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 1/4/12؛ تاریخ پذیرش:   1/12/11تاریخ دریافت: 

 چكیده

  Gossypiumعنوان دومین محصول متحمل به شوری بعدد از ودو محدرح اسدت، در ودن       پنبه به

منظور بررسدی تندو    به .دی دیپلوئید با تووه به منشاء شان تحمل بیشتری نسبت به شوری دارنهاگونه

ی مختلف زراعی پنبه و وستجو برای یافتن منابع ژنتیکدی متحمدل   هاتیکی تحمل به شوری در گونهژن

آزمدای  ددو آزمدای  در شدراین تدن       4در قالد    Gossypiumرقم از چهار گونه زراعی ودن    22

ی امورد ارزیابی قرار گرفتند. تندو  بدا ی بدین و درون گونده    شوری و دو آزمای  در شراین غیر تن ( 

برای تحمل به شوری مشاهده گردید، در بین صفات مورد بررسی تندو  ژنتیکدی بدا  در هدر دو سدح       

ی هدا مشاهده شده ولی دو صفت میزان اسید آمینه پرولین و قندد   K+و   Na+K/+پلوئیدی برای صفات 

از تحمدل بده    G.herbaceumاز تنو  پایینی برخوردار بودند. ارقام گونه  هادر دیپلوئید محلول خصوصاً

نسبت  G.barbadenseبا یی نسبت به سه گونه دیگر بر خور دارند. ارقام گونه تتراپلوئید  شوری نسبتاً

را داشدتند از   Na+K/+طورکلی ارقامی که بیشدترین نسدبت  بوده و به هاتر از سایر گونهبه شوری حساس

بدا   G.hirsutumاز گونده   Crema عملکرد بدا تری برخدوردار بودندد. در میدان ارقدام تتراپلوئیدد رقدم       

 هدا کیلوگرم در هکتار با ترین عملکرد را در شراین تن  شدوری داشدته و در میدان دیپلوئیدد     9/4224

کیلدوگرم در هکتدار دارای بیشدترین عملکدرد در شدراین      5/1236( با G. herbaceumد سرخه سمنان

 تن  شوری بود.

 *ای ای، تنو  درون گونهگونهتنو  بین  ،به، تن  شورینپ:  ی كلیدیهاواژه

                                                        
 rezaramezani@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه 
از اراضی کشور  اسدت دوعفدری،    %15معادل  میلیون هکتار 24در ایران وسعت اراضی شور  حدود 

از اراضی تحت آبیاری نیز در معرض شدوری اانویده قدرار داشدته و      %44 ،(.  بر اساس گزارش فائو1994
 (.  1993پسرکلی، د شودمیراضی محالبه همه ساله آب بیشتری را برای شستشوی نمك از این ا

پنبده نیدز همانندد بسدیار دیگدری از       .پنبه بعد از وو از نظر تحمل به شوری در مقام دوم قدرار دارد 
محصو ت، در مرحلة ووانه زنی، سبز کردن و استقرار گیاهچده نسدبت بده شدوری حسداس تدراز بقیدة        

ژرم پالسدم   برای تحمل به شدوری  در میدان   ا( تنو  خوبی ر2442مراحل نموی است، رمضانی مقدم  د
کلکسیون پنبه ایدران گدزارش نمدوده و بدا اسدتفاده از ضدرای  همبسدتگی، تجزیدة علیدت و           تتراپلوئید

رگرسیون گام به گام مهمترین وزء موار در عملکرد پنبه را در شراین تن  شوری تعداد بوتده در متدر   
شود این کاه  رشد شامل کاه  ارتفدا ، سدح    می مربع اعالم کرد. شوری در پنبه باعث کاه  رشد

وزن قوزه و همچنین اختالل در مراحل تشکیل الیاف سلولزی روی پوستة بذر  ،برگ، تعداد قوزه در بوته
 .(2442 رمضانی مقدم، ؛2444 درمضانی مقدم، باشدمی

ولدی بدا گذشدت     شدود. مدی ی آلی زود تر از پرولین آغاز هاتجمع قندها و اسید ،در پنبه تحت تن 
شوری رشد گیاه را به وسدیلة تديایر بدر ودذب آب و      زمان تجمع نشاسته کمتر از پرولین و قندها بوده.

