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 ت زمستانه در استان گلستانپنبه پس از محصوال امکان کشت دومبررسی 
 

 3مهدی عزیزی و *2، عمران عالیشاه1سعیدسلطانی
  ، گرگان، ایرانرموسسه تحقیقات پنبه کشو)دانشیار( علمی تاهی عضوو  ارشدکارشناسبه ترتیب  2و  1

 خراسان رضوی طبیعی و منابعکشاورزی  علمی مرکز تحقیقاتتاهی عضو 3

 30/7/92 تاریخ پذیرش:              ؛ 11/3/92تاریخ دریافت: 

 چكیده

بته ارزیابی مناسب ترین الگوی کشت زمستاانه ازنررخوویتیات زراعتی بترای پناین طرح با هدف 

در  كترارت چهار باهای کامل توادفی طرح پایه بلوکبه یورت اسپلیت پالت در قالب  دراساان گلساان،

دفرنگی، . محووالت زمساانه شامل )نكاشت، باقال، نخوانجام گرفت 89 -1388کارکنده در سال  منطقه

ن مطالعته بودنتد. در ایتفرعتی  کلزا و گندم( بعنوان عامل ایلی و ارقام پنبه  )گلساان و ستپید( عامتل

 س نشان دادناایج تجزیه واریانشدند.  گیریاندازهی پنبه هاو بیماریبرخی یفات زراعی، کیفیت الیاف 

ملكرد کل عبر یفات تعداد قوزه، وزن قوزه، زودرسی و  داریمعنیکه نوع محوول زمساانه و رقم تاثیر 

معنتی  از نرر بیماری مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسلیوم محوول زمستاانه اثتر وکیفیت الیاف داشت.

گتی بیشارین درید مرگ گیاهچته در تیمتار کشتت پنبته بعتد از نختود فرناد، بطوریكه دارای نشان د

دریتد( مشتاهده گردیتد. همچنتین  25/6درید( و کماترین در کشتت پنبته پتس از گنتدم ) 37/16)

دریتد( و کماترین در  45/13بیشارین درید پژمردگی ورتیسلیومی در کشت پنبته پتس از نكاشتت )

 درید( مشاهده شد. 75/5کشت پنبه پس از گندم )

 

    *پنبه: مرگ گیاهچه، زودررسی، ورتیسلیوم، کلیدی واژگان
 

 مقدمه

ی زراعی هامنرور افزایش بهره برداری از زمین، مدیریته، بهای نوین کشاورزی امروزیدر سیسام

. باشدها، کشت دو محوول مخالف در طول یك سال مینوینی توسعه یافاه است. یكی از این مدیریت

                                                           
 yahoo.comalishah_Omran@ :نویسنده مسئول*
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نریر گندم، کلزا، باقال و نخود و کشت دوم بعد از برداشت  ایزمساانه تمحووال باکشت اول 

گیرد. پنبه یكی از مهمارین این میزراعت دوم انجام  عنوانبهمحووالت زمساانه در بهار سال بعد 

پنبه  زراعت دوم بعد از برداشت محووالت زمساانه کشت نمود. عنوانبهتوان محووالت است که می

ماه با بهشتیارد در کشت آن آیش )نكاشت( بوده باشد، شرایطی که زمین زراعی قبل از در ایوالً

اما  شود.میی پنبه خیز کشور خوویا اساان گلساان کشت هااساان مساعد شدن شرایط محیطی در

چنین هم .کرد زمان برداشت محوول زمساانه تعیین خواهد سیسام کشت دوم، زمان کشت پنبه را در

 مربوطه خسارات ولومی یپژمردگی ورتیس مرگ گیاهچه و اهمیت بیماری با توجه به اساان گلساان، در

در درید  20کاهش محوول بیش از  ،، تاخیر در رسیدگی بذر و الیافکاهش تعداد قوزه جمله از

 که دارای ازت بیشاری (2002) پگ ی سنگین و مرطوبهاو زمین( pH= 5/7) قلیایی یهاخاک

و  بقوالت و (2002باناین ) ، کلزامحووالت زمساانه نریر گندم رعایت تناوب پنبه با و هساند

