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چكیده

بهمنظوربررسیتنوعموجوددرروابطصفاتکمیوکیفیتالیاف،تعدادپنجرقمازارقامپنبةتتراپلوئیدهیرستومدرمنطقةورامیندرسال1389بررسی
شد.دراینمطالعه،جمعیتالینهایموجودازهررقمدرکناریکدیگرکشتشدندودرانتهایفصلتعداد100الینبهتصادفانتخابوصفاتکمی
وکیفیتالیافبههمراهعملکردوشبهتفکیکهربوتهاندازهگیریشد.دراینتحقیقهمبستگیبینصفاتذکرشده،تجزیةرگرسیونگامبهگامبرای
صفتدرصدالیافبهمثابةمتغیروابستهوسایرصفاتبهمثابةمتغیرهایمستقلبهتفکیکارقامودرمجموعارقاممحاسبهشد.همچنینتجزیةخوشهای
برایدســتهبندیارقامبراســاسکلیةصفاتمورداندازهگیریوهمچنینهمبستگیبینصفاتصورتپذیرفت.نتایجنشاندادکهمیزانهمبستگیبین
صفاتازرقمیبهرقمدیگرمتغیراست.همبستگیبیندوصفتمهمطولوظرافتالیافدرتمامیارقاممنفیوفقطدرقمسیلندوآوانگاردمعنیدار
بود.رابطةوزنوشتکبوتهباصفاتکیفیتالیافدرهیچیکازارقاممعنیدارنبود.نتایجتجزیةرگرســیونگامبهگامنشــاندادکهبهطورکلیتأثیر
دســتهجمعیصفاتدردرصدالیافازرقمیبهرقمدیگرمتفاوتاست.الگویگروهبندیارقامباتجزیةخوشهبراساسهمبستگیبینصفاتتاحدی
منطبقبرگروهبندیبراســاسصفاتاندازهگیریشــدهبود.نتایجبهطورکلینشانمیدهندکهارقامموردمطالعهتفاوتهاییدارندکهمیتوانازآنها

دربرنامةبعدیاصالحپنبهاستفادهکرد.

واژگان كلیدی: تجزیةخوشه،پنبه،رگرسیون،همبستگیصفات
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مقدمه
پنبــهگیاهیگلــدار)دولپــهای(ازخانــوادةMalvacea،زیرخانوادة
Hibiceae وازجنسGossypium اســت.جنسگوسیپیومشامل44

گونــةدیپلوئید،وپنجگونةتتراپلوئیداســت.الیافیکهبتوانآنهارا
ریسندگیکرددرجهانازچهارگونةاصلیوزراعیشاملگونههای
دیپلوئیدG. arboreumوherbaceum G.با2n=2x=26کروموزومو
2n=4x=52باG. hirsutumوG. barbadenseگونههایتتراپلوئیدی
کروموزومبهدســتمیآیند.درحالحاضرگونههایزراعیایراناز
گونةG. hirsutu  هســتندکهحدود95درصدســطحزیرکشترابه

خوداختصاصمیدهند)2(.
پنبهازمحصوالتگرانبهاوپرارزشــیاستکهاهمیتاقتصادیو
موقعیتکشــاورزیوتجاریخاصیدرجهــانداردتاجاییکهآنرا
طالیســفیدنامنهادهاند.عالوهبرنســاجی،صنایعیچونروغننباتی
وفرشکشــورنیزبهایــنمحصولنیازدارند.همچنیــنپنبهبرایتهیة
روغنومارگارینمنبعیارزشــمنداستوبذرگونههایکشتشدنی

آنحاوی14/6تا25/6درصدروغناست)1(.
اصالحارقامپنبهتاحدزیادیمتأثرازهمبســتگیبینویژگیهای
الیافباعملکردباالســت.برایمثال،هنوزکاماًلمشــخصنشــدهکه
اینمیزانوابســتگیبینصفاتموردنظرچگونهوتاچهاندازهاســت.
اطالعاتبیشتردرموردرفتارصفاتونوعروابطآنهامشخصمیکند
کهطیاصالحیکصفتدرگیاهپنبه،سایرصفاتتاچهاندازهتحت

