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 عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام پنبهروابط خصوصیات کمی و کیفی با بررسی  
 

 *3محسن فتحی سعدآبادی،  2، سعید نواب پور1نعمت عالءالدین

 کارشناسی ارشد رشته اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانش آموخته 1
 دانشیار گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2

 استادیار عضو هیات علمی بخش بهنژادی موسسه تحقیقات پنبه کشور ، سازمان تحقیقات،  3

 آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران 

 1/10/1400 تاریخ پذیرش: ؛ 5/8/0140 تاریخ دریافت:
 

 1چکیده

( یک گیاه صنعتی مهم است که افزایش عملکرررد الیررای یکرری از  Gossypium hirsutumپنبه )  :هدف  و سابقه

هررا بررا  شررود کرره اکنررر آنزراعی خصوصیات متعددی در نظر گرفته می رقماهدای اصالح آن است. در تولید یک 

منظور بررسی همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر )رابطه  یکدیگر و با عملکرد همبستگی باالیی دارند. این تحقیق به

انجام شد. هدی از انجام ایررن پررژوهش شناسررایی خصوصرریات    لی بین صفات( و اجزای عملکرد در پنبهعلی معلو

بررا اجررزای آن در ارقررام  وش  رابطه بین عملکرد  بررسی ثر بر عملکرد، درک بهتر روابط بین صفات با یکدیگر و ؤم

 جدید پنبه بود.

، در آزمایشی در قالب طرح  م تجاری پنبهرقسه  بذور مربوط به هفت دورگ ممتاز پنبه همراه با   :هاروشو    مواد

  .ندکشررت شررد  1397در اردیبهشت سررا     آبادهای کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی هاشمبلوک

بوترره، وزن غرروزه،   غرروزه در زایا، تعرردادهای های رویا، طو  و تعداد شاخهصفات ارتفاع بوته، طو  و تعداد شاخه

عملکرد وش و زودرسی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات به روش دانکن،  

ضریب همبستگی بین صفات محاسبه شد و با استفاده از تجزیه رگرسیون گام برره گررام و تجزیرره ضرررایب مسرریر  

 شخص شدند.  ثر در عملکرد شناسایی و مؤصفات م

  مناسبی داشته وکمی و کیفی نشان داد که رقم گلستان خصوصیات  ه از انجام این آزمایشنتایج حاصل  :هایافته

از نظر درصد کیل و ظرافت الیای نسبت به سایر ارقام برتررری داشررت.    SB26. همچنین رقم  داردعملکرد باالیی  

داری با صفات تعداد شرراخه  عملکرد همبستگی منبت و معنینتایج بررسی همبستگی ساده بین صفات نشان داد 

داری با سایر صفات نشان نداد. نتایج رگرسیون گام  ولی همبستگی معنی  ه( داشت7/0غوزه )  و تعداد  (668/0)  رویا

به گام برای عملکرد نشان داد صفات تعداد غوزه، وزن غوزه و تعداد شاخه زایا مهمترین صفات در تعیین عملکرد  

 
 athi@areeo.ac.irf.m  نویسنده مسئو :*
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بنرردی  ای برررای گررروههمچنین تجزیه خوشررهد. نمودرصد از واریانس عملکرد را توجیه   8/83در مجموع    و  تاس

 گروه مجزا قرار داد.  4ها را در  ارقام آن

طور کلی نتایج حاصل از مقایسه میانگین ارقام مورد مطالعه نشان داد هر چند بین ارقام از لحاظ  به  :گیرینتیجه

را   TJ82, SB7هررای  ترروان ژنوتی داری مشاهده نشد اما با توجرره برره مجموعرره صررفات، میعملکرد تفاوت معنی

درصد کیل برراال و ظرافررت الیررای  خاطر زودرسی، هرا ب  SB26تن داشتند و ژنوتی   3که عملکرد باالی بدلیل آن

هررای اصررالحی آترری از  در پروژههای در دست معرفی و جایگزین رقم گلستان مد نظر قرار داد و عنوان ژنوتی هب

   ها استفاده کرد.آن
 

   ایخوشه، تجزیه  تجزیه مسیرپنبه، رگرسیون گام به گام،    :کلیدی هایواژه 

 

 مقدمه 

 بخرش در ایویژه اهمیت از آن محصو  اه زراعی است کهیک گی( (.Gossypium hirsutum Lپنبه 

 تشرکیل را پنبره محصرو  اجرزای کره مهمتررین دانه و الیای بر است. عالوه برخوردار اقتصاد صنعت و

 صنایع مختلف اعم در که است قابل استحصا  پنبه گیاه از فرعی و اصلی فرآورده 70 بیش از دهند،می

 نیازهرای ترامین در مهمری سرهم بسریار و داشته کاربرد نظامی و سلولزی شیمیایی، نساجی، غذایی، از

   (2012)ژنگ و وو،    کنندایفا می زاییاشتغا  و بشری

 هرایتوده اولیره ارزیرابی جهرت ژنتیکری تنروع شناخت نباتات، اصالح هایبرنامهمهمترین یکی از 

 انتخرا  برا تادهد این امکان را می نباتات اصالح متخصصینبه تنوع مورفوژنتیکی،  است. وجود گیاهی

 را بیشرتر و سرازگاری برا عملکررد یارقرام ،نژادیبره هایبرنامره در هاآن از و استفادهبرتر  هایژنوتی 

  .(2007)باسباق و جانسر،  کنند معرفی و شناسایی

کره در مقایسره برا   ههزار هکتار گزارش گردید  80حدود    1398سطح کشت پنبه در ایران در سا   

. (2020)احمردی و همکراران،  درصد از سطح کشت آن کاسته شده است  50تا    40دهۀ گذشته تقریباً  

باتوجه به کاهش سطح کشت پنبه در ایران و تغییر الگوی کشت این محصو  در مناطق مختلف کشور، 

های صنایع کشور، مستلزم معرفی و کاشت ارقام پرمحصرو  مین نیازأ بدیهی است حفظ سطح تولید و ت

هرای مناسرب بررای های برتر با ویژگیژنوتی   معرفی  از این رو، ارزیابی و  .با خواص کیفی مناسب است

 (.2020)عالیشاه،   استنژادی پنبه شرایط زراعی خاص، در اولویت کار به

توارث و ارتباط عملکرد وش با زودرسی، گزارش ای بر روی نحوه  ( در مطالعه2004)  مووپالگودی و  

داری برا شود. تنها فاکتوری از زودرسی که ارتبراط معنریکردند که زودرسی موجب کاهش عملکرد می

