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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89جلد سوم، شماره سوم، پاییز 

94-81  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  ، وزن قوزه و صفات مرتبط عملکردپذیري   بررسی هتروزیس و ترکیب
  بخش پنبه در ارقام امیدبا شاخه 

  

  2عمران عالیشاه*  و1محمد نعمتی

  ، )ایستگاه گنبد( مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان  بذر،مربی بخش اصالح و تهیه نهال و1
 )گرگان(مؤسسه تحقیقات پنبه کشور نژادي،  بخش به دانشیار2

  

 چکیده
هـاي یـک طرفـه      پنبـه، تالقـی    و هتروزیس در شش رقم امیدبخش     پذیري      ترکیب منظور بررسی  به

در سال  (F1) والدین و هیبریدها .جام گرفتان صورت دي آلل در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد به
تجزیـه  . مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد     در سـه تکـرار      کامـل تـصادفی     هاي    در قالب طرح بلوك    1383
و اهمیت نسبی اثرات افزایشی و غالبیـت        گریفینگ 2 روش   1پذیري صفات با استفاده از مدل           ترکیب

، وزن تی چـون عملکـرد  ، صـفا س نتایج حاصـل بر اسا. انجام پذیرفتژنها روي صفات با روش بیکر      
 1قوزه، تعداد شاخه رویا، طول شاخه زایاي میانی و فاصله اولین گره از ساقه اصلی در سطح احتمـال    

 یـک  براي تمامی صفات در سـطح آمـاري        GCA میانگین مربعات . دار شدند    معنی )≥01/0P (درصد
 درصد و بـراي عملکـرد وش و تعـداد     براي وزن قوزه در سطح یک     SCAو میانگین مربعات    درصد  
 براي صفاتی چون طول شاخه زایـاي میـانی و فاصـله    .دار شد  درصد معنی5رویا در سطح هاي   شاخه

هاي رویـا   ، متوسط وزن قوزه و تعداد شاخهلی جزء افزایشی ژن و براي عملکرد  اولین گره از ساقه اص    
 603 -شـیرپان و تـابالدیال  ن والـدین ارقـام      در بـی  . هر دو جزء افزایشی و غیرافزایشی ژن نقش دارند        

بـراي عملکـرد    درصد هتروزیس بیشترین. نشان دادندبراي عملکرد   پذیري عمومی را        بیشترین ترکیب 
جهت استفاده نتایج نشان داد تولید ارقام هیبرید ،  برآورد شددرصد8/15وزن قوزه  درصد و براي 6/23

هایی با هتروزیس بیـشتر، بـراي تولیـد          دورگ اهمیت دارد و     هاي ژنتیکی غیرافزایشی    مؤثر از واریانس  
  .هستندارقام هیبرید پنبه مناسب 

  

  1، صفات کمی، هتروزیس، عمل ژنپنبه: کلیديهاي  واژه
                                                

 omran_alishah@yahoo.com:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
 این محصول که اغلب .آیدمیشمار  هپنبه در جهان از مهمترین محصوالت استراتژیک کشاورزي ب

عنوان یک کاالي   به.شودمی نقاط مختلف دنیا کشت و تولید تحت شرایط بسیار متفاوت اقلیمی در
که به آن نام طالي  یی برند تا جا   میطور روزمره بکار بهحیاتی مورد نیاز تمام افراد بشر بوده و آن را 

  ). 2001شکیل و همکاران، (اند   دادهلقب سفید 
و ماهیت پارامترهاي ژنتیکی از دي توان تعدا  میتجزیه داي آلل روشی است که با استفاده از آن

یکی از  .عمومی و خصوصی والدین و نتاج حاصل از آنها را برآورد نمودپذیري   ترکیبآنها و قابلیت 
 روش با استفاده از  ایندر. باشد   می)a,b1956(روش گریفینگ  آلل ديهاي معمول در تجزیه   روش
. شود  میعمومی و خصوصی برآوردپذیري    ترکیبآماري مناسب اجزاء واریانس مربوط بههاي  مدل

واریانس افزایشی و واریانس (واریانس ژنتیکی  با توجه به مفروضاتی به اجزاءها   سپس این واریانس
 در سال و ارائه 1963مثال عملی این روش توسط آکسل و جانسن در سال . شوند  میتجزیه) غالبیت
  ).1998رشادفر، ف(بسط داده شد توسط متر و جینکز  1985

 میزان، گذشتهدر مطالعات . نتاج در مقایسه با والدین است خصوصیاتهتروزیس، برتري 
مقدار . گزارش شده استدر پنبه هتروزیس متفاوتی براي اجزاء عملکرد و خواص کیفی الیاف 

راوي و  ال ( استگزارش شده درصد  35 تا 5/15هتروزیس بدست آمده براي عملکرد وش بین 
از ) 2001(شکیل و همکاران . )2002؛ مرتضی و همکاران، 1988؛ تامسون و لیوکت، 1969،کوهل

