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يط تنش خشکيدر شراهـت ارقام پنبيه عليتجزو 
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۴مقدميرضا رمضانو محمد۳يمحمد کاف

)۱۷/۶/۱۳۹۳:رشيخ پذي؛ تار۲۰/۴/۱۳۹۲:افتيخ دريتار(

چكيده
ـ لـذا ا . دارديط تنش خشکيعملکرد در شرايابيدر ارزييسزاؤثر بر عملکرد ارقام پنبه نقش بهعوامل ميرگذاريزان تأثين نحوه و مييتع ن ي

چهار رقـم  يم اجزاء مؤثر بر عملکرد بر روير مستقيم و غيو اثرات مستقيب همبستگيضراعملکرد، اجزاء عملکرد، ن ييمنظور تعپژوهش به
ياريآب(ياصليهاعنوان کرتبهيدر سه سطح آب مصرفيفرعيهاعنوان کرتبه بهارقام پن. پنبه انجام گرفتيحساس و متحمل به خشک

در سه تکـرار  يکامل تصادفيهاخرد شده، در قالب بلوکيهاصورت کرتبه) ياز آبين% ۱۰۰(I100%)و % ۳۳%،(I66%)۶۶(I33%)زان يمبه
جـزء  بـه (اجزاء عملکرد پنبه يج نشان داد تمامينتا. قرار گرفتنديابيمورد ارز۱۳۹۰کاشمر در سال يقات کشاورزيستگاه تحقيدر مزرعه ا
نتايج همچنين نشان داد ابقاء تعداد باالتر غـوزه در بوتـه عامـل اصـلی     . قرار گرفتندير تنش خشکيتحت تأثيداريطور معنبه) وزن غوزه

ن عملکرد وش با تعداد غوزه در بوته، عملکـرد  يدار بيو معنبااليط تنش همبستگيدر شرا. باشداختالف ارقام در رابطه با عملکرد وش می
ن دو صفت ارتفـاع بوتـه و عملکـرد    يتنها بين همبستگيکامل اياريط آبيکه در شرايدرصورت. ک و شاخص برداشت مشاهده شديولوژيب
ط تـنش  ين جزء مؤثر بر عملکـرد در شـرا  يترساده نشان داد که مهميب همبستگيت با استفاده از ضرايه عليج تجزينتا. ده شديک ديولوژيب

ر يو شاخص برداشت بـا تـأث  يرسچون تعداد و وزن غوزه، درصد زوديگريباشد و اجزاء ديک ميولوژيکامل عملکرد بياريو آبيخشک
.شونديش عملکرد وش مين جزء سبب افزايم بر اير مستقيغ

ص برداشت، عملکردشاخ،يت، خشکيه عليارقام متحمل، تجز:يکليديهاواژه

مشهد ي، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزگروه زراعتد يو اساتيدوره دکتريب دانشجويترتبه. ۳و ۲، ۱
يخراسان رضويعيو منابع طبيقات کشاورزيمرکز تحقپژوهشارياستاد. ۴
hr.mehrabadi@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م.*
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۲۱۸

مقدمه
نامناسب آن یو مکانیو پراکنش زمانیکم بودن نزوالت آسمان

ـ ر قابل اجتناب تولیغيهاتیاز واقع در ید محصـوالت زراعـ  ی
بـا  یتحـت تـنش کمبـود آب منـاطق    یاگـر نـواح  . ران استیا

ـ یم500انه کمتـر از  یسالیبارندگ متـر در نظـر گرفتـه شـود،     یل
از سـطح کشـور تحـت    % 90ش از یکه بتوان گفت یمیراحتبه

غالب مناطق تحت کشـت پنبـه در   ). 7(قرار دارد یتنش خشک
ـ دلبهیولهستندبرخوردارياریستم آبیکشور از س ل مصـادف  ی

ـ ه پنبه بـا دوره اوج آب یاوليهاياریشدن آب اهـان  یر گیسـا ياری
ياریبودن دوره آبیبا توجه به طوالنزیژه غالت و نیوبهیزراع

ـ نو ـ ياز بـاال ی ـ واه پنبـه بـه  یـ گیآب و یدهـ ژه در مرحلـه گـل  ی
قرار یا چند دوره خشکیک و یاه پنبه در معرض ی، گيبندغوزه

و 4(خواهند شد یاز تنش خشکیگرفته و دچار خسارات ناش
در نظـر  یاه متحمل بـه خشـک  یک گیعنوان اگرچه پنبه به). 16

هـا و  گونـه دریت بـه خشـک  یحال حساسنیشود با ایگرفته م
ـ بـا تأ ) 18(وال و همکاران ی. باشدیار متفاوت میارقام آن بس د یی

در ارقام پنبه در ارتباط با سـطح تحمـل بـه    یکیوجود تنوع ژنت
ارقـام  یبرخيرغم عملکرد باالیابراز داشتند، علیتنش خشک
ن ارقـام  یاياریط کمبود آبینرمال، در شراياریط آبیپنبه در شرا
. د نمودندیرا تولینییعملکرد پا

دهـد  یپنبـه را کـاهش مـ   یفـ یو کیکمبود آب عملکرد کم
اه ین گیدهند که ایمطالعات نشان مین راستا برخی، در هم)10(

پـس از  یشیو زایشیرويهامولد شاخهيهاک جوانهیبا تحر
در مرحلـه رشـد   یرفع کمبود آب قادر به تحمل تـنش رطـوبت  

ن یچنـ هـم ). 4(باشد یمبدون کاهش محسوس عملکرد یشیرو
یشیک رشد رویه رشد باعث تحریدر مراحل اولياریش آبیافزا

ن هـر  یرشد نامحدود است، بنـابرا يشود، اما چون پنبه دارایم
شـتر  یشـود، اختصـاص ب  یشیک رشد رویکه باعث تحریعامل

دنبال داشـته و در  اه را بهیگیشیرويهابه انداميمواد فتوسنتز
). 17(شود یگل و غنچه مزشیجه باعث رینت