هدا نگهدداری   سازد. در اکثدر گلیکوفیدت  میمواد غذایی یا به وسیلة اارات سمی اختصاصی یون، محدود 
بدا تحمدل بده     +Kع و تجمد  +Naدر قسمتهای هوایی به وسیلة خدارج نمدودن    +Na+/Kنسبت با ی 

بده   هدا از ریشده  +Kیی که موود  انتقدال انتخدابی    ها(. مکانیسم1992گرهام، د شوری همبستگی دارد
در سدایر   .هدا هسدتند  در بدرگ  +Na یك عامل اصلی برای اوتناب از تجمع ،شودمیی هوایی هاقسمت
ی هدا در مکانیسدم هدای رشدد را   ی هوایی برخی مزیتهادر قسمت +Na  1وذب و حجره بندی هاگونه

 (.1997لیدی و سایز، د کندمیاوتناب تيمین 
ای در تحمل به شوری پنبه به وسیلة محققین زیادی گزارش شده است. اختالفات بین و درون گونه

        و G. hirsutum ژرم پالسدم دو گوندة تتراپلوئیدد    گدزارش کدرد کده در بدین     ( 2442د رمضدانی مقددم  
G.barbadense،  ی از برتری ارقام گونةنتایج حاک G. hirsutum    نسبت بده ارقدامG. barbadense 

بدرگ نرمدال    به ی دارای برگ اکرا نسبتهاژنوتیپ G. hirsutum تن  شوری بود و در داخل گونةدر 
ی وحشدی ودن    هدا تديایر شدوری بدر گونده     (1996گرهام و یانگ د در این  شراین برتری نشان دادند.

Gossypium  و گونة G. hirsutumع یدون سددیم   مد هایی در رشد نسبی و تجرا آزمون کرده و تفاوت
بده ودای ودذب     Cl -تحمل به شوری را در پنبه به وذب پدایین تدر   (1997قدیر و شامز دپیدا نمودند. 

رفتار متفاوت رشد گیاهی به ودذب انتخدابی    (1997لیدی و سایز دنسبت دادند.  +Kیا  +Naپایین تر 
Na+/K+ لند یافت شده نسبت دادند. اما به هر حال تحمل به شوری یك پاسد  پیچیدده   که در پنبة آپ
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شود. وایگزینی میتر ی متفاوت سازگاری و محین پیچیدههااست که به وسیلة اار متقابل بین مکانیسم
تواندد تحمدل بده    مدی  +Naی کارآمد بسته بندی هادر تغذیة پنبه و مکانیسم +Kبه وای  +Naوزئی 

 .(1997لیدی و سایز، د ین محصول افزای  دهدشوری را در ا
ی وحشدی ودن    هدا گیاهچدة گونده    +Kو  +Naبا بررسی تنو  وذب ( 1992لیدی و همکاران د 

Gossypium  و گونةG. hirsutum  گیاهچه یك  که اختالفات در بنیة دریافتنددر شراین تن  شوری
خصوصاً زمانی که ژنوتیپهای اهلدی و وحشدی   ها است، دار در مقایسات ژنوتیپعامل اختالط یافتة معنی

هدا،  و توزیع بین برگ +Kو  +Naمورد مقایسه قرار گیرند. همچنین تنو  تشخیص داده شده در وذب 
 کنند.میعنوان صفات همبستة قوی با تحمل به شوری تيیید ندر مرحلة گیاهچه را به هاساقه و ریشه

تودة بومی پنبده ددیپلوئیدد(، عمددتاً از گوندة        44ری ( با ارزیابی تحمل به شو2444رمضانی مقدم د
G . herbaceum  داز نواحی مختلف کشور( و معدودی از گونةG.arboreum، طورکلی تحمل گونة به

یی کده منشداء آنهدا    هدا ، تدوده G. herbaceumاول را  بهتر از گونة دوم عنوان نموده و در داخل گوندة  
 تر گزارش نمودند.بود، متحملنواحی خشك دارای آب و خاك شورتر 

با عنایت به موارد فوق الذکر هدف از انجام این تحقیق بررسی تنو  ژنتیکی بین و درون گونه ای در 
ی به نژادی پنبده در  هابرای بهره بردن از آن در برنامهدر مورد صفات مورد بررسی  Gossypiumون  

 کشور بوده است.

