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و کیفیت الیاف پنبه رقم ورامینعملکردبر گزینشثیر تأ

1تبارالرضا وفاییموسی

چکیده
هاي رقم ساالنه روي صفات کمی و کیفیت الیاف و همچنین روابط بین این صفات در الینگزینشمنظور بررسی تاثیر به

در این آزمایش . رکزي تحقیقات کشاورزي ورامین انجام گردیددر ایستگاه م1390تا 1387هاي ورامین این مطالعه در سال
نهاییانتخابو سپسانتخاب گردیدندصفات ظاهري در مزرعهي ممتاز از نظر هابوتههاي اصالحی هاي الیناز جمعیتساالنه 

دو صفت با یکدیگر و انتخاب هربر اساسنتایج نشان داد که انتخاب . دو صفت مهم طول الیاف و درصد الیاف انجام شدبر اساس
شده است در حالی که از نظر طول در نسل بعدي مشابه از نظر درصد الیافبر اساس طول در نهایت منجر به بدست آمدن نتیجه

. انتخاب با یکدیگر متفاوتند به طوري که در حالت انتخاب همزمان براي هردو صفت، طول الیاف کاهش یافته استالیاف دو نوع
در حالی که در بوددار نبود ولی مثبت تگی بین صفات درصد الیاف و طول الیاف در سال اول هرچند که از نظر آماري معنیهمبس

ي نوع تعیین کنندهبنابراین ترتیب اولویت صفات در انجام گزینش .گردیددار هاي دوم و سوم این همبستگی منفی و معنیسال
.این همبستگی خواهد بود

، صفاتپنبه، انتخاب الین، کیفیت الیاف، همبستگی: کلیديهايهواژ

مقدمه
اصالح ارقام پنبه تا حد زیادي متأثر از همبستگی

بین خصوصیات نامطلوب بین الیاف با عملکرد باال 
آنهاول وهایی که مسدانش ما در خصوص ژنواست 

عنوان مثال هنوز کامالً مشخص به. ناقص است،هستند
ت که این میزان وابستگی بین صفات مورد نشده اس

دانستن چنین . نظر چگونه و تا چه اندازه است
تواند مشخص سازد میکه استاطالعاتی از این جهت 

که سایر صفات ،در روند انجام انتخاب براي یک صفت
ايدر مطالعه).7(گیرند تأثیر قرار میتا چه اندازه تحت

حاصل از آنها مورد هیبرید30و پنبهشش واریتهکه
همبستگی صفات مختلف با ،بررسی قرار گرفت

عملکرد و نتایج نشان داد کهعملکرد محاسبه گردید
ی داشت ـهمبستگی منفپنبه دانه با استحکام الیاف 

صفات وع همبستگی بین ـتناي هـدر مطالع. )4(
گرفت قرار بررسیي آپلند مورد رقم پنبه13مختلف 

تنوع زیادي از نظر همبستگی بین کهگردیدگزارش و
صفت عملکرد و زودرسی با سایر صفات در بین ارقام 

همچنین این تنوع بین ارقام از نظر صفاتی . وجود دارد
دل رگرسیون ـقل وارد مــیر مستــوان متغـعنه بهـک

آنها نتیجه . ند نیز وجود داشتدشمتغیره میچند
مستقیم و با طور غیرگرفتند که برآورد عملکرد به

استفاده از صفات مرتبط از رقمی به رقم دیگر متفاوت 
ي برآورد معادله،بوده و باید در هر رقم به تفکیک

تنوع نه تنها در نوع و تعداد صفات در بین . بدست آید

در مقادیر ضریب همبستگی مدل ارقام دیده شد، بلکه 
ارائه شده که میزان توجیه تغییرات در عملکرد را 

انتخاب ساالنه . )16(نیز وجود داشت،دندهنشان می
منظور حفظ خواص کمی و در ارقام تجارتی پنبه به

هاي اصالحی در اصالح گیاه پنبه مهم کیفی بذور الین
تهیه و تولید بذور اصالح شده با هايهموسس. باشدمی

