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Abstract 
Background and Objectives: The research conducted in order to study and comparisons of seed cotton yield 
and its components and some fiber quality traits of new foreign upland cotton varieties through Value of 
Cultivation and Use (VCU) trial evaluation in Ardabil province Moghan plain. The purpose of the research 
was introduction and commercialization of superior cultivars for substitution of the region cotton old late 
maturity and obsolete common cultivars for cultivation.  
      
Materials and Methods: Value of Cultivation and Use (VCU) of six new Turkey origin upland cotton 
cultivars including Carisma, Lydia, PG2018, BA440, Flash and Edesa cultivars in comparison with Varamin 
and Mehr cultivars as control in Ardabil province (Moghan plain) evaluated during 2916 and 2917 years by 
determination of seed cotton yield and its components (boll number per plant and one boll weight), earliness 
and some fiber quality characters including fibers percent, length, fitness, flexibility, strength, uniformity, 
yellowness and brightness. 
 
Results: Results revealed that Lydia seed cotton yield in 2017 year was more than other cultivars. Mehr and 
Flash cultivars were earliest cultivars respectively in both years. Edesa and Varamin cultivars had the most 
boll weight respectively in 2016 and 2017 years. Flash and Varamin cultivars in comparisons with other 
cultivars had the most and lowest boll number of each plant respectively in 2016 and 2017 years. Also, Flash 
and Varamin cultivars had the fiber length in comparisons with other cultivars respectively in in 2016 and 
2017 years. Fiber fitness of Lydia cultivar was superior to other cultivars and Flash and Lydia cultivars fiber 
strength was more than other cultivars in 2016 and 2017 years respectively.  
Conclusion: Based on the trial results new foreign cultivar Lydia in order to having the most seed cotton yield, 
earliness and fiber fitness and Flash cultivar due to more earliness and having the most fiber length, strength 
and brightness in comparison with other evaluated new foreign upland cotton cultivars and control cultivars 
had desired cultivation and use traits for recommendation to cultivation in Ardabil province (Moghan plain) 
instead of Varamin late maturity common cultivar and for substitution of Mehr obsolete variety. Therefore, 
based on conducted Value of Cultivation and Use (VCU) trial results new foreign upland cotton cultivars, 
Lydia and flash was recommended as new commercial cultivars for cultivation in Ardabil province (Moghan 
plain). 
 
Keywords: Cultivar Introduction, Cultivar Commercialization, Fiber Length and Fitness, Fiber Brightness 
and Yellowness 
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 Gossypiumبررسی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف شش رقم خارجی پنبه)

hirsutum L.( تارمتوسط برای ارزیابی ارزش زراعی و مصرف )VCU) 

 استان اردبیل )دشت مغان( در
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 چکیده
کیفی الیاف ارقام جدید منظور بررسييی و مقایسييه ردلکرد وش و اجزای آن و برصی صاييو ييیات این پژوهش به اهداف:

در دشييت مغان اسييتان اردبیل اجرا شييدا هدف این پژوهش  VCUوسييیله ارزیابی با آزمون صارجی پنبه تار متوسييب به
 .و منسوخ پنبه متداول کاشت منطقه بود دیررس سازی ارقام برتر برای جایگزینی ارقام قدیدیمعرفی و تجاری

 
کاریزما، ( شيش رق  جدید پنبه تار متوسيب با منشات ترکیه: شامل ارقام VCUارزش زراری و مايرف   ها:مواد و روش

رنوان شاهد در استان اردبیل  دشت مغان( در مقایسيه با ارقام ورامین و مهر به ادسيا و ، فلشPG2018 ،BA440لیدیا، 
ک قوز (، زودرسيييی و بيا تعیین ردلکرد وش و اجزای آن  تعداد قوز  در هر بوته و وزن ت 0936و  0931هيایدر سيييال

 صاو یات کیفیت الیاف شامل کیل، طول، ظرافت، کشش، استحکام، یکنواصتی، زردی و درصشندگی الیاف ارزیابی شدا
 

ترتیب در هردو بیش از دیگر ارقام بودا ارقام مهر و فلش به 0936نتایج نشيان داد ردلکرد وش رق  لیدیا در سال ها:یافته
دارای بیشترین وزن تک قوز  بودندا  0936و  0931ترتیب در سالبودندا ارقام ادسا و ورامین بهترین ارقام سال زودرس

در مقایسه با سایر ارقام دارای بیشترین و کدترین تعداد قوز  بودندا  0936و  0931ترتیب در سالارقام فلش و ورامین به
شييترین طول الیاف برصوردار بودندا ظرافت الیاف رق  از بی 0936و  0931ترتیب در سييالهدچنین ارقام فلش و ورامین به

 بیش از سایر ارقام بودا  0936و  0931ترتیب در ساللیدیا برتر از دیگر ارقام بود و استحکام الیاف ارقام فلش و لیدیا به
 

رلت برصورداری از بیشيترین ردلکرد وش، زودرسی و به براسياس نتایج این تحقیق رق  جدید صارجی لیدیا گیری:نتیجه
بیشترین طول، استحکام درصشندگی الیاف در مقایسه با سایر و داشتن  رلت زودرسيی بیشتربهفلش ظرافت الیاف و رق  

صايو يیات زراری و ماييرف مطلوبی برای تو یه ارقام پنبه تارمتوسيب جدید صارجی و ارقام شياهد ارزیابی شيد  
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 دشييت اردبیل ت به جای رق  متداول دیررس ورامین و برای جایگزینی رق  منسييوخ شييد  مهر در اسييتان منظور کاشييبه
جدید صارجی پنبه  ( انجام شد  ارقامVCUارزش زراری و مارف   مغان( داشيتندا بنابراین، براساس نتایج آزمون تعیین

 شوندا تو یه میاردبیل  دشت مغان( ان رای کاشت در استبرنوان ارقام جدید تجاری بهلیدیا و فلش  تارمتوسب
 

 معرفی رق ، تجاری سازی رق ، طول و ظرافت الیاف، درصشندگی و زردی الیاف :كلیدی هایواژه

 
 مقدمه

معرفی ارقييام جييدیييد پنبييه بييا هييدف افزایش ردلکرد،     
های زند  و غیرزند  انجام زودرسيييی، مقاومت به تنش

مورلو و هدکيياران (ا 2112ران اآروالو و هدکييگیرد  می
و ماييرف  زراری ارزش تعیین آزمون( با انجام 2101 
 VCU)1   مکييان در برزیييل برتری رق  جييدیييد  09در

BRS293  ،نسييبت به ارقام رایج پنبه از لحاز زودرسييی
ردلکرد وش، کیيل و طول الیاف مشيييخا و این رق  را 

( با انجام 2102سييوآسييونا و هدکاران  معرفی ندودندا 
 06سيييال  2مييدت منطقييه برزیييل بييه 3در  VCUآزمون 

صاييو ييیت مربو  به ردلکرد، رسييیدگی و تحدل به 
بررسی کردند  های تراریخته پنبه راهای پروژنیبیداری

و بيا مقایسيييه ردلکرد وش، ردلکرد محلوج، کیل و طول 
الیاف و ارزیابی تحدل نسبت به بیداری بلایت باکتریائی، 

