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چكيده
آزمایشی به صورت کرتهای خرد شد در قالب بلو کامل تصادفی در  3تکرار در گلخاجه و مزرعه در ایستگا تحقیقیات کشیاورزی
گرمسار در سال زراعی  92-93اججا شد .کرتهای اصلی به تن

و کرتهای فرعی به ژجوتیپهیای پنبیه اختصیا

ارزیابی  28ژجوتیپ در گلخاجه ژجوتیپهای ورامین خرداد  K8801و  K8802براسا
اجتخاب و در آزمای

مزرعهای پاسخ آجها به تن

بررسی شد .در گلخاجه تن

ماد خشک در تن

خشکی باعث کاه

یافیت .پیس از

به عنوان ارقا تجاری برتر

 RWCو تلفات رطوبتی برگ قط

شد ( ،ELWLگردید .ژجوتیپ  No.221آریا جارابرای و سپید از جظر  RWCبه سایر ژجوتییپهیا برتیری داشیتند .بیشیترین  ELWLدر
ژجوتیپ آریا  K8802و  K8801مشاهد شد که از رطوبت جسبی باالتری هم برخوردار بودجد ELWL .در شرایط تن

در ارقا ورامیین

و ساحل کمتر بود .در مزرعه اثر دورهای آبیاری  24 18 12 9و  30روز بیر عملکیرد ورامیین و خیرداد و ژجوتییپهیای  K8801و
 K8802بررسی شد .دور آبیاری  9روز باعث افزای
بودجد .در سطوح رطوبتی چهار و پنجم عملکرد کاه

عملکرد ارقا ورامین خرداد و  K8801شد اما با شیاهد در ییک سیطح آمیاری
یافت .دور آبیاری  18روز جیز عملکرد را کاه

داد امیا بیا توجیه بیه عید

تفاوت آماری و صرفهجویی توصیه میشود پس از آبیاریهای معمول تا شروع گلدهیی ( 3جوبیت بیا فواصیل  12روز  ،از ایین دور
آبیاری استفاد شود .توسعه کشت  K8801در مناطق مشابه میتواجد ضمن کاه

مصر

آب باعث پایداری تولید شود.

كلیدواژهها :تلفات آب برگ جدا شد خشکی ژجوتیپ عملکرد محتوای رطوبت جسبی

* جویسند مسئول

Email: ahmadia@ut.ac.ir

علی نادری عارفی و همکاران

 .1مقدمه

اجتظار میرود که با افزای

در پهوه های مرتبط با مقاومت به خشکی پنبه بر صفات
مختلفی از قبیل آهن

تعرق جیز افزای

محتوای رطوبیت جسیبی بیرگ
یابید .کیاه

یافته و دمای برگ کیاه

تعرق تبعیض ایزوتوپی کربن []18

وزن اجدا های رویشی از جمله ارتفاع بوته و طول ریشه از

دمییای کییاجوپی [ ]10وزن ویییه بییرگ [ ]5ثبییات غشییای

خشکی اسیت .بررسیی پاسیخ

دیگر پاسخهای پنبه به تن

سلولی تنظیم اسمزی برگ و ریشه [ ]24محتوای رطوبت
جسبی برگ و طول ریشیه [ ]20تجمی بیومیا

ژجوتیپهای مختل

به سطوح مختلی

خشیکی در

تین

[ 7و ]14

شرایط گلخاجه جشان داد که که گیاهچه ژجوتیپهیای بلغیار

تمرکز شد است .با وجود این تاکنون هیچیک از صیفات

 433و تییابالدیال وزن خشییک ریشییه وزن خشییک سییاقه

فیزیولوژیکی فوق همبستگی مثبت پایداری با تحمل تین

ارتفاع بوته و تعداد برگ بیشتری داشته و از مقاومت باالیی

خشکی جشان جداد اجد.

به خشکی برخوردارجد [.]3

برگ جدا شد مدل ساد ای برای مطالعه تلفات آب از
کل بوته در طول تن

عالو بر ویهگیهای رویشی تن

شدید آبی مییباشید .پیس از قطی

خشکی عملکیرد را

جیز تحت تأثیر قرار میدهید .بیا بررسیی تغیییرات اجیزای

برگ روزجهها بسته میشوجد و خروج رطوبت تنها از سطح

مختل ی

کوتیکول و احتماالا روزجههای جیمهبیاز صیورت مییگییرد.

