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 1پنبه ي جدیدها واریتهر ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد د
  

  3رضا داداشیدو محم 2*، محمدرضا زنگی1حسین انتصاريمحمد
  اسالمی واحد گرگانعلمی دانشگاه آزاد  هیات ارشد و عضو ترتیب دانشجوي کارشناسی هب 3و  1

 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور 2
 3/10/94 تاریخ پذیرش:        16/3/94تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

تـرین اهـداف    افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین معرفـی ارقـام جدیـد پنبـه، یکـی از مهـم      
بدین منظور . باشد میي برتر از نظر عملکرد ها واریته. اهداف مهم دراین برنامه شناخت باشد میمحققان 

، و ارقـام تجـاري   B557 ،T3 ،T2 ،SB35 ارقام تجاري و جدید پنبـه شـامل: ارقـام جدیـد    آزمایشی با 
ارمغان، گلستان و ساحل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات پنبـه کارکنـده مـورد    

هکتـار بیشـترین عملکـرد را     کیلوگرم در 4/2159 با T2واریته نتایج نشان داد که بررسی قرار گرفتند. 
صـفت   بنـدي  گروهداراي کمترین عملکرد کل بود.  هکتار کیلو گرم در 6/1805با  SB35داشت. واریته 

 T3درصد و واریتـه   6/74با  T2درصد، واریته  8/75با  B-557ي ها واریتهدرصد زودرسی نشان داد که 
بودنـد. رقـم ارمغـان بـا     در این تحقیـق  ي مورد مطالعه ها واریتهزودرس ترین به ترتیب درصد،  5/73با 
. انـد  بـوده ي مـورد مطالعـه   هـا  واریتـه ارقـام در بـین    ترین دیررسدرصد،  7/55با  SB35و واریته  8/53

گلستان بـا  این صفت، رقم از نظر که ي مورد آزمایش نشان داد ها واریتهمقایسه میانگین وزن سی قوزه 
گرم، واریتـه   9/172با  SB35گرم، واریته  2/183گرم، رقم ساحل با  1/162گرم، رقم ارمغان با  2/172

T2  گرم و واریته  1/177باB-557  اند بوده ها غوزهترین  گرم داراي سنگین 0/169با .  
  

  خواص کمی و کیفی پنبه، ارقام جدید، عملکرد،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
. دانـه آن محصـول   شد میتولید الیاف تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان تنها هدف تولید پنبه محسوب 

با پیدایش روشهاي نوین اقتصادي استخراج روغن از پنبه دانه به عنوان یک دانـه   .رفت زاید به شمار می
شـت و کـار قـرار    و امروزه پنبه با دو هـدف تولیـد الیـاف و روغـن مـورد ک      کرد روغنی نیز اهمیت پیدا

که بذر پنبه یک منبـع  ) بیان کردند 2013ایفی و همکاران ( ). 1997کوچکی، ؛ 1997، نام بی( گیرد می
مهم روغنی با درصد پروتئین زیاد می باشد که کارخانجات تبدیل از آن به نحوئ مـوثري اسـتفاده مـی    

را ابـداع کردنـد و آن را بـه عنـوان     ها روش تهیه روغن از پنبه ها و چینیر زمانهاي قدیم هندي. ددکنن
تولید روغن از پنبه دانه اولین بار در سـال   .دادند بردند و کنجاله آن را به دام می سوخت چراغ به کار می

کشـی آغـاز بـه کـار      هـاي روغـن   در آمریکا انجام شد و در نیمه اول قرن نوزدهم در اروپا کارخانه 1768
 کردند. 