ای شييييدن و کوتولگی پنبييه، لکييه برگی ویروس لولييه
و بیديياری رامولوز  نيياشيييی از قييار   2راموليياریييائی

 2(، 9سييفالوسيي وریودسواریته  کولتوتریکوم گوسييی ی
رنوان رق  پرمحايييول تر را انتخاب و بهرق  جيدیيد بر

کش گلایفوسييیت معرفی مقاوم به آفات و متحدل به رلف
( نیز با انجام 2102کردنيدا ویيانا باروسيييو و هدکاران  

منطقييه برزیييل و  02سيييال در  2مييدتبييهVCU آزمون 
مقييایسييييه ردلکرد وش، ردلکرد، کیييل و طول الیيياف و 

یدک باکتریائی، سفارزیابی تحدل نسبت به بیداری بلایت 
دروغین، پژمردگی فوزاریومی، بیداری رامولوز و نداتد 

ای شيييدن و کوتولگی پنبه یک گر  ریشيييه ویروس لوله
 11ژنوتیپ گزینش شيييد  برتر از ارقام رایج را در میان

رس مقاوم رنوان رق  متوسيييبپروژنی تراریخته پنبه به
کش گلایفوسييیت برای مناطق شييدالی و شييدال به رلف
تبار و تاجیک صاو  قی برزیل معرفی کردندا وفاییشييير

رق  پنبه تار متوسييب در شييرایب  09( با بررسيی 2102 

                                                           
1Value of Cultivation and Use (VCU) 
2Ramularia leaf spot 

ورامین، گزارش ندودنيد کيه بین ارقام، از نظر  يييفات 
مورد بررسييی و هدچنین، هدبسييتگی  ييفات مختلف با 

داری وجود داردا احسييييان و ريدلکرد، تفيياوت معنی
ارقام جدید معرفی  ( با بررسيييی ردلکرد2112هدکاران  

شيييد  در پياکسيييتيان، گزارش ندودنيد کيه ارقام مورد 
آزميایش از نظر ارتفياب بوتيه، تعداد قوز  در بوته، وزن 
قوز ، ردلکرد وش و صايو یات کیفی، متفاوت بودندا 

رق  پنبه، گزارش  1( با مقایسيييه 2110انج  و هدکاران  
 های زایا،دهی اول روی شيياصهکردند که سيه مکان میو 

باشيييند و اولین دهی میهای میو تر از بقیيه مکانمه 
دهی، بیشيييترین نقش را در تشيييکیل ردلکرد مکان میو 

( گزارش کردند ارقام 2109  يييدیقی و هدکياران  داردا
کنند تر تولید میپیشييرفته پنبه تعداد زیادی قوز  کو ک

   که در د الیاف بیشتری داشتندا
ه ا يييلا  و معرفی بياوجود ارقيام پنبيه جيدیيدی ک     

اند، هدچنان ردد  سييطز زیر کشيت پنبه کشييور به شيد 
سال  61رق  دیررس ورامین اصتايا  دارد که بیش از

گييذردا هدچنین کشييييت رق  دیررس از معرفی آن می
ورامین در استان اردبیل مغان( هنوز رایج است و تولید 

بيياشيييد و در بييذر پنبييه رق  مهر کييه رقدی زودرس می
کشييت در دشييت مغان معرفی گردید   برای 0961سييال

گردد محسييوب می 0اسييت انجام نشييد  و رقدی منسييوخ
(ا بياتوجيه به دیررسيييی رق  2102حدیيدی و هدکياران  

ورامین و حيذف تولیيد بذر رق  مهر از برنامه تولید بذر 
پنبيه کشيييور جيایگزینی کشيييت این ارقيام در اسيييتان 

برنامه تر در اردبیيل منطقه مغان( با ارقام جدید زودرس
دنبال آن ارقام وزارت جهاد کشيياورزی قرار گرفته و به

جدید پنبه ا يييلا  و نیز ارقام جدید صارجی در دسيييت 
منظور بررسيييی و این پژوهش بيهبيياشييينيدا معرفی می

مقایسيه ردلکرد وش و اجزای آن و برصی صاو یات 

3Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides 
4 Obsolete variety   
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کیفی الیياف ارقيام جيدیيد صيارجی پنبه با ارزیابی تحت 
اردبیل در منطقه مغان با هدف در اسيييتان  VCUآزمون 

 .سازی این ارقام اجرا شدمعرفی و تجاری
 

 ها   مواد و روش
 و زراری ارزش تييعييیييین و ارزیييابييی مينيظيوربييه     

تارمتوسب  پنبه صارجی جدید رق  شش( VCU مايرف
 این مغان( اردبیل ترکیه در اسيييتان کشيييور منشيييات با

و منابع  کشاورزیو آموزش  تحقیقاتآزمایش در مرکز 
 و 0931هایسييال طبیعی اسييتان اردبیل و در مغان در

 کامل هایبلوک پایه آزمایشيييی طر  قياليب در 0936
 میانگین دما و اگردید اجرا تکرار  هيار بيا تايييادفی

هييای اجرای آزمييایش در در مييا هييا و حييلبييارنييدگی م
 بودا 0جدولبه شر  0936و 0931هایسال

 -0: ارقام شيييامل صارجی مورد بررسيييی جدید ارقام  
، 2فلش -PG2018 ،0-BA440 ،1-9، 6لیدیا -2، 1کياریزميا

ارقام متداول کشيييت و ارقام شييياهد  دنداوب 2ادسيييا -6
بودندا  مهرو  ورامینارقام شييياميل: منياسيييب منطقيه 

براسياس اطلارات منتشير  در سييایت شييرکت ا لا  و 
ميييعيييرفيييی کييينييينيييد  ایييين ارقيييام، شيييييرکيييت 

(، مشخاات این /https://www.progenseed.com 3پروژن
 باشدامی 2ارقام به شر  جدول 

ی که زمین آن در سال قبل آیش اهدر مزررآزمایش       
ورزی اولیه شيييامل شيييخ  بود اجرا شيييدا ردلیات صاک

در فايييل پياییز و ردلیات  متر(سيييانتی 91-21  ردیق
 21-21  با ردق متوسبورزی ثانویه شيامل شخ  صاک

زدن و ردلیات آماد  سيازی بستر و دیسيک متر(سيانتی
 ييورت زدن هرس، تسييطیز و ایجاد شييیار با کشييت به
در اوایل بهار در آن اجرا شد  بود،  مترسانتی21فا له 

متر و ردق کاشيييت سيييانتی 21بيا فا يييله روی ردیف
کشيييت  ، اوایل صرداد( مناسيييبیکنواصت تاریخ کاشيييت 

 متر 02صب کاشييت به طول  0هر کرت شييامل گردیدندا
متر بيياحييذف یييک متر از ابتييدا و انتهييای صطو ،  01 

کلیه مراحل داشت مزرره در طی  ابود (رنوان حاشيیهبه
طور معدول اجرا گردید  و تاریخ نخستین دور  رشيد به

 ارنوان تاریخ کاشت در نظر گرفته شدآبیاری به
براساس آزمون  میزان مايرف کودهای شيیدیایی       
و تو یه آزمایشگا  صاک و آب ایستگا   (9 جدول  صاک

 کود نیتروژنی در سييه نوبت و تحقیقات کشيياورزی بود
از   ييورت سييرک( و کودهای فسييفر  و پتاسييه قبل  به

