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  چکیده
ي متعدد کنترل می شود. افزایش عملکـرد ها  عملکرد پنبه از پارامترهاي کمی است که به وسیله ژن

که تحت تاثیر فاکتورهاي ژنتیکی و محیطی قرار مـی گیرنـد. شـناخت عوامـل  استپنبه فاکتور مهمی 
در اصالح ارقام جدید مـوثر باشـد.  می تواند ات ژنتیکی و محیطی آنتاثیرو  زودرسی، و موثر بر عملکرد
ي کامـل هـا  رح بلوكطي زراعی هیرستوم و باربادنس در قالب اه  از گونهپنبه  پژنوتی 20در این تحقیق 

و بـرگ گـرم  68/6بختگان با  رقمکه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد  1392تصادفی در سال 
رمـز گـرم و ت9/105زا بـا یـم گارقاو  وزه را داشتندغ یکوزن سنگین ترین  گرم 74/6پهن برگ قرمز با 

وزه غـوزن سی ترین مگی از گونه باربادنس) داراي سبک گرم (ه 5/111بادنس  راو بگرم  3/108با  14
 30وزن ) و 44/0( طـول بلنـدترین شـاخه رویـا ،)64/0( بین عملکرد با صفات تعداد شاخه رویـابودند. 
همچنـین وجـود داشـت. داري در سـطح یـک درصـد  همبستگی ژنوتیپی مثبـت و معنـی) 45/0(غوزه 

. )-50/0و  -47/0ترتیـب  (بـه داشـت دار  ه زایا همبستگی منفـی و معنـیتعداد شاخو با ارتفاع عملکرد 
) 61/0(طول شاخه زایـا  ،)01/1( بین زودرسی با تعداد شاخه زایادار همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی 

تعـداد شـاخه رویـا  )،-01/1( صـفات ارتفـاعزودرسی با  در ضمن .مشاهده گردید) 58/0(و تعداد غوزه 
همبسـتگی ) -46/0( عملکـردو  )-28/0( غـوزه 30وزن  ،)-34/0(طول بلندترین شـاخه رویـا  ،)56/0(

کیلـوگرم در  1862( ي سـپیدهـا  بیشترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ .دار نشان داد  ژنوتیپی منفی معنی
ــابالدیال (2200)، ســوپراکرا (1912)، ســیلند (2330( )، خــرداد2025پــالت)، بختگــان (  ) و1965)، ت

  ) بوده است.1933چکوروبا (
  

  1، فنوتیپیآگرومورفولوژیکی، باربادنس: پنبه، کلیدي هاي واژه

                                                
  alaedin_h@yahoo.comنویسنده مسئول: *

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijcr.2017.109251



 1395)، 1) شماره (4پنبه ایران جلد (هاي  مجله پژوهش                                                                      78

  و بررسی منابع مقدمه 
از دنیـاي  G.arbareom و Gossypium herbaceumارقام زراعی پنبه بـه دو گونـه دیپلوییـد 

جدیـد تعلـق دارد. یاي از دن G.hirsutum و G.barbadenseو به دو گونه تتراپلویید  )n=13( قدیم
یـد الیـاف تـا اواخـر قـرن نـوزدهم تول .به جاي ارقام قدیم جایگزین گردیده اسـت عموماًارقام جدید 

هـدف پنبـه بـه لحـاظ چهـار شد اما امروزه عالوه بـر ایـن  ان تنها هدف تولید پنبه محسوب میعنو به
رخـوردار اسـت پنبـه ، نساجی و اشتغال زایـی از اهمیـت ویـژه اي بصنایع روغن کشی ،خصلت عمده

 پـور، (خواجـه درصد پروتئین با اسید آمینه مرغـوب اسـت 22، رصد روغن قابل استحصالد 17داراي 
1375.(  
هاي کلی اصالح نباتات افـزایش عملکـرد در واحـد سـطح، بهتـر نمـودن کیفیـت محصـوالت  فده

ی وابسـته وجـود دارد: شش طریق مختلف ول اهدافکشاورزي و تولید مواد اولیه است. براي نیل به این 
کیفیـت محصـوالت گیـاهی،  افزایشسطح کشت،  گسترشافزایش عملکرد، مقاومت به آفات و امراض، 

  باشند. می ي هیبرید و تولید نباتات جدید زراعیها  واریته
ي متعددي کـه در حالـت تفکیـک از هـم ها  وسیله ژن   عملکرد پنبه از پارامترهاي کمی است که به

. افزایش عملکرد و کیفیـت )2005کاران، شود (رائوف و هم ي متفاوتی هستند، کنترل میاه  داراي ارزش
. گیرنـد ي ژنتیکی و محیطی قرار میها اکتورپنبه دو فاکتور مهمی است که تحت تاثیر اجزاي زیادي از ف

