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 21/3/12؛ تاريخ پذيرش:   2/11/11تاريخ دريافت: 

 چكيده
تكرار سه ی كامل تصادفي با هاژنوتيپ مختلف پنبه در قالب طرح بلوك 22در اين تحقيق، تعداد 

 پنبه كشور مورد مقايسه قرار گرفتند تا عالوه بر مطالعه صفات موثر در يدر دو ايستگاه تحقيقات
های آنها جهت زودرسي، غربال ژنتيكي گرديده و در صورت دارا بودن صفات مهم اصالحي از بهترين

ی ويژه زودرسي استفاده گردند. درطول هاو ايجاد كلكسيون هاگيریجايگزيني و يا برای دورگ
ه، تعداد آزمايش، صفات مختلفي از قبيل عملكرد محصول، درصد زودرسي، تعداد و وزن قوزه، ارتفاع بوت

ميانگره مورد  لينی رويا و زايا، طول بلندترين شاخه رويا، طول شاخه زايای پنجم و طول اوهاشاخه
از نظر  هاداری را بين ژنوتيپاختالف معني ،واريانس مركب صفات تجزيه .برداری قرار گرفتنديادداشت

عملكرد و زودرسي نشان  ،ن قوزهوز ،تعداد شاخه رويا، طول بلندترين شاخه رويا، طول اولين ميانگره
 ،تابالديال ،304-، شيرپان245-بلغار ،423-سای اكرا یهاداد. براساس مقايسه ميانگين، ژنوتيپ

-، شيرپان245-بلغار یهااز نظر عملكرد كل وش و ژنوتيپ 1211- و چكوروا 111-كرما ،245-شيرپان
و اولتان از نظر درصد زودرسي در صدر  13-نازيلي ،304-شيرپان ،3-تاشكند ،225-، بلي ايزوار، ب245

سازد. همچنين صفت ی زودرس را فراهم ميهاقرار گرفتند كه اين امر امكان شناسايي و انتخاب ژنوتيپ
ولي با طول اولين  ،تعداد شاخه رويا و طول بلندترين شاخه رويا همبستگي منفي ،زودرسي با وزن قوزه

ی مورد هامتوسط زودرسي كليه ژنوتيپ ،اساس نتايجبر .داد دار نشانميانگره همبستگي مثبت معني
درصد  24/34 عنوان شاهدبه در حالي كه ميزان زودرسي رقم تجاری ساحل ،درصد بود 21/23بررسي 

رود از طريق سلكسيون درصد برآورد گرديد. بنابراين انتظار مي 11/12ترين ژنوتيپ و در مورد زودرس
  درصد افزايش داد. 22ودرسي پنبه را تا ی زودرس بتوان زهاژنوتيپ

 * ، سلكسيونپنبه، زودرسي، ژرم پالسم، ژنوتيپ :کليدي هايواژه

                                                        
 yahoo.comkghasemibezdi@مسئول مكاتبه: *
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  مقدمه

كاری كشور و پراكندگي جغرافيايي آنها و همچنين كمبود ی مناطق پنبههابا توجه به ويژگي

زودرس آخر فصل همراه ای مناطق كوتاه بودن فصل رشد پنبه كه با سرمای نزوالت آسماني و در پاره

باشد. بررسي و لزوم توجه به مساله زودرسي در تحقيقات پنبه بيش از پيش مورد تاكيد مي است

اولين گام در بكارگيری اين صفت جهت توسعه  ،مطالعه تنوع ژنتيكي موجود در سطح گونه

 د.آيبه حساب ميهای اصالحي گياهان اندازهای برنامهچشم

جديد پنبه به كشور و بررسي آنها تاكنون ارقام قابل توجهي شامل از طريق ورود ارقام 

انتخاب و مورد  غيرهكولرهاندردويلت، آكاال، گيزا، هوپي كاال، دلتاپاين، دكتر عمومي، بختگان، مهر و 

كه ارقام مورد كشت در ايران مستقيماً وارداتي بوده و يا حاصل طوریاند، بهكشت قرار گرفته

های اين رهگذر، بررسي (. در1551م وارداتي جهت توليد ارقام جديد هستند )نعمـتي، گيری ارقادورگ

تواند در های زراعي خود مياست كه با ويژگي منابع ژني، منجر به معرفي رقم زودرس مهر گرديده

عنوان رقم زودرس اين رقم به ،(. در حال حاضر1555مناطقي از كشور مورد كشت قرار گيرد )المعي، 

باشد ميگردد. مشكل اين رقم طول الياف كوتاه آن مير مناطق با دوره رشد كوتاه مانند مغان كشت د

 كه برای صنايع نساجي زياد مناسب نيست.