باتوجه به مقدار بذر  گردیدنداکشيييت به صاک اهيييافه 
 نکرد کشت شد ، برای رسیدن به تراک  مورد نظر، تنک

هييای هييرز، بييرای مييدیييریييت رييلييف انييجييام گييردیييدا
لیتر در  0/2میزانتریفلورالین به 01کاشيييتیپیشکشرلف
سارت قبل از کشت با  02قبل از آصرین دیسيک و  هکتار

صاک مخلو  شيييدا با توجه به شيييرایب منطقه و تراک  
در دور  بييار وجین دسيييتی  9هييای هرز مزررييه، رلف

شييرایب محیطی و  آبیاری براسيياس شييداانجام بحرانی 
 نیاز آبی گیا  در فوا يييل زمانی مناسيييب انجام گردیدا

کش ویتاواکس بذرها بلافا يييله قبل از کاشيييت با قار 
هيييدرفونی  ایدیداکلوپراید گا و( کشتیرام و حشييير 

 (ا2106 حدیدی  شدند
 
 

 

                                                           
5 Carisma 
6 Lydia 
7 Flash 

8 Edesa 
9 Progen 
10 Preplanting 

اداره كل هواشناسی استان )1395و  96هایهای اجرای آزمایش در سالبارندگی منطقه در ماه میانگین دما و -1جدول
 (1396، مغان-اداره كل هواشناسی استان اردبیل؛  1395، مغان-اردبیل

 مجدوب مهر شهریور مرداد تیر صرداد اردیبهشت  سال  مکان
 استان اردبیل

  پارس آباد مغان(
 دما

 ◦C) 
0931 1/03 1/20 6/26 0/22 1/21 6/02 2/091 
0936 0/21 2/20 1/22 1/22 2/22 2/00 9/096 

 بارندگی 
 mm) 

0931 1/02 1/20 9/0 1/0 3/012 1/06 2/032 
 0936 3/09 2/1 9/1 1 2/01 2/19 3/29 

https://www.progenseed.com/
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 خصوصیات زراعی و تکنولوژیکی الیاف ارقام جدید خارجی مورد بررسی -2جدول 

          *Spinning Compatibility Index (SCI) ریسيندگی  شياصا سيازگاری SCI)  های جامع برای تخدین کیفیت جامع و شاصایکی از
 داشتن قابلیت ریسندگی الیاف پنبه استا

 
 

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک-3جدول 

 خاکافت 
 رس
)%( 

 سیلت
)%( 

 شن
)%( pH 

EC 

(1-ds.m) 

درصد 
 اشباع

(%SP) 

فسفر قابل 
 استفاده

(ppm) 

پتاسیم قابل 
 استفاده

(ppm) 

 درصد ماده آلی

(%OM) 

C.L 22 00 90 30/2 21/0 33/02 20/01 3/922 12/0 
 

 3ادامه جدول 

 درصد كربنات كلسیم

(%TNV) 
Fe 

(1-mg.kg) 
Mn 

(1-mg.kg) 

Cu 

(1-mg.kg) 
Zn 

(1-mg.kg) 

25/11 6/0 0/0 60/0 20/0 

 

 

، وزن قوز وش، ردلکرد  فات بررسی شد  شامل: 
، وزن  د دانه، کیل زودرسی، قوز  در هربوته تعداد
و  الیاف ، ظرافت، استحکامیکنواصتی، الیاف طولوش، 

برمبنای مقدار برحسب زودرسی بودندا  کشش الیاف
 61از که  بیش محاول در اولین  ین برداشت زمانی

 دشهای هر کرت شکفته شد  باشند( و تعیین وز قدر د 
 مؤسسه آمدبدست  یکدر د زودرسی از رابطه  و

 .(2113تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

 

 

    ارقام   صاو یات
 ادسا فلش PG2018 BA440 لیدیا کاریزما 

 زودرس زودرس زودرس رسمیان زودرس زودرس رسیدگی
 صوب صیلی صوب صوب صوب صوب صوب کیفیت الیاف
-متوسب بلند-متوسب ارتفاب بوته

 بلند
 -متوسب متوسب متوسب

 بلند
-متوسب
 بلند

 باز باز هرمی هرمی هرمی باز ساصتار بوته
 پرزدار بدون پرز پرزدار پرزدار بدون پرز پرزدارکدی  پرزداربودن برگ
 متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل هاتحدل به بیداری

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب قابلیت برداشت مکانیکی
 رالی رالی صیلی صوب رالی صوب رالی سازگاری

 متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل تحدل به صشکی
 متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل متحدل تحدل به بادهای شدید

 مناسب مناسب مناسب - - مناسب مناسب بودن برای کشت دوم
 0/0-3/0 6/0-3/0 6/0-3/0 6/0-2/0 1/0-2/0 0/0-3/0 ظرافت الیاف  میکرونر(

 9/--99 90-91 90-99 90-99 92-92 92-91  گرم بر تکس( استحکام الیاف
 1/22-91 23-90 1/22-91 1/22-91 23-90 1/22-91 متر( میلیطول الیاف 

 SCI) * 011-091 021-001 011-001 011-001 061-001 011-091 شاصا سازگاری ریسندگی الیاف

 Rd) 22-26 21-22 26-20 22-21 21-22 20-21 درصشندگی الیاف
 b) 2/2-1/2 2/2-0/2 1/2-6/2 2/2-2/2 2/2-0/2 1/2-1/2+ زردی الیاف

 09-01 01-02 02-00 02-09 01-02 02-00 کیل الیاف در د(

 × 011 (:0 رابطه 
 محاول  ین اول  کیلوگرم(

 =زودرسی  %(
 کل محاول برداشت شد   کیلوگرم(
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تعداد بوته در کرت برای هر تیدار در هر تکرار شدارش 

بوته از دو صب  21تعیین تعداد قوز  تعدادگردیدا برای 
شد گذاریطورتاادفی انتخاب و رلامتوسب هر کرت به

ها کامل قوز  های آنها در مرحله شکفتگیو تعداد قوز 
محاسبه قبل از  ین اول شدارش گردیدا س س برای 

از این بوته ها تاادفی طور بهوز  ق 21وز  تعدادقوزن 
 توزین شد  و در هر کرت برداشت و توزین شد  و

وز  برای هر تیدار قمیانگین آن به رنوان میانگین وزن 
اول و های شداکل وش برداشت شد  در  ینیادداشت 

 شدها(، توزین  پس از حذف حاشیه هر کرتدر  دوم
 (ا2106 حدیدی 

منظور ارزیابی صاو یات کدی کیفیت به     
های مورد ارزیابی، ژنوتیپ ارقام و تکنولوژیکی الیاف
 ، ندونهدر هر دو  ین هر کرت وشپس از برداشت 

-گرم به 291میزان حداقلطبق استاندارد به وش هدسنگ

 ±6/1سارت در دمای 02مدتطور جداگانه تهیه و به

در د  61±2نسبی هوایو رطوبت سلسیوسدرجه 0/20
قرار داد  شدند تا ازنظر دما و رطوبت استاندارد گردندا 

در  ار  آزمایشگاهی 2پس از تافیه وش با جین
وزارت تکنولوژی الیاف پنبه  مرجع ملی آزمایشگا 