شده اسـت  گزارشاز اجزاي مهم عملکرد  غوزهتعداد و وزن  ،ي تتراپلوئیدها اي پنبه در تالقی درون گونه
، ). بیان داشتند کـه تعـداد غـوزه1988، چود هري و همکاران ؛1998، ینگس ؛2002، (بلیچ و همکاران

چود  .ي زایاي هر بوته و درصد کیل بزرگترین تاثیر را روي عملکرد محصول پنبه داشتندها تعداد شاخه
ز بوته و محصـول و الیـاف ا تعداد شاخه زایاي هر ،وزهغ) بیان داشتند که تعداد 1988هري و همکاران (

  . وراثت پذیري باالیی برخوردارند
ي گلرنگ عرضه شده نمونه 36شکلی ژنتیکی در  ) به بررسی میزان چند2009محاسی و همکاران (

 61بکـار بـرده شـده  آغـازگر 14پرداختند. بـا اسـتفاده از  رپید آغازگرکشور مختلف، با استفاده از  6از 
گروه تقسـیم  8به  هاي گیاهی هاي انجام شده نمونهه توسط تجزیه و تحلیلالگوي باندي تشکیل شد ک

هاي گلرنگ مورد  شکلی ژنتیکی بین نمونه چند دهنده  دست آمده از مطالعه حاضر، نشان شدند. نتایج به
اساس نشانگر رپید در آشکار کـردن ارتبـاط ژنتیکـی بـین کند که چندشکلی برمطالعه بوده و تایید می

همچنین دندروگرام حاصله از نشانگر رپید نشان داد که  .هاي گلرنگ مورد مطالعه مفید بوده استنمونه
) دریافتنـد کـه 1996کوسـالی راودرن (. روابـط ژنتیکـی نزدیکـی دارنـد ،هاي جغرافیایی نزدیـکمکان

  دهند.  هی عملکرد محصول پنبه را کاهش میروزهاي کوتاه تر براي گلد
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داري را بـا   ي هـر گیـاه همبسـتگی مثبـت معنـیهـا  ) اعالم کردند که غوزه1999الري و همکاران (
) نشـان دادنـد و همچنـین نتـایج 975/0( ) و ژنتیکـی568/0ي زایا در هر دو سطح فنـوتیپی (ها  شاخه

تجزیه علیت نشان داد که صفت تعـداد غـوزه اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم و زیـادي روي عملکـرد 
   .با سایر صفات داشتند محصول پنبه در مقایسه

  

   ها مواد و روش
ي گونه باربادنس و هیرستوم ها  منظور آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی بین ژرم پالسم بهاین تحقیق 

آزمایش در  .ي تتراپلوئید پنبه انجام شدها  پنبه و همچنین بررسی صفات آگرومورفولوژیکی در گونه
بر  93- 92اي در سال زراعی   عهآزمایش مزر .ستان انجام شدآباد گرگان گل شمها  ایستگاه تحقیقات پنبه

، 200ساحل، التان، نامبر  :لوئید با چهار تکرار صورت پذیرفت. ارقام شاملپتترا متفاوت روي بیست رقم
، 557B، ورامین، (گونه باربادنس) ، بختگان، خرداد، سیلند، سوپراکرا، تابالدیال، آوانگارد، گیزا2سپید

35Sb ، بلیزوار، چکوربا، اکرابرگ قرمزو برگ پهن برگ قرمز بودند ،)،باربادنس14: ترمز باربادنس(گونه.  
 20روي خـط  ها متر و فاصـله بـین بوتـه سانتی 80متري با فاصله بین خطوط 6هر رقم در خطوط 

، مبـارزه بـا آفـات و... طبـق آبیـاري ،تنـک ،کلیه عملیات زراعی شـامل وجـین .ندمتر کشت شد سانتی
  . تاندارد و عرف محل صورت پذیرفتالعمل اسردستو

تعداد شاخه زایا، تعداد شاخه رویا، طـول شـاخه زایـا پـنجم،  ،ارتفاع گیاه ،ها  وزهغزمان باز شدن  در
گیري گردید. برداشت محصـول بعـد از  وزه و عملکرد وش اندازهغوزه، تعداد غ یکطول شاخه زایا، وزن 

 افـزار نـرمي بدست آمـده بـا اسـتفاده از ها کرت صورت پذیرفت داده حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي هر
MSTATC بندي شدند با  گروهن اي دانک ون چند دامنهنیز توسط آزم ها تجزیه واریانس شده و میانگین

 رسم شد. Excelاستفاده از 
  

  نتایج و بحث 
بوتـه در  صـفت ارتفـاعارهاي مورد بررسـی در مورد ارزیابی نشان داد که تیم صفات تجزیه واریانس

 داشـتند دار معنیتفاوت با یکدیگر  F ري یک درصد از نظر جدول محاسباتیزمان برداشت در سطح آما
 .)1جدول (
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  : تجزیه واریانس صفات آگرومورفولوژیکی پنبه1جدول 