روزه  200ه به هواي گرم و یک فصل رشد بدون یخبنـدان حـداقل   پنبه گیاهی است گرما دوست ک
محتاج است. گرماي شدید نیز مناسب نیست، هر چند گیاه قـادر اسـت کـه در صـورت مسـاعد بـودن       

را در کوتاه مدت تحمل کند بدون اینکه عملکـرد در   گراد درجه سانتی 45الی  35رطوبت خاك حرارت 
پنبه به آفتاب فراوان نیاز دارد، کمبود نور موجب افزایش رشـد بـذر    ).1991پور،  آن نقصان یابد (خواجه

العمل به طـول روز در گـروه کوتـاه     . انواع وحشی پنبه از نظر عکسشود میاي و نقصان تولید قوزه  پنبه
متوسـط درجـه   ). 1995 باشـد. (ناصـري،   تفـاوت مـی   ولی ارقام اصالح شده امروزي بی گیرد میروز قرار 

تر شدن فصل  گراد باشد. البته طوالنی درجه سانتی 22ترین شش ماه سال باید حداقل  رمحرارت براي گ
). حـداقل درجـه   1994هـاي کمتـر را جبـران نمایـد (کـوچکی،       تواند تا حدودي درجه حرارت رشد می

بایست پنبـه را هـر    که می گراد است. از آنجایی درجه سانتی 15حرارت براي جوانه زدن بذر پنبه حدود 
کننـد کـه میـانگین درجـه حـرارت       بنابراین هنگامی اقدام به کشت مـی  ،زودتر در بهار کشت نمود چه

رسیده و نیز خطر یخبندان بهاره کامالً مرتفع شـده باشـد (خواجـه پـور،      15روزي هوا به حداقل  شبانه
شـده   گـراد گـزارش   درجه سـانتی  26تا  21). درجه حرارت اپتیمم براي رشد رویشی و نمو پنبه 1991

 ).1994است (کوچکی، 
محققان پنبه سعی در افزایش زودرسـی ارقـام    ،با توجه به مشکالتی که در ارقام دیررس پنبه دارند

). ایـن ارقـام زودرس معمـوالً    2000 ،نژادي دارند (قجري و همکـاران  زراعی و به با استفاده از روشهاي به
هاي رویاي کمتـري   نسبت به ارقام دیررس شاخه هی کوتاهی دارند و همچنین د هاي میوه ارتفاع و شاخه
 ،عبدمیشـانی  و یزدي صمدي ؛1970 ،ري ؛1970 ،و بذرهاي کوچکی هستند (نیلز ها غوزهدارند و داراي 

توانند کم بودن ارتفاع، طول و تعداد شاخه را با افزایش تراکم بوتـه جبـران کننـد     ). این ارقام می1991
این باعث افزایش زودرسی پنبه شده و الیاف  ،تر هستند  دهی سریع به گلزیرا ارقام زودرس معموالً قادر 
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هـاي   آید. تحقیقات درطی دو دهه گذشته نشان داده که تراکم گیـاه در ردیـف   تري بدست می یکنواخت
قابلیـت انعطـاف بـا    . )1995، (اسمارت و همکـاران دهد باریک کارایی تولید پنبه و زودرسی افزایش می

ها و  سازگاري با شرایط فصل رشد کوتاه، اجتناب از خشکی، کاهش خسارت آفات، بیماريروش کاشت، 
از هـا    کـش  هاي سنگین مربوط به آبیاري و مصرف کود و آفت  سرما در انتهاي فصل رشد و کاهش هزینه

 ).1992 ،کردن پنبه بوده است (هاك وهمکاران مهمترین دالیل گرایش به زودرس
ارتفاع گیاه، تعداد که  بیان داشتند) 1995( محمد علی و چاندرامهانتوسط اي دیگر در مطالعه

وزه، تعداد برچه در غوزه و تعداد دانه در برچه از خصوصیات گیاهی موثر بر عملکرد غمیان گره، تعداد 
 وزه بیشترین سهم راغوزه در گیاه و تعداد برچه در غاند که از میان این صفات تعداد  الیاف معرفی شده

آزمایش، مقایسه صفات کمی و کیفی ارقام جدید پنبه  این هدف از انجامدر تشکیل عملکرد داشتند. 
 در مقایسه با ارقام تجاري در استان گلستان بود.