 طبرق گرزارش اسرتایلر و اولیرگ عملکرد نشان داد، تعداد روزهای الزم تا براز شردن اولرین غروزه برود.
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میلیون هکتار از اراضری  2افزایش یا پایداری عملکرد در  عنوان فاکتوری مطلو  دره( زودرسی ب2000)

باشد. در واقع اهمیت اصلی زودرسی در فرار از شررایط خشرک آ  و هروایی دیم تگزاس مورد توجه می

( گزارش نمود که بره دنبرا  انجرام انتخرا  از نترا  2000مک دانیل ) باشد.انتهای فصل در منطقه می

ای هیرستوم × باربادنس به رقمری دسرت یافتره کره دارای قی بین گونههای پیشرفته حاصل از تالنسل

باشد. دسرتیابی یره ایرن خصوصریت از طریرق های محیطی از قبیل خشکی میمقاومت باالیی به تنش

( گرزارش 2000)  و همکرارانهای سطح برگ حاصرل شرده برود. بردنارز  دستکاری ژنتیکی تراکم روزنه

دار تعداد غوزه بارور و عملکرد وش تحرت شررایط براالی ترراکم گیراهی معنریانتخا  بر اساس  کردند  

   .  یابدداری کاهش میطور معنیهبا افزایش میزان تراکم بوته در هکتار ب غوزهباشد. همچنین اندازه نمی

صرفت کمی پنبره دریافتند که ضرایب همبستگی    6در بررسری روی  (  2003پانردی و همکاران )

از فنروتیپی مری اثرر مرستقیم براال و بسیار معنیژنوتیپی براالتر  داری برای باشد و در تجزیره مرسیر 

ایشی روی در آزم(  2004ارتفاع بوته و وزن غوزه جهت عملکرد وش گزارش کردند. خان و همکاران )

دار با عملکرد بسیار معنیوزه در بوتره و تعداد شراخه فرعی بیشترین اثر منبت و  پنبه دریافتند تعرداد غ 

دار بر عملکرد بذر که طو  میانگرره، بیرشترین اثرر مستقیم منفی و معنیبرذر پنبه را داراست. در حالی

الیت الین(  2007پنبه دارد. وانگ و همکاران ) اجزاء عملکرد هیبرید  عملکرد و  هایی  در بررسی روی 

بیشترین سهم در عملکرد الیای پنبه را دارا بوده است.    نوترکیب در پنبه دریافتند، تعداد غوزه در بوته

غ بن تعداد  پنبره،  اصالح  در  کراراابراین  افرزایش  جهرت  در  ابرزار  مهمتررین  و  اولین  بوته،  در    ییوزه 

 انتخا  در هیبریدهای پنبه است.

نتایج  قرار ارزیابی مورد پنبه ژنوتی  40  در گیاهی کیفی و کمی صفات  (2020)عالیشاه     دادند. 

 های ژنوتی   بین در تنوع دهندهمحیطی، نشان و ژنتیکی فنوتیپی، هایواریانس مقادیر و واریانس تجزیه

 این  که بندی کردندطبقه متمایز گروه سه در پنبه هایژنوتی   ای،خوشه  تجزیه نتایج  اساس بود. بر پنبه

  همچنین،  .کندمی تسهیل را نژادیبه مختلف اهدای و ها برنامه در ها آن  از استفاده و انتخا  موضوع

سا   عالیشاه   زراعی  ویژگی  2014در  )ورامین،   9های  تجاری  ارقام  با  مقایسه  در  را  پنبه  جدید    رقم 

در   بختگان(  و  سا   9ساحل  طی  کشور  قرار  1387-88های  منطقه  بررسی  لحاظ   از  دادند.  مورد 

ازNNCزودرسی، رقم جدید   ارقام    ،  لحاظ طو  و کشش    ازو    NNCو    Sp732  ،NNBلحاظ عملکرد 

قرار گرفتند. کلیه ارقام مورد بررسی دارای پایداری متوسط نسبت به   Aدر کالس    SKSCالیای دورگ  

ارقام محیط ارقام مورد بررسی  دارای سازگاری   NNBو    SP732  ،SP731  های مختلف بودند و در بین 

کاری عنوان ارقام جدید قابل توصیه برای مناطق پنبهبه  NNCا دورگ  عمومی خو  بودند که همراه ب 

 شدند. کشور، معرفی 
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رقرم پنبره را در   10( اثرات متقابل ژنوتی  × محیط و پایداری عملکرد  2011دماوندی و همکاران )

مرورد بررسری   AMMIهرای ترک متغیرره پرارامتری و ناپرارامتری و مرد  شش منطقه از طریرق روش

تبیین گردید. بر مبنرای   (IPC1,2)  از تغییرات توسط دو مؤلفه اصلی او  و دومدرصد    81قراردادند که  

 هرای مختلرف، ارقرامها در محیطنمودار بای پالت اجزای ژنوتیپی و محیطی و میانگین عملکرد ژنوتی 

رین اثرر متقابرل را از ، خرداد و سراحل بیشرت43200چکوروا، سپید و تابالدیال پایدارترین بودند و ارقام  

ضریب همبستگی عملکرد با تعداد شاخه زایا، تعداد غروزه در  (2016)بلوچ و همکاران  خود نشان دادند.

ها با عملکررد گرزارش کردنرد. نآبوته، وزن غوزه و طو  الیای را بررسی کردند و همبستگی باالیی بین  

باعث افزایش عملکررد وش در بوتره خواهرد   بنابراین نتیجه گرفتند که انتخا  برای این صفات احتماالً

 شد.  