ی هاگيری در تمام طرحی مورد اندازههاعنوان يكي از شاخصعالوه بر آن، امروزه زودرسي به

در آزادسازی ارقام تجارتي و ممتاز غيرممكن  صفت تحقيقاتي پنبه به شمار آمده و چشم پوشي از اين

پذيری و رابطه بر روی نحوه توارث 1555رسد. طبق بررسي گودوی و پالومو در سال مينظر به

توليد شده پنبه كه همگي از  1F 21والد و  1متغيرهای مورفولوژيكي و فنولوژيكي با زودرسي برروی 

وتاه و همچنين ارقامي كه در اولين شاخه زايا دارای گره كمتری گونة زراعي هيرسوتوم بودند، ارقام پاك

 تر بودند.بودند، زودرس

صورت شود كه بهجهت محاسبه زودرسي از شاخص ضريب رسيدگي استفاده مي معموالً

غيرمستقيم از نسبت وزن وش در چين اول به كل وش برداشت شده محاسبه و به صورت درصد بيان 

های مختلف از جمله تعداد روزها تا توان از روشتعيين درصد زودرسي ميشود. همچنين جهت مي

كلي  طور(. به1553 ،درصد گلدهي در مزرعه استفاده نمود )سرونجگي 20اولين گل و تعداد روزها تا 

عوامل تاثيرگذار بر زودرسي عبارتند از تاريخ كاشت، درجه حرارت طي دوره رشد، ماندگاری اولين 

ی ايجاد شده بر روی بوته، شماره اولين گره توليد كننده شاخه زايا، سرعت ها، تعداد گرههاها و قوزهگل

كه تمام اين عوامل تحت تاثير محيط و ژنتيك  های جديد و مدت زمان باز شدن قوزههاتوليد گره

 باشند.مي
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اه بر روی در مورد سهم اثرات محيط و ژنتيك گي 1553كربي و همكاران طي بررسي خود در سال 

بر روی بوته و  هازودرسي اظهار نمودند كه زودرسي محصول به عوامل تاريخ كاشت، تشكيل زود هنگام قوزه

ی ماندگار طي دوره طوالني گلدهي بستگي دارد. نتايج آنها نشان هاقدرت و استعداد گياه برای تشكيل قوزه

باشد و البته اين ميثر ژنتيك گياه و نوع واريته دهد كه اثرات محيط بر روی زودرسي به مراتب بيشتر از امي

 نتيجه است.بدان معني نيست كه اثر سلكسيون بر روی انتخاب ارقام زودرس بي

تر ينيی پاهای زايا در گرهها، فاكتورهايي از قبيل وجود شاخه1552طبق گزارش هيتلت در سال 

از عوامل اصلي دخيل  هااه و بلوغ سريع قوزهدر طول رشد گي هاگياه، ماندگاری تعداد بيشتری از قوزه

 باشند.ميتحت تاثير رقم، شرايط آب و هوايي و مديريت مزرعه  در زودرسي هستند كه شديداً

پذيری صفت برروی نحوة توارث  1555همچنين در تحقيقي كه توسط پالومو و گودوی در سال 

صورت گرفت، گزارش گرديد كه زودرسي  زودرسي و رابطه اين صفت با ميزان عملكرد و درصد الياف

شود. از بين فاكتورهای مورد مطالعه در مبحث زودرسي، تنها فاكتوری كه باعث كاهش عملكرد مي

 داری با عملكرد نشان داد، تعداد روزهای الزم تا باز شدن اولين قوزه بود.رابطه معني

عنوان فاكتوری مطلوب در افزايش يا هبيان نمودند كه زودرسي ب 1551در سال  همكاراناستايلر و 

