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  1های جدید پنبه به بیماری پوسیدگي قوزهمطالعه عکس العمل ژنوتیپ
 

 محمدرضا زنگی
 استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

 21/21/91 تاریخ پذیرش:         21/9/91تاریخ دریافت: 

  چكيده

هاي پوسیدگي قوزه در تمام اراضي کشت پنبه در جهان مشااهده داده اسات کاه میا ان      بیماري      

متفاوت است و طبیعتاً درمناطق مرطوب میا ان خساارت آن    خسارت آن بسته به درایط اقلیمي بسیار

 ي مختلف پنبه به بیمااري هادراین تحقیق جهت دناسایي و تعیین می ان آلودگي ژنوتیپ است. بیشتر

 1درقالا  طارب بلوکهااي کاماا تياادفي در      تاجیكستان  کشور از وارداتي ژنوتیپ 12،پوسیدگي قوزه

درصاد پوسایدگي    36/22باا   S-65 ASRژنوتیاپ  نتایج نشان داد که  .گرفتندتكرار مورد ارزیابي قرار 

رصاد  از نظار صافت د   هاا قوزه، حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماري پوسیدگي قوزه بود. بقیه ژنوتیپ

باا   C148-TSHL ASRقارار گرفتناد. ژنوتیاپ     Bپوسیدگي قوزه کمترین می ان را دادته و در گروه 

 23/2باا   NAMANGAN-77درصاد،   77/2باا   SIOدرصاد،   21/1باا   TSHL ASRدرصاد،   11/1

 15/2باا   HYSOZدرصاد،   21/2با  AK ASRدرصد،  5/2با  N-13درصد،  16/2با  F-108-1درصد، 

 درصاد،  33/2باا   TAKHI-4درصاد،   73/2باا   B-201-TSHL ASRدرصاد،   31/2با  F-108درصد، 

 J-74-6  درصد،  11/6باKIRGIZY-3  درصد،  73/2باH-220 ASR   درصاد،   11/2بااF-108-6   باا

درصاد و   71/1باا   N-13درصاد،   59/2باا   SOGD-3 ASRدرصد،  22/2با  TSKHI-7درصد،  13/2

 پوسیدگي قوزه را دادته و از ارقام متحما به دمار رفتند.درصد، کمترین درصد  12/2رقم ساحا با 

 

 ، ژنوتیپ پنبهپوسیدگي قوزه، تحما یا مقاومت كليدی: واژگان
 

                                 
mrzangi@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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 مقدمه

در حال  داودي قوزه باعث ایجاد خسارت در تمام نواحي کشت پنبه در دنیا ميهاپوسیدگي 

بادند عمده هدف در چندان آسان نميغیر از آنتراکنوز ه هاي پوسیدگي قوزه بحااضر کنترل بیماري

رودهاي کنترل این بیماري فاراهم کردن نور خوردید بیشتر و رطوبت نسبي کمتر در سایه اندازه برگ 

  (.2991)هایلوکس،  است که این امر با انتخاب واریته مناس  مؤثر مي گردد
د که می ان خساارت آن بساته   دوميبیماري پوسیدگي قوزه در تمام اراضي پنبه در جهان مشاهده      

میا ان خساارت نیا     نسابي باارتر   رطاوب  با بسیار متفاوت است و طبیعتاً در مناطق  ميبه درایط اقلی

داوند کاه تعاداد زیاادي از آنهاا      ميمیكرو ارگانی م باعث پوسیدگي قوزه  272خواهد بود. حدود بیشتر

 یات حقیقاي هساتند کاه عبارتناد از     باداد باا وجاود ایان تعادادي ازایان عواماا پاراز       ماي ساپروفیت 

(Ascochyta gossypii ،Glomerella gossypii ،Diplodia gossyina،Fusarium spp  ،

Phomopsis sp ،Phytophthora capsici ،Rhizoctonia solani ،Xanthomonas axonopodis 

pv malvacearum  )لترناریاا آهااي  هاي ساپروفیت عاماا پوسایدگي قاوزه نیا  دااما ک ا       . قارچ ،

بادااد. چنادین گونااه از  ماي   Trichotheciumو Pestalotia ، Rhizopus،چااتومیم  ،سفالسا وریم 

)عواما رنگي ددن کار  پنباه( و     Dysdercusقارچهاي دبه مخمر هستند که حشرات مكنده جنس

واتكینا ،   ؛2919، زاده)حمدالاه  دوندميي جوان هاها به داخا قوزهسن س  پنبه  باعث انتقال این قارچ

2912). 

