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  صفات اگرومورفولوژي از با برخی دانه  پنبهعملکرد ارزیابی روابط عملکرد وش و 
  از طریق تجزیه مسیررقم ورامین 

  

  3*و سیدسعید موسوي 2، دانیال کهریزي1مهدي کاکایی
  ایران. -تهراننور،  دانشگاه پیامنباتات و ژنتیک)،  حبخش کشاورزي (اصالاستادیار 1

  نباتات دانشگاه رازي. نباتات، گروه زراعت و اصالح دانشیار اصالح2
  سینا. نباتات دانشگاه بوعلی نباتات، گروه زراعت و اصالح استادیار اصالح3

 26/11/1395رش:ی؛ تاریخ پذ 10/5/1395تاریخ دریافت:

  چکیده
 عملکرد وش، عملکرد دانه و مرتبط باق ارزیابی اختصاصی روابط بین صفات هدف اصلی این تحقی

هاي  از این اطالعات در برنامه جهت استفاده ،در رقم تجاري ورامین برخی از صفات مهم اگرومورفولوژي
خط دو  10در  ،، بذور مربوطه در شرایط مطلوب محیطیاین هدفبود. جهت نیل به  درآیندهنژادي  به

کشت  1389- 90در سال زراعی تکرار  3هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك ،هر بلوكدر  متري
گردیدند. صفات ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه در بوته، طول برگ، عرض برگ، تعداد شاخه 

ه ، وزن الیاف، کیل، عملکرد وش و عملکرد پنبه دانفرعی در بوته، طول الیاف، محتواي کلروفیل
)، عملکرد r =97/0ترتیب صفات وزن غوزه ( یج تجزیه همبستگی نشان داد که بهنتا گیري شدند. اندازه

) و طول r =70/0()، طول الیاف r= 77/0()، عرض برگ r =90/0)، وزن الیاف (r =93/0پنبه دانه (
گرسیون گام داشتند. نتایج ر) p≥ 01/0دار (با عملکرد وش همبستگی مثبت و معنی) r =66/0(برگ 

، ترتیب وزن غوزه، وزن الیاف، کیل و تعداد غوزه به نشان داد که به گام براي متغیر وابسته عملکرد وش
ثرترین صفات، وارد مدل رگرسیونی شدند. نتایج تجزیه علیت نیز بیانگر این بود که صفت عنوان مؤ به

) بیشترین اثر 68/0و کیل () 69/0) و صفات وزن غوزه (366/0وزن غوزه بیشترین اثر مستقیم (
غیرمستقیم (از طریق افزایش وزن فیبر) را بر روي عملکرد وش داشتند. بنابراین وزن غوزه بیشترین اثر 

جهت  توان از این صفت یم و غیرمستقیم، خواهد داشت و میطور مستق ش عملکرد وش، بهرا در افزای
ر بر ثترین صفات مؤ کرد وش و کیل هم مهمعمل بهره برد. نژادي بههاي  افزایش عملکرد وش در برنامه

ترتیب بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم را بر  که این دو صفت به طوري افزایش وزن الیاف بودند، به
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ثر بر بهبود ترین صفات مؤ عنوان مهم غوزه و عملکرد وش، به وزن دو صفت نهایت وزن الیاف داشتند. در
  شناخته شدند. رقم ورامیندر عملکرد پنبه دانه 

  
  . ، اثرمستقیم و غیرمستقیمگام به رگرسیون گامهمبستگی فنوتیپی، ، زراعی پنبه :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه 

و به طالي سـفید   باشد میاقتصادي و کشاورزي در جهان  خاص اهمیت دارايگیاهی است که پنبه 
ردد (بریوبـاکر و همکـاران،   گـ  ترین الیاف نسـاجی جهـان محسـوب مـی     پنبه مهمدر واقع،  معروف است.