مشخ .گردید که تن

عملکییرد ارقییا مختل ی

پنبییه در تیین

آبی از طریق کاه

بررسی تلفات آب برگ جدا شد ( ،ELWLروشیی جسیبتاا

عملکرد را کاه

آسان و کیمهزینیه بیرای ارزییابی سیری تعیداد زییادی از

سایاکرا متحملتر بودجد [ .]6همچنین تن

ژجوتیپها میباشد [ .]9از روابط آبی برگ جدا شد بیرای
تخمین مقاومت به خشکی گند اسیتفاد شید اسیت [.]8
بررسی تلفات آب جسبت به رطوبت اولیه برگ جیدا شید

ارقا مختل

روشی ساد و جسبتاا قابل اعتماد برای مقاومت بیه خشیکی

پاکستان جیز گزارش گردید در این پهوه

طور منفی تحت تأثیر تن
کاه

خشکی قیرار گرفیت [ .]28بیا

 ELWLمقاومت به خشکی افزای

در رقم تابالدیال شدیدتر بود [ .]4کیاه
در اثر تین

عملکیرد

خشیکی در شیرایط پنبیهکیاری
مشاهد شد که

خشکی تعداد غوز در بوته وزن غوز و عملکیرد را

کاه

یافیت [ .]26بیا

آبی در شرایط

وزن غوز و عملکرد گردیید کیه ایین

کاه

پنبه میباشد [ .]22تلفات آب برگ جدا شد ( ،ELWL1به

تعداد غیوز

میدهد که در مجموع ارقیا تیابالدیال و

گرگان باعث کاه

تن

خشییکی

میدهد [ 22و .]28
خشکی تأثیر عمد ای بر رشد و جمیو پنبیه دارد و

تن

اجداز گیری  ELWLدر فواصل جییم سیاعته و بیه میدت 8

اثر اولیه آن بر سیاختار گییا مرفولیوژی بیرگ و سیاختار

ساعت مشخ .گردید که این صفت همبستگی باالیی بیا

سییلول اسییت [ 16و  .]20باتوجییه بییه همبسییتگی صییفات

تحمل به خشکی پنبه دارد [.]8

مختل

تغییر در محتوای رطوبت جسبی برگ از پاسخهای دیگر
گیاهان به تن

خشکی میباشد .تن

هد

خشکی باعث کاه

برگ با عملکرد و تحمل خشکی این پیهوه

بیا

شناخت ویهگیهای مطلوب برگ اججا گردید تا بیا

مدیریت آجها از طریق عملیات بهزراعی و بهجهادی عملکرد

محتییوای رطوبییت جسییبی بییرگ پنبییه گردییید کییه پاسییخ

در شرایط تن

خشکی فزایند افزای

یابد.

ژجوتیپهای مورد بررسی متفاوت بود [ .]30این صیفت بیا
میزان تعیرق همبسیتگی بیاالیی دارد [ 17و  .]21بنیابراین

مواد و روشها
این پهوه

1. Excised Leaf water Loss
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شرایط گلخاجه و مزرعه به صورت کرتهای خرد شید در

در مرحله دوبرگی گلدانها تنک شد و در هر گلیدان

قالب طرح بلو های کامل تصادفی در  3تکیرار در سیال

یک بوته باقی ماجد .گلدانهای شاهد بهطور مرتیب آبییاری

زراعی  1392-93اجیرا گردیید .دمیای گلخاجیه در روز در

شدجد .با توزین روزاجه تعدادی از گلدانها میزان رطیوبیت

حدود  40درجه و در شب حیدود  28درجیه سیاجتیگیراد

جسییبت بییه ظرفیییت زراعییی تعیییین و آبیییاری آجهییا در

حفظ شد .رطوبت جسبی  45درصد و ساعات روشینایی در

محدود های رطوبتی هر سطح تن

اججا شد .در مرحلیه

کل دور رشد  15ساعت بود .در گلخاجه عامیل اصیلی 28

شییروع گییلدهییی و  24سییاعت پییس از آخییرین آبیییاری

خشکی (شیاهد :حفیظ

خصوصیات ظاهری شامل ارتفاع بوته تعداد بیرگ تعیداد

جسیبتا شیدید و

برگ ریخته شد دمای برگ و میزان کلروفییل (شیاخ.