م ـوصیات رقـاستفاده از این روش ضمن حفظ خص
اي در بهبود ابل مالحظههاي قاصالح شده، پیشرفت

با انجام انتخاب احتمال ).6(اندارقام خویش داشته
ي ارثی رقم تجارتی وجود آمدن تغییراتی در ریختههب

وجود دارد، ولی این تغییرات بستگی کامل به شدت 
ي رقم دهندههاي تشکیلانتخاب و نسبت اختالط الین

منظور افزایشاز روش انتخاب به).8(دارد
و همچنین مقاومت به گرما در رقم ) 6(دهی حصولم

استفاده شده است که در آن انتخاب ) 8(تجارتی پیما 
ها سبب تغییرات مشخص ژنتیکی در وضعیت روزنه

انتخاب را در )11(کوئیزنبري و همکاران .شده است
هاي رقم آپلند در مناطق تحت استرس سرما جمعیت

ودند که در هر دو و معمولی انجام دادند و گزارش نم
بوته کـکرد تــبب بهبود در عملـخاب سـمنطقه انت

نیز گزارش نمودند که انتخاب تحت آنهاالبته . شودمی
تاثیر اثرات متقابل محیط و شرایط تنش به شدت تحت

در اکثر مطالعات انجام شده روي . باشدژنوتیپ می
بیشتر که توارث صفات کیفیت الیاف پنبه گزارش شد

،)3،9(ها نقش دارند ت افزایشی در کنترل آناثرا

)mvafaiet@yahoo.com: ولونویسنده مس(،ن تهرانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استااستادیار، -1
1/11/92: تاریخ پذیرش4/8/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هاي با عملکرد و کیفیت باالي بنابراین تولید ارقام پنبه
پذیر خواهد بود اي امکانالیاف به روش انتخاب شجره

)16.(
دهد که عملکرد وش با مطالعات اولیه نشان می

کیفیت الیاف داراي همبستگی منفی هستند و این 
طور ها بهـح آنسبب ایجاد مشکل در جهت اصال

)14(تیاگی .)14،13،12،5(ردد ـگیـان مـهمزم
تگی سکه طول الیاف با محصول وش همبگزارش نمود

بینمنفیمنفی دارد و نتیجه گرفت که همبستگی
و گیري از بین برد توان از طریق دورگصفات را می

) 5(دهانا و همکاران .تبدیل به همبستگی مثبت نمود
که همبستگی منفی بین عملکرد دننیز گزارش نمود

گیري توان از طریق دورگالیاف و کیفیت الیاف را می
.کاهش داد

ساالنه گزینشتاثیر هدف از این مطالعه، بررسی 
روي صفات کمی و کیفیت الیاف و همچنین روابط 

رقم ورامین انتخابی پنبههايبین این صفات در الین
.باشداقلیم ورامین میدر

هااد و روشمو
در 1390تا1387هاي این آزمایش در سال

ایستگاه مرکزي تحقیقات کشاورزي ورامین انجام 
هاي اصالحی هاي الینجمعیتدر این آزمایش . گردید
در ساالنه . یکدیگر کشت گردیدندباورامین پنبه رقم 

ي ممتاز بوته150در مزرعه تعداد حدوداً انتهاي فصل 
ظاهري مانند فرم بوته، شکفتگی قوزه، و از نظر صفات 

انتخاب و خصوصیات مختلف کمی و تعداد قوزه
هاي از بین بوته. گیري شدکیفیت الیاف آن اندازه

که از نظر درصد بوته120تعداد انتخابی در نهایت
هستهکیلو طول الیاف مناسب بودند براي تشالیاف

در گزینشيههاي اصالحی و ادامعنوان الیناولیه به
خصوصیات مورد . سال بعد انتخاب گردیدند

د ص، دربوتهعملکرد وش: ازبودندگیري عبارتاندازه
و )نسبت الیاف بوته به وزن وش بوته(بوته افیال