. در واقع اهميت زودرسي استميليون هكتار از اراضي ديم تگزاس مورد توجه  دوپايداری عملكرد در 

 باشد.در فرار از شرايط خشك آب و هوايي انتهای فصل در منطقه مي

ولي  ،شودوليد ميموجب بهبود سيستم ت ،زني تا برداشتكوتاه شدن فاصله بين جوانه ،از نظر زراعي

احمد و عملكرد كل محصول كاهش خواهد يافت.  ،واضح است كه به خاطر پيش افتادن زمان برداشت

های پايين های زايا در گرهگزارش نمودند كه فاكتورهايي از قبيل وجود شاخه 1553در سال  همكاران

گياه از عوامل اصلي زودرسي ها در طول رشد و بلوغ سريع ساقه، باقي ماندن تعداد بيشتری از قوزه

 گيرند.واسطه رقم، آب و هوا و مديريت مزرعه تحت تأثير قرار ميههستند كه شديداً ب

باشد. با يكي از مزايای ارقام زودرس پنبه نياز آبي و كودی كمتر آنها نسبت به ارقام ديررس مي

كه كاهش طوریبه ،حدی كاهش دادها را نيز تا توان صدمات آفات و بيماریكاشت ديرتر اين ارقام مي

خسارت هليوتيس در مزارع پنبه با كاشت ديرتر آن مشهود بوده است. در واقع دليل كلي اين مسئله، 

های ذكر شده است. در برنامه هابيشتر مربوط به قرار گرفتن كوتاه مدت گياه در مقابل آفات و بيماری

 ،كنند )مورسایميروز تأكيد  130د پنبه تا رش هاصالح زودرسي در كشور سودان، بر كاهش دور

ی زودرس پنبه جهت كنترل برخي از آفات مهم نظير سرخرطومي پنبه، ها(. استفاده از واريته1553

 كرم سرخ و كرم قوزه نيز حائز اهميت است.
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 هاواد و روشم

طبيعي زی و منابعآباد گرگان و ايستگاه تحقيقات كشاورشمها اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات پنبه

تيمار  22ی كامل تصادفي شامل هااجرا گرديد. برای اجرای تحقيق، از طرح بلوك 1410گنبد در سال 

تكرار استفاده شد. تيمارهای آزمايشي كه شامل تعدادی از ارقام پنبه تتراپلوئيد موجود در  4و 

، 245-ند از: بلغاربود ند عبارتپالسم موسسه تحقيقات پنبه كشور و اكثرشان از منابع خارجي بودژرم

، 10-، سيندوز111-، كرما225-رس موتاژنز، ب، بلي ايزوار، زود245-، شيرپان304-، شيرپان344-بلغار

، 3-اس-No.200 ،No.228 ،No.259 ،010 ،3، 3-، تاشكند1-، اولتان، تاشكند13-تابالديال، نازيلي

 و ساحل. 423-را، سای اك34435، 44-، سای كاال12031-3، 1211-چكوروا

متر در نظر گرفته شد. دو سانتي 10×20متری و با الگوی كاشت  3خط  3هر كرت آزمايشي شامل 

و  هاعنوان حاشيه در نظر گرفته و كليه آماربرداریخط طرفين و نيم متر از ابتدا و انتهای خطوط را به

در هر  ،وصيات مورد بررسيگيری خصمنظور اندازهمحاسبه عملكرد از دو خط وسط صورت گرفت. به

ی انتخابي هاروی بوته هابرداریگذاری شدند و كليه يادداشتبوته تيپيك انتخاب و عالمت 2تيمار 

 انجام گرفت.