تأثیرقرارمیگیرند)10(.
ازآنجاکهشــناختصفاتمتعدددرگیاهان،نحوةعملکردآنها
واثرهایمتقابلیکهبریکدیگردارندمیتوانددربرنامههایپژوهشــی
مؤثرباشد،ازبرآوردهمبســتگیسادةصفاتبرایشناختروابطبین
آنهاوبهطورمؤثردربرنامههایاصالحیاســتفادهمیشــود)11(.در
مطالعهایکههمبســتگیصفاتگوناگوندرششواریتهو30هیبرید
حاصلازآنهابررســیشد،عملکردپنبهدانه،همبستگیمثبتباتعداد
غوزهدرگیاه،وزنغوزهوارتفاعگیاهوهمبســتگیمنفیبااســتحکام
الیافوزودرسینشــانداد)8(.مشابهایننتایجدرمطالعهایدیگردر
15دورگنســلاولپنبةآپلندحاصلازتالقیهایدایآللبهدســت
آمدهاســت.همبستگیعملکردباوزنالیافحداکثر)0/89(وباتعداد

غوزهدرگیاهحداقل)0/38(مقادیررابهخوداختصاصدادند)9(.
درمطالعــهایتنوعهمبســتگیبینصفاتگوناگــون13رقمپنبة
آپلندبررسیوگزارششدکهتنوعزیادیازنظرهمبستگیبینصفت
عملکردوزودرسیباســایرصفاتبینارقاموجوددارد.همچنیناین
تنوعبینارقامازنظرصفاتیکهبهمثابةمتغیرمستقلواردمدلرگرسیون

چندمتغیرهمیشدند،مشاهدهشد.دراینمطالعهگزارششدکهبرآورد
عملکردبهطورغیرمســتقیموبااستفادهازصفاتمرتبطازرقمیبهرقم
دیگرمتفاوتبودومعادلةبرآورددرهررقمبایدبهتفکیکبهدســت
آید.تنــوعنهتنهادرنوعوتعدادصفاتدربیــنارقام،بلکهدرمقادیر
ضریبهمبســتگیمدلارائهشــدهنیزوجودداشــتکــهمیزانتوجیه

تغییراتدرعملکردرانشانمیدهد)2(.
درمطالعهایدیگرهمبســتگیهایصفاتدرهیبریدهایآپلندکه
براســاسکیفیتالیافشاندستهبندیشدهبودندارائهشد.دراینمطالعه
هیبریدهاینســلاولبراساسطولومقاومتالیافبهسهدستهتقسیم
شــدند.دستةاولشــاملدههیبریدبااستحکامالیافپایین)کمتراز20
گرمبرتکس(وطولمؤثرالیافمتوســط)کمتراز25میلیمتر(؛دستة
دومشــاملدههیبریدبااستحکامباال)بیشتراز24گرمبرتکس(وطول
الیافبلند)بیشــتراز28میلیمتر(؛ودستةســومشامل20هیبریدباهر
دوخصوصیاتدســتههایاولودوم.نتایجنشاندادکههمبستگیبین
عملکرددربوتهوارتفاعگیاهفقطدردســتههایاولوســوممعنیدار
ومثبــتبود،ودردســتةدوممنفیوغیرمعنیداربود.همبســتگیبین
عملکردوتعدادشــاخةزایادردســتةاولمنفیودردســتههایدومو
ســوممثبتبود،ولیدرهیچیکازدســتههامعنیدارنبود.تعدادغوزه
درگیــاهازدیگرصفاتیبودکهفقطهمبســتگیمثبتومعنیداریبا
عملکردوش)r=%66(دردســتةاولداشــت.درصدالیافباعملکرد
درهیچیکازدستههاهمبستگیمعنیدارینشانندادواینهمبستگی
دردســتةاولمنفیودردودستةدیگرمثبتبود.همبستگیعملکردبا
صفاتطولواســتحکامالیافدرهیچیکازدستههامعنیدارگزارش
نشد.اینپژوهشــگراننتیجهگرفتندکههمبستگیبینصفاتهمراهبا
تغییراتدرموادژنتیکی)بهعبارتیازرقمیبهرقمدیگر(درحالتغییر
استوایناطالعاتبهدستآمده،برایاجراوطراحیبرنامةاصالحی
موفق،سودمندخواهندبود)5(.درسایرگیاهاننیزتنوعبرایهمبستگی
بینصفتهاگزارششــدهاست.برایمثالتنوعموجوددرهمبستگی
بینصفتهابرایتالقیهاونسلهایمتفاوتسویاگزارششدهاست.
نتایجکاراینپژوهشــگراننشاندادکهدرجةهمبستگیمیزانپروتئین
بــذریباصفاتمورفولوژیکیواجزایعملکرددرجمعیتهایF2تا
F4ازنســلیبهنســلدیگروازدورگیبهدورگدیگرمتفاوتاست

)11(.همبســتگیبینصفاتممکناستازرقمیبهرقمدیگرمتفاوت
باشــد)10(؛بنابراین،درتحقیقحاضرروابطبینصفاتدرهریکاز
ارقامپنبةموردنظربهتفکیکوهمچنیندرمجموعکلیةارقام،مقایسه،

محاسبهوبررسیشدهاست.