ي مربوط به صفات مورد ها ي تجزیه رگرسیون و تجزیه گرافیکی نشان دادند که دادهها طریق روش
 مانند غالبیت برازش داشته و رابطه فوق غالبیت ژن در کنترل صفاتی -بررسی با مدل ساده افزایشی

  . شود   میرد و تعداد قوزه و رابطه غالبیت نسبی در وزن قوزه دیدهعملک
هر دو جزء افزایشی و غیرافزایشی را ) 2004(و عالیشاه و همکاران ) 2002(مرتضی و همکاران 

. خصوصی عملکرد پنبه را متوسط گزارش کردندپذیري   و توارثهمؤثر دانستبراي عملکرد وش 
لبیت را براي عملکرد، و واریانس افزایشی را براي صفات کیفی الیاف واریانس غا) 1996(نژاد  حسینی

یی ها عملکرد پنبه را تحت کنترل ژن) 2002( است که اسلم خان و همکاران  برآورد کرد، این در حالی
نیز در تحقیق خود به نقش اثرات ) 2002(عالیشاه و رمضانی مقدم . با غالبیت نسبی گزارش کردند

ها در کنترل صفات عملکرد و ارتفاع بوته اشاره داشتند و براي صفات  فزایشی ژنا افزایشی و غیر
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تر  رویا و زایا اثر افزایشی ژن را مهمهاي  زایا، طول شاخههاي  زودرسی، تعداد قوزه، تعداد شاخه
  . دانستند

ح ارقام ، اصال)ویژه براي برداشت مکانیزه به(ضرورت مکانیزه کردن زراعت پنبه  امروزه با توجه به
رو، شناخت   از این.اي برخوردار است از اهمیت ویژههاي زراعی ماشینی  جدید مناسب براي سیستم

هاي مناسب گیاهی  ریزي و اصالح تیپ عملکرد و صفات مورفولوژیک در برنامهات ژنتیکی یخصوص
میزان و عمومی و خصوصی پذیري   اجزاي ژنتیکی ترکیبدر این تحقیق، . پنبه حائز اهمیت است

  .  مورد مطالعه قرار گرفته استپنبه در شش رقم امید بخش صفات هتروزیس
  

  ها مواد و روش
هتروزیس در شش میزان عمومی و خصوصی و پذیري    ترکیبقابلیتمنظور بررسی و مطالعه   به

یک طرفه در ایستگاه دي آلل هاي  ، تالقی(.Gossypium hirsutum L)رقم امید بخش پنبه 
 16 درجه و 37دقیقه طول شرقی و 12  درجه و55 مشخصات جغرافیایی با(شاورزي گنبد تحقیقات ک

. انجام گرفت)  لوم- کلی-بافت خاك سیلتیو  متر ارتفاع از سطح دریا 45 با ،شمالی دقیقه عرض
، )ازبکستان (6-3، تاشکند)یونان (818312، )استرالیا (2اکرا ، ساي)اسپانیا (1 تابالدیال:والدین شامل

 100  در قطعات تالقیفاصله بین خطوط.  بودند)پاکستان (557- و ب)بلغارستان (603- 4شیرپان
ماه اوایل تیر تا  ماه از اواخر.  در نظر گرفته شدمتر سانتی 30 و فاصله گیاهان روي خطوط متر سانتی

 گرفت جام والدین مادري انتخاب و عمل اخته سازي با دست انهاي  شهریور، هر روز بعدازظهر غنچه
همچنین هر روز تعدادي از .  گرفتوالد پدري انجامهاي  صبح روز بعد عمل گرده افشانی با گلو 

خودگشن هاي  دو رگ شده و گلهاي  گل .شدند خودگشن والدینی از طریق پاکت گذاري، هاي  غنچه
وش ه، پس از شکوفایی غوز. از همدیگر متمایز شدند مشخصهاي  شده به تفکیک با بستن اتیکت

جین زده شد و سپس بذر حاصله  گیري یا خودگشنی بطور جداگانه برداشت وحاصل از هر دورگ
 والد 6همراه با   دورگ15 ،1383در سال  .جهت کشت و بررسی هیبریدها در سال آتی نگهداري شد

هاي متعارف ایستگاه  مطابق برنامهعملیات کاشت، داشت و برداشت . مورد بررسی قرار گرفتند
                                                

1- Tabladila 
2- Siokra 
3- Tashkant 
4- Shirpan 
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 متري و با الگوي کاشت 6 خط 4یک از تیمارها در هر کرت، در  هر .انجام پذیرفتحقیقات پنبه ت
 و از در نظر گرفته شد عنوان حاشیهه  متر از انتهاي خطوط ب5/0. ند کشت گردیدمتر سانتی 80×20