 

 هاروش مواد و
رقم پنبه پیما  2( و G.hirsutumمختلف پنبه آپلند د رقم 16در این محالعه : ارقام مورد آزمایش

توده بومی ایران از  9 و (X4 =n2= 52درقم از دو گونه تتراپلوئید زراعی 12( ومعا G. barbadenseد
( X2 =n2= 26توده دیپلوئید د 14ومعا  G.arboreumو یك توده از گونه  G.herbaceumگونه 

  (.2و1ی هاار گرفتند دودولمورد بررسی قر

دو آزمدای  بدرای    ،مجدزا  مدواد ژنتیکدی فدوق بده صدورت چهدار آزمدای         :طرح آماری و روش كاار 

تتراپلوئیدها دیك آزمای  در محین غیر تن  و یك آزمدای  در محدین تدن  شدوری( و دو آزمدای       

وری( در قالد   برای دیپلوئیدها دیك آزمای  در محین غیر تن  و یدك آزمدای  در محدین تدن  شد     

 در مزرعده ایسدتگاه تحقیقدات پنبده     1323ی هدا چهارطرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال

عنوان محین غیر تن  و روستای سعدالدین کاشمر به عنوان محین دارای تدن   کاشمر به -شرق کشور

 متدر  سدانتی  74×24متری با آرای  کاشت  14خن  4ی مورد بررسی در هاشوری کشت گردیدند. تیمار

کشت گردیدند . قبل از کاشت نیاز کودی بر اساس آزمدون خداك تدامین شدد و بدا علفکد  سدونا ن        

سمپاشی انجام گردید. همچنین بذور قبل از کاشت بدا سدم  رویدن بدرای ولدوگیری از خسدارت آفدت        
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یداری و  آب ،کدود سدرك   ،تریپ  ضد عفونی شد و پ  از سبز شدن عملیات تنك، ووین علفهدای هدرز  

 ی  زم انجام شد.  هاسمپاشی علیه آفات پنبه در زمان

برحسد   و مجمدو  دکدل(   دوم  ،چدین اول  وش عملکدرد عبارتندد بودندد از:    اندازه گیدری  موردصفات  

ی مختلدف بده   هدا ارتفا  بوتده ددر تداری    ،زودرسی از نسبت عملکرد چین اول به عملکرد کل کیلوگرم،

وزن قوزه برحس  گرم  ،بوته در هر کرت 6متر از میانگین ارتفا  سانتیعنوان معیاری از رشد( برحس  

 بوته در هر کرت، 6تعداد قوزه در بوته از میانگین تعداد قوزه  ،قوزه از هر کرت 24از میانگین وزن وش 

ای کده بدر روی آن مسدتقیما    ی رویشی دشاخههاتعداد شاخه رویا : تعداد شاخه تعداد بوته در هر کرت،

 ،ای که عالوه بدر بدرگ  مستقیما از ساقه اصلی برویند، تعداد شاخه زایا: دشاخه که شود(میتشکیل ن گل

طول بلندد تدرین    متر،بر حس  سانتی  گل هم بر روی آن تشکیل شود (، طول شاخه زایای پنجم از با

ول و عرض بدرگ  ط متر،متر، قحر طوقه با استفاده از کولی  ورنیه حس  میلیشاخه رویا حس  سانتی