منبعـی  کارخانجات روغن نبـاتی داشـته،   و  نساجی ،هاي فراوان در صنایع فرش این گیاه کاربرد ).1999
درصـد   6/25تـا   6/14حـاوي   ،پنبـه هاي زراعـی   بذور گونه .براي تهیه روغن و مارگارین استارزشمند 

بسـته بـه شـرایط اقــلیمی و فعالیـت       کـه  است خودگشن اهیپنبه گی). 2012تبار،  روغن است (وفایی
(پورشـهبازي،   درصد متغیر اسـت  شصتدرصد دگرگشنی در آن از صفر تا حشرات به ویژه زنبور عسل، 

پنبـه زراعـی    نـژادي 	بـه جهـت  ب و متنـوعی  مناسـ  ژنـی  ، خزانهGossypium جنس گونه پنجاه. )1995
ــی ــه  م ــن گون ــین ای ــد و از ب ــا، چهار باش ــهه   و G. arboretum ،G. herbaceum ،G.barbadense گون

 G. hirsutum  26(دو گونه اول دیپلویید هار گونه فوق، چاز  .دنشو کشت و کار میبه صورت اهلیn=2( 
 اشـند ب مـی جدید دنیاي هاي  پنبهیا) 52n=2(آلوتتراپلویید  آن و دو گونه بعدي هاي دنیاي قدیم یا پنبه
شـوند، متعلـق بـه گونـه      روزه در جهـان کشـت مـی   ارقامی کـه امـ  بیشتر  ).2001و همکاران،  1(عبداله

G.hirsutum ،هاي بزرگ و راندمان باال و الیاف با طول متوسط دارند. در ایـران   ارقام این گونه غوزه بوده
نیز رقم پر محصول ورامین، که جهت کشت در اطراف تهران، گرمسار و ورامین مطلوب اسـت، از جملـه   

هر چند کـه   در نواحی گرم و خشک عملکرد قابل قبولی داشته باشد تواند ترین ارقامی است که می مهم
کننـده نخـود    متوسط عملکرد پنبه در ایران نسبت به میانگین جهانی و متوسط کشـورهاي مهـم تولیـد   

جهت حل این مشکل، افـزایش  یک راهکار بنیادي  .)2001پور و همکاران،  (رمضان باشد بسیار پایین می
هـاي   کـه در ایـن راسـتا شناسـایی ژنوتیـپ      باشـد  نژادي می حد سطح از طریق بهدر وااین گیاه عملکرد 

باشـد.   نطقی و کارآمد مـی حلی م ثر بر عملکرد همواره راهمؤهاي خاص و تعیین صفات  گییژمطلوب با و
 کمیـت و کیفیـت   کننـده  تعیـین  اصـلی  اجزاء ژنتیکی و محیطی، که دو عامل در حقیقت با توجه به این

طـور   بـه  بایسـتی  عملکرد دانـه،  نژادي براي به دهند، بنابراین در فرایند را تشکیل می اهاندر گی عملکرد
گـردد   تمرکـز  دارنـد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بـر عملکـرد   که با قابلیت توارث باال  صفات ویژه بر روي
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، پنبـه  ديصـفات اقتصـا  ترین  ، به عنوان با ارزشوشو  دانهپنبه عملکرد  .)2004، و همکاران 1سیفسی(
د. نـ گیر طور معمول تحـت تـأثیر سـایر صـفات قـرار مـی       پذیري کم است که به تی پیچیده با وراثتاصف
عبارتی دیگر، انتخاب مستقیم براي افزایش عملکرد، منجر بـه پاسـخ بـه گـزینش و در نتیجـه بهبـود        به

ی بـین  معلـول  هـاي مطلـوب و تعیـین روابـط علـت و      توجهی نخواهد شد. انتخاب ژنوتیـپ  ژنتیکی قابل
ترین نسبت بین اجزاء عملکـرد را انتخـاب    کند تا مناسب گران کمک می نژاد عملکرد و سایر صفات، به به

صـفات،  بین عملکرد دانه و سـایر  تجزیه همبستگی که  رغم این	). علی1991و همکاران،  2ساندونمایند (
، بـا ایـن وجـود محاسـبه     نمایـد  عنوان معیارهاي انتخاب مشخص مـی ه ها را ب اهمیت نسبی و ارزش آن

که در روش تجزیـه   دهد در حالی ها را نشان می ضرایب همبستگی بین صفات، فقط رابطه خطی بین آن
گـردد. در واقـع تعیـین اثـرات      ها نیز برآورد مـی  مستقیم آن یک از اثرات مستقیم و غیرعلیت، سهم هر 

