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 ،SKT133 ،GKTB-113( به منظور ارزیابی ویژگی های زراعی و سازگاری شش ژنوتیپ امیدبخش و جدید پنبه
نسبتًا  با دو رقم زودرس )خورشید و کاشمر( و دو رقم  SKN2739 ( همراه  NSK847،BC244 و   ،SKSH249
دیررس )ورامین و ساحل(، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در طی سه سال در منطقه 
گرمسار انجام شد. کشت آزمایشات در 4 تا 10 خرداد صورت پذیرفت و صفات عملکرد، شاخص زودرسی، تعداد 
غوزه، وزن غوزه، تعداد و طول شاخه های زایا و رویا، تعداد گره، ارتفاع بوته و نسبت ارتفاع به گره )HNR( در 
سطح اندازه گیری شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر سال بر تمام صفات )به جز طول زایا و تعداد غوزه( 
تمام صفات  بر  ژنوتیپ  اثر  و  به گره(  ارتفاع  نسبت  و  ارتفاع  )به جز  تمام صفات  بر  ژنوتیپ  متقابل سال ×  اثر  و 
مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد )به جز HNR( معنی دار بود که داللت بر تنوع قابل مالحظه صفات در 
ارقام مورد مطالعه داشت. ژنوتیپ BC244 از لحاظ تعداد شاخه رویا، ارتفاع و تعداد گره، ژنوتیپ SKT133 و 
رقم ورامین از لحاظ تعداد شاخه زایا و پوشش گیاهی و ژنوتیپ GKTB113 از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد 
در گروه نخست قرار گرفتند. تعداد غوزه، طول شاخه های رویا و زایا و HNR دارای همبستگی مثبت و معنی دار 
با عملکرد وش بودند در خوشه بندی بر اساس روش وارد و با داده های استاندارد شده، ژنوتیپ ها در سه گروه قرار 
گرفتند. ارقام جدید خورشید و کاشمر از لحاظ زودرسی نسبت به سایر واریته ها برتری داشتند. بر اساس نتایج این 
پژوهش، ژنوتیپ های امید بخش Khorshid ،GKTB113 و Kashmar ضمن برخورداری از زودرسی، عملکرد 
و پایداری عملکرد، به ترتیب به عنوان گزینه های جدید جهت معرفی در کشت های دوم )پس از برداشت غالت( 

شناسایی و معرفی می شوند.
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مقدمه
پنبه در بیش از 75 کشور جهان و در سطحی 
بخش  می شود.  کشت  هکتار  میلیون   36 معادل 
اعظم محصول پنبه در قاره آسیا تولید می شود، 
چین،  مانند  آسیایی  کشور  چهار  به طوری که 
 68 حدود  ازبکستان  و  پاکستان  هندوستان، 
کشور  و  می کنند  تولید  را  جهان  پنبه  درصد 
پنبه  از  درصد   12 حدود  تنهایی  به  نیز  آمریکا 
تقریباً   .)Singh, 2011( می کند  تولید  را  جهان 
55 درصد از تولید جهانی پنبه در اراضی آبی و 
45 درصد در اراضی دیم تولید می شود. با توجه 
به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای پوشاک، 
توجه به این محصول و فرآورده های آن از نظر 
است  اهمیت  حائز  بسیار  اجتماعی  و  اقتصادی 

  .)Salloum, 2001(
-98 سال  در  ایران  در  پنبه  کشت  سطح 

گردید  برآورد  هکتار  هزار   80 حدود   1397
دهۀ  با  مقایسه  در  که   )Anonymous, 2018(
گذشته تقریباً 40 تا 50 درصد از سطح کشت آن 
کاسته شده است. پنبه به لحاظ تامین مواد اولیه 
صنایع وابسته )ریسندگی، نساجی، روغن کشی، 
نظامی و شیمیایی( از اهمیت ویژه ای در ایران و 
کاهش سطح  به  باتوجه  است.  برخوردار  جهان 
این  الگوی کشت  تغییر  ایران، و  پنبه در  کشت 
محصول در مناطق مختلف کشور، بدیهی است 
حفظ سطح تولید و تامین نیازهای صنایع کشور، 
با  پرمحصول  ارقام  کاشت  و  معرفی  مستلزم 

خواص کیفی مناسب است.
استفاده از ارقام مناسب برای شرایط زراعی 
مدیریت  اولویت های  اولین  از  همیشه  خاص، 
زراعی محصول محسوب می شود. پنبه از لحاظ 

نامحدود  رشد  گیاه  یک  غالباً  رشدی  رفتار 
و  گیاه  ژنتیک  تابع  گیاه  شکل  و  اندازه  است. 
بسیاری   .)Singh, 2003( است  زراعي  سیستم 
عملکرد  جمله  از  پنبه  کیفی  و  کمی  صفات  از 
 ،)G( ژنتیک  تاثیر  تحت  عملکرد  اجزای  و 
 )GE( و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط )E( محیط
متقابل  اثر  وجود   .)Said, 2016( می گیرند  قرار 
ژنوتیپ × محیط بیانگر رفتار و واکنش متفاوت 
که  است  محیطی  تغییرات  به  نسبت  ژنوتیپ ها 
برتر  ژنوتیپ های  انتخاب  معموالً  موضوع  این 
 Mudata( را در فرآیند به نژادی پیچیده می سازد
و  عملکرد  ارزیابی  ازاین رو،   .)et al., 2017

مختلف  زمانی  و  مکانی  شرایط  در  آن  اجزای 
واریته های زراعی  انتخاب  و  منظور شناسایی  به 
 .)Maleia et al., 2017( دارد  اهمیت  سازگار 
برای برآورد سازگاری )عمومی یا خصوصی( و 
پایداری عملکرد ژنوتیپ ها، روش های متعددی 
به  می توان  جمله  آن  از  که  است  شده  پیشنهاد 
ضریب   ،)S2e( محیطی  واریانس  شاخص های 
اشاره  رتبه  ومیانگین   )CVe( محیطی  تغییرات 
ژنوتیپ های  انتخاب  برای  آنها  اغلب  که  کرد 
پایدار در محدودۀ جغرافیایی با تنوع کم مناسبند 
 Lin et al., 1986, Francis  & Kannenberg,(

 .)1978, Farshadfar, 1998

در ارزیابی 13 ژنوتیپ پنبه در مناطق مختلف 
شیرپان-539  و  آونگاراد  ورامین،  ارقام  کشور، 
داشتند،  ورامین  منطقه  در  را   زودرسی  بیشترین 
رقم  گرگان،  در  رقم  زودرس ترین  درحالی که 
واکنش  نیز  عملکرد  نظر  از  بود.  شیرپان-539 
ارقام در مناطق مختلف متفاوت بود، به طوری که 
و  و در گرگان  منطقه ورامین رقم آونگارد  در 