شدید :آبیاری پس از رسیدن رطوبت خا گلدان بیه  45و

 ،SPADرطوبت جسبی برگ تعییین شید .دمیای بیرگ در

 20درصد ،بود .ژجوتیپهای مورد بررسی عبارت بودجد از:

سییاعت  12تییا  14بییا اسییتفاد از دماسیین ،مییادون قرمییز

ژجوتیپ و عامل فرعی سطوح تن

رطوبت در  85درصد ظرفیت زراعی تن

( ،Terminator, TIR 8861اجداز گیری شد.

ارقااام تجاااری ( Gossypiumhirsutumتتراپلوئیااد):

برای تعییین مییزان رطوبیت جسیبی بیرگ ( ،RWC2و

ورامین سپید خرداد ساحل سیلند اولتان بختگان پیا

تلفات آب برگ جدا شد ( ،ELWLبیرگ دو کیامالا بیاز

جازیلی 84تابالدیال جارابرای استرالیا بلغار 432
ارقام تجاری ( G. barbadenseتتراپلوئید) :ترمز 14

شد اجتهایی قط و پس از تعیین وزن تاز توسط تیرازوی
دیجیتال در فواصل دو ساعته کاه

ارقام در شارف معرفای ( G.hirsutumتتراپلوئیاد):
K8801 K8802

وزن اجداز گیری شد.

سپس برگها به مدت  24ساعت در آب مقطیر قیرار داد

ارقام بومی  : G.herbaceumبومی آریا بومی گرمسار

شد و پس از خشک کردن با کاغذ خشک کن وزن اشیباع

سایر ژنوتیپهاا ( G.hirsutumتتراپلوئیاد)43347, :

آجها تعیین شد .در جهایت برگها بیه میدت  24سیاعت در

43254, ASJ2, CA228, No.200, No.210, No.211, Q31

آون و در دمای  75درجه ساجتی گراد خشک شیدجد و وزن

پس از تهیه بذر ارقا فیوق از مؤسسیه تحقیقیات پنبیه

خشک آجها تعیین شد .تلفات آب برگ جدا شد (،ELWL

کشور در تاریخ  92/2/25اقدا به کاشیت در گلیدانهیای

پس از  4 2و  6ساعت محاسبه شد [.]22

پالسییتیکی زهکیی دار بییا قطییر دهاجییه  10و ارتفییاع 50
ساجتیمتر گردید .ترکیب خا
کود حیواجی و خا

))1( ELWL = 100 × ،WF – Wtn( / (WF - WD

مورد اسیتفاد ماسیه بیادی

در این رابطه  ELWLافت رطوبت برگ قطی شید

مزرعه به جسبت  30 30و  40درصید

و بافت خا لو سیلتی بود .جهت تعییین مییزان رطوبیت

WFوزن تییر بییرگ  Wtnوزن بییرگ پهمییرد در  4 2و 6

ظرفیییت زراعییی در گلییدانهییای غیرآزمایشییی از روش

ساعت پس از قط و  WDوزن خشک برگ میباشد.

رطوبت جسبی خا ( ،RSWC1استفاد شد [:]2

کییرتهییای اصییلی بییه سییطوح مختلی

تیین

آبییی و

(وزن گلدان خشک  -وزن گلیدان بعید از خیروج آب

کرتهای فرعی به ژجوتیپهای ورامین خیرداد  K8801و

اضافه(/ ،وزن تر کیل بوتیه – وزن خشیک گلیدان  -وزن

 K8802اختصا

داد شدجد .کرتهای فرعی به صیورت

گلدان کاملRSWC = ،

 5سطح رطوبتی شیامل ،1 :شیاهد (حفیظ رطوبیت جاحییه
2. Relative water content

1. Relative Soil Water Content
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ریشه در حد  85درصد ظرفیت زراعی معادل  100میلیمتر
تبخیر از تشتک تبخیر ،2 ،تن

با استفاد از جر افزار آماری  SASآجالیز شدجد .برای مقایسه
میاجگینها از آزمون داجکن در سطح  5درصد استفاد شد.