وزه ق تعداد، وزهق وزن متوسط،  چین اولمحصول، وش عملکردچون  یصفات. حذف شدندها   بقیه بوته
 طول، زایاهاي   شاخهتعداد،  بلندترین شاخه رویاطول، رویاهاي   شاخهتعداد،  بوتهارتفاع، در بوته

 مورد  نمونه انتخابی از هر کرت10، با استفاده از اصلی اولین گره از ساقه فاصله و شاخه زایاي میانی
  . ارزیابی قرار گرفتند

. کامل تصادفی انجام گردیدهاي  اري طرح بلوكبر اساس مدل آمها   تجزیه واریانس اولیه داده
قابلیت به  اثر ژنوتیپ. گریفینگ انجام شددوم  روش 1تجزیه و تحلیل ژنتیکی نیز بر اساس مدل 

تعیین اهمیت نسبی هر یک از . تفکیک گردید) SCA (و خصوصی) GCA (عمومیپذیري   ترکیب
  و از طریق محاسبۀ نسبت) 1978( با روش بیکرها   اثرات افزایشی یا غالبیت ژن
[2δ2gca/(2δ2gca+ δ2sca)]چنانچه این نسبت برابر یک شود بر اساس این روش  . تعیین شد

 به 5/0 بااین نسبت  برابر شدن. باشد  می که تمامی اثرات، ناشی از اثرات افزایشیبدین معنی است
تر   کوچک5/0ین نسبت از  ااگرواریانس اثرات افزایشی و غیرافزایشی است و تساوي نقش مفهوم 

در کنترل این ) غالبیت، فوق غالبیت و اپیستازي( شود، گویاي نقش مؤثرتر و مهمتر اثرات غیرافزایشی
  .باشد  میصفات

میزان هتروزیس هر هیبرید، از تفاضل مقدار عددي صفت در هیبرید مورد نظر از میانگین والدین 
براي تجزیه واریانس و آزمون . آزمون قرار گرفت مورد LSD بودن آن به روشدار  معنیمحاسبه و

بارو و گورس، ( 21-آلل دايافزار  آلل از نرم و براي تجزیه داي )SAS )1999از نرم افزار ها   میانگین
  .استفاده شد )1993

  
  نتایج و بحث

. گزینش والدین در اصالح نباتات مستلزم شناخت میزان تنوع و ارزش ژنوتیپی صفت است
هاي اصالحی با   مؤثر والدین و روشانتخابنوع ژنتیکی موجود در یک جمعیت و همچنین ارزیابی ت

براي برآورد تنوع از تکنیک تجزیه واریانس و براي . شود انجام می آماري  هاي  از تکنیکگیري ه بهر

                                                
1- Diallel2 
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  هبر اساس نتایج تجزی .شود آلل استفاده می هایی مانند دي برآورد اجزاء واریانس ژنتیکی از طرح
فاصله  و عملکرد وش، وزن قوزه، تعداد شاخه رویا، طول شاخه زایاي میانیصفاتی چون  واریانس،

 دار  معنی درصد5 و محصول چین اول در سطح  درصد1احتمال اولین گره از ساقه اصلی در سطح 
 .بودند دار یمعنغیر تعداد قوزه در بوته، ارتفاع بوته، طول بلندترین شاخه رویا و تعداد شاخه زایا. شد

وتحلیل   هاي مورد بررسی و امکان تجزیه  شدن صفات بر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپدار معنی
وتحلیل ژنتیکی صرفاً روي   هاي بیومتریک داللت دارد، از این رو، تجزیه ژنتیکی صفات از طریق روش

  .)1 جدول (دار شدند صفاتی انجام پذیرفت که در تجزیه واریانس معنی
 تعیین اثرات ،آلل اطالعات مفیدي در خصوص رفتار و نحوة کنترل ژنتیکی صفات کمی یه ديتجز

 برتر هاي ژنوتیپ تعیین کارآمدي بهنژادي در بهبود صفت و همچنین شناسایی وپذیري  قابلیت ترکیب
قابلیت نتایج تجزیه واریانس . سازد و نگهداري آنها بعنوان والد در برنامه اصالحی فراهم می

 ارائه شده 1 صفات مورد بررسی، در جدول) SCA( و خصوصی) GCA( عمومیپذیري   ترکیب
 براي تمامی صفات در سطح احتمال )GCA( میانگین مربعات بدست آمده،بر اساس نتایج  .است

عمومی و همچنین پذیري    شد که بیانگر اختالف والدین مختلف از نظر ترکیبدار  معنی درصد1آماري 
 همچنین. باشد  میآتیهاي  خاب یک ترکیب شونده عمومی مناسب جهت شرکت در تالقیامکان انت