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ..
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بیشترین   43347 و  بلی آیزوار  ترتیب  به  کاشمر 
 .)VafaeiTabar et al., 2014( عملکرد را داشتند
تاثیر  پیچیده ای چون عملکرد تحت  صفات 
دانستن  می گیرند.  قرار  زیادی  همبسته  صفات 
انتخاب  و  تشخیص  به  صفات  بین  ارتباط 
طریق  از  پنبه  پرمحصول  ارقام  و  ژنوتیپ ها 
 Iqbal et al.,( می کند  کمک  عملکرد  اجزای 
2018(. در برخی گزارشات، تعداد غوزه در بوته 

به عنوان مهم ترین صفت دخیل در تنوع عملکرد 
 Oosterhus( است  شده  ذکر  پنبه  مختلف  ارقام 
 .)& Cothren, 2012, Holifield, et al., 2000

به  گذشته  پژوهش های  از  برخی  در  همچنین 
تعیین  در  مورفولوژیک  صفات  اهمیت  و  نقش 
عملکرد و اجزای عملکرد پنبه اشاره شده است 
 .)Alishah et al., 2008, Nawaz et al., 2019(
در اغلب ارقام پیشرفته اولین شاخه تولید کننده 
اصلی  ساقه  هشتم  تا  پنجم  گره های  روی  میوه 
تشکیل می شوند )Bowman, 2013(. برخی نتایج 
عمده  بخش  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقاتی 
و  اول  موقعیت های  از  درصد(   80 )تا  عملکرد 
اصلی حاصل  تا 14 ساقه   9 دوم روی گره های 
 Maleia et al., 2017, Oosterhus &( می شود 
در  شده  انجام  تحقیقات  در   .)Cothren, 2012

ایران، ژنوتیپ های پرمحصول با ارتفاع، طول و 
با طول دمبرگ  نیز  تعداد شاخه رویای کمتر و 
شناسایی  گلستان  استان  شرایط  برای  کوتاهتر 
تحقیق  در   .)Alishah, 1999( شدند  معرفی  و 
پنبه  وارداتی  ارقام  سازگاری  روی  شده  انجام 
در شرایط گرمسار، عملکرد ارقام پنبه با صفاتی 
تعداد  و  غوزه  وزن  بوته،  در  غوزه  تعداد  مانند 
صفات  از  بعضی  با  و  مثبت  همبستگی  برچه 

پنج  طول  میوه دهی،  مکان  اولین  مانند  رویشی 
گره انتهایی و ارتفاع بوته همبستگی منفی نشان 

 .)Naderi & Hamidi, 2014( داد
)سال  محیط  و  ژنوتیپ  متقابل  اثر  بررسی 
سازگار  ژنوتیپ های  شناسایی  امکان  مکان(  یا 
می سازد  فراهم  را  مختلف  محیط های  به 
انجام  پژوهش  در   .)Djaboutou et al., 2017(
با  که  شد  گزارش  مصری  پنبه های  روی  شده 
مختلف  صفات  بر  محیط  معنی دار  اثر  وجود 
از  یکی  بررسی،  مورد  ارقام  کمی  و  کیفی 
ژنوتیپ های هیبرید موسوم به G86 × 10229 در 
اکثر مناطق برتری داشت و به عنوان رقم زراعی 
 .)Elsayed et al., 2016( گردید  معرفی  جدید 
 13 روی  شده  انجام  تحقیقات  راستا  همین  در 
ژنوتیپ پنبه آپلند، اختالف معنی داری از لحاظ 
کیفیت  اساس  بر  اما  نگردید،  گزارش  عملکرد 
الیاف و ویژگی های زراعی، ارقام B557 و اوپال 
شرایط  با  سازگار  و  جدید  گزینه های  عنوان  به 
اقلیمی برخی مناطق پنبه کاری کشور شناسایی و 

.)Alishah et al., 2010( معرفی شدند
ناپایداری  در گذشته، کشت دوم پنبه بدلیل 
آفات  و  حشرات  خسارت  و  محصول  عملکرد 
جونده به هیچ وجه مورد توجه نبود. پیشرفت های 
اصالح  و  گیاهی  حفاظت  روشهای  در  حاصل 
ارقام زودرس و سازگار، عالوه بر افزایش قدرت 
تصمیم گیری کشاورزان، امکان کشت های دوم 
با  است.  نموده  فراهم  عملکرد  بدون کاهش  را 
موفقیت  در  اقلیم  و  مکان  اثرگذار  نقش  وجود 
برای  ارقام مناسب  به  کشت های دوم، دسترسی 
در  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  دوم  کشت های 
دارند  زیادی  اهمیت  زودرس  ارقام  رابطه  این 
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 .)Hequan  et al., 2017(
و  ایران  مرکزی  فالت  از  بخشی  گرمسار 
در غرب استان سمنان واقع است که با میانگین 
بلند مدت بارندگی 111 تا 120 میلی متر دارای 
تابستان های گرم و خشک با آب و هوای بیابانی 
نزوالت  است.  خشک  و  سرد  زمستان های  و 
حدود  بارش  سالیانه  متوسط  و  کم  بسیار  جوی 
145 میلی متر و میانگین درصد رطوبت نسبی 40 
درصد است و با دارا بودن بیش از 3200 ساعت 
اوقات آفتابی در سال، یکی از مناطق کشت پنبه 
در کشور است. مطابق آمار سازمان هواشناسی، 
حداقل و حداکثر دمای اردیبهشت ماه 16 و 35 
 39 و   20/5 ماه  خرداد  در  و  سانتی گراد  درجه 
و   27/6 حداقل  ماه  تیر  در  و  سانتی گراد  درجه 
روز  )سه  سانتی گراد  درجه   44 دمای  حداکثر 
 .)Anonymous, 2016( گردید  گزارش  پیاپی( 
تا  اردیبهشت  اوایل  از  گرمسار  در  پنبه  کشت 
شناسایی  رو  این  از  می شود.  انجام  پایان خرداد 
به  واکنش  بهترین  با  سازگار  و  مناسب  ارقام 
به  دستیابی  برای  منطقه،  مرسوم  کاشت  زمان 
هدف  است.  اهمیت  حایز  مناسب  عملکرد 
و  زراعی  ویژگی های  ارزیابی  تحقیق  این  از 
پنبه و شناسایی  امیدبخش  ژنوتیپ های  عملکرد 
کشت های  برای  سازگار  و  مناسب  واریته های 
مناطق  و  گرمسار  منطقه  در  ماه(  )خرداد  دوم 

مشابه کشور است.  
مواد و روش

ویژگیهای  و  عملکرد  بررسی  منظور  به 
پنبه  جدید  ارقام  و  امیدبخش  الین های  زراعی 
ساحل  و  ورامین  تجاری  ارقام  با  آنها  مقایسه  و 
)مجموعاً 10 تیمار( آزمایشی در شرایط آب و 