مالیم ( 65درصد ظرفییت

زراعی معادل  150میلیمتیر تبخییر از تشیتک تبخییر،3 ،
تیین

نتایج و بحث

متوسییط ( 45درصیید ظرفیییت زراعییی معییادل 200

میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر ،4 ،تن

آزمایش گلخانهای

شدید ( 25درصد

اثر تن

ظرفیت زراعی معادل  250میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر،
و  ،5تن

خشکی بر وزن خشک شاخسار محتوای رطوبیت

جسبی برگ و تلفات رطوبتی برگ قط شد در مقاط زماجی

خیلی شدید ( 15درصد ظرفیت زراعیی معیادل

مختل

 300میلیمتر تبخیر از تشیتک تبخییر ،اعمیال گردیید .هیر

معنیدار بود .ژجوتیپها از جظیر ایین صیفات پاسیخ

متفاوتی به تن

کرت فرعی متشکل از  4خط کشت به طول  8متر و فاصله

خشکی جشان دادجد (جدول  .،1در شیرایطی

که آبیاری بوتهها پی

 75ساجتیمتر با تراکم  7بوته در مترمرب بیود .کاشیت بیه

از رسیدن رطوبت خا به  85درصد

ظرفیت زراعی اججا میشد بیشترین محتوای رطوبت جسبی

صورت دستی و عملیات معمول زراعیی شیامل کیوددهی

برگ به مییزان حیدود  94درصید در ژجوتییپهیای 43259

وجین و تنک اججیا شید .در پاییان از هیر کیرت  5بوتیه

بلغار و  43347مشاهد شید (جیدول  .،2کمتیرین محتیوای

اجتخاب و صفات رویشی و اجزای عملکیرد شیامل تعیداد

رطوبت جسبی برگ هم در رقم بختگان ( 80درصد ،و ترمیز

بوته در واحد سطح تعداد غوز در بوته و وزن تک غیوز

 70/1( 14درصد ،مشاهد گردید.

اجداز گیری شد .داد های حاصله در جر افزار  Excelثبت و

جدول  . 1میانگین مربعات ماده خشک شاخساره و ویژگیهای برگ در شرایط گلخانه
ماد خشک شاخسار

RWC
)(%

ELWL2
)(%

ELWL4
)(%

ELWL6
)(%

تن

2

**111/6

**10/2

**1784/5

**45937

**54961

2/05

0/03

86/2

195/2

82/03

مناب تغییرات

درجه آزادی

(،gr

اشتبا اصلی

4

ژجوتیپ

27

**

ژجوتیپ × تن

54

**

اشتبا فرعی
ضریب تغییرات ()%
ns

**

0/25

2/36

**

0/09

0/56

**

603/45

**

**

1557

**

**

720

**

483/4

3111

409

162

0/21

0/004

30/4

38

11/5

-

19/7

9/75

27/8

11/4

5/4

* و **  :غیرمعنیدار معنیدار در سطح  5و  1درصد

کاه
کاه

رطوبت خا تا  45درصد ظرفیت زراعی باعث

بییرگ در ارقییا تییابالدیال آریییا و پییا مشییاهد گردییید

محتوای رطوبت جسبی برگ به مییزان  16/2درصید

(بهترتیب  84/5 91و  82/3درصد .،رقم بومی گرمسار بیا

بیشترین محتوای رطوبت جسیبی

 58درصد و رقم بلغار  432با رطوبت جسبی  55/6درصید

شد .در این سطح از تن
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کمترین مقدار این صفت را داشتند .کاه

