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   1چکیده
 ،)داراب(فـارس  اسـتان  در پنبـه  خـارجی  جدید ارقام) VCU( مصرف و زراعی ارزش تعیین منظوربه     

 پنبـه  جدیـد  خـارجی  رقـم  شـش . شد انجام الیاف کیفیت و زودرسی آن، اجزاي و وش عملکرد ارزیابی
 بررسـی  مـورد  صـفات  و ادسـا  و فلـش  -PG2018، BA440، 5 لیدیا، کاریزما،  ارقام شامل بررسی مورد

 اسـتحکام،  کشـش،  ظرافـت،  طـول،  کیل، زودرسی، قوزه، تک وزن بوته، هر در قوزه تعداد وش، عملکرد
 شـرایط  تـأثیر  تحـت  بررسـی  مورد صفات داد نشان نتایج. بودند الیاف درخشندگی و زردگی یکنواختی،

 در فلـش  رقم و اول سال در کاریزما خارجی جدید ارقام. گرفت قرار آزمایش اجراي هاي سال در محیط
 رقـم  تـرین  زودرس PG2018 رقـم . بودنـد  الیاف کیل و وش عملکرد بیشترین داراي ترتیب به دوم سال
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 داراي لیـدیا  خارجی جدید رقم و الیاف ترینظریف و الیاف طول بیشترین داراي گلستان شاهد رقم. بود
 خـارجی  جدیـد  ارقـام  آزمـون  نتـایج  براساس. بودند الیاف درخشندگی و یکنواختی استحکام، بیشترین
  .باشندمی فارس استان در کاشت براي توصیهقابل PG2018 و لیدیا کاریزما،

  
  . الیاف درخشندگی الیاف، ظرافت و طول رقم، سازي تجاري رقم، معرفی: کلیديهايواژه

  
  مقدمه

ترین محصوالت زراعی و صنعتی است کـه محصـول آن مـواد اولیـه صـنایع نسـاجی و       از مهم 1پنبه     
پنبـه کشـور در سـال    وش  تولیدمیزان و  سطح برداشتنماید. کشی و نیز خوراك دام را تأمین میروغن
 و دیـم  پنبـه اراضـی آبـی    عملکـرد در هکتـار  تن و  228786، هکتار 90250ترتیب به 1397-98 زراعی
. همچنین اسـتان فـارس بـا سـطح کشـت      است کیلوگرم در هکتار بوده 1293و  2599ترتیب به کشور

هکتار پس از استان خراسان رضوي بیشترین سطح کشت پنبه کشور را به خود اختصـاص داده   17900
 3000تن وش از رتبه نخست تولید پنبه در کشور برخوردار بوده و با عملکـرد   53700و با میزان تولید 

شرقی و اردبیل در مرتبه سـوم در کشـور قـرار دارد    هاي آذربایجانلوگرم وش در هکتار پس از استانکی
  ).2020احمدي و همکاران، (

ارقام اصالح شده گیاهان زراعی مهم ترین عامل دستیابی به تولید کمی و کیفی مطلوب محصوالت      
هـاي گیـاهی    نژادي، فرایند گزینش و ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید در گونـه  بهشوند. زراعی محسوب می

 یبنـابراین ارقـام گیـاه    ،گـردد ها میمقاومت به تنش و ایجاد ارقام برتر با عملکرد باال که منجر بهاست 
معرفـی   از قبـل  باید جدید ارقامزراعی و مصرف  ارزشهستند. نژادي هاي به ترین دستاورد پژوهشمهم

ه و ارقام شد ارزیابیبا ارقام رایج مقایسه و  VCU(2(و مصرف  زراعی ارزش تعیین آزمونبا  کشاورزانه ب
 ايپیشـرفته  سیسـتم  ،کشـورهاي مختلـف   در )2010گردند (مظفري و همکاران، جدید برتر معرفی می

(سـادهیر،   دارد وجـود  VCUسازي ارقام جدید گیاهان زراعی ازطریق اجراي آزمـون  ثبت و تجاري براي
 آزمـون  ایـن  رايــــ اج مسـئول  نهـال  و بـذر  گواهی و ثبت تحقیقات مؤسسه نیز ما کشور در و) 2010
  ).2019(مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،  است شده تعیین

هـاي زنـده و غیرزنـده     معرفی ارقام جدید پنبه با هدف افزایش عملکرد، زودرسی، مقاومت بـه تـنش      
مکـان   13در  VCU) با انجام آزمـون  2010مورلو و همکاران (). 2008آروالو و همکران، گیرد ( انجام می

رد وش، کیـل و  نسبت به ارقام رایج پنبه از لحاظ زودرسی، عملکـ  BRS293در برزیل برتري رقم جدید 

                                                             
1. Gossypium spp. 
2. Value of Cultivation and Use (VCU) 
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در  VCU) با انجـام آزمـون   2018سوآسونا و همکاران (طول الیاف مشخص و این رقم را معرفی نمودند. 
هـاي  خصوصیت مربوط به عملکرد، رسـیدگی و تحمـل بـه بیمـاري     16سال  2مدت منطقه برزیل به 9

لوج، کیل و طول الیاف هاي تراریخته پنبه را بررسی کردند و با مقایسه عملکرد وش، عملکرد محپروژنی
اي شـدن و کوتـولگی پنبـه، لکـه برگـی      و ارزیابی تحمل نسبت به بیماري بالیت باکتریائی، ویروس لوله

رقـم   2)، 2سفالوسـپوریودس واریتـه   کولتوتریکوم گوسیپیو بیماري رامولوز (ناشی از قارچ  1راموالریائی
کش گالیفوسیت معرفی آفات و متحمل به علفعنوان رقم پرمحصول مقاوم به جدید برتر را انتخاب و به

منطقـه برزیـل و    17سال در  2مدتبهVCU ) نیز با انجام آزمون 2017کردند. ویانا باروسو و همکاران (
مقایسه عملکرد وش، عملکرد، کیل و طول الیاف و ارزیابی تحمل نسبت بـه بیمـاري بالیـت باکتریـائی،     

اي شـدن و  اري رامولـوز و نماتـد گـره ریشـه ویـروس لولـه      سفیدك دروغین، پژمردگی فوزاریومی، بیم
عنـوان  پروژنی تراریخته پنبه به 50کوتولگی پنبه یک ژنوتیپ گزینش شده برتر از ارقام رایج را در میان 

کش گالیفوسیت بـراي منـاطق شـمالی و شـمال شـرقی برزیـل معرفـی        رس مقاوم به علفرقم متوسط
رقم پنبه تار متوسط در شرایط ورامین، گـزارش   13) با بررسی 2012(تبار و تاجیک خاوه  کردند. وفایی

نمودند که بین ارقام، از نظر صفات مورد بررسی و همچنـین، همبسـتگی صـفات مختلـف بـا عملکـرد،       
) با بررسی عملکرد ارقام جدید معرفی شـده در  2008داري وجود دارد. احسان و همکاران ( تفاوت معنی

که ارقام مورد آزمایش از نظر ارتفـاع بوتـه، تعـداد قـوزه در بوتـه، وزن قـوزه،        پاکستان، گزارش نمودند
رقـم پنبـه،    5) بـا مقایسـه   2001عملکرد وش و خصوصیات کیفی، متفاوت بودنـد. انجـم و همکـاران (   

دهـی   هـاي میـوه   تـر از بقیـه مکـان    هاي زایا، مهـم دهی اول روي شاخه گزارش کردند که سه مکان میوه
صـدیقی و همکـاران    دهـی، بیشـترین نقـش را در تشـکیل عملکـرد دارد.      ولین مکان میـوه باشند و ا می

کنند که درصـد الیـاف    تر تولید می ) گزارش کردند ارقام پیشرفته پنبه تعداد زیادي قوزه کوچک2013(
اسـت کـه از    3ورتیسیلیوم داهلیـه زي پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه ناشی از قارچ خاك بیشتري داشتند.