های خاکزی مثل پژمردگی افزایش جمعیت بیماری یا کاهش و جهت بررسی روند (،1981) اشناتورث

 یكیماحمل پنبه مقاوم یا اناخاب رقم  رسد.میضروری به نرر  خاک مرگ گیاهچه در ورتیسلیومی و

تاثیر آللوپاتی  (2001) و بل (1981) اشناتورث .باشدبیماری میاین با  همقابلجهت فاکاورهای مهم  از

رشد زایشی و رویشی و عملكرد دانه  زنی، درید سبز،های زراعی پنبه راجع به کاهش جوانهدر سیسام

دهد که اثر ماقابل می شانن هاداده ماحده آمریكا بررسی شده است وها در ایاالتپنبه تحت تاثیر لگوم

و اخاالف  وجود دارد های زراعی پنبهآللوپاتی در سیسامهای خاکزاد و بسیار شدیدی بین بیماری

تغییر  خاک نوع جود دارد که اغلب تحت تاثیر آللوپاتی و بین محووالت لگوم از نرر پاانسیلشدیدی 

 مانرهمین راساا  در (.1998) همكاران ون وو توچا (1996) بوئر و بوچر (،1993) بوئر کند برادو ومی

ل کننده بیولوژیكی و ، عوامل کنارقش مفید کودهای سبز در ایالح خاکبه ن گزارش خود ( در2006)

آفات خاکزی اشاره کرده  کنارل بیماری و های جدید آلیلو پاتی دررا از اناخاب ارقام مقاوم به بیماری

منرور حوول حداکثر اسافاده از زمین و فول زراعی در دیگر گندم به باپنبه کشت دوم است. موضوع 

 لینگ وایالت آالباما و جنوب جرجیا مورد بررسی قرار گرفت )وس ی دنیا مانند آمریكا و درهاکشور

 نسبت به سیسام تك کشایپنبه کیفی الیاف  کمی و عملكرداین گزارش  در (.1977 همكاران،

کیلوگرم در هكاار گزارش گردید که  900تا   600بین د الیاف پنبه این مطالعه عملكر درمافاوت بود. 

درباره تاثیر تاخیر زمان کاشت  عملكرد مورد انارار در حالت تك کشای پنبه نزدیك گردید. %80به 

 ( و2006) و همكاران در مارمربع ریچارد قوزه در بوته و درکشت دوم پنبه برکاهش بقای قوزه و تعداد

گزارش ( 2000)بوئر و همكاران و  (2002)پای گریو  ریدی عملكرد الیاف پنبهد 39 تا 10کاهش

تواند ی دابل کراپینگ جنوب شرقی آمریكا میهامحوول زمساانه در سیسام عنوان یكکلزا به .اندکرده

و عملكرد دانه  (. با این حال کاهش اساقرار پنبه2002همكاران،  )باناین و سودآوری خوبی داشاه باشد
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 (،2000) همكاران الزاروویت و ین راساامدر همقایسه با گندم مشاهده شده است.  س از کلزا درپ

 HNO 3NH,2 تولید باعث بهبود بعد از محووالت لگوم، گزارش کردندکه درخاک دارای نیاروژن زیاد

پنبه  کاشت در تاخیر برد.میبین  از را  hem Verticilium. 1 های قارچاسكلروت میكرو و شودمی

. درگزارش دهدمیقرار  تحت تاثیر پنبه را اسقرار یا solaniizoctoniaR.2 ودگی بهطور مؤثری آلهنیز ب

 از کاشت پنبه بعد در عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی را( 1985) کی ام ایل زیك و تحقیقات

 از اشت پنبه بعدک در R.Solaniهمچنین عامل بیماری  .یابدمیکاهش  جو و سویا، سورگم، گندم،

بنابراین آزمایش فوق با هدف دسایابی به ارزشمندی در  (.1997 همكاران، گندم کاهش یافت )ویلرو

همچنین اثرات  کیفیت الیاف و مورد اثرات کاشت محوول زمساانه مخالف برروی خووییات زراعی،

مطالعه  مورد ف دیگرورتیسلیوم، طراحی گردید. اهدا تشدیدکننده روی عامل بیماری مرگ گیاهچه و