گـران   نـژاد  بندي صفات به به ش و اولویتمستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر روي عملکرد، در گزین
  ).  2015انتصاري و همکاران، ( کند کمک می

که انـدازه و تعـداد    اظهار داشتپنبه دانه ثر بر عملکرد درشناسایی صفات مؤ )2005مقدم ( رمضانی
ی ) در مطالعـه برخـ  2013تبار ( وفایی. دنداردانه  عملکرد پنبه افزایشدر  مهمیغوزه و درصد الیاف نقش 

کـه   داشـتند  اظهـار ) 1982و همکـاران (  3سـومرو . ارقام پنبه از تجزیه رگرسیون گام به گام استفاده کردند
و همکـاران   4داري بـا عملکـرد پنبـه دانـه دارد. سـاوان      هر بوته همبستگی مثبت و معنیدر تعداد غوزه 

ـ  ه مصـري  بـ در پنرا عوامـل اقلیمـی و عملکـرد غـوزه      روابط بـین ) 2002( برخـی از  در  .دبررسـی کردن
و  اصـلی و فرعـی همبسـتگی مثبتـی     هـاي  تعـداد شـاخه   و که ارتفاع بوته اظهار شد هاي قبلی پژوهش

ـ دار با عملکرد پنبـه دانـه   دار معنی و  7؛ ازهـار 1993و همکـاران،   6؛ آرشـاد 1980، 5جـري و یوپادیـا  ( دن
ترین هدف انتخاب عملکـرد   مهم باال وزن الیافبراي توسعه  نژادي بههاي  برنامه بیشتر .)1999همکاران، 

 ).1984، 8(ولـز و مردیـت   تـر اسـت   براي تعداد غوزه باال و درصد الیاف باال و اندازه غوزه و بـذر کوچـک  
هاي جدید پنبـه مطالعـه    ژیکی و عملکرد را در برخی واریته، صفات مورفولو)2015(انتصاري و همکاران 

علیت در پنبه نتیجه گرفتند که تعداد غـوزه در هـر   به کمک تجزیه  ،)2004رئوف و همکاران ( نمودند.
 همچنـین در مطالعـه   .بوته بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روي عملکرد پنبه دانه در هـر بوتـه داشـت   
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2. Sandhu  
3. Soomro 
4. Sawan 
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6. Arshad 
7. Azhar 
8. Wells and Meredith 
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طول میانگره بیشترین اثر مسـتقیم منفـی روي عملکـرد پنبـه دانـه داشـت.       ، )2004رئوف و همکاران (
بیشـترین  وزن وش ارقام پنبه بیان نمودند کـه  از برخی در گی ) در مطالعه همبست2013کاردوان قابل (

اي داروزن الیـاف  صفت همچنین و داشت وزن بذر و وزن الیاف  دار را با صفات مثبت و معنیهمبستگی 
) در مطالعـه  2014خاوه ( تبار و تاجیک وفایینشان داد. وزن بذر  صفتداري با  همبستگی مثبت و معنی

و  پنبـه دانـه   به طور کلـی در گیـاه پنبـه صـفات عملکـرد      آپلند گزارش کردند که ارقام تتراپلوئید پنبه
ـ  . همچنـین آنهـا  گیرند و محیطی قرار می زودرسی تحت اثر عوامل ژنتیکی ر اسـاس نتـایج رگرسـیون    ب

بـا   ، اولـین صـفاتی بودنـد کـه    وش و تعداد گره زایا در بوتـه  عملکردصفات  اظهار داشتند که گام به گام
بـا   .کردنـد را توجیـه   دانه پنبه درصد از تغییرات عملکرد 86و  ندشدرگرسیونی وارد مدل  ضریب مثبت
 و الیـاف و  دانـه  پنبـه عملکـرد  عملکـرد وش،  بین صاصی تروابط اخعات محدود در رابطه با توجه به مطال

ثـرات  و ارزیـابی ا  ایـن روابـط مهـم   شناسـایی  سایر صفات مؤثر در عملکرد در پنبه، این مطالعه با هدف 
  انجام شد. در رقم تجاري ورامین آنها مستقیم و غیرمستقیم 

