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 1چکیده
طـرح   برپایـه  یپژوهشـ  ،پنبـه  یشـناخت خـت یر اتیخصوص يداریو پا یکنواختی ز،یتما یابیارز براي     

سـاحل،   ن،یمـ ارقـام ورا  یشـناخت ختیر تیخصوص 39 هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. بلوك
  No.200ارمغـان، گلسـتان و ژنوتیـپ     لند،یپاك، خرداد، سـ  د،یسپ ،یبختگان، مهر، اولتان، دکتر عموم

 میگلبرگ ارقـام و ژنوتیـپ را بـه دو گـروه تقسـ      يشدند. رنگ گلبرگ و شدت رنگ لکه پا يریگاندازه
قـرار گرفتنـد. براسـاس رنـگ گـرده ارقـام        گریدر گروه د هیگروه و بق کیدر  یکردند، رقم دکتر عموم

ایـن   اهیـ قرار گرفتند. کرکداربودن سـاقه و شـکل گ   گریدر گروه د هیگروه و بق کیبختگان و ساحل در 
ارمغـان و   د،یخـرداد، سـپ   لند،یمهر، پاك، سـ  ن،ید. ارقام اولتان، ورامدادنمجزا قرار  هايگروهدر ارقام را 

قـوزه ارقـام مهـر،     یشدند. شکل برش طـول  میگروه مجزا تقس 3 به اهیگ یگلده پیگلستان، براساس ت
گـروه و   کیـ و گلستان در  لندیارقام پاك، س وکرد  میگروه تقس 3 ارمغان و گلستان را به لند،یپاك، س

کالله نسـبت بـه پرچمهـا     تیگروه مجزا قرار گرفتند. براساس موقع کیارقام مهر و ارمغان هر کدام در 
 يهـا قـرار گرفـت. براسـاس مشخصـه     گریدر گروه د زین گلستانگروه و رقم  کیدر  لندیارقام پاك و س

شـدند. شـکل    کیـ تفک گریکـد یاز  لندیسـ  قوزه ارقام پاك و یسطح يها دندانه دار بودن براکته و حفره
گروه و رقـم   کیو خرداد در  نیارقام ورام ونمود  کیگروه تفک 2را به  دیخرداد و سپ ن،یبرگ ارقام ورام
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و خـرداد   نیکالله نسبت به پرچمها ارقام ورامـ  تیبا موقع تیقرار گرفت. در نها گریز در گروه دین دیسپ
 9 پنبـه بـا   یابیـ مـورد ارز  پیـ ارقام و ژنوت نیشدند. بنابرا کیتفک گریکدیتمام ارقام از  وجدا  گریکدیاز 

  .باشدیم گریکدیاز  ییز قابل شناسایمتما یفیک یشناخت ختیر تیخصوص
  

  شناختی.ریخت شناسایی ،تمایز، یکنواختی و پایداري ،پنبه :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
، سـطح زیـر کشـت، تولیـد و      2013-14 هايو در سال ترین گیاهان زراعی استمهم یکی از 1پنبه

کیلـوگرم در   771میلیـون تـن و    31/26میلیـون هکتـار،    33ترتیـب  میانگین عمکرد پنبه در جهان به
، سـطح  1392-93در سـال زراعـی   ).2014مریکـا،  آمتحـده    (وزارت کشاورزي ایـاالت  هکتار بوده است

کیلـوگرم در   2187 تـن و 184000هکتـار، 84800 ترتیببرداشت، میزان تولید و عملکرد پنبه کشور به
همچنین سطح برداشـت، تولیـد و    کیلوگرم در هکتار در زراعت دیم بودند.1405 هکتار در زراعت آبی و

(زراعـت   2089 تن و 25534 هکتار،12720ترتیبگلستان در همین سال زراعی به عملکرد پنبه استان
    ).1394، 2جهادکشاورزي وزارت( است(زراعت دیم) کیلوگرم در هکتار بوده 1408 آبی) و

کرومـوزوم،   26داراي( گونـه دیپلوئیـد   30حدود با گوسیپیومو جنس  3یاناز تیره پنیرکگیاهی پنبه 
26=n2 52کرومــوزوم،  52(داراي گونــه تتراپلوئیــد 40) و=n2 (اســت ) ،1999پرســیوال و همکــاران .(

 )قـاره آمریکـا   مرکـز و جنـوب  ( دنیـاي جدیـد  از  بوده و تتراپلوئیدآلو که پنبه زراعی هايترین گونه مهم
پنبـه  ( 6گوسـیپیوم باربـادنس  و ) 5تارمتوسـط  پنبـه ( 4گوسـیپیوم هیرسـوتوم   هايگونه ،اند نشأت گرفته

  ).  1999بروبیکر و همکاران، ( باشند) می7تاربلند
بـا   برتر ایجاد ارقام برايهاي گیاهی  یند گزینش و ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید در گونهآنژادي، فر به

نـژادي  هـاي بـه   ترین دستاورد پژوهشمهم یبنابراین ارقام گیاه ،باشدمی کمی و کیفی مطلوبعملکرد 
رو  . از ایـن )1979تامسـون،  ( اندنژادي حاصل آمدهفرآیندهاي پیچیده، طوالنی و پرهزینه به باکه  است

کـه تنهـا    ،هـا آن 8نژادگرانحمایت از حقوق بهعنوان ذخایر ژنتیکی و هها بآن خلوص ژنتیکی حفاظت از

                                                        
1. Gossypium spp. 
2. Ministry of Jihad-e-Agricuture 
3. Malvaceae 
4. Gossypium hirsutum 
5. Upland 
6. G.barbadense 
7. Sea-Island 
8. Plants breeders right 
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نیـل بـه پایـداري     بـراي اي العادهاهمیت فوق ،قابل دستیابی است 1یند شناسایی و ثبت ارقامآازطریق فر
پایش و حفظ اصالت و خلـوص ژنتیکـی   . )2010مظفریان و همکاران، ( داردکشاورزي  محصوالت تولید

جزاي سیستم کنترل و گواهی بذر است. اصالت رقم بـه مفهـوم   ترین ا ها ضروريرقم و آزمون تعیین آن
آگـراوال،  ( اسـت 2رقم بـا تیـپ ثبـت شـده آن      )مورفولوژیک( میزان مطابقت ژنتیکی و ریخت شناختی

معنـی درصـدي از   ). خلوص ژنتیکی یک مزرعه تولید بذر یا نمونه بذر یک رقـم اصـالح شـده بـه    1997
هاي دیگر اختالط ژنتیکی نداشـته   ها و بذرهاي ارقام یا گونهبا بوتههاي آن مزرعه یا نمونه است که  بوته
بـرداري از  اثـر دارد و امکـان بهـره    3خلوص ژنتیکی  مسـتقیماً بـر کـارکرد رقـم     ).1992آگراوال، ( است