ن اجزاء عملکرد، تعداد غوزه یعمل آمده در بقات بهیدر تحق
) 19و 8(را با عملکرد دارد ین همبستگیدر واحد سطح باالتر

ر یتحـت تـأث  یدهـ شتر در مراحل بعد از گلین جزء مهم، بیو ا
ابــراز داشــتند ) 18(وال و همکــاران یــ.شــود یتــنش واقــع مــ

ـ ولوژین عملکرد وش و عملکرد بیبيباالیهمبستگ ک تحـت  ی
ـ ولوژیعملکـرد ب ن بود کـه یانگر ایط تنش کمبود آب بیشرا ک ی

ط تـنش  یعملکرد وش تحت شـرا يه براین کننده اولییعامل تع
توانـد منجـر بـه    یآن مـ یکـ ینکه بهبود ژنتیباشد و ایمیخشک

يافشار و مهرآبـاد .ط شودین شرایش عملکرد وش تحت ایافزا
ـ به مياریآبنشان دادند که کمیقیقتحیط) 2( % 75و % 50زان ی
ـ یاه پنبه تأثیگیاز آبین ـ زايهـا شـاخه بـر تعـداد   يداریر معن ا ی

اهش آب مورد نیـاز پنبـه  ن اظهار داشتند، کیچنآنها هم.نداشت
ثیر را بر رشد رویشـی پنبـه بـاقی   أبیشترین تدر کل دوره رشد، 

طور بهارتفاع بوته از، ینکه با کاهش آب مورد يطوربه.گذاردمی
گزارش کـرد کـه   )12(مقدم یرمضان. دا کردیکاهش پدارمعنی

ط یم را بر عملکـرد وش در شـرا  ین اثر مستقیشتریارتفاع بوته ب
بـر  یاثر منفيکه وزن غوزه دارایدرصورت. داشتيتنش شور

.عملکرد بود
ـ کاهش اثرات کميمناسب براياز جمله راهکارها بـر  یآب

اسـت کـه در   یاز جمله پنبـه، اسـتفاده از ارقـام   یهان زراعایگ
ضمن رشد و نمو نسبتاً مطلوب، از حداقل یط تنش خشکیشرا

ـ در ا. برخـوردار باشـد  ) وش(پنبه دانه یفیو کیکاهش کم ن ی
یکه در برخيفردهمنحصر بیاهیگيهایژگیارتباط شناخت و

ظـر  نبـه يپنبـه وجـود دارد، ضـرور   یاز ارقام متحمل به خشک
يهایژگیا همه ویک یتواند شامل یات مین خصوصیا. رسدیم

باشد که رقم متحمل را یکیولوژیزیو فیکی، آناتومیکیمرفولوژ
هدف از . دهدیق میتوفیدر ادامه بقاء و رشد تحت تنش خشک

ن عوامـل مـؤثر بـر    یتـر ن مهـم ییق شناخت و تعین تحقیانجام ا
بـا  یمل و حساس به خشـک ن ارقام پنبه متحیتفاوت عملکرد ب

.باشدیت میله عیو تجزیب همبستگیاستفاده از ضرا

هامواد و روش
همراه به) نیارمغان و ورام(ن پژوهش دو رقم پنبه متحمل یدر ا

) 84یلیو نـاز 349کـوکر  (یدو رقم پنبـه حسـاس بـه خشـک    
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...ضرايب همبستگی و تجزيه علت عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پنبه

۲۱۹

در یفرعـ يهـا عنوان کرتبهیشات قبلیآزمايحاصل از اجرا
) یاصـل يهـا عنـوان کـرت  بـه (آب خـاك  یسه سـطح فراهمـ  

کامـل  يهـا خرد شده در قالب طرح بلوكيهاصورت کرتبه
يقـات کشـاورز  یسـتگاه تحق یدر سه تکرار در مزرعه ایتصادف

قبل از کاشـت  . قرار گرفتندیابیمورد ارز1390کاشمر در سال 
لوگرم در هکتـار کـود اوره   یک200ر یبراساس آزمون خاك مقاد

ک یـ ک سوم پس از تنک بوتـه و  ینگام کاشت، ک سوم به هی(
لـوگرم سـوپر فسـفات    یک250و مقـدار  ) یدهسوم در زمان گل

20کاشـت در  . بـه خـاك اضـافه شـد    ) در زمان کاشت(پل یتر
يبا فاصـله رو يمتریسانت60ف یبهشت ماه در فواصل ردیارد
هر کرت شامل چهار خط هشت . متر انجام شدیسانت20ف یرد
يهـا با اسـتفاده از لولـه  ياصورت قطرهبهياریآببوده و يمتر

دهـی  متـر و آب سانتی20فاصله ههایی ببا خروجی(tape)پ یت
سـطوح  . از طول صورت گرفتمترهر لیتر در ساعت در چهار

پنبـه  یاز آبیدرصد ن33زان یمبهياریآب: عبارت بودند ازياریآب
I33%  ـ یـ درصد ن66زان  یمبهياریآب؛ ـ و آبI66%نبـه پیاز آب ياری

از بـا اسـتفاده   ). شاهد(I100%اه یگیاز آبیدرصد ن100زان  یمبه
ســتگاه یابــا اســتفاده از آمــار روزانــه(مانتیــت -روش پــنمن

. میزان تبخیر و تعرق محاسبه شد،)ک کاشمرینوپتیسیهواشناس
)Kc(ضـرب ضـریب گیـاهی   تبخیر و تعـرق گیـاه از حاصـل   

در تبخیـر و تعـرق   )12(مـورد مطالعـه   دست آمده در منطقه به
انداز و فرمول هیبا در نظر گرفتن درصد سا. دست آمدبهپتانسیل 
Td[مربوطه  = ETp × (0.1 × Ps

ـ برابر تبخTdکه در آن (0.5 ر و ی
ـ برابـر تبخ ETp، ياقطـره ياریاه در روش آبیتعرق روزانه گ ر ی

ابـر درصـد   برPsانـداز و  هیاه بدون مالحظه درصد سایوتعرق گ
)00/1و 66/0، 33/0(با اعمال ضرایب و ] اه استیانداز گهیسا
روزانه محاسبه و با توجه یاز آبیزان نیم، %90راندمان آبیاري و

