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  چکیده
پنبه  رقم 14، رقمارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي آن در پنبه و انتخاب بهترین  منظور به

و تحت دو شرایط آبیاري معمول و  1391زراعی  طی سال طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار  قالبدر 
اي شهرستان نهبنـدان مـورد مطالعـه قـرار     تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش فنی و حرفه

دار یمعنـ اخـتالف   کلیه صفاتاز نظر بین ارقام مورد بررسی گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
)01/0≤p(  ارتفاع بوته، تعداد شاخه تعداد روز تا گلدهی، روي صفاتی نظیر  تنش خشکی بردارد و وجود

تعداد غـوزه در بوتـه،   صفات . تاثیرگذار بوده استالیاف کیل  درصدوزه در بوته و غزایا، وزن وش، تعداد 
ارتفاع، . صفات ندبا عملکرد داشت دار معنیهمبستگی مثبت و الیاف درصد کیل  و ارتفاع، شاخه زایاتعداد 
تـاثیر بیشـتري بـر روي     وزه در بوتـه غتعداد  والیاف کیل درصد  گلدهی، روز تاتعداد ، شاخه زایاتعداد 

صـفات تعـداد    پـالت  بـاي تجزیه  دردرصد تغییرات عملکرد وش را توجیه نمودند.  71و عملکرد داشتند 
شوند)  صفات متمایز کننده (صفاتی که باعث تفاوت بین ارقام میوزه در بوته به عنوان غتعداد  و شاخه زایا

همچنین بودند.  باالعملکرد  داراي بختگان و ورامینعنوان نماینده صفات معرفی شدند. ارقام  و عملکرد به
آل ایده رقمترین رقم به نزدیک ورامینرقم . پایدارتري داشتندو ساحل عملکرد بختگان، مهر ورامین، ارقام 

  باشد) بود.عملکرد  ترینفرضی که داراي بیشترین و پایدار رقمی(
  

  رقم ،پالت بايتجزیه ، مقاومت به خشکی: پنبه، ديیهاي کلواژه
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  مقدمه
 رهایی و غیرنفتی صادرات وسعهت جهت مهم محصوالت از یکی ).Gossypium hirsutum L( پنبه

 و اقتصـادي  اهمیـت  امـروز  دنیـاي  در ،پنبه از گوناگون مصارف علت به. باشد می محصولی تک اقتصاد از
 طـالي  لقـب  آن، زیاد اقتصادي اهمیت دلیل به محصول این به که ايگونه به، دارد زیادي بسیار تجاري
 این و دهد می تشکیل را نساجی صنایع اولیه ماده محصول این اینکه به توجه با همچنین. اندداده سفید
گـردد   مـی  آشکار پیش از بیش کشور، کنونی شرایط در پنبه اهمیت است، اشتغالزا صنایع نوع از صنایع

هزار هکتـار   117، 1389-90سال زراعی  در پنبه در ایران زیر کشت سطح ).2009(یزدانی و همکاران، 
کیلـوگرم در هکتـار و در اراضـی بـا      2/2339میزان تولید آن در اراضی کشت آبی  کهبرآورد شده است 

 ).2013، نام بی( کیلوگرم در هکتار بوده است 7/706کشت دیم 
 خشـک قـرار   یمـه متر در سال در زمره منـاطق خشـک و ن   یلیم 240 یبارندگ یزانبا م یرانکشور ا

مـا را بـا مخـاطره     يطور روز افزون کشاورز که بحران کمبود آب به يطور به)، 2001گیرد (کردوانی،  می
عملکـرد   یتـنش خشـک   یطکه بتوانند در شرا یه ارقام زراعیو توص یرو معرف ینمواجه نموده است. از ا

 گـران اسـت.   مشکل بوده و مورد توجه اصـالح  ینمواجهه با ا ياز راهکارها یکیکنند،  یدتول یقابل قبول
 کـه از جملـه آنهـا   صورت گرفته در جهت مقاومت به خشکی در رابطه با اصالح پنبه  متعدديمطالعات 

(گـویین و   هـاي پنبـه   مقدار آبسزیک اسید و ایندول استیک اسـید گـل  بررسی تاثیر تنش خشکی روي 
(پتیگـرو   اثرات تنش آبی روي عملکرد الیاف، اجزاء عملکرد و توزیع غوزه پنبهبررسی ، )1990همکاران، 