، یکنواختی)مترمیلی(الیاف همچنین خصوصیات طول
و درصد کشش)g/tex(الیاف ، استحکام)Ur(الیاف 
الزم به ذکر است (بودندهابوتهي تککلیه)El(الیاف 

گیري مربوط به خصوصیات الیاف هاي اندازهکه واحد
ي دستگاه تکنولوژي الیاف ارائه اختصاصاً توسط سازنده

. )المللی پذیرفته شده استصورت بینشده است که به
اچ وي آيگیري کیفیت الیاف توسط دستگاه اندازه

دین ترتیب درصد الیاف ب.مدل آرت انجام گردید
محاسبه گردید که ابتدا محصول وش هر بوته توزین 

توسط دستگاه و پس از جداسازي الیاف از بذرشده
ي نسبت با محاسبه. گردنداي، الیاف توزین میجین اره

وزن الیاف به وش ضرب در صد مقدار درصد الیاف 
.آیدبدست می

ي محاسبات آماري براي تعیین همبستگی، تجزیه
افزار ي خوشه با استفاده از نرمرسیون و تجزیهرگ

با توجه با اینکه یکی از اهداف .انجام شدSPSSآماري 
این آزمایش بررسی روند تغییر همبستگی بین صفات 

هاي مختلف گزینش بود لذا براي هر سال در سال
.طور جداگانه این همبستگی محاسبه گردیدبه

نتایج و بحث
هاگزینش الین- 1

منظور حفظ بهانتخاب ساالنه در ارقام تجارتی پنبه
هاي اصالحی در اصالح خواص کمی و کیفی بذور الین

موسسات تهیه و تولید بذور . باشدگیاه پنبه مهم می
اصالح شده با استفاده از این روش ضمن حفظ 

هاي قابل خصوصیات رقم اصالح شده، پیشرفت
در ). 6(اندداشتهاي در بهبود ارقام خویش مالحظه
انتخاب بر اساس طول الیاف و درصد ي حاضر مطالعه

باشند از الیاف که از صفات مهم در اقتصاد پنبه می
نظر پاسخ به انتخاب در طی چهار سال مورد بررسی 

اي که ازهاي پنبهبوته1387در سال . استگرفتهقرار
خصوصیات ظاهري مانند فرم بوته، تعداد قوزه، نظر 

در مزرعه مناسب بودندها و زودرسیکفتگی قوزهش
و از نظر سایر خصوصیات الیاف مورد آنالیز قرار انتخاب
هایی که در این سال در مزرعه کشت بوته. گرفتند

هستندهایینهایی بوتهانتخاب ازگردیده بودند حاصل
بر اساس خصوصیات ظاهري بوته در قبلدر سال که
بدست درصد الیاف زرعه و خصوصیت طول و م

که از نظر ییهاي بوتهکلیهدر این انتخاب،اندآمده
ولـاز نظر طهمچنینو% 37بیش از درصد الیاف

به .اندگردیدهگزینشمتر بودندمیلی30بیش از الیاف
صفت اولویت هر دو اساسعبارتی انتخاب نهایی بر

ی که بدین جینتا. طول الیاف بوده استو الیافدرصد 
.کشت گردیدند1387در سال ورت بدست آمدند ص

بوته در این سال 150نتایج حاصل از انتخاب نهایی 
کهدندهنشان می،آمده است)1جدول(که در 

هایی با میانگین نالیانتخاب در سال قبل سبب تولید 
و از طرفی شده است%) 5/40(باال الیافدرصد 

8/30(ه استنبودمتوسط طول الیاف چندان مطلوب 
اولویت هر دوبه عبارتی انتخاب بر اساس،)مترمیلی

هایی با سبب بدست آمدن الینالیافو طولدرصد
از بین . متوسط طول الیاف نه چندان باال گردیده است

هایی ي الینکلیه1387هاي بدست آمده در سال بوته
متر بودند میلی31که داراي طول الیاف باالتر از 

