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  1چکیده
و همبستگی بین صـفات مختلـف    متمایزکننده ارقام پنبه یکیمورفولوژ یاتخصوص یابیمنظور ارز  به

رقام پنبه ا بر روي آباد گرگان یستگاه تحقیقات پنبه هاشما در 1394  در سال وهش حاضرپژ ،با نوع گونه
گونه مختلـف   دواز  دکتر عمومیو  باربادنس،  14 ترمزلطیف،  ،SKT-133 ،M-13 گلستان، سپید، ،ساحل

Gossypium hirsutum و G.barbadense خصوصـیات   د.شاجرا هاي کامل تصادفی  در قالب طرح بلوك
 هـا، وزن  تعداد و وزن غوزه ،ها هاي زایا و رویا و تعداد گره رد بررسی شامل ارتفاع، تعداد و طول شاخهمو

، مـورد بررسـی  براي تمـام خصوصـیات   براساس نتایج،  .ندارقام بود الیاف یلعملکرد وش و درصد ک ،بذر
هاي بـارز   د تفاوتدهنده وجو نشان کهیک درصد مشاهده شد احتمال در سطح دار آماري  اختالف معنی

هاي رویا و زایا از روند خاصی در  خصوصیات مربوط به شاخه .مورد بررسی بود ارقامو قابل تمایز در بین 
صفات ارتفاع توان وابسته به گونه دانست. از طرفی  تبعیت نکردند و این صفات را نمی دو گونهبین ارقام 

طوري که  به ،نسبت داد  توان به نوع گونه را می الیاف و درصد کیلوزن بذر  ،تعداد غوزه، وزن غوزهگیاه، 
تـرین و   بـیش  ترتیـب  بـه  G.hirsutumگونـه  از  SKT-133و  G.barbadenseاز گونه  دکتر عمومیارقام 

در رقـم  گـرم   29/5تـا   باربـادنس در رقـم  گـرم   25/3ترین تعداد غوزه را تولید کردند. وزن غوزه از  کم
باربادنس  رقمو  درصد) مربوط به رقم گلستان بود 2/42( صد کیل الیافدرین تر بیشمتغیر بود. ساحل 

مثبــت و  همبســتگیوش  عملکــردرا داشــت.  درصــد کیــل الیــافین تــر کــم G.barbadenseاز گونــه 
 درصد کیل امنفی ب همبستگیتعداد غوزه  ،مقابل در داشت.و عملکرد چین اول داري با وزن غوزه  معنی
 9/10 الیـاف  درصـد کیـل   صـفات از نظـر   G.hirsutumگونه  ،قایسات گروهیطبق نتایج م .داشت الیاف

کیلوگرم در هکتـار، عملکـرد    753متر، عملکرد چین اول  سانتی 5/27درصد، طول بلندترین شاخه رویا 
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برتـري داشـت    G.barbadenseنسـبت بـه گونـه    گـرم   39/1کیلوگرم در هکتار و وزن غـوزه   791کل 
تـرین تـأثیر را بـر عملکـرد نهـایی       صفات نسبت به سایر صفات زراعـی بـیش   طوري که باال بودن این به

تواند در افـزایش تولیـد ایـن گیـاه      لذا آگاهی از روابط بین صفات و تأثیر آن بر عملکرد کل می .داشتند
  ارزشمند مفید باشد.  

  
  .G.barbadense و G .hirsutumعملکرد کل وش، : پنبه، هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هـا نفـر از مـردم     میلیـون که  طوري . بهشود شناخته میتژیک اعنوان یک گیاه صنعتی و استر   هب پنبه
هاي مختلف مرتبط با آن از قبیل تحقیقات، زراعت، تولید بذر، تجارت و کار در صـنایع   جهان در فعالیت

ژانـگ و  دارند ( اشتغال غیره بافی و کشی، نساجی، قالی کنی، روغن وابسته نظیر صنایع پنبه پاك مختلف 
گونه  30که حدود  Gossypiumو از جنس  Malvaceaeپنبه گیاهی است از خانواده  ).2000همکاران، 

 هـاي زراعـی پنبـه بـر     . گونه)1995(ناصري،  گونه تتراپلویید در این جنس موجود است 40دیپلویید و 
تفکیـک   یـد زراعـی دنیـاي جد  هاي  هاي زراعی دنیاي قدیم و پنبه اساس فرمول ژنومی به دو گروه پنبه

 G. herbaceumو  G. arboreumهـاي   هاي زراعی دنیـاي قـدیم دیپلوییـد شـامل گونـه      ند. پنبهشو می
  و G. barbadense). کلیه ارقام موجود در دنیاي جدید متعلـق بـه دو گونـه    1994(کوچکی، باشند  می

G. hirsutum 1995ناصري،  ؛1994 باشند (کوچکی، می.(  
تولیـد ارقـام    و اصالح نباتات زراعـی  ،بهبود ژنتیکی هاي از روشمحصوالت کشاورزي، جهت افزایش 

بنـابراین تهیـه ارقـام اصـالح شـده پرمحصـول و مقـاوم بـه         شـود.   استفاده می پرمحصول و اصالح شده
هاي محیطی اثرات مثبت اقتصادي و زیست محیطی دارد. از ایـن رو حفاظـت از ارقـام     ها و تنش بیماري

هـا از حقـوق پژوهشـگران     هاي مادي و معنوي دولت عنوان ذخایر ژنتیکی کشور و حمایت ده بهاصالح ش
  .  )1984(مردیت،  باشد اي برخوردار می العاده آنها، امري ضروري و اجتناب ناپذیر بوده و از اهمیت فوق

 ه، درصـد کیـل  اثر تعدادي از اجزاي مؤثر بر عملکرد نظیر تعداد غوزه، وزن غوز عملکرد پنبه، برآیند
دهنـد،   و تعداد شاخه زایا و رویا است. بهبود صفاتی که با عملکـرد همبسـتگی مثبـت نشـان مـی      الیاف

) 2002پـور و همکـاران (   رمضـان  .)2005افزایش عملکرد را در پی خواهـد داشـت (رئـوف و همکـاران،     
باشـد و   لکرد نمـی اساس یک صفت راه حل مناسبی در جهت بهبود و افزایش عم معتقدند که انتخاب بر