 گیری گردید.( اندازهSPADو میزان کلروفیل برگ د با استفاده از دستگاه 
 

 مشخصات ارقام پنبه تتراپلوئید مورد بررسی .  -1 جدول
 منشاء گونه نام انگلیسی رقم شماره
 ترکیه Nazili-84 G. hirsutum 24-نازیلی 1
 آمریکا Sea Island × Acala Sj2 G. hirsutum سی آیلند × 2آکا  اس وی  2
 آمریکا Sea Island G. hirsutum سی آیلند 3
 آمریکا Bakhtegan G. hirsutum *بختگان 4
 استرالیا Narabray G. hirsutum نارا برای 5
6 43347 43347 G. hirsutum یونان 
7 312-212 818-312 G. hirsutum یونان 
2 43244 43200 G. hirsutum یونان 
 بلغارستان Mehr G. hirsutum *مهر 9
 اسپانیا Crema G. hirsutum کرما 14
 ایران Sahel G. hirsutum *ساحل 11
 ایران Varamin G. hirsutum *ورامین 12
 ایران Ultan G. hirsutum *اولتان 13
 استرالیا Super Okra G. hirsutum سوپر اکرا 14
 یهترک Irma-323 G. hirsutum 323–ایرما  15
 یونان Sindos-80 G. hirsutum  24-سیندوز 16
 مراک  Dr.Omoumi G. barbadense *دکتر عمومی 17
 مصر Termus-14 G. barbadense 14-ترم  12

بختگان حاصل از  ،Wilt  100-Coker*  539ورامین هیبریدی از   ،Wilt  100-Coker*  349ساحل هیبریدی از  *

 6منشاء همه آنها آمریکا است . رقم دکتر عمومی حاصل از گزین  دو رقم الیاف بلند تداد   است که  Acala Sj2گزین  
که منشاء آن بلغارستان است و اولتان از تالقی رقم ساحل  B-433از کشور مراک   مهر حاصل از گزین  از رقم  9و تاد  

 که منشاء آن روسیه است حاصل شده است. C1211با رقم کلوستر و زودرس 
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 ی پنبه دیپلوئید مورد بررسی.هامشخصات توده  - 2 جدول
 بومی گونه نام انگلیسی توده شماره
 ایران Baharan-e-Mehriz G.herbaceum بهاران مهریز 1
 ایران Alyaf-Rangi G.herbaceum الیاف رنگی 2
 ایران Sorkhe-e-Semnan G.herbaceum سرخه سمنان 3
 ایران Garmsar G.herbaceum گرمسار 4
 ایران Kerman G.herbaceum کرمان 5
 ایران Ghozeh va Barg Ghermez-e-Qom G.herbaceum قوزه و برگ قرمز قم  6

 ایران Aria G.herbaceum آریا 7

 ایران Kashmar G.herbaceum کاشمر 2

 ایران Banafsh-e- Kerman G.herbaceum بنف  کرمان 9

 هندوستان Arboreum G.arboreum آربورئوم 14

 

ی برگ خشك هابرای اندازه گیری سدیم و پتاسیم نمونه: پتاسیم برگ اندازه گیری میزان سدیم و

دروه قرار  544ساعت داخل کوره  2ون چینی آسیاب شده سپ  به مدت هاشده از هر تیمار با یك

پ  در این عصاره خاکستر شده و س داده شده دروش سوزاندن خشك ( و ترکی  با اسید هیدروکلرید 

( اندازه AES =Atomic Emission Spectrometryعناصر سدیم و پتاسیم به روش نشر شعله ای د 

 (.1996 ،گیری گردیددموسسه تحقیقات خاك و آب

ی بدرگ خشدك و بده روش سدانچز و     هدا با استفاده از نمونه: اندازه گیری پرولین و قندهای محلول

 سپکتروفوتومتری اورا گردید.( با استفاده از ا1992همکاران د

ی همسدنگ از عملکدرد وش دو   هدا از هر تیمدار نمونده   :اندازه گیری خصوصیات تگنولوژیكی الیاف

، از طریق توزین محلوج بدست آمدده صدفت درصدد کیدل     هاچین گرفته و پ  از وین زدن وش نمونه

یشدگاه تکنولدوژی الیداف    در آزما  HVIنسبت محلوج به وش( بدست آورده شد. سپ  با دستگاهدالیاف 

 ،%54و  %5/2طدول الیداف    معاونت موسسه تحقیقات پنبه در ورامین صفات تکنولوژیکی الیداف شدامل:  

و  (g/texد اسدتحکام الیداف   ظرافت دضری  میکرونر(،  (،% 54به  %5/2یکنواختی الیاف داز نسبت طول 

ی حاصدل بدا   هدا داده، آزمایشدگاه  پ  از ابت اطالعات از مزرعده و . گیری شددرصد کش  الیاف اندازه

