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 ازنظر عملکرد و  های زودرس پنبهبررسی عکس العمل دورگ

 درکشت دوم اجزاء عملکرد
 

 

  3قاسمیو سیدجالل میر*2 هعمران عالیشا، 1عبدالقدیر قجری

 عضو هيات علمی )دانشيار( مؤسسه تحقيقات پنبه كشور -2 موسسه تحقيقات پنبه كشورمحقق  3و  1

 12/8/93 تاريخ پذيرش: ؛      19/3/93تاريخ دريافت: 

 چكیده 

و اجزا عملکرد در كشت دوم  زودرس ازنظرعملکرد یهاگاين آزمايش با هدف بررسی واكنش دور

چهار تکرار مورد بررسی های كامل تصادفی با دو عامل در در قالب طرح بلوكخرد شده  هایكرت بصورت

 وكشت قرار گرفت. عامل اصلی اين آزمايش سه تيماركشت محصول زمستانه شامل گندم، كلزا، بدون

-SKT-30 هایگدور و بهاره شامل رقم سپيد دوم پنبه بصورت كشت عامل فرعی دارای شش تيمار

133 ،30-N29-80 ،30-TBL-180، 30-SKG-43  30و-TBL-61  بود. نتايج نشان داد كشت پنبه

سرعت سبز و تعداد قوزه، وزن قوزه ،اول چين عملکرد ،عملکردكل بعد از محصوالت زمستانه باعث كاهش

گندم  زمستانه كلزا و . با اينکه عملکردكل و عملکردچين اول پنبه بعداز كشت محصولگرديدشدن 

بعداز گندم بيشتر از تيماركلزا بود  در تيمار نبهوش توليد شده پ كشت بود و عملکردكمتراز تيمار بدون

پنبه وش با  یكشت از نظر زودرسبدون ماريگندم با ت ماريت ريتاث نيهمچندارنبود. معنی هااما اختالف آن

كشت بدون تيمار بيشترين عملکرد پنبه را در SKG-43-30تيمار كلزا برتری داشت. دورگ  و بر برابر بود

با ساير  كلزا باعث شد اين دورگ تقريبا برابرتيمار  ها داشت اما تاثيرگنسبت به ساير دورو بعداز گندم 

 SKT-133-30 اول و زودرسی دردورگ وش توليد نمايد و بيشترين عملکرد چين ها عملکردگدور

چين اول بيشترين تاثير را  عملکرد های مورد بررسی در افزايش عملکردكل وگمشاهده شد. دردور

 افزايش تعداد قوزه و سپس وزن قوزه داشت.

 

 1سپيدرقم  ،پنبه ،های زودرسگ، دور: كشت دومهای كلیدیواژه

 

                                                 
 ahoo.comy@alishah_Omranنويسنده مسئول:  *
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 مقدمه 

زا بوده و به علت طول دوره رشااد صاانعتی و اشاات ال زراعت پنبه از ديرباز دارای اهميت اقتصااادی،  

كاهش  يکی از داليل تواندمی پيامد اين امر كه شااودبه صااورت تک كشااتی و بهاره زراعت می ،طوالنی

شور  شت آن در ك شدهای اخير سالدر سطح زير ك صادی  هایيکی از روش رو ازاين .با زراعت پنبه اقت

ست شت دوم ا صورت ك ستانه به  صوالت زم شت مح شت آن بعد از بردا سترش ك برای اثبات نتيجه  .گ

های مختلف انجام گيرد تا نتايج اين تحقيق در تحقيق در زمينهاين روش جديد الزم اساات بخش بودن 

عمليات و های مديريتی در بدسااات آوردن كداكعر عملکرد با كي يت مطلوح محصاااول گيریتصاااميم

  .باشدزراعی مناسب برای انطباق مراكل رشد و نمو گياه م يد 

صل زراعی  ست اده از زمين و ف صول كداكعر ا شتی پنبه و گندم به منظور ك ضوع دو ك در ديگر  مو

شورهای دنيا مانند آمريکا در ايالت آالباما سی قرار گرفت ، لوِئيزياناك و گزارش  و جنوح جرجيا مورد برر

 گذاشااتتاثير  پنبهنمو، عملکرد  بقايای هر يک از محصااوالت زراعی بر رشااد و، در كشاات دومكردند 

گندم باعث تاخير در  زاكشاات پنبه بعد (. 2007، همکاران اسااتوارت و ؛1977، همکاران )وساالينو و

شت آن می شت می گرددك شت اول ك صورت ك كند كه مهترين فرق می ،گرددو مديريت آن با كالتی ب

شد، كنترل عافهای هرز ،آنها در مورد رقم ست اده از كند كننده ر ست ا ستوارت و و آبياری ا ، همکاران )ا

