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 گياهي توليد هايپژوهش نشريه

 1313 ،اوّل شماره ،و يكم بيست جلد

http://jopp.gau.ac.ir 
 

 هایت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عاملتحلیل توارث کم
 

 2محمدهادی پهلوانی*و  1عمران عالیشاه

  اتگروه اصالح نبات دانشیار2 ،علمی مؤسسه تحقیقات پنبه ایرانتأهی وعض1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 21/12/12 ؛ تاریخ پذیرش: 12/12/11تاریخ دریافت: 
 

 1چكيده

های آماری عنوان یکی از روشها بههدف از انجام این مطالعه بررسی کارائی تجزیه به عامل

همراه ش رقم پنبه بههای شی و کیفی الیاف پنبه بود. بوتهیره در تحلیل نحوه توارث خواص کمچندمتغ

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی  1912ها در سال حاصل از تالقی آن 6Fنوترکیب نسل  الین 242

ها، شش عامل اول دلیل ایجاد اساس نتایج تجزیه به عاملآباد گرگان مورد بررسی قرار گرفتند. برهاشم

ها، سه عامل ه به مقادیر بار عاملدرصد شباهت بین شش والد مورد بررسی بودند. با توج 39بیش از 

ها نشان پالت امتیاز عاملرشد رویشی و کیفیت الیاف نام گرفتند. بای ،ترتیب عامل تولید وشهاول ب

تری تر مقادیر پایینداد که بیشترین تولید وش و رشد رویشی متعلق به رقم ساحل بود و ارقام زودرس

دادند. بیشترین امتیاز عامل کیفیت الیاف متعلق به رقم شماره  ها را به خود اختصاصاز امتیاز این عامل

ها هیچ الینی نبود که از نظر هر دو عامل بود و رقم ساحل از این نظر متوسط بود. در بین تالقی 222

های مورد بررسی از نظر امتیاز این دو عامل مقادیر رشد رویشی برتر باشد و بیشتر الین و تولید وش

مورد مطالعه، بیشترین امتیاز از نظر عامل  6Fهای خود اختصاص دادند. در بین الین حدواسط را به

ها رقم ساحل بود. پتانسیل باالی رقم ساحل و هایی بود که یک والد آنتولید وش متعلق به الین

دهنده های افزایشهای حاصل از آن نشان داد که این رقم همچنان یک مخزن بسیار قوی از ژنتالقی

-باشد. صادقویژه استان گلستان میهمّیت و کیفیت الیاف پنبه برای کشت در مناطق شمالی ایران بک
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ها از نظر عامل تولید وش بیانگر نتاج و قابلیت پیشگویی وضعیت تالقی -بودن روابط توارثی والد

مچینن بر اساس پذیری عمومی والدین پنبه مورد استفاده از نظر این عامل بود. همفهوم قابلیت ترکیب

توان همانند ها که خود ترکیب خطی از چند متغیر ساده هستند را می، عاملپژوهشنتایج این 

 ی مورد بررسی قرار داد. رهای معمولی در مطالعات ژنتیک کممتغی

 

 ، بار، امتیاز، عملکرد FA ،PCA کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

ی است که به دو صورت تتراپلویید و گونه زراع 02متشکل از ( .Gossypum spجنس پنبه )

درصد از سطح کشت پنبه جهان را به  12بیش از  های تتراپلوییدشوند. گونهبندی میدیپلویید گروه

صورت آبی بوده و ارقام ه(. کشت پنبه در ایران عمدتاً ب2226دهند )اسلیپر و پلمن، خود اختصاص می

( .G. herbaceum L( و دیپلویید ).G. hirsutum L)زراعی پنبه در کشور شامل ارقام تتراپلویید 

شوند )نورمحمدی و استان کشور کشت می 92هزار هکتار در  122هستند که در سطحی حدود 

موجب افزایش یکنواختی  G. hirsutum(. استفاده وسیع و مستمر از خزانۀ ژنی گونه 2219همکاران، 

(. از 2221شود )کانتارزی و همکاران، اصالحی میهای در زمینۀ ژنتیکی و محدودیت پیشرفت برنامه

عنوان یکی از راهبردهای اصلی در جهت توسعۀ تنوع ژنتیکی و تولید خزانه هرو، هیبریداسیون باین

 (. 2221 گیرد )عالیشاه،نژادی پنبه مورد توجه قرار میهای بهژنی ثانویه در برنامه

های محیطی، مقاومت به مکانیزه، مقاومت به تنش بهبود عملکرد، کیفیت الیاف، زودرسی، برداشت

گردند. تولید یک رقم گران پنبه محسوب میها و آفات و کیفیت دانه از مهمترین اهداف اصالحبیماری

یت و کیفیت الیاف و دانه برتر های رشدی، سازگاری، کماز متغیر جدید که از نظر تعداد نسبتاً زیادی

پنبه را به امری زمانبر و دشوار تبدیل نموده است. بهبود فیزیولوژیکی،  از ارقام موجود باشد، اصالح

سازی صفات مرتبط با محصوالت آن در صنایع نساجی، مورفولوژیکی و فنولوژیکی پنبه در کنار بهینه

گران این گیاه با تعداد بسیار زیادی متغیر است تا اصالح خوراکی، دارویی و شیمیایی موجب گردیده

دست آوردن اطالعات ژنتیکی و تحلیل نحوه توارث هالعه مواجه باشند. میزان این پیچیدگی ببرای مط

های آماری چندمتغیره با گردد. روشچندان می دو های تالقیمتغیرها در جوامع حاصل از طرح

 نمودن اطالعات تعداد زیادی متغیر درون یک عامل جدید و ارائه یک ساختار گرافیکی، امکانخالصه
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 اساس این معیارهای ترکیبی جدید و همچنین یافتن دلیل تفاوتها را برامتیازدهی و شناسایی ژنوتیپ

 (. 2222سازند )تاباچنیک و فیدل، ها را فراهم میو شباهت بین ژنوتیپ

کننده  بر استفاده از این تجزیه برای شناسایی عوامل پنهانی توجیهزیادی مبنی هایگزارش

متغیر مرتبط  20( با بررسی 1134در گیاهان زراعی وجود دارد. برامل و همکاران )همبستگی صفات 

تحت دو شرایط رشدی متفاوت نشان دادند  10:6Fهای با رشد بوته سویا در دو جامعه مختلف از الین

