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  غانهيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي م-3 واحد تبريزاسالمي دانشگاه آزاد استاديار  -2 
  

  چكيده
 مستلزم شناخت رد،كعمل بهبود جهت در ياصالح برنامه يك يزير برنامه . است پنبه اصالح مهم اهداف از يكي ردكعمل شيافزا

به منظور آگاهي از ميزان تنوع عملكرد برخي از ارقام پنبه آزمايشي در  .باشد يم ردكعمل بر مؤثر مختلف صفات نيب روابط و عتيطب
انجام شد. بذور ارقام مورد بررسي قبل از كاشت با سموم قارچ در پارس آباد مغان رار كت سهبا  يامل تصادفك ياه كقالب طرح بلو

 و يزودرسقوزه،  20وزن  بوته، ارتفاعن طرح صفات يمورد كشت قرار گرفتند. در ا ماهكش ضد عفوني گرديد و در تاريخ اول خرداد 
انس نشان داد كه اختالف بين ارقام در تمامي صفات يه واريج حاصل از تجزير گرفتند. نتاقرا يل آماريه و تحليعملكرد كل مورد تجز

ه ارقام كن مشخص شد كق آزمون دانياز طر معني دار بوده و با توجه به مقايسات ميانگين قوزه 20وزن مورد بررسي بجز صفت 
Opal وNNC   لوگرم در كي 2205رد (كن عمليمتركرد را داشتند. كن عملكيلوگرم در هكتار بيشترين ميزا 4150با عملكردي در حدود

  ) بود كه در پايين ترين گروه قرار گرفت.No.200( 6تار) مربوط به رقم شماره كه
  

  وزه، زودرسي، عملكردقپنبه،  ارقام: واژه هاي كليدي
 

  مقدمه
نبه گياهي است دائمي و گل دار (دو لپه) از تيـره  پ. شود يشت مك افيال ديتول هدف با شتريب هك است مهم يپنبه يكي از گياهان صنعت

و از جنس گوسيپيوم كه ذاتاً چند ساله و گرمسيري بوده، ولي امروزه با توجه به توسـعه كشـت    2(مالواسه)، زير طايفه هيبيسكا 1پنيرك
ه با طول دورة رشد حدود آن در مناطق سرد خارج از موطن اصلي ودور از خط استوا، يكساله شده است و به صورت گياهي يك سال

در بازار جهاني در ميان پنج دانه روغني مهـم   سانتي متر رشد مي كند. 120الي  60روز، به صورت درختچه اي كوچك با ارتفاع  200
بع بسيار خوبي از يعني سويا، آفتابگردان، پنبه بادام زميني و كلزا، پنبه دانه در مقام دوم قرار دارد. علت اين امر، آن است كه پنبه دانه من

روغن و پروتئين است و متجاوز از يك قرن است كه روغن آن به صورت خوراكي مصرف مي شود و هيچ اثـر زيـان آوري مشـاهده    
دانه هاي روغني برآورنده بسياري از نيازهاي امروز جامعه ما به ويـژه غـذاي مـورد نيـاز انسـان اسـت.        .)1374نشده است (ناصري، 
ند بر خوردار از اقليم هاي متفاوت ومتنوع است اما عرصه هاي قابل كشت و زرع آن محدود و حتي بـراي تـامين   سرزمين ايران هر چ

 تـار كه ونيليم 36 و باشد يم تاركه در لوگرمكي 709متوسط  طور به آن يجهان ردكعمل زانيم نيازهاي داخلي گاهاً نيز ناكافي است. 

 ا بـه يكآمر و نيچ ، هند يشورهاك و بوده تن ونيليم 117 انه آنيسال ديتول زانيم. است داده اختصاص خود به را يشت جهانك سطح

  ).2006 اند (فائو، اختصاص داده خود به را پنبه شتك ريز سطح نيباالتر بيترت
ـ كـه حساسـيت ز   دانسـت  هم با صفات يينها را محصول آن توان يم هك است دهيچيپ اريبس و مهم صفت يكدانه  ردكعمل  بـه  يادي

 باشـد  داشـته  اثـر  آن يرو ميمسـتق  طور به هك يژن حال به تا هك است نيپائ يبه قدر ردكعمل يريپذ دارند. وراثت يطيمح وساناتن