جهادکشاورزی، واقع در سازمان جهاد کشاورزی استان 
زن و ،دانهالیاف از پنبه شدن جداپس از  وتان گرگان( گلس

وزن  ددانه، با توزین پنج گرو   د  و الیاف و پنبه دانه
 وزن این ، و میانگینبا ترازوی دقیق بذری از هر کرت

 شد و کیل الیافرنوان وزن  ددانه محسوب ها بهگرو 
 :(2106 حدیدی شد برحسب در د از رابطه دو محاسبه 

 

 × 011 (:2 رابطه 
 وزن الیاف

  %( الیافکیل = =
 وزن پنبه دانه + وزن الیاف

 

 زکه شاصای ا 00الیاف در د 1/2طول  س س طول
 00، استحکام09ظرافت الیاف ،است( 02الیاف یکنواصتی طول

شدندا طول الیاف گیری ، انداز 01کشش الیافو الیاف 
متر، یکنواصتی طول الیاف برحسب شاصا برحسب میلی

 که نسبت میانگین طول تدام الیاف ندونه به 06یکنواصتی
گر طول  که نشان الیاف 02در د فوقانی 11میانگین طول

 ورت در د بیان در د است( و به 11الیاف بلندتر از
 02برحسب شاصا میکرونری شود، ظرافت الیافمی

گیری و ثبت  رددی که توسب دستگا  میکرونر انداز 
اینچ  0شود و تراک  طولی تار را برحسب وزن طولمی

دارد( و استحکام الیاف تار با واحد میکروگرم بیان می
گیری (، واحد انداز g/tex  برحسب گرم بر واحد تکس

متر طول  0111است و برحسب گرم به ازات  گالی صطی 
 b+)21زردی و  Rd)03  رجه درصشندگید، تار پنبه است(

                                                           
11Span length 2.5% 
12Fiber length uniformity 
13Fiber fineness 
14Fiber strength 
15 Fiber elongation  
16Length uniformity index 

گیری برای  ابزار انداز  HVIاستفاد  از دستگا  با الیاف
منظور گیری شدندا بدینانداز  20های زیاد پنبه(حج 
گرم الیاف در  20/9 واحد وزن(، معادل 22گرین 11مقدار

قرار گرفته و فشار هوای ثابت از  HVIمحفظه دستگا 
درون محفظه ربور داد  شد  و با رساندن حج  محفظه 

میزان ثابت و ربور دادن جریان هوا از آن، به
-تعیین  صاو یات تکنولوژیکی الیاف مورد بررسی

 (ا2106 حدیدی  گردیدند
اساس طر  بر های آزمایشداد  ،تجزیه آماریبرای      

ا ، بای کامل تاادفی با  هار تکرارهبلوک پایهآزمایشی 
اریانس مرکب تجزیه وتاادفی درنظر گرفتن اثر سال، 

دار بودن اثرمتقابل در ورت معنی شد  ودر زمان 
 هادر زمان داد  مرکب واریانس ارقام، نتایج تجزیه×سال

های هر سال به داد ارائه گردیدا درغیر این  ورت 

17Upper-half mean length 
18Micronaire index 
19 Reflectance Degree(RD) 
20 Yellowness or Brightness(b+) 
21High volume Instruments (HVI)  
22Grin 
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-ا بههمقایسه میانگینساد  شدندا تفکیک تجزیه واریانس 

انجام ( 0/3 نسخه SASافزارروش دانکن با استفاد  از نرم
 گرفتا

 

 و بحثنتایج 
ها انجام منظور بررسی فرض تجانس واریانسبه

( 29ها  آزمون بارتلتآزمون متجانس بودن واریانس
انجام شد و این آزمون نشان داد، اصتلاف بین واریانس 

برای  فات ردلکرد وش، های آزمایش صطاهای داد 
تعداد قوز  در هر بوته، زودرسی، کیل، یکنواصتی، زردی 

دار نبود و و درصشندگی الیاف از نظر آماری معنی
( و 0جدول های این  فات متجانس بود   واریانس داد 

از این رو تجزیه واریانس مرکب در زمان برای این 
 (ا1 ها انجام شد  جدول فت
 هایداد  انس مرکب در زمانیج تجزیه وارینتا 

برای  فات ردلکرد وش، تعداد سال × رق  اثرمتقابل
-قوز  هر بوته، زودرسی، کیل و درصشندگی الیاف معنی

های آزمایش و دار بود و تفاوت یکنواصتی الیاف در سال
د  دار بواصتلاف یکنواصتی الیاف ارقام بررسی شد  معنی

دار آزمایش معنی هایو نیز تفاوت زردی الیاف در سال
 (ا9جدول بود 

ترتیب از به 0936رق  لیدیا و ورامین در سال    
 0311کیلوگرم در هکتار( و کدترین   0211بیشترین  

کیلوگرم در هکتار( ردلکرد وش برصوردار بودند 
و  BA440(ا هدچنین ردلکرد وش ارقام کاریزما، 0 شکل

 و ردلکرد وش 0936نسبت به سال 0931مهر در سال
نسبت به  0936، فلش و ادسا در سالPG2018ارقام لیدیا، 

بیشتر بودا باتوجه به تفاوت مجدوب دمای  0931سال
هوای محل اجرای آزمایش درمدت رشد و ندو، این نتیجه 
بیانگر پاسخ متفاوت رشد و تشکیل ردلکردوش به دمای 

ارقام  0936باشدا نظربه بالاتر بودن دمای سالمحیب می
، پاسخ ردلکرد 0936رد وش بالاتر در سال دارای ردلک

وش این ارقام نسبت به افزایش دما مثبت بود و بررکس 
 0936پاسخ ارقام دارای ردلکرد وش پائین در سال

نشانگر پاسخ منفی ردلکرد وش این ارقام نسبت به 
ها و ارقام مختلف تنوب ژنوتیپافزایش دمای محیب استا 

                                                           
23 Bartlet 

 ارشد و  است شد  لحاز ردلکرد وش مشاهد  پنبه از
؛ سزنر و هدکاران 2111؛ رلی و هدکاران 2119 هدکاران 

با بررسی ردلکرد ( 2112  احسان و هدکاران (ا2116
ارقام جدید معرفی شد  در پاکستان، گزارش ندودند که 

 ردلکرد وش متفاوت بودندا از نظر شد  ارقام آزمایش
( تفاوت ردلکرد وش ارقام 2103رالیشا  و محدودجانلو  

مورد بررسی پنبه را ارلام ندودندا نادری رارفی و 
دار بودن اثرمتقابل رق  و سال بر ( معنی2100حدیدی  

 ردلکرد وش ارقام مورد بررسی پنبه را گزارش کردندا
 اثرات ب ویمح اظهار داشت ژنوتیپ، (2110و  یگریپت

-به و ر قرار داد یتأث ردلکرد پنبه را تحتآنها  متقابل

 در پنبه متقابل ژنوتیپ و محیب ردلکرداثرات  واسطه

 و نزیگیداشتا و صواهد یمختلف جینتا مختلف هایبیمح
 سال دو در دما راتییتغ دادند نیز نشان( 2109 هدکاران 