از هـر  یزان آب مورد نیز مساحت هر کرت میو نياریبه دور آب
در ياریـ هر بار آبکنتور و شیر فلکه در م بایق تنظیمار از طریت

در طول دوره رشـد آفـات بـا سـموم     .داده شدقرار اهیگاختیار 
هـرز بـا دسـت    يهـا ن علـف یمتداول کنترل و سه نوبـت وجـ  

. صورت گرفت

ر ارتفاع بوته، تعداد ینظین صفاتییها جهت تعيادداشت برداری
زش کرده یغوزه در بوته، متوسط وزن غوزه، تعداد گل و غوزه ر

ـ بارده ريهاتیم تعداد موقعیق تقسیاز طر( زش کـرده شـامل   ی
زش کـرده بـه   یـ ريهـا تیغنچه، گل و غوزه بر تعداد کل موقع

پنج بوته يبر رو) ان برداشتیمانده در پایاضافه تعداد غوزه باق
ف وسط هر کرت در زمـان برداشـت   یاز دو ردیطور تصادفبه
ین عملکرد وش، درصد زودرسـ ییتعيبرا. انجام گرفتیینها
ـ  ( ، )داشـت بـه عملکـرد کـل    ن بریحاصل عملکـرد وش در اول

ـ از ییومـاس هـوا  یبرداشت ب(ک یولوژیعملکرد ب ک مترمربـع  ی
و ) افتهیزش یريهاو قسمتییهوايهاسطح خاك شامل اندام

ـ  ف یـ م متـر از اول و آخـر هـر رد   یشاخص برداشت با حذف ن
) مترمربـع 4/8معادل یسطح(ف وسط هر کرت یکاشت، دو رد

ــد ــار. برداشــت ش ــبات آم ــا ايمحاس ــرح ب ــرم ط ــتفاده از ن س
ـ انجام و جهت انجـام تجز Mstatcافزار ـ ه علّی افـزار ت از نـرم ی

Path Coefficient Analysis  ن یانگیـ سـات م یمقا. اسـتفاده شـد
ن اخـتالف  یبا استفاده از آزمون کمتـر یاثرات اصليصفات برا

انجـام  ) سه اثـرات متقابـل  یدر مقا(ز آزمون دانکن یدار و نیمعن
.گرفت

ج و بحثینتا
ارتفاع بوته

ــم ــه در تیانگی ــه پنب ــاع بوت ــاین ارتف I100%وI33% ،I66%يماره

ـ ا. متر بودیسانت3/89و 6/79، 4/73ب یترتبه انگر یـ ج بین نتـا ی
ـ   I33%يمارهـا یدر تارتفـاع بوتـه  )p≥05/0(دار یکـاهش معن

مار یسه با تیدرصد در مقا9/10و 8/17زان یمب بهیترتبهI66%و
ن ارقـام از نظـر ارتفـاع بوتـه     ین وجود تفاوت بیا اب. شاهد بود

منجر به یکاهش آب مصرفی، ول)2و 1ولاجد(دار نبود یمعن
در یشتر ارتفاع بوته در ارقام متحمل بـه خشـک  یکاهش نسبتاً ب

ـ م. شـد یسه با ارقام حساس به تنش خشکیمقا ن کـاهش  یانگی
ن، یرمغان، ورامـ در ارقام اI33%مار یدنبال اعمال تارتفاع بوته به

درصد 2/19و 6/11، 9/21، 2/18ب یترتبهیلیو ناز349کوکر 
ــود ــاهش ب. ب ــه یک ــه ب ــاع بوت ــتر ارتف ــاهش فاصــله ش ــت ک عل
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ن مربعات صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبهیانگیو مير، درجه آزادییمنابع تغ. 1جدول 

رییمنابع تغ
درجه 

يآزاد
ارتفاع 

بوته
تعداد غوزه

در بوته
وزن 
غوزه

زش یدرصد ر
گل و غوزه

عملکرد
وش

درصد 
یزودرس

عملکرد
کیولوژیب

شاخص 
برداشت

2456/16270/7303/0026/17142/30834028/13082/308535181/18تکرار
سطوح 

ياریآب
2*623/772**981/243465/0**982/2491**996/11649238**694/724**555/14027311*159/936

a4005/103767/2320/0201/13537/28332694/12101/170113792/54يخطا
882/236**823/21405631**370/116**254/4865089**241/622**579/0*157/28**3836/115رقم

975/604428042/20*090/66553287/6*6753/24806/1030/0998/67رقم×ياریآب
b18918/43706/1121/0144/58862/23053620/4629/218853647/25يخطا
ب یضر

راتییتغ
21/8%98/8%65/6%02/15%58/4%04/3%34/6%70/10%

ns ،* درصد1و 5يدار در سطوح آماریدار و معنیر معنیب غیترتبه**و

و در ارقام مختلف پنبهياریآبيمارهاین صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه در تیانگیسه میمقا. 2جدول 

ارتفاع بوتهماریت
(cm)

تعداد غوزه
در بوته

وزن غوزه
(gr)

زش یدرصد ر
گل و غوزه

عملکرد وش
(kg/ha)

درصد 
یزودرس

کیولوژیبعملکرد
(kg/ha)

شاخص برداشت
(%)

I33%4/734/101/56/658/23095/620/61534/38
I66%6/799/132/58/493/33579/776/78196/47
I100%3/893/195/58/361/42799/715/81790/56
LSD5/119/16/01/48/1900/45/4674/8
1/782/140/59/532/37269/755/82548/52ارمغان

5/851/175/56/382/41363/693/91137/47نیورام
3495/810/134/53/575/25976/677/61474/40کوکر

848/779/131/53/536/28013/707/60203/48یلیناز
LSD6/63/13/06/74/1501/23/4630/5

ن، احتمـاالً سـبب   یدر رقم ورامیشیو زایشیرويهان شاخهیب
وجود آمده شـده و از  بهيمایکروکلیشتر بخار آب در میحفظ ب