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

 میانگین مربعات

  ارتفاع
تعداد شاخه 

  رویا
تعداد شاخه 

  زایا
لندترین طول ب

  شاخه رویا
طول شاخه 
  زایاي پنجم

036/848  3  تکرار ** 112/0  942/5 ** 357/4  ns 045/0  
490/3455  19  تیمار ** 566/1 ** 286/70 ** 817/14 ** 290/0 ** 
  021/0  254/3  242/4  247/0  938/177  57  خطا

CV%  31/10ضریب تغییرات   8/23  25/16  21/23  49/10  
 نیست  دار  : از نظر آماري معنی ns، دار در سطج یک درصد **: معنی

 
  : تجزیه واریانس صفات آگرومورفولوژیکی پنبه1ادامه جدول 

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

  عملکرد  زودرسی  غوزه 30وزن   وزهغتعداد 
204/384  3  تکرار ** 638/478 ** **442/6  **974/1405495  
905/331  19  تیمار ** 611/3246 ** **617/72  **346/1094540  
  962/149573  363/31  878/127  472/371  57  خطا

  CV %  71/23  95/6  7  05/25ضریب تغییرات 
  دار در سطج یک درصد **: معنی 

 
اي دانکـن حـاکی از آن اسـت   به روش چند دامنه ها همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

از بیشترین ارتفـاع بوتـه برخـوردار بـود و رقـم  متر سانتی 2/226از گونه باربادنس با  زایکه تیمار رقم گ
 جـدول( کمترین مقدار ارتفاع بوته را نشان داده اسـتمتر  سانتی 6/84با مقدار از گونه هیرستوم ل حاس
شرایط مساعد اقلیمی این گیـاه  باشد یعنی در صورت وجود پنبه یک گیاه با رشد نا محدود میگیاه  .)2

به زندگی و رشد خود ادامه دهد. اما در شرایط اقلیمی ایـران، پنیـه گیـاهی یـک سـاله  ها  تواند سال می
  .شدت تحت تاثیر اقلیم و مدیریت زراعی قرار دارد  هاست و ب

بـر  ها  حتی مبارزه با آفات و بیماري عنوان مثال عوامل مختلف نظیر مدیریت آبیاري، مقدار کود و هب
 .گـذارد فاع بوته و عملکرد تاثیر شدید مـیوژیکی این گیاه از جمله ارتخصوصیات مورفولوژیکی و فیزیول

آبیـاري بـارانی بـا تغییـر  آب وکـود بـروي ارتفـاع بوتـه مـوثر بـوده و روش روش آبیاري درکنار مقـدار
 الهو(کارو درجه حرارت باال هوا در رشد بوته تاثیر گذار بوده است ءیماي مزرعه و کاهش اثر سولمیکروک

    ).1994، نو همکارا
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از نظـر در این مطالعه در صفت تعداد شاخه رویا در سطح آماري یک درصد  تیمارهاي مورد بررسی
F  50/1لتـان وو ا 37/2 ال بـحم ساارقادر بین ارقام مورد بررسی  )1(جدول  نددار بود یمعنمحاسباتی، 

 بـا سـوپراکرا ،50/3 بـا یلندسـ ،37/2بـا خـرداد  ،37/4 بختگان با ،37/4 با 2سپید  ،37/2 با 200ر نامب
 بـا بلـی ایـزوار ،12/1 بـا SB35 ،1 با B557 ،75/2 با ورامین ،25/1با ، آوانگارد 87/2با یال دتابال ،37/4
شـاخه از تعـداد  عـدد 12/2 بـا و برگ پهن بـرگ قرمـز 12/2با  اکرا برگ قرمز ،37/3با  چکوربا ،37/1

 همگـی از گونـه باربـادانس از 37/0 بـاباربـادنس  و 25/0ا ب 14ترمز  ،25/0 با بیشتر و ارقام گیزارویاي 
  .)2جدول (برخوردار بودند کمتري شاخه رویاي تعداد 

شـاخه زایـا در  تعـداد تفص از نظر ها نشان داد که بین تیمار ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
 5/24تیمار رقم گیـزا بـا  کهداشتند دار  معنیتفاوت  Fسطح آماري یک درصد از نظر جدول محاسباتی 

 نشـان داده اسـتتعـداد شـاخه زایـا را کمتـرین  3/7بـا  200 نامبر بیشترین مقدار را نشان داده و رقم
رسـی رابطـه ودز ) نشان دادند که تعداد گره تا اولین شـاخه زایـا بـا2002همکاران ( و بابار. )2جدول (

ت في مورد مطالعه در صـها  عات نشان داد که تیمارنتایج تجزیه واریانس میانگین مرب بسیار باالیی دارد.
و  )1 (جـدول داشتند داري معنیشاخه رویا در سطح آماري یک درصد با یکدیگر تفاوت ترین بلندطول 