در فرآیندهاي تکثیر و تولید بـذر خلـوص ژنتیکـی رقـم ممکـن       .سازدپتانسیل کامل ارقام را فراهم می
، کاهش یابـد کـه   4هاي طبیعی با گیاهان خارج ازتیپ تالط مکانیکی، موتاسیون و تالقیاست به علل اخ

بـا کـاهش   5شود و تجمع آن در جمعیت، باعث افت کیفیت و کارکرد بـذر  اصطالحاً زوال رقم نامیده می
). براي جلوگیري از زوال رقم و حفظ خلوص ژنتیکی ارقـام گیـاهی   1997آگراوال، ( شود صفات مطلوب 

هاي  منظور جلوگیري از تالقی(ایزوالسیون) مزرعه تولید بذر به حد استاندارد رعایت فاصله جداسازيدر 
هاي خارج ازتیپ، اجتناب از تغییر ژنتیکی کنتـرل مـداوم    طبیعی یا اختالط مکانیکی، خارج نمودن بوته
آگـراوال،  ( دارد ي کنترلـی مـنظّم اهمیـت زیـادي    هـا  کرت  مزارع و بررسی خلوص ژنتیکی رقم با آزمون

2002  .(   
تشـخیص   بـراي  DUS(6( و ثبت رقم با اجراي آزمون یکنـواختی، تمـایز و پایـداري    فرایند شناسایی

انجـام   بودن این تمایز رقم از سایر ارقام و از یکنواختی و پایداري کافی برخوردار افی یکک نمتمایز بود
چراکه یک رقم  براي کنترل و گواهی  ،شودمیتمایز کیفیتی ضروري براي ثبت رقم محسوب  .گیردمی

نژادگران بایـد بـه انـدازه کـافی از سـایر ارقـام       بذر آن و نیز از جنبه احقاق مالکیت به نژادگر و حقوق به
علـت سـهولت بررسـی، خصوصــیات    . بــه)1996 ل،گاسـت وان( متمـایز باشـد تـا قابــل شناسـایی گـردد     

. )2006اومارانی و همکـاران،  ( شوندمایز رقم محسوب میترین خصوصیات ارزیابی تمهم شناختی ریخت
جدیـد  المللی حمایت از ارقـام  العمل اتحادیه بین مبناي دستور برشناختی ریختارزیابی این خصوصیات 

شناختی پنبـه  خصوصیت ریخت 40اتحادیه این ). 1996وان گاستل، ( گرددانجام می 7)UPOV( گیاهی
 ).UPOV, 2001( ) اعـالم نمـوده  DUS( ارزیـابی تمـایز، یکنـواختی و پایـداري    هـاي  عنوان شاخصرا به

                                                        
1. Cultivars identification and registration 
2. True to type 
3. Cultivar performance 
4. Off- type 
5. Seed performance 
6. Distinctness Uniformity and stability(DUS) 
7. Union of Plants new Varieties Protection(UPOV) 
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ویژگـی   39 ،در پنبـه تتراپلوئیـد   )DUS( هـاي تمـایز، یکنـواختی و پایـداري     دستورالعمل ملـی آزمـون  
 هاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري ).SPCRI, 2007( شناختی را بدین منظور قید کرده است ریخت

)OECD(1 شناختی پنبه از خصوصیات ریخت شناختی معرفی شده توسط ایـن خصوصیت ریخت 24نیز 
 هـاي کنترلـی و بازرسـی مـزارع تولیـد بـذر پنبـه ابـالغ کـرده اسـت          را براي انجام آزمون کرتاتحادیه 

)OECD, 2015ترین کاربردهاي ارزیابی تمایز ارقام ازلحاظ خصوصیات ریخت شـناختی و  ). یکی از مهم
شـناختی متمـایز، یکنواخـت و    تی و پایداري تمایز این خصوصیات، استفاده از خصوصیات ریختیکنواخ

شناختی براي شناسایی گیاهان داراي تیپ رقم یا ژنوتیـپ و گیاهـان   ي ریختها 2هاسنعنوان شپایدار به
شـناختی کیفـی مختلـف کمتـر     ریخـت  خصوصـیات  ).1996وان گاستل و بیشـاو،  ( باشدخارج تیپ می

برگ، ، قوزه، تراکم رنـگ الیـاف و کـرك روي بـذر و      ، شکلرنگ گلتأثیرپذیر از شرایط محیطی مانند 
تـرین خصوصـیات مـورد اسـتفاده بـراي شناسـائی و       ها از مهـم دار بودن اندامالگوي رنگدانه آنتوسیانین

  ).1996آگراوال، ( ارزیابی تمایز ارقام پنبه هستند
باز چهار رقم ورامین، ساحل، بختگان و مهر به عنوان ارقام تجاري پنبه کشـور مـورد کشـت و    از دیر

ي اخیر نیز ارقام گلستان، ارمغان خرداد و سپید به فهرست ملی ارقام ها کار قرار می گرفته اند و در سال
تحـت نظـام    اهـ  گیاهی افزوده شده و به جز رقم سپید بقیه ارقام جدید نیـز تجـاري گردیـده و بـذر آن    

رایج و جدیـد  ارقام این باتوجه به اهمیت شناسایی ، بنابراینگردد.  کنترل و گواهی بذر کشور گواهی می
(کلکسیون) مرجع ذخایر ژنتیکی  مجموعه و براي تهیه  نژاديهاي بهدر برنامهها و بررسی تنوع آن پنبه
کنتـرل و  ها براي فرآیند شناختی آنهاي ریختهاسنتعیین شو ارقام ثبت در   هاو تعیین تمایز آن و نیز

) این ارقام و یک ژنوتیپ جدید پنبـه، بـا   DUS( منظور ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداري ، بهگواهی بذر
پژوهشی مشترك با همکاري مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  شناختی،استفاده از خصوصیات ریخت

 هـاي گلسـتان(گرگان) و تهـران   مـدت دو سـال در اسـتان   ر بـه و مؤسسه تحقیقات پنبه کشـو  3و نهال 
  (ورامین) اجرا گردید. 

  
  ها مواد و روش

رقم و یک ژنوتیـپ پنبـه    12 شناختی کمی و کیفیریختمنظور ارزیابی خصوصیات هاین پژوهش ب
ارمغـان،   ورامین، ساحل، بختگان،  مهر، رقم تجاري مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی 8 کشور شامل

) و ارقـام دردسـت تجـاري    1390مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بـذر و نهـال،   ( گلستان، سپید، خرداد

                                                        
1.Organization of Economic Co-operation and Development(OECD) 
2.Descriptors 
3.Seed and Olant Certification and Registration Institute(SPCRI) 
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در  رقم و ژنوتیـپ)  13(مجموعاً  No.200 گذاريدکتر عمومی،  اولتان و رقم در دست نام پاك، سیلند، 
 اسـتان گلسـتان   در مؤسسه تحقیقات پنبه کشـور  ردهاي کامل تصادفی با چهار تکرار  قالب طرح بلوك

 تهـران نـابع طبیعـی اسـتان    مو مرکز تحقیقات کشـاورزي و   شم آباد گرگان)ها (ایستگاه تحقیقات پنبه
 در No.200 و ارمغـان، گلسـتان  سـپید و ارقـام سـاحل،    تارمتوسط م ارقاترتیب به(ورامین) اجرا گردید. 