ط قـرار  یه محـ نسبت بییاز نظر دمايترن نظر در حد متعادلیا
از یکـ یعنـوان  رسـد بتوانـد بـه   ینظر من موضوع بهیا. ردیگیم

ن رقم یدر ایط تنش خشکیل کاهش کمتر عملکرد در شرایدال
خاطر نشان کـرد ارتفـاع بوتـه    ) 12(مقدم یرمضان. مطرح باشد

دنبـال تـنش   اه پنبـه بـه  یـ گیکیاز اجزاء مورفولوژیکیعنوان به
. دا کردیکاهش پيشور

داد غوزه تع
تعـداد غـوزه در   )p≥01/0(دار یاز اختالف معنـ یج حاکینتا

کـه سـبب   ياگونـه به). 1جدول (بود ياریمختلف آبيمارهایت
يمارهایتعداد غوزه در بوته در تيدرصد8/30و 3/50کاهش 

I33% وI66% ارمغـان و  (ارقام متحمل یطورکلبه). 2جدول (شد
نسبت به يشتریقابل برداشت بدرصد غوزه 16حدود ) نیورام

يد نمودند کـه از نظـر آمـار   یتولیارقام حساس به تنش خشک
درصد کاهش تعـداد  .)2و 1جداول (بود )p≥01/0(دار یمعن

در ارقـام ارمغـان،   I33%مـار  یغوزه قابل برداشت پس از اعمال ت
و 54، 7/38، 7/41ب برابـر یترتبهیلیو ناز349ن، کوکر یورام

ن در ابقـاء تعـداد   یرقم وراميرصد بود که نشان از برترد6/51
ر ارقـام  یسه با سـا یدر مقایطیط سخت محیشتر غوزه در شرایب

بـا اعمـال   349ج نشان داد که رقـم کـوکر   ین نتایچنهم. داشت
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ــ●اه پنبه بر ارتفاع بوته ــيگيدرصد نياز آب(I100%)۱۰۰و ۶۶(I66%)، (I33%)۳۳بر اساس ياثر سطوح آبيار. ۱شکل 
.باشنديدار نميدرصد معن۵حروف مشترک در هر صفت در سطح . ارقام پنبه---- و تعداد غوزه در بوته 

آب و مـواد  (ل اختصـاص منـابع محـدود شـده     یدلبهI33%تنش 
ابقـاء تعـداد بـاالتر    يجابه) ش ارتفاعیافزا(به رشد ) يفتوسنتز

سه یزان کاهش ارتفاع بوته در مقاین میکمتراه، دچار یغوزه در گ
ـ ا. ر ارقام شـد یبا سا ن رقـم  یتـر بـود کـه متحمـل   ین در حـال ی

) ارتفـاع بوتـه  (یشـ یشـتر رشـد رو  یبا کاهش هرچه ب) نیورام(
بـارده را حفـظ نمـوده بـود    يهـا باالتر انـدام ينگهدارییتوانا

). 1شکل (

وزن غوزه 
یموجب کاهش جزئیدست آمده تنش خشکج بهیبراساس نتا

ز یـ گـر ن یگزارشات د). 1جدول (دار وزن غوزه شد یر معنیو غ
رات وزن غوزه ییبر تغیزان آب مصرفیر نسبتاً کم میاز تأثیحاک

ـ بـا ا ). 5(ر آن بر وزن غوزه اسـت  یا عدم تأثیو ) 1( ن وجـود  ی
ـ  ) 16(نگ و همکـاران  یس دار عملکـرد پنبـه را در   یکـاهش معن

از کـاهش در تعـداد و وزن   یناشـ واکنش به کمبود آب خـاك 
د یوزن غوزه در اثر کمبود شدیکاهش احتمال. غوزه برشمردند

بـات  یسـم و انتقـال ترک  یر تـنش آب بـر متابول  یاز تـأث یآب ناش

اف یالیو عرضیش طولیافزايد شده برایاف تولیبه اليسلولز
ـ   یبا ا). 9(باشد یم ن ارقـام مـورد   ین حال تفـاوت وزن غـوزه ب

ن وزن وش غوزه یرقم ورامو )p≥05/0(دار بوده یعنمطالعه م
نسبت به رقـم ارمغـان   يشتریب) ک غوزهیوزن وش حاصل از (

ن یبیکیرسد وجود اختالف ژنتینظر مکه به) 2جدول (داشت 
. آن باشدیارقام عامل اصل

زش گل و غوزهیدرصد ر
ـ ازیـ درصد ن33درصد و66زان یمبهياریج نشان داد آبینتا یآب
زش گـل و  یـ درصـد ر ) 1جـدول  (دار یش معنیاه سبب افزایگ

درصد نسبت 2/35و 1/78زان یمب بهیترتبه(غوزه در ارقام پنبه 
، I33%يهـا ماریبارده در تيهازش اندامیدرصد ر. شد) به شاهد

I66%وI100%ـ ر. درصـد بـود  8/36و 8/49، 6/65ب یترتبه زش ی
ط یدر شـرا ) جـوان يهـا و غـوزه ها، گل غنچه(بارده يهااندام

، یخشـک يهـا اه بـا دوره یافتد اما مواجهه گیز اتفاق میآل ندهیا
تـا  یزش آنها حتیره سبب ریو غیطیش درجه حرارت محیافزا
بوتـه یکه ممکن است حتيطورگردد، بهیدرصد م100ر یمقاد

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


۱۳۹۴پاييز/هم هفدشماره / نجمپسال/ وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

۲۲۲

I33% I66% I100%

۶۶(I66%)، (I33%)۳۳اساس بريارياثر سطوح آب. 2شکل 

زش گلیبر درصد راه پنبهيگياز آبيدرصد ن(I100%)۱۰۰و 
وغوزه ارقام پنبه

درصد کاهش عملکرد ارقام پنبه در سطوح ) الف. (3شکل 
ياز آبيدرصد ن(I66%)۶۶و (I33%)۳۳بر اساس ياریمختلف آب

عملکرد وش ) ب((I100%)ط بدون تنش ینسبت به شرااه پنبهيگ
حروف مشترك در سطح . یارقام پنبه در سطوح مختلف آب مصرف