و  متـر   سـانتی 62/89چکوربـا بـا  و متر سـانتی 25/82بـا  رو رقم سیلند متر سانتی 12/90رقم خرداد با 
بلندترین طول شـاخه رویـا را  متر سانتی 96و برگ پهن برگ قرمز با  ترم سانتی 75/88اکرابرگ قرمز با 

کوتاه تـرین طـول شـاخه  متر سانتی 50/19و باربادنس با  متر سانتی 19 /87با  14رمز تم ارقاو  داشتند
  .)2 جدول( رویا را دارا بودند

ول شـاخه زایـاي ت طـفي مورد مطالعـه در صـها تیمار ارزیابی جدول تجزیه واریانس نشان داد که 
 7/75رقم گیزا با مقدار  ).1 (جدول اند در سطح آماري یک درصد نشان داده را داري  معنیپنجم تفاوت 

رقم اولتان با  که حالی ت درداشي دیگر ها  نسبت به رقم ترین طول شاخه زایاي پنجم را بلند متر سانتی
  .)2 جدول( ودطول شاخه زایاي پنجم را دارا بترین وتاه ک متر سانتی 8/4

در بوتـه در سـطح  وزهغـت تعـداد فصفات نشان داد کـه صـ میانگین انجام شده مقایسه هدر مطالع
بیشـترین تعـداد عدد،  42رقم گیزا با  ).1 (جدول از خود نشان داد داري  معنیتفاوت  درصد آماري یک

را را داغـوزه کمتـرین تعـداد  8/11با  200 نامبر و 7/11غوزه در بوته را داشته و همچنین رقم اولتان با 
تواند باعـث  باشند که مطالعات آن می د آن از اجزاي عملکرد در پنبه میوزن غوزه و تعدا. )2 جدول( بود

در  غوزهت تعداد فتاثیر مستقیم و زیاد صانجام شده مطالعات  طبق بهبود عملکرد در واحد سطح گردد.
شـدیداً تحـت تـاثیر  کـه بوته از جمله صـفاتی اسـتدر  غوزهبوته بر عملکرد گزارش شده است. تعداد 

  .گذارد گیرد و بر عملکرد تاثیر می ار میشرایط محیطی قر
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ه بررسی نمودند و نتیجه بپن هیبرید 19همبستگی را بین  ضرایب 1998ینگ در سال هال و سم
 ر گیاه دارد.داري با تعداد غوزه قابل برداشت د و معنی مثبتگرفتند که عملکرد پنبه دانه همبستگی 

 فتتعداد بذر در غوزه را مهمترین ص فتگام به گام نیز ص یونبا تجزیه رگرس 1997اوناي و همکاران 
تواند تحت تاثیر  غوزه از اجزاي عملکردي است که می 30وزن  فتص در افزایش عملکرد معرفی کردند.

ري یک درصد تفاوت یکی و محیطی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در سطح آماتژن
 4/202و برگ پهن برگ قرمز با گرم  5/200رقم بختگان با ). 1 (جدول را نشان داده است داري معنی
بادنس  رو باگرم  3/108با  14رمز تو گرم 9/105زا با یم گارقاو  را داشتند ها  وزهسنگین ترین غ گرم

  ).2بودند (جدول اه  وزهگونه باربادنس) داراي سبک ترین غ (همگی از گرم 5/111
  

 اي دانکن : مقایسه میانگین صفات مختلف آگرومورفولوژیکی پنبه به روش آزمون چند دامنه2جدول 
طول ش زایاي 

 پنجم
 ت ش زایا طول ب ش رویا

تعداد شاخه 
 رویا

 ژنوتیپ ارتفاع

5/19  gh 7/57  ab 3/9  fg 37/2  a 6/84  h ساحل 
8/4  g 5/67  ab 2/8  fg 5/1  a 4/118  e-g ولتانا  
1/13  hi 5/66  ab 3/7  g 37/2  a 1/103  gh 200نامبر  
7/19  f-h 2/60  ab 2/9  fg 37/4  a 1/113  fg 2سپید  
5/31  b-g 7/82  ab 7/10  e-g 37/4  a 116 e-g بختگان 
2/25  d-g 2/82  ab 6/10  e-g 37/2  a 125 d-g خرداد 
7/48 ab 1/90  a 6/10  e-g 5/3  a 136 c-e سیلندر 

3/28  c-g 2/86  a 5/10   e-g 37/4  a 8/117  e-g سوپر اکرا 
5/43 bc 6/78  ab 1/11  d-f 87/2  a 5/116  e-g تابالدیال 

5/39  b-d 1/70  ab 6/10  e-g 25/1  a 1/117 e-g آوانگارد 
7/75  a 5/28  cd 5/24  a 25/0  b 2/226  a گیزا 

22 e-d 3/71  ab 2/14  cd 75/2  a 8/112  fg ورامین 
7/18  gh 1/41  b-d 5/15  c 1 a 2/120  e-g 557-ب  
6/27  gh 50 a-c 8/13  c-e 12/1  a 3/110  fg sb35 
8/21  e-h 8/19  d 8/15  c 25/0  b 3/147  c 14ترمز  
2/9  i 5/19  d 3/16  c 37/0  b 172 b باربازنس 
3/36  b-e 8/60  ab 7/13  c-e 37/1  a 5/142  cd بلیزوار 
2/28  c-g 6/89  a 5/9  fg 37/3  a 8/132   c-f رباچکو  

