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  چكيده 

خـود نشـان دهنـد  همزمـان در شـبكه      اند صفات برتـري از   بهترين ارقام خارجي پنبه كه در شرائط اقليمي كشور توانسته
گيرند تا در صورت برتري نسـبت بـه ارقـام     اي همزمان مورد مقايسه با ارقام تجارتي قرار مي  آزمايشات ايستگاهي و ناحيه

اين بررسي در قالب طرح بلوكهاي كامـل تصـادفي بـا    . ها استفاده گردد  گيري مذكور به منظور جايگزيني و يا براي دورگ
رقم خارجي در مقايسه با ارقام تجـارتي ورامـين و سـاحل بـه عنـوان        8مترمربعي بر روي  8/52ر در كرتهاي چهار تكرا

غوزه  و صـفت   20در اين طرح صفات درصد سبز، زودرسي و وزن . انجام شد و در مركز تحقيقات كشاورزي مغان شاهد
نتايج حاصل از تجزيه واريـانس  . دو سال اجراء گرديداين طرح در . ميزان عملكرد مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفتند

و  Nazily-84 ،43200ارقـام  از طريق آزمون دانكن نشـان داد كـه   در دو سال و مقايسه ميانگين عملكرد تيمارها مركب 
Gukorva  بيشترين ميزان عملكرد وش را به خود اختصاص داد و  3409و  3419، 3469به ترتيب با متوسط عملكرد كل

  . ت به ارقام تجارتي منطقه يعني مهر و ورامين برتري خوبي نشان دادندنسب
 

 مقدمه 

پيشرفت تكنيك ،تغيير در سيستم هاي كاشت و نيز مسائل نوين در زراعت پنبه ضرورت تهيه ارقام جديـد بـا صـفات    

بـه ارقـام پـر بـار بـا       طرح مقايسه ارقام اميدبخش پنبه راهي به سوي دسـتيابي .اصالحي مورد نظر را ايجاب مي نمايد

  ).11و 9(خصوصيات كمي وكيفي برتر نسبت به ارقام تجارتي فعلي مي باشد 

در ) مصـري ( 31ت و گيـزا  1517از طريق ورود ارقام جديد و بررسي آنها تاكنون ارقام كوكر هندرد ويلت ، آكاال      

د دكتـر عمـومي و اخيـرا رقـم بختگـان و رقـم       و رقم تار بلنـ ) 3(بدو تحقيقات پنبه و سپس ارقام هوپي كاال، دلتاپاين

در حال حاضر نيز ارقام پر محصول و برتـري  .انتخاب و مورد كشت قرار گرفته و معرفي شده اند) 5و2(زودرس مهر 

  .در رقابت با ارقام تجارتي وجود دارند كه در صورت نياز براي مناطق پنبه كاري مورد نظر توصيه خواهد شد
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ك مطالعه بر روي هفت رقم ممتاز پنبه در هفت منطقه پنبه كاري كشور به مدت سه سال زراعـي  در ي) 3(نعمتي       

ميزان پايداري ارقام را مشخص نمود و به اين نتيجه رسيد كه رقم تجارتي ورامين سازگارترين رقم بوده و پـس از آن  

  .سازگاري خوبي نشان ميدهد  6-و تاشكند010ارقام 

در بررسي ديگري در مزارع تحقيقاتي نه منطقه كشور، هشت واريته ايراني و خارجي پنبه ) 1و4(نعمتي وهمكاران      

را مورد ارزيابي و مطالعه قرار دادند و موفق شدند دو رقم جهت كشت در مناطق پنبه كـاري شـمال و شـمال شـرقي     

  .كشور معرفي نمايند

%  20افـزايش محصـول وحـدود    %  10رديـده كـه معـادل    در استان اردبيل و خراسان رقمي با عنوان مهر معرفي گ     

اخيرا نيز در استان گلستان رقم جديدي با عنوان سـاي اكـرا معرفـي    ). 5(زودرسي نسبت به ارقام تجارتي موجود دارد

  .شده است

تن اضافه توليد در سـطح كشـور بـه دنبـال      6000الزم به ذكر است كه هر يك درصد افزايش در محصول  حدود      