  
  ها مواد و روش

هاي کامل  در قالب طرح بلوك ،بودکه رقم غالب منطقه  ،ورامینتجاري در این آزمایش رقم 
 2خط  10در  )1(جدول  مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه رازيدر سه تکرار تصادفی با 

قبل از  .کشت شد متر) سانتی 20متر و فاصله بوته در ردیف  سانتی 60(فاصله ردیف  كدر هر بلو متري
گرم در هکتار) از منبع اوره (نیتروژن) و (کیلو  N60P30و طبق فرمولشد آزمون خاك انجام  ،کاشت

ی، ضدعفونی بذور قبل از کاشت چهاي قار جهت مبارزه با آلودگیسوپر فسفات (فسفر) استفاده شد. 
، عملیات آبیاري، وجین، تنک و سمپاشی علیه آفات و امراض پنبه بذور زدن جوانهپس از  گردید وم انجا

ارتفاع بوته، تعداد غوزه، مختلف و صفات مهم اقتصادي،  صفاتارزیابی روابط بین انجام شد. به منظور 
 50مرحله هاي مختلف در  برگ بطور تصادفی از بوته 20تعداد (وزن غوزه، طول برگ، عرض برگ 

ها انتخاب شدند. بلندترین طول برگ در امتداد رگبرگ اصلی و بزرگترین عرض  درصد رسیدگی غوزه
تعداد شاخه )، گیري شد هاي برگ با دقت یک میلیمتر اندازه ترین پنجه برگ در فاصله دو رأس خارجی

عملکرد ملکرد وش، ع، )SPAD(برگ ، محتواي کلروفیل متر) (بر حسب میلی ، طول الیافدر بوته فرعی
(آزمایش هر تکرار  ازتعداد ده بوته  ،صفات ارزیابی. براي ندگیري شد و کیل اندازه وزن الیاف، پنبه دانه

. برداري گردید انتخاب شد و کلیه صفات مربوطه یادداشتبه طور تصادفی داراي سه تکرار بود) 
  انجام شد.  Path 2و   Minitab V.16هايافزار با استفاده از نرم ها تحلیل داده و تجزیه
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  آزمایشخاك و اقلیم مزرعه مشخصات  ،موقعیت جغرافیایی :1جدول 
  47˚- 20'  طول جغرافیایی
  34˚- 20'  عرض جغرافیایی

  متر 1351  ارتفاع از سطح دریا
  سیلتی تا رسی رسی  بافت خاك

  اي متوسط تا نسبتاً درشت کروي دانه  ساختمان خاك
  ا معتدلنیمه خشک، سرد ت  اقلیم

  متر میلی 450- 480  متوسط بارندگی ساالنه
  گراد درجه سانتی 5/9 -  6/22  ساالنهمتوسط دما 

  
  نتایج و بحث

متقابلی که  ها و اثرات متنوع در گیاهان، نحوه کارکرد آنشناخت صفات : نتایج همبستگی فنوتیپی
روابط بین  حاضرشد. لذا در مطالعه هاي تحقیقاتی تأثیر داشته با واند در برنامهت بر یکدیگر دارند می

نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه  .قرار گرفتو بررسی به تفکیک مورد مطالعه صفات با یکدیگر 
تعداد شاخه صفات  وارتفاع بوته  بین) نشان داد که 2نتایج (جدول . باشد میهمبستگی بین صفات 

داري  ) همبستگی مثبت و معنی= 54/0rو طول برگ () = 64/0rتعداد غوزه (، )= 70/0rفرعی در بوته (
تر، تعداد شاخه فرعی بیشتر و در نهایت تعداد  هاي بزرگ برگهاي بلندتر،  بوته عبارتی به. وجود دارد

طول این رابطه قابل انتظار است چرا که با افزایش ارتفاع بوته، در حقیقت اند.  داشتهغوزه بیشتري را 
رشد افزایش  که در مجموع منجر بهیابد  تعداد غوزه افزایش میدر نتیجه  تعداد شاخه فرعی و، برگ

صفت را با ) = 86/0rکه صفت تعداد غوزه هم بیشترین همبستگی ( طوري به خواهد شد.رویشی گیاه 
اد ، تعدبا افزایش تعداد شاخه فرعی در بوتهدهد که  رعی در بوته داشت که این نشان میشاخه ف تعداد