داود. میا ان   پنبه یكي از گیاهان صنعتي مهمي است که بیشتر باا هادف تولیاد الیااف کشات ماي          

میلیاون هكتاار سازی زیار      63کیلوگرم در هكتار مي باداد و   729عملكرد جهاني آن به طور متوسط 

، چاین و آمریكاا باه    میلیون تن بوده و کشورهاي هناد  227کشت جهاني دارد. می ان تولید سالیانه آن 

 (.  1223فائو، اند )ترتی  بارترین سزی زیر کشت پنبه را به خود اختياص داده

دارناد   نیمه گرمسیري جهاان حواور   هاي پنبه درمناطق گرمسیري وجغرافیایي، غال  گونه نظر از

 طاور ا را هماني دارند که آنهیهاي قابا کشت، تنوع ژنتیكي بار(. این گونه2992، همكاران )پرسیوال و

کناد )اساتوارت،   دهد، با مناطق ساحلي نیا  ساازگار ماي   هاي بیاباني وفق مياکوسیستم که با مناطق و

ي پنبه است که اهمیات بااریي از نظار تجااري     هادهنده تنوع موجود در ژن(. این موضوع نشان2995

 هاي محیزي دارند.وهمچنین مقاومت در برابر استرس

( برخي از نژادهاي هیبرید الیاف بلند را در مير از نظر صافات مختلاف   2995و همكاران ) ميزفي

پذیري براي وش بار است. همچنین مورد ارزیابي قرار دادند. آنها گ ارش نمودند که ضری  ژنتیكي تنوع

توان آن را از طریق انتخاب اصالب نماود.  آنها گ ارش نمودند که با توجه به نحوه توارث صفت الیاف مي

 ری  ژنتیكي براي این صفت نی  بار بود.ض
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پالسم بعنوان رقم یا منبعي که داراي ویژگي مثبت قابا انتقال به ارقام زراعي است، ی  معرفي ژرم
اي کاه کرکادار باوده، داراي    بادد. بعنوان مثال ارقام پنباه هاي اصالحي پنبه ميروش مستمر در برنامه

 .بادندها آفات مهمي درآفریقا و مناطقي از آسیا مياین .هستند اهزنجرهمقاومت به آفات مهمي همانند 
باداد،  دود که مسئول فنوتیپ مورد نظر ماي کنترل مي T1وجود کر  در گیاه توسط ژن منفرد اصلي 

 داداتن  کناد و باراي ارقاامي کاه    خيوصیت صافي برگ را کنترل مي T1smمنفرد اصلي  برعكس ژن
بدون کر  است و آفاتي که نیازمند به  هاياین ژن در ارقام با برگت، سمفید ا باددنميکر  سودمند 

 (. 2997کارتي، م کند )بادند را کنترل ميسزوب کرکدار براي تخمگذاري مي
ي غیار بیولاوژیكي، آبیااري زیااد یاا کام، تغذیاه        هاا برهم کنش عواما بیماری ا با گیاه پنبه، تانش      

گردد. پنبه در طول دوره ردد خاود ماورد   ميیرات فی یولوژیكي پنبه نامتعادل و تاریخ کادت باعث تغی
گیرد که اهمیت هر کدام از آنها بسته به رقم مورد کادت آب و هواي ميحمله بیماریهاي متعددي قرار 

مناطق موردکادت و عواما متعدد زراعي و بیولوژیكي دارد. یكي از مهمتارین عواماا مهام زراعاي کاه      
هاي مختلف و در نتیجه کاهش یا اف ایش می ان خسارت ناداي از  ان دیوع بیمارينقش اساسي در می 

ناوع ویاروس و    61گونه قارچ، سه گوناه بااکتري،    52ها دارد، انتخاب تاریخ کادت است. حدود بیماري
مراحا مختلاف   اند که درمایكوپالسما و حدود دوازده جنس نماتود پارازیت گیاهي در دنیا گ ارش دده

ساریني   ؛2991)هایلوکس، دوند مينبه به آن حمله نموده و سب  صدمه یا خسارت به محيول ردد پ
  (.2912واتكین ،  ؛2991وایسان، 

اي که امكان ورود نور خوردید به سایه انداز و چرخش بهتار  هاي بامیهي جدید پنبه با برگهاواریته    
ي فاقاد داهد دادن بار    هاا د. واریتاه نبادا مي هایدگيي نسبتاً مقاوم به این پوسهادهد، واریتهميهوا را 

د. براکتاه نیا  نقاش مهماي در     نگردميدمگا نی  باعث کاهش توانایي ورود قارچ عاما بیماری ا به قوزه 
یي با کاانوپي بااز باا صافاتي از     ها( واریته2996و همكاران ) ریدژويي قوزه دارد. در تاحقیق هاآلودگي

هااي قاااوزه   ي زودرس نساابت به پوسیدگااي هااریگو، پا کوتااه و نی  واریتهقبیا برگ اکرا، براکاته ف
کنناد تاا   ماي نژاد گران سعي بادد. بهميمقاوم تر بودند. هدف اصلي هر برنامه اصالحي اف ایش عملكرد 

ترکیبي از صفات را پیدا نمایند که به ژنوتیپ براي مااک یمم کاردن عملكارد و یاا پایاداري آن کما        
تواند مقداري از خیلي کوچ  یا خیلي ب رگ باداد واکانش گیااه نیا  از     ميمقاومت به بیماري . دنماین

   .(2991فاسلوس، ) باددميکامالً حساس تا ميونیت 
 65( در طرحي دو ساله 2999عالیشاه ) بادد.ميوجود تنوع ژنتیكي براي اصالب مقاومت پنبه مهم 

ارزیابي قارار داده و نشاان داد کاه تناوع بسایار زیاادي باین        را مورد  هیرستومژنوتیپ مختلف از گونه 
( در 2996گیاري داده وجاود دارد. همچناین عالیشااه )     ي مورد بررسي از نظر صفات انادازه هاژنوتیپ

ي آماري چناد متغیاره در   هارقم از ارقام بومي کشور را با استفاده از آنالی  11بررسي ارقام بومي ایران، 



 1932(، 2( شماره )1های پنبه ایران جلد )مجله پژوهش                                                                                              55

دسته کالسه بندي نمود و سهم ت  تا  صافات ماورد بررساي را      5دده در  صفت مزالعه 26بررسي 
 درتنوع  ارقام بومي بیان دادت. 