حاصـل از تالقـی پنبـه تارمتوسـط و     (رقـم   پاك، خرداد، سیلند و ورامین، بختگان، مهر،استان گلستان 
رقم دکتـر عمـومی   رقم تاربلند دکتر عمومیو اولتان در استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.  ،تاربلند)

، وارده از ایستگاه تحقیقـات  9و تادال  6رقم تار بلند به نام تادال  2دهنده آن  هاي تشکیلکه منشاء الین
ویلت و  100گیري کوکررقم ساحل از دورگ). 2012یدي و همکاران، حمباشد(پنبه در کشور مراکش، می

 ، رقم بختگان حاصل از گزینش رقم آکـاال  359ویلت و رقم  100گیري کوکراز دورگ ورامین رقم ، 349رقم 
SJ2  ، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بـذر و  ( انداصالح شده 423رقم مهر با گزینش رقم فرانسوي بلغار

و رقـم پـاك از تالقـی رقـم      C1211 همچنین ارقام اولتان از دورگ گیري رقـم سـاحل و   .)1390نهال، 
ترتیب بـا سلکسـیون بـر روي    اند. ارقام گلستان، ارمغان، خرداد و سپید نیز بهحاصل شده  GL4ساحل و

اند و رقم سیلند رقمی یونـانی  بدست آمده 324و ساي اکرا 1 80رقم سیندوز ،43347رقم  ،43259رقم 
جملـه   از No.200باشـد و ژنوتیـپ   تارمتوسـط و تاربلنـد مـی    اي دو گونـه حاصل از تالقی بـین گونـه   و

هاي با منشاء ایاالت متحده امریکا در کلکسیون ذخایر توارثی مؤسسه تحقیقات پنبـه کشـور در    ژنوتیپ
رقم جدید مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران است که ازطریق گزینش، براي اصالح 

بـدین منظـور بـذر     ).2012(حمیـدي و همکـاران،    پنبه دردست معرفی مورد استفاده قرار گرفته است
هـا حـداقل   هـایی کـه بـدون حاشـیه    هاي خالص این ارقام با تراکم مناسب توصـیه شـده در کـرت   الین

گلسـتان و نیمـه   (نیمـه فـروردین بـه بعـد در      تکرار در تاریخ مناسب توصیه شـده  4بوته با  500شامل
ند. مراحل مختلف عملیات داشت در طول دوره رشـد و  داردیبهشت به بعد در ورامین و داراب) کشت ش

 20تعداد ریخت شناختی. جهت مشاهده و یادداشت برداري خصوصیات فتنمو بطور معمول انجام پذیر
. فـت هـا صـورت گر  وتـه هـا یـا بخشـی از ب   طور تصادفی انتخاب و تمامی مشاهدات روي این بوتههبوته ب

یکنـواختی و   ،هاي تمـایز  مورد بررسی طبق دستورالعمل ملی آزمون ریخت شناختیخصوصیات ارزیابی 
  رنـگ گلبـرگ   :بودندبه شرح زیر ویژگی ریخت شناختی  39 شامل ،در پنبه تتراپلوئید )DUS( پایداري

طول شاخه زایـا،   -5ها،  چمموقعیت کالله نسبت به پر -4، رنگ گرده-3، شدت لکه پاي گلبرگ-2گل، 
تـرین شـاخه    ها تا پایین تعداد گره-9دهی گیاه، تیپ گل-8ها،  طول متوسط بین گره-7ها،  تعداد گره-6

بـرگ   -12 ،شـکل بـرگ  -11دهـی)،  (در مرحله گل شدت رنگ سبز برگ -10دهی)، زایا(در مرحله گل
رنـگ سـاقه    16ار بودن قسمت باالیی، د کرك -15اندازه برگ،  -14هاي شهدساز،  برگ غده-13اندازه، 

                                                        
1. Sind’s 
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انـدازه   -18دار بودن براکتـه در بلـوغ سـبز،    دندانه -17ها،  درصد بوته 50زمان باز شدن اولین قوزه در 
 -22هاي سطحی قـوزه،   حفره -21شکل برش طولی قوزه،  -20اندازه قوزه،  -19براکته (در بلوغ سبز)، 

 دهـی گیـاه   تـراکم بـرگ   -25شکل گیاه دربلوغ سبز، -24 قوزه: برجستگی نوك، -23طول دمگل قوزه، 
درصـد گیاهـان    50که (زمانی زمان باز شدن قوزه - 27بلوغ سبز)،  (در ارتفاع گیاه -26بلوغ سبز)،  (در

کـرك   -29(در مرحله بلوغ کامـل)،   درجه شکفتگی قوزه -28حداقل یک قوزه باز شده، داشته باشند)، 
میزان الیاف قوزه بـه درصـد    -33بذر،  100وزن  -32رنگ کرك بذر،  -31تراکم کرك  بذر،  -30بذر، 

ظرافت  -37درجه کشش الیاف،  -36استحکام الیاف،  -35طول الیاف،  -34کیل در مرحله بلوغ کامل، 
مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و نهـال،       ( رنگ الیـاف  -39یکنواختی طول الیاف و  -38الیاف، 
با تراکم بوتـه و تـاریخ کاشـت توصـیه      مورد بررسیهاي خالص ارقام رهاي الینمنظور بذبدین ).2007

خصوصـیت   39 برداريیادداشتارزیابی و شده و اجراي کلیه عملیات داشت مطابق معمول انجام شده و 
دو فصـل رویشـی    ا حـداقل در هـ این آزمـایش  -1: انجام گرفتنکات زیر با رعایت ها آن شناختیریخت

 -3د، شـ  انجـام   هاي کامالً توسـعه یافتـه   تمامی مشاهدات بر روي  ساقه و برگ -2، ندگرفتمجزا انجام 
د، فتنـ گر ترین شاخه بارده صورت دهی بر روي پایینتمامی مشاهدات بر روي شاخه بارده در مرحله گل

ي تمـامی مشـاهدات بـر رو    -5ند، دشـ  انجامدهی گیاه تمامی مشاهدات بر روي گل در روز اول گل -4
تمامی مشاهدات بر روي بـذر و الیـاف در    -6د و فتنقوزه در مرحله بلوغ سبز(قبل از شکفتگی) انجام گر

  .نددشمرحله بلوغ کامل انجام 
بندي کننـده(این صـفات بـراي     به منظور انجام آزمون تمایز، ابتدا ارقام با استفاده از یک صفت گروه

