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 چكيده

در اين مطالعه به منظور تعيين همبستگي بين تعدادي از صفات وابسته به عملكرد پنبه دانه و نيز روابط علي و معلـولي مـابين آنهـا،    
آناليز همبسـتگي  . نجام پذيرفتدر طول فصل رشد تمامي مراقبت هاي زراعي ا. رقم ورامين پنبه زراعي در يك بلوك كشت گرديد

بـا وزن پنبـه دانـه    % 1در سـطح احتمـال   ، طول برگ، عرض برگ، طول اليـاف و وزن وش  غوزهارتفاع، وزن نشان داد كه صفات 
با استفاده از روش آناليز عليت، همبستگي ساده بين صفات، به اثرات مستقيم و اثرات غير مسـتقيم تفكيـك   . همبستگي مثبت داشتند

مهمترين جزء مؤثر بـر عملكـرد   ) 183/2**(با توجه به جدول همبستگي صفات و نيز آناليز عليت، وزن وش با اثر مستقيم  .گرديد
   .در ضمن جهت نتايج بهتر و معقول تر بايستي صفات بيشتري مورد بررسي قرار گيرند. پنبه دانه تشخيص داده شد) وزن(

  دانهپنبه،  تجزيه عليت، وزن پنبه  :كليديگان واژ
 

  مقدمه
گونه تتراپلوئيد موجود است، دانه اين گياه  40گونه ديپلوئيد و  30حدود . است 2و از جنس گوسيپيوم 1پنبه از خانواده مالواسه

گونـه از جـنس    30در گونه هاي وحشي لخت است يا كركهاي كوتاهي دارد ولي در گونـه هـاي اهلـي داراي اليـاف اسـت،      
) آسـيا، آفريقـا و اسـتراليا   (و متعلق به دنياي قديم ) 26n=2(كروموزوم دارند  46، 4و آربورئوم 3گوسيپيوم، از جمله هرباسئوم

بـه نژادگـران در برنامـه هـاي      ).1383يـزدي صـمدي و عبدميشـاني،    (هستند، كروموزوم هاي اين دسته از گياهان بزرگ اند 
. وي متغيير ديگر را مي توان بصورت كمي بيـان كـرد  اصالحي خود با صفات همبسته سرو كار دارند، درجه تأثير يك متغيير ر

ضرايب همبستگي بين صفات صرفاً رابطه خطـي  . عملكرد دانه صفتي پيچيده است كه با ساير صفات همبستگي نشان مي دهد
د مـي  بين آنها را نشان مي دهد، اما تجزيه عليت با مشخص نمودن نحوه روابط ميان صفات، سهم هر يك از آنها را نيز بـرآور 

در مطالعه تجزيه عليت برخي ژنوتيپ هاي كلزا پـاييزه، رابطـه بـين عملكـرد روغـن و برخـي صـفات        ) 1388(كاكايي، . كند

                                                 
١- Malvasse  
٢- Gossypium  
٣- Herbaceum 

 4- Arboreum 
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و سـاير صـفات مـؤثر در    ) عملكـرد (با توجه به مطالعات محدود در رابطه با وزن پنبه دانه  .مورفوفيزيولوژيك را بررسي نمود
  .كه بيشترين اثر را بر صفت عملكرد  دارند، انجام شده است عملكرد، اين تحقيق با هدف تعيين صفاتي

  
  
  

  مواد و روش ها
در يك بلوك در ) كه رقم غالب مورد كشت منطقه نيز مي باشد(به عنوان تيمار ) رقم ورامين(در اين آزمايش از يك رقم پنبه 

مورد بررسي ) رقم ورامين(تيمار . رار گرفتنددر مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي، دانشگاه رازي مورد ارزيابي ق 1387سال 
كيلو گرم (  N60P30قبل از كاشت نمونه گيري خاك انجام و طبق فرمول . متري در هر تكرار بررسي شدند 2خط  10در 

همچنين بذرها قبل از كاشت با سم الروين براي . استفاده شد) فسفر(و سوپر فسفات ) نيتروژن(از منبع اوره ) در هكتار
پس از سبز شدن، عمليات آبياري، وجين، تنك و سمپاشي عليه آفات و . گيري از خسارت آفت تريپس ضد عفوني شدندجلو

به منظور بررسي همبستگي صفات وزن پنبه دانه و صفاتي . امراض پنبه در مراحل الزم مطابق عرف منطقه تحقيق انجام شد
طول برگ، عرض برگ، تعداد شاخه فرعي، طول الياف، محتواي همچون ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، 

براي  بررسي صفات تعداد ده بوته در بلوك به طور . ، وزن وش، وزن الياف و كيل اندازه گيري شد)SPAD(كلروفيل 
  . انجام پذيرفت  SPSSتجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار . تصادفي انتخاب شد و مورد استفاده قرار گرفت

 
  نتايج و بحث

وزه، طول برگ، عرض برگ، طول اليـاف و  غصفات ارتفاع بوته، وزن  )2جدول (همبستگي صفات، ضريب با توجه به جدول 
مي باشند كه از افزايش مستقيم آنها مي توان جهـت انتخـاب   با صفت وزن پنبه دانه داراي همبستگي مثبت و بااليي  وزن وش

با توجه به باال بودن مقادير اثرات باقيمانده به نظر مي رسد عوامل ديگري روي عملكـرد پنبـه دانـه    . ده نمودعملكرد باال استفا
در مطالعـه   2004اران، رئوف و همكـ . مؤثرند، كه مطالعه صفات متنوع تر و تكرار آزمايش احتماالً اين عوامل را ظاهر مي كند

