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 ده:يچک

پنبه به عنوان مهمترین گیاه لیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع در ارقاا  و اساتفاده از پتانسایل ارقاا             

رقا  ددیاد پنباه شاامل      5در ایان تحقیا    مختلف گا  مهمی در افزایش تولید در واحد سطح محساوب مای شاود.    

ساال در   یا  تكرار ، به مدت  3قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با پنبه در  ژنوتیپ های موف دورگهای موف  و 

متاری باا    8خا    1در هر پالت ارقا  ماورد مطالعاه در   . ندفتقرار گر ارزیابیمورد  ورامینی تبا رق  تجار منطقه مغان

و  وزهقا  عملكرد ، زودرسای ، تعاداد  شامل ارتفاع ، صفات مختلف کمی  مطالعه . در این کشت شدند 80×20فواصل 

تجزیاه واریاان  و    ،پا  از دماب بنادی    این تحقی ند. داده های حاصل از فتقوزه  مورد بررسی قرار گربیست وزن 

 NNC، ژنوتیپ های   کلاز نظر عملكرد نشان داد که  داده هانتایج حاصل از تجزیه واریان  . ندشدمقایسه میانگین 

و از لحاا  صافت    کیلوگر  در هكتار بیشاترین عملكارد    4500و   3100به ترتیب  با متوس  عملكرد   SK.S-C و

درصاد نسابت باه ساایر      89باا   NNC زودرسی که از صفات بسیار مه  در اصالح پنبه محسوب می شاود ژنوتیاپ  

 .ژنوتیپ ها زودرس تر بود

 عملكردزودرسی،، ژنوتیپ ،تنوعپنبه،  :های كليدیواژه
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 :و بررسی منابع مقدمه

درده  29گراد و متوس  دمای تابستان درده سانتی 14وست است که متوس  دمای ساالنه گیاهی گرما د پنبه،    

 .استدر گروه گیاهان تولید کننده الیاف  ترین گیاه لیفیمه . این گیاه باشدگراد برای زراعت آن مناسب میسانتی

آن مناسب بوده، انجا  شده و حدود های دور در نقاط مختلف دنیا که شرای  برای رشد و نمو کاشت این گیاه از زمان

 شده است.سال قبل از میالد در هندوستان کشت می 1900

، سطح زیر کشت پنبه در دهان 2003در سال  است. 2و دن  گوسیپیو  1دو لپه ای از تیره مالواسه یپنبه گیاه 

ی هند، چین، آمریكا و پاکستان میلیون هكتار رسید. باالترین سطح زیر کشت پنبه در دهان متعل  به کشورها 3/43به 

در این  داشته اند. 2003در سال  سطح زیر کشت پنبه را میلیون هكتار 2/4و  1/9، 4/9، 2/5می باشد که به ترتیب 

سطح زیر کشت پنبه در سالهای اخیر در استان دهان قرار داشت.  42هزار هكتار در رتبه  101میان کشورمان با تولید 

هكتار از اراضی منطقه  3900تا  4000 به طور متوس  1450تا  1488های سال  بینغیر بوده و مت )دشت مغان(اردبیل

 .(1450)عالیشاه،را به خود اختصاص داده است

صفات مرفولوژیكی و اگرونومیكی گیاه در برنامه های بهنژادی از اهمیت زیاادی برخوردارناد و در ساالهای اخیار        

به محصول بیشاتر،   دسترسیانتخاب برای زودرسی، انتخاب دهت  .کز شده استاصالح پنبه روی صفات متعدد متمر

و همچنین دستیابی به هتروزی  باال. ارقامی که از خاار    بخش های زنده و غیر زندهکیفیت باالی الیاف، مقاومت به 

امه هاای بهناژادی بمنظاور    شوند از لحا  کلیه صفات مورد ارزیابی قرار میگیرند و میتوان از این ارقا  در برن می وارد

در صافات  حفا  ایان   انتقال صفات ممتاز به ارقا  تجاری مودود و تهیه ارقا  پرمحصول و مناساب اساتفاده نماود.    