داخل یک رقم ثابت بوده و یا تغییرات کمـی دارنـد) ذکـر    روند و در  سهولت در ارزیابی تمایز به کار می
(ریخت صفات کیفی  شده در دستورالعمل ملی در چند گروه قرار گرفتند. ارقام داخل هر گروه با مقایسه

عبارت دیگر تمام ارقام از یکدیگر متمایز گردیدند. به فوق،بندي کننده دستورالعمل ملی گروه شناختی)
صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه گردیده و هـر دو رقمـی کـه حـداقل از     یفی بهاز لحاظ کلیه صفات ک

لحاظ یک صفت متفاوت بودند متمایز شدند. ارزیابی تمایز ارقام با استفاده از صـفات کمـی و بـا انجـام     
و با استفاده  )LSD( دار آزمون حداقل تفاوت معنی باتجزیه واریانس و مقایسه میانگین بین صفات کمی 

 هاي تمایز، یکنواختی و پایداريکه خاص آزمون ver. 9(DUST 1(و  ANAL )ver. 9( افزار آماري نرم زا
)DUS( بـین   ریخـت شـناختی  هـاي   بندي و تعیین شـباهت  منظور طبقهبههمچنین  انجام شد. ند،سته

هاي صفر و یـک تبـدیل شـد و مـاتریس تشـابه بدسـت آمـده         ارقام، صفات کیفی و شبه کیفی به داده
 اسـتفاده گردیـد   UPGMAطریـق الگـوریتم    و از NTSYSافـزار   عنوان ورودي تجزیه کالستر در نـرم  به
  .)1998راهلف، (

                                                        
1. Distinctness, Uniformity and Stability Trial(DUST) 
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  نتایج 
نشان داد تفاوت خصوصیات  خصوصیت کمی ارقام پنبه مورد ارزیابی 13نتاج تجزیه واریانس مرکب

و ارقام مورد ارزیابی درطی دو سال اجراي آزمون تمایز، یکنواختی و  ها کمی مورد بررسی ژنوتیپ
(جدول  دار نداشتندارقام ازلحاظ این خصوصیات تفاوت معنیدار نبود. همچنین معنی) DUS( پایداري

یات ریخت شناختی رنگ گلبرگ بررسی صفات کیفی ارقام مورد بررسی مشخص ساخت که خصوص ).1
که رقم دکتر عمومی با داشتن طوريو شدت رنگ لکه پاي گلبرگ ارقام را به دو گروه متمایز ساخت به

تنهایی هاي زرد رنگ و لکه پایه گلبرگ از دیگر ارقام و ژنوتیپ مورد ارزیابی متمایز گردیده و بهگلبرگ
لبرگ کرمی و بدون لکه پاي گلبرگ بودند در گروه دیگر در یک گروه و سایر ارقام نیز که داراي رنگ گ

   ).2و  1 هاي(شکل قرار گرفتند
 

                                             
  
  
  
  
  
  

  پنبه مورد ارزیابی بر اساس خصوصیات  نگاره تمایز ریخت شناختی ارقام و ژنوتیپ - 1 شکل
  .رنگ گلبرگ و شدت رنگ لکه پاي گلبرگ

  

 
  

رنگ گلبرگ و لکه پاي گلبرگ متمایز دو رقم، دکتر عمومی با گلبرگ زرد رنگ و داراي لکه پاي  -2 شکل
  (سمت چپ). (سمت راست) و ورامین با گلبرگ کرم رنگ و بدون لکه پاي گلبرگ گلبرگ

  رنگ گلبرگ و شدت رنگ لکه پاي گلبرگبراساس 

 دکتر عمومی
 

اولتان، ورامین، مهر، پاك، سیلند، 
بختگان، خرداد، ساحل، سپید، 

 No. 200 ارمغان، گلستان و

ورامین، مهر، دکترعمومی، اولتان، 
پاك بختگان، سیلند، بختگان، 
 خرداد، ساحل،ارمغان، گلستان و

No. 200 
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که ارقام بختگان و ساحل طوريهب ،براساس رنگ گرده ارقام باقیمانده به دو گروه مجزا تقسیم شدند     
در  ها که داراي گرده کرم رنگ بودنـد وژنوتیپ در یک گروه و بقیه ارقامکه داراي گرده زرد رنگ بودند 

  ).4و  3هاي(شکل گروه دیگر قرار گرفتند
  
   

  
    

  
 

شناختی ارقام پنبه اولتان، ورامین، مهر، پاك، سیلند، بختگان، خرداد، ساحل، نگاره تمایز ریخت - 3 شکل
  .براساس رنگ گردهNo. 200  سپید، ارمغان و گلستان و ژنوتیپ

  

     
  (سمت راست) و  رنگ گرده رقم ورامین با گرده کرم رنگ تمایز - 4 شکل

  (سمت چپ). رقم ساحل با گرده زرد رنگ
      

توانسـتند  در بلـوغ سـبز   دار بودن قسمت باالیی ساقه و شکل گیاه کرك شناختیخصوصیات ریخت
را از یکدیگر جدا کنند و هرکدام از ارقام مـذکور در یـک گـروه مجـزا      No. 200 و ساحل ،ارقام بختگان
و بختگان داراي کرك قسمت بـاالیی   No. 200 ترتیب ارقام ساحل،که بهطوري)، به5 شکل( قرار گرفتند

.اي و کـروي بودنـد  ترتیـب مخروطـی، اسـتوانه   (در بلوغ سـبز) بـه   ساقه زیاد، متوسط و کم و شکل بوته

اولتان، ورامین، مهر، پاك، سیلند، بختگان، خرداد، 
 No. 200 ساحل، سپید، ارمغان، گلستان و

 

 براساس رنگ گرده 
 بختگان و ساحل

 

اولتان، ورامین، مهر، پاك، سیلند، خرداد، سپید، 
 No. 200 ارمغان و گلستان و
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   No. 200 شناختی ارقام پنبه بختگان و ساحل و ژنوتیپنگاره تمایز ریخت - 5 شکل

  .(در بلوغ سبز) دار بودن قسمت باالیی ساقه و شکل گیاهاساس کرك بر
 

اولتان، ورامین، مهر، پاك،سیلند، خرداد، سپید، ارمغان و گلستان براساس شامل ارقام باقیمانده 
که ارقام مهر، پاك، سیلند، ارمغان و گلستان طوريهب ،تقسیم شدندگروه مجزا  3دهی گیاه به تیپ گل

در دهی باز با تیپ گلدر یک گروه، ارقام ورامین، خرداد و سپید دهی نیمه بسته با داشتن تیپ گل
  .)6(شکل  به تنهایی در یک گروه دیگر، قرار گرفتنددهی بسته با تیپ گلگروه دیگر و رقم اولتان 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  نگاره تمایز ریخت شناختی ارقام پنبه اولتان، ورامین، مهر، پاك، سیلند، خرداد، سپید،  - 6شکل

