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 چکیده

رقم  11 تعداد صفات عملکرد و زودرسي با ساير صفات،بین موجود منظور بررسي همبستگي به

کامل تصادفي با چهار تکرار در  هایطرح بلوک در قالببه همراه دو رقم شاهد آپلند  زودرس پنبه

اين مطالعه همبستگي عملکرد و زودرسي مورد مطالعه قرار گرفتند. در  1811منطقه ورامین طي سال 

محاسبه گرديد. همچنین تجزيه رگرسیون گام به گام برای صفات عملکرد و  تفکیکبه ساير صفات با

 به تفکیک ارقام مستقل هایعنوان متغیربه و ساير صفاتعنوان متغیر وابسته به به تفکیک زودرسي

بین صفت عملکرد و تنوع زيادی که از نظر همبستگي  ندنشان داد بدست آمدهنتايج  انجام شد.

عنوان ساير صفات در بین ارقام وجود دارد. همچنین اين تنوع بین ارقام از نظر صفاتي که بهزودرسي با 

وجود داشت. تنوع موجود در میان ارقام از  نیز نددشون چند متغیره ميوارد مدل رگرسی متغیر مستقل

اصالحي  هایاستفاده از آنها در برنامه شناخت بیشتر ارقام و صفات راهنمای خوبي برای همبستگينظر 

نامطلوب و بهبود برخي از صفات مهم به صورت همزمان در  هایدر جهت شکستن همبستگي آينده

 بود.ارقام جاری خواهد 

 

 1گوسیپیوم، همبستگي صفات، عملکرد. ،پنبه آپلند، زودرسي: کلیدی واژگان

 

 مقدمه

است که ضمن برخوورداری از   ميترين اهداف در اصالح نبات پنبه دستیابي به رقم يا ارقايکي از عمده

باشود.   وسویعي داشوته   عملکرد باال دارای زودرسي باال و نسبت به شرايط محیطي سازگاری خوب و نسبتاً
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 کوه اولوین گوره    ندهای آپلند نشان دادپنبه درصفات زراعي وزودرسي با بررسي  (2008)همکاران  اقبال و

داری معنوي  ويا، تعداد قوزه و وزن قوزه با عملکرد، همبسوتگي مببوت و  های زايا و رشاخه زايا، تعداد شاخه

لین شاخه زايا با زودرسي رابطه بسیار بوااليي  نشان دادند که تعداد گره تا او (2002)همکاران  بابار ودارند. 

دار بوود. وزن  درصد معني 1در سطح  25/0 های زايا با عملکرددارد. در اين تحقیق همبستگي تعداد شاخه

مهوال و سویند در   دار بود. درصد معني 1( که در سطح 38/0قوزه با عملکرد نیز همبستگي مببت داشت )

هیبريد پنبه بررسي نمودند و نتیجه گرفتند که عملکرد پنبه  12بین ضرايب همبستگي را در  1221سال 

داری با تعداد قوزه قابل برداشوت در گیواه دارد. ارتبواف صوفت زودرسوي بوا       معني دانه همبستگي مببت و

تووان بوا افوزايج اجوزاء،     دار نبود و نشان داد که در ارقام هیبريود پنبوه موي   عملکرد پنبه و اجزاء آن معني

هیبريود حاصول از    80شج واريته و  (1223)کاروالو وهمکاران ، زودرسي وعملکرد را افزايج داد. عملکرد

آنها را مورد بررسي قرار دادند و همبستگي صفات مختلف را با عملکورد محاسوبه کردنود. در ايون بررسوي      

همبسوتگي منفوي بوا    عملکرد پنبه دانه، همبستگي مببت با تعداد قوزه در گیاه، وزن قوزه و ارتفاع گیواه و  

چهار رقم پنبه را مورد بررسي قورار دادنود،    (1228ارشاد و همکاران )استحکام الیاف و زودرسي نشان داد. 

 در اين بررسي ارتفاع گیاه، تعداد قوزه در گیاه،  و تعداد شاخه زايا دارای همبستگي مببت با عملکورد پنبوه  

تجزيه رگرسیون گام به گام نیز صفت تعوداد بوذر در قووزه را    با  (1221اونای و همکاران )دانه در گیاه بود. 

( ضورايب همبسوتگي صوفات    2002مهمترين صفت در افزايج عملکرد معرفي کردند. اقبوال و همکواران )  

ای هوای داخول گونوه   های در حوال تفورح حاصول از دور    موثر بر روی عملکرد و زودرسي را در جمعیت

طوور مببوت   ه زايا، تعدا شاخه رويا، تعداد قوزه در گیاه و وزن قوزه بهکه اولین شاخ و گزارش کردندبررسي 

 داری با عملکرد همبستگي دارند.  و معني

اصالح ارقام پنبه تا حد زيادی متأثر از همبستگي بین خصوصیات نامطلوب بین الیاف با عملکرد 

عنوان مبال هنوز کامالً بهي که مسئول آنها هستند ناقص است. هايباال است که دانج ما در خصوص ژن

مشخص نشده است که اين میزان وابستگي بین صفات مورد نظر چگونه و تا چه اندازه است. دانستن 

تواند مشخص چنین اطالعاتي از اين جهت مفید هستند که در روند انجام انتخاب برای يک صفت مي

