns13.5 ns3
  تكرار

Replication )R( 

87.2*10 ns3000766*1.93 ns3.91*2
 شوري

Salinity )S( 

41.02356825024.521.16
خطا  

Error )Ea( 

108.3*23 ns5407345**13.7*2.84*7
ژنوتيپ

Genotype )G( 

289.05**17 ns1060514 ns3.39 ns146 ns14
  ژنوتيپ×شوري 

)S×G( 

32.11236866485.321.1163
  خطا

 Error )Eb( 

17.511.214.66.0615.5    
ضريب 

CV% 
ns: رصد د 1  احتمال: معني دار در سطح**درصد،  5  احتمال: معني دار در سطح* دار، معني غير 

ns: non-significant; * and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 
  Jafaraghaei &( تعداد غوزه در هر سه رقم شد

.)Jalali, 2012

از نظر عملکرد، نتایج مشابهی مبنی بر كاهش 
در  صفر، 10، 25 و50 درصدی  عملکرد وش 
دسي   12 و   8/4 و   6/4  ،5/1 شوری  تیمارهای 
 Doorenboss( زیمنس بر متر گزارش شده است
Kassn, 1979 &(. در پژوهشی تأثیر چهار سطح 

بر  متر  بر  زیمنس  دسی  و14   6،10  ،2 شوری 
عملکرد سه رقم پنبه مطالعه شد. در این پژوهش 
و  بختگان  ورامین،  رقم  سه  برای  تحمل  آستانه 
سای اكرا  به ترتیب 4/1، 4/8 و 5 دسی زیمنس 
به  عملکرد  درصد   50 كاهش  آستانه  و  متر  بر 

ترتیب 12/05، 13/31  و 12/56 دسی زیمنس 
 . )Anagholi, 2000( بر متر گزارش شد

    افزایش سطح شوری از 4 تا 12 تأثیر معنی 
داری بر درصد كیل نداشت. این نتایج  مخالف 
بر  مبنی  پژوهش ها  سایر  در  آمده  بدست  نتایج 
كاهش درصد كیل با افزایش سطوح شوری بود 
مطلب  این  توضیح  در   .)Qadir et al., 2004(
شوری  سطوح  افزایش  معتقدند  محققان  برخی 
دانه ها  یا  الیاف  وزن  بر  تأثیر  بدون  می تواند 
باعث تولید الیاف كوتاه و كم كیفیت شود كه 
فتوسنتز و  بر  تأثیر سوء شوری  از  ناشی  امر  این 
 Razzouk &( است  سلولزی  سلول های  تولید 
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- مقايسه ميانگين صفات تعداد غوزه در بوته، درصد كيل و عملكرد وش در تيمارهاي مختلف شوري و ژنوتيپ هاي مختلف پنبه 3جدول
Table 3. Mean comparison for the number of bolls per plant, percentage of lint and seed yield of 

different cotton genotypes under different salinity treatments 

 تيمارها
Treatments 

 وزه در بوتهغتعداد 
Bolls per plant-1 

 كيل  (درصد)
Lint )%( 

 (كيلوگرم در هكتار) عملكرد وش
Cotton seed yield )kg ha-1( 

شوري (دسي زيمنس بر متر) 
Salinity )dSm-1(

   

4 6.92a 38.1a 2910a

8 6.75a 38.7a 2446b

12 4.49b 38.2a 2319b

 ژنوتيپ

Genotype
ورامين

5.82c 37.7b 1839b

Varamin
شايان

7.05ab 39.8a 2852a

Shayan)CIR-867)
1673ال-ام-

7.43a 38.7ab 2815a

LM1673
1303ال-ام-

7.12ab 38.6ab 2956a

LM1303
`1373ال-ام-

6.79ab 35.9c 2726a

LM1373
1425ال-ام-

6.61abc 38.1ab 2394a

LM1425
1676ال-ام-

6.45bc 38.2ab 2645a

LM1676
1321ال-ام-

6.79ab 37.6bc 2365a

LM1321
 درصد)5اعداد با حروف مشابه براي هر عامل از نظر آماري تفاوتي ندارند (دانكن 

 Values in each column with the same letters are not statistically different using Duncan’s 
test at 5% probability level.