 .دهی گیاهگلستان براساس تیپ گلارمغان و 
 

گروه مجزا تقسیم  3شکل برش طولی قوزه توانست ارقام مهر، پاك، سیلند، ارمغان و گلستان را به 
در یک گروه مرغی تخم شکل برش طولی قوزه با داشتنکه ارقام پاك، سیلند و گلستان طوريهکند ب

گروه  دودر گرد و بیضوي  شکل برش طولی قوزه با به ترتیبقرار گرفتند و همچنین ارقام مهر و ارمغان 
   .)8و  7هاي (شکل مجزا قرار گرفتند

  
  

ورامین، مهر، پاك، سیلند، اولتان، 
 خرداد، سپید، ارمغان و گلستان

  اولتان

 ورامین، خرداد و سپید

 مهر، پاك، سیلند، ارمغان و گلستان

  دهی گیاهبراساس تیپ گل
 

 براساس  کرك دار بودن قسمت باالیی ساقه و شکل گیاه(در بلوغ سبز) 

 No. 200بختگان، ساحل و

  بختگان

No. 200 

  ساحل
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  .براساس شکل برش طولی قوزهنگاره تمایز ارقام پنبه مهر، پاك، سیلند، ارمغان و گلستان  -7 شکل

 

  
  

  .(سمت چپ) (سمت راست) و قوزه گرد رقم مهر تمایز قوزه تخم مرغی رقم سیلند - 8 شکل
  

که داراي موقعیت باالتر کالله نسبت ها ارقام پاك و سیلند اساس موقعیت کالله نسبت به پرچم بر     
در ها بود، موقعیت همتراز کالله نسبت به پرچمکه در یک گروه و رقم گلستان  نیز ها بودند به پرچم

  .)10و 9هاي (شکل گروه دیگرقرار گرفتند
  
 
 
 
 

  
  

  شناختی ارقام پنبه پاك، سیلند و گلستان نگاره تمایز ریخت -9 شکل
 .هاکالله نسبت به پرچمبراساس موقعیت 

 پاك و
 سیلند
 گلستان

 ها  براساس موقعیت کالله نسبت به پرچم

 پاك، سیلند و گلستان
 

مهر، پاك، سیلند، ارمغان و 
 مهر گلستان

 ارمغان

 براساس شکل برش طولی قوزه

 گلستان و پاك، سیلند
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  (سمت راست) و موقعیت همتراز کالله  هاي رقم سیلندموقعیت باالتر کالله و پرچم -10 شکل

  (سمت چپ). ها در رقم گلستانو پرچم
  

ي سطحی قوزه ارقام پاك و ها و حفره در بلوغ سبز دار بودن براکتههاي دندانهبراساس مشخصه
 بلند در بلوغ سبز داردندانه هايبراکته بدین ترتیب که رقم پاك داراي سیلند از یکدیگر تفکیک شدند.

 هايبراکتههاي سطحی خیلی ریز بوده ولی رقم سیلند از هاي سطحی یا داراي حفرهو بدون حفره
  ).13و 12، 11هاي(شکل هاي سطحی قوزه متوسط برخوردار بودو حفره متوسط در بلوغ سبز داردندانه

  
   

  
 
 
 

  دار بودن نگاره تمایز ارقام پنبه پاك و سیلند براساس صفات دندانه - 11 شکل
  .ي سطحی قوزهها براکته و حفره

  

 
  (سمت راست)  متوسط در بلوغ سبز رقم سیلند داردندانه هايبراکته - 12 شکل

  .(سمت چپ) بلند در بلوغ سبز داردندانه هايبراکته و پاك

  پاك و سیلند
 

 پاك

  سیلند

  هاي سطحی قوزه (در مرحله رسیدگی سبز) و حفره دار بودن براکتهدندانهبر اساس 
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  (سمت راست) و  هاي سطحی خیلی ریز رقم پاكهاي سطحی یا داراي حفرهقوزه بدون حفره -13شکل

  .(سمت چپ) هاي سطحی قوزه متوسط رقم سیلندحفره
  

که ارقام ورامین طوريهگروه تفکیک نمود ب 2ورامین، خرداد و سپید را بهمشخصه شکل برگ ارقام 
در با داشتن برگ انگشت مانند و رقم سپید نیز با برخورداري از برگ پنجه مانند در یک گروه و خرداد 

  .)15 و 14هاي (شکل ندگروه دیگر قرار گرفت
  
  
  
  
 
  

  نگاره تمایز ریخت شناختی ارقام پنبه ورامین، خرداد - 14 شکل
  .و سپید براساس صفت شکل برگ 

  

  
  تمایز برگ پنجه مانند رقم ورامین(سمت راست) و  -15 شکل

  .(سمت چپ)رقم سپید برگ انگشت مانند 

 ورامین و خرداد

 ورامین، خرداد و سپید

 برگبراساس شکل 

 سپید 
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ها ارقام ورامین و خرداد موقعیت کالله نسبت به پرچمریخت شناختی  وصیتخص بادر نهایت 
بدین  .شدند متمایزاز یکدیگر  هاموقعیت کالله نسبت به پرچم تراز و باالتر بودن ترتیب براساس هم به

از یکدیگر  ورد ارزیابیکیفی م شناختیریخت وصیاتخص با و ژنوتیپ مورد ارزیابی ترتیب تمام ارقام
  . )17و  16هاي (شکل نددتفکیک ش

  

  
  
  

  
  
  

  شناختی ارقام پنبه ورامین و خرداد براساس صفت موقعیت کالله نگاره تمایز ریخت -16 شکل
 .هانسبت به پرچم

 

 
  

  (سمت راست) و موقعیت همتراز  ها در رقم خردادموقعیت باالتر کالله نسبت به پرچم - 17شکل
  .(سمت چپ) ها در رقم ورامینکالله نسبت به پرچم

  

بنابراین براساس این نتایج، ابتدا کلیه ارقام و ژنوتیپ مورد ارزیابی براساس رنگ و شدت رنـگ لکـه        
ژنوتیپ و رقم گونه پنبـه تارمتوسطبراسـاس    12 پاي گلبرگ به گروه متمایز گردیده و گروه مشتمل بر

اساس رنگ متمایز گـرده   بر No. 200رنگ گرده به دو گروه تمایز یافت. ارقام بختگان، ساحل و ژنوتیپ 
 No. 200ها از سایر ارقام مورد ارزیابی تمایز یافتند و نیز تمـایز ارقـام بختگـان و سـاحل و ژنوتیـپ      آن
پـذیر گردیـد. از    الیی ساقه و شکل بوته در بلوغ سـبز از یکـدیگر امکـان   دار بودن قسمت بالحاظ کرك به

دهی از دیگر ارقام متمایز گردید. همچنـین ارقـام   ارقام گروه باقی مانده نیز رقم اولتان براساس تیپ گل
  مهر و ارمغان براساس شکل برش طولی قوزه از یکدیگر و سایر ارقام متمایز شدند.  