پنبه در منطقه،  با الگوی کشت دومتوییه یك محوول زراعی زمساانه برای  این آزمایش شامل، در

 و کمك به افزایش درآمد پنبه کاران است. عملكرد پنبه  بهبود

 

 هاروشو  مواد

بته  ،کته رب اساان گلستاانغ )کارکنده( در در منطقه پنبه کاری کردکوی 1388 – 89 این تحقیق سال

قالتب  یتورت استپلیت پتالت درآزمایش به شد. اجرا های پنبه کشور معروف استبیماریعنوان منطقه مهم 

ی زمستاانه محوتوالت زراعت ؛شتامل تیمارها انجام گرفت. در چهار تكرار و کامل توادفی یهاطرح پایه بلوک

رقتم گلستاان  ؛لارقام پنبه شام ایلی وعنوان عامل عدم کشت محوول( به و نخود فرنگی و کلزا باقال، ندم،گ)

متل عا . در هرکترت آزمایشتی ازنداناختاب شتدبه عنوان عامتل فرعتی  (رقم سپید )ماوسط رس )زودرس( و

ر تیمتار درهتبالفایله پتس از برداشتت محوتوالت زمستاانه  تقسیم شد. قم(رتیمارعامل فرعی ) ایلی، به دو

فایتله  بتا وماتری  6 خط کاشت به طول 6ر شامل رقم پنبه با تیما که هربطوری .اقدام به کاشت پنبه گردید

ش رو. هتا کشتت گردیتدفایتله بتین ردیف ماتر ستانای 80روی ردیف کاشت و هم در از مارسانای 20 بوته

لعات بترای مطا شد.  داده قرار دست توسط کارگر با بذر 4چاله کاشت( )ای که در هر کپه کاشت بوورت کپه

 4 دن ازشت ستبز گیتاه پتس از مراحل رشتد بیماری پنبه در کیفیت الیاف و ی عملكرد،اجزا و تعیین عملكرد

 بیمتاری بتازودرستی و  دریتد هتایمعیاریورت گرفت.  هاطرفین ردیف حذف یك بوته از خط وسط پس از

  اسافاده از روابط زیر تعیین و محاسبه شدند

S. ه شده است.محاسب چین اول به عملكردکل نسبت عملكرد زودرسی محوول درید                                                      

 ریدزودرسی د=  چین اول محوولکل/  محوول ×100                                               

                                                           

1- Verticillium dahliae  
2- Rizoctonia.solani  
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از طریق فرمول زیتر و شتدت آلتودگی چهارماه بعد از کاشت  لیومییدرید بیماری پژمردگی ورتیس (2)

بنتدی یتفر تتا چهتار تعیتین ی هر کترت و درجههایورماه از طریق ارزیابی تمام بوتهدر نیمه دوم شهر

 (.1970،گردید )بوت

 = شدت آلودگی    Σدرجه الودگی  ×  بیمارتعداد بوته 

 ی شمارش شدههاتعدادکل بوته                                            

 دریدبیماری=    رت هرکوسبز نشده  ی بیمارهاتعدادبوته     × 100

 شمارش شدهی هاتعدادبوته

 

تجزیه واریتانس  بتا نترم افتزار گیری شدند.اندازه HVIخواص کیفی الیاف نیز با اسافاده از دساگاه 

دریتد انجتام  5در سطح احامتال  دانكنبا آزمون  هایورت گرفت و مقایسه میانگین داده SASآماری 

استافاده  EXCELبرنامته . برای رسم نمودار از عیین گردیدو در نهایت همبساگی کلیه یفات ت گرفت

 گردید.