 
  هامواد و روش

بر اساس  .کیلومتري غرب گرگان اجرا شد 35این طرح درایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده واقع در 
 550 - 600   آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک گرگان متوسط بارندگی سالیانه در این ایستگاه

 1392هاي کامل تصادفی در چهار تکرار و در سال زراعی  آزمایش در قالب طرح بلوك متر است. میلی
بوته روي ردیف  متر و فاصله  سانتی 80متري با فاصله بین ردیف  6خط  4اجرا گردید. هر کرت شامل 

، SB35ي مورد بررسی عبارت بودند از: گلستان، ارمغان، ساحل، ها واریتهمتر بود. ارقام و  سانتی 20
T3 ،T2  وB-557 عملیات زراعی شامل کاشت، وجین، تنک، آبیاري، مبارزه با آفات و ... طبق عرف .

و با حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي کرت بر روي دو خط  ها غوزهمحل انجام شد. در زمان باز شدن 
گیري شدند. صفات مورد  وسط سه بوته تصادفی انتخاب و صفات مختلف مورفولوژیکی و کیفی اندازه

وزه در یک غتعداد  ووزن ، یازاتعداد شاخه ، ول و تعداد شاخه رویا، طارتفاع بوته :ارزیابی عبارت بودند از
، برداشت محصول در دو چین ها غوزهبعد از باز شدن همچنین  و عملکرد کل. درصد زودرسی، بوته

  انجام شد.
براي رسم نمودارها  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و MSTATCافزار  هاي حاصل توسط نرم داده

اي دانکن در سطح  چند دامنه، بر اساس آزمون  ها استفاده شد و مقایسه میانگین Excel از نرم افزار
  درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند. 5احتمال 
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  نتایج و بحث
 نشان داده شده است. همان 1نتایج تجزیه واریانس تیمار آزمایش بر صفات مورد بررسی در جداول 

شود نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که صفات تعداد شاخه رویا، تعداد  طوري که مالحظه می 
درصد بوته  ،رویا، طول شاخه زایاي پنجم، تعداد غوزه، وزن سی غوزه خهشاخه زایا، طول بلندترین شا

(آلوده به بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی)، عملکرد، یکنواختی الیاف و ظرافت الیاف کل از نظر  بیمار
ارتفاع بوته تحت تاثیر تیمار آزمایش  و دار نبوده است. صفات درصد زودرسی محاسباتی معنی Fجدول 

  دهند.داري را نشان میگرفته و در سطح یک درصد اختالف معنی قرار
ي مختلف ها واریته که از نظر ارتفاع بوته بین ارقام و نشان داد ها میانگین بندي گروهنتایج : ارتفاع بوته

ها نشان دادکه ارقام درصد وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین داده 5داري در سطح پنبه اختالف معنی
با  B-557 و متر سانتی 3/124با  T2متر،  سانتی 8/128با  T3 يها واریتهمتر،  سانتی 2/118با ساحل 

کمترین  و داشتند را ها بلندترین ساقه متر داراي بیشترین ارتفاع در بین ارقام بوده و سانتی 5/107
ها  تعداد گره گیاه را . ارتفاع نهایی)2(جدول حاصل گردید متر سانتی 3/91 رقم گلستان با ارتفاع بوته در

ارتقاع گیاه عواملی مانند نوع خاك، میزان رطوبت، حاصلخیزي  در و کند ها مشخص می و طول میانگره
 ).1379 (قجري و همکاران، گذارد خاك، رقم و تراکم تاثیر می

  

  
  هاي مختلف پنبهارتفاع بوته در واریته - 1شکل 

  
 8/1هاي صفت تعداد شاخه رویا نشان داد که رقم گلستان با نتایج مقایسه میانگین داده: شاخه رویا

 62/1با  T2عدد، واریته  55/1با  SB35عدد، واریته  45/1عدد، رقم ساحل با  48/1عدد، رقم ارمغان با 
قرار گرفتند و داراي بیشترین تعداد شاخه  Aعدد همگی در گروه آماري  38/1با  B-557عدد و واریته 
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 عدد، کمترین تعداد شاخه رویا را داشت 15/1با  T3ن مشخص شد که واریته رویا بودند. همچنی
متر تعداد شاخه رویا کاهش یافت که این کاهش به  سانتی 10به  20با کاهش فاصله بوته از  .)2(جدول