.باشندیدار نمیدرصد معن5ياحتمال آمار

). 15و 14، 13(نداشته باشد يان فصل رشد عملکردیپنبه در پا
ط یزش گـل و غـوزه در شـرا   ین ارقام از نظر درصد ریتفاوت ب

درصـد  ). 1جدول (دار بود یمعنياز نظر آمارياریآبيهاماریت
یلیو ناز349ن، کوکر یزش گل و غوزه در ارقام ارمغان، ورامیر

ــه84 ــترتب ــر ی ــود3/53و 3/57، 6/38، 9/53ب براب . درصــد ب
ـ زان رین میباالتر درصـد متعلـق بـه ارقـام    69و 2/71زش بـا ی

ن یو کمترI33%مار یدنبال اعمال تبه349و کوکر یلیحساس ناز
مـار  یدر ت) متحمـل (نیدرصد متعلق بـه رقـم ورامـ   3/25آن با 

ـ دار درصد ریمعنیب همبستگیضرا). 2شکل (شاهد بود  زش ی
ـ ترتبـه (با تعداد و وزن غـوزه   r-83/0***بی r-40/0*و = = (

ـ زان ریـ ش مینشان از آن دارد کـه افـزا   بـارده،  يهـا زش انـدام ی
مانـده یدار تعداد غوزه بـاق یاهش معننکه منجر به کیرغم ایعل

ـ  شـتر فـراهم آمـده، بـه    یبيمـواد فتوسـنتز  یدر بوته شده، ول
ن حال یبا ا). 2جدول (دا نکرد یمانده اختصاص پیباقيهاغوزه

ـ کـه از  یط تـنش خشـک  یرسـد در شـرا  ینظر مـ به ک طـرف  ی
زان یـ گـر م یابـد و از طـرف د  ییل مـ یزان فتوسنتز خالص تقلیم

ـ بـرگ و گ يش دمـا یر اثـر افـزا  اه دیتنفس گ دایـ ش پیاه افـزا ی
ش یهـا افـزا  برگينه نگهدارید، سبب شده است که هزینمایم
هـا بـه   ش وزن غـوزه یافـزا يبرايدا نموده و سهم مواد سنتزیپ

).6(ابدیشدت کاهش 

عملکرد وش
درصد آب مورد 33و 66زان یمبهياریج نشان داد کاهش آبینتا
ـ ترتملکرد بهاه سبب کاهش عیاز گین 46و 5/21زان یـ ب بـه م ی

ـ ارقـام پنبـه ن  ). 2جدول (درصد نسبت به شاهد شد  ز از نظـر  ی
و ) 1جدول (داشته)p≥01/0(يداریعملکرد وش تفاوت معن

شکل (ر ارقام از نظر عملکرد برتر بود ین نسبت به سایرقم ورام
يز از نظر آماریو ارقام پنبه نیاثر متقابل تنش خشک). الف-3

سـبب کـاهش   I66%مـار  یبـود و اعمـال ت  )p≥05/0(دار یمعن
و 4/13زان یمب بهیترتن بهیعملکرد ارقام متحمل ارمغان و ورام

که مقـدار آن  یط عدم تنش شد، درحالیدرصد نسبت شرا6/19
5/24و 1/31برابـر  یلیو نـاز 349ارقـام حسـاس کـوکر    يبرا

شـتر  ی، کـاهش ب )I33%مـار  یت(دتر یاعمال تنش شـد . درصد بود

الف

ب
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ـ ترتبـه (یلیو نـاز 349عملکرد ارقام حساس کوکر  و 5/61ب ی
ن یسه با ارقام متحمـل ارمغـان و ورامـ   یرا در مقا) درصد8/50
رسـد  ینظـر مـ  بـه . داشـت یدر پ) درصد4/36و 40ب یترتبه(
I66%یدنبال تنش خشـک رات عملکرد بهیین تغین و کمتریشتریب

ش یبـا افـزا  . و ارمغـان بـود  349ر ب متعلق به ارقام کـوک یترتبه
فـت عملکـرد   ااز يزان باالتریرقم ارمغان میشدت تنش خشک

چنان هم349ن نشان داد و رقم کوکر یسه با رقم ورامیرا در مقا
شـکل  (ر ارقام نشان داد ین رقم نسبت به سایترعنوان حساسبه
ژه رقم کـوکر  یواد عملکرد ارقام حساس بهیرات زییتغ). ب-3

از کاهش قابل مالحظه تعداد غوزه قابل برداشت در یناش349
ها نشان داد ارقام متحمل يریگن اندازهیعالوه بر ا.ن رقم بودیا

را يجتــاً ســطح بــرگ بــاالتریک طــرف تعــداد بــرگ و نتیــاز 
سه با ارقـام حسـاس داشـتند و از    یدر مقایدنبال تنش خشکبه

زش کمتـر گـل و غـوزه در    ین عامل منجر به ریگر همیطرف د
ن مقالـه  یـ ج در اینتـا (ش عملکرد آنها شـد  یارقام متحمل و افزا

).اندنشدهگزارش

یدرصد زودرس
ـ بر ميداریر معنیتأثیتنش خشک اهـان پنبـه   یگیزان زودرسـ ی

ـ ترتبهI33%وI66%يهاماریدر تو)p≥01/0(داشت  ب سـبب  ی
رسد ینظر مهب. شدیزودرسيدرصد1/13و کاهش 3/8ش یافز

تر شده اف کوتاهیدن الیسبب شده تا دوره رسI66%مار یاعمال ت
ین برداشت که نشانگر درصد زودرسـ یزان محصول در اولیو م

ید خشـک یبا اعمال تنش شدیول. دیدا نمایش پیاه است افزایگ
افِ در یب آن در الیسم سلولز، انتقال و ترسی، متابولI33%مار یدر ت

ده، لذا بـاز  یل شده دچار اختالل گردیا طویل شدن و یحال طو
يافته و تعداد غوزه کمتریها کاهش دن غوزهیاز رسیشدن ناش