   ر این تحقیق عبارت بودند از:مورد نظ اهدای

 های جدید پنبه در مقایسه با ارقام تجاریارزیابی صفات کمی و کیفی دورگ -1

ثر بر عملکرد، بررسی روابط بین صفات و رابطه بین عملکرد با اجزای آن در ؤشناسایی خصوصیات م -2

 ارقام جدید پنبه

از نظرر میرزان ارقرام تجراری موجرود    ی بیشرتر نسربت برهبرترپنبه با  معرفی رقم یا ارقام زودرس   -3

 .کیفیت الیایمحصو  و 

 

 هاواد و روشم 

در آبراد،  هاشرمدر ایستگاه تحقیقاتی    های کامل تصادفی در چهار تکراروکلقالب طرح ب  در  آزمایش

 برا همراه ژنوتی  از آزمایشات قبلی  40برگزیده از بین    انتخابی  ژنوتی هفت  بذور  اجرا شد.    1397  سا 

توسرط پرس از تهیره بسرتر مناسرب ارقام تجاری ورامین، شایان و گلستان در نیمه دوم اردیبهشت ماه  

کره از  برودمتری  6هار خط چ. هر کرت شامل (1)جدو     شد  کشت  20×80کارگر و با دست در الگوی  

ملیات زراعری از ع   نظر شد.عنوان حاشیه در برداشت صریهنیم متر ابتدا و انتها و خطوط او  و چهارم ب

جمله واکاری، وجین، تنک، آبیاری، کود دهی و سمپاشی بر حسب ضررورت و مطرابق برا دسرتورالعمل 

 .فنی زراعت و تولید پنبه در زمان مقتضی انجام شد

 8آباد در شما  غربی گرگان به فاصرله ایستگاه تحقیقات پنبه هاشممشخصات محل اجرای تحقیق:  

دقیقه قرار گرفتره   16درجه و    54دقیقه و طو  جغرافیایی    51درجه و    36کیلومتری عرض جغرافیایی  

درجره   4/12و متوسط حداقل دمرا    6/22مترو متوسط حداکنر دما    3/13است. ارتفاع آن از سطح دریا  

درجره و میرانگین بارنردگی سراالنه   6/32ماه سا  مرداد ماه با میرانگین    نیترگرم.  باشدیمگراد  سانتی

 (.2ذکر شده است )جدو   2است. مشخصات خاک محل اجرای تحقیق در جدو   متریلیم 4/527
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 های مورد بررسی فهرست ژنوتیپ -1جدول 

 منشاء نام ژنوتی   ردیف 

1 TB52  حاصل از تالقی برگشتی 

2 TJ82  وارداتی رقم 

3 TJ174  وارداتی رقم 

4 SB7 گیری حاصل از دورگ 

5 SB8 گیری حاصل از دورگ 

6 SB9 گیری حاصل از دورگ 

7 SB26 گیری حاصل از دورگ 

8 Varamin  رقم تجاری 

9 Shayan  رقم تجاری 

10 Golestan  )رقم تجاری )شاهد 

 

 یش آزما یاجرا همشخصات خاک منطق -2  جدول

 منطقه
 عمق

 نمونه گیری

cm 

 هدایت 

 الکتریکی
1-ds.m 

 اسیدیته

 خاک
pH 

 نیتروژن  

 کل
% 

 کربن آلی

% 

 فسفر 

 قابل جذ 
Mg/kg 

 پتاسیم 

 قابل جذ 

Mg/kg 

 بافت خاک 

 Si-C-L 526 14/ 4 1/ 18 0/ 15 7/ 8 0/ 88 0-30 آباد هاشم 

 

زودرسی در نیمه دوم شهریور یادداشت برداری صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد، عملکرد وش و  

 انجرام بودندطور تصادفی در هر کرت مشخص شده هبوته که ب  5بر روی تعداد  ها  پس از رشد کامل بوته

صفات مورد بررسی شامل ارتفاع   .صورت گرفتبرداشت وش طی دو چین در مهر و آبان    شد. همچنین،

 برود.داد غوزه، وزن غوزه، عملکرد و زودرسری بوته، طو  و تعداد شاخه رویا، طو  و تعداد شاخه زایا، تع

 همچنین نمونه کیفی الیای برای تعیین و مقایسه صفات کیفی الیای شرامل درصردکیل، طرو  الیرای،

استحکام و درصد کشش الیای به آزمایشگاه تجزیه کیفی ورامین   ،یکنواختی الیای، ظرافت الیای  درصد

مد  آرت انجام گردیرد. درصرد الیرای بردین   HVIگیری کیفیت الیای توسط دستگاه  اندازهشد.    ارسا 

شده و پس از جداسازی الیای از بذر توسط  محاسبه گردید که ابتدا محصو  وش هر بوته توزین ترتیب

وش ضرر  در وزن وزن الیرای بره  ی نسربت. با محاسبهشدتوزین حاصله  ، الیایغلطکی جین دستگاه

 .آمددست هب  مقدار درصد الیای ،100

پرنج   در سرطح احتمرا   در نهایت پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات به روش دانکرن

گام به گرام ، ضریب همبستگی بین صفات محاسبه شده و با استفاده از تجزیه رگرسیون به روش  درصد

این تحقیق از نررم افزارهرای   در  در عملکرد شناسایی و مشخص شد.  ثرؤو تجزیه ضرایب مسیر صفات م
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SPSS16 و SAS9.1  و از نرم افزار  هابرای تجزیه دادهExcel ها و رسرم نمودارهرا برای مدیریت داده

 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث 

صرفات مرورد بررسری ارقرام نتایج تجزیه واریانس    :میانگین صفاتو مقایسه  نتایج تجزیه واریانس  

بررای   اماد  شر ندامعنیکل    ، تعداد غوزه و عملکرداثر رقم برای صفت طو  شاخه زایا  که  نشان دادپنبه  

 پرنجرویا، تعداد شاخه رویا، تعداد شاخه زایرا و درصرد زودرسری در سرطح احتمرا  صفات طو  شاخه  

 .(3)جدو    دار گردیدبرای سایر صفات در سطح احتما  یک درصد معنی  ودرصد 

متر بیشترین ارتفاع سانتی  5/128با     TJ174مقایسه میانگین ارقام از نظر ارتفاع بوته نشان داد رقم  

گلسرتان کمتررین رقرم در مقابرل داشرت. نداری اختالی معنیTJ82 و  Shayan با ارقام اما داردبوته را 

 (.4)جدو    نشان دادبا سایر ارقام  داری معنیاختالی که ( را داشت مترسانتی 2/79ارتفاع بوته )

ترتیب بیشترین به SB7و  Shayanنتایج مقایسه میانگین برای صفت طو  شاخه رویا نشان داد رقم  

یکردیگر ها برا  ( طو  شاخه رویا را داشتند که اختالی آنمترسانتی  6/36( و کمترین )مترسانتی  5/69)

بیشترین تعداد شاخه رویا در بوته مربوط به رقم گلستان   .نبوددار  ارقام معنیدار شده ولی با سایر  معنی

رقرم   نبرود.دار  از ایرن حیرث معنری  TJ82و    Shayanبرا ارقرام    شاخه در بوته( بود که اختالی آن  5/2)

TJ174 (4)جدو   شاخه در بوته کمترین تعداد شاخه رویا را داشت  95/0 میانگین    با. 