45به نژادی گیاهان زراعی و باغی، دوره 1 ، شماره 1، بهار و تابستان 1392

بااســتفادهازتجزیةرگرسیونگامبهگامگزارششدهاستکهدر
پنبهمحصولوشوتعدادگرهزایامیتوانندبایکدیگرحدود86درصد
ازتغییراتعملکردراتوجیهکنند.درتوجیهاینمطلباظهارشدهاست
که24درصدباقیماندةتغییراتنتیجةروابطغیرخطیبینصفاتاست
)1(.درمطالعهایدیگربااســتفادهازاینتجزیهگزارششــدهاستکه
صفتتعدادبذردرغوزهمهمترینصفتدرافزایشعملکرداست)2(.
هدفازپژوهشحاضربررســیتنوعدرروابطصفاتگوناگون
درارقامتجاریوامیدبخشپنبةهیرستومبودکهبرترینسبیخودرااز
نظرعملكردبههمراهویژگیهایكیفیتالیافدرمقایسهباارقامدیگر

نشاندادهاند.

مواد و روش ها
اینآزمایشدرسال1389درایســتگاهمرکزیتحقیقاتکشاورزی
ورامینانجامشد.دراینآزمایشتعداد20خطازپنجرقمبهنامهای
ورامین،ســیلند،اولتان،خــردادوآوانگارددرکناریکدیگرکشــت
شــدند.درانتهایفصلازهررقمبهتصادفتعداد100بوتهانتخابو
ویژگیهایگوناگونکمیوکیفیتالیافآنهااندازهگیریشــدند.
ویژگیهایاندازهگیریشــدهعبارتبودنــداز:وزنوش،وزنبذر،
وزنالیاف،درصــدالیافوهمچنینویژگیهــایطول،یکنواختی،
استحکامودرصدکششکلیةتکبوتهها.دراینخصوص،ابتداوش
برداشتشــدةتکبوتههاباترازو،بادقت0/01گرم،اندازهگیریشد
وســپسالیافبادستگاهجینازبذرهاجداشــدند.الیافوبذرهای
بهدســتآمدهباترازویذکرشدهتوزینشــدند.صفتدرصدالیاف
درهربوتهتوســطفرمــول100x)وزنالیافبوتــه/وزنوشبوته(
محاسبهشــد.کیفیتالیافشاملطول،یکنواختی،ظرافت،استحکام
ودرصدکشــشبادســتگاهتمامخودکاراچویآیمدلآرت2008
اندازهگیریشــد.دراینبررسی،عالوهبرمحاسبةضرایبهمبستگی
ســاده،برایمعرفــیمهمترینصفاتمؤثربردرصــدالیافازروش
تجزیةرگرســیونخطیچندمتغیرهبهروشگامبهگامنیزاستفادهشد.
دراینتجزیه،درصدالیافبهمثابةمتغیروابســتهوسایرصفاتبهمثابة
متغیرهایمســتقلواردمدلشــدندودرنهایتمتغیرهایمستقلیکه
رابطةمعنیداریبامتغیرمســتقلداشــتند،درمدلباقیماندند.روش
گامبهگامبهصــورتترکیبیازروشهایانتخابروبهجلووحذف
برگشــتیانجاممیشــود؛بهعبارتی،بااضافهشــدنهرمتغیرمســتقل
بهمدل،قدمبعدیبهروشحذفبرگشــتیبــرایمتغیرجدیدعمل
میکند.تجزیةخوشــهبااســتفادهازروشحداقــلواریانسوارد1بر