ب رگتر یعني  S/Xدود ميوسیله میانگین استاندارد دده ژنوتیپ تشخیص داده تحما به استرس به
X   ب رگ وS  دهد ميکوچ ، تحما بیشتر به استرس ژنوتیپ را نشانX   تاا(( را  متوساط پروژناي )ن

/  Sداود  ميبه وسیله اختالف سلكسیون استاندارد دده تشخیص داده  هادهد. واکنش به دادهمينشان 
(X – X selو آن نشان دهنده م یت ژنوتیپ )    ماي ها در بهباود دارایط رداد ( بادادXS   و )والادین =
(X( )2991فی  و همكاران، ها=متوسط عملكرد هر گیاه .) 

داود کاه از طریاق    ماي پاتوژن ساپروفیت موج   1پاتوژن اولیه و  1حداقا پوسیدگي قوزه بوسیله 
آید. پوسیدگي قوزه باعث کاهش عملكارد،  مي، خسارت حشرات و دیگر نقاط قابا نفوذ بدست هادكاف

یي باا کاانوپي   هاا گردند. رهیافت اصالحي با توسعه واریتهميي آلوده هاکاهش کیفیت الیاف و تولید بذر
داود، قاباا حياول اسات.     ماي به سارعت   هاعبور نور خوردید و باد که باعث خشكي قوزه باز از طریق
برگ اکرا و سوپر اکرا بدسات   تحت عنوان ي با برگهاي باری  هاي باز بوسیله انواعي از موتانتهاکانوپي
آید. صفت برگ اکرا با زودرسي همبستگي دارد کاه باه نوباه خاود باعاث کااهش پوسایدگي قاوزه         مي
پیچند نی  باعث افا ایش سارعت   ميگردد. موتانت براکته  به نام براکته که برگها به دور قوزه و گلها مي

(. 2991تاانون و ال زیا ،   گردند.  موتانت نكتاارلس نیا  چناین ویژگاي دارد )    مي هاخش  ددن قوزه
اجیكساتان و  ي وارداتي جدید از کشور تهاهدف از این تحقیق بررسي درصد پوسیدگي قوزه در ژنوتیپ

 ي متحما به بیماري پوسیدگي قوزه بود.هادناسایي ژنوتیپ
 

 هامواد و روش
ژنوتیااپ داراي  12کااامال جدیااد و وارداتااي از کشااور تاجیكسااتان  ي هاااژرم پالساام212از بااین 

هااي  خيوصیات کمي و کیفي مزلوب پس از طي مراحا قرنزینه، انتخاب دده و در قال  طرب بلاو  
 17تاا   2613ي هاا کردکوي طاي ساال   –در ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده تكرار  1در  کاما تيادفي

متار و فاصاله   ساانتي  12فاصله بین ردیاف   بامتري  3خط  1. هر پالت داما گرفتندمورد آزمایش قرار
که تعداد  دد. یاددادت برداریهاي پوسیدگي قوزه در زمان بردادت انجام بودسانتي متر  12 هابین بوته
 گردید.قوزه سالم و پوسیده دمارش دده و متوسط آلودگي قوزه نی  محاسبه کا 

داخه رویا، طول داخه زایاي پنجم،  زایا، تعداد داخه در مراحا یاددادت برداري ارتفاع گیاه، تعداد
دوم، زودرسي، وزن قوزه و تعداد قوزه تعیین  چین اول و برگ، طول بلندترین داخه رویا، عملكرد تعداد
کاه تعاداد    ددپوسیدگي قوزه نی  در زمان بردادت انجام  مربوط به بیماري هايبرداريدادت. یادددند

 با استفاده از فرمول قوزه درصد پوسیدگي کا قوزه سالم و پوسیده دمارش و 
 (.1221)سسیرو، گردید محاسبه  )تعداد کا قوزه/تعداد قوزه پوسیده( ×222)
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تج یه واریانس گردیاده و باا اساتفاده از     MSTATCبرنامه کام یوتري ها با استفاده از برداريدادتیاد
 گرفتند.آزمون دانكن مورد مقایسه میانگین قرار 

 

 نتایج و بحث
دار باود. اثارات   جدول تج یه واریانس نشان داد که اثرات سال براي تمام صفات مورد مزالعه معناي     

تعاداد دااخه زایاا، طاول دااخه زایااي پانجم، طاول         سال در رابزه باصفات ارتفاع، تعداد داخه رویاا،  
دار بود. و بلندترین داخه رویا، وزن پنجاه قوزه، زودرسي و عملكرد کا در سزی آماري ی  درصد معني