  ). 2000 ن،بدنارز و همکارا(لحاظ آماري معنی دار بوده است 
هاي کمتر  گزارش کردند و آنان بیان داشتند که در تراکم) نیز نتایج مشابهی را 1997جونز و ولز (

هاي رویا بیشتر است. همچنین با کاهش فاصله ردیف، تراکم بوته، افزایش یافته و در نتیجه  تعداد شاخه
 زایا را با افزایش تراکم گیاه هاي رویا و و کاهش شاخه شود میتعداد شاخه رویا  نیز در واحد سطح کم 

 )2004( پالومو و گودوياند.  ) گزارش کرده1992) و هاك و همکاران (1980وسندوکا (گاالند و پول را
 زودرسی شافزای سبب گیاه ارتفاع شکاه و زایا شاخه اولین بودن تر پایین که کردند گزارش نیز
  .رددگ می

درصد  5اي دانکن در سطح آماري  و آزمون چند دامنه هاي صفت طول بلندترین شاخه رویا میانگین
با  T3 و واریته 57با   T2هاي ها نشد. هر چند در بین نتایج به دست آمده واریتهقادر به تفکیک گروه

متر داراي  سانتی 7/38با  B-557متر داراي بیشترین طول شاخه رویا بوده و واریته  سانتی 4/56
ین شاخه میوه ). در پنبه چندین صفت همانند اوول2(جدول کمترین طول شاخه رویشی بوده است

دهنده، تعداد شاخه هاي رویا، درصد غوزه ها در شاخه هاي رویا، اولین گره شاخه زایا در ساقه اصلی، 
اند  دهی و تاریخ بازشدن اولین غوزه به عنوان عوامل ارزیابی زودرسی در پنبه معرفی شده تاریخ گل

  ).2004(بلوچ و بلوچ، 
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  هاي پنبهطول بلندترین شاخه زایا در واریته مقایسه میانگین -4شکل 
  

دست آمده در رابطه با صفت تعداد شاخه زایا در ارقام مختلـف   ها و اطالعات به مقایسه داده :شاخه زایا
 62/7بـا   B-557واریتـه   و انـد  بودهداراي بیشترین اندام زایشی  عدد 90/10نشان داد که رقم ساحل با 

مقایسه میانگین طول شاخه زایاي پـنجم نشـان داد     .)2(جدول عدد، کمترین تعداد شاخه زایا را داشت
متر ، بلندترین شاخه زایـاي پـنجم    سانتی 7/28و  27، 2/27ترتیب با  به T2و  557-که ارقام ساحل، ب

ترین طول شـاخه زایـاي پـنجم را دارا     متر، کوتاه سانتی 3/19با  SB35را داشتند در صورتی که ژنوتیپ 
احمد و همکاران گزارش کردند که فاصله کمتر اولین گـره شـاخه زایـا و اولـین شـاخه       .)2 (جدول بود

هاي زودرس به کـار رود.   اي براي شناسایی واریته تواند به عنوان شاخصه ده  بر روي ساقه اصلی می غوزه
هـاي   هایی با شاخه زایاي کوتاه به عنوان واریته گزارش کردند که واریته 2005در سال  رئوف و همکاران

  گردند.   زودرس شناسایی می
  

  
 هاي پنبهتعداد شاخه زایا در واریته مقایسه میانگین - 3شکل
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هاي مورد بررسی نشـان داد   بررسی صفت تعداد غوزه در هر بوته در بین ارقام و ژرم پالسم: تعداد غوزه
عدد داراي  55/19با  T3که میانگین ارقام از نظر آماري همگی در یک کالس قرار دارند. هرچند واریته 