  (.1221 ،و همکاران تکلوگیرند )کند که ساير صفات تا چه اندازه تحت تأثیر قرار مي

دو ر  نسل اول پنبه  15( همبستگي بین عملکرد و اجزاء عملکرد را در 2002و همکاران ) دسالن

آلل بدست آمده بودند را ارائه نمودند. نتايج بدست آمده نشان داد که عملکرد دای هایآپلند که از تالقي

ه در گیاه، وزن تک قوزه، عملکرد الیاف، درصد داری با صفات تعداد قوزطور معنيبوته از نظر آماری به

( حداکبر درصد 12در بین آنها همبستگي عملکرد با وزن الیاف ) داشته والیاف، شاخص الیاف همبستگي 

( 2002و همکاران ) آهوجا ( حداقل مقدارها را به خود اختصاص دادند.درصد 81و با تعداد قوزه در گیاه )

شان دسته بندی شده بودند را  يدهای آپلند که بر اساس کیفیت الیافصفات را در هیبر هایهمبستگي
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ارائه نمودند. اين محققین در مطالعه خود هیبريدهای نسل اول را براساس طول و مقاومت الیاف به سه 

ها جداگانه محاسبه شدند. نتايج ها برای هريک از دستهدنبال آن همبستگيبه .دسته تقسیم نمودند

دار ان داد که همبستگي بین عملکرد در بوته و ارتفاع گیاه تنها در دسته اول و سوم معنيبدست آمده نش

دار نیست. همبستگي بین عملکرد و تعداد شاخه زايا در و مببت است و برای دسته دوم منفي و معني

 اززه در گیاه دار نبود. تعداد قوها معنيمببت بود ولي در هیچ يک از دسته 8و  2دسته اول منفي و دسته 

( در دسته اول داشت. r=%22داری با عملکرد وش )ديگر صفاتي بود که فقط همبستگي مببت و معني

دار نبود. درصد الیاف با عملکرد همبستگي بین عملکرد و وزن قوزه در هر سه دسته مببت بود ولي معني

در دسته اول منفي و در دو داری نشان نداد و اين همبستگي ها همبستگي معنيدر هیچ يک از دسته

دسته ديگر مببت بود. اين محققین نتیجه گرفتند که همبستگي بین صفات همراه با تغییرات در مواد 

دست آمده برای اجرا و به رقم ديگر( در حال تغییر است و اين اطالعات بهميژنتیکي )به عبارتي از رق

 سودمند خواهند بود.  ،طراحي برنامه اصالحي موفق

بررسي حاضر تعدادی از ارقام زودرسي در منطقه ورامین از نظر صفات مختلف مورد بررسي قرار  در

گرفتند و همبستگي هر يک از صفات با عملکرد و زودرسي به تفکیک هر رقم محاسبه شد. عالوه بر 

يق گیری شده از طرمحاسبه میزان همبستگي، معادله برآورد عملکرد و زودرسي از روی صفات اندازه

 تجزيه رگرسیون گام به گام به تفکیک ارقام بدست آمد. 

 

 هامواد و روش

در ايستگاه مرکزی تحقیقات کشاورزی ورامین انجام گرديد. در اين  1811اين آزمايج در سال 

، No 200 ،38252، اوپال، بلي آيزوار، تابالديال، B557، 222: بلغار هایرقم به نام 11آزمايج تعداد 

38831 ،varx349 های ، آوانگارد به همراه دو رقم شاهد ورامین و مهر در قالب بلوک582، شیرپان

و فاصله  10خط با فاصله رديف  3کامل تصادفي با چهار تکرار کشت گرديدند. هر پالت آزمايشي شامل 

داد طور تصادفي از هر پالت تعمتر بود. برای محاسبه همبستگي صفات بهسانتي 20ها از يکديگر بوته

محصول وش به  ها روی آنها صورت گرفت.برداریپنج بوته از دو خط وسط انتخاب و کلیه يادداشت

دست آمد. تفکیک دو چین برداشت گرديد و زودرسي از تقسیم چین اول به محصول دو چین به

 ام شد.انج SPSSافزار آماری محاسبات آماری برای تعیین همبستگي، تجزيه رگرسیون با استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

شناخت صفات متعدد در گیاهان، نحوه عملکرد آنها و اثرات  از آنجايي که: صفات بینهمبستگی 

همبستگي بین صفات ممکن  .تحقیقاتي مؤثر باشد هایتواند در برنامهدارند ميمتقابلي که بر يکديگر 



 9111(، 9( شماره )0های پنبه ایران جلد )مجله پژوهش                                                                                              00

بنابراين در مطالعه حاضر روابط بین ، (1221و همکاران،  کالت) به رقم ديگر متفاوت باشدمياست از رق

به تفکیک و همچنین در  مورد نظردر هر يک از ارقام پنبه صفت عملکرد و زودرسي با ساير صفات 

دهد که مينتايج اين بررسي نشان بررسي گرديده است.  ، محاسبه وسرجمع کلیه ارقام جهت مقايسه

 . استتغیر به رقم ديگر مميمیزان همبستگي بین صفات از رق

شود همبستگي ديده مي( 1)انطور که در جدول مه: تنوع همبستگی صفت عملکرد با سایر صفات

( و 221/0دار و باالست )طور کلي در مجموع ارقام معنيبه اولعملکرد وش کل با عملکرد وش در چین 