شی ها را عامل رشد رویخوبی توجیه نمایند و مهمترین آنهعامل توانستند ارتباط بین متغیرها را ب 3که 

ات فنولوژیک در یک همراه برخی دیگر از خصوصیّها همچنین از این عامل بهگذاری کردند. آننام

ای که بر مدل رگرسیون چندگانه استفاده نمودند تا تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمایند. در مطالعه

جاد شده بودند کراس ایسینگل 6افشان و جامعه آزادگرده 23هیبرید ذرت که از تالقی  94روی 

وسیله چهار عامل هصفات ب (تنوعهمبستگی )یا  درصد 62رفت، مشخص گردید که حدود صورت گ

گردد )خاوری خراسانی و همکاران، درصد( توجیه می 2/1و  2/14، 2/13، 1/24ترتیب هپنهانی اول )ب

 (تنوعمبستگی )یا هدرصد  4/24عامل پنهانی که حدود  9ها در گندم توانست (. تجزیه به عامل2211

(. 2220خصوصیت مربوط به عملکرد دانه و اجزای عملکرد را توجیه نماید )لیال و الخطیب،  12بین 

، اندازه خوشه و شاخص برداشت هر زیست تودهها همچنین نشان داد که سه عامل عملکرد مطالعه آن

کردند )لیال و الخطیب، درصد همبستگی بین صفات را توجیه می 3/11و  1/20، 6/23ترتیب یک به

ژنوتیپ  92از  شناسیریختصفت  11( نیز در تجزیه و تحلیل 2211نژاد و همکاران )(. خیاط2220

بودند  گذاری شدهصورت ارتفاع و عملکرد و خوشه نامهگندم دوروم نشان دادند که دو عامل اول که ب

ده بین صفات بودند. در گندم های مشاهده شدرصد همبستگی 2/21و  3/26ترتیب دلیل ایجاد هب

متغیر مربوط به خواص کیفی آرد  40ها برای یافتن دلیل وجود ارتباط بین همچنین از تجزیه به عامل

( با استفاده از روش 2223(. عالیشاه و همکاران )2223نمونه استفاده شد )کورتانژک و همکاران،  21

درصد از تنوع کل را توجیه  6/39چهار عامل که صفت کمی و کیفی پنبه را به  14ها، تجزیه به عامل

عنوان اجزای هزایا و درصد کیل را بنمودند کاهش دادند. همچنین عملکرد چین اول، طول شاخهمی

، تنوع و PCA1پالت  ( با استفاده از بای2212مؤثر در عملکرد گزارش کردند. عبدالسالم و همکاران )

های حاصل از تالقی 1Fهیبرید نسل  96همراه رقم پنبه به 1ل قرابت ژنتیکی موجود در یک جامعه شام

درصد  20مؤلفه اول توانستند حدود  0ها نشان دادند که ها را مورد مطالعه قرار دادند. آننآلل آدای

                                                             
1- Principal Component Analysis 
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درصد  4/16و  1/21ترتیب هژنوتیپ پنبه را توجیه نماید. دو مؤلفه اول که ب 40تنوع موجود بین 

گذاری گردیدند. سه صورت کیفیت الیاف و زودرسی و رشد قوزه نامهنمودند به میتغییرات را توجی

کردند مربوط به صفات رشدی و عملکرد درصد تغییرات موجود را کنترل می 22مؤلفه بعدی که جمعاً 

 بودند.

عنوان شاخص انتخاب نیز استفاده شده است. گادشالک و تیموتی ها بهاز نتیجه تجزیه به عامل

عنوان شاخص انتخاب عملکرد علوفه طی دو سیکل انتخاب ها را به( کارایی امتیاز عامل1133)

( مورد مطالعه و اثبات .Panicum virgatum Lبوته سویچگراس ) 161ای در یک جامعه شامل دوره

ند دهد استفاده از روش چدیگری نیز وجود دارد که نشان می هایها گزارشبر اینقرار دادند. عالوه

رایج تبدیل شده است، با این  ها در مطالعات مربوط به گیاهان به امری نسبتاًتجزیه به عامل متغیره

بر استفاده از این روش برای تفسیر و یافتن عامل ایجاد کننده همبستگی صفات  وجود گزارشی مبنی

؛ لیچ و 2212همکاران، های ژنتیکی مشاهده نشده است )اهریزاد و ویژه در زمینه استنباطهدر پنبه ب

( یافتن 1هدف از انجام این مطالعه )بطور کلی (. 2212؛ باراتیرویرمانی و پراکاش، 2212همکاران، 

 6Fهای آورنده شباهت بین افراد یک جامعه بزرگ پنبه شامل والدین و الین وجودههای پنهانی بعامل

( بررسی جامعه والدین 2و کیفیت الیاف؛ )ها از نظر تعدادی صفات مرتبط با کمیت حاصل از تالقی آن

( تحلیل گرافیکی 9شده و معرفی برترین ژنوتیپ در هر نسل و ) از نظر عوامل شناسایی 6Fج یو نتا

 ها از والدین به نتاج بود. نحوه توارث این عامل
 

 هامواد و روش

گوکوراوا و تابالدیال( و ، 222 اُکرا، شمارهدر این مطالعه بذور شش رقم پنبه )ساحل، نازیلی، سای

در ایستگاه تحقیقات پنبه  1912ها در سال های آنحاصل از برخی تالقی 6Fهای نوترکیب نسل الین

گرگان کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. هر شهر شمال غربی  11آباد گرگان واقع در کیلومتر هاشم

متر روی آن کشت سانتی 22فاصله  متر بود که بذور با 3واحد آزمایشی شامل یک خط کشت به طول 

متر بود. تعداد تکرار آزمایشی برای هر یک از سانتی 32گردیدند. فاصله خطوط کشت از یکدیگر 

تالقی  12حاصل از  6Fهای (. تعداد تکرار برای الین1شش والد مورد بررسی متغیر بود )جدول 

 920(. در کل آزمایش 9غیر بود )جدول مت 44تا  9مختلف مورد بررسی نیز بسته به تنوع موجود بین 

بود  6F هایخط کشت مربوط به الین 242آن مربوط به والدین و  60خط کشت وجود داشت که 
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بوته از نسل صورت گرفت و انتخاب تک 1939(. انجام تالقی بین والدین در سال 9و  1 های)جدول

2F ،های هرز و کوددهی، مبارزه با علف آغاز گردید. در طی فصل رشد عملیات داشت شامل آبیاری