  هاکالله نسبت به پرچم براساس موقعیت

 ورامین و خرداد
  ورامین

 خرداد
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ها از ارقام پاك و سیلند متمایز شده و رقم پاك رقم گلستان براساس موقعیت کالله نسبت به پرچم
هاي سطحی قوزه تمایز یافت در گـروه بـاقی مانـده، شـکل     ها و حفرهدار بودن براکتهنیز برمبناي دندانه

هـا  متمایز کرده و براساس موقعیت کاللـه نسـبت بـه پـرچم    برگ رقم سپید را از ارقام ورامین و خرداد 
  ).  19و  18ي ها (شکل سبب تمایز رقم ورامین از خرداد گردید

  
  بحث

هـاي  دار نبودن اثر سال بر صفات کمی مورد بررسی بیانگر عدم تـأثیر شـرایط محیطـی سـال    معنی
سـازد. عملکـرد و کیـل    تواند پایـداري آن صـفات را مشـخص    آزمایش بر این صفات بوده و ازاین رو می

الیاف، اندازه غوزه، طول، استحکام، ضریب و ظرافت الیاف، تعداد و وزن قوزه و ضریب بذر از مهـم تـرین   
متر یا بیشتر و  1-2 اي به ارتفاعبوته ). پنبه تارمتوسط1984مردیت، ( خصوصیات کمی پنبه می باشند

). 1984فریکسـل،  ( متر و گاه شبیه درخت است 1-3 اي به ارتفاعو پنبه تاربلندبوتهمعموالً بسیار انبوه 
دار ارقـام مختلـف پنبـه را از لحـاظ ارتفـاع بوتـه       ) تمایز معنـی 2006( ) و کوپور2002( انور و همکارن

 ها و ارقام مختلف پنبه ازلحاظ عملکرد وش مشـاهده شـده اسـت   گزارش کردند. همچنین تنوع ژنوتیپ
. )2008؛ احسان و همکـاران،  2006ن، ا؛ سزنر و همکار2005؛ علی و همکاران، 2003شد و همکارن، ار(

ارقام مورد مطالعه پنبه را بیـان داشـتند.    1دار طول و کیل الیاف) نیز تنوع معنی1989( خان و همکاران
ی را سـ ارقام پنبه مورد برر 2شاخص الیافو دار تعداد قوزه هر بوته تنوع معنی )2004( وانگ و همکاران

رقم پنبـه مـورد ارزیـابی را ازلحـاظ ارتفـاع بوتـه،        11 ) نیز تمایز و تنوع2011( اعالم نمودند. آشوکومار
تعداد شاخه زایاي هر بوته، تعداد قوزه هر بوته، وزن هر قوزه، تعـداد بـذرهاي هـر قـوزه، عملکـرد وش،      

گزارش کـرده و براسـاس    3تی الیاف و شاخص بذرشاخص، کیل، طول، استحکام ظرافت و نسبت یکنواخ
گروه دسته بندي کردنـد. تنـوع ژنتیکـی     5شناختی کمی مورد بررسی این ارقام را درخصوصیات ریخت

 انـد ها و ارقام مختلف پنبه نیز تنوع ژنتیکی این خصوصیات را تأییـد نمـوده  بررسی شده درمیان ژنوتیپ
    ).2007همکاران، ؛ لوکونگه و 2010خان و همکاران، (

هـاي  اي بوده ولـی سـاقه  ستاره 4کم و بیش پوشیده از پرزهاي هاي هوایی بوته پنبه تارمتوسطاندام
 5). پـرزدار بـودن  1984فریکسـل،  ( اي هسـتند عمدتاً داراي کمی یا بـدون پرزهـاي سـتاره   پنبه تاربلند 

                                                        
1. Ginning outturn   شود.)(از تقسیم وزن الیاف به وزن وش حاصل می 
2. Lint index شود.)حاصل می 100(از تقسیم درصد کیل به حاصل تفریق درصدکیل از عدد   
3. Seed index عدد بذر پنبه برحسب گرم) 100(وزن  
4. Trichomes 
5. Pubescent 
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باشـد  می 1مکنده مانند زنجرك پنبه هاي هوایی بوته پنبه صفت مطلوبی براي مقاومت دربرابر آفات اندام
پرسـی و کهـل،   کنند(مکـان ژنـی کنتـرل مـی     9شود. الگوي پرزدار بـودن را کنترل می H1 و توسط ژن

روي سطح پـائینی   H4ها، ایجاد پرز بر روي ساقه H3و  H1هاي). همچنین مشخص گردیده که ژن1999
هـاي  نیز در این گونه سبب کاهش پرزهاي انـدام  Sm2 دهند و ژندر طول برگ را افزایش می H5برگ و 

هـاي بلنـد،   ). همچنین این گونـه داراي بـرگ  1984اندریزي و همکاران، ( شودهوایی و صافی ساقه می
ها عموماً به شکل مثلثی تا تخم مرغـی، نـوك   لوب نامشخص بوده که این لوب 3-5 قلبی شکل و داراي

دار بودن برگ در این گونه متغیر ). میزان لوب1999جرنستد، اوسرهیوس و ( اي هستندتیز تا نوك نیزه
 عامـل پهـن برگـی اسـت. بـرگ شـکل شـبه        L2باشـند و ژن ها داراي لوب پهن میاست، اما غالب برگ

Ls توسط ژنپنبه تاربلند شکل حدواسط برگ است که در این گونه و  2اي بامیه
u  3ايبامیـه و شکل فـوق 

L2 برگ توسط ژن
s پنبـه  هـاي  ). برگ1999پرسی و کهل، ؛ 1984اندریزي و همکاران، ( شودکنترل می

 7-9اي، لوب تخم مرغی شـکل کامـل و نـوك نیـزه     3-7 اند و دارايداراي دمبرگ و قلبی شکل تاربلند
هاي گـل در  اند. براکتهنوشگاه برگی 5 اي و بدون پرز و در قسمت زیرین دارايصورت پنجهرگبرگ و به

دندانـه جوانـه را    3-19 هایی تخم مرغی شکل بـا نوشگاه گریبانی به شکل برگ 3 باالي پنبه تارمتوسط
 45متـري عـرض  میلـی  60براکته گل تخم مرغی شـکل بـه طـول تـا     3دارايپنبه تاربلند برگرفته و  در

دندانـه بـه    5دندانه قرار گرفته در باالي نوشگاه گریبانی اسـت. کاسـه گـل داراي    7-19 متر داراي میلی
متـر،  میلـی  6-9 پنبه تاربلندباشد و طول کاسه گل در ها میمتر بدون احتساب دندانه میلی 5-67 طول
هـاي دیگـر کاسـه    ي منقوط و حاشیه آن پرزدار است ولی قسمتها دار یا سرپهن، عموماً داراي غدهموج

تتراپلوئیـد بسـیار   هاي دار بودن براکته گل در پنبه). شکل و دندانه1984فریکسل، ( گل بدون پرز است
شـود،  کنترل می  gکه این صفت توسط ژن 4که در شکل جهش یافته براکته فریگوطوريمتغیر است، به