 ،)1993(دتـار و همکـاران،    ، مقایسه پنبه پیما و آکاال از نظر عملکـرد و مصـرف آب  )2004و همکاران، 
 و غیـره  )1999رابادیـا و همکـاران،   ( ین مقدار آب آبیاري و رشد بذر و فیبر سه رقم پنبهرابطه بتعیین 

  .اند شدههاي تجزیه آماري معمول انجام  با روش که غالباً باشند می
بـه صـورت   هاي با عملکرد باال و پایـدار را   هاي آماري است که ژنوتیپ یکی از روشپالت  بايتجزیه 

پـالت نشـان دادن   هـدف از نمـودار بـاي    ).2007(یـان و همکـاران،    دهد میترسیمی مورد بررسی قرار 
هـاي  اصلی و نیز نشـان دادن قابلیـت تجزیـه بـه مولفـه      هايدر مولفه هامتغیریک از اهمیت و سهم هر 

دهد که دو اثر ژنوتیـپ   این امکان را می همچنین ها از یکدیگر است.متمایز کردن افراد و گروه دراصلی 
هـدف از ایـن تحقیـق    لذا  .)2005(یان و همکاران،  محیط همزمان مورد بررسی قرار گیرند × و ژنوتیپ

و شناسـایی   پـالت  بـاي تجزیـه   پنبه بـا اسـتفاده از   اجزاي عملکرد عملکرد و تنش خشکی بر بررسی اثر
  باشد. میهاي داراي عملکرد باال و پایدار  ژنوتیپ
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  هامواد و روش

، T3-39-84، بختگان، N200 ،SB35، 25دلتا پاین  شاملپنبه  رقم14در این بررسی، تعداد 
، ارمغان، ساحل، خرداد، اولتان در دو حالت تنش خشکی SP731، 603، شیرپاناکرا سايورامین، مهر، 

عه زرم در1391هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی و بدون تنش در قالب طرح بلوك
 30درجه و  60اي شهرستان نهبندان با مختصات جغرافیایی طول حرفهتحقیقاتی مرکز آموزش فنی و 

 مورد مطالعه قرار متري از سطح دریا 1196دقیقه و ارتفاع  33درجه و  31دقیقه و عرض جغرافیایی 
 0-30عمق در( آزمایش محل خاك از کاشت از قبل. بودشنی  لومی آزمایش محل خاك بافت گرفتند.
 اساس بر آزمایش محل خاك فیزیکوشیمیایی تجزیه و شد برداري نمونه مرکب صورته ب) متري سانتی
  . )1(جدول  گرفت انجام متداول هايروش

 
  ات فیزیکو شیمایی خاك محل آزمایشخصوصی - 1 جدول

  %N  نوع بافت خاك
(total) 

P(ava) 
Ppm  K(ava)  Fe 

mg/kg  PH  EC 
ds/m  

CaCO3 
%  

Cl 
mg/kg  

Mg 
meq/l  

Ca 
meq/l  

 گچ
%  

درصد 
  اشباع

  4/36  4/1  9/5  4/4  5/10  3/1  85/1  2/8  35/3  5/241  9/3  02/0  شنی لومی
  

سوناالن  علفکش از ازکشت عملیات تهیه زمین شامل شخم زمستانه، دیسک و لولر در بهار بود. قبل
 سـولفات  پتاسـیم،  سولفات کودهاي .شد استفاده هرز هايعلف کنترل براي لیتر در هکتار 5/3به میزان 

 کیلـوگرم  50( درهکتـار  کیلـوگرم  150 و 250 ،150 میـزان  به به ترتیب سوپرفسفات تریپل و آمونیوم
 شـامل  داشت عملیات. گرفت قرار استفاده مورد) سرك به صورت بقیه و کاشت از سولفات آمونیوم قبل

 فنـی  هـاي توصـیه  اسـاس  بر مقتضی زمان رد و ضرورت به کدام هر آفات علیه اشیپ مس و وجین تنک،
 و ابتـدا  متر نیم و کناري خطوط که بود متري دو خط 3 شامل یآزمایش کرت هر. شد انجام پنبه زراعت
هـاي روي ردیـف    ، فاصله بوتهمتر یسانت 60ها  ردیف فاصله. شد حذف حاشیه عنوانه ب ردیف هر انتهاي