در تن

رطوبیت خیا

شیدید ( 20درصید ظرفییت زراعیی ،تلفیات

تا  20درصد ظرفیت زراعی محتوای رطوبت جسبی برگ را

رطوبت کمتر بود که ژجوتیپهای ورامین و  K8802از ایین

داد

جظر به بقیه ژجوتیپها برتری جشان دادجد (به ترتیب  8/45و

ژجوتییپهیای

 22/4درصید و

شدید کیاه

از  86/9در تیمار شاهد به  48/5در تن
( 44درصد کاه  .،در ایین سیطح از تین

 6/4درصد .،ژجوتیپهیای آرییا بیا اتیال

سپید با  75/51درصد  No.221بیا  73/3درصید و بیومی

بومی گرمسار با  22/1درصد بیشترین تلفیات رطوبیت را

سرخه با  71/3درصید دارای بیشیترین محتیوای رطوبیت

شیدید جشیان دادجید (جیدول  .،3پیس از

در شرایط تین

جسبی بودجد (جدول  .،2کمترین مقدار این صفت در تین

گذشت  4ساعت میاجگین تلفات آب برگ از  79/4درصید

شدید در رقم بومی گرمسار و ژجوتیپ  Asj2مشیاهد شید
(به ترتیب  32/2و  31درصید .،کیاه
جسبی برگ در اثر تن

در شرایط شاهد به  44/9درصد در تین

محتیوای رطوبیت

درصد در تن

خشکی در تحقیقات دیگر جیز اثبات

میباشد .بیشترین مقدار این

صفت در تیمار شاهد و در ارقا سیاحل و آرییا بیهترتییب

بررسی تلفات آب برگ جدا شد ( ،ELWLجشیان داد

 85/9و  85/7درصد مشاهد گردید .کمترین مقدار آن هیم

که ژجوتیپها از جظر این صفت به طور معنیداری اخیتال

در ارقا سیلند  13/5درصد و خرداد  10/3درصد مشاهد

دارجد (جدول  .،1تلفات رطوبت از برگ بوتههیایی کیه در

گردید.

شدید رشد کرد بودجد پس از  6ساعت از حدود 85

درصد در شرایط شاهد بیه  40درصید کیاه

یافت کیه جشیانگیر سیازگار

شدن ژجوتیپها به شرایط تن

شد است [ 18 11و .]20

تن

شدید کاه

مالییم و 38/32

با گذشت ش

یافیت .در

ساعت از قط کردن بیرگهیا از بوتیه

 ELWL6به طور متوسط از  84/5درصد در تیمار شاهد به

تیمار شیاهد  2سیاعت پیس از قطی بیرگهیا (،ELWL2

 58/26درصیید در تیین

تلفات رطوبت برگ ژجوتییپهیای سییلند  Asj2و جیازیلی

مالیییم و  39/65درصیید در تیین

بهترتیب  8/11 6/7و  9/8درصد بود که بییانگیر تواجیایی

شدید کاه

این ژجوتیپها در حفظ رطوبت برگ میباشد (جیدول .،3

ژجوتیییپهییای  Asj2و  N0.200در حیید خشییکیدگی قییرار

بیشترین تلفات رطوبتی برگ پس از  2سیاعت (،ELWL2

داشت ( ELWL6معادل  94و  93/6درصد .،بیا ایینحیال

در ژجوتی یپهییای  Q31و  K8801بییهترتیییب  57/6و 47/3

برگ ژجوتیپهای خرداد و جازیلی تنها  15و  17درصد آب

ارقا خرداد و

خود را از دست دادجید کیه حیاکی از تواجیایی بیاالی ایین

از جظر این صفت به ژجوتیپهای دیگیر برتیری جشیان

ژجوتیپها در حفظ رطوبت برگ میباشید (جیدول  .،3بیا

دادجد بهطوریکه  ELWL2آجها بهترتیب  7/4و  6/9درصد

اجداز گیری  ELWLدر فواصل جییم سیاعته و بیه میدت 8

مالیییم (رطوبییت خییا معییادل  45درصیید

ساعت همبستگی باالیی با تحمل به خشکی پنبه مشیاهد

درصد مشاهد گردید .در شرایط بدون تن
پا

بییود .در تیین

ظرفیییت زراعییی ،پییس از گذشییت  2سییاعت از قطیی
( ،ELWL2کاه
 K8802بی

یافت .در تیمار شاهد پس از  6سیاعت بیرگ

گردید [ .]8با کاه

رطوبیت بیرگ رقیم سیپید و ژجوتییپ

 ELWLمقاومت به خشیکی افیزای

مییابد [ .]25در پهوه

از بقیه ژجوتیپها بود (بیهترتییب  57و 54/2

افزای

درصد ،اما ارقا خرداد و پا کمترین تلفات رطوبت برگ

شدت تن

یافت.