  .باشد  میدهنده نقش و تأثیر عمل افزایشی ژن در کنترل این دسته از صفات نشان
درصد و براي صفات عملکرد وش و  یک  براي متوسط وزن قوزه در سطحSCAمیانگین مربعات 

 شد، که بیانگر نقش عمل غیرافزایشی ژن در کنترل دار  معنید درص5رویا در سطح هاي  تعداد شاخه
هاي ژنتیکی مذکور روي صفات مورد در این ارتباط نتایج تجزیه ).5جدول( باشد میصفات مذکور 

  .گیردبررسی به تفکیک مورد بحث قرار می
 تا 557-ب رقم کیلوگرم در هکتار براي 2787 ازدامنه تغییرات عملکرد وش براي والدها  :عملکرد وش

 2883با  )557-ب×6-تاشکند( دورگ.  بدست آمد603- شیرپان  کیلوگرم در هکتار براي رقم3592
 کیلوگرم در هکتار بیشترین 3880  با عملکرد)603- شیرپان × تابالدیال( کیلوگرم در هکتار کمترین و دورگ

 - 7/177 ازعمومی عملکرد وش ذیري پ  دامنه تغییرات اثرات ترکیب). 2جدول ( مقدار وش را تولید کردند
عمومی ارقام پذیري   اثرات ترکیب). 3جدول ( متغیر بود 603- شیرپان براي رقم 161 تا 557-ب براي رقم

 در این ارقامها   مثبت بود که بیانگر نقش بیشتر اثرات افزایشی ژن 818312 و تابالدیال، 603- شیرپان
 دار  معنیمثبت وپذیري    که داراي عملکرد زیاد و ترکیب تابالدیالو  603- شیرپان بنابراین از ارقام. باشد می
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دامنه  .استفاده کردجهت افزایش عملکرد وش هاي اصالحی مبتنی بر انتخاب،  برنامهتوان در    میباشند می
- ب × 6- تاشکند( براي تالقی - 250از نظر عملکرد وش ها   خصوصی دورگپذیري   تغییرات اثرات ترکیب

 هاي استفاده از دورگبنابراین،  ).4جدول (  متغیر بود)603-شیرپان × 557- ب ( براي دورگ284ا ت) 557
 ،)6- تاشکند×تابالدیال (، )557- ب× تابالدیال  (،)603- شیرپان × 557- ب( ،)818312 × 557-ب(
پذیري   داراي ترکیبکه  )اکرا ساي × 603- شیرپان(  و،)818312× اکرا  ساي(، )818312 × 6- تاشکند(

گیري  اصالحی مبتنی بر دورگهاي  براي افزایش عملکرد وش در برنامه  هستند،دار  معنی وخصوصی مثبت
به . بود)  درصد6/23() 818312×557- ب( بیشترین مقدار هتروزیس مربوط به تالقی. خواهد بودمفید 

و  )603-شیرپان×557-ب(، )ااکر ساي×603- شیرپان(، )557- ب×تابالدیال(هاي  القیتدنبال این دورگ، 
 درصد داراي درصد 8/17، 8/17، 6/19، 3/20ترتیب با  نیز با اختالف آماري به) 818312×اکرا ساي(

برتري عملکرد افراد دورگ نسبت به نشان دهندة هتروزیس میزان ). 5جدول (ی بودند یهتروزیس باال
بنابراین . پذیر است امکان) F1(تولید بذر هیبرید ست و استفاده تجاري از پدیدة هتروزیس با والدین آنها

  .هاي مذکور براي تولید ارقام هیبرید پنبه مناسب و قابل توصیه خواهند بود دورگ
 گرم  2/5  با  6-تاشکندو  تابالدیالکمترین و ارقام  گرم 8/3  بااکرا  ساي والدین رقم بیندر: وزن قوزه

ترتیب با  هب )6-تاشکند× اکرا  ساي( و )557-ب× اکرا  ساي( هايدورگ. بیشرین وزن قوزه را داشتند
پذیري   دامنه تغییرات اثرات ترکیب). 5 جدول( م کمترین و بیشترین وزن قوزه را داشتندر گ6/5  و 0/5

). 6 جدول(  بودمتغیر 6-تاشکند براي رقم 204/0تا اکرا  ساي  براي رقم-208/0عمومی وزن قوزه بین 
منفی  557-ب واکرا  سايارقام مثبت و براي  تابالدیال و 6-تاشکند عمومی ارقامیري پذ  اثرات ترکیب

  و6-تاشکندبنابراین از ارقام . باشددر این ارقام میها   بود که بیانگر نقش بیشتر اثرات افزایشی ژن
 وزن قوزه در جهت افزایشتوان میباشند مثبت میپذیري   که داراي وزن قوزه زیاد و ترکیب تابالدیال

پذیري دامنه تغییرات اثرات ترکیب). 3 جدول( اصالحی مبتنی بر انتخاب سود جستهاي  در برنامه
 براي 466/0تا ) 6-تاشکند× تابالدیال ( براي تالقی - 196/0وزن قوزه بین  ها از نظرخصوصی دورگ