 2/24نشران داد رقرم شرایان برا میرانگین    مرورد بررسری  قامرمیانگین طو  شاخه زایا در ا  مقایسه

اخرتالی  SB26از این نظر فقط با ارقرام گلسرتان و   و  دمتر بیشترین مقدار طو  شاخه زایا را داراسانتی

کوتراهترین متر(  سانتی  9/13رقم گلستان )و  متر(  سانتی  7/12)  SB26رقم  در مقابل  .  ی داشتدارمعنی

داری بین ارقام از نظر طو  شاخه زایرا نتوانست تفاوت معنی Fهر چند آزمون   .های زایا را داشتندشاخه

برا اسرتفاده از آزمرون   مرورد بررسری  ارقامتعداد شاخه زایا در بوته برای    مقایسه میانگیننشان دهد اما  

بیشترین تعداد شاخه زایرا   TJ174و    Shayanم  ارقاکه  طوریهب  شد.دار  معنیپنج درصد    در سطحدانکن  

 8/13کمترین تعداد شراخه زایرا در بوتره ) SB26شاخه در بوته( و رقم  9/17و  8/17ترتیب  در بوته )به

ها تشکیل روی آن های زایا از این جهت که غوزه ها مستقیماًشاخه  .(4)جدو شاخه در بوته( را داشتند  

 شوند.اجزای عملکرد محسو  میشوند، در پنبه اهمیت دارند و یکی از می

 15/6نتایج مقایسه میانگین ارقام برای صفت وزن غوزه نشان داد، رقم ورامین برا وزن غروزه بررسی  

از لحراظ   SB26فقط با ارقام گلستان و  آن  البته اختالی    .گرم باالترین وزن غوزه را در بین ارقام داشت

 اخرتالی آن وگرم( وزن غوزه را داشرت  3/4کمترین مقدار ) SB26رقم   طوریکههبدار شد.  یآماری معن

   (.4دار بود )جدو   معنی از این لحاظارقام   سایربا  
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 معرفی پنبه وش عملکرد کنندهتعیین اصلی و اجزای از را غوزه وزن و تعداد (2004) همکاران و وو

 اجرزای و عملکررد برر محیط و ژنوتی  متقابلاثر  را ناشی را عملکرد پایین در واریانس فنوتیپی و کرده

 برر مرؤثر صفات درشناسایی (2005) مقدم و همکاران رمضانیر تحقیقی دیگر . دعملکرد معرفی کردند

 عملکرد افزایش در مهمی نقش الیای و درصد کیل تعداد غوزه و اندازه که اعالم کردند دانه پنبه عملکرد

  .دارند دانه پنبه

و چرون که از این نظر رقم گلستان از بقیه ارقام برترر برود. برداشت شد    او  مهرهفته  چین او  در  

گیری و ثبت ایرن صرفت لذا اندازه  ،شودزودرسی در پنبه از نسبت چین او  به عملکرد کل محاسبه می

عملکرد وش برر حسرب نتایج مقایسه میانگین  در نهایت  های زودرس اهمیت دارد.  در شناسایی ژنوتی 

ولری  ردکیلروگرم در هکترار بیشرترین عملکررد را دا  3344کیلوگرم در هکتار نشان داد رقم گلستان با  

برا   TB52دار نشد. همچنین رقم  درصد آزمون دانکن معنی  5اختالی آن با سایر ارقام در سطح احتما   

داری برا نشان داد و اختالی معنریکیلوگرم در هکتار کمترین مقدار عملکرد را    2774میانگین عملکرد  

تروان از محصو  خرود در چرین او  می  درصد  5/72تولید    با  SB26رقم    (.4سایر ارقام نداشت )جدو   

درصد زودرسی کمتررین مقردار را بررای   7/38با    SB9رقم  در مقابل  .  ترین رقم دانستزودرسعنوان  هب

در ( 2014)خاوه    تبار و تاجیک  وفایی(.  1)شکل    ترین رقم بودبعبارت دیگر دیررساین صفت نشان داد  

در گیاه پنبه صفات عملکررد پنبره دانره   یطورکلکه به  ارقام تتراپلوئید پنبه آپلند گزارش کردند  مطالعه

جویی در زودرسری در پنبره موجرب صررفه  گیرند.وزودرسی تحت اثر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار می

رونرد ممکرن اسرت از حملره شود و ارقام زودرس چون زودتر به گل و غوزه میها میمصری آ  و نهاده

ودرسی در پنبره اهمیرت زیرادی دارد. همچنرین گرمایی فرار کنند. لذا ز  آفات و شرایط تنش خشکی و

ارقام زودرس پنبه امکان کشت دوم پنبه بعد از گندم و کلزا را فراهم کرده و برای کشاورز این امکران را 

( نیرز گرزارش 2004کنند که زمین را زودتر برای کشت بعدی آماده کنرد. گرودی و پرالومو )فراهم می

ا و کاهش ارتفاع گیاه ارتباط مستقیمی برا زودرسری در پنبره دارد. بودن اولین شاخه زایکردند که پایین

 و پانردی ؛1998 خران، و حیردر ؛2001 چرون )عالیشراه، پژوهشرگرانی هاییبررس و آزمایش این نتایج

 زودرسری، صرفت که است آن ( بیانگر2007همکاران،  و وانگ ؛2004 همکاران، و خان ؛2003 همکاران،

 ارقرام انتخرا  و نرژادی های برهبرنامره در توانندمی مهم عملکرد، اجزاء عنوانبه غوزه،تعداد  و غوزه وزن

 قرارگیرد.   استفاده مورد باشد باال هاآن پذیریکه وراثت صورتی پنبه در پرمحصو 
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 1397هاشم اباد  - های پنبهژنوتیپ  عملکرد و اجزای عملکرد درتجزیه واریانس  -3جدول

منابع  

 تغییرات

درجه  

 آزادی 

 میانگین مربعات 

 ارتفاع 

 بوته

 طو  

  شاخه

 رویا 

 تعداد 

  شاخه

 رویا 

 طو  

  شاخه

 زایا 

تعداد 

  شاخه

 زایا 

تعداد 

 غوزه

 وزن 

 غوزه

 عملکرد 

 چین او  

 عملکرد 

 وش 

درصد 

 زودرسی 

 ns8/316 ns47/0 ns44/4 **1/15 ns4/10 ns046/0 ns176350 ns89006 ns5/492 4/322* 3 بلوک

 ns8/50 **29/8 24/1* 4/367* 1/750** 9 رقم
ns 
4/17 

**942/0 *292690 
ns 

146558 
*5/348 

 8/179 142212 131328 136/0 8/13 89/2 3/33 45/0 2/276 2/83 27 خطا

ضریب  

 تغییرات
- 4/8 8/22 1/20 3/22 7/10 1/25 8/6 3/25 3/13 9/23 

ns ،** 1و  %5 آماری معنی دار در سطح  غیر معنی دار و به ترتیب :*و% 

 