دار در سزی پنج درصد معني Fاین اثرات براي صفات تعداد قوزه و درصد پوسیدگي قوزه از نظر جدول 
 (.2)جدول گردید

تمام صفات مورد مزالعه به ج ء درصد پوسیدگي قوزه اثارات بیشاتر مشااهده    براي  2613در سال 
طاور متوساط   به هادد. در این سال درایط براي ردد و نمو پنبه بهینه بود. از نظر صفت ارتفاع، ژنوتیپ

در ساال   هاا کاه ایان ژنوتیاپ    متر بودند و ارتفاع بیشتري دادتند. در حاالي سانتي 7/229داراي ارتفاع 
 (.1)جدول متر(سانتي 1/33) داراي ارتفاع کمتري بودند 2617

عادد قاوزه بیشاترین     2/23، ارقام تاجیكي با تولیاد  2613رده بندي تعداد قوزه نشان داد که در سال 
لیا درایط اقلیمي تعداد قوزه در بوته تن ل یافته و به عاد  دبه 2617تعداد قوزه در بوته را دادتند. در سال 

دریافتناد،   پنباه  ترکی  نو يهارین الیت هیبرید ( در1227و همكاران ) وانگ (.1)جدول رسیده بود 5/26
 تعاداد  پنباه،  اصالب در هستند و در نتیجه را دارا پنبه الیاف عملكرد در سهم بیشترین بوته در قوزه تعداد

 است. نبهپ هیبریدهاي در ي انتخابیکارا اف ایش جهت در اب ار ترینمهم و اولین در بوته، قوزه
عدد در  62/2با تعداد داخه رویاي  2613محاسباتي معني دار دد. سال  Fتعداد داخه رویا از نظر 

عادد باود.    95/2تعدا داخه رویاا در بوتاه    2617بوته بیشترین مقدار داخه رویا را دادت. واي در سال
ایش تعاداد دااخه زایااي    براي صفت تعداد داخه زایا نی  این روند مشاهده دد. دز سال اول اجراي آزم

( گ ارش 1226اقبال ) (.1 )جدول عدد داخه زایا رسید 26عدد بود و در سال دوم به  3/25برابر  هابوته
کرد که گره اول داخه زایا، تعداد داخه زایا و رویا، تعداد گا و قاوزه در بوتاه باا عملكارد، همبساتگي      

 داري دارند.مثبت و معني
متر دد. این صفت سانتي 1/62طور متوسط هدر اولین سال تحقیق بصفت طول داخه زایاي پنجم 

باا   2613براي طول بلندترین داخه رویا نیا  در ساال    متر دد.سانتي 3/27در سال دوم تقلیا یافته و 
طاول بلنادترین    2617طول بلندترین داخه رویا ثبت گردید. در سال  متر، بیشترین مقدارسانتي 3/52

ژنوتیپ پنبه آپلناد دریافات    65( در بررسي 1222عالیشاه ) (.1 )جدول متر بودنتيسا 6/16داخه رویا 
که ضری  همبستگي بین ارتفاع با طول بلندترین داخه رویا و طول اولین میان گره، عملكارد باا طاول    
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دمبرگ، و زودرسي با طول داخه زایا قابا توجه است و بیان نمود که صفات وزن و تعداد قوزه و درصد 
 کنند.یاف نقش اساسي در تعیین می ان عملكرد پنبه ایفا ميال

درایط مساعدي براي ردد پنبه بود. از نظر وزن پنجاه قوزه،  2613از نظر عملكرد و اج اي آن سال 
ي سنگیني تولیاد نمودناد. در   هاو قوزه گرم دادتند 1/135ارقام تاجیكي بزور متوسط وزن پنجاه قوزه 

تري دادتند. در ایان ساال متوساط وزن پنجااه قاوزه ارقاام       وزن قوزه سب  2617صورتي که در سال 
 (.1)جدول گرم بود 1/113تاجیكي 
تري بودناد. در  ي زودرسهادر سال دوم بیشترین عملكرد را در چین اول دادتند و واریته هاژنوتیپ

ر بودناد ولاي در   گرم در کارت، رکاورد دا   6267با تولید وش چین اول به می ان  هاژنوتیپ 2613سال 
 (.1)جدول  گرم وش در کرت بود 2296متوسط عملكرد چین اول  2617سال 

عملكرد ژرم پالسم مورد ارزیابي براي اثرات سال مزالعه داد. بیشاترین عملكارد کاا باراي ارقاام       
گاارم در پااالت باارآورد گردیااد. در سااال دوم   5112تاجیكسااتاني در سااال اول تحقیااق و بااه مقاادار  

 (.1)جدول  گرم وش در کرت بود 2296 هاعملكرد کا ژنوتیپ (2617آزمایش)
 11/2باا   2613ي مختلف تفاوت آمااري دادات. در ساال    هادرصد بیماري پوسیدگي قوزه در سال

بیشترین درصاد   2617درصد، کمترین درصد بیماري پوسیدگي قوزه را دادتند. در صورتي که در سال 
 (.1)جدول ده دددرصد مشاه 11/1پوسیدگي قوزه به مقدار 
 1/95باا   TSKHI-7ي وارداتاي باه روش دانكان نشاان داد کاه ژنوتیاپ       هاا ارتفاع بوته در ژنوتیپ