  .رددا

  
  مواد و روش ها 

پس از ديسك و ماله كشي . در زمستان زمين مورد نظر اولين شخم را دريافت و در بهار دومين شخم زده شد      

) پس از كاشت به صورت سرك  3/2در زمان كاشت و  1/ 3(كيلو گرم در هكتار   200اول توزيع كود اوره به ميزان 

يلوگرم در هكتار انجام و پس از ديسك زني دوم ، توزيع علفكش ترفالن به ك  200، كود فسفات آمونيوم به ميزان 

اين آزمايش  . انجام شد  2/82/ 18ليتر در هكتار انجام و در نهايت عمليات فارو كشي و كشت در تاريخ  5/2ميزان 

هر كرت آزمايش . سانتيمتر اجرا گرديد  80× 20در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار و تركم كاشت 

 8/52سانتيمتر روي خطوط جمعاً به مساحت  20سانتيمتر بين خطوط و  80متري با فواصل كشت  11خط  6شامل 

سطح .برداشت ، پس از حذف نيم متر از ابتدا و انتهاي خطوط كاشت روي چهار خط وسط انجام شد.متر مربع بود

  .مترمربع بود 32كل برداشت در هر كرت 

اين بررسي به منظور تهيه ومعرفي ارقام برتر نسبت به ارقام تجارتي فعلي وبررسي  سازگاري آنها در قالب طرح        

  :در چهار تكرار بر روي ارقام ذيل اجرا گرديد) 6(بلوكهاي كامل تصادفي 

1. Varamin  

2. Nazily  84 
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3. 43200 

4. Crema 

5. Tabladilla 

6. Gukorova 

7. Sindos  80 

8. Siokra 

9. BeliIzovar 

10. Sahel  

 

 

 

  نتايج وبحث     
برداريهاي انجام شده مربوط بـه صـفات مختلـف، تجزيـه و تحليـل آمـاري بـا اسـتفاده از          بندي يادداشت پس از جمع

  .هاي آماري مرتبط انجام گرديد و به صورت جداول زير به تفكيك هر صفت مورد ارزيابي و بحث قرار گرفت برنامه
  :صفت عملكرد كل

نتـايج  . گيري محصول چين اول و چين دوم محاسبه گرديده اسـت  داشت چين دوم و با مجموععملكرد كل پس از بر
  .تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ارقام مورد آزمايش در جداول زير خالصه شده است

  مغاندرارقام اميدبخش پنبه  عملكرد كلمقايسه ميانگين   - 1جدول
  )α%=5(كالس )kg/ha(عملكرد كل  رقم

Nazily-84 3469 A 

43200 3419 A 

Gukorova 3409 A 

Sindos-80 3113 AB 

Varamin 3102 AB 

Tabladila 2908 BC 

Beliizovar 2834 BC 

Siokra 2767 BC 

Sahel 2736 BC 

Crema 2678 C 
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،  Nazily-84  ،43200ارقـام  در دو سـال مشـخص گرديـد كـه     با توجه به جدول مقايسه ميـانگين عملكـرد كـل    
Gukorova  كيلـوگرم در هكتـار بيشـترين عملكـرد را بـه خـود        3409و  3419، 3469به ترتيب با متوسط عملكرد

كيلـوگرم در هكتـار كمتـرين عملكـرد را بـه خـود        2678رقم كرما در اين ميان با متوسـط عملكـرد   . اختصاص دادند
  .اختصاص داد

كلي و تحليلي در رابطه با اين آزمايش بايد گفت كه  هاي انجام شده و در جهت ارائه يك نتيجه با بررسي مجدد تجزيه
همانگونه كه قبالً نيز به صورت جداگانه بيان شد بين ارقام اميدبخش پنبه مورد آزمايش از لحاظ صفات سطح سبز در 

غوزه ارقـام   20روز پس از كاشت، ارتفاع متوسط بوته در مرحله شدت گلدهي، تعداد متوسط غوزه در بوته، وزن  30
حال آنكه از لحاظ صـفت  . داري وجود ندارد اختالف معني% 5ورد آزمايش و درصد زودرسي ارقام در سطح احتمال م

  .با يكديگر اختالف نشان دادند% 5عملكرد كل، ارقام مورد آزمايش در سطح احتمال 
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