 

 نتایج و بحث

وزن قوزه،  تعداد قوزه،یفات معنی دار محوول زمساانه برتاثیر تجزیه واریانس یفات حاکی ناایج 

اثر رقم در بین یفات  (.1 )جدول عملكرد چین اول و عملكرد کل، درسطح احامال یك درید بود

 تعداد قوزه، و درید پنجدرسطح احامال  وزن قوزه ،نرر دار ازاخاالف معنی ثباعالعه، زراعی مورد مط

سطح احامال ر د زودرسی درید هكاار و در عملكرد چین دوم، عملكرد کل، عملكرد ملكرد چین اول،ع

محوول زمساانه بریفات اثر  ،هاتجزیه واریانس بیماریدربررسی ناایج  (.1 )جدول گردیدیك درید 

مرگ گیاهچه درسطح احامال پنج  و شدت پژمردگی ورتیسلیوم درسطح احامال یك درید و ریدد

ناایج تجزیه واریانس یفات کیفی الیاف نشان همچنین (. 1 )جدول نشان دادداری درید اخاالف معنی

سطح احامال یك درید  ظرافت الیاف در و پنج درید سطح احامال در طول الیاف درید کیل، که داد

 اساحكام در و مال پنج دریداسطح اح درالیاف  یكنواخای ومحوول زمساانه  دارمعنی ت تاثیرتح

ناایج مقایسه میانگین  در (.2 )جدول رفتگ قرارداری رقم معنی تحت تاثیر سطح احامال یك درید،

 از کشت پنبه بعد تیمار بیشارین درید مرگ گیاهچه در سیسام دوکشای، یفات بیماری در

مشاهده  درید (25/6)میانگین  کمارین درتیمارگندم با و ( درید37/16) میانگین نگی بانخودفر

 از کشت پنبه بعد تیمار سیسام دوکشای پنبه، در پژمردگی ورتیسلیومی در درید (.8 )شكل گردید

داری دارای برتری معنی درید (75/5)با میانگین  گندم تیمارنسبت به ( 18/10)با میانگین  کلزا

 (01/1)میانگین  نخود با از کشت پنبه بعد تیمار درورتیسلیومی شدت بیماری  همچنین (.9 )شكلبود
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 (68/0 و58/0 ،57/0)میانگین  ترتیب بابه کلزا و باقال گندم، از تیمار کشت پنبه بعدنسبت به  درید

بل،  ؛1981)اشناتورث،  تحقیقاتایج توجه به نا با (.10)شكل داری نشان داداخاالف معنی درید

اثرات و  ی خاکزیهاروند جمعیت پاتوژن به جهت تاثیرگذاری نوع محوول زمساانه در( 2001

نیز اثرات آللوپاتیك بقایای  ویورت کود سبز  به بر روی زراعت بعدی  آللوپاتیك تناوب زراعی بقوالت

و  گ گیاهچهخاکزی مثل مری هاپاتوژنجمعیت در روند تشدید  (2002باناین و همكاران، ) کلزا

ی آلوده هاتجزیه ساقهبرداشت این محووالت و  ورزی پس از اجرای خاک رسد،میبه نرر  ،ورتیسلیوم

ی هاالیه به ی قارچهاسخاینه ریز باعث اناشار  .V.  hemقارچ،  خوویای خاکزی هاپاتوژن به

آلودگی  شدت و دریدی گیاه با آنها و افزایش هاریشه شخم خورده و افزایش شانس احامال برخورد

ه( درج 28-30)در دمای  گرم شدن هوا با گندمکشت تاخیری  همچنین در و شده استی پنبه هابوته

 پژمردگی ورتیسلیومی شدت بیماری درید بیماری مرگ گیاهچه و به همراه کاهش میزان بارندگی

 (2006مانر،  ؛2000 ان،همكار )الزاروویت وتحقیقات  این نایجه با ناایج حایل از .یافاه استهش کا

 2HNO ,3NH تولید باعث بهبود بعد از محووالت لگوم، که گزارش کردند، درخاک دارای نیاروژن زیاد

با ولی  نداردمطابقت  برد،میبین  از را  .Verticilium  hem های قارچ میكرواسكلروت و شودمی

( مطابقت 1374 نایری، ؛1997 ان،همكار ویلرو؛ 1985 ناایج حایل از تحقیقات )ایل زیك وکی ام،

 داشاه است.