 براي ) درصد4/27(باالترین مقدار هتروزیس ). 4 جدول( متغیر بود) 818312 × 557-ب( دورگ
و تولید دو والد مذکور بنابراین از طریق تالقی  ).5 جدول( بدست آمد )6-تاشکند× اکرا  ساي (تالقی

  .برداري کرد توان از پدیدة هتروزیس در جهت افزایش وزن قوزه بهره هیبرید می
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 7/0 تیب باتر بهاکرا  سايو  557-ب ین والديرویاهاي  تعداد شاخه براي صفت: رویاهاي  تعداد شاخه
با  )557-ب × 6-تاشکند( دورگ همچنین .رویا داشتندهاي  تعداد شاخه کمترین و بیشترین 9/2 و

  بیشترین شاخه رویا را تولید کردند7/2 با )818312× اکرا  ساي (شاخه کمترین و دورگ 2/1 میانگین
. 603-شیرپانو  6-تاشکند عمومی ارقامپذیري    اثرات ترکیببا توجه به منفی بودن). 2 جدول(

اصالحی مبتنی بر هاي  رویا در برنامههاي  تعداد شاخه در جهت کاهش توان ارقام میاین بنابراین از 
)  درصد2/32( )اکرا ساي× تابالدیال ( بیشترین مقدار هتروزیس مربوط به تالقی .انتخاب سود جست

   ).5 جدول( بود
 تا )557-برقم (متر   سانتی7/13بین ها   راي والددامنه تغییرات این صفت ب: انییطول شاخه زایاي م

ترتیب با  هب )اکرا ساي× تابالدیال ( و) 557-ب × 6-تاشکند(هاي دورگ. بود) 818312 رقم( 4/22
دامنه تغییرات ). 2جدول( کمترین و بیشترین طول شاخه زایاي میانی را داشتند متر  سانتی6/24 و 4/11

 متغیر) اکرا  سايبراي رقم( 128/3تا ) 557-ب براي رقم( -568/3 عمومی بینپذیري   اثرات ترکیب
استفاده از  ،)1جدول (ا عملکرد وش این صفت ببا توجه به همبستگی مثبت بنابراین  ).3 جدول( بود
مناسب خواهد  صفتاین افزایش منظور  به ،اصالحی مبتنی بر سلکسیونهاي  در برنامهاکرا  ساي رقم
 به منظور تولید ارقام مناسب ها که هدف اصالح پنبه کاهش طول شاخه یهمچنین در صورت. بود

هاي   دورگ.هاي اصالحی مناسب خواهد بود در برنامه 557-باستفاده از رقم برداشت مکانیزه باشد، 
پذیري   داراي ترکیب )اکرا ساي × 6-تاشکند( و) 603-شیرپان× تابالدیال (، )اکرا ساي× تابالدیال (

اصالحی مبتنی بر هاي  زایا در برنامههاي  توانند براي افزایش طول شاخهمیو  بودندخصوصی مثبت 
-شیرپان× تابالدیال (  براي تالقی)درصد 1/22(مقدار هتروزیس  بیشترین. گیري مفید باشند دورگ

   ).5جدول(آمد بدست  )603
 براي رقم( متر سانتی 3/4ها   براي والد دامنه تغییرات این صفت :فاصله اولین گره از ساقه اصلی

 × 6- تاشکند( و) 818312 × 557-ب( هايدورگ. بود )اکرا  سايبراي رقم( متر سانتی 1/7تا  )تابالدیال
متر بیشترین  سانتی5/7با ) اکرا ساي × 6-تاشکند(کمترین و دورگ  متر سانتی9/3دو با  هر )557-ب

عمومی براي این پذیري   تغییرات اثرات ترکیبدامنه ). 2 جدول( فاصله گره از ساقه اصلی را داشتند
اثرات ). 3 جدول(  بودمتغیر )اکرا  سايبراي رقم( 056/1 تا ) 557-ب رقمبراي ( -924/0صفت بین 

 دار معنی  در جهت منفی و557-بمثبت و براي رقم  در جهتاکرا  سايعمومی رقم پذیري   ترکیب
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 منفیپذیري    اولین گره از ساقه اصلی کم و ترکیب که داراي فاصله557-ب از رقم ،بنابراین. بود
اثرات . استفاده کردتوان  ی با تیپ کالستر و مناسب برداشت ماشینی میهای د در جهت تهیه بوتهباش می

تا ) 818312 × 6-تاشکند(تالقی در  -046/1 براي این صفت ازها پذیري خصوصی دورگ ترکیب
 هتروزیس مثبت مقادیربیشترین ). 4جدول( متغیر بود) ااکر ساي × 6-تاشکند( براي دورگ 025/1