کنترل آفات مطابق با استاندارد مؤسسه تحقیقات پنبه ایران برای منطقه صورت پذیرفت. عملکرد وش 

های هر خط صورت گرفت و در دو چین اول )نیمه اول مهر( و دوم )نیمه اول آبان( از روی کل بوته

از نسبت عملکرد چین اول به عملکرد برحسب گرم در کرت ثبت شد. زودرسی )ضریب رسیدگی( 

. برای (2212)عالیشاه،  کل )مجموع عملکرد در دو چین( محاسبه و برحسب درصد ثبت گردید

بوته تصادفی از هر کرت انتخاب و  0گیری تعداد قوزه در بوته، قبل از برداشت در چین اول، اندازه

ته گزارش گردید. همچنین متوسط ارتفاع ها شمارش و بر حسب تعداد قوزه در بوهای آنتعداد قوزه

دست هبوته محاسبه گردید. برای ب 0متر(، تعداد ساقه زایا و تعداد ساقه رویا نیز برای این بوته )سانتی

صورت تصادفی از هر خط انتخاب و هقوزه ب 92آوردن وزن قوزه، قبل از برداشت در چین اول تعداد 

ها از وش، درصد کیل الیاف ردید و پس از جداسازی دانهها برحسب گرم ثبت گمجموع وزن وش آن

فیت به آزمایشگاه نمونه الیاف جهت تعیین کی 920)نسبت وزن الیاف به وزن وش( تعیین گردید و 

(. در آزمایشگاه کیفیت الیاف مؤسسه تحقیقات پنبه ایران )واقع در 9و  1 هایلارسال شدند )جدو

 9)درصد(، کشش 2متر(، یکنواختی)میلی 1ها شامل طولگرگان( خصوصیات کیفی الیاف نمونه

)درصد( و  6)میکروگرم بر اینچ(، درخشندگی 0)گرم بر تکس(، شاخص میکرونر 4)درصد(، استحکام

 گیری گردید.  اندازه HVI2رسیدگی الیاف )درصد( با استفاده از دستگاه 

ت. میانگین، تعداد، حداقل و صورت گرف  SASافزارهای آماری توسط نرمکلیه تجزیه و تحلیل

دست آمد هب Proc Meansکارگیری دستور ه( با ب1صفت؛ جدول  12حداکثر متغیرهای مورد بررسی )

(SAS ،2224تجزیه به عامل .) ها با دستورProc Factor و برای محاسبه  3همراه با دوران واریمکس

دستورات الزم در ضمیمه آمده است(. رسم استفاده گردید ) Proc Scoreها نیز از دستور امتیاز عامل

 ( انجام شد.2/10/2 )نسخه Rافزار پالت در محیط نرمگراف بای

                                                             
1- Staple length 

2- Length uniformity ratio 

3- Strain 

4- Strength 

5- Micronair index 

6- Reflectance 

7- High Volume Instrument 

8- Varimax rotation 
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 .شده شش رقم پنبه صفت کمیتی و کیفیتی و همچنین تعداد خط کشت 11میانگین، حداقل، حداکثر  -1جدول 
 تابالدیال گوکوراوا 222شماره  سای اکرا نازیلی ساحل  صفت

 وزن الیاف

 رم()گ

 01/22 96/22 19/22 26/22 10/22 62/30 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/60 12/06 92/69 62/60 32/69 22/22 حداقل

 42/10 02/32 32/10 42/11 22/12 62/12 حداکثر

 وزن بذر

 )گرم(

 31/124 22/11 29/129 22/111 10/12 32/114 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 12/22 42/29 22/34 12/16 32/39 22/121 حداقل

 42/144 12/129 22/192 22/191 22/121 32/124 حداکثر

 برداشت اول

 )گرم(

 69/1422 22/1420 42/1910 22/112 22/1412 22/1400 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/202 22/122 22/622 22/212 22/1102 22/020 حداقل

 22/2102 22/1602 22/1392 22/1122 22/1632 22/1622 حداکثر

 برداشت دوم

 )گرم(

 26/431 62/921 12/912 22/244 20/429 22/329 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/122 22/192 22/112 22/022 22/992 22/020 حداقل

 22/112 22/402 22/242 22/1232 22/002 22/1222 حداکثر

 وزهتعداد ق

 02/12 22/11 42/11 24/12 92/12 12/12 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/2 62/3 62/2 92/3 92/1 22/1 حداقل

 62/12 22/16 62/10 22/10 92/11 92/12 حداکثر

 زودرسی

 )درصد(

 61/24 26/31 90/26 02/00 20/24 11/69 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 36/43 62/66 66/41 62/41 60/62 30/09 حداقل

 14/19 12/12 21/12 42/66 96/32 02/61 حداکثر

 وزن قوزه

 )گرم(

 23/6 40/0 22/6 04/6 64/0 63/6 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 26/4 92/4 10/0 42/0 12/4 13/0 حداقل

 23/2 12/6 90/2 20/2 64/6 41/2 حداکثر

 ارتفاع بوته

 متر(ی)سانت

 12/32 93/20 10/22 06/19 12/22 22/12 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/22 62/62 22/61 92/32 62/64 62/21 حداقل

 62/10 22/30 62/19 62/124 92/21 62/126 حداکثر
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 .شش رقم پنبه شده صفت کمیتی و کیفیتی و همچنین تعداد خط کشت 11میانگین، حداقل، حداکثر  -1جدول ادامه 
 تابالدیال گوکوراوا 222شماره  سای اکرا نازیلی ساحل  صفت

تعداد ساقه 
 رویا

 26/1 61/1 61/1 93/9 92/1 10/2 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 62/2 62/2 92/2 22/1 62/2 62/2 حداقل

 92/9 22/9 62/2 62/4 22/2 92/1 حداکثر

 تعداد ساقه زایا

 41/12 32/1 44/1 44/44 12/12 20/12 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/1 22/3 92/3 92/12 92/3 92/1 حداقل

 22/12 22/12 62/11 22/12 62/11 62/14 حداکثر

 طول الیاف
 متر()میلی

 41/21 36/22 02/21 96/21 22/92 12/21 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/23 12/20 92/26 92/26 42/23 42/21 حداقل

 42/91 92/91 02/92 32/92 22/92 62/92 حداکثر

شاخص 
میکرونیر 

)میکروگرم بر 
 اینچ(

 21/0 19/0 31/4 62/4 22/0 20/4 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 02/4 22/4 02/4 92/9 32/4 62/4 حداقل