 گرفتـه  نظـر  در متـر  4 تیمار دو بین فاصله و متر سانتی 120 اصلی هايکرت بین فاصله ،متر یسانت 20
انجـام   TDRکاري صورت گرفت و اندازه گیري رطوبت خاك توسط دسـتگاه   کاشت به روش هیرم. شد

درصـد حجمـی بـود. تیمـار      5/12درصد حجمی و نقطـه پژمردگـی    5/28شد که در آن ظرفیت زراعی 
درصـد حجمـی    5/18و تیمـار تـنش خشـکی در    (تخلیه رطوبتی مجـاز)  درصد حجمی  5/28نرمال در 

 تـا  روزتعداد  دهی،گلشروع  تا روزتعداد  نی،ز  جوانه  تا روزتعداد  شامل بررسی مورد صفاتآبیاري شد. 
 ،هاي هر کـرت غـوزه دادنـد)   (هنگامی که نصف بوته دهیوزهغ درصد 50 تا روزتعداد  دهی،وزهغ شروع
 تـا  روزتعـداد   ،هاي هر کرت غوزه دادنـد) درصد بوته 90(هنگامی که  دهیوزهغ درصد 90 تا روزتعداد 

. نـد بود کیل درصد و وش وزن بوته، در وزهغ تعداد بوته، در زایا شاخه تعداد بوته، ارتفاع وزه،غ شکوفایی
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 مقـرر  موعد در هرکرت وسط هايردیف ازتصادفی  انتخاب شده بوته 10 روي بر صفات برداري یادداشت
  عداد شاخه زایا و تعداد غوزه در بوته متوسط در نظر گرفته شد.همچنین براي صفات ت .گرفت صورت

ijjijiijYصورت به پالتباي 1GGE در شده استفاده مدل   کـه   بود222111
Y میانگین عملکرد ژنوتیپ i در محیطj،1،میانگین کل براي همه مشاهدات2و ترتیب مقـادیر   به

به ترتیب  2jو  i، 1jبراي ژنوتیپ PC2 و PC1 ترتیب درجه به 2iوPC2، 1iو  2PC1ویژه براي 
 واریانت اسـتفاده شـد.   تجزیه همبستگی از رویه بايبراي انجام  بودند. j براي ژنوتیپ PC2 و PC1درجه

عنـوان شـاخص انتخـاب، از     منظور افزایش کارآیی انتخاب از طریـق گـزینش تعـداد کمـی صـفت بـه       به
رگرسیون گام به گام استفاده شد. این محاسبات اطالعات مربوط به سهم نسـبی تعـدادي از متغیرهـاي    

سازد. براي انجام تجزیه رگرسیون از رویـه گـام بـه گـام     می مستقل را در برابر یک متغیر وابسته فراهم
)stepwise( .نـرم افزارهـاي   2/9نسـخه  براي تجزیه و تحلیـل آمـاري از    استفاده شدSAS،   21نسـخه 

  استفاده گردید. GGEbiplot افزار نرم 1/4و نسخه  SPSS افزار نرم
  

  بحث و جینتا
  ل از تجزیه واریانس مرکب در پنبهنتایج حاص

هـا  نتـایج تجزیـه واریـانس مرکـب داده     نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس مرکـب در شـرایط نرمـال:     
 درصـد  1 سـطح احتمـال  در ) نشـان داد اثـر ژنوتیـپ بـراي کلیـه صـفات       2(جـدول  در شرایط نرمـال  

ــی ــودمعن ــین  . دار ب ــابراین از نظــر عملکــرد و اجــزاي آن ب ــپبن ــا ژنوتی ــل مالحظــه  ه اي  اخــتالف قاب
  .است وجود داشته

(جـدول   تجزیه واریانس نتایج در شـرایط تـنش   نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب در شرایط تنش:
و  زنـی  جوانـه به جز صفات تعداد روز تـا شـروع    ؛بود دار معنینشان داد اثر ژنوتیپ براي کلیه صفات  )3