 متار، ساانتي  11باا   SIOي هاا دارا باود. ژنوتیاپ   هاا متر بیشترین ارتفاع بوته را در باین ژنوتیاپ  سانتي
J-74-6  متر و سانتي 5/11باS-65 ASR  هاا بوته را درباین ژنوتیاپ   متر کمترین ارتفاعسانتي 6/11با 

 (.1)جدول دادتند و پاکوتاهي از صفات مشخيه این ارقام بود
باا   N-3تمای  متفاوتي نشاان داد. رقام    هاآزمون چنددامنه اي دانكن براي تعداد قوزه براي ژنوتیپ

 S-65 ASRعدد تعداد قوزه در بوته، بیشترین تعداد قوزه در بوته را دادت. در صورتي که ژنوتیپ 1/23
 (.1)جدول  عدد در بوته, کمترین تعداد قوزه در بوته را دادت 26با تعداد قوزه 

عدد داخه رویا، بیشترین تعداد داخه رویا  51/2با  SIOدر رابزه با صفت تعداد داخه رویا ژنوتیپ 
عاداد  عادد ت  55/2باا   S-65 ASRیي با فرم رویشي زیاد بود. ژنوتیپ هادر بوته را دادت و ج ء ژنوتیپ
اي دانكان باراي   بنادي چناد دامناه   ي اولیه و رویشي را دادت. گروههاداخه رویا, کمترین تعداد داخه

صفات تعداد داخه زایا و طول داخه زایاي میاني )داخه پنجم( قادر به تمای  نبود و همگي ژرم پالسام  
( در تحقیق خود نشان 1221بابار و همكاران ) (.1 )جدول مورد مزالعه در ی  گروه آماري قرار گرفتند

 و دادند که در گیاه پنبه تعداد گره تا اولین دااخه زایاا، باا زودرساي رابزاه بسایار بااریي دارد. خاان        
 اثار  بیشترین داخه فرعي تعداد و بوته در قوزه تعداد دریافتند پنبه آزمایشي روي در (1221) همكاران

 .استدار را بذر پنبه عملكرد با دار معني بسیار و مثبت
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مزالعه و بررسي گردیاد. نتاایج نشاان داد کاه ژنوتیاپ       هاطول بلندترین داخه رویا در بین ژنوتیپ
SIO  دارا بود. در بین ارقاام   هاسانتي متر، بیشترین طول بلندترین داخه رویا را در بین ژنوتیپ 9/13با

 (.1 )جدول را دادتند سانتي متر، کوتاهترین طول داخه رویا 1/29با  S-65 ASRتاجیكستاني، رقم 
گارم،   1/132باا   SIOي هاا نشاان داد کاه ژنوتیاپ    هاا گروه بندي وزن پنجاه قوزه در بین ژنوتیاپ 

KIRGIZY-3  گرم،  1/159باS-65 ASR  گرم،  7/157باN-13  گارم و واریتاه سااحا باا      6/153با
ایج همچناین نشاان داد   نت قرار گرفتند. Aگرم بیشترین وزن پنجاه قوزه را دادتند و در کالس  1/155

 ي سبكي دادته و کمترین وزن پنجاه قوزه را داداتند هاگرم، قوزه 1/112با  H-220 ASRکه ژنوتیپ 
( در بررسي ارقام پنبه دریافتند که تعداد قوزه و وزن قوزه بیشترین اثر 2991حیدر و خان ) (.1 )جدول

ه اثر منفي بر عملكرد وش دادته در حالي کاه  بادند. تعداد بذر در هر قوزمستقیم را بر عملكرد دارا مي
درصد کیا اثر مثبت بسیار کوچكي بر عملكرد وش دادته است. بنابراین پیشنهاد نمودناد کاه انتخااب    

 براي عملكرد بار، بر اساس تعداد قوزه بیشتر و وزن قوزه بار بادد.
 در نهایات بررساي کردناد و    گیري زودرسي در پنبه را( هفت روش اندازه2993ریچ موند و رادوان )

عواما ماوثر   عنوان زودرسي ارائه دادند.نسبت جمع وزن چین اول و دوم به کا پنبه بردادت دده را به
در زودرسي ممكن است در سه مسیر طبقه بندي گردند. اورً ممكن است بر پایه خيوصیات خاصاي از  

موجاود تاا اولاین دااخه زایاا و یاا تعاداد         هااي مورفولوژي گیاه پنبه پایه گذاري گردد، مثا تعداد گره
قبیاا میا ان    گیاري کمیات محياول از   اج ائي که ممكن است در اندازه هاي رویا. دوماً عواما وداخه

باداد رادااما   بردادت محيول در تاریخ خاص ویا درصد بردادت محيول که به معناي زمان بلوغ ماي 
هاا  همچنین میا ان داكوفائي غنچاه    ها وتعداد غنچهتواند بر پایه ردد نسبي وگردد. سوماً زودرسي مي