 . رسم گردید Excelو نمودارها با نرم افزار  شده مورد تجزیه آماری SASاستفاده از نرم افزار آماری 

 نتایج
ی هدا تدوده  کمدی و فیزیولدوژیکی   ،مرفولوژیکی نتایج تجزیه واریان  ساده  صفات 4و  3ی هاودول

تجزیده واریدان  مرکد  بدرای      ،دهدد مدی ری را نشدان  دیپلوئید پنبه در دو محین غیر تن  و تن  شو

ی هدا نتایج تجزیه واریان  ساده ژنوتیدپ آورده شده است.   5دو محین در ودول  در ی دیپلوئیدهاتوده
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ی هدا ژنوتیدپ بدرای  تجزیده واریدان  مرکد      ،آورده شدده اسدت   7و  6ی هدا تتراپلوئید پنبه در وددول 

 .شان داده شده استن 2تتراپلوئید دو منحقه در ودول شماره 

ی تتراپلوئیدد در محدین تدن  شدوری نشدان داد کده       هدا نتیجه مقایسه میانگین صفات مختلف ژنوتیپ

 کیلدوگرم در هکتدار در ردیدف اول و رقدم اولتدان بدا عملکدرد        9/4224ژنوتیپ کریما از نظر عملکرد با 

درصد زودرسدی   5/23کیلوگرم در هکتار در ردیف آخر قرار گرفت. از نظر زودرسی رقم مهر با  9/1242

 ترین ژنوتیپ طبقه بندی شد.  درصد زودرسی  دیررس 46/36در ردیف اول و رقم دکتر عمومی با 
کده  ی تتراپلوئید  در محین غیر تدن   نشدان داد   هانتیجه مقایسه میانگین صفات مختلف ژنوتیپ 

کیلوگرم در هکتار در ردیدف اول و رقدم سداحل بدا عملکدرد       3/6794از نظر عملکرد با  43347ژنوتیپ 

درصد زودرسی در  6/92کیلوگرم در هکتار در ردیف آخر قرار گرفت. از نظر زودرسی رقم مهر با  2221

. بقه بندی شدرس ترین ژنوتیپ  طدرصد به عنوان دیر 9/46 ردیف اول و رقم دکتر عمومی با  زودرسی

ی دیپلوئید  در محین تن  شدوری  نشدان داد کده تدوده     هانتیجه مقایسه میانگین صفات مختلف پنبه

کیلدوگرم در هکتدار در ردیدف اول و تدوده بهداران مهریدز بدا         2/1236سرخه سمنان از نظر عملکرد  با 

 6/47الیداف رنگدی بدا     کیلوگرم در هکتار در ردیف آخر قرار گرفت . از نظر زودرسدی تدوده   39عملکرد 

درصدد زودرسدی بده عندوان دیدررس تدرین تدوده         14درصد زودرسی در ردیف اول و توده آربوریوم بدا  

 بندی شد.  طبقه

ی دیپلوئید در محین غیر تدن  نشدان داد کده تدوده     هانتیجه مقایسه میانگین صفات مختلف پنبه

ردیدف اول و تدوده بدنف  کرمدان بدا      کیلدوگرم در هکتدار در    4/1617سرخه سمنان از نظر عملکرد با 

کیلوگرم در هکتار در ردیف آخر قرار گرفت . از نظر زودرسی رقم اصدالح شدده آریدا بدا      1/449عملکرد 

درصد زودرسی بده عندوان دیدررس تدرین ارقدام       22درصد زودرسی در ردیف اول و توده آربوریم با  73

 طبقه بندی شدند.  