با مقایسه نتایج تجزیه واریـانس در شـرایط نرمـال و تـنش مشـخص       نبود. دار معنیتعداد شاخه زایا که 
میانگین مربعات صفات روز تا شکوفایی غوزه، تعداد غوزه در بوته و ارتفاع در حالت تنش بیشتر  شود می

بنـابراین   .در این صفات در حالت تنش بیشـتر بـوده اسـت    ها ژنوتیپاختالف  دهد میاست و این نشان 
فتحـی  ایـن نتـایج مشـابه نتـایج      گیرنـد.  این صفات بیشتر تحت تـاثیر تـنش قـرار مـی     شود مینتیجه 

منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجـزاي آن در پنبـه و    بهکه  بود )2008( نوابیو سعدآبادي 
هاي در دست معرفی پنبه در مقایسه با رقم تجارتی منطقه، چهار انتخاب بهترین ژنوتیپ از بین ژنوتیپ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  و دادندمورد مطالعه و مقایسه قرار را ژنوتیپ از گونه تتراپلوئید پنبه 
  .بود دار معنیتاثیر دور آبیاري بر روي صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه رویا، وزن غوزه و عملکرد 

                                                
1- Principal Component 
2- Genetic and genetic×  Environment Interaction 
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  ج حاصل از تجزیه همبستگی در پنبهنتای

کـه   )4(جـدول   دادشـان  ن همبسـتگی سـاده   نتایج تایج حاصل از تجزیه همبستگی در شرایط نرمال:ن
همبستگی ، تعداد شاخه زایا، ارتفاع و درصد کیل الیاف بوته دروزه غتعداد صفات عملکرد (وزن وش) با 

وزه در صـفت تعـداد غـ   . همچنـین  داشتهمبستگی منفی شکوفایی غوزه روز تا صفت تعداد مثبت و با 
مؤیـد  بنـابراین نتـایج    .داشتدهنده و ارتفاع گیاه نیز همبستگی مثبت وزه غتعداد شاخه صفات بوته با 

ء عملکـرد در پنبـه تحـت تـاثیر     اجـز اایـن   نقش این صفات در عملکرد باال بود. باید در نظر داشـت کـه  
هـاي پنبـه   . اصوالً بوته)1999(اسمیت و کوترن،  دنگیرخشکی قرار میتنش ویژه ه هاي محیطی ب تنش

زننـد کـه آن کـاهش تعـداد     محیطی دست به یک خـود تنظیمـی مـی    در مواجه شدن با شرایط سخت
عنوان سازش با شـرایط  ه که در اکثر موارد این عمل ب باشد می ، کاهش ارتفاع و تعداد شاخه زایا ها قوزه

همچنـین در شـرایط تـنش خشـکی ارقـام پنبـه داراي رشـد         ).1998(سـینگ،   شودمی محیطی تلقی
 تبـار و  وفایی ).1986(رادوالویچ و هسیاو،  کنند اي کمتري بوده و رشد زایشی خود را تکمیل میسبزینه
کمی و کیفی همبسـتگی مثبـت و   ، رقم پنبه از نظر خصوصیات زراعی 9 نیز در مطالعه )2008( طلعت
   .مشاهده نمودندعملکرد و ارتفاع  ،وزه در بوتهغبا تعداد  زایابین تعداد شاخه هاي  داريمعنی

نتایج تجزیه رگرسیون گام به با توجه به  نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط تنش:
درصد از تغییرات  71در مجموع بیش از ند که صفت وارد مدل شدپنج در شرایط تنش  ،)5گام (جدول 

که وارد مدل  بودندترین متغیرهایی  مهم زایاتعداد شاخه  صفات ارتفاع وعملکرد را توجیه کردند. 
 اند.درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کرده 65اند و بیش از  شده

  

  رگرسیون گام به گام عملکرد و سایر صفات نتایج - 5جدول 
Prob  T                                           خطاي استاندارد

  ضریب تبیین
 صفات ضریب رگرسیون

  ارتفاع  28/1  56/0  259/0  97/4 0001/0
  تعداد شاخه زایا  02/5  65/0  89/4  02/1  308/0
  روزتاگلدهی  3/5  67/0  92/1  75/2  007/0
  کیل  9/261  69/0  2/108  41/2 018/0
  تعدادغوزه دربوته  5/6  71/0  12/3  08/2 041/0
  عرض از مبداء  -4/361  ------   9/118  -03/3 003/0