هوایی شهرستان گرمسار)با مختصات جغرافیایي 
28َ  ˚34  عرض شمالي و 5َ2  ˚51 طول شرقي(، 
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت 
با  انجام شد.  سه سال )93-95( و در سه تکرار 
پنبه  کشت  از  عمده ای  بخش  این که  به  توجه 
شهرستان به صورت کشت دوم پس از برداشت 
گندم و جو انجام می شود، تنظیم تاریخ کاشت 
 11 در  93 کاشت  سال  در  و  بود  اساس  این  بر 
خرداد، در سال 94 در 4 خرداد و در سال 95 در 
انجام شد. ژنوتیپ های مورد بررسي  10 خرداد 
 ،SKSH249  ،SKT133  ،GKTB-113 شامل 
NSK847 ،SKN2739 )الینهای حاصل از تالقی 

دو الین خارجی(، BC244 )الین جدید حاصل 
 Khorshid  ،Kashmar برگشتی(،  تالقی  از 
شاخه های  با  پرمحصول  زودرس،  جدید  )ارقام 
رس  متوسط  )ارقام   Varamin و   Sahel کوتاه(، 
فیزیکو-شیمیایی  مشخصات  بودند.  دیررس(  تا 
شده  ارائه   1 جدول  در  آزمایشی  منطقه  خاک 
به  و  متر   8 طول  به  خط   6 کرت  هر  در  است. 
بوته  فاصله  و  متر  سانتي   75 خطوط  بین  فاصله 
روی ردیف 15 سانتیمتر کشت گردید. به منظور 
حذف اختالفات ناشی از سطح سایه انداز گیاه 
بسته  تیپ  ژنوتیپ های  آزمایشی،  کرتهای  در 
آزمایشی  کرت های  در  ردیفه  دو  صورت  به 
کشت شدند. کشت به صورت دستی و به روش 
هر  بین  شد.  انجام  داغ ّآب  محل  در  کپه کاری 
بین  و  نکاشت  صورت  به  ردیف  یک  کرت، 
شد.  گرفته  نظر  در  فاصله  متر   1/5 نیز  تکرارها 
کلیه مراحل داشت اعم از تنک، وجین، آبیاری، 
تغذیه و مبارزه با آفات مطابق دستورالعمل های 
یازده  شد.  انجام  کشور  پنبه  تحقیقات  مؤسسه 
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صفت شامل تعداد و طول شاخه رویا، تعداد و 
طول شاخه زایا، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه، 
 ،1)HNR( ارتفاع بوته، نسبت ارتفاع به تعداد گره
تعداد و وزن غوزه و عملکرد کرت اندازه گیری 
شاخص  و  عملکرد  صفات  اندازه گیری  شدند. 
زودرسي در سطح کرت های آزمایشی )پس از 
حذف حاشیه(، وزن غوزه به صورت نمونه گیری 
30 تایی وش از هر کرت آزمایشی، اندازه گیری 
بوته،  در  گره  تعداد  بوته،  ارتفاع  غوزه،  تعداد 
شاخه هاي  طول  و  تعداد  گره،  به  ارتفاع  نسبت 
و  اندازه گیری  نمونه  سه  سطح  در  زایا  و  رویا 
بر  محصول  زودرسی  شاخص  گردید.  ثبت 
 Richmond( رادان  و  ریچموند  روش  اساس 
)بر حسب  ارتفاع  نسبت  و   )& Radwan, 1962

ژنوتیپ  هر  برای   )HNR( گره  تعداد  به  اینچ( 
همکاران  و  کربای  پیشنهادی  روش  مطابق 
تجزیه   شدند.  محاسبه   )Kerby et al., 2013(
 SAS واریانس داده ها با استفاده از نرم افزارهای
SAS Institute, Inc. Cary, NC)(، بررسی اثرات 

برای   F آزمون  انجام  و  ژنوتیپ   × سال  متقابل 
منابع تغییر بر اساس امیدریاضی میانگین مربعات 
ثابت  و  سالها  بودن  تصادفی  فرض  با   )EMS(
خطاهای  واریانس  یکنواختی  ژنوتیپ ها،  بودن 
آزمایشی در سالهای آزمایشی با آزمون بارتلت و 
مقایسه میانگین ها با روش آزمون توکی صورت 
محیطی  واریانس  پایداری  آماره های  پذیرفت. 
ضریب   ،)CVi( محیطی  تغییرات  ضریب   ،)S2

i(
پارامتریک  غیر  آماره   ،)R2( خطی  تشخیص 
 )SDR( رتبه  معیار  انحراف  و   )R( بندی  رتبه 
برای ژنوتیپ های مورد بررسی محاسبه گردید. 

 1- Height- Node Ratio (HNR)

رگرسیون(  و  )همبستگی  خطی  روابط  مطالعه 
میانگین  مبنای  بر  ژنوتیپ ها  خوشه ای  تجزیه  و 
 )SPSS (Ver. 16  داده ها و با استفاده از نرم افزار
 Excel نرم افزار  از  استفاده  با  نمودارها  و  انجام 

رسم شدند.
نتایج و بحث

واریانس  که  شد  مشخص  بارتلت  آزمون  با 
خطاهای آزمایشی برای عملکرد و سایر صفات 
لذا  و  بوده  یکنواخت  آزمایش  سالهای  در 
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تجزیه  انجام  و  ساده  آزمایشات  ادغام  امکان 
داشت.  وجود  صفات  برای  مرکب  واریانس 
تجزیه واریانس مرکب داده های آزمایش نشان 
غوزه،  وزن  عملکرد،  بر  سال  اثر  که  می دهد 
شاخص زودرسی و کلیه صفات مورفولوژیک 
سطح  در  زایا(  شاخه  طول  میانگین  استثنای  )به 
آماری معنی دار بود )P<0.01(، ولی اثر سال بر 
تعداد غوزه معنی دار نبود )جدول 2(. این نتایج 
تاثیرپذیری  و  صفات  کّمی  ماهیت  بر  داللت 
 Alishah et al.,( آنها ازپارامترهای محیطی دارد
Mudata et al., 2017 2019,(. تاثیرپذیری پایین 

احتماال  محیطی،  عوامل  از  زایشی  شاخه  طول 
تراکم  علت  به  باال  بوته ای  بین  رقابت  از  ناشی 
مناسب در بیشتر کرت های آزمایشی بوده است 
شاخه  طول  افزایش  و  رویشی  رشد  از  مانع  که 
زایا شده است )Reddy et al., 1993(. همچنین، 
شرایط محیطی از جمله گرما و خشکی حادث 
شده در مرحله تشکیل غوزه ممکن است انتقال 
مواد از منابع را به سوی تعداد معینی از غوزه های 
موجود هدایت کرده و مقاصد رویشی از منابع 
کافی برای رشد زیاد و متغیر برخوردار نشده اند. 
افزایش دما از 24 تا 32 درجه، روند رشد بوته 
شاخه های  و  اصلی  ساقه  سطح  در  گره زایی  و 
زایشی کند شده و با ادامه افزایش دما، افزایش 
ساقه  با طول  مقایسه  در  زایا  شاخه  روزانه طول 
 Stewart et( می کند  پیدا  کاهشی  روند  اصلی، 