تابالدیال (و ) 603-شیرپان× تابالدیال ( هاي  تالقیترتیب در هب)  درصد-8/22(و منفی  )درصد 2/65(
بدیهی است براي اصالح ارقام پاکوتاه و همچنین تولید ارقام ). 5جدول (بدست آمد ) اکرا ساي× 

تر و مشارکت آنها در برنامۀ  کوتاهاي  با فواصل میانگرههایی  ه از ژنوتیپاستفادمناسب برداشت ماشینی، 
  .تر خواهند بود ، مناسبها تالقی

  
  کلیگیري  نتیجه

براي   6-تاشکندو  تابالدیالبراي عملکرد وش، ارقام  603- شیرپان و تابالدیالدر بین والدین ارقام 
نشان عمومی را پذیري    زایا بیشترین ترکیببراي صفت طول شاخهاکرا  سايمتوسط وزن قوزه و رقم 

  .مذکور شناسایی شدندصفات اصالح  براي  عمومیهبهترین ترکیب شونددادند و بعنوان 
 براي صفاتی چون طول شاخه زایاي ،SCA و GCA نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بر اساس

کرد وش، متوسط وزن قوزه و میانی و فاصله اولین گره از ساقه اصلی جزء افزایشی ژن و براي عمل
نسبت بیکر نیز نتایج فوق در . رویا هر دو جزء افزایشی و غیرافزایشی ژن نقش دارندهاي  تعداد شاخه

. ها در کنترل صفات مذکور را تایید کرد  خصوص مؤثرتر بودن هر یک از اثرات افزایشی یا غالبیت ژن
هاي سلکسیونی و براي  گیرند روش ن قرار میبنابراین براي صفاتی که تحت کنترل اثرات افزایشی ژ

گیري و تولید ارقام هیبرید  گیرند روش دورگ افزایشی ژن قرار می صفاتی که تحت تاثیر اثرات غیر
  . تر خواهد بود مناسب

تعداد طول شاخه زایاي میانی، براي صفات برآورد شده خصوصی پذیري  قابلیت توارثمیزان 
 داللت بر سهم) 56/0 و 61/0، 63/0ترتیب  به(ین گره از ساقه اصلی رویا، و فاصله اولهاي  شاخه
، بنابراین چنین صفاتی براحتی از یک نسل به داردگیري این صفات  ژن در شکلاثرات افزایشی بیشتر 

پذیري خصوصی براي صفت   توارث. دهند پاسخ بهتري به سلکسیون نشان مینسل دیگر منتقل و 
بنابراین در کنترل آن دارد،  سهم باالي اثرات غیرافزایشی داللت برکه  برآورد شد 26/0عملکرد، 

واکنش این صفت به سلکسیون نیز در مقایسه با صفاتی که تحت کنترل اثرات افزایشی ژن قرار دارند، 
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 برايدرصد و 8/15وزن قوزه  درصد و براي 6/23براي عملکرد  درصد هتروزیس بیشترین .کمتر است
 براي فاصله اولین گره از ساقه اصلی مقدار درصد .برآورد شددرصد  3/3 میانیطول شاخه زایاي 

منفی بودن متوسط هتروزیس براي این صفت بیانگر گرایش . برآورد گردید) -7/7( هتروزیس منفی
همبستگی   وزن قوزه و طول شاخه زایا،در بین صفات مورد بررسی. طرف والد کمتر است بهرگ دو

انتخاب چنین ، بنابراین ) درصد32 و 43ترتیب با  به(نشان دادند با عملکرد وش دار  معنیمثبت و 
تواند بطور غیرمستقیم  میو با عملکرد همبستگی مثبت دارند، بوده پذیري باال  وراثتداراي صفاتی که 

  .مؤثر و مفید واقع گردددر اصالح عملکرد پنبه 
  

هاي پنبه با استفاده از روش دوم  صفات مورد بررسی ژنوتیپپذیري    تجزیه واریانس قابلیت ترکیب-1جدول 
  گریفینگ و برآورد پارامترهاي مختلف ژنتیکی

  MS میانگین مربعات 
  منابع تغییرات

 SOV  

 درجه
 آزادي
df 

 متوسط وش عملکرد
 وزهقوزن 

 تعداد
هاي  شاخه

 رویا

  شاخهطول
 ي میانیزایا

 اولین فاصله
گره از ساقه 

 اصلی

Rep(  2 4/300874(تکرار   20465/0  48048/0  7095/16  19254/2  
G(  20 **5/313683 (ژنوتیپ  **592/0  **846/0  **722/39  **061/4  
GCA(  5 **7/185302(پذیري عمومی   ترکیب  **204/0  **800/0  **281/38  **632/3  
SCA(  15 *31/77647( خصوصی پذیري  ترکیب  **195/0  *111/0  894/4  594/0  