 (.  2933بیان گردد )ري وریچ موند، 
بندي صفت زودرسي به روش آزمون چند دامنه اي دانكن در سزی پنج درصاد نشاان   مزالعه و رده
باا   KIRGIZY-3گارم وش چاین اول در کارت و     1115با  C148-TSHL ASRي هاداد که ژنوتیپ

گرم وش چین اولدر پالت، کمترین عملكرد در بردادت اول را دادته و زودرس تارین ارقاام باه     1111
گارم عملكارد    2561باا   S-65 ASRگرم بردادات اول و   2369با  SIOحساب آمدند. همچنین ارقام 

رساي در  زود (.1 )جدول چین اول، کمترین مقدار تولید وش را دادته و ج وء دیررس ترین ارقام بودند
دود که الیاف بردادت دده کمتر با خزر باران، سرما و آفات روبرو دده و می ان الیااف و  پنبه باعث مي

یكنواختي آن اف ایش یابد. در زودرسي پنبه زمان گا دادن گیاه،  دوره گا دهي و مدت زمان رسایدن  
، محایط و جمعیات گیااهي    قوزه عواما تعیین کننده هستند و تاثیر عواما تعیین کننده نسبت به رقم

 (.   2992کند )ی دي صمدي و عبد میشاني، فرق مي
هاي زودرس داراي ردد زایشي سریعتر و رردد رویشي محدودتر بوده و باه دنباال آن توقاف    واریته

دود. می ان و دهند و در این زمان ری ش گا و برگ نی  زیاد ميتري را از خود نشان ميردد زود هنگام
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یابد با محدودیت مواجه دده کاه  التهایي که در این ارقام به ارگانهاي زایشي اختياص مينسبت اسیمی
یاباد.  گردد و در نتیجه عملكرد کااهش ماي  به دنبال آن عدم تعادل بین ردد رویشي و زایشي ظاهر مي

یشاي و  بادیم که ترکی  مناسبي ار رداد رو مي هاي اصالحي بایستي به دنبال حالت اپتیملذا در برنامه
 (2911زایشي و حيول حداکثر عملكرد را در بر دادته بادد )لندیوار و همكاران، 

( با بررسي سهم اثرات محیط و ژنتی  گیاه بر روي زودرسي اظهار نمودناد  2993کربي و همكاران )
ها بر روي بوته و قدرت و اساتعداد  که زودرسي محيول به عواما تاریخ کادت، تشكیا زود هنگام قوزه

 هاي ماندگار طي دوره طورني گلدهي بستگي دارد.یاه براي تشكیا قوزهگ
بنادي دادند. ارقاام تااجیكي     ارقام جدید تاجیكستاني از نظر صفت عملكرد کا ارزیاابي و گاروه  

C148-TSHL ASR  گرم عملكرد در کرت، بیشترین عملكرد در واحد سزی را دادتند. در  1692با
گرم تولید وش، کمترین عملكارد کاا را دارا باوده و از ایان نظار       1112با  S-65 ASRحالیكه رقم 

منزقه پنباه   هفترقم ممتاز پنبه در  هفت( روي 2992نعمتي ) (.1)جدول ضعیف ترین ژنوتیپ بود
کاري کشور بررسي و می ان پایداري ارقام را مشخص نموده که ارقام ورامین و تاداكند ساازگارترین   

منزقه کشور  نهواریته ایران و خارجي پنبه در  هشتی  بررسي بر روي ( 2997ارقام بودند. نعمتي )
هاایي  و قسمت رقم جهت کشت در مناطق پنبه کاري دمال درقي دوانجام دادند و موفق به معرفي 

  کشور ددند. از دمال
در هاا و  زهها روي بوته و وزن قوها، می ان تولید گا، بقاي گا و قوزهعملكرد پنبه به می ان ردد بوته    
هاي دكفته دده تاا آخار فياا( مرباوط     ها )به عبارتي تعداد قوزهزمان کافي براي باز ددن قوزه نهایت
دود. همه این عواما با تغییرات عواما محیزي و فاکتورهاي حیاتي در طبیعت باه خياوص دمااي    مي

لیاف مناسا  ضاروري   بادند. لذا یافتن ی  یا چند رقم زودرس با عملكرد و کیفیت امحیط حساس مي
نتیجه حاصا تالقي برگشتي ناقص در ورامین منجر به معرفاي دو   (.2995بادد )واردي و بیناباجي. مي
با اصالب چهار صفت عملكرد، زودرسي، طول الیاف و درصد کیاا نسابت    hop-349و  COK-349رقم 

 (. 2991د، نژابه والد مادري خود گردید که همه برتر از ارقام تجاري بودند )حسیني
هاي آپلند مزالعاه کردناد نتاایج    صفات زراعي وزودرسي را در پنبه 1226همكاران در سال  اقبال و

تعداد قاوزه   ها وهاي رویا، تعدادگاهاي زایا، تعداد داخهنشان داد که اولین گره داخه زایا، تعداد داخه
 د.  داري دارنمعني در گیاه؛ و وزن قوزه با عملكرد همبستگي مثبت و

هیبریاد پنباه را بررساي نمودناد و      29ضرای  همبستگي را در باین   2991مهال و سینگ در سال     
داري با تعداد قوزه قابا بردادات در گیااه   معني نتیجه گرفتند که عملكرد پنبه دانه همبستگي مثبت و