 42/0 62/0 42/0 32/0 42/0 22/0 حداکثر

ی الیاف یکنواخت
 )درصد(

 10/22 20/29 13/26 22/22 62/20 32/39 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/64 02/62 02/61 22/61 32/61 42/20 حداقل

 22/12 92/34 22/19 92/31 22/12 12/14 حداکثر

استحکام الیاف 
 )گرم بر تکس(

 20/23 62/22 29/92 22/91 22/23 90/23 میانگین

 16 12 24 0 4 4 الینتعداد 

 20/62 22/20 62/26 22/21 22/22 22/26 حداقل

 42/94 32/92 62/99 12/92 62/21 22/99 حداکثر

 کشش الیاف
 )درصد(

 46/6 21/6 66/6 43/6 02/6 42/6 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 12/0 62/0 12/6 12/6 92/6 92/6 حداقل

 12/2 22/6 22/2 32/6 22/6 32/6 حداکثر

رسیدگی الیاف 
 )درصد(

 22/30 23/30 21/30 62/34 20/30 20/34 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 22/39 22/34 22/34 22/31 22/30 22/39 حداقل

 22/32 22/36 22/32 22/32 22/36 22/36 حداکثر

درخشندگی 
 )درصد(

 01/29 22/24 20/29 12/22 92/20 22/20 میانگین

 16 12 24 0 4 4 تعداد الین

 62/61 62/22 22/22 2/29 22/29 92/29 حداقل

 62/20 32/26 22/22 12/32 32/26 62/26 حداکثر
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 نتايج و بحث

خصوصیت مورد بررسی  12گین نشان داد که شش رقم پنبه مورد بررسی از لحاظ محاسبه میان

ررسی، رقم ساحل از نظر عملکرد کل )مجموع (. از شش ژنوتیپ پنبه مورد ب1 متفاوت بودند )جدول

های اول و دوم(، طول و یکنواختی الیاف وضعیت نسبتاً مناسبی داشت، اگرچه دیررس بود چین

های کیفیت زیاد و زودرس بود، ولی از نظر ویژگی (. رقم گوکوراوا دارای عملکرد نسبتا1ً)جدول 

تر های پاییناز نظر عملکرد و زودرسی در رتبهاکرا اگرچه الیاف وضعیت مناسبی نداشت. رقم سای

(. سه رقم نازیلی، شماره 1های کیفیت الیاف آن بسیار خوب بودند )جدول قرار گرفت، ولی ویژگی

 (. 1واسط داشتند )جدول  ات کمیتی و کیفیتی الیاف درجات حدو تابالدیال نیز از نظر خصوصیّ 222

خصوصیت یادشده در باال  12شش والد پنبه نیز از نظر  تالقی بین این 12حاصل از  6Fالین  242

تالقی  12های گیری قرار گرفتند که تنها میانگین صفت، تعداد الین، حداقل و حداکثر الینمورد اندازه

مورد بررسی برای صفات برداشت اول، برداشت دوم، وزن الیاف، وزن دانه، کشش و استحکام الیاف 

است(. نشان داده نشده  6Fالین  242های مربوط به ؛ داده9است )جدول  نشان داده شده 9در جدول 

های حاصل مشاهده شد و از ای بین والدین و تالقی، تنوع قابل مالحظهدست آمدهبهبراساس نتایج 

های تولید و کیفیت از نظر ویژگی 222شماره  × ساحلتالقی مورد بررسی نیز میانگین تالقی  12بین 

 ها بود.از سایر تالقیالیاف برتر 

آورنده همبستگی و تنوع در  وجودههای این مطالعه، ابتدا عوامل پنهانی بدر مرحله اول تجزیه داده

گیری شده، ماتریس خصوصیت اندازه 12اساس جامعه والدینی شناسایی شدند. برای این منظور، بر

بردار ویژه مرتبط با هر یک از  12ژه و مقدار وی 12همین ترتیب و به 12×12ضرایب همبستگی با ابعاد 

 mشامل  Fعامل شد. با تشکیل ماتریس  12مقادیر ویژه محاسبه گردید که منجر به شناسایی حداکثر 

فرد مورد مطالعه وضعیت ژنتیکی افراد مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه  nامتیاز برای هر یک از 

درصد شباهت بین شش والد مورد  39ایجاد بیش از  ها نشان داد که شش عامل اول دلیلبه عامل

گر همبستگی متغیرها با هر یک از ها که بیان(. با توجه به مقادیر بار عامل2بررسی بودند )جدول 

درصد  21گذاری شدند. اولین عامل بیش از ها شناسایی و نامباشد، ویژگی عاملها میعامل

بیشترین بار (. 2)جدول گذاری گردید عامل تولید وش نام و نمودرا توجیه می )یا تنوع( هاهمبستگی

( و وزن قوزه 24/2(، وزن دانه )14/2متعلق به متغیرهای وزن الیاف )تولید وش ها در عامل عامل

نمود، عامل رشد رویشی ها را توجیه درصد شباهت 16(. دومین عامل بیش از 2( بود )جدول 12/2)
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(، زودرسی 32/2ها در آن مربوط به صفات برداشت دوم )بار عاملیب ضرنامیده شد، زیرا بیشترین 

 19(. سومین عامل که بیش از 2( بود )جدول 34/2( و تعداد ساقه زایا )12/2(، ارتفاع بوته )-21/2)

ها متعلق به نمود، عامل کیفیت الیاف نام گرفت زیرا بیشترین بار عاملها را توجیه میدرصد شباهت

لیاف )طول، میکرونر )شاخص ظرافت الیاف(، یکنواختی، استحکام و کشش الیاف( صفات کیفیت ا

( -94/2بود. نکته جالب در عامل کیفیت الیاف این بود که بار عامل متغیر شاخص میکرونر منفی )

آمیز بودن تجزیه به (. نقش منفی این متغیر در این عامل گواهی بر موفقیت2دست آمد )جدول هب

تر بودن الیاف و گر ظریفباشد، زیرا پایین بودن شاخص میکرونر بیانسیر صحیح آن میها و تفعامل

ترتیب ههای چهارم، پنجم و ششم هر یک ب(. عامل2221باشد )عالیشاه، کیفیت باالتر آن نمونه می

ها تر آننمودند که با توجه به ارزش پاییندرصد روابط بین صفات را توجیه می 22/1و  10/1، 66/12

 (. 9ها خودداری شد )جدول گذاری آنعامل اول از نام 9نسبت به 

خصوصیت مورد بررسی را در شش عامل با کارایی  12ها توانست اطالعات تجزیه به عامل

ها( خالصه نماید. اهمیت عواملی نظیر تولید وش، رشد درصد توجیه همبستگی 39مناسب )با بیش از 

باشد، ها( در این جامعه پنبه قابل توجیه میتها )و یا تفاول شباهترویشی و کیفیت الیاف در کنتر

ها از نظر خصوصیاتی چون عملکرد الیاف، عملکرد وش، کننده در تالقیزیرا والدین انتخابی شرکت

 زودرسی، ارتفاع و خصوصیات کیفیت الیاف از تنوع نسبی مناسبی برخوردار بودند. 