داري افزایش یافته است. بنابراین با توجه به اهمیت صفت تعداد غوزه در  طور معنی ه نیز بهغوزه در بوت
هاي با شاخه  تعداد غوزه در بوته، انتخاب بوتهصفت افزایش عملکرد وش و پنبه دانه، جهت افزایش 
یج نتا د شد.پنبه دانه خواهو  ر به افزایش عملکرد وشفرعی زیاد مطلوب بوده که این امر در نهایت منج

)، وزن الیاف r =93/0)، عملکرد پنبه دانه (r =97/0ترتیب وزن غوزه ( تجزیه همبستگی نشان داد که به
)90/0= r 77/0()، عرض برگ =r 70/0()، طول الیاف= r 66/0() و طول برگ= r (عملکرد وش  با

، عملکرد پنبه زهدر واقع سه صفت مهم وزن غو داشتند. %1ي در سطح دار همبستگی مثبت و معنی
نتایج طوري که طبق  عملکرد وش داشتند، بهدانه و وزن الیاف ارتباط بسیار قوي و قابل توجهی با 

توان اظهار داشت که انتخاب براي این صفات منجر به افزایش قابل ذکري در  ) می2حاصله (جدول 
وزن الیاف و برگ، صفات وزن غوزه، عملکرد وش، طول الیاف، عرض  صفت عملکرد وش خواهد شد.
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 ) را با عملکرد پنبه دانه داشتندp<0.01دار ( تیب بیشترین همبستگی مثبت و معنیتر طول برگ نیز به
هر چقدر طول در واقع توان جهت انتخاب عملکرد باال استفاده نمود.  می ،ها افزایش آنبا که  )2(جدول 

وزن غوزه را افزایش در نتیجه صفت مهم یابد و  فتوسنتز گیاه افزایش می ،و عرض برگ افزایش یابد
ترتیب داراي  بهکه داراي  ،و وزن الیاف عملکرد پنبه دانه ،عملکرد وش ،با افزایش وزن غوزه .دهد می

هر چه عرض و طول  .دنیاب افزایش می ،با این صفت هستند 81/0و  95/0 ،97/0همبستگی برابر با 
نرخ و منجر به افزایش مطلوب محیطی افزایش یافته، کانوپی سبز گیاه در شرایط  بیشتر گردد،برگ 
. با شود می )= 78/0r( عملکرد پنبه دانهو  )= 77/0r(عملکرد وش و در نتیجه افزایش فتوسنتزي  میزان

 با وزن الیافدر نتجه افزایش صفت و  یابد میافزایش  )= 74/0r( وزن الیاف عملکرد پنبه دانهافزایش 
در  1394مهرآبادي و همکاران، دهد.  کیل را افزایش می ، میزان)= 80/0r( همبستگی باال با صفت کیل

بین صفت عملکرد را  )p<0.05(داري  مثبت و معنیچهار رقم پنبه، همبستگی  ارزیابی صفات مختلف در
همبستگی کردند.  گزارش زیست تودهوش با صفات تعداد غوزه در بوته، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و 

باشد که ممکن است با  گونه قابل توجیه می ي کلروفیل با طول برگ و عرض برگ اینمحتوامنفی 
افزایش سطح برگ گیاه با کمبود رطوبت مواجه شده باشد و این خود کارآیی و محتواي کلروفیل را 

رسد که تغییر در محتوا و شاخص  کند. البته به نظر می دهد و کلروفیل را قابل تجزیه می کاهش می
) گزارش کرد که اندازه غوزه، تعداد غوزه و 2005مقدم ( رمضانی ل وابسته به ژنوتیپ هم باشد.روفیکل

اظهار کردند ) 1982و همکاران ( 1نقش مهمی در افزایش عملکرد پنبه دارند. سومرو کیل (درصد الیاف)
 تحقیقی دیگردر داري با عملکرد پنبه دانه دارد.  تعداد غوزه در هر بوته همبستگی مثبت و معنیکه 

دار  هاي فرعی همبستگی مثبت و معنی هاي اصلی و تعداد شاخه که ارتفاع بوته، تعداد شاخه اظهار شد
) همبستگی 1993و همکاران ( آرشادهمچنین  .)1999ازهار و همکاران، ( دارند با عملکرد پنبه دانه