1. ward

مقادیراستانداردشــدةصفاتوهمچنینبرهمبســتگیهایسادةبین
کلیــةصفاتبهمثابةمتغیر،بااســتفادهازماتریستفاوتها)فاصلهها(،
درارقامموردمطالعهانجامشــد.درروشوارد،معیارفاصلهعبارتاز
واریانسبرمبنایمجموعمربعاتمشــاهدههایدرونکالستراستو
رویکلیةصفاتمقداری،بهمثابةفاصلةکالســترها،محاسبهمیشود.
دراینروشدرهرمرحلهیکگروهکممیشود،آنحالتیاستکه
مجموعمربعاتکمیرابهخــوداختصاصمیدهد.باتوجهبهروش
تجزیةکالستر،افراددرونهرکالستردارایکمترینمجموعمربعات
ممکندرصفاتموردبررسیبودند.بهمنظورمحاسبةمجموعمربعات
اندازههایافراددرصفاتموردبررسیازماتریستفاوتها)فاصلهها(
اســتفادهشد.برایتجزیةخوشهبراســاسصفاتاندازهگیریشده،از
میانگینگروههادر100بوتةانتخابیازهررقماستفادهشد.متغیرهای
موردنظربرایتجزیةخوشــهرویهمبســتگیهایســادهبینصفات
براســاسجدولهای1تا3انجامشــد.محاســباتآماریبرایتعیین
همبستگی،تجزیةرگرســیون،تجزیةخوشهوآزمونT2هوتلینگبا

استفادهازنرمافزارآماریSPSS وSASانجامشد.

نتایج و بحث
همبستگی بین صفات

نتایجاینبررســینشاندادکهمیزانهمبســتگیبینصفتهاازرقمی
بهرقمدیگرمتغیراســت.جدولهای1تا3همبستگیبینصفاترابه
تفکیکودرمجموعارقامنشانمیدهد.رابطةوزنوشباصفتوزن
الیــافدرکلیةارقامودرمجموعمعنــیداروباالبود.دراینخصوص
نتایجمشــابهینیزگزارششدهاســت)9و10(.صفتوزنالیافکه
بخشــیازوشراتشکیلمیدهد،جزئیازاجزایعملکردوشاست.
صفتوزنبذرنیزازاجزایعملکردوشاســت.همبستگیاینصفت
باعملکردوشمثبتومعنیداربودودرمواردینتایجمشــابهگزارش

شدهاست)6و2(.
بررســیهمبســتگیهابینوزنوشباوزنبذروالیافنشــانداد
کهدرتمامارقاموهمچنیندرمجموعآنهاهمبســتگیبینوزنوش
بــاوزنبذر،بهمقداریجزئی،بیشــترازهمبســتگیآنبــاوزنالیاف
است.همبســتگیمعنیدارومثبتبینوزنوشووزنبذروالیافنیز
پیشترگزارششدهاست)6،2،1(.همبستگیعملکردوشبادرصد
الیاف)نســبتوزنالیافبهعملکــردوش(درارقاممنفیبود.البتهاین
همبســتگیمنفیفقطدرارقاماولتانوآوانگاردمعنیداربودودرسایر
ارقاموهمچنیندرمجموعارقاممعنیدارنبود.وجودهمبســتگیمثبت
ومعنــیداربیندرصدالیافوعملکــردوشدرموارداندکیگزارش
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شدهاســت)1و2(.ازآنجاکهدرصدالیافازصفاتمهماقتصادیدر
پنبهاســت)6و14(،دربرنامههایاصالحیســعیبرافزایشآناست.
باتوجهبهروابطبهدســتآمده،مشخصمیشــودکهدرارقاماولتانو
آوانگارد،اینرابطةمنفیراکهمعنیدارنیزاســت)جدولهای1و2(،
بایددربرنامههایاصالحیوهمچنینسلکســیونساالنةالینهامدنظر
قــرارداد،بهطوریکهباافزایشمحصولدرصــدالیافکاهشنیابدو
اینهمبستگیمنفیبااستفادهازسایرارقامدربرنامههایدورگگیری
شکستهشود.درارقامیمانندسیلندوورامیناینرابطةمنفیومعنیدار
مشاهدهنشد.بنابراینانجامانتخاببرایهریکازصفاتدراینارقام

رویصفتدیگرتأثیرمنفینخواهدگذاشت.
رابطــةعملکردوشتکبوتهباصفــاتکیفیتالیافدرهیچیکاز
ارقاممعنیدارنبود.دراینمورد،درمطالعةدیگری)2(گزارششدهاست
کــهازبین13رقمموردمطالعــهدرخصوصرابطةبینوزنوشوصفات
کیفیتالیاف،فقطدریکیازارقامپنبهبهنام43259وفقطبرایعملکرد
وشوطــولالیــاف)درحکمیکیازصفاتکیفیتالیاف(همبســتگی
معنیداربودهاســت.ایننتایجدرخصوصکیفیتالیافنشانمیدهدکه
اصــالحدرجهتافزایــشعملکردوشتأثیرچندانــیرویویژگیهای
کیفیالیافنداردواینصفتهارامیتوانهمزمانباعملکرداصالحکرد.
رابطةصفــتدرصدالیافباصفاتکیفیتالیــافدراینارقام
دارایتنــوعبود.همبســتگیبیندرصــدالیافباطــولالیافکهاز
صفاتمهمکیفیتالیافاســت،بهجزرقمسیلند،درسایرارقاممنفی
وفقــطدررقمخردادبــاالومعنیداربود.وجودهمبســتگیمنفیو