ترین توان بهترین و یا ضعیفل تا سوم برای هر یک از افراد، میهای اوبا محاسبه امتیاز عامل

ها معرفی نمود. طبق ژنوتیپ را از نظر تولید وش، رشد رویشی و عامل کیفیت الیاف و یا سایر عامل

تعریف، هر چه امتیاز یک ژنوتیپی از نظر یک عامل باالتر باشد، آن ژنوتیپ از نظر آن ویژگی در 

بودن امتیاز ژنوتیپی  ین ترتیب باالترا هها قرار خواهد گرفت. ببه سایر ژنوتیپجایگاه برتری نسبت 

باشد. باال بودن دانه میپنبه برای عامل تولید وش گویای توانایی بیشتر آن ژنوتیپ از نظر تولید الیاف و

ی رویشی و هااین معنی است که آن ژنوتیپ تمایل به افزایش رشد اندامامتیاز از نظر رشد رویشی به

همین ترتیب کسب امتیاز باال توسط یک ژنوتیپ برای حجم گیاه و همچنین طول دوره رویشی دارد. به

های نماید. با پالت نمودن امتیاز عاملتری تولید میدهد که آن فرد الیاف مرغوبکیفیت الیاف نشان می

های اول تا متغیرهای جدید )عاملها از نظر این های والدینی، وضعیت آناول تا چهارم برای ژنوتیپ

 (. 2و  1چهارم( مورد بررسی قرار گرفت )شکل 
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هاي اول )تولید وش( و دوم )رشد رویشی( براي شش والد پنبه )ارقام: ساحل، نازیلی، پالت امتیاز عاملباي -1شکل 

 .وکوراوا و تابالدیال( مورد بررسی، گ022اکرا، شماره ساي

 

 
هاي سوم )کیفیت الیاف( و چهارم براي شش والد پنبه )ارقام: ساحل، نازیلی، ت امتیاز عاملپالباي -0شکل 

 .وکوراوا و تابالدیال( مورد بررسی، گ022اکرا، شماره ساي

 فاکتور اول

 سومفاکتور 

ور 
اکت

ف
چه

رم
ا

 
ور 

اکت
ف

وم
د
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هاي پنبه مورد بررسی هاي اول )تولید وش( و دوم )رشد رویشی( براي برخی از تالقیپالت امتیاز عاملباي -3شکل 

 .((6( و تابالدیال )5، گوکوراوا )(4) 022(، شماره 3اکرا )(، ساي0(، نازیلی )1الد: ساحل ))ارقام و
 

.خصوصیت کمی و کیفی شش والد پنبه 11روي  ها برتجزیه به عامل -0جدول   
 عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول صفت

 -11/2 -14/2 21/2 19/2 20/2 14/2 وزن الیاف )گرم(

 -21/2 26/2 -91/2 92/2 22/2 24/2 )گرم( وزن بذر

 30/2 -23/2 11/2 -11/2 -21/2 -22/2 )گرم( برداشت اول

 -92/2 -22/2 -29/2 22/2 32/2 26/2 )گرم( برداشت دوم

 92/2 66/2 19/2 22/2 92/2 -13/2 تعداد قوزه

 61/2 -29/2 20/2 -16/2 -21/2 -29/2 زودرسی )درصد(

 -20/2 19/2 -29/2 26/2 12/2 12/2 )گرم( وزن قوزه

 -10/2 29/2 22/2 22/2 21/2 12/2 متر()سانتی ارتفاع بوته

 -91/2 34/2 29/2 12/2 23/2 21/2 تعداد ساقه رویا

 12/2 24/2 -11/2 -22/2 34/2 -22/2 تعداد ساقه زایا

 -26/2 -96/2 -21/2 09/2 13/2 93/2 متر()میلی طول الیاف

 26/2 11/2 33/2 -94/2 -26/2 -24/2 شاخص میکرونیر )میکروگرم بر اینچ(

 -22/2 -23/2 12/2 11/2 22/2 14/2 )درصد(یکنواختی الیاف 

 -11/2 23/2 -26/2 39/2 26/2 22/2 )گرم بر تکس(استحکام الیاف 

 -26/2 -22/2 22/2 39/2 24/2 21/2 )درصد( کشش الیاف

 -12/2 13/2 21/2 49/2 -22/2 24/2 رسیدگی الیاف )درصد(

 -94/2 22/2 -62/2 -12/2 21/2 22/2 درخشندگی )درصد(

 22/1 10/1 66/12 42/19 64/16 19/21 میزان توجیه واریانس )درصد(

 43/39 23/29 39/69 12/01 22/92 19/21 درصد واریانس تجمعی

 — — — کیفیت الیاف رشد رویشی تولید وش نام عامل

 اولفاکتور 

ور 
اکت

ف
وم

د
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 .هاي حاصل از تالقی شش رقم پنبهنگین، حداقل، حداکثر برخی صفات کمیتی و کیفیتی و همچنین الینمیا -3جدول 