24 d-g 7/88  a 5/11  d-f 2/12  a 131 c-f اکرا برگ قرمز 
3/34  b-f 96 a 8/19  b 12/2  a 1/144  cd برگ پهن برگ قرمز 

 باشند از نظر آماري در یک گروه قرار دارند. هایی که داراي حروف مشترك می تذکر: میانگین
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 اي دانکن نبه به روش آزمون چند دامنه: مقایسه میانگین صفات مختلف آگرومورفولوژیکی پ 2ادامه جدول 
 تیمار غوزهتعداد  غوزه 30وزن   عملکرد  زودرسی

9/77  b-e 1410 c-f bc2/181 fg6/16 ساحل 
65/75  c-e 756 gh ef3/150 g7/11 اولتان 
76/72  e 1167 f-g c-f4/166 g8/11 200نامبر 

57/74  d-e 1862a-d d-f1/161 d-g6/21 2سپید 
57/77  b-e 2025 a-c a5/200 a-c35 بختگان 
35/76  c-e 2330 a f9/147 c-e2/27 خرداد 
8/80  a-e 1912 a-d b-d8/177 ab6/38 سیلندر 

77/78  b-e 2200 ab b-d7/171 b-d7/30 سوپر اکرا 
28/76  c-e 1965 a-d d-f7/161 ab38 تابالدیال 
49/77  b-e 1580 b-e ef5/151 d-f6/24 آوانگارد 
93/88  a 404 h g9/150 a42 گیزا 

98/83  a-d 1225 e-g ab2/187 e-g2/20 ورامین 
77/78  b-e 1375 d-g c-f164 e-g18 557-ب 
37/80  a-e 1722 a-e b-d4/176 d-f2/23 sb35 
09/84  a-d 1370 d-g . g3/108 ab3/38 14ترمز 
37/84  a-c 1172 e-g g5/111 b-d3/31 باربازنس 
89/78  b-e 2236 a c-e2/167 c-f7/26 بلیزوار 
66/86  ab 1933 a-d a2/203 d-f2/22 چکوربا 
74/83  a-d 897 f-h d-f7/159 e-g2/19 اکرا برگ قرمز 
37/82  a-d 1328 d-g a4/202 e-g2/18 برگ پهن برگ قرمز 

  هایی که داراي حروف مشترك می باشند از نظر آماري در یک گروه قرار دارند. تذکر: میانگین
  

بیـان ) 1375( پـور خواجـه این بارهباشد در عملکرد پنبه می يهمراه وزن غوزه از اجزا تعداد غوزه به
داشت  که عملکرد پنبه با تعداد غوزه و وزن غوزه همبستگی دارد ولی ارتبـاط بـین عملکـرد بـا تعـداد 

وزن  مربع بیشترین تاثیر روي عملکرد پنبه نسبت بـهدر مترغوزه بیشتر از وزن غوزه است و تعداد غوزه 
  ).1977 اسمیت،( غوزه دارد و بعد از آن تعداد دانه در غوزه و مقدار الیاف در غوزه تاثیر دارد

از آنجایی که شناخت صفات مختلف در گیاهان، نحوه عملکـرد آنهـا همبستگی فنوتیپی بین صفات: 
د، از برآورد همبستگی ي تحقیقاتی موثر باشنها  و اثرات متقابلی که بر یکدیگر دارند می توانند در برنامه

هاي اصـالحی اسـتفاده مـی گـردد  ساده صفات جهت شناخت روابط بین آنها و استفاده موثر در برنامـه
) همبستگی بین صفات ممکن است از رقمی به رقم دیگر متفاوت باشد (کـالت 1991(کیو و همکاران، 

و زودرسی با سایر صفات در هـر  ). بنابراین در مطالعه حاضر روابط بین صفت عملکرد1998و همکاران، 
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جمـع کلیـه ارقـام جهـت مقایسـه، محاسـبه و  یک از ارقام پنبه مورد نظر به تفکیک و همچنین در سر
دهد که میزان همبستگی بین صفات از رقمی بـه رقـم  بررسی گردیده است. نتایج این بررسی نشان می

  دیگر متغیر است.
بیانگر مقادیر ضرایب همبستگی فنوتیپی سـاده  3 ولجد :ي فنوتیپی ساده بین صفاتها  همبستگی

لذا با توجه بـه ان میتـوان بـه نتـایج زیـر  بوده استي مورد بررسی ها  صفت کمی بر روي واریته 9بین 
 )36/0تعداد غـوزه ( ،)44/0طول بلندترین شاخه رویا ( ،)41/0عملکرد با تعداد شاخه رویا ( دست یافت:

 ه مـیظ.مالحشتدر سطح یک درصد دا داري معنیگی فنوتیپی مثبت و ) همبست40/0غوزه ( 30وزن  و
مهـال و . شـت) همبستگی فنوتیپی منفـی در سـطح یـک درصـد دا26/0که عملکرد با زودرسی ( :شود

گـزارش کردنـد کـه  نیـز) 1994 ،و همکـاران الهونیز به نتیجه مشـابهی رسـیدند (کـارو 1998،سینک
به طبع  باشد یعنی هرچه رشد رویشی بیشتر معنی دار است همبستگی بین عملکرد و زودرسی منفی و

 در نتیجـه مـواد غـذایی کمتـري بـه غـوزه نیز افزایش می یابدتعداد شاخه زایا گیاه بیشتر شده ارتفاع 
  .)3 جدول( یدآ رسیده در نتیجه عملکرد پایین می

ر سـطح یـک درصـد داري د همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی) 33/0(رسی با تعداد شاخه زایا  زود
 نیـک و پاتـل، .)3( جـدولداشـت دار  معنـی نیزهمبسـتگی )35/0(زودرسی با ارتفـاع همچنین  .داشت
رتفاع گیـاه سـبب افـزایش زودرسـی گزارش کردند که پایین تر بودن اولین شاخه زایا و کاهش ا 1982

همبسـتگی ) 57/0(رویـا طول بلند ترین شـاخه  ) و با58/0( غوزه با تعداد شاخه رویا 30 وزن .گردد می
این همبستگی مثبـت بیـانگر ایـن   در سطح یک درصد مشاهده شده است داري معنیفنوتیپی مثبت و 

نیـز ایـن  1375 ،پـور خواجـه .)3 جـدول(است که بهبود یک صفت منجر به بهبود صفت دیگر می شود
 )73/0( اد شـاخه زایـاتعـدبـا شود ارتفـاع  ولی مالحظه می دار گزارش نمود ا مثبت و معنیهمبستگی ر
 ،)53/0( صفت تعداد غوزه بـا صـفات ارتفـاع .شتداري در سطح یک درصد دا و معنی مثبتهمبستگی 

داري در سطح یـک درصـد  معنی هبستگی فنوتیپی و )56/0( طول شاخه زایا) و 38/0( تعداد شاخه زایا
  .)3جدول  ( شتدا

 و مثبـتهبسـتگی فنـوتیپی  )44/0( زایـاشـاخه  تعـدادو  )48/0( طول شـاخه زایـا بـا ارتفـاعبین 
طول بلندترین شاخه رویا با تعداد شـاخه رویـا . )3جدول ( مشاهده شدداري در سطح یک درصد  معنی

 اما با تعداد شـاخه زایـا .ثبت گردیددر سطح یک درصد  داري معنیهمبستگی فنوتیپی مثبت و ) 62/0(
تعـداد  بـین ).3جدول ( ده شده استد مشاهداري در سطح یک درص همبستگی منفی و معنی )-26/0(

  مشاهده شد.اري در سطح یک درصد د همبستگی منفی و معنی )-47/0( تعداد شاخه رویا شاخه زایا با 
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  ي فنوتیپی ساده بین صفات ها : همبستگی3جدول
وزن  زودرسی عملکرد

غوزه30  
تعداد 
 غوزه

طول 
 شاخه زایا

شاخه  طول
 رویا

تعداد 
 شاخه زایا

تعداد 
 شاخه رویا

  ارتفاع

 ارتفاع 1        
       1 **35/0-  تعدادشاخه رویا 
      1 **47/0-  **73/0  تعداد شاخه زایا 
     1 **26/0-  **62/0  21/0 -  طول شاخه رویا 
    1 07/0  **44/0  03/0 -  **48/0  طول شاخه زایا 
   1 **56/0  02/0  **38/0  10/0  **53/0  تعداد غوزه 
  1 21/0 -  06/0-  **57/0  **32/0-  **58/0  **47/0- غوزه30وزن    
 1 14/0 -  15/0  14/0  15/0 -  **33/0  14/0 -  **35/0  زودرسی 
1 **26/0-  **40/0  **36/0  07/0  **44/0  22/0 -  **41/0  21/0 -  عملکرد 

  :**: معنی دار در سطح یک درصدتذکر
 

گی فنـوتیپی مثبـت همبسـت )4/0( عملکرد با تعداد غوزه :مبستگی فنوتیپی چندگانه بین صفاته
چنـد  مثبـتهمبسـتگی  )24/0( غـوزه 30و با وزن داشت داري در سطح یک درصد   چند گانه و معنی

بـت و همبستگی بین عملکـرد بـا تعـداد غـوزه را مث 1994 ،و همکاران الهوکارو .)4 جدول( شتگانه دا
  .  اند دار اعالم کرده معنی