                                                 
1.  Malvaceae                 2. Hibisca               
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 و پـور  يرد (نبـ يـ گ يمـ  صورت ردكدر عمل مؤثر صفت چند اي يك يبرا ميرمستقيغ نشيق گزيطر از آن بهبود و است نشده شناخته
 پنبـه  در بكيـ تر نـو  ييهـا  ني ال تيال ديبريه ردكاجزاء عمل و ردكعمل يرو يبررس ) در2007اران (كو هم وانگ ).2006اران، كهم

 در بوتـه،  غـوزه  تعـداد  پنبـه،  اصالح در نيبنابرا . است بوده را دارا پنبه افيال ردكعمل در سهم نيشتريب بوته در غوزه افتند، تعداديدر

هفـت رقـم    يمطالعه بـر رو  يك) در 1370( ينعمت .است پنبه يدهايبريه رد انتخاب يارائك شيافزا جهت در ابزار نيتر مهم و نياول
ه رقم كد يجه رسين نتيارقام را مشخص نمود و به ا يداريزان پايم يشور به مدت سه سال زراعك ياركممتاز پنبه در هفت منطقه پنبه 

توسـط   يگـر يد يدر بررسـ  دهد.ينشان م يخوب يزگارسا  6-ندكو تاش 010ن رقم بوده و پس از آن ارقام ين سازگارتريورام يتجارت
و مطالعه قرار دادند  يابيپنبه را مورد ارز يو خارج يرانيته ايشور، هشت واركنه منطقه  يقاتيدر مزارع تحق) 1376نعمتي و همكاران (

با  يل و خراسان رقميدر استان اردب ند.ينما يشور معرفك يشمال و شمال شرق ياركشت در مناطق پنبه كو موفق شدند دو رقم جهت 
). 1376المعي، موجود دارد( ينسبت به ارقام تجارت يزودرس  %20ش محصول وحدود يافزا  %10ه معادل كده يگرد يعنوان مهر معرف

ش در محصـول   يدرصد افزا يكه هر كر است كالزم به ذ شده است. يرا معرفكا يا عنوان ساب يديز در استان گلستان رقم جديرا نيخا
 وش، ردكـ عمل بر ات مؤثريخصوص ييشناسا ، پژوهش نيا انجام از هدف شور به دنبال دارد.كد در سطح يتن اضافه تول 6000حدود 

ش در محصـول   يدرصد افـزا  يكه هر كر است كالزم به ذ رد مي باشد.كعمل با و گريديك با صفات مختلف نيب روابط از يبهتر كدر
 وش، ردكـ عمل بر ات مؤثريخصوص ييشناسا ، پژوهش نيا انجام از هدف ه دنبال دارد.شور بكد در سطح يتن اضافه تول 6000حدود 

  رد مي باشد.كعمل با و گريديك با صفات مختلف نيب روابط از يبهتر كدر
  

   مواد و روش ها
ان يرقم از م دهآزمايش تعداد  نيا دردر اطراف پارس آباد مغان انجام گرديد. مزرعه اي  در 1391-92ل زراعي  سا در پژوهش نيا

در قالب طرح ) Varamin  ،NNC ،NNB ،sindos80  ،Opal ، No.200 ،Cukorova ،4.S.4 ،Beli Izovar ،SK.S-C(ارقام وارداتي پنبه 
ن يمتر بيسانت 80شت كبا فواصل  يمتر 6خط  4ش شامل يرت آزماك. هر شت قرار گرفتكرار مورد كبا سه ت يامل تصادفك يهاكبلو

ن شخم را ين مورد نظر اوليزمستان زمروش كار به اين صورت بود كه در خطوط در نظر گرفته شد.  يمتر روينتسا 20خطوط و 
 يك سومتار  (كلو گرم در هكي 200زان يود اوره به مكع ياول توز يشكو ماله  كسين شخم زده شد. پس از ديافت و در بهار دوميدر

تار انجام و پس از كلوگرم در هكي  200زان يوم به ميود فسفات آمونك)،  كاشت به صورت سركپس از  دو سوم اشت وكدر زمان 
  2/82/ 18خ يشت در تاركو  يشكات فارو يت عمليتار انجام و در نهاكتر در هيل 5/2زان يش ترفالن به مكع علفيدوم، توز يزن كسيد