تـرین   . در بررسـی ایشـان مهـم   گیري کرد اي از صفات و روابط بین آنها نتیجه اساس مجموعه بایستی بر
توانـد   اساس این صفات مـی  طول میانگره و وزن غوزه بودند که انتخاب بر ،صفات جهت افزایش عملکرد

ات تعداد غوزه در بوتـه، تعـداد   ) صف2015در بررسی کمالی و همکاران ( منجر به افزایش عملکرد شود.
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قـادري   در بررسـی قجـري و اکـرم    را بـا عملکـرد وش داشـتند.    ین همبسـتگی تر بیششاخه زایا، ارتفاع 
داري وجود  ) عملکرد وش با تعداد شاخه رویا، طول شاخه رویا و تعداد غوزه رابطه مثبت و معنی2006(

  یابد. وش افزایش می عملکرد ،ند با افزایش این صفاتبود آنها معتقد .داشت
جهـت   )DUS( 4یـداري پا و یز، یکنـواختی آزمـون تمـا   يبـا اجـرا   3هر رقم 2و ثبت 1ییشناسا یندفرا

 یـداري پا و یکنـواختی  از یزتمـا  یـن ا بوده و یزارقام متما یراز سا یرقم به اندازه کاف یک ینکها یصتشخ
ثبـت رقـم    يبـرا  يضرور یفیتیک یزمات .)1989الصبایی احمد، گیرد ( باشد انجام می برخوردار می یکاف

 پژوهشـگر  یتجنبه احقاق مالک از یزبذر آن و ن یگواه کنترل و يرقم برا یکچرا که  ،شود می محسوب
از  یزتمـا  یـن گردد. ا ییباشد تا قابل شناسا یزارقام متما یرسا از یبه اندازه کاف یدباپژوهشگران حقوق  و

باشد که البته بـه   می یقابل بررس لوژیکیمورفو یژهو هب و ایییمیش یتولوژیکی،س یزیولوژیکی،ف يها جنبه
رقـم   یزتمـا  یـابی ارز و یبررسـ  یاتخصوصـ  ینتـر  مهـم  یکی،مورفولـوژ  یاتخصوص یعلت سهولت بررس

ـ  یـه دسـتورالعمل اتحاد  يبـر مبنـا   یکیمورفولـوژ  یاتخصوص ینا یابیشوند. ارز محسوب می  یالمللـ  ینب
ثبـات   ینبـه مفهـوم تضـم    یـز ن یکنـواختی  .)1996وان گاستل، ( دگرد انجام مییاهی از ارقام گ یتحما

 یاهـان کـه گ  يطور به، است یاهگ یرآن وابسته به نحوه تکث یزانباشد که م کننده رقم مییزمتما یفیت،ک
همگـن   یمیمناطق اقل و یزهمکان یزراع یطدر شرا باشند و دگرگشن می یاهاناز گ تر یکنواختخودگشن 
گوینـد کـه در   یکنواختی به سطح و نـوع تغییراتـی مـی    د.نباش تري داشته یشب ییکنواخترود  انتظار می

طـول دوره   که در ین استثبات اپایداري یا  منظور از شود. فنوتیپ بین گیاهان داخل یک رقم ظاهر می
 نکـرده و  ییـر کننده رقـم تغ یزمتما یاتخصوص ،شده یتا طبقه گواه یهرقم از طبقه هسته اول یک یرتکث

ثبـات   یارقام دورگ ب ،تر بوده دگرگشن باثبات یاهانبا گ یسهمقا خودگشن در یاهانبمانند. گ یقثابت با
  .)1988وان گاستل، (یرند گقرار  کشاورزان یاردر اخت و یدساله تولهر  یدآنها با یدبذور جد بوده و

هـاي   وهششـوند. طـی پـژ    هاي متفاوت استفاده می در مناطق مختلف کشور ارقام تجاري پنبه با نام
ترین ارقـام تجـاري    انجام شده در سالیان گذشته، جهت تفکیک و تمایز ارقام از یکدیگر، تعدادي از مهم

المللـی  که توسط اتحادیه بین شناسه با استفاده از بررسی صفات اشاره شده در G. hirsutumپنبه گونه 
 انـد  ون یکنـواختی قـرار گرفتـه   مورد شناسایی و آزمـ  ،ارائه شده است )UPOV( 5حمایت از ارقام گیاهی

  هـاي پنبـه   تـاکنون در زمینـه گونـه    امـا  ،)2013و حمیدي،  ؛ قاسمی بزدي2011و همکاران،  حمیدي(

                                                
1. Identification  
2. Registration 
3. Cultivar 
4. Distinctness, Uniformity and Stability test 
5. International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
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G. barbadense         یپژوهشـی صـورت نگرفتـه اسـت. لـذا در پـژوهش حاضـر خصوصـیات مورفولــوژیک 
  .پنبه با یکدیگر مورد آزمون قرار گرفتندتتراپلوئید  گونه دومتمایزکننده 

  
  ها مواد و روش

و لطیف (متعلق  SKT-133 ،M-13گلستان، سپید،  ،ساحل پنبهر ارقام وبذ اجراي آزمایش، منظور هب
) G. barbadense(متعلق به گونه  دکتر عمومیو  باربادنس،  14  ترمز)، Gossypium hirsutumبه گونه 

 ییها کرت درهاي کامل تصادفی  متر در قالب طرح بلوك سانتی 20×80شده  یهبا تراکم مناسب توص و
 بیستمشده ( یهمناسب توص یختار تکرار در 4بوته بود، با  500شامل  هر کرتکه  يمتر 8خط  8با 
   ند.دکشت شآباد گرگان  در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم) 1394 ،یبهشتارد

، در کشـور  پنبـه  یقـات موسسه تحق یقاتیتحق هاي یستگاهاز ا یکیآباد  هاشم  پنبه یقاتتحق یستگاها
باشد.  متر می 3/13تفاع آن از سطح دریا و ارغرب گرگان مرکز استان گلستان واقع است  یلومتريک 11

 13و  42ترتیـب  متوسط بیشینه و کمینه دما، میانگین بارندگی و رطوبت نسبی سالیانه این ایستگاه بـه 
سـاله ایسـتگاه    20آمـار   اسـاس  درصـد اسـت. بـر    50-60 متـر و  میلـی  450-550گـراد،  درجه سـانتی 