معنــیداربینایــندوصفتازعیبهایرقمتجاریخرداداســتو
سلکســیونســاالنةالینهابایددرجهتکاهشاینهمبستگیانجام
شود.هرچنداینهمبستگیدررقمسیلندمعنیدارنبود،برخالفسایر
ارقــاممثبتبــود.درمجموعارقام)جدول3(اینهمبســتگیمنفیو
معنیدارنبود.نوعرابطةدرصدالیافباسایرصفاتکیفیتالیافنیز
حائزاهمیتاســت.درصدالیافباظرافتالیافبهجزرقمآوانگارد
درسایرارقاممثبتبودوبهاستثنایرقمورامیندرسایرارقاممعنیدار
بود.اینهمبســتگیدررقــمآوانگاردمنفیبود،ولــیمعنیدارنبود.
همانطورکهدرجدول1دیدهمیشود،دررقمآوانگاردرابطةدرصد
الیافباکلیةصفاتکیفیتالیافمنفیبود،درحالیکهدرسایرارقام
برخیازهمبســتگیهایذکرشــدهمثبتومعنیداربودند.همبستگی
بیندوصفتمهمطــولوظرافتالیافدرتمامارقاممنفیبود.البته
اینهمبســتگیفقطدررقمسیلندوآوانگاردمعنیداربود.همبستگی
بینطولواستحکامالیافدرتمامارقاممثبتومعنیداربود.بنابراین،
همانطورکــهپیشتــرنیزگزارششــدهاســت)11،5،2(،چنانچه
همبستگیرایکصفتدرنظربگیریم،مشاهدهمیشودکهبینارقام
تنوعزیادیوجوددارد.باتوجهبههمبســتگیهایبهدستآمدهبرای
صفتها،دیدهمیشودکهدرمواردیهمبستگیذکرشدهدرمجموع
کلیةارقامنمیتواندبیانگرهمانهمبســتگیدرتکتکارقامباشــد.
بهعبارتیبابررســیوشناختروابطصفاتبهتفکیکارقاممیتوان
درمواردیبرایشکستنهمبستگیهایمنفیبینصفاتمهمدرارقام

تجاریازآنهااستفادهکرد)2و11(.

جدول 1. همبستگی بین صفات در رقم سیلند )پایین قطر( و آوانگارد )باالی قطر( 

وزن وشصفات
)گرم(

وزن بذر
)گرم(

وزن الیاف
)گرم(

طول مؤثر الیافدرصد الیاف
)میلی متر(

یکنواختی 
 )UR( الیاف

ظرافت الیاف
)MI(

استحکام 
)MI( الیاف

کشش الیاف
)%(

171/0014/0013/0117/0142/0*0198/-**0982/**1/0995وزن وش
166/0026/0033/0123/0142/0**0287/-**1/0959**0996/وزن بذر

102/0137/0-028/0-176/001/0-1018/0**0974/**0990/وزن الیاف
-034/0-121/0-194/0-113/0-1029/0*0197/-066/0012/0درصد الیاف
**0419/**0395/**0376/--065/0062/0067/0074/01037/0طول الیاف

**0273/**0371/**1/0370-014/001/002/0053/0099/0یکنواختی الیاف

064/0**0257/-1**0261/*0200/-*0216/-089/0-138/0-121/0ظرافت الیاف
**1/0589**0329/-021/0**0319/*0197/-07/0094/0028/0استحکام الیاف

1**0333/-183/0166/0*002/0/0224-079/0-081/0-081/0درصد کشش الیاف
**همبستگیدرسطح0/01معنیداراست)دودامنه(.
*همبستگیدرسطح0/05معنیداراست)دودامنه(.
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جدول 2. همبستگی بین صفت ها در رقم خرداد )پایین قطر( و اولتان )باالی قطر( 