از نظر درصد الین که120بین آنها تعداد انتخاب و از 
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طور نهایی انتخاب بودند بهالیاف داراي حداکثر مقدار
1388نتیجه این انتخاب نشان داد که در سال .شدند
1/32طور متوسط داراي طول الیاف ها بهالین
. باشندمیدرصد2/37الیافمتر و درصد میلی

اس اولویت اول طول الیاف عبارتی انتخاب بر اسبه
با . شده استالیافسبب افزایش طول و کاهش درصد 

انتخاب بوته 1388یک بار دیگر در سال این استراتژي
الیافبا اولویت اول طول الیاف و با اولویت دوم درصد 

هاي بدست گردید و در نهایت نتایج آنالیز بوتهم انجا
الیاف و هم نشان داد که هم طول 1389آمده در سال 

ثابت ،متوسطمقدار تا حد زیادي از نظر الیافدرصد 
در سال سوم، استراتژي و انتخاب به . باقی ماندند

نحوي انجام شد که هر دو اولویت طول و درصد الیاف 
اي که بوته120و تعداد ندبا یکدیگر مدنظر قرار گرفت

انتخاب شد بر اساس باال بودن هر دو صفت طول و 
چنین انتخابی سبب گردید . انجام گردیدفالیادرصد 

ها از نظر متوسط بوته) 1390(که در سال چهارم 
مشابه سال قبل و از نظر متوسط طول الیافدرصد 

ي نتیجه(.نشان دهندکاهشالیاف نسبت به سال قبل 
که بر اساس اولویت 1387هاي سال مشابه نیز در بوته

دند دیده مساوي براي هر دو صفت انتخاب شده بو
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در طی ).شد

. طور خالصه آمده استکه در جدول بهچهار سال 
نتخاب بر اساس هر دو صفتاکه شودمشاهده می

انتخاب بر اساسوبا یکدیگر طول الیاف و درصد الیاف

در نهایت منجر به بدست آمدن الیافطولتنها
اي متفاوت و نتیجهصد الیافي مشابه از نظر درنتیجه
در حالت ه ـکطوريبهده است،ـشطول الیاف از نظر

کاهش ول الیاف ط،صفتدوبراي هرزماناب همـانتخ
رقم با طول الیاف نگهداريبنابراین براي. یافته است

مورد با اولویت اول طول الیافها الینباید تربلند
الیاف به ، که در این صورت درصدانتخاب قرار گیرند

سال : 1جدول (واحد کاهش خواهد یافت 3/3میزان 
بدیهی است که براي انتخاب براي .)1388به 1387
باال الیافباید انتخاب با اولویت اول درصد الیافدرصد 

انجام شود و در این شرایط طول الیاف کاهش زیادي 
در اکثر مطالعات انجام شده .از خود نشان خواهد داد

صفات کیفیت الیاف پنبه گزارش شده روي توارث
نقش آنهااست که بیشتر اثرات افزایشی در کنترل 

هاي با عملکرد و بنابراین تولید ارقام پنبه)9،3(دارند
اي و کیفیت باالي الیاف به روش انتخاب شجره

از نظر سایر صفات تنوعی ).16(پذیر خواهد بود امکان
نشان 1جدول شود که درها دیده میدر بین سال

شود همانطور که در این جدول دیده می.اندداده شده
از نظر متوسط صفت درصد کشش و استحکام الیاف

چهارم تا حدي شبیه به دوم تاهايها سالدر الین
تنوع در .باشندیکدیگر و متفاوت از سال اول می

ظرافت و یکنواختی الیاف روند خاصی از خود نشان 
.نداد

هاي انتخاب شدهمقادیر حداقل، متوسط،حداکثر، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات در الین-1جدول 
محصول وش مقادیر محاسبه شدهسال

)گرم(
الیافطولدرصد الیاف

)mm(
کنواختی الیافی

)Ur(
ظرافت

)MI(الیاف
استحکام الیاف

)g/tex(
درصد کشش الیاف

(%)

1387

60/333/826/6783/426/20/6حداقل
182/340/530/884/44/431/27/6متوسط
437/547/233/488/95/1363/7حداکثر