 9/22و  9/12 ،8/17ترتیـب   آباد گرگان، متوسط میـانگین، کمینـه و بیشـینه دمـا بـه     سینوپتیک هاشم
درصد و میانگین بارنـدگی   88و  53، 71گراد، میانگین، کمینه و بیشینه رطوبت نسبی هوا  درجه سانتی

  .)2014، 1وزارت کشاورزي امریکامتر بود ( میلی 2/523
 . جهت مشاهده ورفتطور معمول انجام گ نمو به طول دوره رشد و داشت در یاتمختلف عملمراحل 

و  ندشـد از هـر کـرت انتخـاب     یطور تصادف بوته به 20 تعداد یک،مورفولوژ یاتخصوص برداري یادداشت
ی بـر اسـاس   مـورد بررسـ   یات. خصوصها صورت گرفتها یا بخشی از آنتمامی مشاهدات روي این بوته

) 2007و همکـاران،   صادقیان مطهر( ارقام پنبه پایداري هاي تمایز، یکنواختی و لعمل ملی آزموندستورا
یـا و تعـداد   و رو یـا زا يها (در بلوغ سبز)، تعداد و طول شاخهگیاه ارتفاع  از قبیل یاهگ یاتشامل خصوص

میـزان   اول و دوم و هاي کل و چین ؛ عملکرد وشصد دانه، وزن ها غوزه وزن و تعدادغوزه شامل ها؛  گره
صـفات تـا حـد     اینتر ارقام با یکدیگر  به منظور مقایسه بهتر و دقیق ارقام بود.) الیاف الیاف (درصد کیل

استفاده از با و تجزیه همبستگی ها  داده یانسوار یزآنالگیري شدند.  هاي کمی اندازه صورت داده هبامکان 
 انجام شد.درصد  5در سطح احتمال  دانکنتفاده از آزمون ها با اس داده یانگینم یسهو مقا SAS نرم افزار

اساس صفات کمی، برابر بـودن میـانگین صـفات متنـاظر      ر کلی فرض صفر آزمون تمایز دو رقم برطو به
عنوان دو رقـم   د بهبوتر  . در صورتی که تفاوت میانگین دو رقم از حداقل فاصله تعیین شده بیشبودآنها 

                                                
1. United States Department of Agriculture (USDA) 
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 G. hirsutumمقایسه گروهی بین دو گونه  ،تر همچنین جهت بررسی بیششد.  میمتمایز در نظر گرفته 
  انجام شد.  G. barbadenseو 
  

  نتایج و بحث
دار  اخـتالف معنـی   مورد بررسـی،  تیمارهاي آزمایشیدر همه  ،ها تجزیه واریانس دادهاساس نتایج  بر

هاي بـارز و قابـل تمـایز از     اوتنشان دهنده وجود تف که این امردر سطح یک درصد مشاهده شد آماري 
  .)2و  1ول ا(جد بودپنبه مورد بررسی  رقم 9نظر این صفات در بین 

 
آباد گرگان  هاشم  ایستگاه تحقیقات پنبهدر  ارقام مورد آزمایش در شده بررسی تجزیه واریانس صفات :1جدول 

 1394سال  -

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  )MSمیانگین مربعات (

  گیاهارتفاع 
  متر) (سانتی

تعداد 
شاخه 

  رویا

طول 
بلندترین 
  شاخه رویا

طول 
  شاخه زایا

تعداد گره در 
  شاخه زایا

طول متوسط 
هاي  بین گره
  زایا شاخه

تعداد گره تا 
ترین  پایین

  شاخه زایا
  ns18/150  ns 26/0  **81/502  ns 56/12  ns65/0  ns 01/0  ns 65/4  3  تکرار

  86/216**  20/3**   64/4**  90/90**  94/1128**  76/1**  74/7953**  8  ژنوتیپ
  26/8  33/0  30/0  05/10  29/95  19/0  39/151  24  اشتباه
  87/17  66/9  45/12  43/14  12/24  32/19  32/11  تغییرات (درصد)  ضریب

  08/16  99/5  46/4  97/21  46/40  26/2  68/108  میانگین کل
nsیک درصدو  پنجح احتمال ودار در سط معنیترتیب  به: **و  *دار؛   : غیر معنی.  
  

آبـاد   هاشـم   ایستگاه تحقیقات پنبهدر بررسی شده در در ارقام مورد آزمایش  تجزیه واریانس صفات :2 جدول
  1394سال  -گرگان 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  )MSمیانگین مربعات (

  وزن غوزه  تعداد غوزه
  (گرم)

صد وزن 
  (گرم) دانه

  عملکرد چین اول
 (کیلوگرم در

  هکتار)

عملکرد چین دوم 
(کیلوگرم در 

  هکتار)

عملکرد وش 
(کیلوگرم در 

  هکتار)

 الیاف کیل
  )درصد(

  
  ns 34/2  ns 05/0  ns 11/0  ns 43/458977  ns 07/21142  ns 2/352201  ns 48/0  3  تکرار

  92/120**  51/760039**  32/99352**  43/860694**  80/2**  13/2**  1/194**  8  ژنوتیپ
  28/0  95/140323  21/27849  87/117837  20/0  03/0  26/2  24  اشتباه

  45/1  3/15  22/22  23/20  88/3  09/4  15/9  (درصد) تغییرات  بضری
  04/37  29/2447  0/751  28/1696  66/11  50/4  43/16  میانگین کل

nsیک درصدو  پنجح احتمال ودار در سط معنیترتیب  به**: و  *دار؛   : غیر معنی.  
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صـورت گرفـت کـه     دانکنهاي مختلف بر اساس آزمون  کدیگر و تفکیک آنها در گروهتمایز ارقام از ی
ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی مختلف مورد بررسی به تفکیک توضیح  نتایج مقایسه میانگین داده

 داده خواهد شد.
ر سه گروه با د G. hirsutum ارقام موجود در گونه که این، با وجود 3اساس نتایج جدول بر ارتفاع گیاه:

ي نسبت به ارقام گونـه  تر کماما در مجموع ارتفاع  ،کوتاه، کوتاه و متوسط قرار گرفتند ارتفاع گیاه خیلی 
ین ارتفاع را در بین تمـام ارقـام مـورد    تر کم ،متر سانتی 69دیگر داشتند. رقم گلستان با میانگین ارتفاع 

و لطیـف   SKT-133 ،M-13پید، سـ گرفـت. ارقـام   مطالعه داشت و در گروه با ارتفاع خیلی کوتـاه قـرار   
متر در گروه با ارتفاع کوتاه قرار گرفتنـد و   سانتی 9/87و  8/82، 7/88، 5/88با میانگین ارتفاع  ترتیب به

  متر ارتفاع متوسطی داشت. سه رقـم مـورد مطالعـه از گونـه     سانتی 7/108رقم ساحل با میانگین ارتفاع 
G. barbadense  بـا میـانگین ارتفـاع     14گیاه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. رقم ترمز از نظر ارتفاع

متـر در   سـانتی  3/141متر در گروه با ارتفاع متوسط، رقم دکتر عمومی با میـانگین ارتفـاع    سانتی 9/96
ار متر در گروه با ارتفاع خیلی بلند قر سانتی 6/214گروه با ارتفاع بلند و رقم باربادنس با میانگین ارتفاع 

ـ  ارتفـاع گیـاه رابطـه منفـی و معنـی      ،)7صفات (جدول  طبق نتایج همبستگیگرفتند.  عملکـرد   اداري ب
طـور کـه نتـایج مقایسـه      عملکـرد کـل نشـد. همـان     افزایشافزایش ارتفاع موجب  طوري کهبه  ،داشت

وتـه را  ین ارتفـاع ب تـر  کمین عملکرد در رقم گلستان حاصل شد که تر بیشدهد  ها نیز نشان می میانگین
 ین ارتفاع را داشت عملکـرد متوسـط و کمـی را تولیـد کـرد.     تر بیشباربادنس که  رقمداشت و از طرفی 

پـور و   رمضـان ر محققـان نیـز گـزارش شـده اسـت (     سـای توسـط   عملکرد و ارتفاع گیاه رابطه منفی بین
  .)2006ري، ؛ قجري و اکرم قاد2004؛ گورورجان و ساندر، 2003؛ کاشیک و همکاران، 2002همکاران، 

تـرین   عدد، کـم  74/1با میانگین  SKT-133از نظر تعداد، رقم هاي رویا:  خصوصیات مربوط به شاخه
). سـایر  3عدد در رقم سپید مشاهده شد (جـدول   95/3ترین تعداد با  تعداد شاخه رویا را داشت و بیش

گرفتنـد. از نظـر طـول     عـدد قـرار   38/2تـا   79/1ارقام در گروه تعداد شاخه رویاي متوسط در محدوده 
هاي رویـا را داشـت و    ترین شاخه متر کوتاه سانتی 5/15با میانگین  14بلندترین شاخه رویا نیز رقم ترمز 

 5/23متر در رقم سپید مشاهده شد. رقم دکتر عمومی با میـانگین   سانتی 71بلندترین شاخه رویا نیز با 
متـر   سانتی 4/27و  8/36ترتیب با  و باربادنس به M-13هاي رویاي کوتاه، ارقام  متر در گروه شاخه سانتی

 5/51، 9/48ترتیب بـا   و لطیف به SKT-133هاي رویاي متوسط و ارقام ساحل، گلستان،  در گروه شاخه
  ).3هاي رویاي بلند قرار گرفتند (جدول  متر در گروه شاخه سانتی 8/45و  8/43و 
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  هاي ظاهري گیاه در ارقام مورد آزمایش پنبه ط به ویژگیمربومیانگین صفات  بندي کالسهنتایج  :3 جدول

  رقم

ارتفاع گیاه در بلوغ سبز 
طول بلندترین شاخه رویا     تعداد شاخه رویا    متر) (سانتی

  متر) (سانتی

حالت   امتیاز  کالس    حالت تظاهر  امتیاز  کالس    حالت تظاهر  امتیاز  کالس
  تظاهر

 بلند  b  9/48   متوسط  b   10/2   متوسط  c 7/108  ساحل
 بلند  b  5/51   متوسط  b   18/2   خیلی کوتاه  e 0/69  گلستان
 خیلی بلند  a  0/71   زیاد a  95/3   کوتاه de 5/88  سپید

SKT-133 de 7/88  کوتاه   b 74/1  کم   b 8/43  بلند 
M-13 de 7/82  کوتاه   b  86/1  متوسط   bc 8/36  متوسط 
 دبلن  b  8/45   متوسط  b 13/2   کوتاه  de 9/87  لطیف

 خیلی کوتاه  d 5/15   متوسط  b 38/2   متوسط  cd  9/96  14ترمز 
 متوسط  cd 4/27   متوسط  b  87/1   خیلی بلند  a 6/214  باربادنس

 کوتاه  cd 5/23   متوسط  b  15/2   بلند  b 3/141  دکتر عمومی
  25/14    63/0        96/17 دامنه بحرانی دانکن

  گیرند. درصد) در یک گروه قرار می 5 احتمال ي (در سطح، از نظر آمارركتحروف مشهاي داراي  میانگین -
   

شاخه رویا و طول  یا شامل تعدادرو يها مربوط به شاخه یاتخصوصشد که  بر اساس نتایج، مشاهده 
تـوان   ت را نمـی او این صف ندهاي مختلف تبعیت نکرد بلندترین شاخه رویا از روند خاصی بین ارقام گونه

طوري که در بین ارقام مربوط به یک گونه پنبه نیز تنوع بسیار زیـادي   انست بهوابسته به گونه گیاهی د
هاي رویاي  تعداد شاخه ،در این مطالعه G. hirsutumرقم مورد بررسی از گونه  6مشاهده شد. مثال در بین 

  نـه رقم مورد بررسـی از گو  3کم، متوسط و زیاد با طول متوسط، بلند و خیلی بلند مشاهده شد. در بین 
G. barbadense  هاي رویا همگی در حد متوسط بودند اما طول بلندترین  تعداد شاخه که ایننیز با وجود

مربـوط بـه    یصهخصشاخه رویا به سه حالت خیلی کوتاه، کوتاه و متوسط مشاهده شد. از طرفی این دو 
ین تعداد تر بیشمثال طوري که  توان از خصوصیات شاخص و بارز هر رقم دانست به یا را میرو يها شاخه