Error( 40 94659 088/0 (خطا  169/0  517/13  303/1  
CV%(  8/8(ضریب تغییرات   8/5  8/22  7/19  9/20  

37/0  †† نسبت بیکر  01/0  76/0  96/0  83/0  
0/13  درصد هتروزیس  9/15  6/8  3/3  7/7-  

h2 ns(  26/0 (پذیري خصوصی   وراثت  01/0  61/0  63/0  56/0  
h2 bs(  70/0 (پذیري عمومی   وراثت  85/0  80/0  66/0  68/0  

r(  1 **43/0(ضریب همبستگی با عملکرد   02/0-  **32/0  10/0  
  درصد 1 و 5  درسطح احتمالدار ترتیب معنی ه ب**و *

ها    براي تخمین اهمیت اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن[2δ2gca/(2δ2gca+ δ2sca)] نسبت ††
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  . پنبهزمایش داي آللدر آها   والدین و دورگ کمی درمیانگین عملکرد صفات  -2 جدول
   اولین گرهفاصله

 اصلیاز ساقه 
 )متر سانتی(

 شاخه زایاي طول
 )متر سانتی( میانی

هاي   شاخهتعداد
 رویا

وزن  متوسط
 )گرم( وزهق

  وش عملکرد
 )کیلوگرم در هکتار(

ف ها والدین و دورگ/ صفات
ردی

  

3/4  1/16  8/1  2/5  3432 Tabladila 1 
1/7  3/21  9/2  8/3  3105 Siokra 2 
9/6  4/22  1/2  5/4  3216 818312 3 
7/5  3/17  1/1  2/5  3003 Tashkant6 4 
5/4  7/13  9/1  1/4  2787 B557 5 
2/6  2/18  7/0  7/4  3592 Shirpan 603 6 
6/2  3/8  91/0  77/0  4069 LSD 0.05  
6/6  6/24  4/2  4/5  3789 Tabladila×Siokra 1 
4/4  7/17  9/1  3/5  3666 Tabladila×818312 2 
0/5  2/18  2 3/5  3720 Tabladila×Tashkant6 3 
2/4  0/14  7/1  3/5  3734 Tabladila×B557 4 

3/6  2/21  5/1  4/5  3880 Tabladila×Shirpan 603 5 
3/6  3/23  7/2  3/5  3717 Siokra×818312 6 
5/7  8/23  4/2  5/5  3408 Siokra ×Tashkant6 7 
1/5  3/18  7/1  0/5  3318 Siokra×B557 8 
9/6  8/22  2/2  2/5  3803 Siokra×Shirpan 603 9 
3/4  9/16  4/1  3/5  3605 818312×Tashkant6 10 
9/3  9/14  3/1  4/5  3713 818312×B557 11 
9/4  7/18  6/1  2/5  3687 818312×Shirpan 603 12 
9/3  4/11  2/1  6/5  2883 Tashkant6×B557 13 
8/5  6/20  7/1  3/5  3376 Tashkant6×Shirpan603 14 
8/4  9/15  8/1  1/5  3753 B557×Shirpan 603 15 
77/1  58/5  62/0  39/0  562 LSD  0.05  
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   رقم امید بخش پنبه6ورد بررسی در معمومی والدها براي عملکرد و سایر صفات پذیري    مقادیر ترکیب-3جدول 
   اولین گره فاصله

 اصلیاز ساقه 
    شاخهطول
 ي میانیزایا

هاي   شاخهدادتع
 رویا

 ردیف والدین وش عملکرد وزهق وزن متوسط

390/0-  310/0-  054/0  154/0 ** 1/157 ** Tabladila 1 
056/1 ** 128/3 ** 571/0 ** 208/0- ** 6/18-  Siokra 2 

074/0-  724/0  050/0  021/0-  6/52  818312 3 
036/0-  610/0-  233/0- ** 204/0 ** 7/174- ** Tashkant6 4 

924/0- ** 568/3- ** 129/0-  117/0- ** 7/177- ** B557 5 
368/0  636/0  313/0- ** 013/0-  161** Shirpan 603 6 
213/0  685/0  077/0  055/0  3/57  se[g(i)]  

  . درصد1 درصد و 5 در سطح احتمال دار  معنیترتیب ه، ب**و *
  

 رقم 6حاصل تالقی هاي   دورگخصوصی عملکرد و سایر صفات مورد بررسی درپذیري    مقادیر ترکیب-4جدول 
  امید بخش پنبه

   اولین گره فاصله
 اصلیاز ساقه 

 شاخه طول
 ي میانیزایا

هاي   شاخهتعداد
 رویا

 وزن متوسط
 هزوق

 ردیف ها دورگ وش عملکرد

513/0  147/3 ** 004/0  349/0 ** 8/165  Tabladila×Siokra 1 
592/0-  382/1-  009/0-  029/0  7/29-  Tabladila×818312 2 
004/0  485/0  744/0 ** 196/0- * 6/252 ** Tabladila×Tashkant6 3 
025/0  724/0-  004/0  191/0 * 5/269 ** Tabladila×B557 4 