سالهای مختلف مستلز  ادامه دادن بررسی روی رق  از طری  اعمال سلكسیون است که در اغلب موارد به بهبود کمای  

تواند در راه تولید بیشاتر در مازارع و   . این بررسی می(Koehl and Lewis,2010)و کیفی رق  نیز منتهی شده است

 های بزرگی  به اقتصاد کشور نماید.همچنین کیفیت بهتر در کارخانجات نسادی کم 

                                                 
1. Malvaceae 

2. Gossypium 
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خیز به عنوان یا  اصال و پایاه    سلكسیون روی ارقا  تجارتی پنبه امری است که در بیشتر کشورهای پیشرفته پنبه    

شود. مؤسسات خصوصی تهیه و تولید بذور اصالح شده با استفاده از ایان رو  ضامن   ی بدان توده میاصالح نباتات

اند که گاهاً با ویژگیهای سااب   ای در بهبود ارقا  خویش داشتهحف  خصوصیات بذر تولیدی پیشرفتهای قابل مالحظه

 .(Smith and Cothren,1551)گیری داشته استآن رق  تفاوتهای چش 

 .دنا درصد از سطح کشت پنبه ایران و دهان را تشاكیل مای ده   50بیش از  )با طول الیاف متوس (پنبه های آپلند      

پیشرفت تكنی  ، تغییرات سیست  کشت و مسائل ددیدی که در زراعت پنبه مطرح می گاردد ضارورت تهیاه ارقاا      

 .(  Heitholt , 2009ات مورد نیاز را ایجاب می نماید)ددید با صف

کشاورزان پنبه کار و همچنین عوامل غیر مترقبه موداود در طبیعات و امكاان تغییارات      افزایشنیازهای رو به          

ژنتیكی تدریجی ارقا  پنبه در اثر عوامل مختلف ایجاب می نماید که بطور مستمر ارقا  ددید پرمحصول با ویژگیهای 

داتی پنبه پ  از عبور از قرنطیناه و ارزیاابی در ایساتگاههای    مناسب در دسترس باشند. بدین منظور هر ساله ارقا  وار

ساله مورد ارزیابی قارار  مای گیرناد. اگار      2تحقیقاتی اختصاصی، در مناط  مختلف پنبه کاری کشور طی آزمایشات 

ه ت الیاف و تحمل به بیمااری ورتیسالیومی مناساب باشاند با     یارقامی در کلیه زمینه ها اع  از عملكرد، زودرسی، کیف

عنوان رق  تجاری معرفی می گردند و اگر در بعضی صفات نسبت به رق  تجاری منطقه برتری نشان دهند باه عناوان   

. در ایان راساتا در داخال کشاور     (1434)حساینی ناژاد،  پایه مناسب دورگ گیری وارد آزمایشات به نژادی مای شوند 

ایساتگاه باه    12در  در ی  تحقی ی قرار گرفته است.ور مورد ارزیابسازگاری ارقا  ددید پنبه در مناط  پنبه کاری کش

که بعدها باا ناا  رقا      344-بلغاررق  در نهایت ده و شرق  ممتاز داخلی و خاردی ارزیابی  8سال سازگاری  4مدت 

 . (1431به عنوان زودرس ترین ژنوتیپ تعیین شد)المعی، نامگذاری گردید مهرتجارتی 
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می باشاد. در   پرمحصول در حال انجا معرفی ارقا   به منظورگسترده ای  یقاتتحق در تما  کشورهای پنبه خیز دهان

کانادا  طی آزمایش دو ساله چهار الین بدست آمده از گونه های مختلف پنبه از نظر ویژگیهای زراعی و کیفیت الیااف  

ی فیزیولوژیكی . در مكزی  شاخص ها(Boquet  and CoCo, 1554)با گونه هیرسوتو  مورد مقایسه قرار گرفتند

در رقا     کیفای الیااف   و دلتاپاین در آزمایشات مزرعه ای بررسی شدند. نتایج نشان داد که صافات  85ارقا  الکونای 

. گزار  آزمایش دیگری بر روی چند رق  پنباه نشاان داد کاه رقا      (Mergeai et al.,1553)الکونا مناسب تر بود

ناحیاه در   1ناحیاه در آمریكاا و    12واریته پنباه در   18ه  چنین تعداد  .دارای باالترین عملكرد و  بود  20دلتاپاین 

 412نشان داد که ارقا  کاوکر  حاصل از این مطالعه اسپانیا از نظر سازگاری و عملكرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج 

. در آزمایش دیگری چند (Heitholt , 2009)در همه شرای  آب و هوایی عملكرد باالیی تولید نمودند 50و دلتاپاین 

رق  پنبه از لحا  عملكرد و کیفیت الیاف و تحمل در مقابل بیماری پژمردگی ورتسیلیومی مورد مقایسه قرار گرفتاه و  

در برخای مطالعاات،   . (Koehl and Lewis,2010)به عنوان رق  برتر و تجاری معرفی گردیاد  1913-59رق  آکاال 