)در رقم  121/0بالديال( تا )در رقم تا 318/0وده و در محدوده دار بدر بین تک تک ارقام نیز معني

شود که تنوع چنانچه همبستگي را به عنوان يک صفت در نظر بگیريم مشاهده مير است. ( متغیشیرپان

با دانستن  توانیمميعبارتي . به(2002آهوجا و همکاران،  ؛1221 ،کیو) در بین ارقام وجود داردزيادی 

و  B557،No 200، ورامین، یرپانشمانند  ميدر ارقا فقط میزان عملکرد کل را اولعملکرد در چین 

در ساير ارقام دهنده همبستگي بااليي برای اين دو صفت هستند، تخمین بزنیم ولي آوانگارد که نشان

همبستگي صفت عملکرد کل شود، ديده مي( 1)همانطور که در جدول  صورت نخواهد بود.وضعیت بدين

دار و معني همچنین در کلیه ارقام به تفکیک ات وبا صفت وزن الیاف در چین اول نیز هم در مجموع صف

تنوع در میزان همبستگي عملکرد (. نیز همین نتیجه را گزارش نمودند 2002و همکاران،  دسالنباالست )

بدين معني که در ارقام عملکرد در چین اول است.  نکل با اين صفت در بین ارقام مانند صفت میزا

، 38252 مانند اوپال، تابالديال، مينگارد باال است و در ارقاو آواB557 ، No 200، ورامین، شیرپان

( از 212/0نظر مقدار حالت متوسطي ) زاين همبستگي در مجموع ارقام اپائین است.  varx34و  38831

عنوان جزئي از اجزاء دهد بهصفت وزن الیاف که بخشي از وش را تشکیل ميخود نشان داده است. 

 . (2002و همکاران،  سالند) باشدميعملکرد مطرح 

باشد. همبستگي اين صفت در چین اول با عملکرد کل نشان صفت وزن بذر نیز از اجزاء عملکرد مي

در دار است. در ساير ارقام اين همبستگي معنيدهد که به جز در يک مورد )رقم تابالديال( مي

بستگي باالترين میزان را نشان اين هم ورامین، و No 200 ،B557ان، پمانند آوانگارد، شیرميارقا

دهد و تقريباً مانند نظر مقدار حالت متوسطي را نشان مي زاين همبستگي ا ،دهد. در مجموع ارقاممي

نیز اين همبستگي را مببت و  (1228) ارشاد و همکاران،. ( استاول صفت قبلي )وزن الیاف در چین

 .دار گزارش نمودندمعني

دهد که در مجموع ( نشان مي1د قوزه در گیاه در چین اول )جدول همبستگي عملکرد کل با تعدا

دی وجود اوع بسیار زيتنو  کلیه ارقام معني دار است ولي در چهار رقم اين همبستگي معني دار نیست

قرار  B557و  شیرپان( حداکبر مقدار و به دنبال آن در ارقام ورامین، 118/0) No 200در رقم . دارد

باشند. دهند ولي از نظر مقدار پايین ميم گرچه اين همبستگي را مببت نشان ميساير ارقادارند. 
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تواند بیانگر همان همبستگي در تک تک ارقام بنابراين همبستگي مذکور در مجموع کلیه ارقام نمي

و مهر ضعیف و  38851در چین اول با عملکرد کل در ارقام بلغار، تابالديال،  اين صفتباشد. همبستگي 

، و شیرپان باال B557 ،No 200همبستگي اين دو صفت در ارقام ورامین، دار نبود. نظر آماری معنياز 

. از طرفي همبستگي عملکرد با تعداد کل دار بود( معني211/0بود. اين همبستگي در مجموع ارقام )

( و 1223) و همکاران وکاروال .دار و مببت بودمعني آنها در مجموع قوزه در بوته در همه ارقام و از جمله

(. صفت دار اعالم کردندهمبستگي بین عملکرد و تعداد قوزه را مببت و معني (1228) ارشاد و همکاران

و در  دوم، چین اولهمبستگي آن در چین  ولي شودمياز اجزاء عملکرد محسوب وزن تک قوزه گرچه 

دار نبود. از نظر آماری معني حداکبر دو رقم استبناءبا عملکرد کل ضعیف و به مجموع چین ها 

دار از نظر آماری معني 38252م مهر و رق با عملکرد فقط در دو اولهمبستگي وزن تک قوزه در چین 

همبستگي بین دار نبود. و در چین دوم در هیچ يک از ارقام بین دو صفت مذکور همبستگي معنيبود. 

چه اين  بود. اگر( 323/0دار )ر معنيوزن قوزه در مجموع دوچین و عملکرد کل فقط در رقم مه

اقبال . دار نبودو بلغار از نظر مقدار نسبتاً باال بود ولي از نظر آماری معني 38252همبستگي در دو رقم 

. دار گزارش کردنداين همبستگي را مببت و معني ( 1223) و همکاران کاروالوو  (2002) و همکاران

دار درصد کیل( در چین اول و چین دوم تنها در چند رقم معنيهمبستگي عملکرد کل با درصد الیاف )

( ولي در -511/0که در بین آنها اين همبستگي در چین اول در رقم ورامین منفي ظاهر گرديد )بود. 