اط صفت زودرساي باا   داري با تعداد بذر در قوزه نشان داد. ارتبمعني دارد، وزن قوزه همبستگي مثبت و
تاوان باا افا ایش اجا اء،     دار نبود و نشان داد که در ارقام هیبرید پنبه ميعملكرد پنبه و اج اء آن معني

 عملكرد، زودرسي وعملكرد را اف ایش داد.   
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 36/22باا   S-65 ASRنشاان داد کاه ژنوتیاپ     هابندي صفت درصد پوسیدگي قوزه در بین ژنوتیپگروه
از نظار   هاا ترین ژنوتیپ نسبت به بیماري پوسیدگي قاوزه باود. بقیاه ژنوتیاپ    ه، حساسدرصد پوسیدگي قوز

 C148-TSHLقارار گرفتناد. ژنوتیاپ    Bصفت درصد پوسیدگي قوزه کمترین میا ان را داداته و در گاروه    

ASR  درصد،  11/1باTSHL ASR  درصد،  21/1باSIO   درصاد،   77/2بااNAMANGAN-77   23/2باا 
 15/2باا   HYSOZدرصاد،   21/2باا   AK ASRدرصاد،   5/2باا   N-13درصاد،   16/2باا   F-108-1درصد، 
 J-74-6درصاد،   33/2باا   TAKHI-4درصد،  73/2با  B-201-TSHL ASRدرصد،  31/2با  F-108درصد، 
درصاد،   13/2باا   F-108-6درصاد،   11/2باا   H-220 ASRدرصاد،   73/2با  KIRGIZY-3درصد،  11/6با 

TSKHI-7  درصد،  22/2باSOGD-3 ASR  درصد،  59/2باN-13  12/2درصد و رقام سااحا باا     71/1با 
 (.1 )جدول درصد، کمترین درصد پوسیدگي قوزه را دادته و از ارقام متحما به دمار رفتند

              
در  عملكرد و بيماری پوسيدگی قوزه مورفولوژیكی، اجزای عملكرد،تجزیه واریانس صفات مختلف  -2 جدول

 پنبهجدید  ارقام تاجيكی
 منابع
 تغییرات

 درجه
 آزادي

  مربعات میانگین  
 طول زایا تعداد زایا تعداد رویا تعداد قوزه ارتفاع

 116/3613** 991/135** 211/5** 223/176* 161/76313** 2 سال
 112/227 222/9 225/2 112/11 563/637 3 خزا
 ns 215/13 ns 262/1 **612/2 ns 127/2 ns 151/25 29 تیمار
 ns 191/1 ns 121/2 ns 122/6 ns 511/21 71/256** 29 سال×تیمار
 131/12 931/2 261/2 231/1 951/51 221 خزا

 66/29 71/9 91/61 21/29 72/1 - ضری  تغییرات

 .دار استو ی  درصد معني 5ترتی  در سزی به **و  *، دار از نظر آماري: غیر معنيnsتذکر: 
  

مورفولوژیكی، اجزای عملكرد،عملكرد و بيماری پوسيدگی قوزه در ه واریانس صفات مختلف : تجزی2ادامه جدول

 اجيكی جدید پنبهتارقام 

 منابع
 تغییرات

 درجه
 آزادي

 میانگین مربعات

 عملكرد کا زودرسي قوزه 52وزن  طول رویا
درصد 

 پوسیدگي قوزه
 221/1* 223/712111121** 753/252123133** 131/32312** 923/61236** 2 سال
 115/2 762/6172531 625/551116 299/6292 725/216 3 خزا
 ns 619/177 **117/2216927 **191/2176252 **513/2 571/119** 29 تیمار
 ns166/232 **719/1292 **937/2611253 **523/2725692 **332/2 29 سال×تیمار
 261/2 137/112692 191/291137 762/717 916/97 221 خزا
 33/22 55/29 32/12 69/22 1/13 - تغییراتضری 

 دار استو ی  درصد معني 5ترتی  در سزی به **و  *، دار از نظر آماري: غیر معنيnsتذکر: 
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مورفولوژیكی، اجزای عملكرد،عملكرد و بيماری پوسيدگی قوزه در ارقام بندی صفات مختلف گروه -1جدول 