عدد، کمتـرین تعـداد غـوزه در بوتـه را      22/16بیشترین تعداد غوزه در بوته بوده است و رقم گلستان با 
 دار معنـی  و مثبـت  را قوزه تعداد و عملکرد بین همبستگی )1993( همکاران و ارشاد .) 2(جدول داشت
 توسـط  شـده  تولید وزن الیاف شامل پنبه در وش عملکرد ) اجزاء1984( کهل تعریف . طبقکردند اعالم

 اهمیت تعداد غوزه در بوته در عملکـرد  .باشد می سطح واحد در قوزه تعداد و قوزه در بذر تعداد بذر، هر
 گـزارش ) 2009(، دسال گن و همکـاران  )2004(، موتو و همکاران )2006(وش بوسیله ورما و همکاران 

  شده است بنابراین این صفت نقش بسیار بارزي در افزایش عملکرد پنبه دارد.   
  

  هاي پنبهتعداد غوزه در واریته مقایسه میانگین - 5شکل   
 

درصد  5اي دانکن در سطح آماري  بندي صفت وزن هرغوزه به روش آزمون چند دامنه کالسه: وزن غوزه
گـرم،   1/5بـا   T3واریتـه   و تـرین وزن غـوزه بـوده    گـرم، داراي سـنگین   1/6نشان داد که رقم ساحل با 

). در شرایط زراعی 2 (جدول هاي پنبه مورد مطالعه داشترین وزن غوزه را در بین ارقام و واریتهت سبک
محیط حاکم بر مراحل رشـد و نمـو غـوزه از عوامـل      روي بوته و شرایط یکسان، ارقام، موقعیت قوزه در

تر و با درصد الیاف بیشـتر تولیـد    ي کوچکها غوزهباشند. ارقام جدید پنبه معموالً  موثر بر وزن غوزه می
 قـوزه  تعداد شامل عملکرد اجزاء )1991( همکاران و راهمن اساس گزارش بر ).1375 کنند (رضایی،می
 محققـانی نظیـر تـونیس و همکـاران     .است الیاف درصد و قوزه گیاه، وزن در دانه پنبه عملکرد گیاه، در
هاي کوچک تـا متوسـط    هاي زودرس داراي قوزه گزارش کردند که پنبه) 2004( و بلوچ و بلوچ )2002(

بوده اما عملکرد بهتري تولید کردند که این به دلیل برداشت تعداد غوزه بیشتر در چین اول در مقایسـه  
  هاي دیررس بود. با واریته
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  هاي پنبهغوزه در واریته 30وزن  مقایسه میانگین - 6 شکل

 
باشد که به شدت تحت تـاثیر   رسد که پلی ژنی و پیچیده می عملکرد توسط صفاتی به ارث می: عملکرد

کیلـوگرم درهکتـار عملکـرد در پـالت      4/2159بـا   T2ایـن بررسـی نشـان داد واریتـه      .باشد محیط می
(جـدول   هکتار داراي کمترین عملکرد کل بود کیلوگرم در 6/1805با  SB35واریته  و عملکردبیشترین 

 از پـس  پنبـه  الیـاف  کیفـی  و کمـی  عملکـرد  شد مشخص )2001( همکاران و هولوگال آزمایش در ).2
 بقایـا  که بود زمانی پنبه رشد بازدارندگی بیشترین و یافت کاهش باقال و نخود نظیر محصوالتی برداشت

 و زودرسی بین داري معنی همبستگی که کردند گزارش )1998( سیند و مهالد. ماندن باقی خود جاي در
) 2013(و رائـو  ) 2013(، چـات تـن   )2012(جـاتویی و همکـاران    .ندارد وجود آن اجزاء عملکرد صفات

  هاي زودرس گزارش کردند. عملکرد مناسب در ژنوتیپ
         

  
  هاي پنبهعملکرد در واریته مقایسه میانگین -7شکل 
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اي است که چندین صفت در آن نقش دارنـد (بلـوچ و بلـوچ،     زودرسی در پنبه صفت پیچیدهزودرسی: 
هـاي آخـر فصـل و شـرایط نامسـاعد آب و هـوایی و        به دلیل اجتناب از خطر آفـات و بیمـاري   ). 2004