 محوتول زمستاانه،بعتد از پنبته الگوی کشت  در اجزا عملكرد و عملكردمقایسه میانگین یفات  در

گرم  637/5 و 737/5 میانگین وزن قوزه ترتیب باهب باقالو  محووالت نخود از تیمارهای کشت پنبه بعد

گترم  375/4 و 600/4میانگین وزن قتوزه  یب باتترهب کلزا ازگندم و نسبت به تیمارهای کشت پنبه بعد

و  )ریچتارد تحقیقتات ناتایج حایتل ازبتا نایجته ایتن تحقیتق  (.2 )شتكل داری نشان دادبرتری معنی

قتوزه در  ( درباره تاثیر تاخیر زمان کاشت درکشت دوم پنبه برکاهش بقای قوزه و تعداد2006 همكاران،

 با توجه بته تتاثیر زمتان کاشتت زود هنگتام پنبته بعتد از برداشتت داشت.مطابقت  مربع در مار بوته و

ماه( نسبت به زمان کاشت تاخیری پنبه بعد از برداشتت کلتزا و )دهه آخر اردیبهشت نخودفرنگی و باقال

بتا  کتهنختود  و بقوالت خایه باقالبقاء قوزه و وزن قوزه و همچنین تاثیر بر گندم )نیمه دوم خردادماه( 

و تتداوم فراینتد فاوستناز  هابهبود حایلخیزی خاک و تامین اسمیالت کافی، منجر به تقویتت ستورس

میتانگین  مقایسه همچنین در شود تا اسمیالت بیشاری به سوی مخازن روانه گردد.و سبب می گردیده

و  بتاقال از دکشت پنبه بعت تیمارهای ،کشت دوم پنبه الگویدر قوزه یفت تعداد محوول زمساانه بر اثر

کشتای گنتدم و  ( نسبت به تیمارهتای دو49/13و  77/13قوزه ) میانگین تعداد ترتیب باهنخودفرنگی ب

 ،رستدمینرر هب (.1 )شكل مشاهده نگردیداخاالف معنی  ( قوزه،31/13 و48/13میانگین تعداد ) کلزا با

از محوتوالت لگتوم، بته علتت  ناشی از رشد رویشی بیشتار پنبته بعتد این یفت دارعدم اخاالف معنی
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تتك ایش وزن قوزه و افز تعداد پنبه خوویاًاک که با کاهش کمار اندام زایشی خ ازت بیشار درتثبیت 

و نختودفرنگی  تیمارهتای بتاقال از  پنبته بعتدکشت  عملكرد،میانگین مقایسه  در قوزه همراه بوده است.

از  م درکترت نستبت بته کشتت پنبته بعتدگر (5308 و 3/5380) وش عملكرد کلترتیب با میانگین هب

 برتتریکترت  گترم در 4/4128و 7/4300وش  عملكترد کتلکلزا بارتیب با میانگین  تیمارهای گندم و

 همكتاران، وستلینگ و ) ناایج حایتل از تحقیقتات نایجه این تحقیق با (.3نشان داد )شكل داریمعنی

تاخیری  ( با توجه به روند2006و همكاران، ریچارد  ؛2000و بوئر و همكاران،  2002پای گریو، ؛ 1977

گندم نسبت به نخودفرنگی و باقال که با کتاهش عملكترد الیتاف  زمان کاشت پنبه بعد از برداشت کلزا و

از نخود فرنگی و باقال،  الیاف پنبه بعدکل  عملكردافزایش رسد می بنررپنبه همراه بود، مطابقت داشت. 

 (5)جدول  است داری داشاههمبساگی معنینیز تعداد قوزه و وزن قوزه  باکه ناشی از بقای بیشار قوزه 

افتزایش  بتا دانستت کتهبعد از محووالت لگوم  نررتامین ازت حایلخیری خاک ازو همچنین با بهبود 

 بود.همراه  وش عملكرد

 میتانگین کلتزا بته ترتیتب بتا تیمار گندم و کشت پنبه پس از ،)چین اول( زودرسی محوول نرر از 

دریتد برتتری  (62/61و 87/61) فرنگتی بتا نختود و ( درید نستبت بته تیمتار بتاقال25/65 و 50/65)

 ریچتارد و همكتاران( و 2002) پاتی گریتو توجه به نایجه تحقیقتات با (.3 )شكل داری نشان دادمعنی