 .)al., 2000, Ahuja & Dhayal, 2007

پاسخ ژنوتیپ های مختلف از نظر صفاتی مانند 
طول و تعداد شاخه های زایا، تعداد شاخه رویا، 
ارتفاع بوته و تعداد گره به شرایط آب و هوایی و 
مدیریتی سه سال آزمایش در سطح آماری یک 

درصد معنی دار بود، اما تغییرات طول شاخه رویا 
و نسبت ارتفاع به گره )HNR( در ژنوتیپ های 
نداشت  هم  با  معنی داری  تفاوت  بررسی  مورد 
بر صفات عملکرد، وزن  اثر واریته  )جدول 2(. 
غوزه و شاخص زودرسی در سطح آماری یک 
در  بوته  در  غوزه  تعداد  بر  و   )p<0.01( درصد 
معنی دار   )p<0.05( درصد  پنج  آماری   سطح 
ژنوتیپ های  ژنتیکی  اختالف  بر  بود که داللت 
آزمایشی از لحاظ پتانسیل عملکرد و مشخصات 
انتخاب  امکان  امر  این  و  داشته  مورفولوژیک 
مناسب ترین ژنوتیپ سازگار به شرایط آزمایشی 
را گوشزد می نماید )Damavandi et al., 2009 و 

 .)Maleia et al., 2012

صفات  روی  ژنوتیپ   × سال  متقابل  اثر 
شاخص  غوزه،  وزن  غوزه،  تعداد  عملکرد، 
زایا  و  رویا  شاخه های  طول  و  تعداد  زودرسی، 
نقش  امر  این  بود که  معنی دار  در سطح آماری 
شاخه  تعداد  کنترل  در  محیط  و  ژنوتیپ  توأم 
آشکار  را  عملکرد  زودرسی،  شاخص  رویا، 
 )G×E( محیط   × ژنوتیپ  متقابل  اثر  می سازد. 
الگوی واکنش ژنوتیپ ها به محیط های مختلف 
را ارائه می دهد که این خود نشان دهندۀ سطح 
تظاهر متفاوت ژن های کنترل کنندۀ صفات در 
 .)Sial et al., 1999( است  مختلف  محیط های 
سینوپتیک  ایستگاه  هواشناسی  آمار  اساس  بر 
شهرستان گرمسار، دمای منطقه در مرحله شروع 
رشد زایشی پنبه بیش از 35 درجه سانتی گراد بود، 
افزایش دما تاثیر منفی بر رشد زایشی و باروری 
 Maleia et al., 2017, Shao et al.,( گرده دارد
افزایش دما از 24 تا 32 درجه، روند  با   .)2016

رشد ساقه اصلی و شاخه های زایشی کند می شود 

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ..
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 Shao( و تعداد غوزه در بوته کاهش پیدا می کند
et al., 2016, Kerby et al., 2013(. هر عاملی که 

اتیلن  تولید  دهد،  کاهش  را  غوزه  رشد  آهنگ 
می دهد  کاهش  را  اکسین  تامین  و  افزایش  را 
 Wells &( می گردد  غوزه  ریزش  به  منجر  که 
بین  از  باعث  غوزه  ریزش   .)Meredith, 1984

فعال  و  زایشی  و  رویشی  رشد  بین  تعادل  رفتن 

پالستوکرون(  )مانند  تنظیمی  سیستم های  شدن 
شرایطی،  چنین  در   .)Kiby, 2006( می گردد 
با حفظ  به گرما  ژنوتیپ های سازگار و متحمل 
و  می کنند  عمل  موفق تر  بوته،  در  غوزه  تعداد 
 Gul et( عملکرد بهتری را به نمایش می گذارند

 .)al., 2018

ژنوتیپ های  مرکب،  تجزیه  نتایج  اساس  بر 
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ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1%
 levels of probability, respectively.



115

و   Kashmar  ،Khorshid  ،GKTB113

SKN2739  در گروه A قرار داشتند. بطوری که 

ژنوتیپ امیدبخش GKTB113 با عملکرد 5263 
ارقام  و  نخست  رتبه  در  هکتار  در  کیلوگرم 
زودرس Kashmar ،Khorshid و ژنوتیپ جدید  
SKN2739 به ترتیب با عملکرد 4907 ، 4786 و 

4503 کیلوگرم در رتبه های بعدی قرار داشتند. 
ژنوتیپ GKTB113 از نظر تعداد غوزه )24 عدد( 
 90/7( بوته  ارتفاع  و  گرم(   5/4( غوزه  وزن   ،
بدان  این  داشت،  قرار   A کالس  در  سانتی متر( 
معنی است که تعداد غوزه، وزن غوزه و ارتفاع 
مثبت  تاثیر  پنبه  ژنوتیپ های  عملکرد  در  بوته 
داشته است. در پژوهش های گذشته تعداد و وزن 
ارتفاع  و  عملکرد  اصلی  اجزای  به عنوان  غوزه 
عملکرد  بر  مؤثر  و  همبسته  به عنوان صفت  بوته 
 .)Ahmad et al., 2016( است  شده  گزارش 
آزمایشی  سال های  در  ژنوتیپ ها  عملکرد  نتایج 
در  عملکرد   بیشترین   93 سال  در  داد که  نشان 
ژنوتیپ Khorshid (7/6028 کیلوگرم در هکتار( 
یعنی  عملکرد  مهم  جزء  دو  ولی  شد،  مشاهده 
پایین  نسبتاً  ژنوتیپ  این  در  غوزه  وزن  و  تعداد 
به  توجه  با  باالتر کشت  تراکم  به علت  اما  بود، 
در  غوزه  تعداد  ردیفه،  دو  کشت  و  بسته  تیپ 
واحد سطح آن بیش از سایر ژنوتیپ ها بود که 
که  گردید  عملکرد  برتری  به  منجر  عامل  این 
)فاصله  به زراعی  روش های  مثبت  نقش  امر  این 
از  مثبت  بهره برداری  در  بوته(  تراکم  و  ردیف 
می سازد.  را آشکار  زراعی  ارقام  بالقوه  پتانسیل 
وش  عملکرد  با   NSK847 ژنوتیپ   94 سال  در 
6666 کیلوگرم در هکتار در باالترین رتبه قرار 
داشت، به عالوه این ژنوتیپ از نظر تعداد و وزن 

امر  این  داشت که  قرار   A غوزه هم در کالس 
را  عملکرد  اجزای  بعنوان  فاکتور  دو  این  نقش 
ژنوتیپ های  مذکور  سال  در  می سازد.  نمایان 
)به  ورامین کمترین عملکرد  رقم  و   SKN2739