( 7/4و  6/9درصد ،را جشان دادجد.
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آزمایش مزرعهای
پس از اجتخاب ارقا حسا

و اجزای عملکرد تأثیر معنیدار داشت ( .،P<0.01همچنین
و مقاو و بررسی پاسیخهیای

رشدی و عملکرد آجها به سطوح مختل
مزرعه مشخ .گردید که تن

پاسخ ژجوتیپهای مورد بررسی به فواصل مختلی

آبیاری در شیرایط

آبییاری

از جظر این صفات معنیدار بود (جدول .،4

خشکی زودرسی عملکرد

جدول  . 4میانگین مربعات عملکرد و اجزای عملکرد در پاسخ به تنش خشکی در شرایط مزرعه
درجه آزادی

تعداد غوز

وزن غوز

عملکرد

زودرسی

مناب تغییرات
تن

4

**241/7

**6/24

**30095453

**244/6

اشتبا اصلی

8

0/43

0/0046

87702

5/47

ژجوتیپ

3

141

*

**

**

6841200

2361

ژجوتیپ × تن

12

**22/7

**0/35

**927526

**231/4

اشتبا فرعی

30

0/54

0/014

34143982

6/6

ضریب تغییرات (،%
ns

4/02

0/5

**

3/12

5/ 7

5/5

* و **  :غیرمعنیدار و معنیدار در سطح  5و  1درصد

پاسخ عملكرد و اجزای عملكرد به تدنش خشدكی در

سطوح تبخیری  100و  200میلیمتر در مقایسیه بیا شیاهد

مزرعه

( 150میلیمتیر ،تعیداد غیوز در ژجوتییپهیای  K8801و

با افزای

دور آبیاری و کیاه

تیدریجی رطوبیت خیا

 K8802افرای

یافت (جدول ( ،6بهترتیب  1/2 20درصد

پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد بررسی شید .جتیای ،جشیان

و  7/69 11/27درصد .،به علت محدودیت رشد اجدا های

داد که عملکیرد و اجیزای عملکیرد بیه طیور معنییداری

رطوبیت باعیث بهبیود

( ،P<0.01تحت تأثیر کاه

رویشی در این ژجوتیپها افیزای

تدریجی رطوبت خیا قیرار

رشد اجدا های رویشی موجیود شید اسیت کیه شیرایط را

گرفتنیید .ارقییا مییورد بررسییی از جظییر عملکییرد و اجییزای

برای آغازش تعداد بیشتری از گر های زایشی و مکانهیای

عملکرد تفاوت معنیدار جشان دادجد .همچنین واکن

ارقا

میو دهی فراهم ساخته است .بیا ادامیه کیاه

رطوبیت از

از جظر صفات مورد بررسی بیه سیطوح رطیوبتی مختلی

سطح تبخیری  200میلیمتر بیه بعید کیه معیادل دورهیای

متفاوت بود (جدول .،4

آبیاری  24و  30روز بیود تعیداد غیوز ایین ژجوتییپهیا
کاه

تعداد غوزه در بوته
تعداد غوز از صفاتی اسیت کیه در تحقیقیات مختلی

پاسخ رقم ورامین و خرداد از جظر تعداد غوز به کاه

بیا

تدریجی رطوبت متفاوت است بهطوریکه در آبیاری زییاد

عملکرد همبستگی مثبت بیاالیی جشیان داد اسیت [ .]1در
این آزمای

یافته است (جدول .،6

(دور آبیاری جه روز  ،تعداد غوز آجها کمتر از شاهد است.

جیز همبستگی عملکرد با تعداد غیوز مثبیت و

این ارقا در دور آبیاری معمول منطقیه (آبییاری بیا تبخییر

کامالا معنیدار بود .مقایسه میاجگین داد ها جشیان داد کیه در

 150میلیمتر از تشتک تبخیر ،بیهترتییب بیا  24/3و 22/6
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عدد غوز بیشترین تعداد غوز در بوته را تشیکیل دادجید.