 و تیمارهتای بتاقال را در دریتد زودرستی پنبتهرسد تاریخ کاشت ناوانستت یتفت میبه نرر  (2006)

رژیتم  کمبتود کلزا به علت کشت تاخیری، تیمارهای گندم و در و دهد خود قرار نخودفرنگی تحت تاثیر

گلتدهی محوتول  رونتد رطوبای خاک ناشی از کاهش نزوالت جوی در سال آزمایشی باعث تستریع در

 ،تدلیل تثبیتت ازهو نختود فرنگتی( بت )بتاقال از محووالت لگوم پنبه بعد زراعت درهمچنین  و گردید

کتاهش زودرستی  در نایجته مرحله زایشتی پنبته و وقوع در تاخیر ورویشی  رشد روند تسریع در سبب

 یفات کیفیت الیتاف پنبته محوول زمساانه بر مقایسه میانگین اثر ناایج حایل از محوول شده است.

 و 23/35) الیتافدریتد میتانگین  ترتیب بتابته کلتزا گندم و یهاتیمار از بعدکشت پنبه  که نشان داد

 و 61/30)بتا میتانگین  ترتیببتاقال بته وفرنگتی  نخود از تیمار نسبت به کشت پنبه بعد درید (93/31

 ستطح اطمینتان یفت طول الیتاف درهمچنین  (.6)شكل داری بودمعنی دارای اخاالف ( درید38/30

کشتت  تیمتار ،دراین اختاالف  که. بطوری(2 )جدول محوول زمساانه قرارگرفت درید تحت تاثیر 95

ماتر ( میلی55/30) بتا میتانگین کلتزاکشت پنبه بعتد از تیمارو ( 637/31) میانگین با گندماز پنبه بعد

. (5)شتكل نشتان دادداری ( برتتری معنتی437/29) فرنگی نخود ( و025/30) نسبت به تیمارهای باقال

        میتانگین ی بارتیتب بتانختودفرنگ و باقال از پنبه بعد سیسام دوکشای همچنین یفت ظرافت الیاف در

میتانگین ظرافتت الیتاف  ترتیب بتاهو گندم ب کلزا از نسبت به تیمارهای کشت پنبه بعد (96/3 و 95/3)

وستلینگ و  ایتن ناتایج بتا اظهتارات .(7 )شكل بود داری برخورداربرتری معنی از 55/4 و 35/4، 33/4
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، یایتدمیکتاهش  درکشتت دومالیتاف پنبته عملكرد کمی و کیفتی  ،ندعنوان کردکه  (1977) همكاران

یتفات  این تیمار بتر دارمعنی تاثیر )رقم( حاکی از فرعیر تیما مقایسه میانگین اثرناایج  .داردمطابقت 

نسبت به رقم کشت دوم  که رقم زودرس گلساان در(، بطوری4عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه بود )جدول

داری و عملكترد کتل برتتری معنتی (زودرسیچین اول ) كردعملمثوسط رس سپید از نرر تعداد قوزه، 

  .(4)جدول نشان داد

 

 گیرینتیجه

زمستاانه خووییات زراعی پنبه بعتد از محوتوالت نشان داد که  این تحقیقدست آمده از بهناایج 

کته در منتاطقی  ،رسدمیبه نرر . نسبت به گندم و کلزا، بهبود یافاه است ،مثل باقال و نخودفرنگی لگوم

 کاشتت ایتن دو بتای خاکزی نریر ورتیسلیوم و مرگ گیاهچه روبترو هستاند، هابا مشكل بیماری کمار

جهت افتزایش  ، درتثبیت نیاروژن بهبود حایلخیزی خاک به جهت عالوه بر توانمی، محوول زمساانه

، کترددوکشتای موفتق بترای زراعتت پنبته پیشتنهاد  عنوان یتكبته درآمد کافی برای زارعین پنبه کار

تعداد قوزه بیشارین نقش را در تعیین عملكرد پنبه ایفتاء  ،ین اجزاء عملكردبدر از آنجایی که  همچنین