  فرعی و عملکرد وش و عملکرد پنبه دانه گزارش کردند.هاي  داري را بین تعداد شاخه مثبت و معنی
گام براي صفت عملکرد  به نتایج رگرسیون گام: گام و تجزیه مسیر به نتایج تجزیه رگرسیون گام

) نشان داد که چهار صفت وزن غوزه، وزن الیاف، کیل (با ضریب 3وش، به عنوان متغیر وابسته، (جدول 
رگرسیونی  ین صفات موثر بر عملکرد وش وارد مدلتر عنوان مهم همنفی) و تعداد غوزه، برگرسیونی 

) اجزاء 1991راهمن و همکاران ( تغییرات عملکرد وش را توجیه نمودند.درصد از  23/99شدند و 
بندي  انه، وزن قوزه و درصد الیاف دستهعملکرد را شامل صفات تعداد قوزه در گیاه، عملکرد پنبه د

) را بر 366/0)، وزن غوزه بیشترین اثر مستقیم (4، جدول 1شکل علیت ( نمودند. طبق نتایج تجزیه
عنوان یک صفت مؤثر در افزایش عملکرد وش  که این صفت به طوري وش داشت، به روي عملکرد

کیل بیشترین اثر نژادگران را دارد. دو صفت وزن غوزه و  حسوب شده، قابلیت انتخاب توسط بهم
                                                             
1. Soomro 
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تند. ) را از طریق افزایش وزن الیاف بر افزایش عملکرد وش داش68/0و  69/0ترتیب  مستقیم (به غیر
دهنده کافی بودن  ) بود که نشان077/0ها بر عملکرد وش بسیار ناچیز (اثرات باقیمانده سایر متغیر
) 2015باشد. مهرآبادي و همکاران ( جهت توجیه تغییرات عملکرد وش می متغیرهاي وارد شده به مدل

ترین جزء مؤثر بر عملکرد در شرایط  تجزیه علیت ابراز نمودند که مهم م پنبه با کمکدر مطالعه ارقا
تنش و بدون تنش خشکی صفت زیست توده بود و اجزاء دیگري چون تعداد غوزه، وزن غوزه، درصد 

ب افزایش عملکرد وش شدند. مستقیم بر این جزء، سب درسی و شاخص برداشت با تأثیر غیرزو
هاي دیپلوئید بیان کردند صفات وزن غوزه و عملکرد  )، طی مطالعه پنبه2005مکاران (مقدم و ه رمضانی

و  1رئوفپنبه دانه بیشترین اثرات مستقیم بر افزایش عملکرد وش را داشتند. در تحقیقی دیگر ( 
را  تغییرات وزن الیاف در پنبه، وزن فیبر در هر بذر، بیشترین اثر مستقیم )، با ارزیابی2007 همکاران،

گام براي  به ) رگرسیون گام5جدول نتایج (هاي دمایی مختلف داشته است.  روي وزن الیاف در رژیم
ترین  عنوان مهم صفت وزن الیاف، به عنوان متغیر وابسته، نشان داد که دو صفت عملکرد وش و کیل به

درصد  39/99هایی ترتیب وارد مدل رگرسیونی شدند و این دو صفت به تن ثر بر وزن الیاف بهصفات مؤ
باشد که  ) می80/0ف (میزان همبستگی صفت کیل با وزن الیاکل تغییرات وزن الیاف را توجیه نمودند. 

ایش صفت کیل وزن الیاف اشد یعنی با افزب ی باالي صفت کیل با وزن الیاف میهمبستگ نشان از
م صفت تعداد بذر در غوزه را گا به ) با تجزیه رگرسیون گام1997ران (اوناي و همکایابد.  افزایش می

  در افزایش عملکرد پیشنهاد کردند.ترین صفت  مهم
  

  
  : تجزیه علیت صفات مستقل بر صفت وابسته عملکرد وش پنبه زراعی ورامین1نمودار 

                                                             
1. Rauf 
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متغیر وابسته) و سـایر صـفات (متغیـر    عنوان  بهعملکرد وش (صفت گام براي  به نتایج رگرسیون گام :3جدول 
  مستقل)