ورامین در تن های شدید هم وزن غوز جسبت به شیاهد

( 250و 300

جییز مشیاهد گردیید.

تغییرات این صفت در  2سیطح شیدید تین

کاه

میلیمتر تبخیر ،در ژجوتیپ  K8802کمتر از سایر ژجوتیپها

جیافت و حتی اجدکی افیزای

غوز های پنبه با توجه به مقاومت زیاد در برابر اتال

و سطوح تبخیری بود که مییتیوان از ایین پتاجسییل بیرای

جسبت به برگها از حساسیت کمتری بیه تین

تولید در شرایط خشکی زیاد بهر برداری کرد.

برخوردارجد و اصوالا تعرق اججا جمیدهند [.]29

آب

کمبیود آب

تا زماجیکه آسیمیالت کیافی از طرییق فتوسینتز فیراهم

وزن غییوز بییا تعییداد غییوز همبسییتگی منفییی امییا

شود تولید غوز ادامه مییابید [ .]13تقاضیای آسییمیالت

غیرمعنیدار جشان داد (جدول  .،5در این رقم حجم جسیبتاا

رشد زایشی به طور جمایی افزای

مییابد اما منحنی تأمین

باالی رشد رویشی تواجایی تیأمین آسییمیالت کیافی بیرای

آسیمیالت به طور مجاجب افزای

مییابد [ .]12احتماالا بیا

غوز های باقیماجد را داشته است .در سایر ژجوتیپهیا کیه

یافتیه

خشکی

تشدید تن

خشکی اختال

این دو منحنی افزای

دارای رشد رویشی محدودی هستند احتماالا تن

و برگها تواجایی تأمین آسیمیالت کافی برای تیامین رشید

باعث ایجاد رقابت بین اجدا های رویشی و زایشی و جیز بیین

زایشییی را از دسییت داد اجیید درجتیجییه تواجییایی تولییید و

غوز های باقیماجد به حدی شد اسیت کیه باعیث کیاه

جگهداری غوز در بوتهها کاه

وزن غییوز گردییید .بییین تقاضییای آسیییمیالت تییک میییو و

یافته است.

آسیمیالت تولیدی توسط برگ مجیاور آن همیاهنگی وجیود
وزن غوزه

جدارد [ ]19و غوز ها به اجتقال مجدد مواد از سایر بخ ها و

سه سطح اول رطوبتی تأثیر کاهند بیر وزن غیوز جداشیت

فتوسنتزی جاری برگها وابسته هستند .این اجتقال در شیرایط

از طرییق

وزن غیوز

(بهجز ژجوتیپ  .،K8802با افزای
افزای

شیدت تین

آبی محدود میگردد و میتواجد در کیاه

تن

دور آبیاری به  24و  30روز ( 250و  300میلیمتیر

مؤثر باشد .جهت تأمین جیاز غوز های در حیال جمیو اجتقیال

تبخیر از تشتک تبخیر ،وزن غوز کلیه ژجوتیپها به غیر از

مجدد و حرکت کربن قابل توجهی بین گر ها و بیه درون و

ورامین کاه

یافت .بیشترین شدت کاه

وزن غیوز در

بیرون مخازن ذخیر ای مورد جیاز است [.]10

ژجوتیپ  K8802به میزان  32درصد مشاهد گردید .در رقم
جدول  . 5همبستگی بین اجزای عملکرد در مزرعه
تیمار

غوز ریخته شد

غوز ریخته شد

1
0/7ns

تعداد غوز

*

وزن غوز
عملکرد

ns

زودرسی
ns

تعداد غوز

وزن غوز

عملکرد

زودرسی

1
-0/15 ns

0/31
0/001

**

0/1ns

0/26 ns

0/95

* و **  :غیرمعنیدار و معنیدار در سطح  5و  1درصد
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1
ns

-0/24

1

**-0/58

0/26ns

1
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عملكرد

آبیاری  18روز میباشید کیه عملکیردی معیادل

آبیاری در فواصل  9روز بیا تبخییر  100میلییمتیر آب از

 3871کیلوگر در هکتار تولید شد.