  

، پـالت  بـاي بررسی نمودارهـاي حاصـل از تجزیـه     در :شرایط مرکبدر  پالت باينتایج حاصل از تجزیه 
گیـري شـده در    هاي برتر در صـفات مختلـف انـدازه   رقممنظور تعیین  به )Polygonنمودار چند ضلعی (

  و 25دلتاپـاین  ، SP731،SB35 ، N200هـاي ورامـین،   رقـم ) نشـان داد کـه   1شـرایط مرکـب (شـکل   
 T3-39-84 سـه هاي برتر بودند. همچنـین در ایـن بررسـی    رقم، شتندکه در رئوس چند ضلعی قرار دا 
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تعداد غـوزه در بوتـه،    زنی، تعداد روز تا جوانه مهم مشخص گردید. اولین گروه شامل صفات گروه صفات
، تعـداد روز تـا شـروع    ، ارتفـاع درصـد گلـدهی   50، تعـداد روز تـا   گلدهی تعداد روز تا، زایاتعداد شاخه 

 الیاف درصد کیلورامین برتر بود، دومین گروه صفات شامل  رقمبودند که در آنها  و وزن وشدهی  غوزه
و تعـداد   گلـدهی  درصد 90روز تا تعداد ت ابرتر بود و در گروه سوم صف T3-39-84 رقمبودکه در آنها 

بخـش   دودر  .نـد برتـر بود  N200 و 25دلتاپـاین  هاي رقم هاکه در آن ندقرار داشت روز تا شکوفایی غوزه
هیچ صفتی وجود نداشت که این امر  ،در راس آنها قرار گرفته بودند SP731و  Sb35هاي رقمدیگر که 
براي بررسـی همزمـان    .ندکه این دو رقم در هیچ یک از صفات بیشترین عملکرد را نداشت بودبیانگر آن 

پـالت میـانگین    . به این شکل بايگردد میاستفاده  1از مختصات صفت متوسطها رقمپایداري و عملکرد 
مبـداء  یـک سـر پیکـان اسـت و از      شود. در این نمودار محوري که دارايدر مقابل پایداري نیز گفته می

) نشان داد که رقم ورامین 2پالت (شکل  . نتایج بايباشد میها رقمگذرد تقریبی از عملکرد مختصات می
ساحل، مهر، خـرداد، سـاي آکـرا و    ، SP731 ،بختگان و بعد از آن ارقاماست بیشترین عملکرد را داشته 

خط عمود بر محور میانگین  .بودکمتر میانگین عملکرد از دیگر  ارقامعملکرد  شتند.قرار دا 603شیرپان 
ها روي ایـن  رقم. هر چقدر تصویر باشد میدر محیط  رقمبیانگر اثر متقابل  ،که داراي دو سر پیکان است

مشخص گردید که ارقام  2نشان دهنده ناپایداري بیشتر آنهاست. با استفاده از شکل  ،محور بلندتر باشد
 در مطالعـه مشابه نتایج فوق  بودند.خوبی ایداري عملکرد داراي پ Sb35بختگان، مهر، ساحل و ورامین، 
 نـد نتـایج نشـان داد  نیز هاي پنبه به تنش خشکی رقممنظور ارزیابی  به) 2012( فرد و همکاران محمدي

  .هستندهاي پایدار در شرایط تنش خشکی رقمورامین، ساحل و مهر  ارقام
 

 
  صفات  ینبرتر در ب يها ژنوتیپ یینتع يبرا پالت باي GGE یچند ضلع - 1شکل 

                                                
1-Average tester coordinate 
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  ي پنبهها ژنوتیپ براي گزینش همزمان عملکرد و پایداري  پالت متوسط عملکرد باي -2شکل 

  
  ي پنبه با ژنوتیپ ایده آل از نظر عملکرد و پایداريها ژنوتیپمقایسه  - 3شکل 
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و از نظـر مکـانی در    بـوده  عملکـرد ترین فرضی است که داراي بیشترین و پایـدار  رقمیآل ایده رقم
مطلـوب   رقـم به فاصله آنها از  هارقم. میزان مطلوبیت شته باشدقرار دا پالت بايالمرکز  مرکز دوایر متحد