  شـــاخه رویـــا و بلنـــدترین طـــول شـــاخه رویـــا متعلـــق بـــه رقـــم ســـپید بـــود. رقـــم           
SKT-133  هاي رویاي بلندي بود و تعداد شاخه  داراي طول شاخه ،ین تعداد شاخه رویا را داشتتر کمکه

  ).3دول هاي رویا را داشت، در حد متوسطی قرار داشت (ج ترین شاخه که کوتاه 14رویا در رقم ترمز 
در مـورد دو   )4(جـدول   زایا هاي چهار صفت مربوط به شاخه از بین: هاي زایا خصوصیات مربوط به شاخه

توان رابطه مشخصـی را بـین گونـه پنبـه و      نمییا شاخه زا يها گره ینو طول متوسط ب یاطول شاخه زا صفت
عنـوان   ک از ارقـام دانسـت. بـه   صفت مورد بررسی بیان کرد بلکه این صفات را باید جزء صفات مشخصه هر یـ 

متر مربوط به ارقام سپید و دکتر عمـومی بـود    سانتی 2/29و  7/29یا با طول شاخه زامیانگین بلندترین  ،مثال
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طـول  تـرین   اسـت. کوتـاه   G. barbadenseو رقم دوم متعلق بـه گونـه    G. hirsutumکه اولی متعلق به گونه 
 نـد بود 14و ترمـز   گلسـتان ، باربادنسمربوط به ارقام  ترتیب بهمتر  تیسان 4/18و  1/18، 6/16یا نیز با شاخه زا

  هستند.   G. barbadense و G. hirsutumکه باز هم از هر دو گونه 
گـره) تـا    76/2داراي تعـداد کـم (   G. hirsutumتمام ارقـام گونـه    ،یاشاخه زا يها گرهاز نظر تعداد 

گره) تا خیلـی   15/5داراي تعداد زیاد ( G. barbadenseگره) بودند ولی تمام ارقام گونه  01/5( متوسط
  هـاي  یـا در ارقـام گونـه   شـاخه زا  يهـا  گـره توان گفت تعـداد   . لذا می)4 (جدول گره) بودند 83/5زیاد (

 G. barbadense از ارقام گونه تر بیشG. hirsutum .یـا نیـز در   شاخه زاترین  تا پایینها  تعداد گره است
عـدد در رقـم    5/21عدد در رقم سپید) تـا متوسـط (   9از محدوده خیلی کم ( G. hirsutum ارقام گونه

ي نسبت به ارقام گونـه دیگـر   تر کمساحل) بود که در مورد این صفت نیز، ارقام مذکور داراي تعداد گره 
عـدد در رقـم    7/32عدد در رقم دکتر عمومی) تـا خیلـی زیـاد (    19/13بودند که در محدوده متوسط (

  ).4ود (جدول باربادنس) ب
ارتفـاع گیـاه رابطـه     و ترین شاخه زایـا  تعداد گره تا پایین بیننشان داد  )7نتایج همبستگی (جدول 

هـا نیـز ایـن مطلـب را تأییـد       نتایج مقایسـه میـانگین   .شتوجود دا=r) 89/0داري ( ، مثبت و معنیويق
رتفاع گیاه منتهی شد. از طرفـی  د. به طوري که افزایش تعداد گره در رقم باربادنس به افزایش در اکردن

  تر بود. کوتاه ،ي داشتندتر کمارتفاع گیاه در سایر ارقام که تعداد گره 
، دو صفت تعداد غوزه و وزن غوزه را به احتمال زیاد 5بر اساس نتایج جدول  تعداد غوزه و وزن غوزه:

همگی داراي تعداد غـوزه کـم    G. hirsutumطوري که ارقام گونه  توان به نوع گونه پنبه نسبت داد به می
، بـرعکس داراي تعـداد   G. barbadenseتا متوسط و وزن غوزه زیاد تا خیلی زیاد بودند اما ارقـام گونـه   

خیلی زیاد و وزن غوزه کم تا متوسط بودند. در ارقام مورد بررسی در ایـن پـژوهش، تعـداد     غوزه زیاد تا
عدد در  6/13تا  SKT-133عدد در رقم  9/10سط بین طور متو به G. hirsutumغوزه در بین ارقام گونه 

گرم در رقم ساحل متغیر بود اما در بـین   29/5گرم در رقم گلستان تا  82/4رقم سپید و وزن غوزه بین 
ترین  و بیش 14عدد متعلق به رقم ترمز  19ترین تعداد غوزه با میانگین  کم G. barbadenseارقام گونه 

طور متوسـط   بین ارقام این گونه به به رقم دکتر عمومی بود. وزن غوزه نیز درعدد متعلق  7/32تعداد با 
). لذا همان طوري 5گرم در رقم دکتر عمومی متغیر بود (جدول  97/3گرم در رقم باربادنس تا  25/3از 

طـوري کـه    شود اختالف زیادي از نظر این صفت بین دو گونه مـذکور وجـود داشـت بـه     که مالحظه می
تـرین تعـداد غـوزه ارقـام      تر از بیش خیلی بیش G. barbadenseعداد غوزه در بین ارقام گونه ترین ت کم

تـر   خیلی کم G. barbadenseترین وزن غوزه در بین ارقام گونه  بود و برعکس بیش G. hirsutumگونه 
تعـداد   ) نیـز 2015). کمـالی و همکـاران (  5(جـدول  بود  G. hirsutumترین وزن غوزه ارقام گونه  از کم

  غوزه در بوته را یکی از صفات متمایز کننده ارقام معرفی کردند.
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دار و منفی بین تعداد غوزه بـا وزن غـوزه    رابطه معنی وجود همبستگی حاکی از ق نتایج، ضرایبطب
وزن غـوزه بـا درصـد الیـاف و     . افزایش تعداد غوزه منجر به کاهش وزن (انـدازه) غـوزه گردیـد    داشت و

بـا افـزایش در وزن    تـر  کمتعداد غوزه  ).7جدول داري داشت ( رابطه قوي، مثبت و معنییز نعملکرد کل 
تولیـد  نیز ي تر بیشي داشتند عملکرد کل تر بیشغوزه جبران گردید به طوري که ارقامی که وزن غوزه 

