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عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر تراکمهای مختلف
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چکیده
به منظور بررسی تاثیر تراکم کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه ،پژوهشی دو ساله در
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد .برای انجام اين پژوهش از آزمايش
فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد .ارقام تابالديال B557 ،و
ورامین (شاهد) بهعنوان فاکتور اول و سه تراکم کاشت  2/5 ،7/0و  04/3بوته در مترمربع بهعنوان
فاکتور دوم در نظر گرفته شد .بین ارقام از نظر آماری تفاوت معنیدار وجود داشت .رقم  B-557با
تولید  5470کیلوگرم وش در هکتار باالترين مقدار عملکرد را در اين پژوهش تولید نمود .در سال اول
و دوم پژوهش بهترتیب  55و  44درصد عملکرد رقم  B557از چین اول بدست آمد .اگرچه وزن غوزهها
در اين رقم نسبت به دو رقم ديگر تفاوتی نداشت اما تعداد غوزه در اين رقم بطور معنی دار باالتر بود.
تاثیر تراکم کاشتهای مختلف و برهم کنش تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد از نظر آماری
معنیدار نبود .کمترين میزان تراکم بکار گرفته شده در اين پژوهش ( 7/0بوته در مترمربع) کمترين
درصد بوته سبز شده در هکتار را داشت .تراکم  04/3بوته در متر مربع با  004/9سانتیمتر ارتفاع
باالترين مقدار ارتفاع را به خود اختصاص داد .با توجه به نتايج اين پژوهش ارقام آزمايش شده دامنه
وسیعی از تراکم را بدون کاهش عملکرد تحمل می کنند ،اما پتانسیل عملکرد رقم  B557نسبت به دو
رقم ديگر بیشتر است.
واژگان کلیدی :تعداد غوزه ،چین اول ،شرايط محیطی،

*نويسنده مسئولmajidjafaraghaei@yahoo.com :
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مقدمه
سالیانه بیش از  015هزار هکتار از زمینهای زراعی کشور به کشت پنبه (Gossypium hirsutum