همبستگي در دو جهت مببت و منفي در بین ارقام سبب گرديد تا در (. 282/0مببت بود ) 38831رقم 

منفي  هایدر چین دوم نیز همبستگيدر چین اول به صفر نزديک گردد. مجموع ارقام اين همبستگي 

ارقام وجود داشت و گرچه اين همبستگي در مجموع ارقام معني دار بود ولي از نظر و مببت در بین 

دار گزارش اين همبستگي را مببت و معني (2002)و همکاران  دسالن. مقداری ضعیف را نشان داد

داری بین عملکرد کل و عملکرد در چین دوم بین رقم همبستگي مببت و معنيبه استبناء يک . کردند

نسبتاً کمتر از مجموع ارقام در چین  (255/0ارقام وجود داشت. البته اين همبستگي در مجموع ارقام )

بنابراين عملکرد در چین بود که همبستگي مذکور ضعیف بود.  No 200تنها در رقم (. 221/0اول بود )

در خصوص تری در میزان کل عملکرد را دارد. رابطه مشابه نیز کنندهاين رقم نقج تعییناول در 

بود که میزان  No 200همبستگي وزن الیاف و بذر در چین دوم با عملکرد کل ديده و فقط در رقم 

اين نتايج نشان عملکرد الیاف و بذر به طور جداگانه در چین دوم نقج مؤثری در عملکرد کل نداشت. 

 است که از نظر ژنتیکي تا حدودی متفاوت تر از ساير ارقام است. ميرق No 200 دهد که رقممي

در بین ارقام رقم خورد. ميبه چشم  اين استبناء تا حدی در رابطه بین عملکرد کل و زودرسي نیز

No 200  وار با ( و رقم بلي آيز221/0و  211/0ترتیب )همبستگي مببت با مقدار بزرگتر به اوپالو

الً متفاوت با ساير ارقام بودند که دارای همبستگي منفي بودند. البته ( کام021/0مقدار خیلي کوچک )
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نشان دادند ( 1221) . مهال و سینددار بودمعني و بود که اين همبستگي منفي 222فقط در رقم بلغار 

ارقام اين همبستگي گرچه کلي در مجموع طوربه. داری بین اين دو صفت وجود نداردکه رابطه معني

توان چنین نتیجه گرفت که با افزايج مي(. لذا -01/0از نظر مقداری ضعیف بود ) منفي بود ولي

همبستگي مببت نشان که ميوجود دارد و با استفاده از ارقا وش زودرسي امکان ثبات نسبي در عملکرد

. نیز به نتیجه مشابهي رسیدند( 1221) مهال و سیند .از بین بردن اين رابطه منفي را تواميمیدهند 

است که در آن همبستگي بین عملکرد کل و تعداد قوزه در گیاه در  ميتنها رق No 200همچنین رقم 

دار رقم ديگر اين همبستگي باال و معني 12که در  چین دوم ضعیف بوده معني دار نیست. در حالي

در بین  اولعملکرد کل با تعداد قوزه در چین  قبالً گفته شد همبستگياست. در مقابل همانطور که 

ها که در اين رقم عملکرد کل با وزن قوزه در هر يک از چین از آنجائيارقام باالترين میزان را نشان داد. 

همبستگي بااليي ندارند بنابراين عملکرد باالی اين رقم به علت تعداد قوزه بیشتر در گیاه در چین اول 

سنجیده  وش ولصبه کل محوش که در محاسبه زودرسي عملکرد چین اول  از آنجائي. باشدمي

درسي ومیزان زاست و با افزايج آن  بخشي از عملکرد کلشود و میزان عملکرد در چین دوم نیز مي

گردد که ميرقم مورد نظر در بین ارقام باال باشد( لذا سبب  اوليابد )هرچند کل چین ميکاهج 

تیب با وجود همبستگي رتزودرسي کاهج يابد و بدين اولعملکرد در چین  علیرغم باال بودن میزان

اين نتايج نشان ولي همبستگي آن با زودرسي کاهج يابد.  ،باالی عملکرد کل با محصول چین اول

بیشترين میزان مذکور در تمام موارد سودمند نخواهد بود.  روشد که محاسبه زودرسي به ندهمي

چین در  دودر مجموع ارقام مربوف به عملکرد کل با تعداد قوزه در مجموع قدار مهمبستگي از نظر 

ارشاد و . دهد که از اجزاء مهم عملکرد در کلیه ارقام پنبه تعداد قوزه استميبوته است. اين نشان 

همانطور که در جدول . نیز نتیجه مشابه را گزارش کردند (2002) ( و اقبال و همکاران1228) همکاران

آنها به تفکیک و در مجموع شود رابطه بین تعداد کل قوزه در بوته و وزن تک قوزه در رقام ميده دي (1)

مورد  سهالبته در ي دار نیست و از نظر مقداری پائین است ولي در اکبر موارد منفي است. عنگرچه م

(B557 ،38252  اين مقدار مببت است که )طه منفي در شکستن رابتوان از اين ارقام برای ميو مهر

همبستگي  وش اصالحي استفاده نمود. در اين بررسي وزن صد دانه با عملکرد کل هایبرنامه

همبستگي بین (. 1وجود نداشت )جدول  ارقام در مجموع همچنین داری در ارقام به تفکیک ومعني