تشتک تبخیر باعث افزای



رشید رویشیی گردیید کیه بیه

بیشترین عملکیرد رقیم خیرداد بیه مییزان 5905

ارتفیاع بوتیه طیول و تعیداد شیاخه روییا

کیلوگر در هکتار با دور آبیاری  9روز حاصیل

رشید رویشیی تعیادل بیین

شد .پس از آن تیمار شاهد با عملکیردی معیادل

رشد رویشی به زایشی را به جف رشید رویشیی تغیییر داد

 4909کیلییوگر در هکتییار قییرار داشییت .در دور

تعیداد

فواصل آبیاری هر چند

صورت افزای

جمایان شد (جدول  .،6افزای

است که در اثیر آن عملکیرد هماهنی
آبیاری افزای

بیا افیزای

آبیاری  18روز افزای

عملکرد را  13/8درصد کاه

جیافت حتی در رقم ورامیین  5/6درصید و

در ژجوتیپ  K8802در حدود  14درصد کاه

 4230کیلوگر از عملکرد مناسبی برخوردار بود

جشیان داد.

و برای شرایط منطقه این دور آبیاری قابل توصیه

هییر دو ژجوتیییپ مییذکور در اییین سییطح رطییوبتی از رشیید

است.

رویشی بیرویه برخوردار بودجد.
مصر



زیاد آب در ژجوتیپ دارای تییپ بسیته K8802

آن در شرایط بدون تن

 4945کیلوگر در هکتار حاصل شید .بیا کیاه

تولیید

رطوبت تا سطح تبخیری  200میلیمتیر از تشیتک

مؤثر باشد .سطح مطلوب رطوبتی

تبخیر (دور آبیاری  18روز  ،عملکرد به میزان 2/2

ژجوتیپها به شرح زیر است (جدول :،6


در ژجوتیپ  K8801کاه

درصد کاه

رطوبت خا پیس از

عملکیرد شید در صیورت
زودرسی
زودرسی از ویهگیهای مطلوب پنبیه در بیشیتر جظیا هیای

 11/6درصدی عملکرد مییشیود امیا بیا

زراعی میباشد .رقم خرداد در تیمار شاهد بیشترین درصید

تولید  6421کیلوگر محصول در هکتار جسبت به

زودرسی ( 65/7درصد ،را داشت .در بقیه سطوح رطیوبتی

سطوح رطوبتی دیگر برتری دارد.


هییم زودرسییی اییین رقییم در حیید بییاالتری حفییظ شیید.

بیشیییترین عملکیییرد ژجوتییییپ 5820( K8802

دیییرر تییرین ترکیییب تیمییاری ژجوتیییپ  K8802در دور

کیلییوگر در هکتییار ،در دور آبیییاری جییه روز
حاصییل شیید .افییزای

آبیاری  30روز بود .بهطورکلی سطوح باالتر تن

تبخیییر بییه  150و 200

باعث کاه

میلیمتر عملکرد را بهترتیب  24و  17/5درصید
کاه

مصر

آب ایین دور

آبیاری به بقیه سطوح رطوبتی برتری دارد.

محدویت مناب آبی دور آبیاری  18روز باعیث
کاه

یافت و به  4833کیلوگر در هکتار

رسید که با توجه به کاه

تبخیر  150میلیمتیر از تشیتک (دور آبییاری 12
روز  ،باعث کیاه

بیشترین عملکرد رقم ورامیین در دور آبییاری 12
روز (تبخیر  150میلییمتیر از تشیتک ،بیه مییزان

باعث تولید  3عدد شاخه رویا به طول حدود  15ساجتیمتر
گردید که این تغییر رفتار رشدی میتواجد در کاه

داد اما بیا تولیید

خشکی

زودرسی در کلیه ژجوتیپهیا شید و حتیی در

مواردی بعضی از غوز ها تا پایان فصل شکفته جشدجد .این

داد .مناسبترین دور آبیاری قابل توصییه

جتای ،با یافتههای محققان دیگر هماهنگی دارد ].]31

برای این ژجوتیپ تبخیر  200میلیمتر معادل دور
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