محققین  از  دیگر  برخی   .)Whittington, 1991

با تقسیم ارقام پنبه به ارقام حساس و متحمل به 
بر  مختلف شوری  تأثیر سطوح  معتقدند  شوری 
درصد كیل و ویژگی های الیاف متغیر بوده و در 
 Ashraf( بسیاری موارد توضیح آن مشکل است

  .)&Ahmad, 2000

تولید  پنبه  های  موتانت  اكثر  خوشبختانه    
وش  عملکرد  و  كیل  غوزه،  تعداد  نظر  از  شده 

)جدول3(. بودند  برخوردار  خوبی  وضعیت  از 
بوته  تعداد غوزه در  باالترین   LM1673 موتانت 
را بین ژنوتیپ های آزمایشی داشت ولی تفاوتی 
از این نظر بین این دو  ژنوتیپ و سایر ژنوتیپ 
ها )بجز رقم ورامین و موتانت LM1676( وجود 
نداشت. درصد كیل )نسبت وزن الیاف به وش( 
در رقم ورامین و موتانت LM1676 به طور معنی 
دار كمتر از سایر ژنوتیپ ها بود )جدول3(. نکته 

تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...
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این است كه رقم  این پژوهش  جالب توجه در 
ورامین به طور معنی دار نسبت به سایر ژنوتیپ 
داشت.   پایین تری  عملکرد  شده  استفاده  های 
  LM1303 و LM1673  رقم شایان   و دو موتانت
به ترتیب با عملکرد وش  2852، 2815 و 2956 
كیلوگرم در هکتار  و درصد كیل 39/8، 38/7 
و 38/6 از جمله ژنوتیپ های برتر این پژوهش 
از ژنوتیپ های  بودند. برتری عملکردی برخی 
در آن رشد   به شرایط محیطی كه  توجه  با  پنبه 
پژوهش  سایر  در  كه  است  ای  نکته  كنند  می 
 Gul et( است  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  ها 
بر  مبني  گیاهان  به نژادی  برنامه های   .)al., 2014

در  شیمیایي  و  فیزیکي  هاي  موتاژن  از  استفاده 
آوردن  دست  به  و  ژنتیکي  ایجاد جهش  جهت 
ارقام بهتر رویکردی است كه در سال های اخیر 
 Feng Ma et( است  داشته  توجهی  قابل  نتایج 
حاضر  پژوهش  در  می رسد  نظر  به   .)al., 2016

مناسب  وضعیت  از  پنبه  های  موتانت  اغلب  نیز 
عملکردی برخوردار بودند. 

    برهمکنش ژنوتیپ و شوری بر زودرسی 
كل  به  اول  چین  عملکرد  )نسبت  محصول 
آماری  نظر  از  درصد  یک  سطح  در  عملکرد( 
معنی دار بود )جدول 2(. در اكثر ژنوتیپ های 
سطح  افزایش  با  پژوهش  این  در  شده  استفاده 
)بجز  یافت  كاهش  زودرسی  شاخص  شوری، 
موتانت LM1673 و  LM1621( )شکل4(. دلیل 
این  مادری  والد  تشابه  به  توان  می  را  امر  این 
ژنوتیپ ها نسبت داد )رقم شیرپان و رقم رویال و 
الین 312-818(. عالوه براین بین ژنوتیپ های 
مختلف نیز از نظر شاخص زودرسی تفاوت قابل 
در  مالحظه ای وجود داشت. شاخص زودرسی 

این پژوهش از 32 تا 62 درصد تغییر نمود. در 
تیمارهای  تأثیر  منظور  به  چین  در  كه  پژوهشی 
شوری بر عملکرد و شاخص زودرسی پنبه انجام 
شد افزایش شوری خاک از 5/5 دسی زیمنس 
بر متر به 10/1 دسی زیمنس بر متر باعث كاهش 
شد  درصد   61/9 به   66/8 زودرسی  شاخص 
)Zhang et al., 2012(. به نظر می رسد با افزایش 
اسمزی،  پتانسیل  منفی تر شدن  سطوح شوری و 
آب در دسترس گیاه كاهش یافته و عدم تعادل 
عناصر غذایی ایجاد شده به واسطه تنش شوری، 
شود  اول  چین  در  مناسب  عملکرد  تولید  مانع 