و  عملكرد كل، تعداد غوزه، ارتفاع بوتهشامل  صفات مورد مطالعهعمليات داشت براي هر تكرار يكسان انجاكم گرفت.  انجام شد.
سطح  چهار خط وسط انجام شد. ياشت روكخطوط  يم متر از ابتدا و انتهايپس از حذف ن نيز برداشتمي باشند. عمليات  زودرسي

در قالب  SPSSو  MSTAT _ Cر پس از بررسي نرمال بودن توزيع داده ها توسط نرم افزا مترمربع بود. 32رت كل برداشت در هر ك
ش با استفاده از آزمون چند يآزما يمارهايدار بودن اثر ت ين در صورت معنيانگيسه ميه شدند. مقايطرح بلوك هاي كامل تصادفي تجز

  انجام شد. %1و  %5ن در سطح احتمال كدان يدامنه ا
  

  نتايج و بحث
صفات براي  اساسبر اين  .ده استيدرج گرد 2ق در جدولين تحقير اصفات مورد مطالعه د يانس برايه واريج حاصل از تجزينتا

اختالف معني داري بين ارقام مورد مطالعه  5در سطح احتمال و براي زودرسي  درصد 1در سطح احتمال رد كل، كعمل و ارتفاع بوته
 10مطالعه رقم شماره  ين ارقام مورددر بغوزه اختالف معني داري در بين اين ارقام وجود نداشت. 20براي صفات وزن  وجود داشت.

)SK.S-C قرار گرفتند و  در كالس برتري 1و  4سانتي متر بلندتر از ساير ارقام بوده و به همراه ارقام شماره  96) با ارتفاع نزديك به
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در كالس پايين تري قرار  سانتي متر كوتاه قدترين ارقام بوده و به همراه ساير ارقام 3/73) نيز با ارتفاع حدود Opal( 5رقم شماره 
درصد داراي بيشترين درصد  81/86و  13/87ن يانگي) به ترتيب با مOpalو  Varamin( 5و  1ارقام شماره  از نظر زودرسي نيز.گرفت

م نيز مربوط به ارقا ين درصد زودرسيمتركالس برتر قرار گرفتند. كدر  7و  4، 3، 9، 10، 2زودرسي بوده و به همراه ارقام شماره 
 2و  1، 5ارقام شماره . قرار گرفتند و ديررس ترين ارقام محسوب شدند C) بود كه در گروه S.4.4و  No.200( 8و  6شماره 

)Opal ،Varamin   وNNC رد مي باشند. اين ارقام به ككيلوگرم در هكتار داراي بيشترين ميزان عمل 4150) با عملكردي در حدود
  در كالس برتري نسبت به ساير ارقام مورد مطالعه قرار گرفتند.) sindos 80( 4همراه رقم شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  بوته ن ارقام مورد مطالعه از نظر ارتفاعيانگيسه مي. مقا1شكل

 . تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه ارقام مختلف پنبه 1جدول 

 منابع تغيير درجه آزادي ارتفاع بوته قوزه 20وزن  زودرسي عملكرد كل

*64/80692 ns 481/0 ns 33/107 ns 5/16 2 تكرار 

**4/495695 *88/1 ns 91/115 **13/155 9 ارقام 

 اشتباه آزمايشي 18 23/30 77/72 742/0 09/17094

 ضريب تغييرات(درصد) 58/6 53/6 01/1 53/3

ns ، * 1و  %5دار در سطح احتمال دار و معنيبه ترتيب غير معني **و% 
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   ين ارقام مورد مطالعه از نظر زودرسيانگيمسه ي. مقا2شكل

 
  لكرد كن ارقام مورد مطالعه از نظر عمليانگيسه ميمقا. 3شكل   
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Abstract 
 
One of the important aims to cotton reform is its performance increasing. Planning is a reform program to 
increase performance and it requires reorganization of the nature and relations between different 
characteristics affecting performance. To inform the level of variation in performance of some cotton types, 
randomized complete block design repetition was conducted in Parsabad. A verity of seeds was insecticides 
and fungicides before planting and was evaluated on the first of June. The current plan analyzes plants 
characteristics such as; height, weight of 20 bolls, precocity, and their total performance. The obtained 
results indicated that the difference between all cotton types except weight of 20 bolls were significant with 
regard to average comparison posts by Duncan revealed that the types Optal and NNC has the most 
performance among others. The lowest performance (2205 kg/hectare) was related to type G (No,200) which 
was ranked in the lowest group. 
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