  2و  1یهدا مرفولوژیکی و صدفات فیزیولدوژیکی در شدکل    ،عیای صفات  مهم زرانمودارهای مقایسه

ارتفا  بوته درصد زودرسی و  ،که بر اساس آن تغییرات و تنو  صفات عملکرد وش نشان داده شده است

ی دیپلوئیدد و  هدا نسبت پتاسیم به سددیم در بدین تدوده    ،میزان پتاسیم ،صفات فیزیولوژی میزان سدیم

 دو محین تن  و غیر تن  مشخص گردیده است. ی تتراپلوئید درهاژنوتیپ

  14و  9فنوتیپی و توارث پذیری عمومی صدفات مدورد محالعده در دو وددول      ،ی ژنتیکیهاواریان 

اساس نتایج حاصدل تدوارث پدذیری بدر آورد شدده بدرای صدفات مختلدف بدرای           آورده شده است که بر

بدرای عملکدرد وش متغیدر بدوده و بدرای       72/39ی محلدول تدا   هابرای قند -45/2 ی دیپلوئید ازهاپنبه

 برای نسبت سدیم به پتاسیم متغیر بود. 49/65تا  -62/6ی تتراپلوئید از هاپنبه
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 ی دیپلوئید.هافنوتیپی و توارث پذیری صفات مختلف در پنبه ،ی ژنتیكیهاواریانس -1جدول 

 صفت   ژنتیکیواریان واریان  محیحی واریان  فنوتیپی توارث پذیرید%(

 ارتفا  بوته 242/33 625/234 433/262 59/12

 عملکرد وش 23/192924 19/292234 4/425754 72/39

 زودرسی 41463245/4 42544414/4 436422/4 42/29

 وزن قوزه -4434526/4 9529796/4 955521/4 -36/4
 پرولین -4424595/4 1467529/4 144693/4 -42/1

 قندهای محلول -734/2442 757/32256 42/34442 -45/2

23/4- 121225/4 4121225/4 4444423/4- +Na 

52/27 422591/4 4247244/4 4472674/4 +K 

21/4 412312/4 4121627/4 4441494/4 +/ K+Na 

13/21 44712/2 5234771/1 4244434/4 +/Na+K 

22/5 427231/4 4256222/4 4416424/4 ++ K+Na 

 
 

 

 های تتراپلوئید.، فنوتیپی و توارث پذیری صفات مختلف  پنبههای ژنتیكیسواریان -11جدول 

 صفت واریان  ژنتیکی واریان  محیحی واریان  فنوتیپی توارث پذیرید%(

 ارتفا  بوته 776/25 246/69 922/154 35/55

 عملکرد وش 44/317239 75/622123 2/945963 64/33
 ودرسیز 449996/4 44572112/4 4157/4 64/63

 تعداد قوزه -45713/1 432/17 975/15 -62/6

 وزن قوزه 55964724/4 34252412/4 9422/4 62/61

 پرولین -41472676/4 1242995/4 1735/4 -22/6
 قندهای محلول 69/4137 23/19731 53/23269 33/17

57/4 1453/4 14454991/4 44421394/4 +Na 

76/25 4475/4 43529662/4 41224242/4 +K 

29/5 12432/4 1132969/4 44742533/4 +/ K+Na 

49/65 237/5 247437/1 42943/3 +/Na+K 

97/6 1443/4 11159431/4 44726274/4- ++ K+Na 
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 بحث
بایست بدنبال ایجاد میتنو  ماده خام برای اصالح نباتات است و در صورت عدم ووود تنو  طبیعی 

صدفاتی کده    ،ی آنهاپ  از تفکیك مجمو  مربعات تیمار به مولفه .(1922، داهدایی تنو  مصنوعی بود

واکدن  بهتدری بده انتخداب      ،واریان  ژنتیکی با  و در نتیجه قابلیت توارث پذیری عمومی با یی دارند

ی هدا ی دیپلوئید و هم برای گونهها( هم برای گونهNa+K/+د نشان خواهند داد. نسبت پتاسیم به سدیم

رای قابلیت توارث با یی بوده در نتیجه انتخاب برای این صفت که کمتر تحت  تاایر محین تتراپلوئید دا

شراین تن  شدوری منجدر بده انتخداب غیرمسدتقیم       بازدهی با یی خواهد داشت و برای خصوصاً ،است

توانندد صدفات مدورد    مینهای محلول برای عملکرد خواهد گردید. ولی صفاتی چون میزان پرولین و قند

 طمینانی برای انتخاب غیر مستقیم برای عملکرد در شراین تن  شوری باشند.ا

 پذیری با ی زودرسی و همبستگی آن با عملکرد با تووه به عادت رشدد  نامحددود  همچنین توارث