شت که با بین وزن غوزه با ارتفاع بوته و تعداد شاخه رویا رابطه منفی وجود دا حاضر، پژوهش در کردند.
. به عبارتی با افزایش تعداد شاخه رویا و ارتفاع بوتـه  شت) مطابقت دا2006نتایج قجري و اکرم قادري (

که با افزایش ارتفاع بوته و تعداد شاخه رویا، فتوسنتز جاري  . با توجه به اینیافته استوزن غوزه کاهش 
ي در اختیـار رشـد و   تـر  کـم ده فتوسنتزي گردد، لذا ما ها می انجام شده صرف نگهداري و رشد این اندام

  ).2006قادري،  کند (قجري و اکرم گیرد و به همین علت وزن غوزه کاهش پیدا می غوزه قرار می هتوسع
 ؛5اسـاس نتـایج جـدول    طوري که بر این صفت ارتباط زیادي به نوع گونه پنبه داشت به :صد دانهوزن 

در  صـد دانـه  بـود. وزن   G. hirsutumاز گونـه   سـپید قم رگرم مربوط به  4/10با  صد دانهین وزن تر کم
  گرم بود ولـی ارقـام مـورد مطالعـه از گونـه      6/12تا  3/12زیاد و بین  G. barbadenseتمام ارقام گونه 

G. hirsutum  گـرم در   1/12گرم در رقم سـپید تـا    4/10در دو گروه متوسط و زیاد قرار گرفتند و بین
 صد دانـه ) نشان دهنده رابطه منفی بین وزن 7جدول ج تجزیه همبستگی (نتای رقم ساحل متغیر بودند.

امـا مقایسـه    ،دار نبـود  هر چند که این رابطه معنی بود، (میزان الیاف نسبت به وش) الیاف با درصد کیل
بین  دهد که رابطه منفی ) نشان می6جدول ( الیاف ) با درصد کیل5جدول ( صد دانههاي وزن  میانگین

 کـه  ایـن ي دارنـد بـه دلیـل    تر بیشرسد ارقامی که وزن دانه  نظر می. به ه استشتت وجود دااین دو صف
طـور   شود. همـان  میآن کاسته الیاف  از میزانیابد  ها اختصاص می ي از غوزه به دانهتر بیشحجم (وزن) 

ین وزن رت بیش، باربادنس و دکتر عمومی) که 14(ترمز  G. barbadenseشود ارقام گونه  که مشاهده می
 پـور و همکـاران   رمضـان در تحقیـق   ).6و  5ول اجدین میزان الیاف را تولید کردند (تر کمدانه را داشتند 

بـراي افـزایش عملکـرد     بنـابراین  ،رابطه منفی وجود داشـت  با عملکرد الیاف صد دانهبین وزن ) 2002(
  مورد استفاده قرار گیرند. تر کموزن بذر ارقامی با  بایدالیاف 

هـا   ترین خصوصیتی است که در اکثر موارد، پژوهش عملکرد مهمات مربوط به عملکرد وش: خصوصی
هـاي مختلـف پنبـه بـه حسـاب       شود. این صفت نیز از خصوصیات قابل تمایز بـین گونـه   به آن ختم می

کیلوگرم در هکتار داراي  2027تا  1766با عملکردهاي در محدوده  G. barbadenseآید. ارقام گونه  می
مشاهده شـد کـه    G. hirsutumگونه ترین عملکردها در ارقام  لکرد وش کم تا متوسط بودند اما بیشعم

 3095). در بـین ایـن ارقـام، گلسـتان بـا      6همگی داراي عملکردهاي زیاد تا خیلی زیاد بودند (جـدول  
وري کـه  ترین عملکرد را در بین کلیه ارقام مورد بررسی داشـت. لـذا همـان طـ     کیلوگرم در هکتار بیش

طـوري کـه    شود اختالف زیادي از نظر این صفت بین دو گونه مورد بررسی وجود داشت بـه  مالحظه می
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) SKT-133کیلـوگرم در هکتـار در رقـم     G. hirsutum )2475ترین عملکرد وش در بین ارقام گونه  کم
هکتار در رقـم  کیلوگرم در  G. barbadense )2027ترین عملکرد وش ارقام گونه  تر از بیش خیلی بیش

  .دکتر عمومی) بود
  

  پنبه در ارقام مورد آزمایش مربوط به غوزه و بذرصفات  میانگین بندي کالسهنتایج  :5 جدول

  وزن صد دانه (گرم)  وزن غوزه (گرم)    تعداد غوزه  رقم
 تظاهر  امتیاز کالس   تظاهر  امتیاز  کالس    تظاهر حالت  امتیاز  کالس

a 29/5   متوسط cd  7/12  ساحل  زیاد ab 1/12   زیاد یلیخ 
b 82/4   متوسط cd  1/13  گلستان  زیاد ab 0/12   زیاد 
b 93/4   متوسط c  6/13  سپید  متوسط e 4/10   زیاد 

SKT-133  d 9/10 کم   b 99/4  متوسط bc  5/11   زیاد 
M-13  cd 6/11 متوسط   b 83/4  متوسط cd  1/11   زیاد 
b 96/4   متوسط c 4/13  لطیف  وسطمت de 6/10   زیاد 

d 52/3   زیاد b 0/19  14ترمز   زیاد a 6/12   کم 
d 25/3   زیاد b 0/21  باربادنس  زیاد a 6/12   کم 

c 97/3    خیلی زیاد a 7/32  دکتر عمومی  زیاد a 3/12   متوسط 
 66/0    26/0    19/2  دانکن دامنه بحرانی

  گیرند. در یک گروه قرار می درصد) 5 احتمال ، از نظر آماري (در سطحركتحروف مشهاي داراي  میانگین -
  

از عملکرد وش در چین دوم بود (جـدول   تر بیشطورکلی در همه ارقام، عملکرد وش در چین اول  به
) را با عملکرد کل وش داشت در حالی کـه  =92/0rین همبستگی (تر بیش). عملکرد وش در چین اول 6