وزن وشصفات
)گرم(

وزن بذر
)گرم(

وزن الیاف
)گرم(

طول مؤثر الیافدرصد الیاف
)میلی متر(

یکنواختی 
 )UR( الیاف

ظرافت الیاف
)MI(

استحکام 
)MI( الیاف

کشش الیاف
)%(

088/0003/0089/0019/0-016/0*0201/-**0993/**1/0998وزن وش
102/0028/0-086/0023/0-001/0**0264/-**1/0983**0994/وزن بذر

09/0047/0067/0005/0-041/0-1091/0**0957/**0982/وزن الیاف
-102/0-188/0**036/0/0296-088/01192/0-19/0-09/0درصد الیاف
**0457/**0259/-159/0-1029/0**0322/--106/0-017/0-05/0طول الیاف

**0358/**042/01066/0/0461**0335/-002/0-081/0-053/0یکنواختی الیاف

-109/0-1115/0**0397/-13/0**066/0/0405-053/0-01/0ظرافت الیاف
**1/0633**344.-*0200/**0479/**0278/--091/0-015/0-043/0استحکام الیاف

1**0619/-1/0*0229/**0498/-089/0-096/0-073/0-082/0درصد کشش الیاف
**همبستگیدرسطح0/01معنیداراست)دودامنه(.
*همبستگیدرسطح0/05معنیداراست)دودامنه(.

جدول 3. همبستگی بین صفاتدر رقم ورامین )پایین قطر( و مجموع ارقام )باالی قطر( 
وزن وشصفات

)گرم(
وزن بذر
)گرم(

وزن الیاف
)گرم(

طول مؤثر الیافدرصد الیاف
)میلی متر(

یکنواختی 
 )UR( الیاف

ظرافت الیاف
)MI(

استحکام 
)MI( الیاف

کشش الیاف
)%(

-075/0-027/0008/0-033/0033/0008/0**0986/**1/0995وزن وش
-011/0012/006/0-038/0014/0-062/0**1/0963**0994/وزن بذر

*0098/--023/0003/0054/0041/0**1/0191**0956/**0982/وزن الیاف

**0115/-**0183/-**085/0/0160-01/0105/0**0273/--17/0درصد الیاف

**0351/**0489/**0254/-1015/0-191/0-013/0035/0025/0طول الیاف

**0208/**0141/**1/0267**0274/-014/0-158/0-142/0-15/0یکنواختی الیاف

-014/0**0280/-1**0436/-095/0077/0121/0143/007/0ظرافت الیاف

**1/0481-084/0**0410/**0551/*0200/-*0217/--138/0-169/0استحکام الیاف

1**175/0/0686**0447/**0591/-184/0-076/0-002/0-029/0درصد کشش الیاف
** همبستگیدرسطح0/01معنیداراست)دودامنه(.
* همبستگیدرسطح0/05معنیداراست)دودامنه(.

تجزیة رگرسیون گام به گام
بــاتوجهبهاینکــهدرصدالیافبعــدازعملکردوشیکــیازصفات
مهمتجاریمحســوبمیشــود،درتحقیقحاضرســعیشدهاستبا
اســتفادهازتجزیةرگرســیونگامبهگام،اثرهایصفاتکیفیتالیاف
بهمثابةمتغیرهایمســتقلرویصفتدرصدالیافبهمثابةمتغیروابســته
درمجموعارقاموهمچنینبهتفکیکرقمبررســیوتنوعارقامازنظر
مدلهایبهدستآمده،مشخصشود.ازاینتجزیهتاکنوندرمواردی
برایبررسیتنوعموجودبینارقامپنبهازنظرصفاتگوناگوناستفاده

شدهاست،کهبرخیازآنهابرایبرآوردمعادلةعملکردوشپنبه)1،
4،3(وبرآوردعملکردالیافپنبهبراساسسایرصفاتکمیوکیفیت