یابد. عالئم آلودگی به این قارچ طریق ریشه وارد گیاه شده و در سیستم آوندي در پیکره بوته انتشار می
هـاي  بوتـه  شـود و رنگ شدن بافت آوندي ظاهر میها و بیصورت نواحی نکتروتیک روي برگمعموالً به

شود (کـارادمیر و همکـاران،   ید میهاي جدها و ریزش اغلب قوزهشدیداً دچار آلودگی، ریزش کامل برگ
 هاي پنبه در استان گلستان اسـت  ترین بیماري بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه یکی از مهم). 2012

    .)2015(عرب سلمانی، 
اند، همچنان عمده سطح زیر کشت پنبـه کشـور    باوجود ارقام پنبه جدیدي که اصالح و معرفی شده     

گذرد. همچنین رقم پنبه رقم بختگـان   سال از معرفی آن می 60به رقم ورامین اختصاص دارد که حدود

                                                             
1. Ramularia leaf spot 
2. Colletotrichumgossypii var. cephalosporioides 
3. Verticillium dahliae Kleb. 
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ی معرفـ  1365باشـد در سـال  که رقمی پرمحصول و متحمل نسبت بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی مـی 
). باتوجه به دیررسی رقم بختگان جایگزینی این رقـم بـا ارقـام    2012حمیدي و همکاران، (گردیده است 
دنبال آن ارقام جدید پنبه اصالح و نیز تر در برنامه وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته و بهجدید زودرس

قایسـه عملکـرد وش و   منظور بررسـی و م این پژوهش بهباشند. ارقام جدید خارجی در دست معرفی می
در  VCUاجزاي آن و برخی خصوصیات کیفی الیاف ارقام جدید خارجی پنبه بـا ارزیـابی تحـت آزمـون     

  .سازي این ارقام اجرا شداستان فارس در منطقه داراب با هدف معرفی و تجاري
  

  هامواد و روش
 پنبـه  خـارجی  جدیـد  رقـم  شـش ) VCU(مصـرف   و ارقـام  زراعـی  ارزش تعیین و ارزیابی منظوربه     

آزمایش در اراضـی شـرکت تعـاونی     این داراب)(فارس  استان ترکیه در استان کشور منشاء تارمتوسط با
 بـا  تصـادفی  کامل هايبلوك پایه آزمایشی طرح قالب در 1396 و 1395هاي سال پنبه کاران داراب در

درجـه سلسـیوس در دوره    10باالتر از  1درجه روز رشدبارندگی و ، میانگین دما .گردید اجرا تکرار چهار
اداره کـل   هايطبق آمار و داده 1396 و 1395 هايهاي اجراي آزمایش در سالدر ماهرشد و نمو داراب 

در  درجه سلسـیوس  10روز رشد باالتر از هاي درجه بود. داده 1جدولهواشناسی استان فارس به شرح 
درجـه  Tb (10( دماي پایـه  در آن که 1استفاده از رابطهبا  اداره کل هواشناسی استان فارس فایل اکسل

  .دمحاسبه گردیده بوسلسیوس درنظر گرفته شده بود 
GDD= (Tmax+Tmin)/2 –Tb                                           )1رابطه(  

  
در  داراب درجه سلسـیوس در دوره رشـد و نمـو    10درجه روز رشد باالتر از  و بارندگی ،میانگین دما -1 جدول

اداره کل هواشناسی ؛  1395، اداره کل هواشناسی استان فارس( 1395و  96هايهاي اجراي آزمایش در سال ماه
  ).1396، استان فارس

  مجموع  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  سال  
5/31  1395  دما  0/35  7/36  0/35  9/31  3/25  4/195  
  6/194  4/25  9/30  2/35  4/36  8/35  9/30  1396 )لسیوس(درجه س

  5/28  0  0  0/7  5/21  0  0  1395  بارندگی
  3/5  0  0  0  0/5  0  3/0  1396 متر)(میلی

 10درجه روز رشد باالتر از 
درجه سلسیوس در دوره 

  رشد و نمو
1395  1/1735  0/2371  1/3106  7/3838  2/4468  3/447  4/15962  

  1396  0/1625  8/2254  0/2987  3/3830  0/4251  1/440  2/15388  
  

                                                             
1. Growing Degree Days(GDD) 
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  :ارقـام  شـامل  خـارجی مـورد بررسـی    جدیـد  ارقـام   :مشخصات ارقام جدید خارجی مورد بررسی
وسـیله  ، اصالح و معرفی شـده بـه  4ادسا -6، 3فلش -PG2018 ،4-BA440 ،5-3، 2لیدیا-2، 1کاریزما-1 

طبق اطالعات منتشـر شـده در    و خصوصیات زراعی و تکنولوژیکی الیاف آنهاترکیه بوده  5شرکت پروژن
باشـند. همچنـین براسـاس    مـی  2شرح جـدول ) به/https://www.progenseed.comسایت آن شرکت (

اطالعات منتشره در سایت این شرکت ارقام کاریزما و لیدیا داراي عملکرد بالقوه بـاال مقـاوم نسـبت بـه     
پـرزدار و منلسـب بـراي تصـفیه وش بـا اسـتفاده از جـین        هـاي نیمـه  به علت بـرگ 6آفت مگس سفید 

 8هاي سنگین و مقاوم به آفت زنجركرقمی است با عملکرد باال در خاك PG2018هستند. رقم 7غلطکی
علـت  به9رقمی است مقاوم به آفت زنجرك و کرم برگخوار پنبه BA440ها. رقم علت پرزدار بودن برگبه

ها. همچنین فلش رقمی متحمل به خـاك هـاي شـور و رقـم ادسـا رقمـی مقـاوم بـه         ن برگپرزدار بود
ها به ویژه بسیار مقاوم نسبت به پژمردگی ورتیسلیومی و مقاوم نسبت به آفات مکنـده بـه علـت    بیماري

مناسـب  ارقـام متـداول کشـت و    ارقام شـاهد   )./https://www.progenseed.comها (پرزدار بودن برگ
  بودند.ارقام بختگان و گلستان شامل: منطقه 

 عملیـات  و شـده  گذاشـته  آیـش  قبـل  سـال  در آن زمـین  کـه  ايهـر محـل در مزرعـه    در آزمایش     
 عمـق  بـا  شـخم  شـامل  ثانویـه  ورزيخـاك  عملیات و پاییز فصل در عمیق شخم شامل اولیه ورزي خاك

 بـا  شـیار  ایجاد و تسطیح هرس، زدن صورتبه کشت بستر سازي آماده عملیات و زدندیسک و متوسط
خطـوط   کاشت بـذرها روي  انجام گردید. فاصله بود، شده اجرا آن در بهار اوایل متر درسانتی 75 فاصله

 کـرت  هـر  .بـود  یکنواخـت  بـذرها  کاشت هزار بوته در هکتار عمق 40بوته معادل متر و تراکم سانتی 20
 حاشـیه  اثر عنوانبه متر یک خطوط، انتهاي و ابتدا بود و از متر 12طول  به کاشت خط حداقل 4شامل 
 خــــ تاری و گردیـده  اجـرا  معمـول  طـور  بـه  رشد دوره طی در داشت مراحل کلیه و بوده گردید. حذف
شده و تاریخ کاشت معمـول بـراي اسـتان فـارس      گرفته نظر در کاشت تاریخ عنوانبه آبیاري نـنخستی

    ).2019حمیدي، (هفته اول خرداد ماه رعایت گردید 
  
  

                                                             
1. Carisma 
2. Lydia 
3. Flash 
4. Edesa 
5. Progen 
6. Trialeurodes vaporariorum 
7. Rollergin  
8. Empoasca decipiens 
9. Spodoptera littoralis 
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  خصوصیات زراعی و تکنولوژیکی الیاف ارقام جدید خارجی مورد بررسی - 2جدول 
  ارقام  خصوصیات

  ادسا  فلش  PG2018  BA440  لیدیا  کاریزما
  زودرس  زودرس  زودرس  رسمیان  زودرس  زودرس  رسیدگی

  خوب  خیلی خوب  خوب  خوب  خوب  خوب  کیفیت الیاف
  بلند-متوسط  بلند -متوسط  متوسط  متوسط  بلند-متوسط  بلند-متوسط  ارتفاع بوته
  باز  باز  هرمی  هرمی  هرمی  باز  ساختار بوته

  پرزدار  بدون پرز  پرزدار  پرزدار  بدون پرز  کمی پرزدار  پرزداربودن برگ
  متحمل  متحمل متحمل متحمل  متحمل  متحمل  هاتحمل به بیماري

  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  قابلیت برداشت مکانیکی
  عالی  عالی  خیلی خوب  عالی  خوب  عالی  سازگاري

  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  تحمل به خشکی
  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  متحمل  تحمل به بادهاي شدید

  مناسب  مناسب  مناسب  -  -  مناسب  مناسب بودن براي کشت دوم
  4/4-9/4  6/4-9/4  6/4-9/4  6/4-8/4  0/4-8/4  4/4-9/4  ظرافت الیاف (میکرونر)