در  )1972( و بـریج  مردیـت ). 7ل دار نبـود (جـدو   عملکرد وش در چین دوم با عملکرد کل وش معنـی 
ها دریافتند که با نزدیک شدن به انتهـاي فصـل رشـد بـه علـت       رابطه با اثر عوامل محیطی بر وزن غوزه

وجـود   هـایی کـه در ایـن مرحلـه بـه      نامناسب شدن وضعیت درجه حرارت و تشعشع خورشیدي، غـوزه 
هـاي دوم و سـوم شـامل     سد که چـین ر آیند وزن کمتري خواهند داشت، بنابراین منطقی به نظر می می

گـزارش کردنـد کـه در    ) 1971(تري نسبت بـه چـین اول باشـند. جنکینـز و همکـاران       هاي سبک غوزه
شوند و به همین دلیـل غـوزه    هایی است که زودتر تشکیل می اختصاص ماده فتوسنتزي، اولویت با غوزه

کمـالی و   تر بـود.  درصد سنگین 21و  14ترتیب  هاي دوم و سوم به هاي زایشی نسبت به غوزه اول شاخه
) با بررسی همبستگی و روابط علت و معلولی عملکرد ارقام پنبه به این نتیجه رسـیدند  2009همکاران (

  داري با چین اول دارد. که عملکرد وش همبستگی مثبت و معنی
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هاي مختلف پنبـه   این صفت نیز یکی از خصوصیاتی بود که در گونه (میزان الیاف):الیاف درصد کیل 
نسـبت وزنـی الیـاف بـه      هدرصد کیل مشخص کننـد متفاوت بود و در بسیاري از موارد تمایز نشان داد. 

تـر خواهـد    تر باشد مقدار الیاف تولیدي بـیش  درصد کیل بیش هباشد که هر چ عملکرد وش تولیدي می
ـ  بود. دازه دانـه، درصـد کیـل کـاهش     مطالعات مختلف نشان دادند که با افزایش تعداد دانه در غوزه و ان
داري  همبستگی منفی و معنـی  الیاف درصد کیلوزن دانه نیز با  .)2002پور و همکاران،  (رمضان یابد می

 ین درصـد کیـل  تـر  کممورد بررسی در این پژوهش داراي  G. barbadenseهر سه رقم گونه د، نشان دا
در حـالی  درصد) قرار گرفتند.  1/30تا  1/29 خیلی کم (بین الیافبودند و در گروه با درصد کیل  الیاف

متوسط تا خیلی زیاد و در مجموع بـاالتر از   الیافهمگی داراي درصد کیل  G. hirsutumارقام گونه  که
 1/40و  40، 40بـا   ترتیـب  به SKT-133بین این ارقام، سپید، لطیف و  بودند. در G. barbadenseگونه 

درصـد داراي   1/41و  7/40بـا   ترتیـب  بـه و سـاحل   M-13ارقام  متوسط، الیاف درصد داراي درصد کیل
خیلی زیاد قرار  الیافدرصد در گروه ارقام با درصد کیل  2/42کیل زیاد بودند و رقم گلستان با میانگین 

). لـذا صـفت   6را در بین تمام ارقام مورد برسـی نشـان داد (جـدول     الیافگرفت و باالترین درصد کیل 
در ارقام  که ایناي ارقام مختلف دانست ضمن  توان مربوط به خصوصیت گونه نیز می را الیاف درصد کیل

  درون هر گونه نیز تمایز کامال مشخصی بر اساس این صفت مشاهده شد. 
در  G. barbadenseو  G. hirsutumنتایج مقایسات گروهی بین ارقام دو گونه  مقایسات گروهی:

تالف بین دو گونه را از نظر اکثر صفات در سطح احتمال یک ارائه شده است. این نتایج اخ 8جدول 
دار نشان داد اما از نظر صفاتی از جمله طول شاخه زایا، تعداد شاخه رویا و عملکرد چین  درصد معنی

  ). 8داري بین دو گونه وجود نداشت (جدول  دوم اختالف معنی
از نظـر صـفات    G. barbadenseنسـبت بـه گونـه     G. hirsutumطبق نتایج مقایسات گروهی، گونه 

درصد کیل الیاف، طول بلندترین شاخه رویا، عملکرد چین اول، عملکرد کل و وزن غوزه برتـري داشـت   
درصـد، طـول بلنـدترین شـاخه رویـا       9/10از نظر میزان کیل الیـاف   G. hirsutumبه طوري که گونه  

کیلـوگرم در   55/791عملکـرد کـل    کیلـوگرم در هکتـار،   15/753متر، عملکرد چین اول  سانتی 48/27
  بوده است.  G. barbadenseتر از میانگین گونه  گرم بیش 39/1هکتار و وزن غوزه 



 1395)، 2) شماره (4پنبه ایران جلد (اي ه مجله پژوهش                                                                      58

  



 59                                                                                                                    همکاران           و یانمحسن یدنصرالهس

  .G. barbadenseو  G. hirsutum: مقایسات گروهی (اورتوگونال) صفات مختلف بین دو گونه 8 جدول

 SSQ F  Pr>F   گونهمیانگین  
G. hirsutum  

 میانگین گونه
G. barbadense 

  تفاوت بین
  دو گونه

            صفات مورد مقایسه
  88/0 38/21  26/22  44/0 61/0 12/6 متر) طول شاخه زایا (سانتی

  37/1 37/5  00/4  0001/0  07/49  14/15 هاي شاخه زایا تعداد گره
  59/0 39/6  80/5  008/0  22/8  76/2 هاي شاخه زایا طول متوسط بین گره

  51/8 75/21  24/13  0001/0  96/69  49/578 خه زایاترین شا هاي تا پایین تعداد گره
  33/63 90/150  57/87  0001/0  94/211  77/32086  متر) ارتفاع گیاه (سانتی

  22/1 48/12  26/11  0001/0  10/58  94/11 (گرم) صد دانهوزن 
  9/10 78/29  68/40  0001/0  85/3281  38/950 درصد کیل الیاف
  19/0  13/2  32/2  22/0  54/1  29/0 تعداد شاخه رویا

  48/27  14/22  62/49  0001/0  39/63  83/6040 متر) طول بلندترین شاخه رویا (سانتی
  15/753  18/1194  33/1947  0001/0  51/38  64/4537854 عملکرد چین اول (کیلوگرم در هکتار)
  4/38  40/725  80/763  52/0  42/0  27/11796 عملکرد چین دوم (کیلوگرم در هکتار)