 به پنبه تارمتوسط). طول گلبرگ در 1984اندریزي و همکاران، ( شودهاي بسیار باریک ایجاد میبراکته
انـد و  ا فاقد یک لکه تیره در قاعده گـل ها کرم یا زرد کم رنگ و داراي یرسد و رنگ آنمی متر میلی 50
متر و معموالً به رنگ زرد و در قاعده داراي یـک لکـه قرمـز و    میلی 80ها تاطول گلبرگ پنبه تاربلنددر 

پنبـه  فـرم عـادي و در    پنبه تاربلند). گلبرگ زرد در 1984فریکسل، ( باشندتعداد کمی غده منقوط می
). رنـگ گـل در   1984انـدریزي و همکـاران،   ( شوندمحسوب میرنگ گلبرگ کرم فرم عادي تارمتوسط 

پنبـه  هاي مغلوب سبب بروز رنگ کرم شود که آللکنترل می 5هاي جفتیهاي تتراپلوئید توسط ژنپنبه

                                                        
1. Empoasca sp.  Bery & Zanon 
2. Sub okra 
3. Super okra 
4. Frego bract 
5. Duplicate 
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 پنبـه تارمتوسـط  هاي غالب و مغلوب در همان مکان ژنی رنگ زرد گلبرگ را در گونـه  و آللتارمتوسط 
 پنبـه تارمتوسـط  ). در گـل  1999پرسـی و کهـل،   ( کننـد ایجاد می تاربلندپنبه عنوان خارج تیپ) و (به

اند کم و بـیش در میـان   هاي کالله که به سمت پائین خم شدهداراي نافه است و خامه به تنهایی با لوب
متـر، کـم   میلـی  25طول لوله پرچم تقریبـاً  پنبه تاربلند نافه قرار دارد یا تاحدي از آن بلندتر است و در 

متر و خامـه از نافـه بلنـدتر و    میلی 2-4 هاي پرچمهاي منقوط و طول میلهبدون پرز و داراي غده رنگ،
هـاي مختلـف پنبـه آلوتتراپلوئیـد از     ). رنگ گرده در گونه1984فریکسل، ( هاي منقوط استداراي غده

درجـه   9در لنـد پنبـه تارب و پنبه تارمتوسط هاي کرم تا زرد طالیی تیره متفاوت است و رنگ گرده گونه
شـود  با رنگ زرد غالب تا کرم ایجاد مـی  p و P وسیله یک جفت آللاند. رنگ گرده بهرنگ توصیف شده

) و رنگ زرد نسبت به رنگ کرم از 1984اندریزي و همکاران، ( وجود دارند A که این جفت آلل در ژنوم
دار، به شکل کـامالً بیضـوي یـا    کركخانه،  3-5ها دارايقوزهپنبه تارمتوسط غالبیت برخوردار است. در 

اي، بدون پـرز  خانه 3هاقوزهپنبه تاربلند دار وجود دارند و در کروي هستند و در هر خانه چند بذر کرك
پنبـه  متـر و نـوك دارانـد. در    میلـی  35-60 و عمدتاً داراي فرورفتگی و معموالً باریک و بلند و به طـول 

در هـر  پنبـه تاربلنـد   اي اسـت و  اي مایل به زرد یا قرمز قهـوه وهالیاف بلند به رنگ سفید، قهتارمتوسط 
هاي آلوتتراپلوئیـد  ). رنگ الیاف در پنبه1984فریکسل، خانه قوزه چند بذر جدا ازهم پرزدار وجود دارد(

کرم اسـت و همچنـین    پنبه تاربلندسفید و  پنبه تارمتوسطاي متغیر است و رنگ الیاف از سفید تا قهوه
هایآلوتتراپلوئید میزان و پراکندگی کرك بسیار متفاوت است و وجود یا فقدان کرك(بذر برهنـه)  در پنبه

و ژن مغلـوب بـذر    N1 شـود. ژن غالـب بـذر برهنـه    (لوکوس) عمده تعیـین مـی   جایگاه ژنی 2 وسیلهبه
عامـل ظهـور بـذر کـامالً برهنـه و       n2n2شوند و ژنیافت میتاربلند و پنبه تارمتوسط در هر دو  n2برهنه

دو مکان ژنی ایـن صـفت    تاربلندو  پنبه تارمتوسط). در 1984اندریزي و همکاران، ( تاحدي برهنه است
کرومـوزوم   4 و پیوسـتگی شـماره   12کرومـوزوم شـماره   5 ترتیب در پیوستگی شـماره هومولوگ و را به

  ).1999پرسی و کهل، ( کنندکنترل می 26 شماره
خصوصــیت  9ژنوتیــپ و پنبــه مــورد ارزیــابی براســاس 1و رقــم  12براســاس نتــایج ایــن تحقیــق،     

شناختی کمی و کیفی دستورالعمل ملی تمایز، یکنـواختی  خصوصیت ریخت 39 شناختی کیفی از ریخت
دار ) پنبه تتراپلوئید، شامل: رنگ گلبرگ، شدت لکه پاي گلبـرگ، رنـگ گـرده، کـرك    DUS( و پایداري
دهی، شکل برش طـولی قـوزه، شـکل بـرگ و  موقعیـت      ت باالیی ساقه، شکل گیاه، تیپ گلبودن قسم

شناختی رقم دکتر عمـومی از سـایر ارقـام    تمایز ریخت ها از یکدیگر متمایز بودند.کالله نسبت به پرچم
ه مورد ارزیابی براساس رنگ گلبرگ و لکه پاي گلبرگ، باتوجه به این که این رقم متغلق بـه گونـه پنبـ   

بودند، دور از انتظار نبود. همچنین به جـز   هاي مورد ارزیابی از گونه پنبه تارمتوسطتاربلند و سایر گونه
دیگـر  شـناختی کیفـی   خصوصیت ریخـت  6 ، شکل برگ و شکل گیاهدار بودن قسمت باالیی ساقهکرك
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نوتیپ در مرحله رشد زایشـی  هاي زایشی پنبه بودند. از این رو ارزیابی تمایز این ارقام و ژمربوط به اندام
بـراي   کیفـی  شناختیت ریختاخصوصی برداري از تمایز اینپذیر بوده و بهرهآمیزي امکانطور موفقیتبه

ها در مزارع عنوان شناسه براي ارزیابی خلوص ژنتیکی آنهاي خارج تیپ در این مرحله بهشناسایی بوته
کنترل کیفی فرآیند کنتـرل و گـواهی بـذر محسـوب     ، که مبناي 1ي کنترلیها تولید بذر و آزمون کرت

گـر تنـوع ژنتیکـی    نیـز بیـان   )2006( د و همکارانوباشد. بررسی محمنحو مطلوبی میسر میشود، بهمی
) 2000( ژن و جیـاجو تیـان  باشد.شناختی میلحاظ خصوصیات ریخت از متوسط گسترده گونه پنبه تار