مستقيم و مثبت را روي عملكرد بذر  تعداد غوزه در در هر بوته بيشترين اثرو همبستگي در پنبه نتيجه گرفت كه  تجزيه عليت
صفات ارتفاع، عرض برگ و وزن الياف داراي اثر مستقيم . پنبه در هر بوته داشته است كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت ندارد

، همچنين )1جدول ( نبه دانه مي باشندمنفي و صفات طول برگ، طول الياف و وزن وش داراي اثر مستقيم و مثبت روي وزن پ
رمضـاني مقـدم و   . ، طول ميانگره بيشترين اثر مستقيم منفي روي عملكرد بذر پنبـه داشـت  2004در مطالعه رئوف و همكاران، 

، در مطالعه تنوع ژنتيكي در پنبه هاي ديپلوئيد با استفاده از صفات مرفولوژيكي بيان داشـتند كـه تـوده هـاي     )1385(همكاران 
مورد بررسي از نظر صفات مرفولوژيكي و كمي مورد اندازه گيري تنوع مناسبي نشان دادند و با توجه به تجزيـه عليـت انجـام    
شده، اثرات مستقيم ارتفاع بوته، وزن غوزه، عرض برگ، وزن پنبه دانه، وزن الياف و كيـل مثبـت بدسـت آمـد، بيشـترين اثـر       

  .عملكرد الياف مربوط به وزن كيل بودمستقيم بر روي 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

  1389ماه  بهمن  27- 28

ی    ایده   ش   م ن  ھما شاورزی   پ و          ی   

 

 ٣

  غير مستقيم صفات مختلف بر روي عملكرد پنبه دانه در پنبه زراعي اثرات مستقيم و - 1جدول  
  /72: مقدار باقيمانده) اثرات.                     (و غير معني دار% 5و % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو * ،**

  صفات  اثرات مستقيم اثرات غير مستقيم از طريق
  ارتفاع وزن غوزه طول برگ عرض برگ طول الياف  وزن وش  وزن الياف

  ارتفاع  - 125/0**   055/0 -064/0 -055/0 -001/0  -044/0 -013/0
275/0- 329/0-  214/0- 265/0- 238/0-  156/0-  ns 346/0 -  غوزه وزن  
  طول برگ  493/0**   264/0 343/0  465/0 225/0  323/0 215/0
  عرض برگ  - 597/0**  -271/0 -460/0 -560/0  0-/277  -454/0 -324/0
  طول الياف  104/0*  -001/0 063/0 046/0 047/0   057/0 048/0
  وزن وش  183/2**  806/0 114/2 438/1 678/1 242/1   962/1
  وزن الياف  0- /875**  -095/0 -704/0 -382/0 -478/0 -417/0  -783/0 
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  ضريب همبستگي ساده بين صفات با وزن پنبه دانه -2جدول             

  صفات  ارتفاع  غوزه تعداد  غوزهوزن طول برگ عرض برگ تعداد شاخه فرعي طول الياف  درصد كلروفيل وزن وش وزن پنبه دانه وزن الياف

  )1(وزه تعداد غ  500/0**            

  )2(وزه وزن غ  464/0**  121/0          



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

  1389ماه  بهمن  27- 28

ی    ایده   ش   م ن  ھما شاورزی   پ و          ی   

 

 ٥

  .و غير معني دار% 5، % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو * ،**             
  

  
  
  

  )3(طول برگ   545/0**  409/0**  706/0**         

  )4(عرض برگ   462/0**  417/0**  784/0** 950/0**        

  )5(تعداد شاخه فرعي   702/0**  867/0**  278/0** 488/0** 482/0**       

  )6(طول الياف   -018/0  -194/0  632/0** 467/0** 474/0** -225/0      

  )7(درصد كلروفيل   076/0  556/0**  056/0 490/0** 490/0** 432/0** -243/0    

  )8(وزن وش   370/0**  100/0  972/0** 664/0** 770/0** 216/0 572/0** 126/0   

  )9(وزن پنبه دانه   408/0**  045/0  955/0** 723/0** 787/0** 236/0 664/0** -020/0 936/0**  

  )10(وزن الياف   119/0  -066/0  811/0** 445/0** 557/0** -031/0 480/0** 145/0 906/0** 745/0** 

  )11(كيل   -263/0*  -228/0  336/0** 025/0 110/0 -342/0** 191/0 183/0 496/0** 236/0 812/0**
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Abstract 
Path analysis has been increasingly utilized for determine of the best trait for selection in 
agronomic studies and relative important of direct and indirect effects on total yield. This 
experiment was conducted for identify correlation between cotton seed Weight and some 
independent traits in Gossypium hirsutum, Varamin cultivar in the field research of college of 
Agriculture, Razi, University in 2008-2009. Correlation analysis showed to characters boll 
weight, Plant height, leaf length, leaf width, lint length and cotton seed yield trait had a 
significant and positive correlation with Cotton seed weight (P<0.1). The correlation between 
the characters was divided in to direct and indirect effects by path analysis. The results 
derived from correlation and path analysis indicated that the lint weight with a 2.183** direct 
effect indicated as more effective factor affecting cotton seed weight. Then with selection lint 
weight for cotton seed yield, we can improve the cotton seed weight directly. 
 
 Keyword: Gossypium hirsutum, Path analysis, cotton seed weight, Correlation
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