ـ در ایکه درصد زودرسيطوربه. قابل برداشت بودند مـار  ین تی
ــآب ــه تياری ــار ینســبت ب ــاهش 8/19حــدود I66%م درصــد ک

یطـور متفـاوت  ن ارقام بهیدر بین درصد زودرسیچنهم. داشت
ن یدرصد باالتر9/75بود و رقم ارمغان با )p≥01/0(دار یمعن

برخـوردار  ین زودرسـ یدرصـد از کمتـر  6/67بـا  349و کوکر
ط یاسـت کـه تحـت شـرا    یکـ یک صـفت ژنت ییزودرس. بودند

ــیمح ــهیط ــوب ــوای ــ يژه محت ــرار م ــاك ق ــگیآب خ در. ردی
ها ن غوزه و برگیط کمبود آب، رقابت بر سر مصرف آب بیشرا
اف شده و از یالیو عرضیف سبب کاهش رشد طولک طریاز 

دن کامـل  یهـا قبـل از رسـ   گر موجب باز شـدن غـوزه  یطرف د
). 3(شود یم

کیولوژیعملکرد ب
ـ    یاعمال تـنش خشـک   )p≥01/0(دار یمنجـر بـه کـاهش معن

نسبت ) I33%(مار یدرصد در ت4/20زان یک به میولوژیعملکرد ب
ک از یولوژیاز نظر عملکرد بارقام ). 2و 1جداول (به شاهد شد 

ر ین نسبت به سایبرخوردار بودند و رقم وراميداریتفاوت معن
ـ ولوژیر عملکرد بیمقاد). 2و 1جداول (داشت يارقام برتر ک ی

ارقام در ارتباط یکیانگر تنوع ژنتیبیط عدم تنش خشکیدر شرا
لوگرم در هکتار یک9634ن با یباشد و رقم ورامین صفت میبا ا

و ) لوگرم در هکتاریک6949(یلیژه نازیور ارقام بهیبه سانسبت
ياقابل مالحظهياز برتر) لوگرم در هکتاریک7003(349کوکر 

ـ ییبـاال یهمبسـتگ ) 18(وال و همکاران ی. برخوردار بود ن یرا ب
ـ ولوژیعملکرد پنبه دانـه و عملکـرد ب   ط تـنش  یک تحـت شـرا  ی

تواند یک میولوژید نمودند که عملکرد بیمشاهده و تأکیخشک
تحت تـنش  ) وش(عملکرد پنبه دانه يبرايان کنندهییعامل تع

يبـرا یکـ یرسـد کـه اصـالح ژنت   ینظر مـ باشد و لذا بهیخشک
توانـد  یمیط تنش خشکیک تحت شرایولوژیش عملکرد بیافزا

ج نشـان داد بـا   ینتـا . پنبـه شـود  يسبب بهبود عملکرد اقتصـاد 
ـ ولوژیعملکرد بیمبستگزان هیمیزان تنش خشکیش میافزا ک ی

ر یاز تأثیافت که ناشیکاهش يزیطور ناچو عملکرد پنبه دانه به
اه یـ ومـاس گ یبـود تـا ب  يبر عملکرد اقتصادیشتر تنش خشکیب
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک). 5و 2،3،4جداول (

میزان اي که آبیاري بهگونهبود، به)p≥05/0(دار ارقام پنبه معنی
درصدي زیست توده رقم 2/34درصد نیاز آبی سبب کاهش33

که این مقـدار بـراي رقـم ورامـین تنهـا      شد، درحالی349کوکر 
رسـد حفـظ بیومـاس گیـاهی تحـت      نظر میبه. درصد بود4/10

. شرایط تنش، عامل مهمی در میزان تحمل ارقام پنبه باشد
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در شرایط تنش خشکی و آبیاري کامللکرد پنبه ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزاء عم. 3جدول 
12345678عملکرد و اجزاء آن

00/1ارتفاع بوته- 1
69/000/1***تعداد غوزه در بوته- 2
52/000/1**52/0**وزن غوزه- 3
00/1-40/0*-83/0***-73/0***درصد ریزش گل و غوزه- 4
00/1-81/0***36/0*88/0***62/0***عملکرد وش- 5
ns19/0*37/0ns06/0 -*40/0-***54/000/1درصد زودرسی- 6
67/0ns26/0***67/0-***90/0**52/000/1***44/0**عملکرد بیولوژیک- 7
85/0ns30/0***71/0-***78/0**43/0**44/000/1***59/0***شاخص برداشت- 8
ns،*،** درصد1/0و 1، 5دار در سطح احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه***و

در شرایط تنش خشکیضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه . 4جدول 
12345678عملکرد و اجزاء آن

00/1ارتفاع بوته- 1
ns37/000/1تعداد غوزه در بوته- 2
41/0ns37/000/1*وزن غوزه- 3
ns34/0-00/1-71/0***- 63/0**درصد ریزش گل و  غوزه- 4
ns27/0***83/0ns14/0***73/0-00/1عملکرد وش- 5
ns22/0**61/0ns07/0-**59/0 -***71/000/1درصد زودرسی- 6
ns24/0***78/0ns19/0***69/0-***95/0*58/000/1عملکرد بیولوژیک- 7
ns19/0**62/0ns05/0-*50/0 -***72/0***72/0*48/000/1شاخص برداشت- 8

ns،*،** درصد1/0و 1، 5دار در سطح احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه***و

شاخص برداشت
ـ I33%وI66%يمارهایاعمال ت )p≥05/0(دار یسبب کاهش معن

زان یـ مب بهیترتط بدون تنش بهیشاخص برداشت نسبت به شرا
ن، یشاخص برداشت در ارقام ارمغـان، ورامـ  . شد% 5/31و % 15

3/48و 4/40، 7/47، 8/52ب برابـر  یترتبهیلیو ناز349کوکر 
ز کاهش یباشد که کاهش رشد و نین نکته میانگر ایج بینتا. بود

دنبال اعمـال تـنش   بهيو اقتصادیشیرويهاوزن خشک اندام
در ارقام متحمل به مراتب کمتـر از ارقـام حسـاس بـه     یخشک
ـ نکه ارقام متحمل ضمن حفظ تولیبوده و ایخشک ـ ید معی از ین