 .)Dong, 2012(
نتیجه گیري کلی

    با توجه به نتایج بدست آمده  اغلب موتانت 
دارای  پژوهش  این  در  شده  استفاده  پنبه  های 
پتانسیل عملکرد خوبی بوده و می توانند به عنوان 
موتانت های امید بخش، برای معرفی ارقام جدید 
به ویژه در شرایطی كه منابع آب در دسترس از 
كیفیت مناسب برخوردار نیست مطرح باشند. در 
بین موتانت های آزمایشی نیز تنوع قابل مالحظه 
نظر  به  و  شد  مشاهده  وش  عملکرد  نظر  از  ای 
می رسد دو موتانت LM1673 و LM1303  می 
توانند برای كشت در منطقه مطالعه شده مناسب 
مثل  پر محصولی  رقم  معادل  و عملکردی  بوده 

شایان  تولید نمایند. 
سپاسگزاري: نویسندگان بر خود الزم 

می دانند از مسئولین مركز تحقیقات و آموزش 
كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به 

جهت همکاري و تأمین اعتبار الزم جهت این 
پژوهش سپاسگزاري نمایند.
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Introduction: Cotton (Gossypium hirsutum L.) is an indeterminate plant with 
the possibility of multiple harvesting of its fiber and seed in a single cropping 
season (Stewart et al., 2010).  Although cotton is a salt tolerant plant, salinity 
can reduce the crop productivity, especially in dry and semi-arid regions of the 
world. Reduction of cotton yield due to saline irrigation water by surface irrigation 
methods has been reported to be 0, 10, 25 and 50% under salinity levels of 5.1, 6.4 
and 8.4 and 12 dS m-1 respectively (Doorenboss & Kassn, 1979). Salinity stress 
can affect germination and plant growth, and reduce the amount of photosynthetic 
active radiation absorbed by the plant, which will consequently result in decreased 
photosynthesis and yield (Wang et al., 2001). The purpose of this study was to 
evaluate the effect of irrigation water salinity on vegetative growth and yield of 
some commercial cultivars and new mutant lines of cotton.

 Materials and Methods: This research was carried out in 2013 using split plot 
layout in a randomized complete block design with four replications at Rudasht 
salinity and drainage research station in Isfahan. Irrigation water treatments 
consisted of three levels (4, 8 and 12 dS m-1) and were allocated to the main plots 
and the sub plots were two varieties of Varamin and Shayan along with six mutants 
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of cotton. Saline irrigation water used in the study was supplied from drainage water 
of the Rodasht saline research station with salinity level of 25 dS m-1, which was 
mixed with river water (maximum 2 dS m-1) using special reservoirs at the site of 
the project. After bringing the water to the desired salinity levels, it was transferred 
to the experimental plots by pipelines. The traits evaluated in the study were: the 
amount of light received at the middle and the bottom levels of the crop’s canopy, 
the number of bolls per plant, lint percentage (weight ratio of fiber to seed), harvest 
index and yield. The radiation measurements were done by a light meter at 7 am 
in the morning and at 3 pm in the afternoon.  All statistical analysis was performed 
using SAS software and means were compared by Duncan’s multiple range test.

Results and Discussion: The effect of salinity treatments on the number of bolls 
per plant and yield was significant at 5% level, but the effect of salinity and genotype 
interaction on yield and yield components was not statistically significant. Based 
on the results obtained from the morning light measurements, the amount of light 
received at the bottom of canopy under salinity treatments of 12, 8 and 4 dS m-1 
were 329, 317 and 303 foot candles and for the afternoon were 358, 348 and 310 
foot candles, respectively. Shayan cultivar gave the highest yield of 2852 kg ha-1, 
but there was no significant difference between the yield of this cultivar and the 
other mutants. One of the negative effects of salinity stress is the reduction of plant 
leaf area due to the reduction of plant cell’s pressure potential, which results in 
the reduced absorption of active photosynthesis radiation. In this case, the amount 
of light received by the crop canopy cover increases. Therefore, measurements of 
light at the bottom of canopy can be considered as a measure of vegetation growth. 
In general, Varamin varieties and mutants such as LM1676 and LM1321 are among 
the genotypes with higher foliage than the other genotypes, and consequently with 
less solar radiation interception at the middle and bottom  of canopy. Therefore, 
low light at the bottom of canopy (more foliage) does not necessarily mean more 
economic yield. The number of bolls per plant in salinity treatments of 4, 8 and 12 
dS m-1 was 6.92, 6.75 and 4.49, respectively. 
Conclusion: According to the results, most of the cotton mutants used in this 
study had good yield potential and can be considered as promising mutants to 
be introduced as new cultivars, especially in the areas with poor quality of water 
resources. Since these mutants are produced by gamma rays, it seems that the use 
of this method can be considered as an appropriate approach in expediting the 
introduction of new cultivars of cottons.
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