ارتفاع از اولین  عملکرد کل و صفات مرفولوژی مانند ارتفاع تا اولین گره شاخه زايا، تعداد گره رويشي،

دهد که مينشان  (1)در جدول شاخه زايا و تعداد گره زايشي، ارتفاع کل بوته و متوسط طول میانگره 

که در بین آنها فقط دار است. و مهر معني Varx349، 38252و فقط در دو رقم در مواردی اندک 

في بودن اين همبستگي در منمنفي است.  38252رابطه بین عملکرد کل و تعداد گره رويشي در رقم 

در ساير ارقام  38252 رقم بین ارتفاع کل بوته و عملکرد کل به استبناءشود. ميسه رقم ديگر نیز ديده 
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نیز  (1228) ارشاد و همکاران( و 1223) و همکاران کاروالو .داری مشاهده نگرديدمبستگي معنيه

 .داری وجود داردت و معنيکه بین عملکرد و ارتفاع بوته همبستگي مبب گزارش کردند

دار ديده شد. همبستگي بین عملکرد کل و خصوصیات تکنولوژی الیاف در مواردی اندک معني

دار بود. تنها در رقم ورامین بود مببت، نسبتاً قوی و معني 38252صفت طول مؤثر الیاف فقط در رقم 

در هیچ يک از ارقام همبستگي دار و مببت ديده شد. بین عملکرد کل و زودرسي معنيکه همبستگي 

تايج در خصوص کیفیت الیاف نشان ناين داری بین درصد کشج و عملکرد کل ديده نشد. معني

دهد که اصالح در جهت افزايج عملکرد تأثیر چنداني برروی خصوصیات کیفي الیاف نداشته و مي

 توان اين صفات را همزمان با عملکرد اصالح نمود. مي

( ديده 1در بررسي حاضر همانطور که در جدول )ت زودرسی با سایر صفات: تنوع همبستگی صف

شود همبستگي صفت زودرسي با وزن وش در چین اول و وزن الیاف در چین اول دارای روند مشابهي مي

گردند، در ساير زودرس محسوب مي ، شیرپان، آوانگارد که ارقامي222که به جز ارقام بلغار طوریاست. به

همبستگي مذکور مببت و معني دار است. همبستگي زودرسي با وزن بذر در چین اول عالوه بر ارقام ارقام 

دار نیست. همانطور که قبالً ذکر گرديد زودرسي از نسبت عملکرد زودرس مذکور در رقم ورامین نیز معني

د. گردظاهر مي طور مببتآيد و روشن است که رابطه اين صفت با زودرسي بهچین اول به کل بدست مي

در مقابل همبستگي زودرسي و وزن وش در چین دوم در کلیه ارقام منفي و با قوت بااليي ظاهر گرديده 

است. البته وجود همبستگي منفي با ساير صفات مربوف به اجزاء عملکرد چین دوم )مانند وزن الیاف، وزن 

اير صفات مذکور با قوت بااليي بذر، تعداد قوزه در بوته و وزن تک قوزه( نیز منفي و به جز صفت آخر در س

دهد که با افزايج وزن تک قوزه در چین دوم زودرسي نیز کاهج ( نشان مي1معني دار است. جدول )

دار است. بین زودرسي و درصد الیاف در دو چین معني varx349يابد که اين حالت در رقم ورامین و مي

ها منفي بودند. ا اين وجود در مواردی همبستگيداری مشاهده نگرديد. بدر کلیه ارقام همبستگي معني

 تنوع زيادی در بین ارقام از نظر میزان همبستگي بین زودرسي و وزن بذر در چین اول ديده شد.

همبستگي بین زودرسي و تعداد قوزه در چین اول بجز ارقام بلغار و آوانگارد در ساير ارقام مببت و 

ام در خصوص همبستگي زودرسي با محصول چین اول ديده دار بود. چون چنین روندی در ارقمعني

 توان نتیجه گرفت زودرسي باال در ارقام زودرس به سبب افزايج در تعداد قوزه بوده است.شود ميمي
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که همبستگي بین زودرسي و وزن قوزه در چین يک به استبناء رقم زودرسي شیرپان در ساير  چرا

داری بین زودرسي و گزارش کردند که همبستگي معني (1221د )و سینمهال ارقام منفي است.  

 صفات عملکرد اجزاء آن وجود ندارد. 

همبستگي زودرسي با وزن صد دانه تنها در سه رقم مببت بود و فقط در رقم آوانگارد بود که اين 

ا افزايج زودرسي توان نتیجه گرفت که بميبه عبارتي همبستگي نسبتاً بزر ، منفي و معني دار بود. 