یی کده  هدا ژنوتیدپ  ،تواند منجر به قحع رشد رویشی پنبده شدده و عملکدرد بدا  را منجدر شدود      میپنبه 

در شراین تن  شوری عملکرد با تری را خواهند داشت. حتی در بعضدی   رند خصوصاًزودرسی با یی دا

شدود  میی دیپلوئید با تووه به بومی بودن و عدم اصالح آنها برای عادت رشد یکساله دیده هاموارد پنبه

 در شراین تن  شوری عملکرد با تری از شراین عدم تن  دارند که این محلد  را  هاکه بعضی از توده

کننده قحع رشد رویشدی داشدته   ی پنبه نیاز به یك عامل القاءهاتوان چنین تفسیر نمود که این تودهمی

خود عامل تن  زودرسی را القاء نمدوده و در مقایسده بدا شدراین      ،که در شراین تن  شوری یا خشکی

قبل از باز شدن  هاقوزهدر برخورد با سرما تعداد زیادی از این  ،عدم تن  علیرغم ووود تعداد قوزه زیاد

 هدا توان به این محل  ارتباط داد که منشاء اغل  این تودهمیاین مورد را  شوند.میخسارت دیده و باز ن

ای آنهدا  در شراین آب و هوایی محلوب عادت رشد چندد سداله   بنابراین ،نواحی خشك و شور کشور بوده

 یابد.میشود و عملکرد از این طریق کاه  میز نبا هاتقویت شده و در برخورد با سرمای پاییزه قوزه

ی به نژادی معرفی یك یا چند ژنوتیپ سازگار برای کشدت در   هایکی از اهداف استراتژیك در برنامه

 ،به شدراین مختلدف محیحدی    هاژنوتیپ پاس ی ارزیابی هاترین شاخصاز مهم .یك یا چند منحقه است

پایداری عملکرد یدك ژنوتیدپ از طریدق عددم تغییدرات قابدل        ،تمحالعه اار متقابل ژنوتیپ و محین اس

شود. که در این میمالحظه اارات متقابل ژنوتیپ با محین وقتی که شراین محیحی اابت نباشد ارزیابی 

و  5ی هدا مورد  یا تووه به وداول تجزیه واریان  مرک  در دو مکان تن  شوری و غیر تدن  دوددول  

ی تتراپلوئید اار متقابل ژنوتیپ در محین بسدیار معندی   هاشود برای ژنوتیپمی( همانحور که مشاهده 2

ولی  ،دار گردیده که حاکی از تفاوت بسیار زیاد دو محین برای ارقام دو گونه تتراپلوئید زراعی پنبه است

زراعدی   دهنده سازگاری با ی این دو گونه دیپلوئیداین اار معنی دار نگردیده که نشان هابرای دیپلوئید

که منداطق   G.herbaceumی دیپلوئید خصوصا گونه هابه تن  شوری است البته با نظر به منشاء گونه
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ی هدا ایدن نکتده کده گونده     .(2444 ،مقدمدرمضانی باشدمیبادهای شدید و شوری  ،گرما ،دارای خشکی

شدود.  مدی د، روشدن  باشنمیی محیحی به ویژه شوری هادیپلوئید منابع ژنتیکی مهمی برای تحمل تن 

فقدن میدزان    هدا بدرای دیپلوئیدد   همچنین برای صفات دیگر نیز این موضو  تا حدی صادق اسدت مدثالً  

زودرسدی و   ،عالوه بدر عملکدرد   هادار شده ولی برای تتراپلوئیددرصد معنی 5پتاسیم و آن هم در سح  

محدین بدرای    ×بدل ژنوتیدپ   نسبت پتاسیم به سدیم تیز معنی دار شده است. معنی دار شددن اادر متقا  

 ی تتراپلوئید است.هازودرسی ارقام تتراپلوئید مبین تاایر شوری بر میزان زودرسی پنبه

ی گونده دیپلوئیدد   هدا ی زراعی  پنبه که مورد بررسی قرار گرفتندد تدوده  هاطور کلی در بین گونهبه

G.herbaceum نیدز تندو  خدوبی     هااخل گونهر دد. بودند هااز نظر تحمل به شوری برتر از سایر نمونه

یك معیار خوب و محمدئن   Na+K/+صفت  برای تحمل به شوری و صفات مرتبن با آن مشاهده گردید.