 )L.اختصاص می يابد (آمارنامه کشاورزی .)9101 ،با معرفی ارقام جديد پنبه ،تعیین ويژگیهای زراعی
و نیازهای محیطی اين ارقام از اولويتهای اولیه پژوهشی محسوب میگردد .تعیین تراکمهاای مناساب
کشت از جمله اين اولويتها است .تراکم گیاهی از طريق تاثیر بار طاول دوره رقابات باین بخاشهاای
رويشاای و زايشاای ،ساارعت رساایدگی فیزيولااوويکی غااوزههااا (ارنساات و همکاااران )9114 ،و تغییاار
میکروکلیمای داخل کانوپی (بوکستون و همکاران )0272 ،بر زودرسی پنبه اثر میگذارد .افزايش تراکم
گیاهی با کم کردن فواصل رديفی ،يکی از رويکردهای بهینهساازی عملکارد پنباه محساوب مایشاود
(جوست و کوترن .)9110 ،اگر چه برخی از پژوهشها عدم تاثیر تاراکم کاشات بار عملکارد را گازارش
نمودهاند (سیبرت و همکااران .)9114 ،باريج و همکااران ( )0273در دامناهای از  7تاا  09/0بوتاه در
مترمربع و هیکس و همکاران ( )0282در دامنهای از  7تا  04بوته در مترمربع ،تفاوتی در عملکارد وش
پنبه مشاهده نکردند .کیتوک و همکاران ( )0284رابطه ارتفاع گیاه با تراکم گیاهی را در دامنه  9تا 91
بوته در مترمربع بررسی نمودند ،پژوهش آنها نشان داد به ازاء هر  01سانتیمتر افزايش در ارتفاع نهايی
گیاه ،تراکم بهینه  0/0بوته بوته در متر مربع کاهش میيابد .در نقطه مقابل برخی ديگار از پاژوهشهاا
تراکم بهینه پنبه را وابسته به شرايط محیطی میدانند و معتقدند تغیارات در وزن و تعاداد غاوزههاا در
تراکمها ی مختلف از جمله عوامل ثبات عملکرد پنبه محساوب مایگاردد (بادنارز و همکااران .)9111
کربی و همکاران ( )0224معتقدند تراکم بهینه پنبه در شرايط تنشهاای شاديد معماوال بااالتر از داد
معمول است .تراکم گیاهی میتواند بر کیفیت الیاف تولیدی نیز تاثیر گذار باشد .در تاراکمهاای پاايین،
وابستگی عملکرد به محلهای ثانويه تشکیل غوزهها (شاخههای رويشی و شاخههای زايشی راس گیااه)
زياد شده و محصول بدست آمده از اين محلها معموال کیفیت پايین تری دارند ،بنابراين انتظار کیفیات
پايین الیاف در تراکمهای پايین محتمل تر است (بدنارز و همکاران.)9115 ،
واکنش ارقام مختلف پنبه به تغییرات تراکم نیز يکسان نیسات .محماد و همکااران ( )0289چهاار
ونوتیپ ( HCY72 234/320خیلی زودرس)( Aubum M ،زودرس)( Mo63-277BR ،نیمه متوسط
رس) و ( Stoneville 213نیمه متوسط رس) را در تراکمهای مختلاف بررسای نمودناد .عملکارد وش
ونوتیپهای رشد محادود  HCY72 234/320و  Aubum Mتحات تااثیر فاصاله درون رديفای قارار
نگرفتند در دالیکه عملکرد ونوتیپ  Stoneville 213با افزايش فاصله درون رديفی کاهش يافت.
با توجه به اهمیت بررسی تراکم کشت در ارقام جديد پنبه ،موضوع پژوهش داضر عبارت بود از
تعیین تاثیر تراکم کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم در دست معرفی پنبه.
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروون و فسفات ،پژوهشای دو سااله ()0384-0385
در ايستگاه تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان واقع در کباوتر
آباد (طول جغرافیايی  50درجه و  50دقیقه شرقی و عرض جغرافیايی  39درجه و  30دقیقاه شامالی)
انجام شد .پژوهش بر روی خاکی از نوع سیلتی-لومی انجام شد که مقدار شوری ،اسایديته و مااده آلای
بهترتیب برابر بود با  3/34دسی زيمنس بر متر 7/4 ،و  1/45درصد .کود مصرفی براساس آزمون خاک و
به مقدار  951کیلوگرم نیتروون در هکتار (بصورت اوره ) 911 ،کیلوگرم فسفر (بصورت سوپر فسفات) و
 011کیلوگرم پتاسیم (بصورت سولفات پتاسیم مصرف گرديد .تمامی کود پتاسه و فسفره قبل از کاشت
و کود اوره طی سه نوبت همراه با کشت در مردله  4برگی و قبل از گلدهی مصرف شاد .از علاف کاش
ترفالن به میزان  9/5لیتر در هکتار جهت مبارزه شیمیايی با بذر علفهای هرز بصاورت قبال از کشات
استفاده گرديد .اين بررسی بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصاادفی در چهاار
تکرار اجرا شد .ارقام تابالديال و  B – 557و رقم ورامین (شاهد) بهعنوان فاکتور اول و سه فاصاله بوتاه
روی رديف کاشت  05 ،01و  91سانتیمتر بهعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شاد .هار کارت آزماايش
شامل چهارخط کاشت بطول  4متر و فاصله بین رديف کاشت  71سانتیمتر به مسادت  04/8مترمرباع
در نظر گرفته شد .فواصل روی رديف  05 ،01و  91سانتیمتر بهترتیاب تاراکمهاای  2/5 ،04/3و 7/0
بوته در متر مربع را ايجاد نمودند .يادداشت برداریهای انجام شده در طرح عبارت بودند از :تعداد بوتاه
سبز شده  05و  31روز پس از کاشت ،عملکرد چین اول ،عملکرد چین دوم ،عملکرد کل ،متوساط وزن
ده غوزه ،ارتفاع گیاه ،متوسط تعداد غوزه در بوتاه و درصاد بوتاه سابز هنگاام برداشات انجاام گردياد.
برداشت طی دو چین در اواخر مهرماه و اواسط آبانماه صورت گرفت .کلیه تجزيههای آماری با اساتفاده
از نرمافزار  )SAS Institute, 2007( SASانجام و میانگینها از طريق آزماون چناد دامناهای دانکان
مقايسه گرديد.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه مرکب مربوط به تاثیر تیمارهای آزمايشی بر صفات مربوط به عملکرد ،اجزاء عملکرد ،ارتفاع
گیاه و سبز شدن بوتهها در جدول  0نشان داده شده است .بین ارقام مختلف از نظر صفات عملکرد چین
اول ،عملکرد کل ،متوسط وزن غوزهها و تعداد غوزه در بوته از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت معنیدار
وجود داشت .تاثیر سال فقط در رابطه با عملکرد در چین اول معنیدار بود .مقايسه میانگین عملکرد (متوسط
دو سال) و چین اول در دو سال آزمايش در شکل  0نشان داده شده است .عملکرد رقم تابالديال نسبت به
رقم شاهد (ورامین) از نظر آماری تفاوتی نداشت اما رقم  B557با عملکرد  5470کیلوگرم وش نسبت به دو
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رقم ديگر بطور معنیدار ،عملکرد باالتری داشت .داليل تفاوت عملکرد ونوتیپهای مختلف پنبه از ديد
پژوهشگران متفاوت است .روزنتال و گريک ( )0220با مقايسه دو رقم پنبه تفاوت عملکرد آنها را به تفاوت
در راندمان استفاده از تشعشعات فعال فتوسنتزی دانستند.
جدول  -1تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی طی دو سال زراعی اجرای پژوهش
میانگین مربعات
منابع تغییرات