  تالقی
برداشت اول 

 )گرم(

 برداشت دوم

 )گرم(

 وزن الیاف

 )گرم(

وزن دانه 

 )گرم(

 کشش الیاف

 )درصد(

 استحکام الیاف

 )گرم بر تکس(

 222 شماره× ساحل 

 62/6 42/92 12/112 12/23 99/449 62/1026 میانگین

تعداد 

 الین

9 9 9 9 9 9 

 42/6 22/26 92/19 12/62 99/212 22/1462 حداقل

 22/2 22/90 22/124 12/12 22/322 22/1062 حداکثر

 نازیلی× ساحل 

 03/6 22/91 36/34 03/69 39/062 99/1423 میانگین

تعداد 

 الین

6 6 6 6 6 6 

 22/6 12/23 22/22 62/04 22/410 22/122 حداقل

 22/2 12/91 22/10 62/32 22/300 22/1222 حداکثر

 اکراسای× نازیلی 

 92/6 46/23 46/11 23/22 22/462 42/1460 میانگین

تعداد 

 الین

22 22 22 22 22 22 

 32/0 22/22 12/21 92/00 22/122 22/1222 حداقل

 12/6 12/99 22/129 92/16 22/100 22/2112 حداکثر

 222 شماره× نازیلی 

 23/6 91/21 21/36 21/61 22/924 463/1400 میانگین

تعداد 

 الین

44 44 44 44 44 44 

 92/0 12/29 12/63 12/00 22/122 22/102 حداقل

 42/2 22/94 22/112 12/11 22/232 22/1302 حداکثر

 گوکوراوا× نازیلی 

 40/6 41/21 02/10 32/21 03/691 62/1421 میانگین

تعداد 

 ینال

12 12 12 12 12 12 

 22/0 42/22 12/21 92/01 22/900 22/122 حداقل

 12/6 42/92 22/122 22/32 22/1222 22/1392 حداکثر

 تابالدیال× نازیلی 

 44/6 93/23 30/16 20/24 19/439 02/4123 میانگین

تعداد 

 الین

14 14 14 14 14 14 

 12/0 32/20 12/21 22/06 22/200 22/322 حداقل

 32/6 02/91 92/123 12/32 22/122 22/1302 حداکثر

 اکراسای× ساحل 

 60/6 19/92 42/123 02/63 42/421 26/1112 میانگین

تعداد 

 الین

12 12 12 12 12 12 

 12/0 22/22 22/66 32/42 22/990 22/222 حداقل

 22/2 42/96 12/144 42/10 22/1922 22/1202 حداکثر

 رااکسای×  222شماره

 22/6 00/21 16/12 11/22 62/022 22/1914 میانگین

تعداد 

 الین

10 10 10 10 10 10 

 22/0 22/20 12/26 42/03 22/222 22/322 حداقل

 22/6 22/92 22/112 22/33 22/310 22/1602 حداکثر
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 صل از تالقی شش رقم پنبه.هاي حامیانگین، حداقل، حداکثر برخی صفات کمیتی و کیفیتی و همچنین الین -3ادامه جدول 

  تالقی
برداشت اول 

 )گرم(

 برداشت دوم

 )گرم(

 وزن الیاف

 )گرم(

وزن دانه 

 )گرم(

 کشش الیاف

 )درصد(

 استحکام الیاف

 )گرم بر تکس(

 اکراسای× گوکوراوا 

 29/6 92/23 96/122 69/22 32/413 33/1912 میانگین

تعداد 

 الین

94 94 94 94 94 94 

 22/0 22/24 22/62 42/69 22/102 22/162 حداقل

 22/6 92/99 32/122 42/31 22/312 22/1122 حداکثر

 اکراسای×  تابالدیال

 96/6 22/23 33/12 92/21 09/941 03/1921 میانگین

تعداد 

 الین

11 11 11 11 11 11 

 22/0 22/22 02/21 22/00 22/122 22/322 حداقل

 02/2 32/99 02/112 22/11 22/1222 22/1212 حداکثر

 222شماره × گوکوراوا 

 12/6 36/23 01/16 62/20 39/422 99/1493 میانگین

تعداد 

 الین

92 92 92 92 92 92 

 22/0 22/29 22/22 22/01 22/192 22/1202 حداقل

 42/2 22/94 22/112 62/16 22/222 22/1262 حداکثر

 ساحل×  تابالدیال

 02/6 64/21 11/12 21/69 22/929 22/1420 میانگین

تعداد 

 الین

26 26 26 26 26 26 

 02/0 62/24 22/21 32/02 22/122 22/102 حداقل

 42/2 32/92 22/112 42/31 22/232 22/1322 حداکثر

 
، مشاهده 1پالت شکل با توجه به موقعیت نقاط مربوط به شش والد پنبه مورد بررسی روی بای

ی از عملکرد تولید وش زیاد، از رشد رویشی بیشتری نیز گردد که رقم ساحل ضمن برخوردارمی

کمترین مقادیر را از نظر این دو عامل نشان  222رقم گوکوراوا، نازیلی و شماره  9برخودار است. 

(. 1واسط را دارا بودند )شکل اکرا و تابالدیال نیز از نظر هر دو عامل مقادیر حدهای سایدادند. رقم

شود، هیچ رقمی که دارای تولید وش باال و رشد رویشی پالت مالحظه می بایگونه که در این همان

قرار دارند  1:1در راستای خط راست  کم باشد وجود ندارد زیرا نقاط مربوط به این شش والد تقریباً

، وضعیت شش والد مورد بررسی از نظر امتیاز عامل کیفیت الیاف بر 2پالت شکل (. در بای1)شکل 

شود، بیشترین کیفیت مشاهده می 2گونه که در شکل است. همان افقی نشان داده شدهروی محور 

و کمترین آن مربوط به گوکوراوا بود. کیفیت الیاف سایر ارقام از جمله  222الیاف متعلق به رقم شماره 

ساحل، متوسط بود. رقم ساحل یکی از ارقام ممتاز زراعی از لحاظ عملکرد و خواص کیفی الیاف 

ثیر شرایط نامطلوب محیطی در اواخر فصل رشد أرسد دیررس بودن این رقم و تنظر میهست، ولی با
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همین خاطر این رقم از نظر کیفیت شود و بههای چین دوم آن میسبب کاهش کیفیت الیاف در وش

ر ، نقاط مربوط به شش والد د1پالت شکل (. برخالف بای2الیاف در گروه متوسط قرار گرفت )شکل 

توان ارقامی را یافت که از نظر یک عامل امتیاز باال و قرار ندارند، بنابراین می 1:1راستای خط راست 

های زودرس دارای رشد (. امروزه شناسایی الین2از نظر عامل دیگر امتیاز پایینی داشته باشند )شکل 

نژادی پنبه های بهدر برنامهرویشی متعادل همراه با عملکرد و کیفیت الیاف باالتر از اهمیت باالیی 

 برخوردار است. 