را  هکتار(  در  کیلوگرم   3380 و    3402 ترتیب 
مشخص  عملکرد  اجزای  بررسی  با  که  داشتند 
   SKN2739 ( شد که کم بودن وزن غوزه در رقم
3/3 گرم( و کم بودن تعداد غوزه در رقم ورامین 

)14/7( عامل اصلی کم بودن عملکرد آنها بود. 
تولید 3688  با   GKTB113 ژنوتیپ  در سال 95 
کیلوگرم وش در هر هکتار در مقام نخست قرار 
گرفت و ژنوتیپ متوسط رس SKT133 کمترین 
علت  که  داشت  را  کیلوگرم(   1460( عملکرد 
افت عملکرد به کاهش تعداد و وزن غوزه نسبت 

.)Alishah et al., 2019( داده شد
امیدبخش  ژنوتیپ  در  غوزه  تعداد  بیشترین 
)GKTB113  24 عدد( و کمترین در ارقام تجاری 
 15/58( ساحل  عدد(،   15 )میانگین  خورشید 
عدد( و کاشمر )16/57 عدد( برآورد گردید. در 
سال اول آزمایش رقم ورامین از بیشترین تعداد 
ژنوتیپهای  بین  در  عدد(   23/5( بوته  در  غوزه 
دوم  سال  در  اما  بود،  برخوردار  بررسی  مورد 
ژنوتیپNSK847   )با میانگین 25/7 غوزه( و در 
 GKTB113 3/27 امیدبخش)  سال سوم ژنوتیپ 
عدد در هر بوته( در مقام نخست بودند )جدول 
3(. ژنوتیپ های Kashmar و Khorshid با حدود 
سایر  از  بوته ضعیف تر  هر  در  غوزه  عدد   11/5
غوزه  تعداد  بودن  پایین  علت  بودند.  ژنوتیپ ها 
در این دو ژنوتیپ به رشد محدود و شاخه های 
بین  در  شد.  داده  نسبت  آنها  کوتاه  زایای 
 NSK847 و GKTB113 ،ژنوتیپ های آزمایشی

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ..
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باالترین وزن غوزه )به ترتیب 5/4 و 5/2 گرم( و 
ژنوتیپ SKT133 کمترین وزن غوزه )3/3 گرم( 
را داشتند. وزن غوزه در ارقام ساحل و ورامین 
بر خالف  برآورد شد که  و 4/5  ترتیب 4/9  به 
انتظار از وزن غوزه نسبتاً پایینی برخوردار بودند 
که این امر را می توان به عدم سازگاری مناسب 
آنها به تاریخ کاشت های دوم )5 تا 15 خرداد( و 
تاثیر پذیری آنها از تنش های گرمایی در مراحل 
این  تغییرات  داد.  نسبت  زایشی  و  رویشی  رشد 
صفت در سایر ژنوتیپ ها شدید نبود و از ثبات 
نسبی برخوردار بود. در پژوهش های گذشته به 
توارث پذیری متوسط تا زیاد صفاتی چون تعداد 
ارتفاع  و  زایا  تعداد شاخه رویا و  و وزن غوزه، 
انتخاب  شاخص  به عنوان  آنها  از  و  اشاره  بوته 
است  یاد شده  پرمحصول  و  واریته های سازگار 

.)Nawaz et al., 2019(
از  یکی  محصول  زودرسی  شاخص 
فاکتورهای بسیار مهم زراعی در سازگاری ارقام 
بشمار می رود.  پنبه  نظام های مختلف کشت  در 
مراحل حساس  فرار  امکان  فاکتور  این  به عالوه 
فراهم  را  )حشرات(  آفات  خسارت  از  گیاه 
نیاز  از  معموالً  پنبه  در  زودرس  ارقام  می سازد. 
برخوردارند  کمتری  سمپاشی  و  آبی  کودی، 
)Chang et al., 2001(. در بین ژنوتیپ های مورد 
با   Kashmar و   Khorshid ژنوتیپ های  بررسی، 
تا 91 درصد در سه سال  شاخص رسیدگی 89 
بودند  ژنوتیپ ها  زودرس ترین  جزو  آزمایشی 
که با توجه به تیپ رشد بسته، محدودیت رشد 
بود.  پیش بینی  قابل  حدودی  تا  آنها  رویشی 
دیررس ترین ژنوتیپ مورد بررسی در سال 1393 
ژنوتیپ NSK847 و در سال 1394 ژنوتیپ های 

سال  در  بودند.  ساحل  و   NSK847  ،SKT133

ناچیزی  اختالف  با   GKTB113 ژنوتیپ   1395
تداوم رشد  به  امر  این  دیررس تر ظاهر شد، که 
روی  غوزه  بیشتری  تعداد  تولید  و  رویشی 
از  این وجود  با  داده شد،  نسبت  زایا  شاخه های 
نظر ویژگی های رویشی نسبت به سایر ژنوتیپ ها 

برتری محسوسی داشت )جدول 4(. 
 BC244 بر اساس نتایج این پژوهش، ژنوتیپ
و  عدد(   3/6( رویا  شاخه  تعداد  بیشترین  دارای 
ژنوتیپ های Khorshid و Kashmar )تیپ بسته( 
تا 1/4 عدد( را  کمترین تعداد شاخه رویا )1/2 
ساحل  و  ورامین  تجاری  رقم های   دادند.  نشان 
 54/2 ترتیب  )به  رویا  شاخه های  طول  بیشترین 
و   41/3 ترتیب  )به  زایا  و  سانتی متر(   48/2 و 
طول  کوتاه ترین  و  داشتند  را  سانتی متر(   34/0
    Khorshid شاخه های رویا و زایا در ژنوتیپ های
و    25/0  Kashmar ( سانتی متر(،   4/0 22/8و 
 28/4 ترتیب  )به   SKT133 و  سانتی متر(   7/8
بر  بنابراین  گردید.  برآورد  سانتی متر(   12/7 و 
بودن شاخه های  این تحقیق، طویل  نتایج  اساس 
رویا ارتباط نزدیکی با دیررسی رقم دارد که در 
شده  اشاره  آن  به  نیز  دیگر  پژوهش های  برخی 

.)Kallery et al., 2016( بود
از  زایا  شاخه های  طول  و  تعداد  افزایش 
بوته امکان  افزایش تعداد غوزه در سطح  طریق 
 Joshi &( می سازند  فراهم  را  عملکرد  افزایش 
عالوه  زایا  شاخه  طول  افزایش   .)Patil, 2018

افزایش  و  بوته  افقی  افزایش سطح سایه انداز  بر 
دست،  پایین  غوزه های  پوسیدگی  احتمال 
حرکت و راندمان برداشت ماشین های وش چین 
با  ارقامی  این رو،  از  می دهند  تقلیل  را  )پیکر( 
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ماشینی  برداشت  برای  کوتاه  زایای  شاخه های 
مناسب ترند. کمترین میانگین طول شاخه  زایا در 
 ،SKT133 سال های آزمایشی نیز در ژنوتیپ های
طول  گردید.  مشاهده   Kashmar و   Khorshid