يابد. همبستگي زودرسي با تعداد قوزه که در چین اول در تمام ميکاهج طور کلي وزن صد دانه به

بود همبستگي آن با تعداد کل قوزه در بوته فقط در يک رقم منفي  2ارقام مببت و در چین دوم در 

ين همبستگي معني دار نبود گرچه ا No200مورد )رقم بلغار( معني دار و همچنین منفي بود. در رقم 

اين همبستگي نشان بزر  بود.  اًساير ارقام با همبستگي مببت نسبت در مقايسه باولي مقدار آن 

باشد و سبب مي دهد که اين رقم ضمن داشتن زودرسي باال از تعداد قوزه بااليي در بوته برخوردارمي

به عمل آمده نشان دهد. وزن قوزه  هایرسيبودن خود را طي بر زممتاه است که اين رقم بتواند گرديد

شود در تمام ارقام همبستگي منفي با زودرسي نشان داد و تنها در ميکه از اجزاء عملکرد محسوب 

 و ارتفاعرويشي همبستگي زودرسي با دو صفت تعداد گره دار بود. و آوانگارد بود که معني B557ارقام 

 832 ×، ورامین بلي آيزوارمانند ميدر ارقادار بود. معني مببت و فقط در رقم ورامین شاخه زايا تا اولین

در منفي بود. همبستگي زودرسي با ارتفاع گیاه از شاخه اول زايا، تعداد گره زايا، ارتفاع و طول میانگره 

دهد که کوتاه شدن بوته سبب رسیدگي زودتر و يکدست تر ميشود و اين نشان مياکبر ارقام ديده 

ها و بعد از آن تعداد گره زايا میانگرهکوتاه تر شدن  گردد و اين پا کوتاهي بیشتر به علتميا قوزه ه

دار نبود ولي مببت بود. همبستگي بین در رقم آونگارد گرچه معنيمذکور  هایهمبستگيباشد. مي

( در ساير 832 ×زودرسي و کلیه صفات کیفیت الیاف به استبناء يک مورد )با يکنواختي در رقم ورامین 

ار، آوانگارد در کلیه صفات اين همبستگي منفي و در وزيمانند بلي آميولي در ارقاموارد معني دار نبود. 

تنوع اين همبستگي در بین ارقام و و مهر تقريباً مببت بود.  NO 200، 38252ورامین، ي مانند هايرقم

توان کیفیت الیاف را در ميرسي دهد که ضمن افزايج زودمياز طرفي معني دار نبودن آن نشان 

تر ( نیز گزارش کردند که پايین2003) پالوموو  گودوی داشت. حداقل ثابت نگه ،اصالحي هایبرنامه

 گردد.ميبودن اولین شاخه زايا و کاهج ارتفاع گیاه سبب افزايج زودرسي 

ي تحت تأثیر عوامل طور کلي در گیاه پنبه صفات عملکرد و زودرسبه: تجزیه رگرسیون گام به گام

( اجزاء عملکرد وش در پنبه شامل وزن 1213) کهلطبق تعريف د. نگیرمينتیکي و محیطي قرار ژ

بر اساس باشد. ميالیاف تولید شده توسط هر بذر، تعداد بذر در قوزه، و تعداد قوزه در واحد سطح 

ه، عملکرد پنبه دانه در گیاه، ( اجزاء عملکرد شامل تعداد قوزه در گیا1221گزارش راهمن و همکاران )

 وزن قوزه و درصد الیاف است.
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فت عملکرد تجزيه رگرسیون گام به گام برای ص: تجزیه رگرسیون گام به گام برای صفت عملکرد

ف، مرفولوژی و همچنین صفات ر وابسته و ساير صفات از قبیل کیفیت الیاتک بوته به عنوان متغی

باشند، ميشاخصي از زودرسي  مؤثری در عملکرد دارند و ل که نقجاجزاء عملکرد در چین او مربوف به

های رن متغیاهدف از انجام اين تجزيه بررسي صفات به عنوآمده است.  (2)انجام شد که در جدول 

ای برای برآورد عملکرد با مستقل و اثر آنها برروی عملکرد به تفکیک ارقام و همچنین تهیه معادله

و آيند ميای و يا صفاتي که در اويل زمان برداشت محصول بدست یری صفات مزرعهگاستفاده از اندازه

شود ميهمانطور که در جدول ديده برای تنوع موجود بین ارقام از نظر روابط مذکور بود.  در نهايت

صفات محصول وش چین اول  عنوان متغیرهای مستقلبه دررقم ورامین از اجزاء مهم معادله رگرسیون

اين دو صفت با يکديگر اند. د گره زايا برروی گیاه است که با ضريبي مببت وارد معادله شدهو تعدا

توان اظهار ميدر توجیه اين مطلب  درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمايند. 12اً دتوانند حدومي

نپور و باشد )رمضاميدرصد باقي مانده تغییرات در نتیجه روابط غیرخطي بین صفات  23داشت که 

در اين رقم صفاتي که با شود. ميديده ديگر  روند مذکور به شکل 222در رقم بلغار  (.2002همکاران، 

روی عملکرد تأثیر زيادی دارند عبارتند از وزن الیاف در چین اول، ارتفاع گیاه تا اولین شاخه  يکديگر بر

آنها فقط صفت آخر با ضريب  در بینکه اول  یزايا، وزن قوزه در چین اول و تعداد گره تا شاخه زايا

درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمايد.  11مدل گرديده است. اين مدل توانسته است ارد منفي و

 No 200، تابالديال، بلي آيزوار، اوپال، B557تأثیر وزن الیاف در چین اول به جز در اين رقم در ارقام 

فتي است که تنوانسته است وارد مدل گردد و تغییرات که در دو رقم آنها تنها ص شودمينیز ديده 