سال
تکرار * سال
رقم
رقم * سال
تراکم
تراکم* سال
تراکم* رقم
تراکم*رقم*سال
خطا
ضريب تغییرات

درجه
آزادی
0
4
9
9
9
9
4
4
48

عملکرد
چین اول

عملکرد
چین دوم

عملکرد کل

متوسط
وزن ده
غوزه

ارتفاع
گیاه

تعداد
غوزه در
بوته

تعداد بوته
سبز شده

**088479
0990024
*94115504
4900454
878753
0540738
959003
74394
588074

92154335
314003
354304
232124
495319
495319
397435
913572
437712

01802917/5
0490420/7
*0958173/5
452025
933841/5
548149/5
938390/7
29485/3
320793/4

012/99
939/5
25/73
8
05
78
942/08
304/42
39/23

044/8
501
*49
5/5
*55
0/9
04/9
1/45
7/82

33/34
000/2
*018/8
09
48
9
87
03
00/59

091
8537
3122
037
*00270
004
345449
017
0211

91

90

09

2

9/45

04/8

90

* و** :بهترتیب معنیدار در سطح ادتمال پنج و يک درصد

اونروه و سیلورتوس ( ) 0225دلیل تفاوت عملکرد ارقام را به تفاوت در توانايی آنها در جذب و
تخصیص مواد فتوسنتزی به اندامهای مختلف نسبت دادند .به هر دال ساختار ونتیکی ارقام مختلف
عامل تعیینکنندهای در تفاوت ويژگیهای کمی و کیفی ارقام پنبه محسوب میگردد (مککارتی و
همکاران  .)9114در هر دو سال آزمايش عملکرد چین اول رقم  B557نیز نسبت به دو رقم ديگر بطور
معنیدار باالتر بود .با توجه به میزان عملکرد  3198و  3598کیلوگرم وش در هکتار در چین اول برای
رقم  ،B5576به ترتیب در سال اول و دوم آزمايش ،درصد قابل توجه عملکرد اين رقم (بهترتیب  55و
 44درصد در سال اول و دوم ) در چین اول بدست آمد.
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شکل  -1مقایسه عملکرد کل و عملکرد چین اول برای سه رقم آزمایشی