شاخه  تعداد  و  ساحل  رقم  در  زایشی  شاخه 
 ،SKN2739  ،SKT133 ژنوتیپ های  در  زایشی 
ثبات  از  سال ها  بین  در   Kashmar و   Khorshid

طول  و  تعداد  بررسی  بود.  برخوردار  بیشتری 
داد  نشان  شاخه های رویا در سال های آزمایشی 
که میانگین دمای ماه های خرداد و تیرماه )مرحله 
سانتی گراد  درجه   44 تا   27 از  رویشی(  رشد 
آزمایش(  اول  )سال  گرم تر  سال  در  بود.  متغیر 
ژنوتیپ های  تعداد و طول شاخه رویا در سطح 
به سال های خنک تر )سال 95(  آزمایشی نسبت 
در  زایا  شاخه  تعداد  دیگر  طرف  از  بود،  بیشتر 
سال های  از  کمتر   )93 گرمتر)سال  سال های 
خنک تر )95( بود. در پژوهش های گذشته نیز به 
افزایش تعداد شاخه های رویشی و کاهش تعداد 
شاخه های زایشی در دماهای زیاد اشاره شده بود 

.))Osterhious & Cothren, 2012

تعداد گره و طول میان گره نشان دهنده میزان 
رشد رویشی بوته می باشد که تحت تاثیر عوامل 
 .)Maleia et al. 2017( محیطی و رقم قرار دارد
با وجود معنی دار بودن تفاوت ژنوتیپ ها از نظر 
سال  دو  در  بوته  ارتفاع  و  گره  تعداد  میانگین 
اول آزمایش، تفاوت آنها در سال 95 معنی دار 
نشد که بیانگر اثرات متقابل سال × واریته بر این 
صفت است )جداول تجزیه واریانس ساالنه ارائه 
داده ها،  مرکب  تجزیه  نتایج  اساس  بر  نشدند(. 
 SKT133  ،BC244  ،SKSH-249 ژنوتیپ های 
برخوردار  گره  تعداد  بیشترین  از   SKN2739 و 

 Kashmar و   Khorshid ژنوتیپ های  بودند. 
کمترین تعداد گره را داشتند. از نظر ارتفاع بوته 
طوری که  به  گردید  مشاهده  الگویی  چنین  نیز 
بلندتری  ارتفاع  ساحل  و   SKN2739  ،BC244

 Kashmar و   Khorshid ژنوتیپ های  و  داشتند 
ارتفاع کمتری داشتند. 

نسبت ارتفاع به گره )HNR(، شاخصی برای 
تشخیص تعادل رشد رویشی و زایشی و ابزاری 
فصل  اول  در  پنبه  رشد  وضعیت  پایش  برای 
مرحله  هر  در   .)Kerby et al., 2013( می باشد 
رویشی،  نامحدود  رشد  به واسطه  پنبه  رشد  از 
ممکن است وزنه رشد رویشی یا زایشی به نفع 
دیگری تغییر کند. این بدان معنی است که گیاه 
با پاسخ مثبت به مدیریت مزرعه ضمن برقراری 
عملکرد  افزایش  زایشی،  و  رویشی  رشد  تعادل 
را در پی خواهد داشت. با این شاخص می توان 
تنظیم  و  آبیاری  تغذیه،  کاربرد  مدیریت  برنامه 
کرد  برنامه ریزی  و  طراحی  را  رشد  کننده های 
سال  در  آنکه  وجود  با   .)Kerby et al., 2013(
این  برای  معنی دار  اختالف  آزمایش،  نخست 
 )p<0.01( شاخص در بین ارقام مشاهده گردید
مرکب  تجزیه  در  همچنین  و  سال ها  سایر  در 
ژنوتیپ های  بین  معنی داری  اختالف  داده ها، 
 .)4 و  نگردید )جداول 2  مشاهده  بررسی  مورد 
و  ساحل  رقم   آزمایش  مختلف  سال های  در 
بیشتری   HNR شاخص  از   SKSH-249 ژنوتیپ 
نسبی  بودن  زیاد  بر  داللت  که  بودند  برخوردار 
رشد رویشی آنها دارد و در صورت تداوم رشد، 
تنظیم کننده های  از  استفاده  لزوم  و  آمادگی 
تعداد  می نماید.  را گوشزد  پیکس(  )مانند  رشد 
شاخه های رویا و زایا، تعداد گره و ارتفاع بوته 

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ..
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در سطح سال ها و ژنوتیپ های مختلف اختالف 
معنی دار نشان داد که با نتایج سایر پژوهشگران 
 Oosterhus & Cothren, 2012,( مطابقت داشت
تیمارهای  بین  در   .)Naderi & Hamidi, 2014

SKN2-  ،NSK847  ژنوتیپ های آزمایشی، 
برخوردار  کمتر   HNR از   SKT133 و   739

بهتر  تعادل  از  نشان  که   )1/76 تا   1/65( بودند 
ارقام  داشت.  آنها  در  زایشی  و  رویشی  رشد 
متوسط   HNR از  کاشمر  و  خورشید  ورامین، 
در  که  است  معنی   بدان  این  و  بودند  برخوردار 
صورت کاربرد بی رویه و غیر اصولی کود های 
شیمیایی، آبیاری و یا کاهش ساعات آفتابی در 

جدول 
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رویشی  رشد  تحریک  احتمال  رشد،  فصل  طی 
از  استفاده  صورت  آن  در  که  دارد  وجود  آنها 
تنظیم کننده های رشد ضرورت پیدا خواهد کرد. 
کاهش HNR به کمتر از یک، حاکی از حادث 
 Kerby et( شدن تنش  محیطی بر گیاه خواهد بود
al., 1998(. در سیستم های کشت غله – پنبه در 

ایالت اکالهمای آمریکا، نسبت های کمتر از 1/5 
 .)Farias et al., 2016( نیز گزارش شده است

 مقایسه پایداری عملکرد ژنوتیپ های مورد 
به  پایداری  آماره های  برخی  اساس  بر  مطالعه 
پایداری  و  عملکرد  همزمان  گزینش  منظور 
بر  است.  شده  داده  نشان   4 جدول  در  عملکرد 
اساس معیار واریانس محیطی و ضریب تغییرات 
 ،GKTB113 ساحل،  ژنوتیپ های  محیطی، 
کمترین  با  ترتیب  به   Khorshid و   SKN2739