تعداد شاخه  -4تعداد شاخه رويا؛  -2ارتفاع بوته؛ -1ترين صفات مورد بررسي عبارت بودند از: عمده

وزن قوزه؛  -5طول اولين ميانگره ؛  -3ل شاخه زايای پنجم؛ طو -2طول بلندترين شاخه رويا؛  -3زايا؛ 

 زودرسي )عملكرد چين اول به عملكرد كل(. -10عملكرد محصول؛  -5تعداد قوزه؛  -1

تجزيـه واريـانس گرديـد. مقايسـه      Mstatcافـزار  در پايان، نتايج حاصل از آزمايش با استفاده از نرم

 ای دانكن انجام شد.نهميانگين صفات نيز با روش آزمون چند دام

 

 و بحثنتايج 
گيری شده مناطق مورد اساس نتايج تجزيه واريانس مركب خصوصيات مورفولوژيكي اندازه بر

(، ارقام مورد بررسي از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه زايا، طول شاخه زايای پنجم و 1تحقيق )جدول 

د نشان ندادند، ولي از نظر خصوصيات تعداد درص 2داری در سطح تعداد قوزه در بوته اختالف معني

درصد و از  يكعملكرد كل وش و زودرسي در سطح  ،شاخه رويا، طول بلندترين شاخه رويا، وزن قوزه

×  دار نشان دادند. همچنين اثر متقابل مكاندرصد اختالف معني 2نظر طول اولين ميانگره در سطح 

طول اولين  ،رويا، تعداد شاخه زايا، طول شاخه زايای پنجمژنوتيپ، در مورد ارتفاع بوته، تعداد شاخه 

داری نشان نداد، ولي در مورد طول بلندترين عملكرد و زودرسي اختالف معني ،تعداد قوزه ،ميانگره

 دار بود.درصد دارای اختالف معني يكشاخه رويا و وزن قوزه در سطح 
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(، 2ای دانكـن )جـدول   ه از آزمون چنددامنهدرصد با استفاد 2در سطح  هابر اساس مقايسه ميانگين

و  423-اكـرا كوتاه ترين ارتفاع را داشتند و ارقـام سـاحل، سـای    245-و بلغار No.200 ،No.259ارقام 

، 3-اس-3، 225-در گروه اول قرار گرفتند و دارای بيشترين ارتفاع بودند. همچنـين ارقـام ب   3-تاشكند

ار گرفتند و بقيه ارقام از نظر ايـن خصوصـيت دارای اخـتالف    در گروه دوم قر 304-و شيرپان 1-تاشكند

 دار نبودند.معني

، 245-دارای بيشترين تعداد شاخه رويا بودند، ارقام بلغار 423-و سای اكرا 3-ارقام تاشكند

در آخرين گروه و دارای كمترين  3-اس-3و  No.200 ،010، بلي ايزوار، تابالديال، اولتان، 245-شيرپان

 خه رويا بودند و بقيه ارقام نيز از اين نظر در يك گروه قرار گرفتند.تعداد شا

داری با يكديگر نداشتند از نظر تعداد شاخه زايا همه ارقام در يك گروه قرار گرفتند و اختالف معني

دار در تعداد شاخه زايا، از نظر ارتفاع بوته و تفاوت غيرمعني هاو بنابراين با توجه به تفاوت ژنوتيپ

شود كه ارقامي كه ارتفاع بلندتری دارند، دارای طول ميانگره بيشتری نسبت به ارقام ميچنين استنباط 

 پاكوتاه هستند.

دارای  1-و تاشكند 44-، سای كاال423-از لحاظ طول بلندترين شاخه رويا، ارقام سای اكرا

، اولتان و 245-ترين بودند. همچنين ارقام بلي ايزوار، شيرپاندارای كوتاه 245-بلندترين و رقم بلغار

 ی رويای كوتاهي بودند.هانيز دارای شاخه 304-شيرپان

در گروه بلندترين و  245-و بلغار 1211-، چكوروا111-در مورد طول شاخه زايای پنجم، ارقام كرما

 ترين قرارگرفتند.در گروه كوتاه 34435، اولتان و No.259 ،3-12031، 3-اس-3ارقام 

دارای بلندترين و ارقام  44-، ساحل و سای كاال1-در مورد طول اولين ميانگره نيز ارقام تاشكند

 دارای كوتاه ترين بودند. 10-و سيندوز 423-، سای اكرا1211-، چكوروا245-، شيرپان245-بلغار

-3ساحل، تابالديال و  ،423-اكراوزن قوزه نيز در بين ارقام مختلف، متفاوت بود كه ارقام سای