ی پژمردگی ورتسیلیومی نیز به عنوان صفات مورد لزو  در معرفی ارقا  مورد زودرسی و تحمل در مقابل بیمارصفات 

در چین و چند منطقه دیگر به مح  آزمون زده شادند. رقا     12و زانگمیان  30Eارزیابی قرار گرفته اند. ارقا  آفریقا 

 4080Bزمایشی، رق  آکاال زانگمیان در کلیه مناط  تحمل باالیی در مناط  بیماری از خود نشان داد. در مكزی  طی آ

   .(Singh, 1558از نظر تحمل به بیماری و زودرسی ممتاز شناخته شد )

پیشرفت تكنی  ،تغییر در سیست  های کاشت و نیز مسائل نوین در زراعت پنبه ضرورت تهیاه ارقاا  ددیاد باا            

باا خصوصایات کمای    محصول رقا  پر دستیابی به ا هدف این تحقی ، صفات اصالحی مورد نظر را ایجاب می نماید.

 .برتر نسبت به ارقا  تجارتی فعلی می باشد
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  :مواد و روش ها

را دریافت و در بهار دومین شخ  زده شد.  اول در زمستان زمین مورد نظر اولین شخ تحقی ،  در سال اول و دو    

پا    4/2در زمان کاشت و  1/ 4تار  )کیلو گر  در هك 200پ  از دیس  و ماله کشی اول توزیب کود اوره به میزان 

کیلوگر  در هكتار انجا  و پ  از دیس  زنی دو    200از کاشت به صورت سرك ( ، کود فسفات آمونیو  به میزان 

 لیتر در هكتار انجا  و در نهایت عملیات فارو کشی و کشت انجا  شد.   4به میزان  سوناالن، توزیب علفكش 

ورامین  پنبه همراه با رق  تجاری وارداتیرق  شامل دورگهای پیشرفته و ارقا  موف   5 در این تحقی              

  مغان( دشت )تكرار  در استان اردبیل 3تیمار( در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با  10شاهد )مجموعاً  بعنوان

 ند.فتمورد مطالعه و بررسی قرار گر

 ارقا  مورد بررسی عبارتند از : 

GN-B 

SP-341 

N2G-AB 

SP-342 

No:210 

NNB 

G-R-4 

STB-A 

NNC 

Varamin 
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سانتیمتر و فاصاله   80)فاصله بین ردیف  80×20کشت متری با فواصل  8خ   1در هر پالت ارقا  مورد مطالعه در    

، زودرسای، تعاداد و وزن   عملكارد شامل صفات مختلف کمی  ،تحقی در این  .نددکشت شسانتیمتر(  20روی ردیف 

خ  وس  نای  متار باه عناوان      3در مرحله برداشت از ابتداء و انتهای  یادداشت برداری شدند.بوته  ارتفاع و قوزه 20

 حاشیه و برا ی حذف اثرات حاشیه ای حذف می گردد.

 3بوته بطاور تصاادفی از    9 داین تحقی  تعدابه منظور محاسبه صفات ارتفاع بوته، تعداد و وزن متوس  قوزه در       

، وزن قاوزه هاا باا    قاوزه  دهر تیمار انتخاب و پ  از اندازه گیری ارتفاع بوته با خ  کش و شمار  تعادا خ  وس  

بوته برای هر تیمار یا رقا  صافت ماورد نظار یادداشات       9ن گیری از یترازوی حساس مشخص و در نهایت با میانگ

صافت  قوزه باه عناوان یا      20وزن صفات پنبه، صفت ات مربوط به قابل ذکر است در مطالع .گردیدبرداری و ثبت 

 قرار می گیرد. ارزیابیویژه مانند وزن هزار دانه در گند  مورد 

د. باو آباان مااه   اواسا   دراواس  مهار مااه و چاین دو     در دو چین یا مرحله انجا  شد، چین اولبرداشت پنبه در      

اشت باه صاورت دساتی و باه وسایله      برد است.هر تیمارشت به عنوان عملكرد کل محصول مجموع دو مرحله از بردا

 کارگر انجا  گردید.