داري در سـطح یـک  تگی فنـوتیپی چندگانـه مثبـت و معنـیهمبسـ) 34/0(غوزه با ارتفاع  30وزن 
همبسـتگی منفـی و ) 37/0(طـول بلنـدترین شـاخه رویـا بـا تعـداد شـاخه رویـا  بین اما .شتدرصد دا

و طول  )-41/0( تعداد غوزه با تعداد شاخه رویا. )4جدول ( مشاهده شد داري در سطح یک درصد معنی
 ،)4جـدول  ( شـتدر سطح یـک درصـد دا داري معنیفی و همبستگی چند گانه من) -39/0(شاخه زایا 

  . اند دار گزارش کرده این همبستگی را مثبت و معنی1994  ،و و همکارانوالهکار
همبسـتگی ) 39/0(تعداد شاخه زایـا بـا تعـداد شـاخه رویـا مشاهده گردید که صفات  4در جدول 

داري در سـطح  فنوتیپی منفـی و معنـیهمبستگی ) -53/0(و با ارتفاع ثبت داشتند فنوتیپی چندگانه م
 شود تا گیاه براي انتقال آب و مـواد غـذایی خـود بـه ارتفاع بیشتر باعث می .یک درصد دیده شده است

تر ساقه گیـاه شـده  افزایش وزن . ارتفاع بیشتر و قطر ساقه بیشتر باعثقطر ساقه بیشتر نیاز داشته باشد
  شود. می عث افزایش وزن خشک ساقهکه به نوبه خود با

به لحاظ شناخت دقیق تر روابط بین صـفات، ضـرایب  همبستگی ژنوتیپی دوگانه ساده بین صفات:
آمده اسـت.در بررسـی  )5همبستگی ژنوتیپی دوگانه و ساده آنها محاسبه شده و مقادیر انها در (جدول  

هـاي کنتـرل  ي بین زنیا در اثر لینکاژ قو احتماالً این جدول باید توجه داشت که وجود همبستگی باال،
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یی با اثرات پلیوتروپیک در بروز همبستگی ژنوتیپی بـاال ها  ژن ي دو صفت مزبور بوده و یا احتماالًکننده 
  در این صفات نقش داشته است.

  

 ي فنوتیپی چندگانه بین صفاتها همبستگی :4 جدول

 عملکرد
وزن 

غوزه30  
تعداد 
 غوزه

طول شاخه 
 زایا

طول شاخه 
 رویا

ه تعداد شاخ
 زایا

تعداد 
 ارتفاع شاخه رویا

 

 ارتفاع 1       
      1 .0  تعدادشاخه رویا 
     1 39/0  **53/0-  تعداد شاخه زایا 
    1 03/0  37/0 -  11/0 -  طول شاخه رویا 
   1 10/0 -  14/0 -  07/0  14/0 -  طول شاخه زایا 
  1 **39/0-  05/0  12/0 -  41/0 -  24/0 -  تعداد غوزه 
 1 24/0  14/0 -  **32/0-  25/0 -  38/0 - غوزه30وزن   34/0**   
1 **39/0-  **04/0  02/0  10/0  11/0 -  07/0 -  18/0 -  عملکرد 

  دار در سطح یک درصد ** : معنی کر:تذ
  

 داري در سطح یـک درصـد بـین زودرسـی بـا تعـداد شـاخه زایـا  همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی
 صـفات ارتفـاعزودرسی با  در ضمن .شتجود داو )58/0( و تعداد غوزه )61/0( طول شاخه زایا ،)01/1(
) -28/0( غوزه 30وزن  ،)-34/0( طول بلندترین شاخه رویا ،)-56/0( صفات تعداد شاخه رویا)، -01/1(

 نـدداري در سـطح یـک درصـد از خـود نشـان داد همبستگی ژنوتیپی منفـی معنـی )-46/0( عملکردو 
گـردد  مـی ها  رسیدگی زودتر و یک دست تر غوزه دهد کوتاه شدن بوته سبب و این نشان می )5 جدول(

  . باشد عد از آن تعداد گره زایا میو ب ها این پا کوتاهی بیشتر به علت کوتاه تر شدن میان گره
 غـوزه 30وزن ) و 44/0( طول بلندترین شاخه رویـا ،)64/0( بین عملکرد با صفات تعداد شاخه رویا

ري در سطح یک درصد مشـاهده شـده اسـت. همچنـین بـا دا همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی )45/0(
وجـود داري در سطح یـک درصـد  همبستگی منفی و معنی )-50/0( تعداد شاخه زایا) و -47/0( ارتفاع
گـردد امـا  مـی هـا  و غوزه هـا  تعداد بیشتر شاخه زایا هر چند باعث افزایش تعـداد گل .)5جدول ( داشت

و  هـا باعث ریزش گل ،ها  و غوزه ها اخته شده در حد مطلوب به گلدلیل عدم انتقال مواد فتوسنتزي س به
ي زایشی تنها داراي رشد رویشی بوده و به گل نرفته یـا ها می گردد در واقع بعضی از این شاخه ها غوزه