  3/--33  31-35  31-33  31-33  32-38  32-30  (گرم بر تکس) استحکام الیاف
  5/28-30  29-31  5/28-30  5/28-30  29-31  5/28-30  متر)طول الیاف(میلی

شاخص سازگاري ریسندگی 
  1الیاف

150-130  180-140  150-140  150-140  160-140  150-130  

  Rd(  78-76  80-77  76-74  72-70  80-77  74-70(درخشندگی الیاف
  b(  8/7-5/7  8/7-4/7  0/8-6/7  2/8-8/7  8/7-4/7  0/8-5/7+(زردي الیاف

  43-45  40-42  42-44  42-43  40-42  42-44  کیل الیاف(درصد)
 

هاي تعیین ارزش زراعی دستورالعمل ملی آزمون طبق ارزیابی مورد صفات: گیري صفات زراعیاندازه
وزن متوسـط  -3تعداد قوزه هر بوته، -2، )هکتار در کیلوگرم( عملکرد وش-1 :از عبارت بودند ارقام پنبه
اسـتحکام   -9کشـش الیـاف،   -8ظرافت الیاف،  -7طول الیاف،  -6درصد کیل، -5زودرسی، -4هر قوزه، 

(مؤسسه تحقیقات ثبت و گـواهی   درخشندگی الیاف-12زردي الیاف و -11ف، یکنواختی الیا-10الیاف، 
  ).2009بذر و نهال، 

 هايقوزه درصد 60 از بیش  که زودرسی بر حسب تعداد روز از زمان کاشت (اولین آبیاري) تا زمانی
 درصـورت (ها بیماري و آفات به مقاومت یا تحمل ارزیابی باشند محاسبه شد. براي شده شکفته کرت هر

) و باتوجـه بـه   2019گرفـت (حمیـدي،    انجـام  الزم هـاي ارزیـابی  رشـد  دوره طول در است الزم ،)لزوم
مشاهدات و ارزیابی هاي انجام گرفته خسارت آفات طبق دستورالعمل ملی آزمون تعیـین ارزش زراعـی   

                                                             
1 Spinning Compatibility Index (SCI) شاخص سازگاري ریسندگی یکی از روش هاي جامع براي تخمین  
 کیفیت جامع و داشتن قابلیت ریسندگی الیاف پنبه است.
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)VCU :بررسـی طبـق همـین    هاي قابل و بروز بیماري  پنبه کرم) 3 سرخ، کرم) 2 شته،) 1) پنبه شامل
  . دستورالعمل شامل پژمردگی فوزاریومی گیاهچه مشاهده نشد

هاي مناطق پنبه کاري استان فارس به قارچ عامـل ایـن بیمـاري،    همچنین باتوجه به آلودگی خاك
، ارزیـابی تحمـل ارقـام    و نظر به  اهمیت بیماري پژمردگی ورتیسلیومی در این استان ورتیسلیوم داهلیا

منظـور ارزیـابی تحمـل نسـبت بـه بیمـاري پژمردگـی        بـه  انجـام شـد  ها رعه با بررسی بوتهنسبت در مز
هـا در ارتفـاع بـاالتر از هفـت     ورتیسیلیومی ارقام مـورد بررسـی، در انتهـاي دوره رشـد رویشـی، سـاقه      

هـا  اي شـدن بافـت  صورت میزان قهوهشده و اثر قارچ عامل بیماري بهمتر خاك برش عرضی داده  سانتی
مشـاهده  هـاي دوچـار بیمـاري    ) و بوتـه 2009مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، رسی شد (بر

     .نشد
 هـر  در شـده  تشـکیل  هـاي قوزه تعداد رشد، فصل انتهاي در: گیري صفات تکنولوژیکی الیاف اندازه

 20 تعـداد . شـد  تـوزین  ،)هـا حاشیه حذف از پس( کرت هر در شده برداشت وش کل. شد شمارش بوته
 تـک  وزن عنـوان به آن میانگین و شده توزین و برداشت بوته میانی قسمت از کرت هر در تصادفی قوزه
مـورد   ارقـام خصوصـیات تکنولـوژیکی الیـاف     گیـري انـدازه بـراي   .)2019شد (حمیدي،  یادداشت قوزه

پنبـه اداره کـل پنبـه و     آزمایشـگاه تکنولـوژي الیـاف    ها بـه نمونه هر کرت وشارزیابی، پس از برداشت 
 الیـاف  وزن توزین واره آزمایشگاهی  8 پس از تصفیه وش با جین شد.ارسال هاي روغنی در گرگان  دانه

برحسـب   1از طریق نسبت وزن محلوج حاصل به وزن کل وش کیل الیـاف  حساس ترازوي با دانه پنبه و
مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و    د (شـ  محاسـبه  2با اسـتفاده از رابطـه   درصد که یک صفت کمی الیاف است

    ):2009گواهی بذر و نهال، 

کیل	الیاف	برحسب	درصد      )2 (رابطه = 	وزن	الیاف
وزن	پنبه	دانه+وزن	الیاف × 100  

جامعـه امریکـائی بـراي     2نمونه الیاف طبق اسـتاندارد  و جدا شده دانه پنبه از یک نمونه الیاف سپس    
 48 مـدت و بـه  شـد  طور جداگانه تهیـه گرم به 230حداقلمیزان به HVIبراي  ASTM(3آزمون و مواد (
 درصد قـرار داده شـدند تـا از    65±2 نسبی هوايو رطوبت لسیوسسدرجه 1/21 ±6/0 ساعت در دماي

                                                             
1. Lint percentage or Lint out-turn  
2. Standard Test Methods for Measurement of Cotton Fibers by High Volume Instruments 
(HVI) (Motion Control Fiber Information System). Designation D-4604-95. 
Standard Test Methods for Measurement of Physical Properties of Cotton Fibers by High 
Volume Instruments (HVI) (Motion Control Fiber Information System). Designation D-
5867-95. 
3. American Society for Testing and Materials(ASTM) 
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الیـاف   هـاي  نمونهاز  گرم 24/3 (واحد وزن)، معادل 1گرین 50مقدار نظر دما و رطوبت استاندارد گردند.
و فشار هواي ثابت از درون محفظه عبـور داده شـده و بـا رسـاندن     قرار گرفته  HVI در محفظه دستگاه

گیـري بـراي   (ابـزار انـدازه   HVI و بـا دسـتگاه   میزان ثابت و عبور دادن جریان هوا از آنحجم محفظه به
متـر)، ب)  میلـی برحسـب  هاي کیفی الیاف نیز شامل: الـف) طـول الیـاف (   ویژگی 2هاي زیاد پنبه)حجم

که تـراکم طـولی    استعددي  و (برحسب میکروگرم بر اینچ 3میکرونري یا شاخص ظرافت الیافشاخص 
برحسـب گـرم    ، ج) استحکام الیافدارد) اینچ تار با واحد میکروگرم بیان می 1 تار را برحسب وزن طول

متـر طـول تـار     1000گیري چگالی خطی است و برحسب گرم بـه ازاء  واحد اندازه ) کهg/tex(بر تکس 
که نسبت میانگین طول تمام الیـاف نمونـه بـه     درصدبرحسب ( الیاف 4)طول( یکنواختید) ، پنبه است)

 )کشـش الیـاف  هدرصد اسـت)   50گر طول الیاف بلندتر ازنشان و الیاف 5درصد فوقانی 50میانگین طول
که بازتاب نور پنبه است که سفیدي و درخشندگی آن را  Rd(6( درجه درخشندگیدرصد)، و) برحسب (

گیـري  به روش کـالوریمتر انـدازه   HVIتواند متغیر باشد و با دستگاه  می 85تا  45کند و بین  تعیین می
) +bو زردي(و ز) ) 2009دارنـد (عالیشـاه،    75هاي خـوب معمـولی درخشـندگی بـاالي     شود و پنبهمی

  شدند.گیري اندازه 7الیاف
توجه به اهمیت ارزیـابی تحمـل ارقـام نسـبت بـه ایـن        با: ارزیابی تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی

، 8ورتیسـلیوم داهلیـا  فارس که دوچار آلودگی خاك به قارچ عامل این بیماري،  بیماري به ویژه در استان
ستاد مؤسسه  است آزمایش تحمل ارقام مورد بررسی به این قارچ در شرایط اتاق رشد و گلخانه در محل

 تکرار انجام شد. 5هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك تحقیقات ثبت وگواهی بذر  و نهال در کرج
 Vd زنی مصنوعی با جدایه بیماریزايپس از مایه ي ارقام مورد بررسیبذرها آزمایش این منظور اجرايبه