از  محیطی،  تغییرات  ضریب  و  واریانس  مقدار 
و  بودند  برخوردار  بیشتری  عملکرد  پایداری 
به   SKT133 و   NSK847  ،SKSH-249 ژنوتیپ 
ترتیب کمترین پایداری عملکرد را نشان دادند. 
و  واریانس  از عیب های مهم شاخص های  یکی 
ضریب تغییرات محیطی آن است که ژنوتیپ های 
تغییرات محیطی کمتری نشان  کم محصول که 
می دهند ممکن است بعنوان رقم پایدار گزینش 
اشاره  محققان  برخی  این رو  از  شوند.  معرفی  و 
داشتند که انتخاب ژنوتیپ های پایدار بر اساس 
خطا  با  همراه  است  ممکن  مذکور  معیارهای 
ژنوتیپ های  گزینش  خاطر  همین  به  باشد، 
دیگر  معیارهای  مبنای  بر  پایدار  و  پرمحصول 
بر   .)Xie, 1996( کردند  توصیه  نیز  را  پایداری 
تبیین )R2(، ژنوتیپ های  اساس شاخص ضریب 
NSK847 ،GKTB113  و Khorshid از بیشترین 

لیون  بیکر و  بودند.  پایداری عملکرد برخوردار 
شاخص  بودن  مفید   )Backer & Leon, 1988(
مورد  را  پایدار  ژنوتیپ های  گزینش  برای   R2

تاکید قرار دادند. بر اساس شاخص میانگین رتبه 
ژنوتیپ های   ،)SDr( رتبه  معیار  انحراف  و   )R(
میانگین  با  ترتیب  به   Khorshid و   GKTB113

 1/53 و   2/08 رتبه  معیار  انحراف   ،  2/66 رتبه 
و میانگین عملکرد 5263 و 4907 کیلوگرم در 
عملکرد  و  پایداری  نخست  رتبه های  در  هکتار 
بودند و به عنوان ژنوتیپ های پرمحصول پایدار 

شناسایی شدند. 
صفات  همبستگی  و  روابط  بررسی  نتایج 
گردید.  ارائه   5 جدول  در  شده  اندازه گیری 
صفات  با  وش  عملکرد  حاصل  نتایج  اساس  بر 
تعداد غوزه )0/51(، وزن غوزه )0/46( و ارتفاع 
در   )0/44( زایا  شاخه  تعداد  و   )-0/53( بوته 
بنابراین  بود.  معنی دار  پنج درصد  احتمال  سطح 
شاخه  تعداد  و  غوزه  وزن  غوزه،  تعداد  صفات 
که  شدند  شناخته  عملکرد  اجزای  بعنوان  زایا 
دارند.  نقش  پنبه  واریته های  عملکرد  تعیین  در 
و  تعداد  صفات  با  عملکرد  همبستگی  ضریب 
بود.  غیرمعنی دار  ولی  منفی  رویا  شاخه  طول 
 ،)0/65*( رویا  شاخه  طول  با  رویا  شاخه  تعداد 
طول شاخه زایا )** 0/78(، ارتفاع بوته )*0/63(، 
 )0/54*( غوزه  وزن  و   )0/51*( غوزه  تعداد 
بین  همبستگی  داشت.  معنی دار  همبستگی 
کنترل  ژنهای  نزدیک  پیوستگی  بیانگر  صفات 
ژنهاست  پلیوتروپیک  اثرات  یا  و  کننده صفات 
صفات  همبستگی  درجه  می تواند  نیز  محیط  و 
 .)Nawaz et al., 2019( را تحت تاثیر قرار دهد
بر  داللت  باشد،  بیشتر  همبستگی  میزان  چه  هر 

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ..
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ژنوتیپ ها  در  فعال  و  مطلوب  ژنهای  ظرفیت 
دارد. همبستگی ضعیف بین صفات بیانگر نقش 
فنوتیپی  روابط  کمیت  بر  محیطی  فاکتورهای 
صفات و همبستگی متوسط بین صفات داللت بر 
اختالف بین مواد اصالحی و رفتار ژنتیکی آنها 
 Bocanski( در محیط های مختلف خواهد داشت

 .)et al., 2009

بندی  اولویت  و  گروه بندی  منظور  به 
آب  شرایط  برای  مناسب  ژنوتیپ های  انتخاب 
به ویژه  کشور  خشک  و  گرم  مناطق  هوایی  و 

روش  به  خوشه ای  تجزیه  از  گرمسار،  منطقه 
مربوطه  دندروگرام  که  شد  استفاده   WARD

اساس خصوصیات  بر  ارائه گردید.  در شکل  1 
عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات رشدی، 
اصلی  گروه  سه  در  بررسی  مورد  ژنوتیپ های 
ژنوتیپ های  اول  گروه  در  شدند.  گروه بندی 
ورامین، NSK847 ،SKN2-739 و BC244 جای 
متوسط  عملکرد  با  گروه  نام  تحت  که  گرفتند 
ژنوتیپ های  دوم  گروه  در  شدند.  نام گذاری 
جای  کاشمر  و  خورشید  ارقام  و   GKTB113

داشتند که تحت نام گروه پرمحصول نام گذاری 
 ،SKT133 ژنوتیپ های  سوم  گروه  در  شدند. 
SKSH249 و رقم ساحل جای داشتند که عمدتاً 

بودند  متوسط  از  کمتر  عملکرد  با  و  دیررس تر 
)شکل 1. الف(. بنابراین ژنوتیپ های گروه دوم 
برای کشت های دوم پس از برداشت گندم و جو 
مشابه  اقلیم های  با  مناطقی  یا  گرمسار  منطقه  در 
در کشور مناسب خواهند بود. بر اساس صفات 
در  بررسی  مورد  ژنوتیپ های  مورفولوژیک، 
چهار گروه طبقه بندی شدند. در گروه نخست 
گرفتند  جای  کاشمر  و  خورشید  ژنوتیپ  دو 
بودند  زایای کوتاه  دارای شاخه های  دو  هر  که 
شناخته  بسته(  )تیپ  کالستر  ارقام  به عنوان  و 
همچنین  و  متراکم  کشت های  برای  و  می شوند 
مکانیزه  برداشت  بر  مبتنی  که  نظام هایی  برای 
ژنوتیپ  دوم  گروه  در  می شوند.  توصیه  هستند 
گرفتند  جای   BC244 و   SKT133 امیدبخش 
کوتاه  نسبتاً  جانبی  شاخه های  دارای  دو  هر  که 
و  مناسبند  متراکم  نیمه  کشت های  برای  و  بوده 
مناسب ترین  تعیین  و  بررسی  با  می رسد  نظر  به 
مطلوب  ویژگی های  از  بتوان  کاشت،  الگوی 
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 Mojeni( آفات  به  تحمل  همچون  آنها  زراعی 
الیاف  مطلوب  کیفیت  و   )& Alishah, 2015

)Alishah et al., 2019( بهره حداکثری به عمل 
آورد. ژنوتیپ امیدبخش NSK847 به تنهایی در 
گروه مجزا قرار گرفت. ژنوتیپ مذکور به دلیل 