طـول بلنـدترین شـاخه  ،وزه بـا تعـداد شـاخه رویـاغـ 30وزن  شـوند. بعد از گلدهی دچـار ریـزش مـی
امـا بـا صـفات  را در سطح اماري یک درصد نشان داده است. داري معنیمثبت و رویاهمبستگی ژنوتیپی 

داري را در سـطح یـک درصـد  وزه همبستگی ژنوتیپی منفـی و معنـیغتعداد شاخه زایا و تعداد  ،ارتفاع
  نیز چنین گزارش کرده است.  1377فتحی سعدآبادي در سال . ) 5جدول ( داشت
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همبسـتگی  )71/0( طول شـاخه زایـا) و 41/0( تعداد شاخه زایا ،)59/0( ارتفاع صفات وزه باغتعداد 
با صـفت  تعداد غوزهه شده ظدر سطح یک درصد از خود نشان داده و مالح داري معنیژنوتیپی مثبت و 

در سطح یک درصـد داشـته  داري معنیهمبستگی ژنوتیپی منفی و  )-31/0( اطول بلندترین شاخه روی
همبسـتگی نیـز  )55/0( تعداد شاخه زایا) و 61/0( شاخه زایا با ارتفاعطول بین صفات . )5 جدول( است

طول بلندترین شاخه رویا فقط ورد گردید. همچنین برآدر سطح یک درصد  داري معنیژنوتیپی مثبت و 
طـول در سـطح یـک درصـد دارد و  داري معنـیهمبستگی ژنوتیپی مثبت و  )78/0( با تعداد شاخه رویا

در  داري  معنـی همبسـتگی منفـی و )-57/0( تعداد شاخه زایاو  )-52/0( با ارتفاعبلندترین شاخه رویا 
 )82/0( تعـداد شـاخه زایـا بـا ارتفـاعین صـفات ا هب .)5 جدول(تخمین زده شدیک درصد آماري سطح 

 وجود داشت و بین صفت تعداد شـاخه زایـادر سطح یک درصد  داري معنیهمبستگی ژنوتیپی مثبت و 
تعـداد . محاسـبه شـددر سطح یـک درصـد  داري معنیهمبستگی منفی و  )-62/0( رویابا تعداد شاخه 

در سطح یک درصد مشـاهده  داري معنیهمبستگی ژنوتیپی منفی و ) -55/0( شاخه رویا فقط با ارتفاع
 .)5 جدول( شده است

 

  ي ژنوتیپی دوگانه و ساده بین صفاتها : همبستگی5جدول 
غوزه30وزن  عملکرد زودرسی د غوزهتعدا   

طول 
 شاخه زایا

طول شاخه 
 رویا

تعداد 
 شاخه زایا

تعداد 
 شاخه رویا

  ارتفاع

 ارتفاع 1        
       1 **55/0-  تعدادشاخه رویا 
      1 **62/0-  **82/0  تعداد شاخه زایا 
     1 **57/0-  **78/0  **52/0-  طول شاخه رویا 
    1 07/0  **55/0  04/0 -  **61/0  طول شاخه زایا 
   1 **71/0  **31/0-  **41/0  09/0 -  **59/0  تعداد غوزه 
  1 **44/0-  11/0 -  **87/0  **42/0-  **71/0  **64/0- غوزه30وزن    
 1 **45/0  18/0  01/0 -  **44/0  **50/0-  **64/0  **47/0-  عملکرد 
1 **46/0-  **28/0-  **58/0  **61/0  **34/0-  **01/1  **56/0-  **01/1-  زودرسی 

  دار در سطح یک درصد عنی** : م :ذکرت
  

دهنــده وجــود اثــرات محیطــی در بــروز  ي فنــوتیپی ژنــوتیپی نشــان ها  اخــتالف بــین همبســتگی
بـا کـم کـردن تـوان  یمـ باشـد. ي ژنوتیپی میها  ي فنوتیپی و نبودن این اثر در همبستگیها همبستگی

مـاتریس جدیـدي کـه  ي فنـوتیپی بـهها ي ژنوتیپی از مقادیر ماتریس همبستگیها ماتریس همبستگی
زدیـک بـه صـفر لذا هنگامی که این مقـادیر ن .فتباشد دست یا  ده اثرات محیط میدهن  مقادیر آن نشان

بـا مـی شـود باشـد در ایـن مـورد  ثرات کم یا ناچیز عوامل محیطی مـیدهنده ا  باشند این مطلب نشان
کـه  در صـورتی. اسـتفاده نمـود ي اصالح نباتـاتها ي فنوتیپی در پروژهها  اطمینان زیادي از همبستگی
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ي فنـوتیپی هـا  در استفاده از همبسـتگی داشته باشند باید مقادیر ماتریس حاصل اختالف زیادي با صفر
  زیادي نمود. ي اصالحی احتیاط بسیارها  براي برنامه
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