 ورامـین ) نشـان داد کـه رقـم    3آل (شـکل  ایـده  رقـم هـاي مـورد بررسـی بـا      رقممقایسه  بستگی دارد.
و به علت قرار گرفتن روي محور است اشته آل بود که بیشترین عملکرد را دایده رقمترین رقم به  نزدیک

آل نزدیـک  ایـده  رقمنیز به ارقام بختگان، مهر، ساحل و خرداد میانگین داراي بیشترین پایداري نیز بود. 
  هاي مطلوب گزینش شوند.رقمتوانند به عنوان  و می ندبود

بـه منظـور    ه) کـ 2009( دماونـدي و همکـاران  در مورد رقم ورامـین در مطالـه    مشاهده شدهنتایج 
هـاي تـک متغیـره     محـیط و پایـداري عملکـرد ارقـام پنبـه از طریـق روش      × بررسی اثر متقابل ژنوتیپ 

از لحـاظ زودرسـی، رقـم    بلیـزواز  از لحـاظ عملکـرد، رقـم     رقم سـپید انجام شد و پارامتري و ناپارامتري 
نیـز بدسـت آمـده     ،ز بقیه ارقام بودنـد ورامین از لحاظ وزن غوزه و رقم خرداد از لحاظ تعداد غوزه برتر ا

 پالت تقریبی از همبستگی بین آنهاست. زمانی کسینوس زاویه بین بردارهاي صفات در نمودار باي .است
 ،همبستگی بین آنها صفر، اگر این زاویه صفر درجـه باشـد   ،درجه باشد 90که زاویه بین بردار دو صفت 

است. بـا تعیـین همبسـتگی بـین صـفات       -1همبستگی درجه باشد  180+ و اگر 1همبستگی بین آنها 
 ها حذف نمود. بررسی بین صـفات  صفات با همبستگی زیاد را براي کاهش هزینه ،هاتوان در آزمایش می

، تعـداد غـوزه در بوتـه، تعـداد روز     زایـا نشان داد که زاویه بین بردارهاي صفات تعـداد شـاخه    )4شکل(
زنـی و   دهـی، تعـداد روز تـا جوانـه     دهی، ارتفاع، تعداد روز تا غوزه درصد غوزه 50، تعداد روز تا تاگلدهی

زاویـه بـین    .بنابراین همبستگی بین آنها مثبت است .درجه بود 90کمتر از  ،با عملکردالیاف  درصد کیل
نزدیـک بـه صـفر     دهی درصد غوزه 50و تعداد روز تا  شاخه زایاتعداد غوزه در بوته و تعداد بردار صفات 

  .  شتنتیجه همبستگی مثبت و باالیی بین این صفات وجود دا در بود.
درجـه بـود و    90از بزرگتـر الیاف و درصد کیل  گلدهی درصد 90روز تا تعداد بین بردارهاي صفات 

بـه منظـور   که ) 2009( عالیشاه و همکاراناین نتایج مشابه نتایج مطالعه  .بودهمبستگی بین آنها منفی 
نتـایج  و  انجـام شـد   ي پنبـه آپلنـد  هـا  ژنوتیـپ بسـته در   ی از صـفات هـم  تحلیل ژنتیکی عملکرد و برخ

بین عملکرد پنبه با صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعـداد شـاخه رویـا، زود رسـی و وزن      دار معنیهمبستگی 
آزمایشـی بـه منظـور     درنیـز   )2009( دماوندي کمـالی و همکـاران   ،مشابه این ، بودند.قوزه نشان دادند

پنبـه، نتـایج    هـاي رقـم و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در  تو روابط علبررسی همبستگی 
ي با تعداد بوتـه بـارده، عملکـرد    دار معنیکه صفت عملکرد وش در بوته همبستگی مثبت و  ندنشان داد

پـالت، همبسـتگی بـین صـفات و طـول بـردار        ویژگی مهم دیگر در بـاي  و ارتفاع بوته دارد. 2و  1چین 
 اسـت.  صـفات  1نیز شاخصی براي قابلیت تمایزو  باشد میآنهاست که تقریبی از انحراف درون هر محیط 