احل مر
ضریب تبیین   ضریب رگرسیونی صفات مختلف  عرض از مبدأ  رگرسیون

  )x4( غوزه تعداد  )x3کیل (  )x2وزن الیاف (  )x1وزن غوزه (  تجمعی
1  53/0  703/0  -  -  -  **23/94  
2  62/1  503/0  85/0  -  -  **34/98  
3  03/16  22/0  46/2  58-  -  *99/98  
4  16/13  244/0  25/2  47-  458/0  *23/99  

  باشد.  درصد می 1و  5ترتیب در سطح  دار بودن مدل رگرسیونی به بیانگر معنی ** و *
  Y= 13.16 + 0.244X1 + 2.25X2 - 47X3 + 0.458X4مدل پیشنهادي: 

  
  

  
  تجزیه علیت صفات مستقل بر صفت وابسته وزن الیاف پنبه زراعی ورامین :2 نمودار

  

 
 ابسته عملکرد پنبه دانه در پنبه زراعی ورامینتجزیه علیت صفات مستقل بر صفت و :3 نمودار
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  مستقیم صفات مختلف روي عملکرد وش در پنبه زراعی ورامین : اثر مستقیم و غیر4جدول 

  صفات مستقل
همبستگی 
صفات با 

  عملکرد وش

اثر مستقیم صفت 
  بر عملکرد وش

از طریق سایر  وشاثر غیر مستقیم صفت بر عملکرد 
 صفات

X1  X2  X3  X4  
  97/0 366/0  -  69/0  097/0 -  012/0  (X1) ن غوزه وز

  - 90/0  048/0  298/0  -  241/0  001/0  (X2) وزن الیاف 
  - 48/0  30/0  118/0  68/0  -  017/0  (X3) کیل 

  -  21/0  057/0  082/0  012/0  086/0  (X4)تعداد غوزه 
  079/0 =اثرات باقیمانده 

  
با اصالح بیانگر این است که با عملکرد وش  وزن الیاف) 90/0مثبت و قابل توجه (میزان همبستگی 

اثرات ) 6و جدول  2شکل نتایج (بر اساس  افزایش خواهد یافت. وزن الیاف ،عملکرد وش براي افزایش
عملکرد وش  ستقیم را صفتبیشترین اثر م وزن الیاف،مستقیم صفات مختلف روي  مستقیم و غیر

متغیر وابسته بر روي از طریق افزایش عملکرد وش) و بیشترین اثر غیرمستقیم را صفت کیل () 676/0(
) از طریق صفت کیل روي متغیر 326/0مستقیم به اندازه ( ش بطور غیر. عملکرد وشتدا وزن الیاف

بیان  هاي دیپلوئید ژنتیکی در پنبه )، در مطالعه تنوع2005همکاران ( مقدم و رمضانی وابسته مؤثر است.
  داشت. روي وزن الیافرا بر مستقیم  بیشترین اثر صفت کیل داشتند که

   
 وزن الیاف به عنوان متغیر وابسته در پنبه زراعی ورامینگام  به گامنتایج رگرسیون : 5جدول 

  ضریب تبیین تجمعی  ضریب رگرسیونی صفات مختلف  عرض از مبدأ  مراحل رگرسیون
    )x2کیل (  )x1عملکرد وش (

1  156/2-  3619/0  -  **76/80  
2  207/7 -  2703/0  27  **39/99  

  باشد.  درصد می 1و  5ترتیب در سطح  دار بودن مدل رگرسیونی به ر معنیبیانگ **و  *
   Y= -7.207 + 0.2703X1 + 27X2مدل پیشنهادي: 

  

 مستقیم صفات مختلف روي وزن الیاف در پنبه زراعی ورامین : اثر مستقیم و غیر6جدول 

همبستگی صفات   صفات مستقل
  با وزن الیاف

اثر مستقیم 
صفت بر عملکرد 

  دانه

از طریق سایر مستقیم صفت بر عملکرد دانه  اثر غیر
 صفات

X1  X2  
  95/0 811/0  -  141/0  (X1) وزن غوزه 

  -  93/0  145/0  789/0  (X2) عملکرد وش 
  301/0اثرات باقیمانده :



 111                                                                                                                   و همکاران                      ییکاکا يمهد