درصـد بـراي عملکـرد وش، کیـل، شـاخص، طـول،        64/28-90/0 میانگین درصد هتروزیس متفاوت از
 .هاي مختلف پنبه تارمتوسط را گزارش گردنداستحکام و ظرافت الیاف و شاخص بذر در والدهاي دورگ

ضـمن بررسـی    RAPD(2( ) با استفاده از روش چندشکل تکثیر شده تصادفی2010( چودري و همکاران
، تنوع ژنتیکی کافی میان ایـن ارقـام بـراي اسـتفاده در برنامـه      رقم پنبه مورد مطالعه 15 تشابه ژنتیکی

رقـم پنبـه    11 بـا بررسـی سـیتوژنتیکی    )2006( نژادي پنبه را گـزارش کردنـد. شـیدائی و همکـاران     به
دار هـا، تمـایز معنـی   جمله ارقام اولتـان و سـاحل و نتـاج حاصـل از تالقـی آن      متوسط، از تتراپلوئید تار

نژادي پنبـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، گـزارش       تواند در بهاین ارقام را که میخصوصیات سیتوژنتیک 
ارقام بررسی شده  DNA ) تنوع و تمایز2007شیدائی و همکارن، ( نمودند. همچنین شیدائی و همکاران

 هـا را اعـالم داشـتند. اسـماعیل و همکـاران     پنبه شامل ارقام اولتان، بختگان و ساحل و نتـاج تالقـی آن  
) و RAPD) با بررسی تنوع ژنتیکی با روش چندشکل تکثیرشـده تصـادفی(  2008ماعیل و همکارن، اس(

هـاي  ژنوتیپ برتر پنبه، هردو روش را به لحاظ ارزیابی تنوع ژنتیکی و تمایز ژنوتیـپ  15 3کارکرد مزرعه
  بررسی شده برخوردار از کارائی معرفی کردند. 

شـد و تـا   رقمی بود که در ایاالت متحده امریکا کشت مـی ترین  مهم 15 رقم دلتاپاین 1959 تا سال
درصد سطح  28 رایج گردید و سطح کشت آن بالغ بر 16میالدي که کشت رقم دلتا پاین 70 اوایل دهه

درصد سطح کشت پنبه این کشـور را بـه خـود اختصـاص داده      34 تنهایی کشت پنبه آن کشور شد، به
رقـم اختصـاص    8 مریکـا بـه  آسطح کشت پنبه ایـاالت متحـده   درصد  75 بود و تا پایان همین دهه نیز

)، اما از این به بعد اعتقاد به کاشت تعداد محدودي رقم پنبه بـه  1999واین اسمیت و همکاران، ( داشت
اي از ارقـام  کنی تغییر کرد و درحال حاضر تعـداد قابـل مالحظـه   علت مزایاي آن در مدیریت پنبه پاك

) بـا بررسـی   1998( اسبروك و بوومن). وان1998 اسبروك و بوومن،وان( دگردنپنبه در کشور کشت می
رقـم موفـق پنبـه     60نژادي ارقام پنبـه، اثر تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی پنبه در ایاالت متحده امریکا بر به

                                                        
1. Field plot testing 
2. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
3. Field performance 
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 20در این کشور را از گونه تارمتوسطمشخص کردنـد کـه  1996تا 1987هايمعرفی شده در فاصله سال
) نیز بیان داشت که با استفاده از 1998( اند. بوومنارقام موجود بوده 1ارقام حاصل بازگزینشدرصد این 

مریکا، ارقـام  آهاي پنبه موجود در ذخایر توارثی گیاهی ایاالت متحده تنوع ژنتیکی گسترده ارقام و الین
نیز با بررسـی تنـوع    )2012( اند. احمد و همکاراناصالح و معرفی شده 902جدید موفقی مانند دلتاپاین

نـژادي پنبـه در پاکسـتان،    هاي متوالی بـه خالل دهه ژنتیکی و تمایز ارقام مختلف پنبه، بیان داشتند در
درصـد از کـل    40درحال حاضر ارقام هیبریـد  تنوع ژنتیکی ارقام جدید پنبه رو به کاهش گذاشته است.

    ).2003همکاران، ونوگوپال و ( دهندسطح زیر کشت پنبه جهان را تشکیل می
  

  گیري نتیجه
شـناختی کیفـی   تمایز خصوصیات ریخـت  توجه به محدودیت تعداد ارقام تجاري پنبه در کشور و با

خصوصـیت   9خـوبی از  تـوان بـه  رسـد مـی  نظـر مـی  ارقام و ژنوتیپ مورد ارزیـابی در ایـن تحقیـق، بـه    
ها در مزارع تولید بذر ژنتیکی آن عنوان شناسه براي ارزیابی خلوصشناختی کیفی متمایز شده به ریخت

توانـد  هاي کنترلی استفاده کرد. همچنین تمایزهاي مشـخص شـده در ایـن تحقیـق مـی      و آزمون کرت
منظـور اسـتفاده از اطالعـات حاصـل در برنامـه      هاي پنبه بـه مبناي ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ

  .نژادي پنبه قرار گیرد به
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Abstract 
For distinctness,morphological characteristicsuniformity and stability 

evaluation of cotton, a research based on completely randomized blocks design 
conductedby four replications. Varamin, Sahel, Bakhtegan, Mehr, Oltan, Dr. 
Omoomi, Sepid, Pak, Khordad, Sealand, Armaghan, Golestan cultivars and No.200 
genotype thirty nine morphological characteristics of their measured. Petal colour 
and base colour spot intensity qualitative morphological characteristics divided 
cultivars into two groups, Dr.Omoomi grouped in one group and others grouped in 
other group. Based on pollen colour Bakhtegan and Sahel cultivars in one group 
and others in other group settled.Pubescences of stem and plant form separate those 
cultivars into distinct groups. Oltan,Varamin, Mehr, Pak, Sealand, Khordad, Sepid, 
Armaghan and Golestan cultivars based on flowering type divided into three 
distinct. Boll longitude cut form distinct Mehr, Pak, Sealand, Armaghan and 
Golestan cultivars into three groups and Pak, Sealand and Golestan cultivars in one 
group and Mehr and Armaghan each in one group. Based on stigma position to 
anthers Pak and Sealand cultivars in one group and Golestan in other group settled 
Also on the basis of  toothed bracts and boll shallow holes Pak and Sealand distinct 
each another. Leaf shape separated Varamin, Khordad and Sepid cultivars into two 
groups and Varamin and Khordad cultivars in one group and Sepid cultivar settled 
in other group. Finally by stigma position to anthers characteristic separated 
Varamin and Khordad cultivars and all cultivars separate from each 
other.Therefore, studied cultivars and genotype by9 qualitative distinct 
morphological characteristics identifiable from each other’s. 
Keywords: Cotton, Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) testing, 

Morphological identification.
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