867/0 ** 239/2 * 046/0-  120/0  9/76  Tabladila×Shirpan 603 5 
104/0-  847/0  241/0 * 424/0 ** 6/197 * Siokra×818312 6 

025/1 ** 614/2 ** 258/0 * 399/0 ** 6/116  Siokra ×Tashkant6 7 
521/0-  105/0  580/0- ** 254/0 ** 2/29  Siokra×B557 8 
021/0  401/0  104/0  283/0 ** 9/175 * Siokra×Shirpan 603 9 

046/1- ** 815/1- * 255/0- * 012/0  4/241 ** 818312×Tashkant6 10 
525/0-  890/0-  392/0- ** 466/0 ** 7/352 ** 818312×B557 11 

850/0- ** 328/1-  024/0-  129/0  6/11-  818312×Shirpan 603 12 
596/0-  024/3- ** 209/0-  441/0 ** 1/250- ** Tashkant6×B557 13 
021/0-  972/1 * 408/0 ** 037/0  7/95-  Tashkant6×Shirpan 603 14 
100/0-  197/0  404/0 ** 124/0  2/284 ** B557×Shirpan 603 15 

329/0   061/1  119/0  086/0  8/88  se[g(i)-g(j)] 16 
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   پنبهدر آزمایش داي آللها   دورگصفات و سایر  عملکرد )اساس میانگین والدین بر( درصد هتروزیس مقایسه -5 جدول
 اولین گره فاصله

 اصلیاز ساقه 

   شاخه طول
 زایاي میانی

   تعداد
 رویاهاي  شاخه

   متوسط
 وزهقوزن 

   عملکرد
 وش

 ردیف ها دورگ/  صفات

8/22-  3/19  2/32  9/19  8/15  Tabladila×Siokra 1 
8/21-  4/17-  3/7-  9/8  3/10  Tabladila×818312 2 

3/9  9/1  7/9  6/2  5/15  Tabladila×Tashkant6 3 
8/17-  2-  3/5-  3/15  3/20  Tabladila×B557 4 
2/65  1/22  2/25  1/9  7/10  Tabladila×Shirpan 603 5 
3/46  7/9-  7/6  4/27  8/17  Siokra×818312 6 
4/11  6/18  8/23  4/22  5/11  Siokra ×Tashkant6 7 
2/5-  1/12-  1/5  2/26  7/12  Siokra×B557 8 
8/7  8/5  17 4/11  6/19  Siokra×Shirpan 603 9 
6/30  4/31-  7/12-  6/9  16 818312×Tashkant6 10 
8/52  3/30-  4/15-  3/24  6/23  818312×B557 11 
3/13  23-  6/5-  2/13  2/8  818312×Shirpan 603 12 
3/11-  6/22-  24-  6/21  5/0-  Tashkant6×B557 13 
9/11-  2/2  8/17  9/10  4/3  Tashkant6×Shirpan603 14 

9/3  4/5-  1/10  7/14  8/17  B557×Shirpan 603 15 
4/45  5/43  44 5/16  7/16  LSD 5% 16 
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Abstract 

In order to study of combining ability and heterosis in cotton (Gossypium 
hirsutum L.), six hopeful genotypes were crossed in a half-diallel scheme at 
Gonbad Research Station. Fifteen F1 hybrids along with six parents were grown in 
randomized complete block design with 3 replications, in 2004. Combining ability 
estimates were calculated according to method 2, model 1 of Griffing (1956a,b). 
Relative importance of general combining ability (gca) and specific combining 
ability (sca) was estimated by the Baker (1978) ratio. Analysis of variance showed 
that differences due to genotypes were significant for yield, boll weight, 
monopodial branches number, middle sympodial branches length and node 
distance from main stem (P≤0.01). The mean of squares due to gca effect were 
significant (P≤0.01) for all studied traits, and variances due to sca effect were 
significant for yield, boll weight and monopodial branches number. The results 
suggested that variation for number of monopodial branches, sympodial branches 
length and the distance between the first node on sympodial from the main stem, 
could be attributed to additive gene effects, whereas non additive gene effect 
accounts for seed cotton yield and boll weight is controlled by both additive and 
non additive gene effects. Among parents, tabladila and shirpan-603 had the 
highest GCA for seed cotton yield (P≤0.05). The highest heterosis for yield and 
boll weight was 23.6 and 15.8 percent, respectively. The results indicated the 
importance of heterosis breeding for effective utilization of non-additive genetic 
variance. The combinations with higher heterosis are sufficient for hybrid 
production in cotton breeding program. 
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