 عملكرد وقوزه  تعداد(، زودرسی) عملكرد چین اول ،یفات به همبساگی معنی دارتوجه  با و کرده است

کشتت  در رقتم برتترن یك عنوابه تواندمینسبت به رقم سپید برتری این یفات در رقم گلساان  کل و

های تكمیلی انجام طرح باشد، نیاز است، بامیآنجایی که ناایج این تحقیق یكساله  از گردد. اناخابدوم 

  گیرد. قرار ارزیابی بیشارمورد  در سایر اراضی اساان کشت دوم پنبه ،مناسب
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 ای عملكرد.مقایسه میانگین  اثر محصوالت زمستانه برصفات عملكرد و اجز -3جدول 

 تیمار

 ایلی
 تعدادقوزه

 وزن قوزه

 )گرم(

 لعملكرد چین او

 )گرم درکرت(

 چین دومعملكرد

 )گرم درکرت(

 کلعملكرد 

 )گرم درکرت(

 زود رسی

)%( 

 a 368/16 a 265/5 a 1/4402 a  4/1956 a 1/6346 a 80/68 نكاشت

 b 778/13 a 637/5 b 4/3366 a 9/1970 b 3/5380 b 875/61 باقال

 b 492/13 a 737/5 b 3/3301 a 2/2007 b 5/5308 b 625/61 خودن

 b 21/13 b 375/4 b 1/2831 b 3/1422 c 4/4128 ab 250/65 کلزا

 b 480/13 b 600/4 b 5/2896 b 4/1404 c 7/4300 ab 500/65 گندم

 ین تیمارهای مورد آزمایش  است.بآزمون دانكن  با درید 5 دار در سطح احامالدهنده اخاالف معنیحروف غیر مشابه نشان

 

 مقایسه میانگین  اثر رقم برصفات عملكرد و اجزای عملكرد. -4جدول 

 قوزه تعداد آزمایش مورد تیمار
 وزن قوزه

 )گرم(

عملكرد چین 

 )گرم لاو

 درکرت(

چین  عملكرد

)گرم  دوم

 درکرت(

 کلعملكرد 

 )گرم درکرت(

 زود رسی

)%( 

 b 94/12 a 34/ 5 b 5/2821 a  1/1979 b83/4762 b 09/ 58 )ماوسط رس( سپید

 a 18/ 15 b 90/4 a 4/3897 b 4/ 1525 a 76/5422 a 13/71 )زودرس( گلساان

 بین تیمارهای مورد آزمایش است. آزمون دانكن با درید 5 دار در سطح احامالدهنده اخاالف معنیحروف غیر مشابه نشان

 
 درآزمایش.ورد مطالعه ضریب همبستگی محاسبه شده صفات م -5 جدول

 عملكزدکل عملكرد چین اول وزن قوزه تعدا قوزه یفات مورد مطالعه

 ns 307 /0- ** 710 /0 ** 323 /0 0/ 645 ** زودرسی

  0/ 816 ** 0/ 337 * 0/ 744 ** عملكرد کل

   -ns 048 /0 0/ 866  ** عملكرد چین اول

    ns 011 /0 وزن قوزه

     تعدا قوزه

 .نیستدار معنی :ns دریدیك  و پنج دار در سطح احامالمعنی :**و *
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Abstract 
In order to evaluation the best double cropping system in Golestan province, an 

experiment was carried out in 2010 in Karkandeh region (Kord kuy) in a split plot 

design based on RCBD with two factors and four replications. Main plots were 

winter crop (wheat, pea, canola, bean and fallow) and subplots were two cotton 

cultivars (Golestan and Sepid). Some agronomical, linter quality and cotton disease 

measured in this study. Analysis of variance indicated that, winter crop and cotton 

cultivars had significant effect on bolls number, bolls weight, earliness, total yield 

and linter quality. The effects winter crop significant differences on the disease 

damping and verticillium. The most plant disease damping off percent in pea 

(%16.37) and decreasing in wheat (% 6.25) were showed. The most plant disease 

verticillium percent in fallow (%13.45) and decreasing in wheat (% 5.75) were 

showed.  
 

Keywords: Damping off; Earliness; Verticillium wilt, Cotton3 
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