                                                
1- Discriminating ability 
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بـه طـوري کـه صـفات فاقـد قابلیـت تمـایز         باشـد.  مـی هاي مهم هر صفت قابلیت تمایز یکی از ویژگی

یند. بررسی بردارهاي صفات در محیط نرمال و تـنش  توانند اطالعات مفیدي در مورد ارقام ارائه نما نمی
 ،که داراي بیشترین طول بردار بودنـد  تعداد غوزه در بوتهخشکی نشان داد که صفات تعداد شاخه زایا و 

باشـد.   باشند. زاویه بردار صفات با محور میانگین نیز نشان دهنده نماینده صـفات مـی   صفات متمایز می
نماینـده   4باشد کـه بـا بررسـی شـکل      نده مقدار تقریبی صفات دیگر میمقدار نماینده صفات نشان ده

 همچنـین  .هنگام تنش خشکی تعداد غوزه در بوته روي مقـدار عملکـرد تـاثیر دارد    بود.عملکرد صفات 
 ).1998(سـینگ،   باشـد  تـرین مرحلـه بـه تـنش خشـکی مـی       مرحله گلدهی، حساس رشد غوزه بعد از

(راجـو و   عنوان یکی از اثرهاي مهم تنش رطـوبتی گـزارش شـده اسـت    همچنین کاهش ارتفاع پنبه به 
 ).1997همکاران، 

  

  
  صفت متمایز و نماینده صفات  پالت باي -4شکل 

 
روي تعداد غوزه در بوته بیشتر از صفات دیگر است و این کاهش تعداد غوزه در  اثر تنش خشکی بر

همچنین تنش خشکی باعث  ).1990(گویین و همکاران،  افتد بوته  بیشتر بر اثر ریزش غوزه اتفاق می
  ).2009خواه،  (عالیشاه و احمدي شود میکاهش عملکرد، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه و زودرسی 
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  گیري نتیجه
روشـی مناسـب بـراي گـزینش همزمـان عملکـرد و        پالت باي GGE در مجموع، نتایج نشان داد که

را بـه عنـوان ارقـام پایـدار پنبـه بـا       ، بختگان، مهـر و سـاحل   ورامینم ارقا پایداري بوده است و توانست
میانگین عملکرد باال در شرایط تنش خشکی معرفی نماید. همچنین توانست صفات تعداد شـاخه زایـا و   

را به عنوان صفات متمـایز کننـده و صـفت وزن وش را بـه عنـوان نماینـده صـفات         تعداد غوزه در بوته
  شناسایی کند.

  
  قدردانیتشکر و 

کمال  ،دادند هاي مختلف پنبه را در اختیار قراررقمکه بذر  پنبهتحقیقات بدینوسیله از موسسه 
اي نهبندان که امکان انجام آزمایش را فراهم نمود  تشکر را دارد. همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفه

  شود.قدردانی می
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Abstract  

In order to evaluate the effect of drought stress on yield and yield components 
of cotton and selection of  the best cultivars, an experiment was conducted as 
complete randomized block design (RCBD) with three replications on 14 cotton 
cultivars at Agricultural Research farm of Technical and Vocational Training 
center, Nehbandan, Khorasanjonobi under normal irrigation and drought stress in 
2012. The results of variance analysis showed that there was significant difference 
among cultivars for all traits under stress and non-stress conditions. The effects of 
drought stress was significant on day number to flowering, plant height, number of 
sympodial branches, cotton yield,  number of boll per plant and lint percentage. 
The assessment of simple correlation coefficient showed that the yield was 
positively and significantly correlated number of bolls per plant, number of 
sympodial branch, plant height and lint percentage. The traits of plant height, 
number of sympodial branches, day number to flowering, lint percentage and 
number of bolls per plant can be considered as the best indices for yield improving. 
In analysis of biplots, traits of numbers of sympodial branches and bolls per plant 
were as distinguishing traits and cotton yield was as traits representative. Also 
cultivars of Varamin, Bakhtegan, Mehr and Sahel had more stable yield.  Varamin 
cultivar was similar to ideal cultivar. 
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