عنوان اند بهوانستهتبیشترين تعداد صفتي که (. 2درصد توجیه نمايد )جدول  20عملکرد را بیج از 

خورد که در آن شج صفت در ميبه چشم  متغیّرهای مستقل وارد مدل گردند در رقم بلي آيزوار

الیاف در چین اول و ارتفاع کل گیاه است که با ضريب مببت شود و تنها دو صفت وزن ميجدول ديده 

که در صفت ارتفاع کل گیاه اند و ساير صفات نقج معکوسي برروی عملکرد دارند. وارد مدل گرديده

تنها در  در بین ارقام توانسته است با ضريب مببت وارد مدل گردد( 2 جدول 13ارقام )رديف مجموع 

ر مستقل وارد مدل شده است )ارقام بلي آيزوار و تابالديال(. از طرفي غیعنوان متدو رقم است که به

شود فقط در ارقام ورامین و ميمؤثر در عملکرد محسوب عوامل  گره زايا برروی ساقه اصلي که از تعداد

ر مستقل ي در مدل رگرسیوني به عنوان متغیبا ضريب مببت و در رقم بلي آيزوار با ضريب منف 38252

ترتیب عبارتند از وزن های رگرسیوني ارقام دارند بهت. صفاتي که بیشترين فراواني را در مدلآمده اس

مورد(. صفاتي مانند وزن بذر در چین اول، تعداد  3وزن وش در چین اول )مورد(.  2الیاف در چین اول )

تنها در دو وند. وارد ش وش کل های برآورد عملکرداند در هیچ يک از مدلقوزه در چین اول نتوانسته

د که در آنها صفت استحکام الیاف در رقم نشوميرگرسیوني ديده های رقم صفات کیفیت الیاف در مدل
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varx349 قبالً گزارش اند. و صفت يکنواختي الیاف در رقم بلي آيزوار با ضرايب منفي وارد مدل شده

يابد که در اين تحقیق نیز فقط در ميالیاف از میزان عملکرد کاهج شده است که با افزايج استحکام 

 به فرد صفت وزن الیاف بر (. وجود تأثیر قوی و منحصر1223يک رقم ديده شد )کاروالو و همکاران، 

دهنده اين است که در اين ارقام بهبود شود نشانميديده  No 200و  B557روی عملکرد که در ارقام 

ت که در نهايت سبب افزايج ارزش اقتصادی شده عملکرد از طريق افزايج در وزن الیاف رخ داده اس

( با استفاده از تجزيه رگرسیون گام به گام، صفت تعداد بذر در قوزه را 1221است. اونای و همکاران )

 مهمترين صفت در افزايج عملکرد معرفي کردند.

 
 رگرسیون گام به گام  عملکرد )متغیر وابسته( با سایر صفات -2جدول 

 R2 متغیر های وارد شده در مدل  به همراه )ضريب( عرض از مبداء  

 0.864  ,(3.792)22 ,(1.377)2 34.278- ورامین

222بلغار  -17.909 3(4.972), 19(7.295), 6(2.183), 20(-6.860)  0.710 

B557 35.440 3(3.024) 0.669 

 0.758 (0.801-)23  ,(6.348-)26 ,(115.445)27  ,(2.608)3 122.217 اوپال

لي آيزوارب  1234.000 3(2.879), 20(-34.321), 22(-32.269), 23(8.943), 24(-222.84), 26(-4.576) 0.836 

 0.402 (0.556)23 ,(2.212)3 10.332- تابال ديال

No. 200 36.587 3(2.325) 0.768 

38252 -116.973 22(5.231), 2(0.675), 6(12.76)  0.763 

38831 -257.666 7(9.093) 0.408 

 0.685 (1.054)2 22.408 شیرپان

 0.815  (13.585)14 ,(1.208)2 149.354- آوانگارد

Varx349 182.434 4(0.739), 19(5.043), 28(-7.715)  0.771 

 0.444 (9.768)9 ,(8.642)20 29.873- مهر

 0.557  (0.242)23 ,(6.599)6 ,(0.965)2 24.681- کل

 ( آمده است1ترتیب اعداد در توضیح جدول )های متغیر )خارج پرانتز( به شماره

 

طور غیرمستقیم و با استفاده از صفات توان چنین نتیجه گرفت که برآور عملکرد بهميطور کلي به

شود بايد در هر رقم به تفکیک معادله ميبه رقم ديگر متفاوت بوده و همانطور که ديده ميمرتبط از رق

شود، بلکه در مقدار ميدر نوع و تعداد صفات در بین ارقام ديده  برآورد بدست آيد. اين تنوع نه تنها

 دهد نیز وجود دارد.ميضريب همبستگي مدل ارائه شده که میزان توجیه تغییرات در عملکرد را نشان 

ر وابسته عنوان متغیدر آنالیز حاضر زودرسي به: تجزیه رگرسیون گام به گام برای صفت زودرسی

رهای مستقل به تفکیک رقم بررسي گرديدند. نتايج حاصل ازتجزيه عنوان متغیبهبه همراه ساير صفات 

رهای موجود در معادله شود متغیمي( آمده است. همانطور که ديده 8رگرسیون مربوطه در جدول )