 1397هاشم آباد  –های پنبه مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -4جدول 

 ژنوتی  ردیف 
 ارتفاع 

 بوته
cm 

 طو  

 رویا شاخه 

cm 

 تعداد 

 رویا شاخه 

 طو  

 زایا شاخه 

cm 

 تعداد 

 زایا شاخه 

 وزن 

 غوزه

gr 

 چین

 او  

Kg/ha 

 عملکرد 

 وش 

Kg/ha 
1 TB52 7/108 bc 5/53 ab 63/1 a-d 2/21 ab 5/15 ab 56/5 ab 1288abc 2621 a 

2 TJ82 1/120 ab 6/62 ab 33/2 ab 8/16 ab 7/16  ab 76/5 ab 1234bc 3047 a 

3 TJ174 6/128  a 2/47 ab 95/0  d 0/20 ab 9/17  a 86/5 ab 1418abc 2975 a 

4 SB7 8/102  c 6/36  b 23/1  d 0/19 ab 2/16 ab 53/5 ab 1529ab 3079 a 

5 SB8 9/111 bc 4/47 ab 38/1 bcd 1/15 ab 6/15 ab 07/6  a 1469abc 2761 a 

6 SB9 2/103  c 5/44 ab 20/1  d 0/16 ab 9/15 ab 56/5 ab 879 c 2843 a 

7 SB26 8/98  c 8/47 ab 55/1 a-d 7/12  b 8/13  b 31/4  c 1721ab 2984 a 

8 varamin 3/109 bc 7/52 ab 55/1 a-d 4/19 ab 8/15 ab 15/6  a 1367abc 2953 a 

9 shayan 9/119 ab 6/69  a 40/2 ab 2/24  a 8/17  a 91/5 ab 1273abc 2849 a 

10 Golestan 2/79  d 6/43 ab 55/2  a 9/13  b 5/13  b 44/5  b 1853 a 3344 a 

 گیرند.یمهایی که در یک ستون حروی مشترک دارند در یک گروه قرار یانگینم

 

 
 مقایسه میانگین درصد زودرسی در ارقام مختلف پنبه   -1شکل 
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نترایج تجزیره واریرانس صرفات کیفری الیرای :  صفات کیفی الیافو مقایسه  نتایج تجزیه واریانس  

ولی بررای سرایر صرفات در   .دار نگردید( نشان داد. اثر رقم برای صفت درصد یکنواختی معنی5)جدو   

 دار بود.سطح احتما  یک درصد معنی

 
 1397 -آباد هاشمپنبه  یهایپژنوت الیاف کیفی صفات یانسوار یهتجز -5جدول 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی 

 میانگین مربعات

درصد  

 کیل

طو  

 الیای 

درصد یکنواختی  

 الیای 

ظرافت  

 الیای 

استحکام 

 الیای 

درصد کشش  

 الیای 

 ns95 /6 **71 /0 **98 /6 **14 /0 6/ 57** 23/ 3** 9 رقم

 0/ 03 5/ 05 0/ 14 5/ 07 1/ 51 1/ 06 30 خطا 

ضریب 

 تغییرات
- 7 /2 3 /4 6 /2 5 /7 7 /6 7 /2 

ns ،** 1و  %5معنی دار در سطح  غیر معنی دار و  به ترتیب -*و% 

 

درصرد کیرل  3/42با  SB26( نشان داد، رقم 6جدو  نتایج مقایسه میانگین ارقام برای درصد کیل )

 سایر بادرصد    5داری در سطح احتما   معنیاختالی  که  نسبت به سایر ارقام درصد کیل باالتری داشت  

اخرتالی کره  درصد( را داشت    1/34کمترین درصد کیل )  SB9. همچنین در بین ارقام رقم  داشتارقام  

درصرد  بدیهی است کره بررای انتخرا  بررای درصد با سایر ارقام داشت. 5داری در سطح احتما  معنی

از   باال انجام شود و در این شرایط طو  الیای کراهش زیراد  الیای باید انتخا  با اولویت او  درصد الیای

 روی توارث صفات کیفیت الیای پنبه گرزارش شرده  اکنر مطالعات انجام شدهخود نشان خواهد داد. در  

و   هرای برا عملکررددارند و بنابراین تولید ارقام پنبه  ها نقشاست که بیشتر اثرات افزایشی درکنتر  آن

وفرایی ؛ 2006)آهوجرا و همکراران،  پذیر خواهد بودامکان  ایانتخا  شجره  کیفیت باالی الیای به روش

 .(2014و تاجیک خاوه،  تبار 

ترتیب بیشرترین به  SB26و    TJ82نشان داد، رقم    (6جدو   نگین ارقام برای طو  الیای )مقایسه میا

داری در سرطح متر( را داشرتند و اخرتالی معنریمیلی  5/24و    5/30ترتیب با  و کمترین طو  الیای )به

میکروگرم برر   7/4عالوه، ظریفترین الیای پنبه )بهها و سایر ارقام وجود داشت.  درصد بین آن  5احتما   

ایر ارقرام سر  برامعنی داری در سطح آماری پنج درصد    اختالیبود که    SB26رقم  اینچ مربع( متعلق به  

میکروگرم بر اینچ مربع( بود   45/5)گلستان  الیای مربوط به رقم    ترینضخیم  درمقابل.  (6داشت )جدو   

بردیهی اسرت  دار نبرود.درصد معنی 5در سطح احتما  تجاری ورامین و شایان م ارقاولی اختالی آن با  

تر باشد تعداد الیای در واحد سطح مقطع نخ افزایش پیدا کرده و نخ حاصرله از هر چه الیای پنبه ظریف
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تر است، که مطلو  کارخانجات نخ ریسی است. اما باید توجه داشت که ظرافت خیلری پرایین حکمآن م

 .  (2008)مورتون و هیر ،   ناشی از عدم رسیدگی کامل الیای نباشد 3کمتر از 

و کمترین اسرتحکام الیرای )بره ترتیرب   نترتیب بیشتریبه  SB26و رقم    ورامینرقم  از سوی دیگر،  

ها با سرایر ارقرام در سرطح از نظر این صفت اختالی آن هر چندگرم بر تکس( را داشتند   2/30و    3/34

مقایسه میانگین ارقام از نظر درصد کشش الیای بیرانگر ایرن  .(6)جدو     نبود  داردرصد معنی  5احتما   