دلیل اصلی برتری عملکرد رقم  ،B557افزايش معنیدار تعداد غوزه در هر بوته نسبت به دو رقم
ديگر بود (جدول  .)9وزن غوزهها در سه رقم تفاوت معنیداری نداشت .اگرچه ارتباط بین اجزاء عملکرد
در پنبه پیچیده است اما تعداد غوزه در وادد سطح بیشترين میزان مشارکت در تولید عملکرد را دارا
است (ورلی و همکاران  .) 0274دتی برخی از پژوهشگران معتقدند برای داشتن عملکرد وش باال بهتر
است عالوه بر داشتن تعداد غوزه بیشتر تعداد پنبه دانه داخل غوزهها نیز زياد باشد تا با افزايش سطح
الزم برای تولید الیاف ،مقدار الیاف استحصالی بیشتر باشد (هارل و کولپ .)0274
در بین سه رقم مورد مطالعه رقم شاهد (ورامین) نسبت به دو رقم ديگر ارتفاع بیشتری داشت اما
ارقام از نظر درصد سبز شدن نهايی تفاوتی با يکديگر نداشتند (جدول  .)9اما بايد به اين نکته نیز توجه
داشت که داشتن ارتفاع زيادتر همیشه به معنی داشتن عملکرد مطلوبتر نبوده و دتی در برخی از
مواقع بهدلیل تداوم رشد رويشی با کاهش عملکرد نیز مواجه خواهد شد .بههمین دلیل برخی از
پژوهشگران به هرس پنبه ( )Cotton pruningکه شامل قطع نوک ساقه اصلی و شاخههای میوهدهنده
قبل از گلدهی است و باعث جلوگیری از سايهاندازی به داخل کانوپی گیاهی و همچنین کنترل رشد
رويش میگردد دتی در ارقام جديد تاکید دارند (دانگ و همکاران .)9115
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جدول  -2مقایسه میانگین مربوط به وزن غوزه ،تعداد غوزه ،ارتفاع گیاه و تعداد بوته سبز شده در تراکمهای
مختلف برای سه رقم مطالعه شده
متوسط
وزن ده غوزه (گرم)

متوسط تعداد غوزه
در بوته

ارتفاع گیاه
(سانتیمتر)

متوسط تعداد بوته
سبز شده

رقم
تابالديال
B- 557
ورامین

41/0 a
40 a
49/88 a

04/3
2/5
7/0

41/7a
40/7 a
40/5 a

90/7 b
94/5 a
99/0 b

003/9 b
004/5 b
005/88 a

044/4a
042/9 a
044/0 a

تراکم (بوته در متر مربع)
99a
94 a
93 a

004/9a
004/3 b
003/0 b

058a
041 a
039 b

اعداد دارای دروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند (دانکن )%5