 برای انتخاب غیر مستقیم عملکرد در شراین تن  شوری خواهد بود.

 

 منابع  
1.Ehdaei,B.,1988.Plant Breeding.Shahid Chamran University press. 

2.Gorham, J. 1992. Salt tolerance of plants. Sci. Progress Oxford.76:273-285. 
3.Gorham, J. and Young, E.M. 1996. Wild relatives of cotton and rice as sources of 

stress resistance traits. In: Proc, Eucarpia Meeting on Tropical Plants. CIRAD, 

Montpellier, France. pp:39-52. 
4.Jafari,M., 1994. Salinity and Halophytes. Iranian Research Institute of forest and  

rangeland Press.  

5.Leidi, E.O. and Saiz, J.F. 1997. Is salinity tolerance related to Na+ accumulation 

in upland cotton (Gossypium hirsutum) seedlings? Plant Soil 190:67-75. 
6.Leidi, E.O., Gutenez, J.C. and Stewart, J.M. 1998. Variability in K and Na  

uptake in wild and commercial Gossypium hirsutum seedling under saline  

conditions. Proc. World Cot. Conf. Athen, Greece, Sept. 6-12, 1998.pp:567-570. 
7.Pessarakli, M. 1993. Handbook of plant and crop stress. pp: 697. Macel Dekker. 

8.Qadir, M. and Shams, M. 1997. Some agronomic and physiological aspect of salt 

tolerance on cotton (Gossypium hirsutum). J. Agron. Crop Sci.179:101-106. 
9.Ramazani Moghaddam, M.R., 2004.Evaluation of salinity resistant  in diploid 

cotton  landraces. Proceeding book of 8th Iranian crop production and breeding 

congress.rasht, Iran.242 pp. 

10.Ramazani Moghaddam, M.R., 2002.Evaluation of salinity tolerant in tetraploid 
cotton genotypes. Proceeding book of 7th Iranian crop production and breeding 

congress.Karaj,Iran.575 pp. 

11.Soil and water research institute. 1996. Plant analysis methods. Technical 
handbook - 982. Vol:1.  



 77                                                                                                               و همكاران محمدرضا رمضانی مقدم

Iranian Journal of Cotton Researches 

 Vol. 1, No. 1, 2013 

www.jcri.ir

 

Genetic diversity for Na+ and K+ uptakes and prolin and soluble 

carbohydrates accumulation in cultivated Gossypium's species under 

salinity stress 
 

M.R. Ramazani Moghaddam
1
, E. Majidi Harvan

2
, M.Azizi

3
, S.A. 

Mohammadi
4
, S. Anahid

5
, M. Mahdavi

6
 and M. Zangiabadi

7 

1,3Assistant Prof. of Agriculture and Natural Resources Research Center, Khorasan Razavi, 
2Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, 4Professor, Dept. of 

Agronomy and Plant Breeding, Tabriz University, 5,6,7Experts of Agriculture and Natural 
Resources Research Center, Khorasan Razavi 

 

Abstract 

 Among the field crops cotton is the second tolerant crop after barley, in genus 

Gossypium Diploid species with attention its origin have good tolerance to salinity 
stress. In order to evaluation genetic diversity of salinity tolerance in different 

species and founding  tolerant germplasm in cotton, 28 accessions of four 

cultivated of Gossypium studied in 4 experiments (2 experiments in non stress and 
2 experiments in stress condition). We observed high inter specific and intra 

specific diversity for salt tolerance. Among the evaluated characteristics, we 

observed high genetic diversity for K+ and K+/Na+ in both polyploidy levels but 
prolin and soluble sugars accumulation especially had low genetic diversity. 

G.herbaceum's accession had high salt tolerance than other species.  

G.barbadense’s accessions were sensitive than other species. In general, accession 

witch have high K+/Na+ ratio will have high seed cotton yield. Among tetraploid 
cultivars CREMA (G.hirsutum) and for diploid cultivars SORKHEH-SEMNAN 

were best cultivar in stress condition. 
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