  69/11  22/24  53/12  0001/0  54/483  56/1093 تعداد غوزه
  55/791  59/1919  14/2711  0001/0  72/35  98/5012380 عملکرد کل (کیلوگرم در هکتار)

  39/1  57/3  96/4  0001/0  13/454  41/15 وزن غوزه (گرم)

  
هاي شاخه زایا، طول متوسط بین  از نظر صفاتی از جمله تعداد گره G. barbadense از طرفی گونه

ترین شاخه زایا، ارتفاع گیاه، وزن صد دانه و تعداد غوزه بیشتر  ها تا پایین هاي شاخه زایا، تعداد گره گره
 37/1هاي شاخه زایا  از نظر تعداد گره G. barbadenseبود به طوري که گونه  G. hirsutum  گونه از

ترین شاخه زایا  ها تا پایین گره متر، تعداد سانتی 59/0هاي شاخه زایا  متر، طول متوسط بین گره سانتی
عدد  69/11گرم و تعداد غوزه  22/1متر، وزن صد دانه  سانتی  33/63متر، ارتفاع گیاه  سانتی 51/8

به عملکرد  G. barbadenseبود، اما باال بودن مقادیر این صفات در گونه  G. hirsutumتر از گونه  بیش
باال بودن درصد کیل الیاف، طول بلندترین  G. hirsutum). از طرفی در گونه 8کل منتهی نشد (جدول 

توان این گونه  شاخه رویا، عملکرد چین اول و وزن غوزه به افزایش عملکرد کل منتهی شد. بنابراین می
ن تأثیر را بر عملکرد تری نتیجه گرفت که باال بودن صفات یاد شده نسبت به سایر صفات زراعی بیش

  نهایی دارد.
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  کلی گیري نتیجه
از ین ارتفاع گیاه به رقم باربادنس تر بیش ،پژوهشدر این بررسی  کلی در بین ارقام پنبه موردطور به
با  G. hirsutumگونه از ین آن به رقم گلستان تر کممتر و  سانتی 6/214به میزان  G. barbadenseگونه 

) تعداد شـاخه رویـا مربـوط    دعد 74/1ین (تر کم) و عدد 95/3ین (تر بیشمتر اختصاص یافت.  سانتی 69
هـاي   ین تعداد گرهتر بیشبودند.  G. hirsutumگونه بود که هر دو متعلق به  SKT-133به ارقام سپید و 

  گونـه از عدد در رقم باربادنس مشاهده شد. ارقـام سـاحل، گلسـتان و سـپید      83/5شاخه زایا به میزان 
 G. hirsutum  از گروه آماري قرار گرفتند. ارقـام دکتـر عمـومی     در یک تعداد گره شاخه زایاین تر کمبا

ین تعـداد غـوزه را   تر کمین و تر بیش ترتیب به G. hirsutumگونه از  SKT-133و  G. barbadense گونه
  از گونـه  باربـادنس ین آن بـه رقـم   تـر  کـم یـر بـود کـه    گـرم متغ  29/5تا  2/3وزن غوزه از  تولید کردند.

G. barbadense  گونه از رقم ساحل ین آن به تر بیشوG. hirsutum الیاف درصد کیلت. اختصاص یاف 
را تولیـد کـرد و ارقـام    الیـاف   درصـد کیـل  ین تـر  بـیش یر بود. رقم گلستان درصد متغ 2/42تا  1/29از 

را داشتند و در یک گروه آمـاري   کیلمیزان ین تر کمطور مشترك  به دکتر عمومیو  14باربادنس، ترمز 
 باربـادنس از سایر ارقام بـود و رقـم    تر بیشداري  طور معنی وش در رقم گلستان بهتند. عملکرد قرار گرف

 هاي اول و دوم در چین باربادنسبودن عملکرد رقم پایین ین عملکرد وش را تولید کرد. با توجه به تر کم
ز اسـاس نتـایج حاصـل ا    بـر کاهش عملکرد کل وش در این رقم دور از انتظار نبود.  ،الیاف درصد کیل و

رویا و زایا از رونـد خاصـی در بـین ارقـام      هاي صفاتی از جمله خصوصیات مربوط به شاخه ،پژوهشاین 
توان وابسته به گونه دانست. از طرفی تعداد غوزه، وزن  و به همین علت این صفات را نمی ندتبعیت نکرد
 G. barbadense تلف گونهنسبت داد به طوري که ارقام مخ  گونهنوع توان به  را می صد دانهغوزه و وزن 

. در ندین میـزان آن را داشـت  تـر  کـم را تولید نمودند و در مقابل ارقام گونه دیگر  صد دانهین وزن تر بیش
داري با وزن غوزه و عملکـرد   عملکرد کل وش رابطه قوي، مثبت و معنی ،رابطه با همبستگی بین صفات

داشـت.   الیـاف  درصـد کیـل  داري بـر   ی و معنیتعداد غوزه رابطه منف در مقابل وش در چین اول داشت.
از نظر صفات درصد کیل الیاف، طول بلندترین شـاخه   G. hirsutumطبق نتایج مقایسات گروهی، گونه 

طـوري   بهبرتري داشت  G. barbadenseنسبت به گونه رویا، عملکرد چین اول، عملکرد کل و وزن غوزه 
بـا  ترین تأثیر را بـر عملکـرد نهـایی داشـتند.      راعی بیشنسبت به سایر صفات زکه باال بودن این صفات 

توانـد   توجه به اثر این صفات در عملکرد نهایی، آگاهی از روابط بین صفات و تأثیر آن بر عملکرد کل می
طور مثال به دلیل اثر مثبت وزن غوزه و عملکـرد وش   به در افزایش تولید این گیاه ارزشمند مفید باشد.

 در چـین اول  تر بیشیا عملکرد وش باالتر وزن غوزه  با توان از ارقامی می ،کرد نهاییدر چین اول بر عمل
 و تـراکم  نظیرمدیریت زارعی  با افزایش وزن غوزه و کاهش تعداد غوزه از طریق استفاده نمود. همچنین

  توان به عملکردهاي باالتر دست یافت. می انتخاب ارقام مناسب
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