 را قوز  در وش وزن و قوز  تعداد دارییطور معنبه

 یول شیرا افزا هاقوز  تعداد صنک هوایر داد  و ییتغ
  اکندیم ترنیسنگ را آنها گرم هوای

ترتیب دارای به 0931ق  ورامین و فلش در سالر       
( تعداد قوز  در هر 92/01( و کدترین  3/20بیشترین  

(ا بیشتر بودن تعداد قوز  هر بوته رق  2بوته بودند  شکل
 ورامین باتوجه به دیررس بودن آن دور از انتظار نبودا

وز  هر قدار تعداد تنوب معنی (2110  وانگ و هدکاران
براساس  ی را ارلام ندودنداسبوته ارقام پنبه مورد برر
( ارقام پنبه از لحاز تعداد 2112نتایج احسان و هدکاران  

هدچنین نتایج مشخا ندود اندا قوز  هر بوته متفاوت
، PG2018داد قوز  در هر بوته برای ارقام لیدیا، تع

BA4400931بیشتر از سال 0936، فلش و ادسا در سال 
بودا باتوجه به تفاوت مجدوب دمای هوای محل آزمایش 

تواند بیانگر های اجرای آزمایش، این نتیجه میدر سال
پاسخ متفاوت ارقام به دمای محیب برای ایجاد تعداد 

بنابراین بالاتر بودن تعداد قوز  ارقام مذکور قوز  باشدا 
بیشتر بود   که دمای هوای محل آزمایش 0931در سال 

است دور از انتظار نیستا البته این درحالی بود که نتایج 
نشان داد تعداد قوز  هر بوته ارقام ورامین و مهر در 

و  نزیگی(ا و2بود  شکل  0936بیش از سال 0931سال
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 سال دو در دما راتییتغ دادند شانن( 2109 هدکاران 

 را قوز  در وش وزن و قوز  تعداد دارییطور معنبه

 یول شیرا افزا هاقوز  تعداد صنک ر داد  و هوایییتغ
 0هدچنان که در شکل اکندیم ترنیسنگ را آنها گرم هوای

، PG2018ردلکرد وش ارقام لیدیا،  شودمشاهد  می
BA440 0931بیشتر از سال 0936سال، فلش و ادسا در 

بود که تطابق نتایج بدست آمد  برای ردلکرد وش و تعداد 
 گردددهدا بنابراین مشخا میقوز  هر بوته را نشان می

تعداد قوز  این ارقام در هر بوته از اهدیت زیادی در 
تبار و وفاییباشدا تشکیل ردلکرد وش برصوردار می

ین ارقام ازنظر ( گزارش کردند ب2102صاو   تاجیک
وز  در بوته، تنوب زیادی قهدبستگی ردلکرد با تعداد 

وز  در بوته ق تفاوت در متوسب تعداد نهایی اوجود دارد
ناشی از صاو یات ژنتیکی آنها از نظر  ارقام احتدالاً

دهی و های میو های زایا، موقعیتهتولید تعداد شاص
جهت های تشکیل شد  وز قتوانایی انتقال مواد به 

 نادری  باشدها میوز قرسیدگی و شکفتن یکنواصت 
( 2110به نظر بوکت و هدکاران   ا(2100رارفی و حدیدی 

وز  بیشترین مشارکت قتعداد ( 2111و وو و هدکاران  
 ا داردرا در ردلکرد الیاف در واحد سطز 

 

 
( عملکرد، اجزای عملکرد، 1396-1395) مركب در زمان )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -5جدول

 VCUصوصیات تکنولوژیکی الیاف در آزمونخ زودرسی و

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی
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 ns911/290111 ns0161211/1 ns191/69 ns021/1 *091/6 **12/92 ns91/03 0 سال

 6 (aیسال)خطا ×بلوک
ns311/092669 *2220002/22 ns211/03 ns161/6 ns129/1 *21/0 ns29/2 

 2 رقم
ns011/2220122 ns 0020623/02 **321/002 ns261/01 **002/6 ns11/1 ns16/6 

 2 سال×رقم
**011/0110600 **2922220/90 **901/029 *221/02 ns021/0 ns10/1 *21/06 

 b 20 911/906011 0222196/3 321/91 90/1 261/0 21/1 31/2یخطا

 02/0 02/2 92/0 61/1 92/2 02003/06 91/06  ضریب تغییرات)%(

ns امی باشد در د 0و 1دار در سطز احتدال صطایترتیب معنیدار و * و** بهغیرمعنی 

 
در د و نیز ارقام لیدیا  22/31با 0931رق  مهر در سال
در د  21/23و 06/23ترتیب با به0936و فلش در سال

ترین ارقام بودندا هدچنین رق  ادسا در زودرس
ترین رق  مورد در د دیررس 29/22با 0931سال

ترین زودرسی ارقام پنبه از مه  (ا9بررسی بود  شکل
انتخاب آنها برای کاشت و تولید موفق معیارهای 

 (ا2101گردد  پانهوار و هدکاران محاول محسوب می

 پنبه ژنوتیپ51 مطالعه با (2100و هدکاران   شکیل
 31/21تا 11/90از ایدامنه در را زودرسی شاصا
-ملاحظه می 0که در رابطهندودندا  نان گزارش در د

گردد زودرسی پنبه نسبت وزن وش  ین اول به وزن 
گردد  ورت در د بیان میوش کل محاول است که به

 .VCUهای اجرای آزمون سال گیری شده درصفات اندازهواریانس خطا  -4جدول 
     واریانس خطا    
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 الیاف
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 الیاف
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 ns6316/2 ns1062/9 *0239/6 ns11212/1 ns0301/2 *3920/1 **2923/09 *1313/0 **0311/2 ns 2213/0 ns9102/0 ns11011/1 كای اسکوار

-كایاحتمالسطح
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ns امی باشد در د 0و 1دار در سطز احتدال صطایترتیب معنیبه دار و * و**غیرمعنی 
 



 142                                                                      بررسی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف شش رقم خارجی پنبه...

و هر ه وزن وش برداشت شد  در  ین اول بیشتر باشد 
مشاهد  شد  0تر استا هدچنان که در شکلرق  زودرس

از بیشترین ردلکرد وش  0936سالرق  لیدیا در 
ترین ارقام زودرس 0936برصوردار بود و نیز در سال

مجدوب  ن(ا باتوجه به بالاتر بود9بررسی شد  بود  شکل 
، بالاتر بودن 0936دمای محل اجرای آزمایش در سال

 ردلکرد وش و زودرسی در سال دوم دور از انتظار نبودا
به رق  مهر در  ترتیببیشترین کیل الیاف به       
 21/02باPG2018 در د و رق  19/09با  0936سال

تعلق داشتا هدچنین رق  فلش در  0931در د در سال 
در د دارای کدترین کیل الیاف بود  01/92با 0931سال

ارلام شد  است  01-02 کیل الیاف هردو رق  (ا0 شکل
ملاحظه شد کیل الیاف  2که در رابطه(ا هدچنان2 جدول 

الیاف به وزن وش است و شاصا  نسبت وزن

( و براساس 2113باشد  رالیشا ، استحاال الیاف می
هدین تعریف وزن پنبه دانه بر این شاصا مؤثر است و 