درجـه   170درون آون در دمـاي   استریل شدهماسه محیط کشت در درون پتري،  عامل بیمارياز قارچ 
در مرحله گیاهچه در اتاقک رشـد بـا دمـاي    براي ارزیابی  و شدند هشتاکهاي کشت سلسیوس در سینی

ابتدا ارقام مورد بررسـی در  قرار داده شدند. درجه سلسیوس،  2 درجه سلسیوس با دامنه تغییر 25ثابت 
خارج کرده و از ناحیه ریشه در سوسپانسیون ها را از ماسه ماسه کشت شدند. پس از یک هفته  گیاهچه

ارقـام  هـاي  دقیقه نگهـداري شـدند. ریشـه گیاهچـه     90به مدت  2 × 106 اسپور قارچ بیماریزا با غلظت

                                                             
1. Grin 
2. High volume Instruments (HVI)  
3. Micronaire index 
4. Fiber length uniformity 
5. Upper-half mean length 
6. Reflectance Degree(RD) 
7. Yellowness or Brightness(b+) 
8. Verticillium dahlia 
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ها با مجموعه اسـکلرت و اسـپور از کشـت    شاهد در آب مقطر قرار داده شد. همچنین خاك ناحیه ریشه
گرم از بیومس قـارچ در   10آگار به میزان–سیب زمینیروزه جدایه قاچ بر روي محیط کشت عصاره  21

زنی یادداشت بـرداري شـد.   روز پس از مایه 15زنی شد. از واکنش ارقام به بیماري گرم خاك، مایه 200
عالئم بیماري به صورت خشکیدگی، نکروز برگ، ریزش برگ و در موارد پیشـرفته مـرگ و خشـکیدگی    

براساس درصد بروز عالئـم   4صفر تا  مقیاسواکنش ارقام از کامل گیاهچه ظاهر شد. جهت کمی سازي 
درصـد   33تا  1). بر این اساس صفر = عدم بروز عالئم، 2011گوره و همکاران، ( ها  استفاده شددر برگ

 100تـا   67، 2درصد خشکیدگی و نکروز کل بافـت برگـی=   66تا  34، 1خشکیدگی درکل بافت برگی=
مؤسسه تحقیقات ثبـت و گـواهی   (ست ا 4و مرگ کامل گیاهچه= 3=خشکیدگی و نکروز کل بافت برگی

     ).2009بذر و نهال، 
، بـا تصـادفی   هاي کامل تصادفی با چهـار تکـرار  بلوك پایهاساس طرح آزمایشی بري آزمایش هاداده

بـودن  آزمـون بارتلـت بـراي متجـانس     ند.شـد اریـانس مرکـب در زمـان    تجزیه ودرنظر گرفتن اثر سال، 
هاي اجـرا انجـام شـد و بـراي صـفاتی کـه واریـانس خطـاي         هاي آزمایش در سالبراي داده 1هاواریانس

-ها بهمقایسه میانگیندار بود تجزیه مرکب در زمان انجام شد.  هاي اجراي آزمایش معنیهاي سال داده
نشان  رقم را×دار بودن اثر متقابل سالبراي صفاتی که تجزیه واریانس مرکب در زمان معنیروش دانکن 

دار نبـود  هـاي اجـرا معنـی   هاي آزمایش در سـال داد، انجام گردید. براي صفاتی که واریانس خطاي داده
اي ها به روش آزمون چنددامنهساده شدند. مقایسه میانگینهاي هر سال به تفکیک تجزیه واریانس  داده

  انجام گرفت.) 10نسخه( SAS با استفاده از نرم افزارکلیه تجزیه هاي آماري  دانکن انجام شد.
  

  و بحث نتایج
یکی از مفروضات تجزیه واریانس این است که عوامل آزمایشی واریانس مشابهی داشته باشـند. ایـن   

طور مشابهی اجرا شوند هاي مختلف بهها در مناطق و سالفرض در حالتی صادق است که همه آزمایش
و به طرز مطلوب کنترل گردند و سـرانجام تنـوع    و عوامل ناشناخته و محیطی در همه آنها به یک اندازه

منظـور  ). لـذا بـه  2003و ناهمگنی ماده آزمایشی در همه آنها یکسان باشد (یزدي صـمدي و همکـاران،  
ها (آزمون بارتلـت) ضـروري اسـت.    ها انجام آزمون متجانس بودن واریانسبررسی فرض تجانس واریانس

هاي آزمایش براي صفات عملکرد وش، کیل، خطاهاي دادهدهد، اختالف بین واریانس نشان می 3جدول
هـاي ایـن صـفات    دار نبود و واریانس دادهکشش، استحکام، یکنواختی و زردي الیاف از نظر آماري معنی

ها انجام شد (جدول ) و از این رو تجزیه واریانس مرکب در زمان براي این صفت3جدول متجانس بوده (

                                                             
1. Bartlettʼs test for homogeneity of variances 
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و  1395هـاي  در سـال  VCU آزمـون  بررسـی در  رکب در زمـان ارقـام مـورد   نتایج تجزیه واریانس م). 4
تحت تأثیر اثر سال قرار گرفتند. همچنین تفـاوت ارقـام مـورد بررسـی در      کلیه صفات نشان داد 1396

بـراي عملکـرد وش و کیـل     سـال ×  رقم دار بود و اثر متقابلکلیه صفات به جز صفت زردي الیاف معنی
  ).4جدول(دار شد الیاف معنی

  
  پنبه. VCUهاي اجراي آزمون سال گیري شده درصفات اندازهواریانس خطا  -3جدول 
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  ns061/3  ns413/1  ns761/0  ns547/3  *987/3  904/4* کاي اسکوار
0268/00802/02345/03831/00597/00459/0  اسکوارکاياحتمال سطح

ns درصد. 1و 5 دار در سطح احتمال خطايترتیب معنیدار و * و** بهغیرمعنی  
  

رقم براي عملکـرد وش ارقـام مـورد بررسـی پنبـه در تجزیـه       ×هاي اثر متقابل سالمقایسه میانگین     
ها نشان داد رقم کاریزمـا در سـال اول اجـراي پـژوهش از بیشـترین عملکـرد وش       ادهر زمان دد مرکب

بقیـه ارقـام در سـال اول     BA440همچنین این نتایج مشخص نمود به جز رقـم  ). 1برخوردار بود (شکل
 BA440در سـال دوم رقـم    BA440آزمایش از عملکرد وش بیشتري برخوردار بودند. عملکرد وش رقم 

ارقام خارجی بررسی شده در یک گروه آماري قرار داشته و از ارقام شاهد باالتر بـود   در سال دوم با سایر
(ارشـد و   لحـاظ عملکـرد وش مشـاهده شـده اسـت      ها و ارقـام مختلـف پنبـه از   تنوع ژنوتیپ). 1(شکل

بـا  ) 2008( احسـان و همکـاران   ).2006؛ سـزنر و همکـاران،   2005؛ علی و همکـاران،  2003همکاران، 
 از نظـر  شـده  رد ارقام جدید معرفی شده در پاکستان، گزارش نمودنـد کـه ارقـام آزمـایش    بررسی عملک

) تفاوت عملکرد وش ارقام مورد بررسی پنبـه  2019محمودجانلو و عالیشاه ( عملکرد وش متفاوت بودند.
 دار بودن اثرمتقابل رقم و سـال بـر عملکـرد وش   ) معنی2014را اعالم نمودند. نادري عارفی و حمیدي (
 متقابل اثرات ط ویمح اظهار داشت ژنوتیپ، )2004و (یگریپت ارقام مورد بررسی پنبه را گزارش کردند.
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 در پنبـه  متقابل ژنوتیـپ و محـیط عملکـرد   اثرات  واسطه به و ر قرار دادهیتأث آنها عملکرد پنبه را تحت

  داشت. خواهد یمختلف جینتا مختلف هايطیمح
 وزن و قوزه تعداد داريیطور معنبه سال دو در دما راتییتغ دادند نشان) 2013(همکاران  و نزیگیو

 .کندیم ترنیسنگ را آنها گرم هواي یول شیرا افزا هاقوزه تعداد خنک ر داده و هوايییتغ را قوزه در وش
درجـه   6/194و  4/195ترتیـب  که بـه  1396و  1395هاي با بررسی مجموع دماي هواي داراب در سال

در  1395درجـه سلسـیوس در دوره رشـد و نمـو در سـال      10بوده و درجه روز رشد بـاالتر از سلسیوس 
) باوجو تفاوت اندك مجموع دماي هوا، مجموع درجه روز رشد 1باالتر بود (جدول  1396مقایسه با سال

و  2/15388 و 4/15962ترتیـب در سـال اول و دوم  بـه  درجه سلسیوس در دوره رشد و نمـو  10باالتر از
درجـه سلسـیوس در    10واحدي برخوردار بوده و نفاوت درجه روز رشد باالتر از 2/574ه و از اختالفبود
). 1اي بیشتر از سال دوم بـود (جـدول   طور قابل مالحظههاي خرداد، مرداد و شهریور در سال اول بهماه

درجه سلسیوس در دوره رشد و نمو در  10رسد باالتر بودن درجه روز رشد باالتر ازنظر میلذا، چنین به
   سال اول عامل بیشتر بودن عملکرد وش در سال اول بوده است.  