ياقتصـاد يهـا وماس را بـه انـدام  یاز بيشتریر بیوماس، مقادیب
ن شاخص یب) 2جدول (یب همبستگیضرا. دادندیاختصاص م

ش یاجزاء آن نشان داد، شاخص برداشت ببرداشت با عملکرد و
ـ ولوژینکه به عملکـرد ب یاز ا بـه  وابسـته باشـد،  ) =44/0r**(ک ی

.وابسته بوده است) =78/0r***(يعملکرد اقتصاد

تیه علّیو تجزیب همبستگیضرا
ط یعملکرد با اجزاء عملکرد در شـرا یب همبستگیضرایبررس

جـدول  (یشک، تنش خ)3جدول (کامل ياریمتفاوت تنش و آب
ط تـنش  ینشان داد که در شرا) 5جدول (ر تنش یط غیو شرا) 4

ن عملکـرد و اجـزاء عملکـرد    یبـ ین همبسـتگ یشـتر یبیخشک
ـ ترتبه ، تعـداد غـوزه  )=95/0r***(سـت تـوده   یب متعلـق بـه ز  ی

و درصـد  ) =72/0r***(، شاخص برداشـت  )=83/0r***(در بوته 
را یســتگن همبیبــود و عملکــرد کمتــر) =71/0r***(یزودرســ

ــا  داشــت) =ns14/0r(و وزن غــوزه ) =ns27/0r(ارتفــاع بوتــه ب
ارتباط بین عملکرد و درصد ریزش گل و غوزه در ). 4جدول (

در). =r-73/0***(دار بـود  شرایط تنش خشکی منفـی و معنـی  
که در شرایط بدون تنش تنها بین عملکرد با ارتفاع بوته صورتی

)*65/0r= (  و زیست تـوده)***97/0r= (  داري همبسـتگی معنـی
. مشاهده شد
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ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه در شرایط آبیاري کامل. 5جدول 
12345678عملکرد و اجزاء آن

00/1ارتفاع بوته-1
ns44/000/1تعداد غوزه در بوته-2
ns45/0*64/000/1وزن غوزه-3
ns34/0-*62/0-ns04/0-00/1درصد ریزش گل و غوزه-4
65/0ns54/0ns34/0ns51/0-00/1*عملکرد وش-5
ns18/0-ns57/0-ns29/0-ns39/0ns03/000/1درصد زودرسی-6
ns57/0ns43/0ns28/0ns44/0-***97/0ns20/000/1عملکرد بیولوژیک-7
ns02/0-ns10/0ns04/0-ns04/0-ns37/0-*59/0-*60/0-00/1شاخص برداشت-8

ns،*،** درصد1/0و 1، 5دار در سطح احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه***و

کاملياريآبويط تنش خشکيساده در ارقام پنبه در شرايب همبستگيت صفات مؤثر بر عملکرد وش با استفاده از ضرايه عليتجز. ۶جدول 

ارتفاع بوتهصفات
تعداد غوزه در 

بوته
وزن غوزه

زش یدرصد ر
گل و غوزه

درصد 
یزودرس

عملکرد 
کیولوژیب

شاخص 
برداشت

ضرایب همبستگی 
وشبا عملکرد

622/0***000/0000/0000/0-001/0000/0000/0002/0ارتفاع بوته
876/0***489/0123/115/1-912/0322/1687/0098/1تعداد غوزه در بوته

357/0*-046/0-066/001/0051/0-167/0-087/0-087/0وزن غوزه
-814/0***043/0077/0073/0- 079/009/0043/0110/0زش گل و غوزهیدرصد ر

539/0***300/0129/0156/0-121/0-057/0111/0019/0یدرصد زودرس
896/0***-170/0- 385/0-272/0166/0-116/0-327/0-227/0کیولوژیعملکرد ب

781/0***-267/0-118/0-178/0139/0-072/0-232/0-118/0شاخص برداشت

ns،*،** درصد1/0و 1، 5يدار در سطح احتمال آماریدار و معنیر معنیب غیترتبه***و
.باشندیم میر مستقیز قطر اثرات غم و اعداد خارج ایقطر اثرات مستقيرو) اه شدهیس(اعداد 

ن عملکرد و اجزاء مـؤثر  یده موجود بیچیبا توجه به روابط پ
توانـد مـالك   ینمـ ییبه تنهـا یب همبستگیه بر ضرایبر آن، تک

ن صفات مؤثر یل محکم بر روابط موجود بیارائه داليبرایقیدق
میها به اثرات مسـتق ین همبستگیک ایلذا تفک. بر عملکرد باشد

تواند سهم هر یت میه علیم با استفاده از روش تجزیر مستقیو غ
ن خصـوص  یدر ا. دیق مشخص نمایطور دقک از عوامل را بهی

) کاملياریو آبیتنش خشک(ق یط تحقیج نشان داد در شراینتا
م بر عملکرد وش مربوط به تعـداد غـوزه در   ین اثر مستقیشتریب

سـت تـوده و   یزچـون وزن غـوزه،   يگـر یبوته بود و صفات د
که یدرحال). 6جدول (داشتند یم منفیشاخص برداشت اثر مستق

)8جـدول  (ر تـنش  یـ و غ) 7جـدول  (یط تنش خشـک یدر شرا
ـ ترتم بر عملکرد بهین اثرات مستقیباالتر ب متعلـق بـه صـفت    ی

تعداد غـوزه کـه در   . ک و شاخص برداشت بودیولوژیعملکرد ب
بـا عملکـرد   يداریباال و معنیاز همبستگیط تنش خشکیشرا

بر عملکـرد وش داشـته و   یم منفیبرخوردار بود، خود اثر مستق
ـ ولوژیم بـر عملکـرد ب  یر مستقیق اثر غیشتر از طریب ک موجـب  ی

یط تـنش خشـک  یدر شـرا . شـده اسـت  رات عملکـرد وش  ییتغ
ر مثبـت بـر   یق تـأث یـ شـتر از طر یشاخص برداشت ب) 7جدول (