باالترین درصد کشش را دارد و اختالی آن برا سرایر ارقرام در   56/7با درصد کشش    SB26که رقم    بود

کشش را داشت درصد  درصد کمترین    07/6با    SB8دار بود. همچنین رقم  درصد معنی  5سطح احتما   

درجره کشرش الیرای یکری از  دار شرد.درصد معنری 5با سایر ارقام در سطح احتما   هاکه اختالی آن

پرذیری الیرای در مقابرل کشرش را های کیفیت تکنولوژیکی الیای پنبه است که میزان انعطرایشاخص

دهد. درجه کشش الیای درواقع درصد اضافه طرولی کره الیرای نسربت بره طرو  اولیره پیردا نشان می

شرود. هرچره ایرن درصرد براالتر صورت درصد بیان میباشد و بهنیرویی پاره شوند، میکنند تا تحت  می

 (.2010هایگلر،  تر است )باشد، برای تهیه نخ و پارچه مطلو 

 
 1397هاشم آباد  –پنبه هاییپدر ژنوت الیاف کیفیت یانگینم یسهمقا -6 جدول

 درصد کیل ی  ژنوت ردیف 
% 

 طو  الیای 
mm 

 ظرافت الیای 
1-µg.inch 

 استحکام الیای 
1-gr.tex 

 کشش الیای 

% 

1 TB52 1/38 cd 4/29 ab 90/4 ab 4/34  ab 80/6 bc 

2 TJ82 9/35 d 5/30  a 95/4 ab 4/34  ab 65/6 c 

3 TJ174 5/36 de 2/29 ab 21/5 ab 9/33  ab 80/6 bc 

4 SB7 2/39 bc 3/28 b 57/5 b 2/33  ab 82/6 bc 

5 SB8 3/36 d 5/25  c 17/5 ab 6/35 a 05/7  b 

6 SB9 1/34 e 3/28 b 05/5 ab 7/32 ab 77/6 bc 

7 SB26 3/42 a 8/28 ab 90/4 a 9/32 ab 35/7  a 

8 varamin 5/40 bc 4/29 ab 15/5 ab 7/34  ab 77/6 bc 

9 shayan 9/37 cd 0/29 ab 21/5 ab 2/32 ab 82/6 bc 

10 Golestan 4/39 bc 2/29 ab 10/5 ab 2/31 b 95/6 bc 

 گیرند. یمهایی که در یک ستون حروی مشترک دارند در یک گروه قرار یانگینم

 

نشان داد، ارتفاع بوتره  7 نتایج بررسی همبستگی ساده بین صفات در جدو : همبستگی ساده صفات

( دارد که بره ترتیرب در 695/0*( و تعداد شاخه زایا )838/0**اثر منبت و مستقیم بر طو  شاخه رویا )

( -702/0*درصد معنی دار بودند. همبستگی برین ارتفراع بوتره و تعرداد غروزه )  5احتما  یک و  سطح  
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توان آن را دلیلی بر منفی شدن همبسرتگی برین دار بود که میدرصد معنی 5منفی و در سطح احتما  

طرو  دار نبرود. صرفت ( به شمار آورد هرچند که این همبستگی معنی-ns547/0ارتفاع بوته و عملکرد )

( همبسرتگی منبرت و 775/0**و  772/0**شاخه رویا تنها با صفات طو  و تعداد شاخه زایا )به ترتیرب 

 داری در سطح احتما  یک درصد داشت و ارتباط آن با سایر صفات معنی دار نشد. معنی

( همبسرتگی 668/0*و  653/0*صفت تعداد شاخه رویا با صفات تعداد غوزه و عملکررد )بره ترتیرب 

داری درصد نشان داد ولری برا سرایر صرفات همبسرتگی معنری  5داری در سطح احتما   منبت و معنی

داری در سرطح ( همبسرتگی منبرت و معنری708/0*شاخه زایا )  نداشت. صفت طو  شاخه زایا با تعداد

منبتی داشرت   ( نیز همبستگیns399/0درصد نشان داد و مطابق انتظار با صفت تعداد غوزه )  5احتما   

 5( منبت و در سطح احتما   682/0*دار نبود. همبستگی بین تعداد شاخه زایا و تعداد غوزه )ولی معنی

دار برود. ( همبستگی منفی داشت که غیرر معنری-ns575/0دار شد ولی با صفت وزن غوزه )درصد معنی

عملکرد نیرز   بنابراینافزایش داده  اد غوزه را  این موضوع بیانگر این است که افزایش تعداد شاخه زایا تعد

ها کم شرده و موجرب کراهش ها رشد آنولی به دلیل تقسیم مواد غذایی بین غوزه .کندمیافزایش پیدا 

دار همبسرتگی ایرن صرفت برا تواند اثر منبت ولی غیر معنریگردد که همین مسئله میها میوزن غوزه

( منفری و غیرر -ns541/0غروزه و وزن غروزه )  ( را توجیره نمایرد. همبسرتگی تعردادns041/0عملکرد )

دار درصرد معنری  5( داشت که در سطح احتما   693/0*دار بود اما همبستگی منبتی با عملکرد )معنی

 دار نبود. ( منبت بود اما معنیns121/0گردید. همبستگی وزن غوزه با عملکرد )

کیل )درصد الیای( نقش مهمری در غوزه وارش کرد که اندازه غوزه، تعداد ( گز2005)  رمضانی مقدم

طرو  الیرای و  داری برا صرفاتاز طرفی وزن غوزه همبستگی منبت و معنی  افزایش عملکرد پنبه دارند.