در  رقم براي کیل الیاف مشخص نمود کیل الیـاف رقـم فلـش   ×هاي اثر متقابل سالمقایسه میانگین
و بختگان در سال  PG2018و با کیل الیاف ارقام کاریزما،  سایر ارقام مورد بررسی بوده سال دوم بیش از

دوم در یک گروه آماري قرار داشت و به جز رقم گلستان، کیل الیاف در سال دوم بیشتر از سال اول بود 
کیل الیاف پنبه و خصوصیات کیفی آن تحت تأثیر ژنتیک و شرایط محیطـی کـه ژنوتیـپ در     ).2(شکل

ایمـران  رسند (گیرد و درصورت مطلوب بودن شرایط محیطی به حد مطلوب مییابد قرار میآن رشد می
دار کیل الیاف ارقام مـورد  ) تنوع معنی2011) و آشوکومار (2010. خان و همکاران ()2011و همکاران، 

مطالعه پنبه را بیان داشتند. کیل الیاف نسبت وزن الیاف به وزن وش است و شاخص استحصـال الیـاف   
) با مشاهده تفاوت وزن الیاف هر قوزه ارقام مختلـف  2014). لوخانده و ردي (2009لیشاه، می باشد (عا

 1/21هاي دمایی متفاوت محیط قرار گرفته و بیشترین وزن الیاف هر قـوزه را در دمـاي  پنبه تحت رژیم
 درجه سلسیوس مشاهده کردند. براساس تعریف کیل الیاف وزن پنبه دانه بر این شاخص مـؤثر اسـت و  
کیل الیاف و وزن پنبه دانه رابطه عکس با یکـدیگر دارنـد. تفـاوت کیـل الیـاف ارقـام بررسـی شـده در         

درجه سلسیوس در دوره رشـد و نمـو    10درجه روز رشد باالتر از توان به تفاوتهاي آزمایش را می سال
م کاریزمـا و  . همچنین تفـاوت کیـل الیـاف رقـ    هاي آزمایش و باالتر بودن آن در اول نسبت داددر سال

تـوان  ترتیب در سال اول و سـال دوم آزمـایش را نیـز مـی    برخورداري از حداقل و حداکثر کیل الیاف به
هـاي آزمـایش و   درجه سلسیوس در دوره رشد و نمو در سال 10درجه روز رشد باالتر از ناشی از تفاوت

  .   اثر متفاوت آن بر کیل الیاف و وزن پنبه دانه دانست
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عملکرد وش و اجزاي آن، زودرسی و خصوصـیات   مرکب در زمان (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -4جدول
  پنبه. VCUتکنولوژیکی الیاف در آزمون 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي
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  94/39**  22/31**  72/64**  043/0*  80/30**  80/2198113** 1  سال
 سال ×بلوك
 a (  6 *25/293123 ns60/0 ns015/0 ns80/0 *85/1 ns94/0ي(خطا

 ns15/2 81/2** 54/11* 033/0* 74/14** 40/281138* 7  رقم

 ns008/0 ns12/2 ns40/1 ns06/1 65/9** 20/338207* 7  سال×  رقم

  b 21  00/139136  37/0  012/0  89/3  86/0  27/1يخطا
ضریب تغییرات 

)C.V.(    20/17 47/1 
67/1  08/6 

10/1  60/12 

ns درصد. 1 و 5 دار در سطح احتمال خطايترتیب معنیدار و * و** بهغیرمعنی  
  

       
  ر رقم براي عملکرد وش در تجزیه مرکب د×هاي اثر متقابل سالمقایسه میانگین - 1 شکل

  پنبه. VCU زمان آزمون
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  ر رقم براي کیل الیاف در تجزیه مرکب د× هاي اثر متقابل سالمقایسه میانگین -2شکل

  پنبه. VCUزمان آزمون 
  

) از 1395هاي کشش الیاف همچنین مشخص نمـود الیـاف در سـال اول آزمـایش (    مقایسه میانگین
) و نیـز ارقـام ادسـا و لیـدیا داراي بیشـترین      5جـدول کشش بیشتري نسبت به سال دوم برخوردار بود (

هـاي  دار کشش الیاف ژنوتیپ) نیز تفاوت معنی2018حمیدي و همکاران (). 3کشش الیاف بودند (شکل
پذیري الیاف در مقابل کشش را نشـان  کشش الیاف در واقع انعطاف مورد مطالعه پنبه را گزارش کردند.

(ماتوسـیاك و واالوسـکا،    تر اسـت براي تهیه نخ و پارچه مطلوبدهد و هرچه این درصد باالتر باشد، می
شدن طول الیاف را در اثر کشش تـا مرحلـه   و اضافه . کشش الیاف با استحکام الیاف مرتبط بوده)2010

پاره شدن، درجه (درصد) کشش الیاف نامند. باال بودن درصد کشش الیاف باعث مرغوبیت نـخ و پارچـه   
درجـه سلسـیوس    10بیشتر بودن درجه روز رشد بـاالتر از   ).2015مونتالوو، د (گردبافته شده از آن می

) 1) (جـدول  1396) نسبت به سـال دوم ( 1395در دوره رشد و نمو محل اجراي آزمایش در سال اول (
ممکن عامل بیشتر بـودن کشـش، اسـتحکام و یکنـواختی الیـاف در سـال اول باشـد (لوخانـده و ردي،         

2014.(  
  

  پنبه. VCUآزمون در  هاي صفات قرار گرفته تحت اثر سالمقایسه میانگین -5جدول
یکنواختی الیاف   استحکام الیاف (گرم بر تکس)  کشش الیاف (درصد)  

  (درصد)
زردي الیاف 

)b+(  
  a80/6  a48/33  b79/40  a70/9  )1395سال اول (
  b75/6  b46/31  a39/41  b12/8  )1396سال دوم (
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  پنبه. VCUر زمان آزمون در تجزیه مرکب د کشش الیافهاي میانگینمقایسه  - 3شکل

  
) بـود (جـدول   1396) بیش از سال دوم آزمـایش ( 1395استحکام الیاف در سال اول اجراي آزمایش (   
) مشاهده کردند رشد و نمو پنبه تحت تأثیر دماي محـیط قـرار گرفتـه و بـا     2014لوخانده و ردي (). 4

جه سلسیوس استحکام الیاف پنبه افزایش یافت. باتوجه به بـاالتر بـودن درجـه روز    در 26افزایش دما تا 
) نسـبت  1395درجه سلسیوس در دوره رشد و نمو محل اجراي آزمایش در سال اول ( 10رشد باالتر از 
)، ممکن عامل بیشـتر بـودن اسـتحکام الیـاف در سـال اول ناشـی از آن       1) (جدول 1396به سال دوم (

 41/22) مشاهده کردند استحکام الیاف پنیـه بـا افـزایش دمـاي محـیط از     2014ده و ردي (باشد. لوخان
طور خطی افزایش یافت. دما با تأثیر بر میزان فتوسنتز و تجمع مواد پرورده درجه سلسیوس به 26/34تا

ره الیـاف، بـا   تواند بر استکام الیاف مؤثر باشد و با افزایش تجمع مواد پرورده در دیـوا در دیواره الیاف می
-افزایش دما تا دماي بهینه براي فتوسنتز و تجمع مواد پروده، با افزایش دما استحکام الیـاف پنبـه مـی   

روز پـس از   60). براساس فنولوژي گیاه پنبه میـزان فتوسـنتز   2010تواند افزایش یابد (کلوث و تورلی، 
باشـد(رحمان و  شـت حـداکثر مـی   روز پس از کا 130تا  90کاشت حداکثر بوده و تجمع ماده خشک از 

یابـد.  ). بنابراین در دوره حداکثر تجمع مـاده خشـک اسـتحکام الیـاف پنبـه افـزایش مـی       2020فاروق، 
توان به باالتر بـودن درجـه روز   بنابراین باالتر بودن ظرافت و یکنواختی الیاف در سال اول آزمایش را می

) نسـبت  1395درجه سلسیوس در دوره رشد و نمو محل اجراي آزمایش در سال اول ( 10رشد باالتر از 
 داد.  