مناطق  برای  وسیع  سازگاری  از  برخورداری 
گرم و معتدل و مناطق مرکزی کشور در دست 
معرفی است و به نظر می رسد در منطقه گرمسار 
تا  )حداکثر  موقع  به  تاریخ کشت های  در  بتوان 
20 اریبهشت( و الگوی کاشت مناسب عملکرد 
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نمود. در گروه چهار  از آن را کسب  اقتصادی 
ژنوتیپ های  و  ورامین  ساحل،  تجاری  ارقام 
 SKSH249 و   SKN2-739،GKTB113 جدید 
رشد  و  شاخه دهی  از  همگی  که  گرفتند  جای 

افقی بیشتری برخوردار بودند. 
نتیجه گیری

از نظر عملکرد، وزن غوزه و تعداد غوزه در 
بوته ژنوتیپ GKTB113 نسبت به سایر ژنوتیپ ها 
برتری داشت. این ژنوتیپ از نظر ارتفاع بوته و 
نسبت ارتفاع به گره نیز به همراه ورامین و ساحل 
جزء ارقام برتر در یک گروه آماری قرار گرفت. 
ژنوتیپ های  جزء  رویشی  صفات  سایر  نظر  از 
متوسط بود. بنابراین، از کارایی باالیی در انتقال 
برخوردار  زایشی  اندام های  به  فتوسنتزی  مواد 
غوزه های  توانایی حفظ  آن  بارز  ویژگی  است. 

میانی  زایشی  شاخه های  روی  اول  موقعیت  سه 
بوته  در  غوزه  تعداد  افزایش  به  منجر  که  بود 
گردید. به علت شرایط اقلیمی و مدیریتی حاکم 
بر اغلب مزارع منطقه، زودرسی از اولویت های 
نمی شود.  محسوب  مزارع  از  بخشی  مدیریتی 
 GKTB113 ژنوتیپ  باالی  عملکرد  این رو،  از 
آن  برتری  باعث  عملکرد  پایداری  با  همراه 
تیپ  ژنوتیپ های  می شود.  شرایطی  چنین  در 
زودرس ترین   Kashmar و   Khorshid بسته 
بر  بنابراین  بودند.   بررسی  مورد  ژنوتیپ های 
 GKTB113 ژنوتیپ  پژوهش،  این  نتایج  اساس 
عملکرد،  لحاظ  به    Khorshid جدید  رقم  و 
دوم  کشت  برای  عملکرد  پایداری  و  زودرسی 

پنبه )پس از برداشت غالت( توصیه می شوند. 
References 

. گروه بندي ارقام بر اساس ويژگي هاي عملكردي (الف) و ويژگي هاي مورفولوژيك (ب)1شكل 
Figure 1. Dendrogram for cluster analysis of yield performance (A) and morphologic traits (B) 
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Introduction

Cotton (G.hirsutum L.) is an important cash crop in Iran, which  plays a vital 
role in the economy of the country. The yield of cotton cultivars depends on their 
genotypic performance and adaptability. The principal objectives pursued in 
cotton variety improvement programs in arid and semi-arid agro-systems include 
achieving high yield and stability as well as better fiber quality. Also, special 
importance is given to suitability of different maturity groups for early, mid and 
late planting dates. A variety or genotype is considered to be the most adaptive or 
stable if it gives a high mean yield with a low degree of fluctuation over diverse 
environments (Said, 2016; Mudata et al., 2017). The association among yield 
related traits plays a significant role towards the improvement and the production 
of promising genotypes with high yield and quality (Nawaz et al, 2019). Low 
economic outcome of cotton due to low yields is one of the reasons for diminishing 
cotton production areas. To increase cotton economic profitability, it is necessary 
to first determine what critical farm management factors pose limitation to cotton 
production and then devise suitable plans to address these limitations. Variety 
selection is an example of these limitations. Cotton planting in Garmsar region 
begins from mid-April and continues to mid-June which lasts a span of 60 days. 
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Evidently, the responses of cultivars to climatic conditions at each planting date are 
different. In spite of accomplished efforts, the majority of corn cultivation areas are 
still limited to Varamin and Khordad cultivars. The present research was carried 
out to select the best adaptable cotton variety among ten promising new genotypes 
for yield improvement in second planting in the dry and warm region of Garmsar.

Materials and Methods: 

This experiment was conducted in a RCBD experimental design with three 
replications under Garmsar climatic condition for three years (2014, 2015 and 
2016). In this study, 10 cotton genotypes including advanced hybrids and new 
commercial varieties were planted in May11th, 4th and 10th in the years 2014, 
2015 and 2016 respectively. The studied genotypes were: GKTB-113,  Kashmar, 
Khorshid, SKT133, SKSH249, BC244, SKN2739, NSK847, Sahel and Varamin.

Results:

 The combined analysis of three years of the study showed that the genotype BC244 produced 
the highest number of monopodial branches. Also, the number of nodes and plant height of this 
genotype was higher than the others. Genotype SKT133 was superior to others in number of 
sympodial branches and was placed in same statistical group as Varamin in terms of vegetative 
traits. Seed yield, mean of boll weight and boll number in the genotype GKTB113 were the highest 
among the all genotypes. Plant height and height to node ratio of this genotype was similar to 
Varamin and Sahel, which placed it in the same statistical group. The genotypes were classified 
into three groups based on Ward’s method of clustering for all the investigated traits. Because 
of climatic and management conditions, early maturing is not the priority for some farmers in 
the region. Therefore, the genotype GKTB113 with producing the highest yield was found to be 
superior and adaptable to Garmsar conditions.

Conclusion: The results of this study showed considerable differences among the promising 
cotton genotypes for the studied characters. Number of bolls plant-1 and boll weight were found 
as major yield components, which had a positive correlation with seed cotton yield. However, 
plant height had a negative correlation with yield. Due to the higher yield and good vegetative 
characteristics of GKTB113, its introduction as a new variety will expand cotton farmer’s 
variety choice options. For late cropping, genotypes GKTB113, Khorshid and Kashmar are 
recommendable (respectively) because of their proportional earliness, seed cotton yield and yield 
stability.

Keywords: Correlation, Cotton, Morphology, Reproductive Growth, Vegetative 
Growth. 
References:

Nawaz, B., Naeem, M., Malik, T.A., Muhae-Ud-Din, G., Ahmad, Q., and Sattar, 
S. 2019. Estimation of gene action, heritability and pattern of association 

Evaluation of Yield, Yield ..



20

«Applied Research in Field Crops» Vol 34, No 1, 2021

among different yield related traits in upland cotton. International Journal of 
Innovative Approaches in Agricultural Research, 3(1): 25–52.

Mudada, N., Chitamba, J., Macheke, T.O., and Manjeru, P. 2017. Genotype × 
Environmental interaction on seed cotton yield and yield components. Open 
Access Library Journal, 04: 1–22.

Said, S.R.N. 2016. Stability of yield and yield components for some Egyptian 
cotton genotypes. Egyptian Journal Plant Breeding, 20: 541–552.