 دانه رابطه رکس با یکدیگر دارنداکیل الیاف و وزن پنبه

کیل الیاف پنبه و صاو یات کیفی آن تحت تأثیر ژنتیک 
یابد قرار شد میو شرایب محیطی که ژنوتیپ در آن ر

گیرد و در ورت مطلوب بودن شرایب محیطی به حد می
ا صان و (2100ایدران و هدکاران رسند  مطلوب می
دار کیل ( تنوب معنی2100( و آشوکومار  2101هدکاران  

الیاف ارقام مورد مطالعه پنبه را بیان داشتندا لوصاند  و 
( با مشاهد  تفاوت وزن الیاف هر قوز  ارقام 2100ردی  

های دمایی متفاوت محیب قرار تحت رژی که مختلف پنبه 
بیشترین وزن الیاف هر قوز  را در  دند،وبگرفته 
 درجه سلسیوس مشاهد  کردندا  0/20دمای
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از یکنواصتی بیشتری برصوردار  0931الیاف در سال

بیشترین  دارایالیاف رق  ادسا (ا هدچنین 6جدولبودند  
 (ا1در د بودند  شکل  292/21یکنواصتی به میزان

کیفیت نخ و پار ه بسیار مؤثر یکنواصتی طول الیاف در 
 29ها بیشتر ازاستا الیافی که شاصا یکنواصتی آن

در د باشد، الیاف با یکنواصتی زیاد و الیافی با شاصا 
در د الیافی با یکنواصتی هعیف  23یکنواصتی کدتر از

(ا یکنواصتی الیاف تحت 2101فاروق و هدکاران هستند  

داویدونیس، برادو و گیرد  شرایب محیطی قرار می
( مشاهد  کردند که با 2103(ا راپر و هدکاران  2101

 سلسیوسدرجه  06-91تغییر دامنه دمای روز و شب از
به  1/02یکنواصتی الیاف از  سلسیوسدرجه  1/06-26به
( و 2102حدیدی و هدکاران  در د افزایش یافتا  9/10

از  ارقام پنبه ( تدایز و تنوب2100هدچنین آشوکومار  
 را گزارش ندودندا لحاز یکنواصتی الیاف

 
  VCUآزمون  هایداده ر زماندر تجزیه مركب د زودرسیبر  سال×رقم تركیبات تیماریهای مقایسه میانگین -3شکل 

 
 VCUآزمون هایداده ر زماندر تجزیه مركب د كیلبر  سال×رقم تركیبات تیماریهای مقایسه میانگین -4شکل

 

 
 
 
 
 
 

های صفات قرار گرفته تحت اثر مقایسه میانگین -6جدول
 VCUآزمون در  سال

 (+bزردی الیاف) یکنواختی  الیاف)%( 

 a2213/20 a 6322/3 (1395سال اول)

 b9221/29 b0022/2 (1396سال دوم)
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دارای بیشترین  0936الیاف رق  فلش در سال    

( این Rdدرصشندگی  (ا 6درصشندگی بودند  شکل
(ا درصشندگی الیاف 2ارلام شد  است  جدول  21-22رق 

یک از سه ویژگی با اهدیت کیفی الیاف پنبه برای  نایع 
(ا 2101شود  ماتوسیاک و والاوسکا نساجی محسوب می

و مقایسه درصشندگی ( با بررسی 2112باشباگ و گنجر  
ار دافشان پنبه تفاوت معنیالیاف ارقام دورگ و آزاد گرد 

ارقام ازلحاز درصشندگی الیاف را گزارش کردندا رلی و 
دار درصشندگی نیز تغییرات معنی الف و ب( 2103البنا  

الیاف پنبه تافیه شد  با تجهیزات تافیه وش متفاوت و 
کردندا هدچنین در مناطق مختلف تولید را مشاهد  

دار درصشندگی ( تفاوت معنی2106قاسدیان و هدکاران  
ارقام پنبه ا لا  شد  در ایران را گزارش ندودندا 

ترین( در د  تیر  02محدود  درصشندگی الیاف پنبه بین
ترین( بود  و در ارقام پنبه ایرانی در د  روشن 22تا 

 در د متغیر است  رالیشا  21تا  69این شاصا بین 
 (ا2113

از زردی کدتری برصوردار  0931الیاف در سال     
( بیان 2101و والاوسکا   کماتوسیا (ا6جدولبودند  

 پذیریویژ  ازلحاز قابلیت رنگداشتند زردی الیاف به
کیفت تکنولوژیکی پنبه  مه  هایالیاف پنبه از ویژگی

( تفاوت 2106گرددا قاسدیان و هدکاران  می وبسمح
زردی ارقام پنبه ا لا  شد  ایران در مناطق دار معنی

 صشک را گزارش ندودندا
-های داد دار بودن تفاوت واریانسباتوجه به معنی     

های  فات وزن تک قوز ، طول، ظرافت، کشش و 
استحکام الیاف ارقام مورد بررسی طبق نتیجه آزمون 

های ( تجزیه مرکب در زمان برای داد 0جدول بارتلت  
 ها به تفکیکات انجام نشد و تجزیه واریانس داد این  ف

-های اجرای آزمایش انجام شد که به شر  جدولسال

  باشدا  می 2و  2های
نشان داد ارقام  0931های سالتجزیه واریانس داد     

مورد بررسی ازلحاز ردلکرد وش، تعداد قوز  در هر 
بوته، زودرسی، طول، ظرافت، استحکام، یکنواصتی و 

(ا 2جدولداری متفاوت بودند  طورمعنیزردی الیاف به
سال برای × دار بودن اثر متقابل رق  باتوجه به معنی

ردلکرد وش، تعداد قوز  هر بوته، زودرسی، کیل و 
دار ارقام ازلحاز درصشندگی الیاف و تفاوت معنی
-ها مقایسه میانگینیکنواصتی الیاف در تجزیه مرکب داد 

برای  فات وزن تک قوز ،  0931لهای ساهای داد 
طول ظرافت و استحکام الیاف انجام شدا باتوجه به 

ردلکرد وش، تعداد قوز  در هر بوته،  هایمقایسه میانگین
 در تجزیه الیاف زودرسی، کیل، یکنواصتی و درصشندگی

های کیل های داد ها، مقایسه میانگینمرکب در زمان داد 
 ا(6و  1های جام شد  شکلو زردی الیاف در سال اول ان

گرم از بیشترین  6121/0با  0931در سال رق  ادسا    
 احسان و هدکاران (ا2شکلوزن تک قوز  برصوردار بود  

با بررسی ردلکرد ارقام جدید معرفی شد  در ( 2112 
 و وز قوزن  بررسی شد ارقام  کردندپاکستان، گزارش 

( 2102رثدان و هدکاران   ندااشتردلکرد وش متفاوت د
نیز بیان داشتند ارقام و ژنوتیپ های پنبه برصوردار از 

گرم از پتانسیل تولید ردلکرد  1وزن تک قوز  حداقل 
  بالاتر برصوردار هستندا

عملکرد، اجزای عملکرد، زودرسی و خصوصیات تکنولوژیکی الیاف در آزمون  1395سالدر  )میانگین مربعات(تجزیه واریانس -7جدول
VCU 
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متر دارای میلی 321/23با 0931در سيييالرق  فلش       

طول الیياف این (ا 2شيييکيلبیشيييترین طول الیياف بود  
طول  (ا2متر ارلام شيييد  اسيييت جدول میلی 90-23رق 