درصرد و برا اسرتحکام الیرای  5( در سرطح احتمرا  749/0*و   637/0*ترتیب  درصد کشش الیرای )بره

ی وزن غروزه برا ظرافرت الیرای ( در سطح احتما  یرک درصرد داشرت. همچنرین همبسرتگ888/0**)

دار گردید. همبستگی صرفت زودرسری برا درصد نیز معنی 5( منفی بود که در سطح احتما  -700/0*)

( منبت و به ترتیب در سرطح احتمرا  692/0*و    767/0**صفات درصد کیل و ظرافت الیای )به ترتیب  

 دار شد.  درصد معنی 5یک و  

داری در سطح احتما  یرک ( همبستگی منفی و معنی-149/0**صفت طو  الیای با ظرافت الیای )

دهد افزایش طو  الیای موجب کاهش ظرافت الیای خواهد شد. ظرافت الیای نشان می  درصد داشت که

( نیز همبستگی منفری داشرت -ns488/0و    -668/0*ترتیب  ات استحکام و درصد کشش الیای )بهبا صف

   .دار بوددرصد معنی  5الیای در سطح که این همبستگی با صفت استحکام 
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دار شرد. صرفت اسرتحکام الیرای و درصرد کشرش ولی همبستگی آن با صفت درصد کشش غیر معنری

تروان درصد معنی دار بود. بطور کلی می 5نیز همبستگی منبت داشتند که در سطح احتما  (  751/0*)

 یابد.رود ولی ظرافت الیای کاهش میگفت با افزایش طو  الیای، استحکام الیای و درصد کشش باال می

های آپلند مطالعره کردنرد. صفات زراعی و زودرسی را در پنبه( ارتباط بین  2003اقبا  و همکاران )

هرا های رویا، تعداد گلهای زایا و تعداد شاخهنشان داد که گره اولین شاخه زایا، تعداد شاخهها  آننتایج  

 د. همچنرین، کراردوانداری دارنروزه با عملکرد، همبستگی منبت و معنیغ و تعداد قوزه در گیاه و وزن  

 بیشرترین همبسرتگی وش وزن کره نمودند بیان پنبه امارق از برخی همبستگی مطالعه در (2013قابل )

 دارای همبسرتگی الیای وزن صفت همچنین و داشت الیای وزن و بذر وزن صفات با را دارمعنی و منبت

 نترایج اسراس ( نیز بر2014خاوه ) تاجیک و تبار وفایی داد.  نشان بذر وزن صفت با داریمعنی و منبت

 بودنرد صفاتی اولین بوته، در زایا گره تعداد و وش عملکرد صفات که داشتند اظهار گام به رگرسیون گام

 کردند. توجیه را دانه پنبه عملکرد تغییرات از درصد 86 و شدند رگرسیونی مد  وارد منبت با ضریب که

و  الیرای و دانره پنبه عملکرد وش، عملکرد بین اختصاصی روابط با رابطه در محدود مطالعات به با توجه

ارزیرابی اثررات  و مهرم روابرط ایرن شناسرایی هدی با مطالعه این پنبه، در عملکرد در مؤثر صفات سایر

  شد. انجام ورامین تجاری رقم در هاآن غیرمستقیم و مستقیم

نتایج رگرسیون گام به گام برای صفت عملکرد   و تجزیه مسیر:  گام به گام  نرگرسیو  نتایج تجزیه

عنوان نشان داد، صفات تعداد غوزه، وزن غوزه و تعداد شاخه زایا به (  8  متغییر وابسته )جدو عنوان  به

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه   8/83ثر بر عملکرد وارد مد  رگرسیونی شدند و  ؤمهمترین صفات م

ه بیان داشتند ( با تجزیه گام به گام صفات وابسته به عملکرد در پنب2016نمودند. کاکایی و همکاران )

ثر در ؤعنوان یک صفت م( را بر روی عملکرد داشت و آن را به366/0وزن غوزه بیشترین اثر مستقیم )

 نژادگران را دارد اعالم کردند. افزایش عملکرد پنبه که قابلیت انتخا  توسط به

 
 صفات مورد مطالعه  یر وابسته و سا یرعملکرد به عنوان متغ یگام به گام برا  یونرگرس تجزیه -8 جدول

 عرض از مبدأ  متغیرهای اضافه شده به مد  
 ضریب رگرسیون 

 ضریب تبیین تجمعی 
1b 2b 3b 

 ns1950 **9/67   350/0 تعداد غوزه 

 ns111 *262  653/0 -205** وزن غوزه 

 ns1390- **4/64- **184 **453 838/0 تعداد شاخه زایا 
ns ،** 1و  %5معنی دار در سطح  غیر معنی دار و  ترتیببه  -*و% 

 

 باشد: به قرار زیر می   7 مد  رگرسیونی پیشنهادی را برا اساس جدو 
Y= -1390 - 64/4X1 + 184X2 + 453X3 
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هرا را اهمیرت نسربی و ارزش آن که تجزیه همبستگی بین عملکرد دانه و سرایر صرفات،علیرغم این

ضرایب همبستگی بین صرفات، فقرط  ، برا ایرن وجرود محاسربهکردعنوان معیارهای انتخا  مشخص  به

علیرت، سرهم هرر یرک از اثررات   کره در روش تجزیررهدهرد درحالیها را نشان میرابطه خطی بین آن

مسرتقیم و غیرمسرتقیم   گررردد. در واقررع تعیررین اثررراتها نیز برآورد مریمستقیم و غیرمستقیم آن

هررای مطلررو  و انتخرا  ژنوتیرر و  بندی صفات  صفات مختلف بر روی عملکرد، در گزینش و اولویت

ترین کند تا مناسبنژادگران کمک مید و سایر صفات، به بهین عملکرتعیرین روابرط علرت و معلرولی بر

 (.2015یند )انتصاری و همکاران، نما نسبت بین اجزاء عملکررد را انتخرا 

اولین صفتی بود که وارد مرد    350/0یه علیت نشان داد صفت تعداد غوزه با اثر مستقیم  نتایج تجز

درصرد از   3/65وارد مرد  شرد کره بره تنهرایی    303/0شد و بعد از آن صفت وزن غوزه با اثر مستقیم  

شوند. صفت تعداد شاخه زایا آخرین صفتی برود کره وارد مرد  شرد و اثرر تغییرات عملکرد را سبب می

بود. صفت تعداد شاخه زایا با باالترین اثر غیرر مسرتقیم برر روی تعرداد غروزه   185/0یم آن برابر  مستق

( داشت که از این طریق موجب افزایش عملکرد گردید. همچنین صرفات تعرداد غروزه و تعرداد 238/0)

کاهش اثر  ( بر روی وزن غوزه موجب-096/0و    -111/0ترتیب با  زایا با اثر غیر مستقیم منفی )بهشاخه  

در ( 2015)مهرآبرادی و همکراران . (9)جدو   آن بر عملکرد و احیانا کاهش میزان عملکرد خواهند شد

ترنش   مطالعه ارقام پنبه با کمک تجزیه علیت ابراز نمودند که مهمترین جزء مؤثر بر عملکرد در شرایط

غوزه، وزن غوزه، درصدزودرسری و بدون تنش خشکی صفت زیست توده بود و اجزاء دیگری چون تعداد 

 .و شاخص برداشت با تأثیر غیرمستقیم بر این جزء، سبب افزایش عملکرد وش شدند

 
 عملکرد و صفات وابسته به آن  یبرا یرمس یبضرا یهتجز -9  جدول

 متغیرهای اضافه شده به مد  
همبستگی با صفت 

 وابسته 
 اثر مستقیم 

 اثر غیر مستقیم 

(1X) (2X) (3X) 