 برآورد زودرسي در ارقام تقريباً متنوع بوده و تنها تعداد اندکي صفت در بین ارقام مشترک هستند.
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 رگرسیون گام به گام  زودرسی )متغیر وابسته(  با سایر صفات -3جدول 

 R2 متغیر های وارد شده در مدل  به همراه )ضريب( عرض از مبداء  

 0.925 (2.113)3 ,(1.047-)10 47.315 ورامین

222بلغار  50.421 4(1.659), 8(-1.013) 0.917 

B557 60.564 10(-0.827), 3(0.927) 0.942 

 0.918 (0.848-)10 ,(1.357)4 38.993 اوپال

 0.974 (1.198)26 ,(1.183-)19 ,(0.696)4 ,(1.312-)10 12.792- بلي آيزوار

 0.974 (5.542)27 ,(0.960)3 ,(2.010-)9 44.054 تابال ديال

No. 200 86.164 9(-2.406), 15(1.656), 21(-0.294) 0.927 

38252 -122.733 15(5.690), 18(13.963), 29(5.913) 0.992 

38831 21.856 10(-1.965), 16(0.584), 27(-14.123), 14(1.874), 25(2.724) 0.984 

 0.988 (0.575-)8 ,(0.322-)22 ,(0.546-)28 ,(2.056-)11 ,(0.213)16 100.118 شیرپان

 0.949 (0.223)2 ,(1.043-)10 76.273 آوانگارد

Varx349 74.000 10(-0.712), 2(0.708), 21(-0.284) 0.923 

 0.943 (4.358)6 ,(5.833-)14 ,(0.590)16 ,(1.681-)10 100.072 مهر

 0.872 (2.481-)24 ,(3.424-)12 ,(3.383-)11 ,(0.443)2 86.697 کل

 ( آمده است1های متغیر )خارج پرانتز( به ترتیب اعداد در توضیح جدول )شماره

 

، 38811، اوپال، بلي آيزوار B557ین، ورامدر بین صفات، وزن محصول بذر در چین دوم در ارقام 

وزن الیاف در ر مستقل با ضريب منفي وارد مدل شده است. و مهر به عنوان متغی varx349آوانگارد، 

اين صفت به همراه چین اول از ديگر صفات است که فقط در چهار رقم وارد مدل برآورد شده است. 

درصد تغییرات زودرسي را در دو  22حصاری بیج از طور اناند بهوزن محصول بذر در چین دوم توانسته

گرچه وزن محصول در چین اول از پارامترهای اصلي در محاسبه توجیه نمايند.  B557رقم ورامین و 

آمده است.  varx349زودرسي است ولي اين صفت تنها در معادله برآورد زودرسي دو رقم آوانگارد و 

شود ميديده  (8)باشند ولي همانطور که در جدول ميدرس خیلي زو هایشیرپان و آوانگارد از رقم

برآورد زودرسي آنها وجود ندارد. در بین  هایر مستقل در معادلهعنوان متغیبههیچگونه صفت مشترکي 

ظرافت با ضريب مببت، درصد کشج با ضريب خصوصیات الیاف، صفت يکنواختي با ضريب مببت، 

ترتیب در ارقام بلي آيزوار، تابالديال، تحکام با ضريب منفي بهمببت، طول الیاف با ضريب مببت و اس

صفات وزن الیاف  No 200در رقم گرديدند. برآورد زودرسي  هایوارد مدل ،و شیرپان 38831، 38252

اخه زايا با ضريب در چین دوم با ضريب مببت، تعداد قوزه در بوته با ضريب مببت و ارتفاع تا اولین ش

گزارش ( 2003)گودوی و پالومو  هايي بودند که وارد مدل برآورد زودرسي شدند.رمنفي تنها متغی

کردند که پايین تر بودن اولین شاخه زايا بر روی ساقه اصلي وارتفاع کمتر گیاه با افزايج زودرسي 

توان گفت که صفت زودرسي مانند عملکرد تحت ميبا توجه به نتايج حاصل از اين آنالیز  .همراه است

وع تناين به رقم ديگر تا حد زيادی متفاوت است. مياز رق وزياد با اثرات متقابل مختلف  هایر ژنتأثی

دهد که ارقام مورد بررسي از نظر اصالحي فرآيندهای متفاوتي را طي نموده و به عبارتي هر مينشان 
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زودرسي هر مانند و راوابط بین صفات و تأثیر آنها بر صفاتي ني خاص خود بوده ژرقم حاوی ترکیبات 

 توان به ارقام ديگر تعمیم داد. ميرقم ن
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Abstract 

In this study, 11 cotton varieties (G. hirsutum) along with two checks treatments 

were studied using a randomized complete block design with four replications at 

Varamin cotton research department to evaluation of correlation between yield and 

earliness with other quantitative traits in 2008. Agro-morphological and fiber 

quality of the cultivars were recorded and correlation between yield and earliness 

with other traits were calculated based on them for each variety. Step wise 

regression of yield and earliness as independent variables and other traits as 

dependent variables were calculated separately to each cultivar. The results showed 

there is a high variation among cultivars regarding correlation between yield and 

earliness with other traits. The variation also existed among cultivars in term of 

those traits which entered the multiple regression models as dependent variables. 

These variations among cultivars are useful in the further breeding programs in 

view of breaking undesired correlations of the traits and improving them 

simultaneously in the current cultivars. 
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