هدرا  ظرافت و درصشييندگی الیاف سييه ویژگی الیاف به
 ندهستا يلی کیفیت الیاف پنبه ازلحاز  ينایع نسياجی 

احسيييان و هدکاران ا (2101 ماتوسيييیاک و والاوسيييکا 
( تنوب ارقييام پنبييه ازنظر کیفیييت الیيياف را ارلييام 2112 

و رحديييان و هدکياران  (2102  و هدکاران ندودندا ردی
ر ثیأالیاف قویاً تحت ت تکامل طولکردند گزارش ( 2112 

و  دما، ررض جغرافیایی، نوسييانات ماد حداکثر و حداقل
رامل ا يييلی  ماگیرد و دارتفاب از سيييطز دریا قرار می

اثرمتقابل ژنوتیب در محييیب در ارتبييا  بيا طول الیاف 
اسييت و در شييرایب صشييک، طول الیاف کوتاهتر صواهد 

ندتر از های اول و وسب فال طيول الیاف بلوز قشد و 
حدیدی و هدکاران  .کنندهای آصر فايييل تولید میوز ق
های بررسی شد  پنبه ( تفاوت طول الیاف ژنوتیپ2102 

 را مشاهد  ندودندا
 
 

 
 VCUآزمونها در های یکنواختی الیاف در تجزیه مركب در زمان دادهمقایسه میانگین -5شکل 

 

 
 VCUر زمان آزموندر تجزیه مركب د (Rdدرخشندگی الیاف )برای  سال×رقمهای تركیبات تیماری مقایسه میانگین - 6شکل
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 .VCUآزمون  1395ارقام مورد بررسی پنبه در سالوزن تک قوزه)گرم( های نمودار مقایسه میانگین -7شکل

 

از  62/0با میکرونری 0931سييالالیاف رق  لیدیا در       
کيدترین میکرونری برصوردار بود  و بنييابراین دارای 

ظرافت الیاف این رق   (ا3ترین الیياف بود  شيييکل ظریف
( ارلام شد  است میکروگرم بر اینچمیکرونری   1/0-2/0

مشييياهد   3و  2، 6هایکه در شيييکل(ا هدچنان2 جدول 
ظرافت بالای شييود رق  فلش از درصشييندگی، طول و می

الیياف نسيييبت به دیگر ارقام برصوردار بود  و بنابراین 
. شييودرق  برصوردار از کیفیت الیاف برتر محسييوب می

با اهدیت کیفیت الیاف  ظرافيت الیاف یک از سيييه ویژگی
شود  ماتوسیاک پنبه برای  ينایع نساجی محسوب می

( مشيياهد  2102حدیدی و هدکاران   (ا2101و والاوسييکا
های بررسيييی شيييد  پنبه ازنظر ظرافت ژنوتیپ ندودند،

   دار با یکدیگر داشتنداالیاف تفاوت معنی
گرم  20/90با 0931استحکام الیاف رق  فلش در سال      

بر تکس از سيييایر ارقام بررسيييی شيييد  بیشيييتر بود 
گرم بر تکس  91-90اسييتحکام الیاف این رق  (ا01 شييکل

رامل مؤثر استحکام الیاف (ا 2ارلام شيد  اسيت  جدول 
ترین در اسييتحکام نخ بود  و پس از طول و ظرافت، مه 

مونتالوو شييياصا کیفی تکنولوژی الیياف پنبه اسيييت  
صوبی ریسيید  شد  و طی تافیه الیاف محک  به (ا2101

سييهولت پار  بافی بهریسييی و پار هزدن(، نخوش  جین
برحسييب گرم بر تکس، واحد اسييتحکام الیاف شييودا ندی

 0111ی  گالی صطی و برحسيييب گرم به ازات گیرانداز 
 ماتوسیاک و والاوسکا  شودمتر طول تار پنبه تعیین می

و  20ها کدتر از الیافی که شياصا اسيتحکام آن ا(2101
ترتیب الیاف با استحکام گرم بر تکس است به 91بیش از

گرم بر تکس  26هعیف و قوی بود  و استحکام بیش از 
استحکام تار تحت  (ا2103ران راپر و هدکامطلوب است  

نظر از این هييای مختلفکنترل ژنتیکی اسيييت و ژنوتیيپ
البته شرایب آب و هوایی و تغذیه گیا  نیز بر  اند،متفاوت

کیلی و  (ا2112آسيييیيف و هيدکيياران، آن ميؤثيرنييد  
دار ( تنوب معنی2100( و آشييوکومار  2121اوغلو  بیجی

ا گوش و ندداشيييتاسيييتحکيام الیياف ارقام پنبه را بیان 
کنترل ژنتیکی استحکام الیاف پنبه را تا  (2101هدکاران  

را از این لحيياز در يييد گزارش کرد  و تنوب ارقيام  20
مشياهد  ندود  و مشخا کردند استحکام الیاف پنبه با 

دار تفاوت معنی شيييودایک یا  ند ژن محدود کنترل می
ان های پنبه ا ييلا  شييد  در ایراسييتحکام الیاف ژنوتیپ

   ( گزارش شدا2102وسیله حدیدی و هدکاران  به

نشان داد ارقام  0936های سيالتجزیه واریانس داد      
مورد بررسيييی ازلحيياز ردلکرد وش، وزن تييک قوز ، 

دار داشتند زودرسی، طول و استحکام الیاف تفاوت معنی
× دار بودن اثر متقابل رق  (ا بياتوجيه بيه معنی2جيدول 

وش، تعداد قوز  هر بوته، زودرسی، سيال برای ردلکرد 
دار ارقام ازلحاز کیل و درصشندگی الیاف و تفاوت معنی

هييا، داد  در زمييان یکنواصتی الیيياف در تجزیييه مرکييب
برای  ييفات  0936های سييالهای داد مقایسييه میانگین

 ظرافت، کشش و استحکام الیاف انجام شدا  
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 VCUعملکرد، اجزای عملکرد، زودرسی و خصوصیات تکنولوژیکی الیاف در آزمون 1396سال )میانگین مربعات(جزیه واریانست -8جدول

ns باشدامی  در د 0و 1دار در سطز احتدال صطایترتیب معنیدار و * و** بهغیرمعنی 

 

گرم دارای  921/1بييا 0936رق  ورامین در سييييال      
احسييان و هدکاران  (ا00بیشييترین وزن قوز  بود  شييکل

پنبييه ازنظر تعييداد قوز  را  ( تنوب ارقييام مختلف2112 
( تفاوت معنی 2120گزارش ندودنيدا حدیدی و هدکاران  

هيای مختلف پنبه از لحاز دار ارقيام تجياری و ژنوتیيپ
( 2102وزن قوز  را مشيياهد  کردندا رثدان و هدکاران  

های پنبه برصوردار از نیز بیان داشيييتند ارقام و ژنوتیپ
ل تولید ردلکرد گرم از پتانسيييی 1وزن تيک قوز  حداقل 

 بالاتر برصوردار هستندا
متر میلی 22/90با  0936الیاف رق  ورامین در سيييال

حدیدی و  (ا00از بیشيييترین طول برصوردار بود شيييکل
( مشييياهيد  کردنيد طول الیاف ارقام و 2120هدکياران  