 693 /0 350 /0 - 111 /0- 238 /0 ( 1Xتعداد غوزه )

 -121 /0 303 /0 096 /0- - 034 /0 ( 2Xوزن غوزه )

 - -041 /0 185 /0 126 /0 021 /0 (3Xتعداد شاخه زایا )

 

هرای آمراری چنرد متغیرهاسرت کره بررای تعیرین ای یکری از روشتجزیره خوشرهای:  خوشهتجزیه  

فاصله   های مختلف بر اساسها به گروهوجانوری و دسته بندی آنهای بین جوامع مختلف گیاهی  تفاوت

نترایج حاصرل از تجزیره  (.2017)قربرانپور و همکراران،  شرودژنتیکی یا تشابه ژنتیکی به کار گرفته می

هرا ادغرام برر حسرب متوسرط گرروهمطالعه برا اسرتفاده از روش   ای بر اساس تمامی صفات موردخوشه

(UPGMA)  بررای  .قررار داد گرروه مجرزا 4ژنوتی  مرورد مطالعره را در  10اقلیدسی، فاصله  بر مبنای
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 ,Sb26شود ارقامطور که مشاهده میاستفاده شد. همانکاذ   Fاز روش  هاتعیین تعداد مطلو  خوشه

Varamin, TJ174, TJ82 وSB7   در گروه او  قرار گرفتند که این ارقام بیشترین مشابهت با یکدیگر

گرروه دوم را تشرکیل دادنرد و از نظرر   Shayanو    SB8  ،SB9را در صفت عملکرد نشان دادنرد. ارقرام  

 دو  صفات تعداد شاخه زایا، ظرافرت الیرای و ترا حردودی از نظرر عملکررد نزدیرک بره یکردیگر بودنرد.

 TB52ترتیب در گروه سوم و چهارم قرار گرفتند. رقم طور جداگانه بههو گلستان هر کدام ب  TB52رقم

که بیشترین عملکرد رقم گلستان  .  مجزا قرار گرفت  از نظر عملکرد کمترین مقدار را داشت و در گروهی

عملکررد و زودرسری در  از نظر صفات ارتفاع بوتره، طرو  شراخه رویرا، تعرداد شراخه رویرا،  را داشت و  

دهنده تفراوت آن در صرفات ذکرر بندی گردید و همین موضوع نشرانهای مجزا از سایر ارقام گروهگروه

ای را توجیره بندی جداگانه آن از سرایر ارقرام در تجزیره خوشرهگروهباشد و علت  شده با سایر ارقام می

و براساس صرفات  ایخوشه با استفاده از تجزیهرا پنبه  ژنوتی  40 (2020) عالیشاه .(2)شکل  نمایدمی

 فاصله هرچه( 2006) و همکاران سیزینر گزارش بندی کرد. طبقطبقه متمایز گروه سه مورد ارزیابی در

 هرا مشراهده خواهرد شرد وهتروزیس ببیشتری در هیبریداسیون بین آن بیشتر باشد از یکدیگرها گروه

 .استفاده کرد هیبرید تولید هایبرنامه در هاآن از توانمی

 
 هابه روش ادغام بر حسب متوسط گروه  ایخوشه یهارقام پنبه با استفاده از تجز یبند گروه  -2 شکل

(UPGMA ) 
 

 نتیجه گیری کلی 

عنوان هدر بین متغیرهای مورد بررسی در این آزمایش تعداد غوزه، وزن غوزه و تعداد شراخه زایرا بر

از لحراظ عملکررد تفراوت  مرورد مطالعره هرر چنرد برین ارقرامی اصلی عملکرد پنبه تعیین شدند. ااجز

دلیل هرا بر TJ82, SB7هرای تروان ژنوتی داری مشاهده نشد اما با توجه به مجموعه صرفات، میمعنی

، درصد کیل باال و ظرافت الیرای خاطر زودرسیهرا ب SB26تن داشتند و ژنوتی    3که عملکرد باالی  آن
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های اصرالحی در پروژهمد نظر قرار داد و  رقم گلستان  جایگزین  در دست معرفی و  های  عنوان ژنوتی هب

   .کرداستفاده ها از آنآتی  
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Abstract2 

Background and objectives: Cotton (Gossypium hirsutum) is an important 

industrial crop where increasing fiber yield is one of the main breeding goals. 

Several traits are considered in plant breeding, most of which are highly correlated 

with each other and with yield. This study was conducted to investigate the 

correlation and path coefficient analysis (causal relationship) between traits and 

yield components in cotton. The aim of this study was to identify the traits that 

affect yield, to better understand the relationship between the traits, and to establish 

a relationship between yield and its components in new cotton varieties.  

Materials and Methods: Seeds from seven of the best cotton hybrids and 

commercial varieties (as controls) were planted in a four-replication randomized 

block experiment at the Hashemabad Research Station. Plant height, length and 

number of unipodial branches, length and number of sympodal branches, number 

of bolls per plant, boll weight, cotton seed and early maturity were examined. After 

analysis of variance and comparison of mean traits using Duncan’s method, the 

correlation coefficient between traits was calculated and stepwise regression 

analysis and path coefficient analysis were used to identify and determine the traits 

affecting performance. 

Results: The results in terms of quantitative traits showed that the Golestan variety 

had good quantitative and qualitative traits and gave a high yield. In addition, the 

SB26 variety was superior to the other varieties in terms of lint content and fiber 
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fineness. The results of the simple correlation between the traits showed that the 

performance showed a positive and significant correlation with the number of 

sympodial branches and the number of bolls (0.7), but showed no significant 

correlation with other traits. The results of the stepwise regression for yield showed 

that boll number, boll weight and number of sympodial branches were the most 

important characteristics in determining yield and explained 83.8% of the variance 

in yield. In addition, the cluster analysis used to group the varieties divided them 

into 4 separate groups.  

Conclusion: In general, the results of the mean comparison of the examined 

varieties showed that the genotypes TJ82 and SB7 can be proposed for future 

breeding projects due to a number of characteristics, although there is no 

significant difference between the varieties in terms of yield of traits, such as e.g. 

B. a yield of more than 3 tons. In addition, the early maturity, the high proportion 

of straw and fiber fins makes the SB26 genotype an attractive genotype as an entry 

genotype for future breeding projects. 

Keywords: Cotton, Stepwise regression, Path Analysis, Cluster analysis 
 

 