آورنده همبستگی در جامعه والدینی که در  وجودهگذاری عوامل پنهانی بپس از شناسایی و نام

شده  از نظر امتیاز شش عامل پنهانی شناسایی 6Fالین  242مرحله اول تجزیه صورت گرفت، ارزیابی 

تر در های مهماز برخی تالقی 6Fالین  12تا چهارم برای  های اولپالت امتیاز عاملصورت گرفت. بای

نشان  9پالت شکل ها روی بایاست. موقعیت نقاط مربوط به تالقی نشان داده شده 4و  9های شکل

شد رویشی برتر باشد وجود ندارد، که این و ر دهد که هیچ الینی که از نظر هر دو عامل تولید وشمی

نژادی پنبه های بهتعادل رشد رویشی و زایشی و عملکرد ارقام در برنامه ویژگی امر ضرورت توجه به

خیر افتادن مرحلۀ زایشی در گیاه پنبه أدهد. تحریک یا تداوم رشد رویشی سبب به ترا نشان می

همین خاطر ارقام پابلند، غالباً از عملکرد وش قابل استحصال کمتری برخوردار هستند زیرا شود، بهمی

شدن دلیل مواجهههای تشکیل شده بخیر در فاز زایشی، بسیاری از غوزهأتداوم رشد رویشی و تدلیل هب

 های تالقی تابالدیالمحصول وش هستند. یکی از الین با سرمای پاییزه و عدم شکوفایی به موقع، فاقد

ترین رشد اکرا دارای بیشسای × های تالقی ساحلساحل دارای بیشترین تولید وش و یکی از الین ×

تابالدیال  × نازیلی، ساحل × 222های شماره شود الینطور که مشاهده می(. همان9رویشی بود )شکل 

نازیلی هم از نظر تولید وش و هم از نظر رشد رویشی کمترین امتیاز را در بین کلیه  × و ساحل

ز این دو عامل مقادیر های مورد بررسی از نظر امتیاهای مورد بررسی دارا بودند. بیشتر الینالین

-سای × نازیلی، ساحل × های ساحلهایی از تالقی(. الین9حدواسط را به خود اختصاص دادند )شکل 

های مورد بررسی الیاف بهتری در بین الین دارای کیفیت 222شماره  × تابالدیال و ساحل × اکرا، ساحل

از  6Fطورکلی یک الین ه(. ب4ودند )شکل کیفیت الیاف را کسب نم بودند، زیرا بیشترین امتیاز عامل

یفیت الیاف و کمترین امتیاز رشد و ک های تولید وشبیشترین امتیاز عامل 222شماره  × تالقی ساحل

ساحل و  × های تابالدیالحاصل از تالقی 6Fهمچنین دو الین (. 2و  1رویشی را کسب نمود )شکل 
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تولید وش و کیفیت الیاف داشتند و  هر دو عامل مناسبی از نظر گوکوراوا وضعیت نسبتاً × ساحل

 توانند پس از تکثیر مورد مطالعات تکمیلی و مقایسه با ارقام استاندارد قرار گیرند. می

 
هاي پنبه مورد بررسی )ارقام هاي سوم )کیفیت الیاف( و چهارم براي برخی از تالقیپالت امتیاز عاملباي -4شکل 

 .((6( و تابالدیال )5، گوکوراوا )(4) 022(، شماره 3اکرا )(، ساي0ی )(، نازیل1والد: ساحل )

 
)دارای  222تولید وش( با رقم شماره  حاصل تالقی رقم ساحل )دارای بیشترین امتیاز برای عامل

گردید که از نظر هر عامل تولید  6Fبه تولید یک الین بیشترین امتیاز برای عامل کیفیت الیاف( منجر

مورد مطالعه،  6Fهای (. در بین الین4و  9ت الیاف امتیاز باالیی کسب نموده بود )شکل وش و کیفی

ها رقم ساحل است هایی بود که یک والد آنه الینببیشترین امتیاز از نظر عامل تولید وش متعلق 

ود که هایی بترین امتیاز از نظر عامل تولید وش نیز مربوط به الینهمین صورت، پایین(. به9)شکل 

تولید وش( بود  ترین امتیاز برای عامل)دارای پایین 222ها یکی از ارقام نازیلی و یا شماره یک والد آن

ها از نظر عامل نتاج و وجود قابلیت پیشگویی وضعیت تالقی -(. صادق بودن روابط والد9)شکل 

اده برای این عامل است. این پذیری عمومی ارقام پنبه مورد استفتولید وش بیانگر مفهوم قابلیت ترکیب

ها ت تجزیه به عاملیید و نقش و اهمیّأآمده از دو جنبه آماری و ژنتیکی را تدستهامر صحت نتایج ب

ها که خود ترکیب خطی از چند متغیر ین معنی که عاملاهدهد، بدر مطالعات ژنتیک کمّی را نشان می

 سومفاکتور 

ور 
اکت

ف
رم

چها
 



 عمران عاليشاه و محمدهادي پهلواني

121 

ی قرار داد. اگرچه گزارشی مطالعات ژنتیک کمای معمولی مورد توان همانند متغیرههستند را می

ها در گیاهان در دست نیست، ولی بر وجود تعیین نحوه توارث و سایر مشخصات ژنتیکی عاملمبنی

های ( برای تجزیه دادهPCAهای اصلی )های آماری چندمتغیره نظیر تجزیه به مؤلفهاستفاده از روش

(. استفاده از 2212است )عبدالسالم و همکاران، وم شده آلل بسایر مرسهای ژنتیکی همانند دایطرح

PCA  برای تفسیر یافتن دلیل تفاوت و یا شباهت افراد اشتباهی متداول است. تفاوت بینFA  وPCA 

گردد. عامل متغیری پنهان است که دلیل ایجاد رابطه بین به نوع رابطه متغیرها با عامل و یا مؤلفه برمی

آیا وجود ست که ا ( با آن مواجه هستیم اینFAها )که در تجزیه به عاملمتغیرهاست، و سؤالی 

که یک مؤلفه همبستگی بین متغیرها با وجود یک عامل فرضی پنهانی در ارتباط است یا خیر؟. در حالی

ای در مورد دلیل هیچ فرضیه PCAباشد. در تنها یک ترکیب خطی از متغیرهای دارای همبستگی می

آورند. نام یک مؤلفه هیچگاه وجود میها را بها وجود ندارد و این متغیرها هستند که مؤلفهرابطه متغیره