 Gomez andآنااالیز گردیدنااد)  SASو   MSTATCداده هااای بدساات آمااده بااا اسااتفاده از ناار  افزارهااای 

Gomez,2010.) 
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 و بحث: نتایج

کاه   نشاان داد  مختلاف داده های یادداشت برداری شده ، تجزیه واریاان  صافات    براساس  تجزیه و تحلیل         

اخاتالف   % 9احتمال صفات وزن بیست قوزه ، عملكرد کل و زود رسی در سطح ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر 

 . (1)ددولداشتندبا یكدیگر معنی داری 

باا   NNC ژنوتیپ با استفاده از رو  آزمون چند دامنه ای دانكن نشان داد که صفت زودرسی مقایسه میانگین       

این نتیجه با نتایج  .(2)ددولدرصد نسبت به بقیه ژنوتیپهای مورد آزمایش در صدر قرار گرفت  89سی زودرمتوس  

 ( مطابقت دارد.1553بدست آمده از مطالعات مرگئی و همكاران)

یا کرت واحد قوزه در  20صفت وزن  از نظرکه  گردیدهمچنین با توده به ددول مقایسه میانگین مشخص       

گر  بیشترین مقدار را به خود  130و  134، 131ا ه ترتیب بب SP-342و NNC  ، SK.S-Cهای پ ژنوتی، تیمار 

ارقا  مورد مطالعه در ارقا  مشابه با ( 1431( و المعی)1434در مطالعات حسینی نژاد). (2)ددولاختصاص دادند

 تحقی  حاضر  چنین نتایجی را نشان دادند.

و  3100 به ترتیب با   SK.S-C و  NNC های   ژنوتیپل و  در هكتار،  عملكرد ک میزانصفت رابطه با در      

و به دست آمده  نتایج .(2)ددولمقدار را به خود اختصاص دادندبیشترین در هكتار عملكرد و  کیلوگر   4500

   ( مطابقت دارد.1450با نتایج حاصل از مطالعه عالیشاه )برتری ارقا  مورد مطالعه 

منطقه مغان صفات زودرسی و میزان عملكارد و  از اهمیات قابال     کشور ما  و بخصوص  اینكه دربا توده به       

 پردازی .ای برخوردار است به تحلیل این صفات میمالحظه
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در اصالح گیاه پنبه صفات مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرند ولی در این میان دو صفت مه  و اساسی زودرسی    

مطرح است. در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای پنبه خیزدهان این صافات در برناماه هاای    و عملكرد و  بیشتر 

به همین خاطر این دوصفت را مورد بحث قارار مای   اصالحی مدنظر قرار گرفته اند و از اهمیت خاصی برخوردارند. 

 دهی .

 صفت زودرسی      

خاصی بر خوردار است. گیاه پنبه نیز از این قاعاده   در تما  محصوالت کشاورزی بهاره از اهمیت صفت زودرسی     

باا زماان کاشات    مستثنی نبوده و زمان رسیدگی در این گیاه از اهمیت بیشاتری برخاوردار اسات. زودرسای در پنباه      

ژنوتیاپ هاای   گار را در گازینش   از صفاتی است کاه نظار اصاالح   و دارد  تنگاتنگ رابطهدر منطقه  همحصوالت پائیز

 زودرسی  مقایسه میانگین صفت، تحقی در این  .کندبه خود دلب می ارقا  و تكمیلی قایسات مقدماتیدر م وارداتی و

نسبت به سایر ارقا    NNCژنوتیپ های مختلفی را تفكی  نمود و نشان داد که کالس ،مورد آزمایش هایتیماربرای 

در آن مواداه مای شاوند و همچناین      کشت در مناطقی که با سارمای زودرس پاائیزه  زودرس باالتری داشته و دهت 

با کشات ارقاا    چون  بوده و قابل توصیه استمناسب  کشت گند  از محصوالت رایج منطقه محسوب می شودمناط  

 . خالی می گردد برای کشت محصوالت پائیزه به موقب زمینزودرس، 

 صفت عملكرد کل     

در پنبه نیز عملكرد کل و  یعنای مجماوع الیااف و    . اشدهدف نهائی در همه گیاهان زراعی  عملكرد نهائی می ب     

 به حساب می آید.بذر یكی از صفات بسیار مه  بوده 
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این صافت، باین ارقاا  ماورد     و مقایسه میانگین در رابطه با صفت عملكرد کل بر اساس ددول تجزیه واریان        

از صفات مه  و اساسی در تولید و  عملكرد ودود دارد. با در نظر گرفتن اینكه صفت  تفاوت های فاحشیآزمایش 

پتانسایل  به علت دارا بودن  مطالعه در این تحقی مورد  ژنوتیپ های برخی ازید که آآید چنین بر میپنبه به حساب می

 .ی به حساب می آیندترمناسبدایگزین های مهر و ورامین ، یعنی ارقا  کشور تجارتی ارقا   نسبت بهعملكرد باالتر 

  نماودن صاغت   تنها دارا بودن بیشترین عملكرد برای انتخاب ی  ژنوتیپ برتر کاافی نمای باشاد لاذا باا لحاا       البته