اي دارد  هـاي زودرس اهمیـت ویـژه    فصل، استفاده از واریته لهمچنین  به دلیل قیمت باالتر وش در اوای
مزایاي دیگر استفاده از ارقام زودرس پنبه، فراهم نمودن زمان کافی جهت ). 2012(جاتویی و همکاران، 

پنبـه در کشـور هـایی نظیـر پاکسـتان اسـت (علـی و        -گنـدم -هاي کاشت پنبه کشت گندم در سیستم
درصـد   8/75بـا   557 -انگین صفت زودرسی نشـان داد کـه رقـم ب   نتایج مقایسه می). 2003همکاران، 

 تـرین رقـم بـود    درصـد دیـررس   5/39بیشترین درصد زودرسی را داشت در صورتی که رقم سـاحل بـا   
هاي کمتر همانند کود، سمپاشـی و آبیـاري کمتـر  بـوده و      نیازمند نهادههاي زودرس  واریته .)2(جدول

ل ینماید (شـاک  اخر فصل، از رطوبت و بارندگی آخر فصل اجتناب میگیاه ضمن فرار از حمله آفات در او
  باشد.    هاي زودري پنبه، یک رهیافت مهم می ). بنابراین اصالح و معرفی واریته2011و همکاران، 

درصـد،   88/25ارقام بود که کمترین تعداد بوته بیمار را داشت ( ءجزو 557 -برقم : تعداد بوته بیمار
رقم پنبه به بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی بـا عامـل    32) مقاومت 2003جیان و همکاران ( ).2جدول 

V. dahliae  رقم بـا بـاالترین مقاومـت بـه بیمـاري را معرفـی        4در مزرعه را مورد بررسی قرار دادند و
د ارزیـابی  اي به بیماري پژمردگی مور رقم از ارقام تجاري از نظر مقاومت مزرعه 28کردند. در ترکیه نیز 

در تحقیقی دیگر نیز مشـخص گردیـد   قرار گرفتند که اغلب این ارقام حساس به بیماري شناخته شدند. 
%) در 73/6%) در عملکـرد وش پنبـه و کـاهش (   86/7بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی منجر به کاهش (

بیلو تکس، جی دبیلـو  هاي جی د عملکرد الیاف پنبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که واریته
  553استونویل  ،314، سایار 92هاي ماراس  گلدا و کارمن به بیماري متحمل بودند در صورتی که واریته

  ).2012حساس بودند (کارادمیر و همکاران 
  

ایستگاه تحقیقات پنبه  -1392جزیه واریانس صفات مختلف مورفولوژیکی پنبه در سال زراعی ت - 1جدول 
  کارکنده

 تغییراتمنابع 
درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات

 ارتفاع
تعداد شاخه 

 رویا
تعداد شاخه 

 زایا
بلندترین  طول

 شاخه رویا
طول شاخه 
 زایاي پنجم

  048/25 011/0 711/9  010/0  016/250 3 تکرار
  ns 006/0  ns772/5 ns021 /0 ns 166/40 598/861/* 6 ژنوتیپ

 966/19 021/0 174/2  004/0  650/238 18 خطا
 04/18 58/8 51/15 14/16 10/14 ضریب تغییرات (درصد)

ns: دار است * و در سطح پنج معنی، دار آماري غیرمعنی نظر از  
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ایستگاه تحقیقات پنبه  -1392تجزیه واریانس صفات مختلف مورفولوژیکی پنبه در سال زراعی  - 1ادامه جدول 
 کارکنده

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

 مربعاتمیانگین 

 ارتفاع
تعداد شاخه 

 رویا
تعداد شاخه 

 زایا
طول بلندترین 

 شاخه رویا
طول شاخه 
 زایاي پنجم

959/109 3 تکرار ** 164/576 ns 788/355 ** 268/283167 ns 410/155 ns 
819/6 6 ژنوتیپ ns 932/375 ns 295/230 ns 168/355504 ns 817/730 ** 
299/13 18 خطا  001/197  304/68  778/353860  841/53  