الیافپنبهاند)14(.
جدول4نتایجحاصلازتجزیةرگرسیونگامبهگامرابرایصفت
درصدالیافبهمثابةمتغیروابستهوبرایسایرصفاتبهمثابةمتغیرمستقل
نشــانمیدهد.هدفازاینتجزیهبررســیتأثیرصفاتکیفیتالیاف
بهمثابــةمتغیرمســتقلدرصفتدرصدالیافبهتفکیــکارقاموتهیة
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معادلهایبرایبرآورددرصدالیافبااستفادهازسایراندازهگیریهاست.
همانطورکهدرجدولدیدهمیشود،دررقمآوانگاردصفاتوزنبذر
ووزنوشازاجزایمهممعادلةرگرسیونبهمثابةمتغیرهایمستقلاند
کهبهترتیبباضریبمنفیومثبتواردمعادلهشــدهاند.ایندوصفت
بایکدیگرحدود90درصدازتغییراتدرصدالیافراتوجیهمیکنند.
دررقمخردادروندذکرشــدهبهشــکلدیگریدیدهمیشود.دراین
رقمصفاتیکهبایکدیگردردرصدالیافتأثیرزیادیداشــتندعبارت
بودندازوزنبذر،وزنالیاف،یکنواختیالیافواســتحکامالیاف،که
صفــتاولوآخرباضریبمنفیواردمدلشــدهاند.اینمدلحدود
91درصدازتغییراتدرصدالیافراتوجیهکردهاست.دررقماولتان،
مانندرقمآوانگارد،صفاتوزنوشووزنبذربایکدیگروباضریبی
منفیواردمدلشدند،درحالیکهدررقمآوانگارد،صفتوزنوشبا
ضریبیمثبتواردمدلشدهبود.البتهدراینرقمصفتظرفیتالیاف
نیزباضریبمنفیواردمدلشد.دراینرقم،مجموعسهصفتحداقل
91درصــدازتغییراتراتوجیهکردند.درارقامســیلندوورامینروند
تأثیرصفاتدردرصدالیافمشــابهیکدیگربــود.بهطوریکهدرهر
دوفقطصفاتوزنبــذرباضریبمنفیووزنالیافباضریبمثبت

واردمدلشدند.البتهدررقمسیلندمدلحداکثر86درصدازتغییرات
راتوجیــهکرد،درحالیکهدررقمورامین،مــدلحدود92درصداز
تغییــراتراتوجیهکــرد.همانطورکهدرجدولدیدهمیشــود،فقط
دردورقــمخردادواولتانصفاتکیفیتالیاف)اســتحکاموظرافت
الیــاف(واردمدلشــدهاندوبههمراهصفاتدیگرتوانســتهاندحدود
90درصدازتغییراتراتوجیهکنند.پیشترگزارششــدهاســتکه
درصــدباقیماندةتغییراتدرنتیجةروابطغیرخطیبینصفاتاســت
)1(.صفتوزنبذردرمعادلةمجموعارقاموباضریبیمنفیواردشده
اســت.ایننشانمیدهدکهباافزایشوزنبذردرتمامارقامازدرصد
الیافکاســتهمیشــودوهمانطورکهدرجدولهایهمبستگیدیده
میشــود،درتمامارقامهمبســتگیبینوزنبذرودرصدالیافمنفی

ظاهرشدهاست.
بهطورکلی،میتواننتیجهگرفتکهتأثیردســتهجمعیصفاتدر
درصدالیــافازرقمیبهرقمدیگرمتفاوتاســت.اینتنوعنهتنهادر
نــوعوتعدادصفاتدربینارقامدیدهمیشــود،بلکهدرمقدارضریب
همبستگیمدلارائهشدهنیزتاحدیوجودداردکهمیزانتوجیهتغییرات

دردرصدالیافرانشانمیدهد.

جدول 4. رگرسیون گام به گام درصد الیاف )متغیر وابسته( با سایر صفات

R2متغیرهای واردشده در مدل به همراه )ضریب(عرض از مبدأ نام رقم

898/0)0/422(1، )0/648-(042/352آوانگارد
908/0)0/194-(2، )0/335(3، )0/120(6، )0/088-(533/298خرداد
914/0)0/386-(1، )0/619-(2، )0/37-(253/397اولتان
862/0)0/215-(2، )0/371(643/363سیلند
924/0)0/16-(2، )0/262(995/373ورامین

879/0)0/197-(2، )0/338(77/363کل
اعدادداخلپرانتزضرایبرگرسیونیواعدادخارجپرانتزشمارةمتغیرهاهستندکهبهترتیبعبارتانداز:1-وزنوش،2-وزن

بذر،3-وزنالیاف،5-طولالیاف،6-یکنواختیالیاف،7-ظرافتالیاف،8-استحکامالیافو9-درصدکششالیاف