هـا  ادهر زمـان د د هاي استحکام الیاف ارقام مـورد بررسـی پنبـه در تجزیـه مرکـب     مقایسه میانگین
گرم بر تکس داراي بیشـترین و کمتـرین    46/30و  34/36ترتیب بامشخص نمود رقم لیدیا و کاریزما به

استحکام الیاف عامل مؤثر در استحکام نخ بوده و پس از طول و ظرافـت،   ).4(شکلبودند استحکام الیاف 
خـوبی ریسـیده   الیـاف محکـم بـه    ).2015مونتالوو، ترین شاخص کیفی تکنولوژي الیاف پنبه است (مهم
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اسـتحکام الیـاف   شـود.  سـهولت پـاره نمـی   بافی بهو پارچهریسی زدن)، نخشده و طی تصفیه وش (جین
متر طـول تـار پنبـه     1000گیري چگالی خطی و برحسب گرم به ازاء برحسب گرم بر تکس، واحد اندازه

و بـیش   24هـا کمتـر از   الیافی که شاخص اسـتحکام آن  .)2010(ماتوسیاك و واالوسکا،  شودتعیین می
گـرم بـر    26یاف با استحکام ضعیف و قوي بوده و استحکام بـیش از  ترتیب الگرم بر تکس است به 30از

هـاي  استحکام تار تحت کنتـرل ژنتیکـی اسـت و ژنوتیـپ     ).2019راپر و همکاران، تکس مطلوب است (
آسـیف و  البتـه شـرایط آب و هـوایی و تغذیـه گیـاه نیـز بـر آن مؤثرنـد (         اند،نظر متفاوتاز این مختلف

دار استحکام الیـاف ارقـام   ) تنوع معنی2011) و آشوکومار (2020اوغلو (یجیکیلی و ب ).2008همکاران، 
درصـد   71کنتـرل ژنتیکـی اسـتحکام الیـاف پنبـه را تـا        )2015پنبه را بیان داشت. گوش و همکاران (

مشاهده نموده و مشخص کردند استحکام الیاف پنبه با یک یـا  را از این لحاظ گزارش کرده و تنوع ارقام 
  شود.حدود کنترل میچند ژن م

  

  
  پنبه. VCUر زمان آزمون در تجزیه مرکب د استحکام الیافهاي نمودار مقایسه میانگین-4شکل

  
لوخانـده و ردي  ). 5) بیشتر از سال اول بـود (جـدول  1395یکنواختی الیاف در سال دوم آزمایش (      

درجه سلسـیوس   26) مشاهده نمودند دماي محیط بر رشد نمو پنبه مؤثر بود و با افزایش دما تا 2014(
درجـه سلسـیوس در    10یکنواختی الیاف افزایش یافت. بنابراین ممکن است درجـه روز رشـد بـاالتر از    

نسـبت بـه سـال دوم     7/699) بـه میـزان   1395دوره رشد و نمو محـل اجـراي آزمـایش در سـال اول (    
) عامل باالتر بودن یکنـواختی الیـاف در سـال اول آزمـایش باشـد.      1(جدول   680/ 2) به میزان1396(

یکنـواختی طـول   ). 5همچنین ارقام لیدیا و کاریزما از بیشترین یکنواختی الیاف برخوردار بودنـد (شـکل  
درصـد   83هـا بیشـتر از   اختی آنالیاف در کیفیت نخ و پارچه بسیار مؤثر است. الیافی که شاخص یکنـو 

درصد الیافی با یکنواختی ضعیف  79باشد، الیاف با یکنواختی زیاد و الیافی با شاخص یکنواختی کمتر از
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بـرادو و  گیـرد ( ). یکنواختی الیـاف تحـت شـرایط محیطـی قـرار مـی      2015فاروق و همکاران، هستند (
-30ند که با تغییر دامنه دماي روز و شب از ) مشاهده کرد2019). راپر و همکاران (2010داویدونیس، 

درصـد افـزایش    3/54بـه   5/42یکنـواختی الیـاف از    سلسیوسدرجه  5/16-26به  سلسیوسدرجه  16
  را گزارش نمودند. از لحاظ یکنواختی الیاف ارقام پنبه ) تمایز و تنوع2011همچنین آشوکومار (یافت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنبه. VCUآزمون  ر زمان در تجزیه مرکب د یکنواختی الیافهاي نمودار مقایسه میانگین - 5 شکل
  

شش رقم خارجی پنبـه اسـتان    VCUهاي آزمون هاي دادهدار بودن تفاوت واریانسباتوجه به معنی     
فارس (داراب) براي صفات وزن تک قوزه، تعداد قوزه در هر بوته، زودرسی، طول، ظرافت و درخشندگی 

هـاي ایـن   ) تجزیـه مرکـب در زمـان داده   3جـدول  ررسی طبق نتیجه آزمون بارتلت (الیاف ارقام مورد ب
تجزیـه  ). 6طور مجزا انجام شد (جدول هاي آزمایش بههاي سالصفات انجام نشد و تجزیه واریانس داده

وزن تک قوزه در سـطح  ارقام مورد بررسی فقط ازلحاظ  ) نشان داد1395آزمایش ( در سال اول واریانس
   ).6جدول( ندشتداري با یکدیگر داتفاوت معنیدرصد  1احتمال 

 72/5هاي وزن تک قوزه ارقام مورد بررسی در سال اول نشان داد ارقـام بختگـان بـا   مقایسه میانگین
 احسـان و همکـاران  ). 6شـکل گرم از بیشـترین وزن تـک قـوزه برخـوردار بودنـد (      66/5گرم و لیدیا با 

وزن  بررسـی شـده  ارقام  کردندبا بررسی عملکرد ارقام جدید معرفی شده در پاکستان، گزارش ) 2008(
  ند.اشتعملکرد وش متفاوت د و وزهق
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عملکرد، اجزاي عملکرد، زودرسی و خصوصیات تکنولوژیکی الیاف  (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -6جدول
  ) (سال اول و دوم).داراباستان فارس ( شش رقم خارجی پنبه در  VCUدر آزمون 

درجه   تغییرات منابع  سال
  آزادي

            

تعداد قوزه   عملکرد وش
  در هر بوته

 تک وزن
 یلک  یزودرس  قوزه

 یافطول ال  یافال

ns100/336950  ns700/40  ns021/0  781/13 3  بلوك    06/13  ns970/0  
  ns200/302805 ns480/19  **468/0  ns816/8  ns183/1 ns410/0 7  رقم  1395
80/6  035/0  05/19  410/155260 21  خطا    267/3  420/0  

  
 ضریب

تغییرات 
  (درصد)

 700/16 700/16 610/3 600/2  400/0  300/2 

درجه   تغییرات منابع  سال
 یافال ظرافت  آزادي

 کشش
 یافال

استحکام 
  یافال

 یکنواختی
  یافال

 يزرد
 یافال

ی درخشندگ
  الیاف

  ns180/0  ns027/0  ns930/0  ns480/1  ns020/1  ns180/13 3  بلوك  
  ns310/0  ns020/0  ns767/6  ns090/1  ns480/2  ns040/16 7  رقم  1395
  210/20  610/0  970/0  560/2  017/0  465/0 21  خطا  

تغییرات  ضریب  
 270/6 000/13 160/1 080/5 940/1 200/13    (درصد)

درجه   تغییرات منابع  سال
قوزه تعداد   عملکرد وش  آزادي

  در هر بوته
 تک وزن

 یلک  یزودرس  قوزه
 یافطول ال  یافال

ns38/149296  ns46/58  ns04/0  79/0 3  بلوك   ns ns111/2 ns04/1  
  ns14/11  **64/3  41/80**  2/0*  49/119*  4/316540* 7  رقم  1396
  45/0  47/1  41/0  483/0  19/50  08/123013 21  خطا  

تغییرات  ضریب  
  30/2  89/2  69/0  9/13  3/19  60/17   (درصد)

درجه   تغییرات منابع  سال
 یافظرافت  ال  آزادي

کشش 
 یافال

استحکام 
  یافال

 یکنواختی
  یافال

 يزرد
 یافال

ی درخشندگ
  الیاف

  ns13/0  ns002/0  ns66/0  ns21/2  ns86/0  ns72/6 3  بلوك  
  ns89/6  **12/3  ns72/0  *7/17  019/0*  51/0** 7  رقم  1396
  33/6  93/0  76/0  23/5  008/0  07/0 21  خطا  