54/20 ضریب تغییرات (درصد)  25/8  58/22  13/18  77/11  

ns: دار است * و در سطح پنج معنی، دار معنی آماري غیر نظر از  
  

ایستگاه تحقیقات  - 1392در سال زراعی صفات مختلف مورفولوژیکی ژنوتیپ هاي پنبه  بندي گروه - 2جدول 
  پنبه کارکنده

 تعداد شاخه زایا تعداد شاخه رویا ارتفاع ارقام
طول بلندترین 

 شاخه رویا
طول شاخه 
 زایاي پنجم

3/91 گلستان d 80/1 a 98/8 ab 8/48 a 3/23 ab 
8/93 ارمغان cd 48/1 ab 20/9 ab 3/47 a 2/24 ab 
2/118 ساحل a-c 45/1 ab 90/10 a 3/52 a 2/27 a 
SB35 0/103 b-d 55/1 ab 72/8 ab 5/49 a 3/19 b 

T3 8/128 a 15/1 b 62/10 a 4/56 a 6/23 ab 
T2 3/124 ab 62/1 ab 48/10 a 0/57 a 7/28 a 

B-557 5/107 a-d 38/1 ab 62/7 b 7/38 a 0/27 a 
  ي داراي حروف مشابه از نظر آماري در یک گروه قرار دارند.ها میانگین

  

ایستگاه تحقیقات پنبه  -1392صفات مختلف مورفولوژیکی پنبه در سال زراعی  بندي گروه -2ادامه جدول 
  کارکنده

 درصد بوته بیمار غوزه 30وزن  تعداد غوزه ارقام
  عملکرد

 (گرم بر پالت)
 درصد زودرسی

22/16 گلستان a 2/172 ab 96/40 a 3196a 4/63 bc 
25/18 ارمغان a 1/162 ab 95/46 a 3071a 8/53 c 
18/18 ساحل a 2/183 a 29/40 ab 3192a 5/39 d 

SB35 70/16 a 9/172 ab 65/37 a-c 2889a 7/55 c 

T3 55/19 a 8/153 b 15/27 bc 3814a 5/73 ab 

T2 95/18 a 1/177 ab 29/37 a-c 3455a 6/74 ab 

B-557 45/16 a 0/169 ab 88/25 c 3353a 8/75 a 

  ي داراي حروف مشابه از نظر آماري در یک گروه قرار دارند.ها میانگین
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  نتیجه گیري کلی 
داري در  درصد زودرسی معنـی ها و اطالعات به دست آمده نشان داد که  نتایج حاصل از مقایسه داده

بـا توجـه بـه    داراي بیشترین درصد زودرسی بـود.   557-رقم ب .مورد مقایسه وجود داشتهاي  ژنوتیپ
گلستان، فـارس و سـایر منـاطق کشـور و نیـاز بـه ارقـام زودرس بعلـت          هاي کشت دوم پنبه در استان

، ایـن  557-هاي بیمار در رقـم ب  بوتههاي آخر فصل و  همچنین با عنایت به پایین بودن تعداد  بارندگی
  تواند به عنوان یک رقم ممتاز معرفی گردد. رقم می
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Abstract 

Yield increasing and also the introduction of new varieties of cotton is one of 
the main goals of researchers. The important goal of this research was recognition 
of superior varieties in terms of yield. New and cultivated cotton genotypes 
including new varieties B557, T3, T2, SB35 and commercial cultivars like Moghan, 
Golestan and Sahel were evaluated in a randomized complete block design in 
Karkandeh Cotton Research Station. The results showed that T2 variety with 2160 
kg/ha had the highest yield and SB35 variety with 1806 kg/ha had the lowest yield. 
Variety of B-557 with 75.8 % and varieties of T2 and T3 with 73.5 and 74.6 % were 
the earliest genotypes, respectively. Late maturity among varieties belonged to 
Armaghan and SB35 varieties with 53.8 and 55.7 %, respectively. The highest and 
lowest bolls weight were related to Golestan cultivar with 183.2g and T3 genotype 
with 153/8g, respectively 
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