71/81/61/32/20/31/63/0انحراف معیار
39/393/964/232/647/315/2742/4ضریب تغییرات

1388

67/132/928/479/42/829/16/6حداقل
135/137/232/185/14/132/93/7متوسط
305/642/233/988/34/935/81/8حداکثر

491/90/91/60/41/23/0انحراف معیار
36/285/072/931/88103/788/3ضریب تغییرات

1389

9731/60/2875/52/924/19/5حداقل
200/937/93284/14/232/30/7متوسط
377/342/434/989/4535/77/7حداکثر

62/92/11/22/20/52/23/0انحراف معیار
31/335/653/852/5810/956/9230/4ضریب تغییرات

1390

61/734/126/981/43/428/75/6حداقل
133/337/631/285/14/732/21/7متوسط
350/943/334/3895/1378/7حداکثر
45/51/71/31/40/31/62/0یارانحراف مع

34/154/544/281/675/944/9196/2ضریب تغییرات
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هاتنوع همبستگی بین صفات در بین سال- 2
از آنجایی که شناخت صفات متعدد در گیاهان، 

ها و اثرات متقابلی که بر یکدیگر ي عملکرد آننحوه
قیقاتی مؤثر باشد، از هاي تحتواند در برنامهدارند می

برآورد همبستگی ساده صفات جهت شناخت روابط بین 
الحی ــهاي اصامهــؤثر در برنــي مآنها و استفاده

ات ـن صفـی بیـمبستگـه).10(ردد ـگیـمفادهــاست
ول اهمانطور که در این جد. آمده است5تا 2در جداول 

ل و طوالیافدرصد شود همبستگی بین صفاتدیده می
دار الیاف در سال اول هرچند که از نظر آماري معنی

هاي دوم و سوم در حالی که در سال. بودولی مثبت نبود
همانطور که قبالً . بودمنفی و معنی دارهااین همبستگی
هاي بدست آمده در این دو سال با اولویت ذکر شد الین

ر ـارم هـال چهـدر س. دـاناول طول الیاف انتخاب شده
. نبوددار ولی معنیبودن همبستگی منفی ـه ایـد کـچن

بنابراین مشخص است که با انجام انتخاب بر اساس 
اولویت اول درصد الیاف همبستگی منفی بین دو صفت 

در ). 2جدول (رود و طول الیاف از بین میالیافدرصد 
هاي خیلی بلند ها بر اساس طولحالی که انتخاب الین
3جدول(درصد الیاف شده است الیاف سبب کاهش در 

همبستگی بین درصد الیاف با طول الیاف که از . )4و
باشد در برخی از ارقام صفات مهم کیفیت الیاف می

برخی دیگر منفی گزارش گردیده است مثبت و در
عدد همبستگی یکنواختی الیاف با صفات. )16(

سال غیر ازبهو استحکام الیاف )ظرافت(میکرونري 
.دار و مثبت بوددیگر معنیبراي سه سال 1388

هاي این بنابراین باید در نظر داشت که در گزینش الین
رقم با بهبود ظرافت از یکنواختی و استحکام الیاف 

استحکام الیاف از صفات در تولید .کاسته خواهد شد
5تا 2ول اباشد و همانطور که در جدهاي محکم مینخ

داري با درصد الیاف و معنیي منفیشود رابطهدیده می
به عبارتی با افزایش درصد الیاف، . ها دارددر تمام سال

. یابداستحکام الیاف کاهش می

)1387(هاي رقم ورامین الینی بین صفات در گهمبست-2جدول 
وشعملکرد

)گرم(بوته
درصد
الیاف

طول الیاف
)مترمیلی(

کنواختی ی
)Ur(الیاف

ظرافت
)MI(الیاف

م الیافاستحکا
)g/tex(

درصد کشش 
(%)الیاف

1بوتهوشعملکرد
-268/0درصد الیاف **1
089/0023/01طول الیاف

076/01-151/0029/0کنواختی الیافی
143/0177/0ظرافت الیاف *083/0268/0 **1

332/0-057/0027/0استحکام الیاف **298/0 **037/01
186/0-021/0صد کششدر *434/0 **236/0 **164/0 *470/0 **1
.%1دار در سطح معنی**:،%5دار در سطح معنی*:

)1388(هاي رقم ورامین الینی بین صفات در گهمبست-3جدول 
وشعملکرد
)g(بوته

درصد
الیاف

الیافطول
)mm(

کنواختی ی
)Ur(الیاف

ظرافت
)MI(الیاف

فاستحکام الیا
)g/tex(

درصد کشش 
(%)الیاف

1بوتهوشعملکرد
-263/0درصد الیاف **1
-291/0-087/0طول الیاف **1

1-116/0057/0- 063/0کنواختی الیافی
217/0-077/0ظرافت الیاف **147/0-120/01

-090/0163/0استحکام الیاف *337/0 **049/0181/0- *1
286/0-041/0049/0رصد کششد **081/0044/0451/0 **1

%.1دار در سطح معنی**:، %5دار در سطح معنی*:

در مقابل همبستگی بین استحکام و طول الیاف در 
در ضمن . بوددار طور قوي معنیچهار سال مثبت و به

داري بین طول الیاف و عملکرد تک بوته ي معنیرابطه
بدین ترتیب . ها مشاهده نشدیک از سالدر هیچ 

گزینش براي هر صفت تاثیري روي سایر صفات نخواهد 
صفت درصد الیاف که بخشی از وش را تشکیل .گذاشت

. عنوان جزئی از اجزاء عملکرد مطرح می باشددهد بهمی
همبستگی این صفت با عملکرد وش در هر چهار سال 
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. دار بودندهاي اول و دوم معنیمنفی بود و فقط در سال
نتایج مشابه در خصوص برخی از ارقام گزارش شده است 

مثبت و ، در حالی که در برخی از منابع این رابطه)16(
از آنجایی که . )16،2(دار گزارش گردیده استمعنی

درصد الیاف از صفات مهم اقتصادي در پنبه است، در 
ي رابطه. باشدآن میهاي اصالحی سعی بر افزایش برنامه

ي صفات کیفیت الیاف به وزن وش تک بوته با همه
در هیچ یک از 1390استثنا ظرافت الیاف در سال 

) 16(وفایی تبار و تاجیک خاوه . دار نبودها معنیسال
که در موارد اندکی بین عملکرد و صفات گزارش کردند

رقم مورد مطالعه تنها در 13معنی دار شده و از بین 
دار یک رقم همبستگی عملکرد وش و طول الیاف معنی

دهد این نتایج در خصوص کیفیت الیاف نشان می. بود
که اصالح در جهت افزایش عملکرد تأثیر چندانی برروي 

توان این صفات را خصوصیات کیفی الیاف نداشته و می
. همزمان با عملکرد اصالح نمود

)1389(هاي رقم ورامین الینی بین صفات در گهمبست-4جدول 
وشعملکرد
)g(بوته

درصد
الیاف

الیافطول
)mm(

کنواختی ی
)Ur(الیاف

ظرافت
)MI(الیاف

استحکام الیاف
)g/tex(

درصد کشش 
(%)الیاف

1بوتهوشعملکرد
1-053/0درصد الیاف
-273/0-048/0طول الیاف **1

-174/0کنواختی الیافی *120/0-372/0 **1
082/0297/0ظرافت الیاف **158/0-264/0 **1

-168/0استحکام الیاف *336/0- **632/0 **550/0 **170/0- *1
-248/0-087/0درصد کشش **618/0 **538/0 **056/0765/0 **1

%.1دار در سطح معنی**:، %5دار در سطح معنی*:

)1390(هاي رقم ورامین الیندر ی بین صفاتگهمبست-5جدول 
وشعملکرد
)g(بوته

درصد
الیاف

الیافطول
)mm(

کنواختی ی
)Ur(الیاف

ظرافت
)MI(الیاف

استحکام الیاف
)g/tex(

درصد کشش 
(%)الیاف

1بوتهوشعملکرد
1-110/0درصد الیاف
1-/101-045/0طول الیاف

049/01-091/0- 136/0کنواختی الیافی
-273/0ظرافت الیاف **123/0345/0- **197/0 *1

-285/0- 036/0استحکام الیاف **588/0 **267/0 **208/0- *1
517/0-062/0040/0درصد کشش **075/0-130/0-415/0 **1

%.1دار در سطح معنی**:، %5دار در سطح معنی*:

ها بین دو صفت درصد کشش ترین همبستگیقوي
الیاف و استحکام الیاف مشاهده گردید که همگی مثبت 

ي طول الیاف با سایر رابطهکهبا توجه به این. بودند
تقریباً در هر چهار سال ) به استثناء ظرافت الیاف(صفات 

نابراین مشخص است که با انتخاب ، بمثبت دیده شد
. یابندهبود میهاي با طول بلند سایر صفات نیز بالین

د، بدیهی است که ندههمانطور که نتایج نشان می
انتخاب تا يوهحتوان با تغییر در نها را میهمبستگی

عنوان یک چنانچه همبستگی را به.حدي تغییر داد
ها شود که در بین سالصفت در نظر بگیریم مشاهده می

در جمعیت یک رقم تنوع وجود دارد و این ناشی از 
هاي با توجه به همبستگی. )10،1(انتخاب استي نحوه

شود که در مواردي بدست آمده براي صفات، دیده می

تواند بیانگر همان همبستگی مذکور در هر سال نمی
ي شناخت رابطه.هاي دیگر باشدهمبستگی در سال

صفات و بررسی تنوع این رابطه در ارقام مختلف سبب 
و به ما کمک شناخت بیشتر ما از ماهیت صفت شده

هاي اصالحی از ارقام مناسب جهت کند تا در برنامهمی
.نمائیمارتقاء همزمان استفاده

هر دو صفت با نتایج نشان داد که انتخاب بر اساس
یکدیگر و انتخاب بر اساس طول در نهایت منجر به 

ي مشابه از نظر درصد الیاف در نسل بدست آمدن نتیجه
ی که از نظر طول الیاف دو نوعبعد شده است در حال

که در حالت انتخاب طوريانتخاب با یکدیگر متفاوتند به
دو صفت، طول الیاف کاهش یافته همزمان براي هر

نژادگر حفظ هر دو صفت بنابراین اگر براي به. است

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
94

.7
.1

5.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1394.7.15.3.3
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-420-en.html


29................................................................................................ .............1394بهار و تابستان / 15شماره / سال هفتم/ پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

باشد اقتصادي طول و درصد الیاف براي این رقم مهم می
الیاف انجام شود تا بهتر است که انتخاب بر اساس طول 

اینکه این دو خصوصیت در حد مناسبی باقی بمانند و 

هاي با طول بلند سایر صفات نیز ضمناً با انتخاب الین
.یابندبهبود می
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Selection Effects on Yield and Qualitative Traits of Varamin Cotton Cultivar

Mosareza Vafaie Tabar1

Abstract
In order to evaluate of annual selection effects on quality and quantitative traits as well as

traits relations among cotton lines of Varamin cultivar. present study was performed during
2008-2011 at central station of research center of Varamin. Elite lines were selected annually
from breeding lines population in view of morphological traits at the farm and then final
selection was done based on fiber length and fiber percent as two important traits. The results
showed that selection based on both traits together and selection based on fiber length, finally
caused to get the same result in term of fiber percent in the next generation while in term of
fiber length, the two kind of selections were different, so that in case of simultaneous selection
for both traits, the fiber length was decreased in the next generation. Although the correlation
between fiber percent and fiber length in the first year was not statistically significant but it was
positive, while in the second and third years it was negative and significant. Therefore the
character priority in selection could change the kind of this relationship.

Keywords: Correlation, Fiber quality, Gossypium, Line selection
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