 به روش دانكنتاجيكی جدید پنبه 

 طول زایا تعداد زایا تعداد رویا تعداد قوزه ارتفاع تیمار

      سال

2613 a7/229 a2/23 a62/2 a3/25 a1/62 

2617 b1/33 b5/26 b95/2 b2/26 b3/27 

      ژنوتیپ
C148-TSHL ASR ab2/91 ab1/23 a-d29/2 a9/21 a6/11 
TSHL ASR a-c2/17 ab3/26 a-c13/2 a2/21 a2/11 
SIO c2/11 ab2/23 a51/2 a6/21 a2/13 
NAMANGAN-77 a-c1/92 ab1/25 ab63/2 a9/26 a2/11 
F-108-1 a-c1/19 ab1/21 de12/2 a9/26 a6/15 
N-3 a-c1/92 a1/23 a-d11/2 a1/26 a5/16 
AK ASR bc2/13 ab2/25 a-d11/2 a1/21 a5/15 
HYSOZ a-c9/13 ab1/21 a-d21/2 a9/26 a3/16 
F-108 bc2/15 ab9/26 b-d22/2 a1/21 a3/15 
B-201-TSHL ASR a-c2/19 ab2/21 a-c15/2 a7/26 a7/16 
TAKHI-4 a-c2/17 ab9/21 b-d22/2 a5/21 a2/11 
J-74-6 c5/11 ab2/21 c-e19/2 a1/21 a2/16 
KIRGIZY-3 a-c1/11 ab5/25 a-d21/2 a1/21 a5/15 
H-220 ASR a-c3/91 ab3/21 a-d12/2 a1/21 a5/11 
F-108-6 bc1/15 ab1/25 b-d25/2 a3/21 a5/16 
TSKHI-7 a1/95 ab1/23 a-d11/2 a3/21 a6/11 
S-65 ASR c6/11 b2/26 e55/2 a5/21 a9/12 
SOGD-3 ASR a-c7/17 ab6/25 a-d11/2 a2/25 a9/11 
N-13 a-c2/11 ab2/21 b-d22/2 a9/21 a9/12 

 a-c2/17 ab2/21 a-c15/2 a1/21 a7/11 ساحا

 بادند از نظر آماري در ی  گروه قرار دارند.ميیي که داراي حروف مشتر  هامیانگین تذکر:
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عملكرد و بيماری پوسيدگی قوزه در  مورفولوژیكی، اجزای عملكرد،بندی صفات مختلف : گروه1ادامه جدول 

 به روش دانكنارقام تاجيكی جدید پنبه 

 درصد پوسیدگي قوزه کاعملكرد  زودرسي قوزه 52وزن  طول رویا تیمار

      سال

2613 a3/52 a1/135 a6267 a5112 b11/2 

2617 b6/16 b1/113 b2296 b2296 a11/1 

      ژنوتیپ
C148-TSHL ASR a-d1/69 ab5/116 a1115 a1692 b11/1 
TSHL ASR a-d1/67 ab6/111 ab1352 ab6157 b21/1 
SIO a9/13 a1/132 h2369 e-g1122 b77/2 
NAMANGAN-77 a-d9/61 ab1/167 c-h1235 b-d6312 b23/2 
F-108-1 de7/11 ab3/113 a-f1671 b-e6511 b16/2 
N-3 a-c5/12 ab1/165 gh2161 b-e6697 b52/2 
AK ASR ab1/15 ab2/113 gh2711 c-f6221 b21/2 
HYSOZ a-d9/61 ab1/116 e-h2919 b-f6272 b15/2 
F-108 b-d5/66 ab1/151 c-h1232 b-f6276 b31/2 
B-201-TSHL ASR a-c1/11 ab6/113 b-g1163 c-f6213 b73/2 
TAKHI-4 a-d1/66 ab2/111 a-c1111 b-e6112 b33/2 
J-74-6 cd5/61 ab5/152 a1111 a-d6712 b11/6 
KIRGIZY-3 a-d2/67 a1/159 a-f1699 b-e6537 b73/2 
H-220 ASR a-d5/69 b1/112 f-h2926 b-e6123 b11/2 
F-108-6 a-d5/69 ab3/165 a-e1163 a-c6752 b13/2 
TSKHI-7 a-d1/12 ab1/112 a-d1139 b-e6516 b22/2 
S-65 ASR e1/29 a7/157 h2561 g1112 a36/22 
SOGD-3 ASR a-d5/67 ab3/113 e-h2951 d-f1951 b59/2 
N-13 a-d1/61 a6/153 e-h2961 fg1369 b71/1 

 a-d2/63 a1/155 d-h2952 c-f1977 b12/2 ساحا

 بادند از نظر آماري در ی  گروه قرار دارند.ميیي که داراي حروف مشتر  هاتذکر: میانگین
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Abstract 

Cotton boll rot disease has observed  in all the lands of world which amount of 

damages  is different depending on the climate condition and it is more in humid 

areas. In this study, 20 different genotypes of cotton imported from Tajikistan were 

evaluated to identify and determine the amount of boll rot  disease. Experimental 

design was based on randomized complete block with 4 replications. Results 

showed that S-65 ASR with 11.63%  was the  most sensitive genotypes to boll rot 

disease. The others genotypes had the least boll rot (B classe). The C148-TSHL 

ASR with 2.24%, TSHL ASR with 2.18%, SIO with 0.77%, NAMANGAN-77 

with 1.16 %, F-108-1 with 0.83 %, N-13 with 1.5%, AK ASR with 1.12 %, 

HYSOZ with 0.25%, F-108 with 0.68%, B-201-TSHL ASR with 0.76%, TAKHI-4 

with 1.66%, J-74-6 with 3.24 %, KIRGIZY-3 with 0.76 %, H-220 ASR with 

1.82%, F-108-6 with 1.46%, TSKHI-7 with 1.01%, SOGD-3 ASR with 0.59%, N-

13 with 2.78% and Sahel with 0.81%had the least boll rot disease and were 

tolerance to boll rot disease.   
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