تجزیة خوشه ای
ازتجزیــةخوشــهایرویمیانگیــنصفــات دندروگــرامحاصــل
اندازهگیریشدهدرارقامدرشکل1نشاندادهشدهاست.براساسنتایج
حاصلازاینتجزیهوآزمونT2کاذبهتلینگ)جدول5(تعدادپنج
ژنوتیپبهســهگروهطبقهبندیشدند.همانطورکهدرجدول5)ستون
الف(دیدهمیشــود،زمانیکهتعدادگروههااز3بــه4افزایشیافت،
مقــدارT2از132به3/3بهطورچشــمگیریکاهشپیداکرد،کهاین
نشــاندهندةامکانترکیبدوگروهبایکدیگراست.بنابراینتعدادسه
گروهبرایطبقهبندیارقاممناســبدرنظرگرفتهشد.دورقمخردادو

اولتــاندریکگروهقرارگرفتند.گروهبعدیشــاملرقمآوانگاردو
ســیلندبودورقمورامیندریکگروهجــداقرارگرفت.تنوعموجود
براســاسصفاتاندازهگیریشــدهتأییدیبرتنوعموجوددربینارقام
مــوردمطالعهازنظرهمبســتگیبیناینصفــات.هریکازتجزیههای
انجامشــدهدراینبررسیجنبههایمتفاوتیازتنوعموجودبینارقامرا
نشــانمیدهدوممکناســتکهاینتنوعهابریکدیگرمنطبقنباشند.
تنوعزیادیازنظرصفاتکمیوکیفیتالیافپنبةآپلندبااســتفادهاز

تجزیةخوشهبهروشواردگزارششدهاست)2(.
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بهدنبالتعیینهمبســتگیبینصفاتدرهریکازارقاموبررسی
تنوعموجودبینارقامازنظرنوعهمبســتگیبینصفاتمیتوانارقام
راازطریقتجزیةخوشــهازدیدگاههمبســتگیهایموجودبینکلیة
صفاتبهمثابةمتغیردستهبندیکرد)13،15،12،7(.دراینخصوص،
باتوجهبهاینکهتعدادنهصفتدراینمطالعهاستفادهشدهاست،تعداد
36همبســتگیبهدســتآمدهبرایجفتصفاتهررقممورداستفاده
قــرارگرفتهانــد.بنابراینبرایتجزیةخوشــهازتعداد36همبســتگی
بهدســتآمدهبرایارقاماستفادهشد.تجزیةخوشهبااستفادهازروش
حداقلواریانسواردرویمقدارهایاستانداردشدةهمبستگیهابرای
ارقامموردمطالعهانجامشــد.دندروگرامحاصل)شــکل2(بههمراه
آزمــونT2کاذبهتلینــگ)جدول5(نشــانمیدهندکــهارقامبه
دوگروهکلیتقســیممیشوند.براســاسآزمونT2کاذبهتلینگ
)جدول5،ســتونب(زمانیکهتعدادگروهاز2به3افزایشمییابد،

مقدارT2از51/1به14/2کاهشچشمگیریرانشانمیدهد.بنابراین
تعــداد2گروهبرایطبقهبندیارقاممناســبدرنظرگرفتهمیشــود.
یکیازگروههاخودشــاملدوعضوارقامســیلندوآوانگارداســت.
ایندورقمدرتجزیةخوشــهبراساسصفاتاندازهگیریشده)شکل
1(نیزدریکگروهقرارگرفتهبودند.درگروهدیگرتجزیةخوشــه،
دورقمدریکدســتةنزدیکبههمقرارگرفتهاندکهشاملخردادو
اولتاناست.اینحالتدقیقًامشابهحالتتجزیةخوشهبراساسصفات
اندازهگیریشــدهاست)شکل1(.درشــکل2دیدهمیشودکهرقم
ورامینبهصورتجداازهردورقمخردادواولتاندریکدستةمجزا
قرارگرفتهاســت.مقایسةشکلهای1و2نشانمیدهدکهدستهبندی
ارقــامتاحدزیادیدرتوافقبایکدیگرند.بهعبارتی،تنوعموجودبین
ارقامازنظرصفاتاندازهگیریشدهتاحدزیادیمشابهباتنوعموجود

بینارقامازنظرهمبستگیبیناینصفاتاست.

شکل 1. تجزیة خوشه ای روی کلیة صفات با استفاده از روش وارد

جدول 5. تعداد گروه، مقادیر T2 کاذب هوتلینگ در تجزیة خوشه ای بر پایة میانگین )الف( و همبستگی )ب(صفات

)ب()الف(تعداد گروه
5017/7
43/310/5

313214/2
210/551/1
114/465/7

شکل 2. تجزیة خوشه ای روی همبستگی های بین کلیة صفات با استفاده از روش وارد
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