   دارای خصوصیات بارز به صورت همزمان می باشد. NNCژنوتیپ  ،تما  دوانب تحقی  زودرسی و با دمب بندی

نوتیپ هاا باه عناوان کاندیادای     با دارا بودن خصوصیات برتر نسبت سایر ژ NNCژنوتیپ پر محصول و زودرس    

برتر انتخاب گردید و با دمب بندی نتایج بدست آمده و همچنین اصالح صفات مختلاف و  کشات ایان ژنوتیاپ در     

این ژنوتیاپ باا ناا  سااددی معرفای و نامگاذاری        59قالب پروژه های ترویجی در مناط  پنبه کاری کشور در سال 

 گردید.

 نتیجه گیری:

ست آمده از این تحقی ، مشخص می گردد که رق  یا ارقا  مختلف دارای پتانسیل عملكرد و با بررسی نتایج بد 

صفات برتری در مناط  مختلف می باشند ودر شرای  اقلیمی هر منطقه بایستی رق  و یا ارقا  مناسب برای آن اقلی  

ا دارا بودن عملكرد بیشتر ژنوتیپ مورد کشت و کار قرار گیرد. در منطقه مغان نیز با توده به اهمیت صفت زودرسی ب

NNC بهتر کشور برای توصیه این رق  برای کشت در سایر مناط   ه و قابل توصیه است.مناسب تشخیص داده شد

 .انجا  شود کشور نیز در سایر مناط  پنبه کاریاین تحقی  است 
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 پهای مورد مطالعه( صفات مختلف ژنوتیMS: نتایج تجزیة واریان  و میانگین مربعات ) 1ددول 

منابع 

 تغییرات

درجة 

 آزادی
 Df 

 ارتفاع

 (cm) 

 تعداد قوزه

 )عدد(

وزن بیست 

 قوزه

(gr) 

 زودرسی

)%( 

 عملكرد کل

(Kg/ha) 

 8/1720022 85/121 222/0 37/0 73/1 4 تكرار 

 5 ns 89/10 ns21/1 **34/193 **4/227 **8/2773218 ( Gژنوتیپ )

خطای 

 آزمایش

23 93/82 71/1 01/200 32/171 1292338 

 3/4034 31 8/3811 0/11 1/81  کل میانگین

C.V. - 4/8 3/13 1/13 8/10 9/11 

ns     1: معنی دار در سطح احتمال **       %9: معنی دار در سطح احتمال *: عد  اختالف معنی دار% 

 

 

 

 

  صفات مختلف در ارقا  امیدبخش پنبه : مقایسه میانگین 2ددول 

عملكردکل  زودرسی)%( یپنا  ژنوت

(Kg/ha) 

وزن بیست 

 (grقوزه)

 تعداد قوزه (cmارتفاع)

SP-137 ab 15 ab 3773 bc 721 abc 22 77  a 

SP-132 b 71 ab 3712 a 741 a 22 77  a 

No:271 ab 13 bc 2137 ab 733 abc 22 a    77 

NNC a 25 a 4711 a 747 bc 17 a   71 

G-R-3 ab 14 c 2712 ab 737 c 15 ab   7 

STB-A a 12 a 3471 ab 727 ab 23 a   77 

SK.S-C ab 13 a 3711 a 743 a 22 a   71 

N2G-AB a 12 ab 3421 ab 733 bc 11 a   72 

Varamin 17  ab 

 

ab 3477 ab 734 abc 22 a 73 

NNB 72   a 

 

2712   bc 

 

bc 724 bc 12 a   74 

 باشند از نظر آماری در یك گروه قرار می گیرند.می رك تحروف مشمیانگین هایی که دارای 
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Abstract: 

Cotton is of particular importance  in fiber crops. Variation in the cultivars and the 

potential of different cultivars is an important step in increasing production per unit 

area. In this study, nine new varieties of cotton including cotton hybrids successful and 

successful genotypes in a randomized complete block design with four replications,  

with Varamin camecial cultivar were evaluated in the Moghan region  for one year. In 

per plot cultivars were planted in 6 line with 8 meter length  at intervals of 05 × 85. In 

this study quantitative traits such as height, yield, early maturity,boll number and boll 

weight were studied. Data from this study after sum up, were analysis of variance and 

mean comparisons. The results of analysis of variance indicated that the total yield, 

genotypes NNC and SK.S-C, respectively, with average yield of 4155 and 9355 kg per 

hectare, the highest yield and the yield precocity of the most important traits in cotton 

breeding is NNC genotype is 81% more than other genotypes was premature. 
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