همان گونه که در جدول  0نیز نشان داده شده است تاثیر تراکمهای بر عملکرد و اجزاء عملکرد (در
جدول  9نیز قابل مشاهده است) از نظر آماری معنیدار نبود .نتايج بدست آمده با يافتههای سیبرت و
همکاران ( ،)9114بريج و همکاران ( )0273و هیکس و همکاران ( )0282که عدم تاثیر تراکمهايی با
دامنه  7تا  04بوته در متر مربع را گزارش نمودند مطابقت داشت اما برخالف نظر برنادز و همکاران
( )9111مبنی بر سهولت تغییر اندازه و تعداد غوزهها (و در نتیجه عملکرد) به واسطه تغییر در تراکم
بوته بود .دتی در برخی از پژوهشها با افزايش تراکم ،کاهش عملکرد ارقام پنبه که بصورت آبی کشت
میشوند گزارش شده است (بوکوت  .)9115در اکثر پژوهشهايی که تاثیر تراکم بر روی عملکرد
معنی دار شده است ،تغییر در فواصل بین رديفی از اهمیت ويژه برخوردار بوده و به همین دلیل
پژوهشها ی گسترده تحت عنوان فواصل رديفی فوقالعاده باريک (کمتر از  95سانتیمتر) ( Ultra
 )narrow row spacingدر جهت بهبود عملکرد ،سهولت برداشت و کاهش مقدار آبیاری صورت می
پذيرد (بوکوت9115 ،؛ جونز و همکاران.)9111 ،
در تراکم  04/3بوته در مترمربع ارتفاع بوته نسبت به دو تیمار ديگر بطور معنیداری باالتر بود.
کربی و همکاران ( )0221نیز نتايج مشابهی را با افزايش تراکم بوته از  5به  05بوته در مترمربع گزارش
نمودند اما نتايج گزارش شده توسط جونز و ولز ( )0227داکی از افزايش ارتفاع گیاه در تراکمهای
کمتر بود .به هر دال ارتفاع گیاه عمدتا تحت تاثیر ساختار ونتیکی ارقام بوده و در برخی از داالت
شرايط محیطی و تنشهای عناصر غذايی میتواند بر آن موثر باشد (ادمد و همکاران .)9112 ،تعداد
بوته سبز شده نهايی در تراکم  7/0بوته در هکتار نسبت به دو تراکم ديگر بصورت معنیدار کمتر بود
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(جدول  .)9ادتماال وقتی تراکم کشت از دد مشخصی باالتر باشد ،با تشکیل سايه انداز گیاهی مقدار
رطوبت دفظ شده در خاک ا فزايش يافته و شرايطی مشابه با دالت استفاده از خاک پوش (ماچ) پديد
میآيد ،در دالی که در تراکمهای خیلی پايین ،خاک رطوبت خود را به سرعت از دست داده و درصد
مرگ و میر گیاهچهها افزايش میيابد .اما تراکم  7/0بوته در مترمربع با وجود متوسط  91درصد کاهش
درصد سبز نهايی بوته ،عملکردهايی مشابه با دو تراکم ديگر تولید نمود .اين مسئله دلیل ديگری بر
عدم تاثیر تراکم بر عملکرد ارقام آزمايشی است .همانگونه که در پژوهشهای مختلف در دامنه وسیعی
از تراکم عملکرد گیاه دچار تغییر نمیگردد (سیبرت و همکاران9114 ،؛ بريج و همکاران0273 ،؛
هیکس و همکاران .)0282 ،بايد انتظار داشت عوامل نامساعد محیطی که کاهش تعداد بوته در متر
مربع را سبب میگردند نیز نتوانند باعث کاهش معنیدار عملکرد محصول شوند.
نتیجه گیری
نتايج اين پژوهش نشان در محدوده تراکمهای آزمايشی تفاوت معنیداری بین ارقام آزمايشی وجود
نداشت .رقم  B557با عملکرد  5470کیلوگرم وش در هکتار باالترين مقدار عملکرد را تولید نمود که بطور
معنیداری بیشتر از دو رقم ديگر بود (تابالديال و ورامین بهترتیب  5114و  5131کیلوگرم وش در هر هکتار
تولید نمودند) .وزن غوزهها در رقم  B557با دو رقم ديگر تفاوتی نداشت اما تعداد غوزههای اين رقم نسبت
به دو رقم تابالديال و ورامین بهترتیب  03و  01/8درصد بیشتر بود .کمترين میزان تراکم بکار گرفته شده در
اين پژوهش ( 7/0بوته در مترمربع) کمترين مقدار بوته سبز شده در هکتار را داشت.
سپاسگزاری
نويسندگان بر خود الزم می دانند از مسئولین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان که امکان اجرای اين پژوهش را فراهم آوردند سپاسگزاری نمايند.
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Abstract
The effect of planting density on yield and yield components of three varieties
of cotton were studied in Agriculture and Natural Resources Research Center,
Isfahan during 2 years. Experiment was done using a factorial experiment in
randomized complete block design with four replications. Tabladyla, B557 and
Varamin (control) cultivars were considered as the first factor and three planting
densities 7.1, 9.5 and 14.3 plant m-2 as the second factor, respectively. By results,
there was a statistically significant difference between the cultivars. B557 varieties,
with production of 5,471 kg ha-1, had highest yield in this study. The first and
second years, 55 and 64 percent of the yield of was obtained the first harvest
respectively. B557 produced significantly more boll number than others. Boll
weight showed no-significant difference. Effect of various planting densities and
the interaction of density and varieties on yield and yield components were not
statistically significant. The lowest densities used in this study (7.1 plant m-2) had
the lowest percentage of stand plants in a hectare. Density of 14.3 plants m-2 meter
with 116.2 cm in height had the highest amount. According to the results of this
study, cultivars can tolerated a wide range of densities without loss of performance.
On the other hand, the yield potential of the B557 cultivar is higher than the other
two varieties.
Keywords: Boll Numbers, First harvest, Environmental condition, Yield9
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