کـه  یه، درصورتش عملکرد شدیک موجب افزایولوژیعملکرد ب
ک بر یولوژیق کاهش عملکرد بیشتر از طریر تنش بیط غیدر شرا

م یط تنش سهم مسـتق یدر شرا. ر گذاشته استیعملکرد وش تأث
ن صـفت یکه ایباشد، درصورتیز میارتفاع بوته بر عملکرد ناچ

اثر را طور غیرمستقیم و از طریق افزایش زیست توده باالترینبه
تحقیقـی در شـرایط تـنش شـوري، تعـداد     در . بر عملکرد دارد
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یساده در ارقام پنبه تحت تنش خشکیب همبستگیت صفات مؤثر بر عملکرد وش با استفاده از ضرایه علیتجز. 7جدول 

صفات
ارتفاع 

بوته
تعداد غوزه 

در بوته
وزن غوزه

زش گل یدرصد ر
و غوزه

درصد 
یزودرس

عملکرد 
کیولوژیب

شاخص 
برداشت

ضرایب همبستگی 
وشعملکردبا

002/0002/0001/0ns274/0-010/0003/0004/0007/0ارتفاع بوته
827/0***-002/0-003/0-001/0002/0-002/0-003/0-002/0تعداد غوزه در بوته

000/0ns137/0-001/0000/0001/0-004/0-002/0-002/0وزن غوزه
-732/0***019/0014/0-017/0-018/0020/0009/0029/0زش گل و غوزهیدرصد ر

714/0***023/0013/0016/0-005/0013/0002/0014/0یدرصد زودرس
948/0***438/0759/0361/0-179/0591/0144/0523/0کیولوژیعملکرد ب

720/0***234/0155/0327/0-164/0-062/0201/0016/0شاخص برداشت
ns،*،** درصد1/0و 1، 5دار در سطح احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه***و

.باشندروي قطر اثرات مستقیم و اعداد خارج از قطر اثرات غیر مستقیم می) سیاه شده(اعداد 

کاملياریآبطیساده در ارقام پنبه در شرایب همبستگیت صفات مؤثر بر عملکرد وش با استفاده از ضرایه علیتجز. 8جدول 

ارتفاع بوتهصفات
تعداد غوزه 

در بوته
وزن غوزه

درصد ریزش گل و 
غوزه

درصد 
زودرسی

عملکرد 
بیولوژیک

شاخص 
برداشت

ضرایب همبستگی 
وشبا عملکرد

652/0*000/0-007/0003/0013/0-011/0-010/0-023/0ارتفاع بوته
001/0000/0ns540/0-002/0-002/0-001/0020/0001/0تعداد غوزه در بوته

ns336/0-008/0002/0-009/0-029/0002/0-013/0019/0وزن غوزه
-ns513/0-001/0-004/0001/0002/0-001/0-003/0-002/0درصد ریزش گل و غوزه

002/0ns032/0-001/0-004/0-000/0002/0001/0002/0درصد زودرسی
965/0***-230/0164/1694/0-666/0494/0324/0507/0عملکرد بیولوژیک
324/0-194/0-190/0-015/0-033/0012/0-006/0شاخص برداشت

ns368/0

ns،*،** درصد1/0و 1، 5دار در سطح احتمال آماري دار و معنیترتیب غیر معنیبه***و
.باشندد خارج از قطر اثرات غیر مستقیم میروي قطر اثرات مستقیم و اعدا) سیاه شده(اعداد 

شاخه زایشی و نیز طول بلندترین شاخه رویشـی بیشـترین اثـر    
کـه تعـداد   انـد، درحـالی  مستقیم مثبت را بر عملکرد وش داشته

غوزه داراي اثر مستقیم منفی بر عملکرد بوده است و این صفت 
یر داشـته  بیشتر از طریق افزیش تعداد شاخه زایا بر عملکرد تـأث 

ها نشان داد در شرایط چنین نتایج تجزیه به عاملهم). 12(است 
بیشترین اثر مستقیم منفـی مربـوط بـه    ) 7جدول (تنش خشکی 

رسـد کـه ایـن    ظـر مـی  نباشد و بهدرصد ریزش گل و غوزه می
صفت بیشتر از طریق کاهش عملکرد بیولوژیک سـبب کـاهش   

.شده استعملکرد وش 

گیرينتیجه
نوع فنـوتیپی و ژنـوتیپی در ارقـام پنبـه سـبب واکـنش       وجود ت

متفاوت آنها در مواجهه با شرایط سـخت محیطـی چـون تـنش     
شناخت و ارزیابی صفاتی که در این شرایط . شودکمبود آب می

ویژه در ارقام متحمل از بیشترین یا کمترین تأثیر برخوردارند، به
هـاي آتـی   امهتواند ما را در برنو حساس به تنش کمبود آب می

چهار رقـم  یابیارز. رساندياریتر حصول به ارقام متحمليبرا
ـ نشـان داد کـه ظرف  یمتحمل و حساس پنبه به تنش خشـک  ت ی

شتر غوزه در بوته عامـل  یتعداد بيمتفاوت ارقام پنبه در نگهدار
نظـر  بـه . تفاوت ارقام از نظر عملکرد پنبه دانه بوده اسـت یاصل
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ط کمبـود آب از نظـر   یقـام در شـرا  رسد واکنش متفـاوت ار یم
یکی، یشیا زاییشیرويهاه شده به اندامیلیاختصاص مواد اسم
عالوه . باشدیشتر عملکرد در ارقام حساس میاز عوامل کاهش ب

ت در ارقـام پنبـه   یه علیو تجزیب همبستگیضراین بررسیبر ا
ن جزء مؤثر بر یترنشان داد که مهمیمتحمل و حساس به خشک

کامــل عملکــرد ياریــو آبیط تــنش خشــکیدر شــراعملکــرد
چـون تعـداد و وزن غـوزه،    يگریباشد و اجزاء دیک میولوژیب

ـ م بر ایر مستقیر غیو شاخص برداشت با تأثیدرصد زودرس ن ی
.شوندیش عملکرد وش میجزء سبب افزا
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