 

) 7(جـدول   ،تغیـر وابسـته  عنوان م به ،عملکرد پنبه دانهبراي صفت گام  به گامرگرسیون تجزیه نتایج 
ثر بـر عملکـرد پنبـه دانـه،     ترین صفات مؤ عنوان مهم به ،دو صفت وزن غوزه و عملکرد وشداد که نشان 

تـوان   در توجیـه ایـن مطلـب مـی     را توجیه کننـد. متغیر وابسته این درصد از تغییرات  08/95توانستند 
باشـد (رمضـانپور و    طی بین صـفات مـی  نتیجه روابط غیرخ درصد باقیمانده در 5اظهار داشت که حدود 

ترتیـب   بـا صـفات وزن غـوزه و عملکـرد وش بـه      عملکرد پنبه دانـه همبستگی صفت  ).2002همکاران، 
بـه مـدل رگرسـیونی     ورودانتخـاب آنهـا جهـت     تدهنده صح که نشان) 2(جدول  بود 935/0و  953/0
ها جهـت   توان از آن می ،کرد پنبه دانههمبستگی باالي این صفات با عملبا توجه به که  طوري باشد به می

صفت وزن غـوزه اثـر    استفاده نمود. زمان این سه صفت مهم اقتصادي پنبه دانه جهت اصالح همافزایش 
عملکـرد وش  . همچنـین صـفت   داشـت  عملکرد پنبـه دانـه   ) روي متغیر وابسته811/0مستقیم باالیی (

بـا توجـه بـه     وي عملکرد پنبه دانه نقـش دارد. روزن غوزه صفت ) از طریق 789/0طور غیر مستقیم ( هب
رسد عوامل دیگري روي عملکرد پنبه دانه مؤثرند که مطالعه  به نظر می) 301/0(مقادیر اثرات باقیمانده 

   کند.احتماالً این عوامل را ظاهر میتر و تکرار آزمایش  صفات متنوع
  

  نوان متغیر وابستهگام عملکرد پنبه دانه به ع به نتایج رگرسیون گام :7جدول 

مراحل 
  عرض از مبدأ  رگرسیون

  ضریب تبیین تجمعی  ضریب رگرسیونی صفات مختلف
  وزن غوزه 

)x1(  
  عملکرد وش

 )x2(  
  

1  190/1  427/0  -  **20/90  
2  30/2  27/0 08/1  *08/95  

  باشد.  درصد می 1و  5ترتیب در سطح  دار بودن مدل رگرسیونی به ر معنیبیانگ **و  *
   Y= 2.30 + 0.27X1 + 1.08X2شنهادي: مدل پی

  
  مستقیم صفات مختلف روي عملکرد پنبه دانه در پنبه زراعی ورامین : اثر مستقیم و غیر8جدول 

  صفات مستقل
همبستگی 

صفات با وزن 
  الیاف

اثر مستقیم صفت 
  بر عملکرد دانه

از طریق سایر مستقیم صفت بر عملکرد دانه  اثر غیر
 صفات

X1  X2  
  90/0 676/0  -  229/0  (X1) رد وش عملک
  -  80/0  475/0 326/0  (X2) کیل 

  077/0 = اثرات باقیمانده
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  گیري کلی نتیجه
ها و اطالعات حاصله نشان داد که با توجه به نتایج تجزیه  بدست آمده از تجزیه آماري دادهنتایج 

عرض برگ، طول الیاف،  یاف،صفات وزن غوزه، عملکرد پنبه دانه، وزن الساده بین صفات، همبستگی 
ملکرد وش و داري داشتند. همچنین دو صفت ع ترتیب با عملکرد وش همبستگی معنی طول برگ به

فات جهت صاین توان از روابط بین  بر افزایش وزن الیاف بودند که میثر ترتیب صفاتی مؤ کیل به
تجزیه علیت نیز قادر به شناسایی  .مند شد نژادي آتی بهره هاي به در برنامهگیاه پنبه افزایش عملکرد 

استفاده از ارقام بیشتر و در مطالعات بعدي  صفات داراي بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم بود.
  باشد.  قابل توصیه می ،حاضر مطالعه ارتباط بین ارقام با کمک صفات بررسی شده در پژوهش
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