بیانگر دلیل برای ایجاد  باشد؛ و این نام ضرورتاًند نمیادهنده متغیرهایی که با آن مؤلفه در ارتباط نشان

روش تجزیه یک  PCA(. به لحاظ آماری، 2222تفاوت و یا شباهت نیست )تاباچنیک و فیدل، 

، دارای FAکه حالی باشد، درها میگردد و تنها نتیجه برخی محاسبات روی ماتریس دادهمحسوب نمی

؛ 1112های مختلفی وجود دارد )جانسون و ویچرن، باشد که برای انجام آن روشالگوریتم خاصی می

 (. 2222تاباچنیک و فیدل، 

حاصل  6Fهای یاز عامل تولید وش متعلق به الینست که اگرچه بیشترین امتا نکته جالب دیگر این

تابالدیال مشاهده  × ترین امتیاز این عامل نیز در تالقی ساحلساحل بود، ولی پایین × از تالقی تابالدیال

ترتیب متعلق به همین دو الین بود هترین امتیاز عامل کیفیت الیاف نیز ب(. بیشترین و پایین9شد )شکل 

ها حاصل تالقی دو رقم ساحل و تابالدیال هستند، ولی جهت دوی این الین (. اگرچه هر4)شکل 

هایی از اثرات پایه مادری در کنترل ژنتیکی وجود نشانهبه ها تغییر نموده است. این یافتهتالقی در آن

ری تتر و دقیقکیفیت الیاف اشاره دارد، اگرچه اثبات آن نیاز به مطالعات کاملدو عامل تولید وش و 

 دارد. 

های آن اهمیت در این تحقیق، پتانسیل باالی رقم ساحل در تولید وش و تالقی داراینکته بسیار 

که در سال  پنبه است فقسیار موب از ارقام یکی ساحل(. 4الی  1های برای کیفیت الیاف بود )شکل

 شده حاصل ویلت 122کوکر  زراعیو رقم میری(بوته به )متحمل 941 بین استرین از کراس 1993

 های الزم در سالمقدماتی و نهایی عملکرد و انجام سلکسیون هایو پس از تکمیل آزمایش است
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ورتیسیلیوز است  بیماری به معرفی گردید. این رقم متحمل زراعی رقم عنوان یکو بهگذاری نام 1946

 تدریجهب 1904و از سال  در مازندران گشت یلتو 122کوکر  حساس رقم جانشین 1902 در سال و

دهد که جامعه نشان می نتایج(. 2212در کلیه مناطق شمالی کشور مورد کشت قرار گرفت )عالیشاه، 

-های افزایشاستخراج ژن های حاصل از آن همچنان مخزن بسیار مناسبی برایرقم ساحل و تالقی

  باشد. ویژه استان گلستان میهطق کشت شمال کشور بیت و کیفیت الیاف پنبه برای منادهنده کم
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 ضميمه
data parents; 
input Lines $ P1 P2 X1-X17; 
datalines; 
 
** Your data** 
; 
data progenies; 
input Lines $ P1 P2 X1-X17; 
datalines; 
 
** Your data** 
; 
title 'mean of variable for each parental lines'; 
proc sort data=parents; 
by P1 P2; 
proc means mean n min max data=parents; 
var X1-X17; 
; 
output mean= X1-X17 out=parmean ; 
by P1 P2; 
run; 
title 'mean of variable for each progenies lines'; 
proc sort data=progenies; 
by P1 P2; 
proc means mean n min max data=progenies; 
var X1 X2 X3 X4 X14 X15; 
output mean= X1 X2 X3 X4 X14 X15 out=progmean; 
by P1 P2; 
run; 
title 'factor analysis for parental lines';    
proc factor data=parents score outstat=Scores  rotate=varimax; 
var X1-X17; 
run; 
title 'mean score of factors for by each parental lines';    
proc score data=parents score=Scores out=New1; 
var X1-X17; 
id Lines; 
run; 
title 'mean score of factors for mean of each parental lines';    
proc score data=parmean score=Scores out=New2; 
var X1-X17; 
id P1 P2; 
proc print data=New1; 
proc print data=New2; 
run; 
title 'mean score of factors for mean of each progeny lines';    
proc score data=progmean score=Scores out=New4; 
var X1-X17; 
id P1 P2; 
proc print data=New3; 
proc print data=progmean; 
proc print data=New4; 
run; 



 عمران عاليشاه و محمدهادي پهلواني

131 

 
J. of Plant Prod. Res. Vol. 21 (1), 2014 

http://jopp.gau.ac.ir 

 

Description of inheritance for lint quantity and quality in 

cotton by factor analysis   
 

O. Alishah1 and *M. Pahlevani2 
Faculty Member of Cotton Research Institute (CRI), 2Associate Prof., Dept. of Plant 

Breeding, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource 

Received: 2013-3-2 ; Accepted: 2014-3-12 
 

Abstract 1  

The objective of this study was to evaluate the efficiency of factor analysis as 
one of the multivariate statistical methods into describing the mode of inheritance 

for lint quantity and quality in cotton. Seeds of six cotton cultivars along with 240 

F6 recombinant inbred lines were planted to study in Hashem-Abad agriculture 
research station, Gorgan, Iran. The results of factor analysis showed that 83% of 

relevance among the parents was successfully explained by the six first factors. 

Based on the factor loadings, the three first factors were named "lint and seed 

production", "vegetative growth" and "lint quality". Biplot of factor scores showed 
that the highest "lint and seed production" and "vegetative growth" was belonged 

to cultivar Sahel, and there was no cultivar with high "lint and seed production" 

and low "vegetative growth". The highest score for factor "lint quality" was 
belonged to cultivar Number 200; and Sahel was intermediate in this respect. 

Among the all crosses, there was no lines showing superiority for the both factors 

"lint and seed production" and "vegetative growth" and most of the studied lines 

were intermediate for these factors. Among the evaluated F6 lines, the highest 
score for factor "lint and seed production" belonged to lines that had cultivar Sahel 

as one ancestor in their pedigree. The high potential of cultivar Sahel and its 

crosses proved that this cultivar is are still a very profitable pool containing genes 
controlling quantity and quality of lint in cotton for growing area in the North of 

Iran, particularly for Golestan province. The validity of parent-offspring 

relationship and predictability of performance of crosses for "lint quality" implies 
the concept of combining ability of the used cotton parents for this factor. It 

concluded that, factors as a linear combination of simple variables could be used as 

usual variables in quantitative genetics studies. 
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