تغییرات  ضریب  
  90/5  54/3  90/11  05/1  80/6  34/1  90/5  (درصد)

ns درصد. 1 و 5 دار در سطح احتمال خطايترتیب معنی** به دار و * وغیرمعنی  
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  داراب) در سال اول.(پنبه در استان فارس VCUآزمون هاي ادهدوزن تک قوزه هاي مقایسه میانگین - 6شکل

  
عملکـرد وش،   ارقـام مـورد بررسـی    ) نشـان داد 1396م آزمـایش ( وددر سال ها داده واریانستجزیه     

درصد  5تعداد قوزه هر بوته، وزن تک قوزه، کشش و درخشندگی الیاف در سطح احتمال خطاي آماري 
بـا  دار درصد تفاوت معنـی  1و زودرسی، طول، ظرافت و یکنواختی الیاف در سطح احتمال خطاي آماري

   ).6جدول( ندشتیکدیگر دا
هاي تعداد قوزه در هر بوته مشـخص کـرد در سـال دوم رقـم ادسـا بـا برخـورداري        مقایسه میانگین    

قوزه در هر بوته داراي بیشترین تعداد قوزه در هربوته بود و نسـبت بـه ارقـام شـاهد بختگـان و       5/46از
قوزه در هر بوته بودند از  5/33و  25/30داراي  ترتیبو به قوزه هر بوته ترین تعدادگلستان که داراي کم

براساس نتایج احسان و همکـاران   ).7شکل(   قوزه هر بوته بیشتري برخوردار بود درصد تعداد 38و  39
) و وو و 2004انـد. بـه نظـر بوکـت و همکـاران (     ) ارقام پنبه از لحاظ تعداد قوزه هر بوته متفاوت2008(

    دارد.وزه بیشترین مشارکت را در عملکرد الیاف در واحد سطح قتعداد ) 2005همکاران (
وزه در ق) گزارش کردند بین ارقام ازنظر همبستگی عملکرد با تعداد 2012خاوه ( تبار و تاجیک وفایی     

ناشـی از   وزه در بوتـه ارقـام احتمـاالً   قـ تفـاوت در متوسـط تعـداد نهـایی      .بوته، تنوع زیادي وجود دارد
دهی و توانایی انتقـال مـواد    هاي میوه هاي زایا، موقعیت هکی آنها از نظر تولید تعداد شاخخصوصیات ژنتی

(نادري عارفی و حمیـدي،   باشد ها می وزهقهاي تشکیل شده جهت رسیدگی و شکفتن یکنواخت  وزهقبه 
2014(.  
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  پنبه در سال دوم. VCUآزمون در تعداد قوزه در هر بوته هاي مقایسه میانگین -7شکل

  
 29/5بـا   BA440هاي وزن تک قوزه ارقام مورد بررسی در سال دوم نشـان داد رقـم  مقایسه میانگین     

گرم از بیشترین وزن تک قوزه برخوردار بود و با بقیه ارقام مورد بررسی به جز رقم شـاهد بختگـان کـه    
و رقـم شـاهد    گرم بـود در یـک گـروه آمـاري قـرار داشـت       51/4داراي کمترین وزن تک قوزه به میزان

گـرم کمتـر بـود     5در گروه آماري برتر قرار داشـت از   96/4گلستان نیز که وزن تک قوزه آن به میزان 
) تنوع ارقام مختلف پنبه ازنظر تعداد قوزه را گزارش نمودند. عثمان 2008). احسان و همکاران (8شکل(

گـرم از   5برخوردار از وزن تک قوزه حداقل ) نیز بیان داشتند ارقام و ژنوتیپ هاي پنبه 2017و همکارا(
  پتانسیل تولید عملکرد باالتر برخوردار هستند.

  

  
  پنبه در سال دوم. VCUآزمون در وزن تک قوزه هاي نمودار مقایسه میانگین - 8شکل
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 هـاي زودرسـی برحسـب روز ارقـام مـورد بررسـی در سـال دوم نشـان داد رقـم          مقایسه میـانگین 

PG2018 ترین رقـم مـورد بررسـی    ها زودرسطول مدت دوره کاشت تا حداکثر شکفتگی قوزهروز  96با
روز  از  5/97و  5/96ترتیـب بـا   نیز در همین گروه آماري قـرار داشـته و بـه    BA440بود و ارقام ادسا و 

تـر بودنـد. همچنـین رقـم     ها از سایر ارقـام مـورد بررسـی زودرس   زمان کاشت تا حداکثر شکفتگی قوزه
تـرین ارقـام بـود    هـا دیـررس  روز طول مدت دوره کاشت تا حداکثر شـکفتگی قـوزه   25/100با بختگان 

ترین معیارهاي انتخاب آنها بـراي کاشـت و تولیـد موفـق محصـول      ). زودرسی ارقام پنبه از مهم9شکل(
رقم و ژنوتیـپ پنبـه    25). آنان با بررسی شاخص زودرسی 2010گردد (پانهوار و همکاران، محسوب می

روز  50-7/41دهی (ظهور اولین گـل) ایـن مـدت را بـین     صورت تعداد روز از زمان کاشت تا آغاز گلبه
  متفاوت مشاهده کردند.

  

  
  پنبه در سال دوم. VCUآزمون در زودرسی هاي نمودار مقایسه میانگین -9شکل

  
از تعـداد قـوزه   در سال اول و دوم آزمایش و نیز برخورداري BA440  باالتر بودن وزن تک قوزه رقم

کننـده برخـورداري   تواند مشـخص در هر بوته باالتر پس از ارقام ادسا و کاریزما در سال دوم آزمایش می
دار تعـداد  است که عدم تفاوت معنیاین رقم از قابلیت بالقوه تولید عملکرد وش باالتر باشد. این درحالی

 رقـم تـر بـودن عملکـرد وش    عامـل پـائین  قوزه هر بوته ارقام بررسی شـده در سـال اول ممکـن اسـت     

BA440هاي طول الیـاف ارقـام بررسـی شـده در سـال دوم      مقایسه میانگین .در سال اول آزمایش باشد
متر از بیشـترین و کمتـرین   میلی 575/27متر و ادسا با میلی 65/30ترتیب ارقام گلستان با نشان داد به

به همراه ظرافـت و درخشـندگی الیـاف سـه ویژگـی       ). طول الیاف10شکلطول الیاف برخوردار بودند (
احسان و همکاران . )2010(ماتوسیاك و واالوسکا،  اصلی کیفیت الیاف پنبه ازلحاظ صنایع نساجی است

و رحمــان و   )2017( و همکـاران  ) تنوع ارقام پنبه ازنظر کیفیت الیـاف را اعـالم نمودنـد. ردي   2008(
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، عـرض  مـا د ثیر حـداکثر و حـداقل  أطول الیاف قویـاً تحـت تـ   تکامل کردند گزارش ) 2007همکـاران (
عامـل اصـلی اثرمتقابـل ژنوتیـب در      مـا گیرد و دو ارتفاع از سطح دریا قرار می دماجغرافیایی، نوسانات 

هـاي  وزهقمحـیط در ارتبـاط بـا طول الیاف است و در شرایط خشک، طول الیاف کوتاهتر خواهد شد و 
  .کنندهاي آخر فصل تولید میوزهقبلندتر از  اول و وسط فصل طـول الیاف

 
  پنبه در سال دوم. VCUآزمون در طول الیاف هاي مقایسه میانگین -10شکل

  
هاي ظرافت الیاف ارقام بررسی شده در سال دوم مشخص کرد الیاف رقـم  همچنین مقایسه میانگین

ترین ارقام بررسی شده بـوده و  ظریفشاخص میکرونري داراي  100/4و رقم بختگان با 025/4گلستان با
ظرافـت   ).11شـکل سایر ارقام در یک گروه آماري قرار داشته و از ظرافت الیاف کمتري برخوردار بودند (

شود (ماتوسیاك و الیاف یک از سه ویژگی با اهمیت کیفیت الیاف پنبه براي صنایع نساجی محسوب می
  ).2010واالوسکا،

  

  
  پنبه در سال دوم.  VCUآزمون در ظرافت الیاف هاي مقایسه میانگین -11شکل

0
5

10
15
20
25
30
35

Carisma Lydia PG2018 BA440 Flash Edesa Bakhtegan Golestan

اف
 الی

ول
ط

)
متر

ی 
میل

(

رقم

0

1

2

3

4

5

6

Carisma Lydia PG2018 BA440 Flash Edesa Bakhtegan Golestan

اف
 الی

فت
ظرا

)
ونر

کر
می

(

رقم



 1399)، 2) شماره (8هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                                          214