ايزوار گرم( بودند. از طرفي رقم بلي 1/3دارای بيشترين وزن قوزه )به طور متوسط بيش از  12031

 قرار داشتند. 3-اس-3و  245-دارای كمترين وزن قوزه بود و پس از آن ارقام اولتان، شيرپان

در گروه دارای بيشترين  44-كاالو سای 13-، نازيلي423-اكرااز نظر تعداد قوزه نيز ارقام سای

در گروه دارای كمترين  010و  12031-3قوزه در هر بوته( و ارقام ساحل،  13طور متوسط بيش از )به

درصد نشان  2داری با يكديگر در سطح تعداد قوزه قرار گرفتند. بقيه ارقام از اين نظر اختالف معني

 ندادند و در يك گروه قرار گرفتند.

موثر بر عملكرد پنبه بخصوص در مناطقي با سرمای  یترين اجزاوزن قوزه از مهم تعداد و معموالً

تری از اهميت قرار روند. وزن قوزه در مقايسه با تعداد قوزه در درجه پايينميزودرس پاييزه به شمار 

ادی در گذارد و اهميت زيميدارد، زيرا در يك رقم معين، طول دوره پرشدن قوزه نيز بر وزن قوزه تاثير 
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از  تر بودن طول دوره رشد، احتماالًدليل كوتاهترند، بهارقامي كه زودرس تعيين عملكرد دارد. معموالً

وزن قوزه كمتری نيز برخوردار خواهند بود. عالوه بر آنها، طول دوره پر شدن و رسيدگي قوزه نيز 

متوسط وزن قوزه بااليي بوده و  اهميت زيادی در تعيين زودرسي و عملكرد دارد، زيرا ارقامي كه دارای

يا توانايي توليد تعداد قوزه زيادی را داشته باشند ولي به علت طوالني بودن دوره رسيدگي قوزه با 

سرمای آخر فصل مواجه شوند، ارقام مناسبي نبوده و از عملكرد بااليي نيز برخوردار نخواهند بود. 

يي انتخاب گردند كه دارای وزن و تعداد قوزه هايپبنابراين در انتخاب ارقام زودرس بهتر است ژنوت

 نيز كمتر باشد. هاباالتری بوده و  فاصله بين تاريخ كاشت تا باز شدن قوزه

در گـروه اول و   423-درصد، از نظر عملكرد، رقم سای اكـرا  2در سطح  هابر اساس مقايسه ميانگين

-كرما ،245-شيرپان  ،تابالديال ،304-، شيرپان245-دارای بيشترين عملكرد بود و پس از آن ارقام بلغار

در آخـرين گـروه قـرار گرفتنـد و دارای      1-و تاشـكند  010قـرار گرفتنـد. ارقـام     1211-و چكوروا 111

 كمترين ميزان عملكرد بودند.

در اولين گروه و در صدر قرار داشتند و پـس از   245-و شيرپان 245-از نظر زودرسي هم ارقام بلغار

و اولتان نيز دارای زودرسي باالتر از  13-نازيلي ،304-شيرپان ،3-تاشكند ،225-بلي ايزوار، بآنها ارقام 

درصد دارای كمترين ميزان زودرسي بود و پـس   44با حدود  1-درصد بودند. از طرفي، رقم تاشكند 30

درصـد   32ز نيز با كمتـر ا   423-اكراو سای 010 ،ساحل ،No.259، 44-كاالاز آن به ترتيب ارقام سای

 تری نسبت به بقيه ارقام بودند.دارای ميزان زودرسي پايين

ی مـورد مطالعـه از نظـر تعـدادی از خصوصـيات از      هـا بر اساس نتايج تجزيه مركب حاصله، ژنوتيپ

دار نشان دادنـد و ايـن امـر امكـان شناسـايي و      جمله عملكرد و درصد زودرسي با يكديگر اختالف معني

 .سازدميی مورد بررسي را فراهم هاودرس از ميان ژنوتيپی زهاانتخاب ژنوتيپ

صفت  ،(4ی پنبه )جدول هاهمچنين بر اساس نتايج همبستگي بين صفات مورد بررسي در ژنوتيپ