 ادندار داشيييتهای مختلف پنبه باه  تفاوت معنیژنوتیيپ
سيييی شيييد  در یج طول الیياف ارقام بررمقيایسيييه نتيا

مشيييخا ندود طول الیيياف در  0936و 0931سييييال
بیشييتر بود  اسييت  0931نسييبت به سييال  0936سييال

(ا این نتیجه باتوجه به بیشيييتر بودن 02و  2های  شيييکل
 0931مجدوب دمای هوای محیب محل آزمایش در سيييال

 (2102  و هدکاران ردی( دور از انتظار نبودا 0 جيدول 
تکامل کردند گزارش ( 2112و رحدييييان و هدکيييياران  

، ررض ماد ثیر حداکثر و حداقلأطول الیياف قویاً تحت ت
و ارتفاب از سيييطز دریا قرار  دماجغرافیایی، نوسيييانات 

رامل ا لی اثرمتقابل ژنوتیب در محيييیب  ماگیرد و دمی
در ارتبييييا  بييييا طول الیاف است و در شرایب صشک، 

وسب های اول و وز قطول الیاف کوتاهتر صواهد شيد و 
های آصر فال تولید وز قفايل طييييول الیاف بلندتر از 

 .کنندمی

 

 
 VCUآزمون  1395ارقام مورد بررسی پنبه در سال طول الیافهای نمودار مقایسه میانگین -8شکل
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 (VCU)آزمون  1395ارقام مورد بررسی پنبه در سال ظرافت الیافهای نمودار مقایسه میانگین -9شکل

 

و ورامین در  PG2018الیيياف ارقييام لیييدیييا، فلش،     
 221/96و 921/221،92/92، 11/92ترتیب بابه 0936سال

 (ا09گرم بر تکس دارای بیشيترین استحکام بودند  شکل
و  91-90، 92-92ترتیب اسيييتحکيام الیياف این ارقام به

حدیدی  (ا2گرم بر تکس ارلام شيد  است جدول  90-99
( نشييييان دادنييد اسيييتحکييام الیيياف 2120و هدکيياران  

دار داشيييتا بييا هيای مختلف پنبيه تفياوت معنیژنوتیيپ
 0936و  0931مقایسييه نتایج اسييتحکام الیاف در سييال

شود استحکام الیاف در سال دوم نسبت به مشيخا می
(ا این 09و  01های  اسييت  شييکلسييال اول بیشييتر بود

بياتوجيه  بيه بیشيييتر بودن مجدوب دمای هوای   نتیجيه
( دور از 0 جدول  0931محیب محيل آزميایش در سيييال

( مشييياهد  کردند 2100لوصيانيد  و ردی  انتظيار نبودا 
 00/22اسيييتحکيام الیياف پنبيه با افزایش دمای محیب از

 اطور صطی افزایش یافتا دمدرجه سلسیوس به 26/90تا
بييا تييأثیر بر میزان فتوسييينتز و تجدع مواد پرورد  در 

تواند بر اسييتکام الیاف مؤثر باشييد و با دیوار  الیاف می
افزایش تجدع مواد پرورد  در دیوار  الیيياف، بييا افزایش 
دما تا دمای بهینه برای فتوسيينتز و تجدع مواد پرود ، با 

د یابتواند افزایش افزایش دميا اسيييتحکيام الیاف پنبه می
(ا براسييياس فنولوژی گیييا  پنبييه 2101 کلوث و تورلی 
روز پس از کاشيييت حداکثر بود  و  61میزان فتوسييينتز

روز پس از کاشيييت  091تيا  31تجدع مياد  صشيييک از 
  (ا2121باشد  رحدان و فاروق حداکثر می

 
 VCUآزمون  1395ارقام مورد بررسی پنبه در سال استحکام الیافهای نمودار مقایسه میانگین -11شکل
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 VCUآزمون  1396ارقام مورد بررسی پنبه در سال وزن تک قوزههای نمودار مقایسه میانگین -11شکل

 
 VCUآزمون  1396ارقام مورد بررسی پنبه در سال  طول الیافهای نمودار مقایسه میانگین -12شکل

  
 VCUآزمون 1396ارقام مورد بررسی پنبه در سالاستحکام الیاف های نمودار مقایسه میانگین -13شکل

 

 

 گیرینتیجه
( شيييش VCUتعیین ارزش زراری آزمون نتایج       

مشخا کرد  استان اردبیل  مغان( رق  صارجی پنبه در 
کیفیييت الیيياف و ردلکرد وش و اجزای آن تحييت تييأثیر 

های اجرای آزمایش قرار محیطی سييالدار شييرایب معنی
 0931گرفتندا براسيياس نتایج، یکنواصتی الیاف در سييال

بود و نیز زردی  0936دار بیشيييتر از سيييالطور معنیبه
دار کدتر بودا ردلکرد طور معنیبه 0936الیاف در سيييال

دار بیشييتر از طور معنیبه 0936وش رق  لیدیا در سييال
قوز  در هر بوته رق  سيييایر ارقيام بودا هدچنین تعيداد 

دار بیشيييتر از دیگر طور معنیبه 0931ورامین در سيييال
و  0931ارقام بودا ازلحاز زودرسييی رق  مهر در سييال

ترین ارقيام بودندا در زودرس 0936رق  فلش در سيييال
طور رق  ورامین به 0936رق  ادسا و در سال 0931سال
دار دارای وزن تک قوز  بیشيييتری بودندا هدچنین معنی

رق  فلش و در  0931ازنيظير طول الیيياف در سييييال
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رق  ورامین نسييبت به سييایر ارقام از برتری  0936سييال
داری برصوردار بودنييدا ظرافييت الیيياف رق  لیييدیييا معنی

 0931دار برتر از دیگر ارقام بود و در سييالطور معنیبه
دار بیش از سيایر طور معنیاسيتحکام الیاف رق  فلش به

طور الیياف رق  لیيدیا به 0936سيييالارقيام بود ولی در 
، PG2018دار دارای استحکام بیشتری بود  و ارقاممعنی

فلش و ورامین نیز ازلحاز اسيييتحکام الیاف با رق  لیدیا 
دار از طور معنیدر یيک گرو  آمياری قرار داشيييته و به

براسيياس  برتری نسييبت به دیگر ارقام برصوردار بودندا
دید صارجی فلش و لیدیا نتایج این تحقیق کشيييت ارقام ج

 در استان اردبیل  مغان( قابل تو یه استا
 

 سپاسگزاری
مجریيان پروژ  تحقیقياتی صيا  مرتبب به شيييدار      

که نتایج مربو  به استان  10-12-110-360102ماوب
اردبیيل مغان( آن در این مقاله ارائه شيييد  اسيييت بدین 

از کلیه هدکاران  وسييیله مراتب سيي اسييگزاری صویش را
اندرکار اجرای پروژ  در مرکز تحقیقات و آموزش دست

کشيياورزی و منابع طبیعی اسييتان اردبیل در مغان و در 
ستاد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج 

از  و نیزانييد کييه امکييانييات اجرای پروژ  را فراه  ندود 
ی نوین که تأمین مال ابریشييي  جاد  بازرگانی شيييرکت

  دارنداپروژ  را انجام داد ، ابراز می
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