مشـخص کـرد رقـم لیـدیا از بیشـترین       درخشـندگی الیـاف ارقـام بررسـی شـده      میـانگین  همقایس
 درصد برخوردار بود و رقم شاهد بختگان با درخشـندگی الیـاف   Rd 96/76 درخشندگی الیاف به میزان

). درخشـندگی الیـاف   12برخوردار بـود (شـکل   درصد از کمترین درخشندگی الیاف Rd93/67 به میزان
(ماتوسـیاك و   شـود یک از سه ویژگی با اهمیت کیفی الیاف پنبه بـراي صـنایع نسـاجی محسـوب مـی     

) با بررسی و مقایسه درخشـندگی الیـاف ارقـام دورگ و آزاد    2007). باشباگ و گنجر (2010، واالوسکا
شـندگی الیـاف را گـزارش کردنـد. علـی و البنـا       دار ارقـام ازلحـاظ درخ  افشان پنبه تفـاوت معنـی  گرده

دار درخشندگی الیاف پنبه تصـفیه شـده بـا تجهیـزات تصـفیه وش      نیز تغییرات معنی الف و ب)2019(
 درصـد  48متفاوت و در مناطق مختلف تولید را مشاهده کردند. محدوده درخشندگی الیـاف پنبـه بـین   

درصـد   80تـا   63رقام پنبه ایرانی ایـن شـاخص بـین    ترین) بوده و در ا(روشن درصد 82ترین) تا (تیره
  ).  2009متغیر است (عالیشاه، 

  

 
  

  پنبه در سال دوم. VCUآزمون  درخشندگی الیاف هاي مقایسه میانگین - 12شکل
  
ارقـام مـورد بررسـی ازلحـاظ شـاخص پژمردگـی       : بررسی تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی ارقـام 

هـاي  ). همچنـین مقایسـه میـانگین   7داري برخوردار بودنـد (جـدول   ورتیسلیومی از تفاوت بسیار معنی
تـرین و فلـش    و لیدیا متحمل BA440ترتیب ارقام شاخص پژمردگی ورتیسلیومی ارقام مشخص نمود به

 )2003( همکـاران  و جیـان . )13(شـکل   ترین ارقام نسبت به به پژمردگی ورتیسـلیومی بودنـد  حساس
 بـا  رقـم  4 و دادند قرار بررسی مورد را مزرعه در ورتیسیلیومی پژمردگی بیماري به پنبه رقم 32مقاومت

-مزرعه مقاومت نظر از تجاري ارقام از رقم 28 نیز ترکیه در. کردند معرفی را بیماري به مقاومت باالترین
 بیمـاري  بـه  حسـاس  ارقـام  این اغلب که گرفتند قرار ارزیابی مورد ورتیسلیومی پژمردگی بیماري به اي

0
10
20
30
40
50
60
70
80

اف
 الی

گی
شند

رخ
د

)
RD(

رقم



 215                                                                                                                       و همکاران                  حمیدي آیدین

 86/7کاهش به منجر ورتیسیلیومی پژمردگی بیماري گردید مشخص نیز دیگر تحقیقی در .شدند شناخته
 مطالعه این نتایج. است گردیده پنبه الیاف عملکرددرصد در  73/6 کاهش و پنبه وش عملکرد دردرصد 

 ارقـام  کهدرصورتی بودند متحمل بیماري به کارمن و گلدا دبیلو جی تکس، دبیلو جی ارقام که داد نشان

بنابراین از میان ارقام  ).2012کارادمیر و همکاران، ( بودند حساس 553استونویل ،314 سایار ، 92شمارا
BA440 تـر  و لیدیا باتوجه به برخورداري رقم خارجی جدید لیدیا از خصوصیات زراعی و مصرف مطلوب

عنـوان رقـم   بیشتر رقم لیدیا، این رقم از ارجحیت بـراي معرفـی بـه    ورتیسیلیومی پژمردگی و تحمل به
  جدید براي کشت در استان فارس برخوردار است.  

  
  پنبه. VCUشاخص پژمردگی ورتیسلیومی در آزمون  (میانگین مربعات)تجزیه واریانس -7جدول

  شاخص پژمردگی ورتیسلیومی  درجه آزادي  منابع تغییرات

  ns640/0 4  بلوك
 310/1** 6  رقم

 24/0 24  خطا

 C.V.(   00/7ضریب تغییرات (

ns درصد. 1دار در سطح احتمال خطايدار و** معنیغیرمعنی  
  

  
  .VCUآزمون شاخص پژمردگی ورتیسلیومی هاي مقایسه میانگین -13شکل

  
  گیري  نتیجه

مشـخص نمـود کیفیـت الیـاف و      استان فارس(داراب) شش رقم خارجی پنبه در  VCUآزموننتایج      
کـه،  طوريهاي اجراي آزمایش قرار گرفتند. بهعملکرد وش و اجزاي آن تحت تأثیر شرایط محیطی سال
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در سال اول بیشتر از سال دوم بود. همچنـین کیـل    BA440 عملکرد وش ارقام مورد بررسی به جز رقم
الیاف ارقام بررسی شده به جز رقم گلستان در سال دوم بیش از سال اول بود. کشش، استحکام و زردي 

در سال دوم بیشتر بـود. عملکـرد وش رقـم کاریزمـا در سـال اول       افیال یکنواختو ی اول سال در الیاف
و رقم فلش در سال دوم آزمایش داراي بیشترین کیل الیاف بود. این بیش از سایر ارقام بررسی شده بود 

، کاریزما و بختگان در سال دوم با رقم فلش در یـک گـروه آمـاري    PG2018درحالی بود که کیل الیاف،
قرار داشت و بیش از سایر ارقام بررسی شده بود. الیاف رقم لیدیا از بیشـترین کشـش برخـوردار بـوده و     

همراه کشش الیاف رقـم لیـدیا از دیگـر    دسا نیز در همین گروه آماري قرار داشت و بهکشش الیاف رقم ا
ارقام بیشتر بود. الیاف رقم لیدیا داراي بیشترین اسـتحکام و یکنـواختی بـوده و یکنـواختی الیـاف رقـم       

تی الیـاف  کاریزما نیز با رقم لیدیا در یک گروه آماري قرار داشته و بیش از سایر بود. استحکام و یکنـواخ 
رقم لیدیا بیش از دیگر ارقام مطالعه شده بود. وزن تک قوزه رقم بختگـان در سـال اول بیشـتر از سـایر     
ارقام بود و وزن تک قوزه رقم لیدیا نیز در همین گروه آماري قـرار داشـت و بـیش از سـایر ارقـام بـود.       

و سـایر ارقـام بررسـی شـده      برعکس، در سال دوم وزن تک قوزه رقم بختگان کمتر از دیگـر ارقـام بـود   
بیش از دیگر ارقـام   BA440 ازلحاظ وزن تک قوزه در یک گروه آماري قرار داشتند و وزن تک قوزه رقم

ترین رقم بود. طول الیاف رقم گلستان از دیگـر ارقـام بیشـتر بـود و     زودرسPG2018 بود. همچنین رقم
لیاف رقم بختگان در رتبه بعدي بود. الیاف بیشترین ظرافت الیاف به رقم گلستان تعلق داشت و ظرافت ا

رقم لیدیا نیز از بیشترین درخشندگی برخوردار بودند. براساس نتایج این تحقیق ارقـام جدیـد خـارجی    
از خصوصیات زراعی و مصرف مطلوبی بـراي توصـیه بـراي کاشـت در اسـتان        PG2018کاریزما، لیدیا و

حمل باال نسـبت بـه پژمردگـی ورتیسـلیومی ارقـام بـراي       فارس برخوردار بودند ولی باتوجه به اهمیت ت
کشت پنبه در استان فارس رقم جدید خارجی لیدیا به علت تحمل نسـبتاً بـاالتر ایـن رقـم نسـبت بـه       

  باشند.  بیماري پژمردگی ورتیسلیومی، قابل توصیه براي کاشت در استان فارس می
  

  سپاسگزاري
که نتایج مربـوط بـه    04-08-004-961012شماره مصوبمجریان پروژه تحقیقاتی خاص مرتبط به     

 استان فارس آن در این مقاله ارائه شده اسـت بـدین وسـیله مراتـب سپاسـگزاري خـویش را از شـرکت       
    دارند.نوین که تأمین مالی پروژه را انجام داده، ابراز می ابریشم جاده بازرگانی
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