درصد و با طول بلندترين شاخه رويا در سطح  2ی رويا در سطح هازودرسي با وزن قوزه و تعداد شاخه

زودرسي با طول اولين ميانگره در سطح  ،شان داد. از طرف ديگردار ندرصد همبستگي منفي معني يك

داری نشان درصد همبستگي مثبت داشت. در اين بررسي زودرسي با عملكرد وش همبستگي معني يك

نداد، ولي روی يكي از اجزای عملكرد تاثيرگذار بوده است يعني زودرسي باعث كاهش وزن قوزه گرديده 

ی رويا و كاهش طول اين هاكاهش تعداد شاخه ،بر مورفولوژی گياه پنبه است. بيشترين تأثير زودرسي

تعداد و طول  ،تر پنبهبوده است. نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه در ارقام زودرس هاشاخه

تر شدن طول اولين ميانگره گرديده و با توجه به يابد و اين مسئله باعث طويلميی رويا كاهش هاشاخه

بنابراين  ،داری مشاهده نشده استی زايا همبستگي معنيهان زودرسي و تعداد و طول شاخهكه بياين

 .خوردميهمبستگي منفي بين زودرسي و عملكرد نيز به چشم ن
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 کلي گيرينتيجه

كه طول فصل رشد آنها طوریبه ،يكي از مشكالت اصلي ارقام تجاری پنبه ديررس بودن آنها است

هشت تا آبان و در بعضي مناطق گاهي اوقات يببوده و اين امر سبب اشغال زمين از اردحداقل شش ماه 

شود. شناسايي و معرفي ارقام زودرس ضمن تاثير بر بهبود خصوصيات كمي و كيفي ميتا اواخر آذر نيز 

سبب برداشت زودتر محصول از مزرعه و در نتيجه امكان كشت به موقع محصول بعدی،  ،الياف پنبه

ی توليد و عرضه به موقع محصول به های محيطي )زنده و غير زنده(، كاهش هزينههار گياه از تنشفرا

 گردد.ميبازار 

ی مورد بررسي در تمام مناطق هاد كه متوسط زودرسي كليه ژنوتيپشوميبا بررسي نتايج مالحظه 

درصد  24/34ی ساحل در حالي كه ميزان زودرسي در مورد رقم تجار ،درصد بود 21/23مورد تحقيق 

درصد برآورد گرديد. بنابراين بر  11/12( 245-بود و اين خصوصيت در مورد زودرس ترين رقم )بلغار

 22ی زودرس بتوان زودرسي پنبه را تا هارود از طريق سلكسيون ژنوتيپمياساس نتايج مذكور انتظار 

 درصد افزايش داد.
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Abstract 

In this study, 25 different cotton genotypes were comprised in randomized 
complete block design (RCBD) with 3 replications in 2 cotton research stations of 

Iran, whilst the study of effective traits to earliness, were screened genetically, and 

while to have important breeding traits, were used for selection, hybridization or 

special earliness collections. In experiment, were measured traits of yield, percent 
of earliness, boll number, boll weight, plant height, monopodia and sympodia 

numbers, the length of the heightest monopodia, the 5th sympodia length and the 

first internode length. Composite variance analysis of traits showed the significant 
difference among the genotypes for monopodia number, the length of the heightest 

monopodia, the first internode length, boll weight, yield and earliness. On the basis 

of range tests, Siokra-324, Bulgar-539, Chirpan-603, Tabladila, Chirpan-539, 
Crema-111 and Gukorova-1518 for total yield, and Bulgar-539, Chirpan-539, Beli 

Izvar, B-557, Tashkand-6, Chirpan-603, Nazili-84 and Oultan for earliness were 

the best genotypes. Therefore, it is provide the identification and selection of the 

earlier genotypes between investigated genotypes. Also, the earliness trait showed 
negative correlation with boll weight, monopodia number and the length of the 

heightest monopodia, and positive correlation with the first internode length. On 

the basis of results, the earliness average of all investigated genotypes was 56.51%, 
whereas for commercial cultivar of Sahel as control was 43.23% and for the 

earliest genotype was estimated 82.18%. Therefore, it be expected that can increase 

cotton earliness until 25% by selection of early maturity genotypes.  
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