شت كلزا در كردند( عنوان 2002) بنتين و همکاران (.2007 ستقرار پنبه پس از بردا سه با گندم ا  مقاي

 Rizotonia قارچ  عد از كلزا در مقايسه با گندم بهبپنبه  ی هاگياهچه و آلودگی  فتيا كاهش بيشتری

solani شتر بود شد عملکرد كمی و كي ی الياف 2001در آزمايش هولوگال و همکاران ) .بي شخص  ( م

پنبه زمانی  كاهش يافت و بيشترين بازدارندگی رشد ظير نخود و باقالپنبه پس از برداشت محصوالتی ن

سه با  در جای خود بقاياكه  بود صوالت لگوم در مقاي شد پنبه پس از مح سبز و ر باقی ماندند. همچنين 

شد پنبه در تناوح زراعی با غالت و لگوم ها با ها زمانی كه كلشغالت كاهش چشمگيری يافت كاهش ر

شتر بود ،پيدا كردخاك اختالط  شد بي صول روی زمين پخش  سبت به زمانی كه بقايای مح در اين  و ن

تحقيق اكتمال داده شااد كه اين موضااوع ناشاای از آن اساات كه اثرات آللوپاتيک تناوح زراعی بقوالت 

. (2001)هولوگال و همکاران،  زمانی كه به صورت كودسبز قبل از كشت بذر به كار رود كمتر خواهد بود

الی  10 ،از بقايای گياهی گندم كشت شود عت رشد گياهچه پنبه هم خصوصاَ در كالتی كه پنبه بعدسر

ر ي)با دهدپذيری و مواد ارگانيک افزايش میميان بقايای گندم ن وذ درصد بيشتر است زيرا كشت در 20

های در سيستم به عنوان يک محصول زمستانه كلزا تحقيقات انجام گرفته نشان داد (.2012 همکاران، و

 (.2002 همکاران، بنتين و )ديويد سودآوری خوبی داشته باشد تواندمی دو كشتی جنوح شرقی آمريکا

سميت شتی های پنبه ندگزارش كرد( 1982) و وارويل ا سه با دو ك شتی در مقاي  50تا 35دارای تک ك

ارزيابی نمود و نشااان داد كه نيز كاشاات گندم و پنبه  (1987) بيکر. نددرصااد افت عملکرد الياف بود
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زراعت  و كمتر از كالتی بود كه آيش برقرار شااد درصااد 28باالترين عملکرد پنبه بدون هر گونه آيش 

همچنين بکوات  .بودتری هسااتند، مناسااب دوكشااتی پنبه در مناطقی كه دارای فصاال رشااد طوالنی

درصد نسبت به تک  21 عملکردكاهش باعت از گندم  بعدكشت پنبه  ( گزارش كردند2007) وهمکاران

  .شدكشتی در شرايط ثابت 

شت در زمان   سبت ك شت دوم ن شت با تاخير پنبه به عنوان ك شان داد كا نتايج مطالعات مختلف ن

( 2002، اكرم قادری و همکاران )شاادباعث كاهش تعداد قوزه، زودرساای و عملکرد پنبه  مناسااب عمدتاً

شت تعداد  شدن تا غنچه دهی گزارش كردند با تاخير در كا سبز  شدن،  سبز  شت تا  روزهای الزم از كا

كاهش يافت ولی تعداد روزهای الزم از غنچه دهی تا گلدهی و گلدهی تاقوزه دهی افزايش يافت در 

( 2002) های كاشااات يکساااان بود. پتی گريودهی تا باز شااادن قوزه كدوداً در تمام تاريخدوره قوزه

 را نيز با تاخير در كاشااات گزارش كرد. همچنين ريچارد و همکاراننيزكاهش تعداد قوزه در مترمربع 

كاهش يافت و تعداد قوزه در بوته و مترمربع كم  پنبه ( بيان داشتند در كشت با تاخير بقای قوزه2006)

سی نيز به تاخير می افتد كه پتی شت دوم پنبه به غيرازكاهش تعداد قوزه، زودر ( 2002گريو)شد. در ك

همچنين  تاييد كرد و بيان داشت زودرسی در كشت معمول پنبه بيشتر از كشت دوم بود. اين موضوع را

سون ) شت نياز به نوع مديريت ديگری بود 2010روبر سی در پنبه ديركا ( گزارش كردبرای افزايش زودر

( عکس العمل 1991گوتری) .كه بهترين راهکار است اده از مپی كوات كلرايد برای كنترل ارت اع پنبه بود

پنبه به سااه تاريخ كاشاات بررساای نمود و گزاراش كرد عملکرد در تاريخ كاشاات متوسااط و تاخيری به 

درصد عملکرد پنبه در كشت معمول بود. كاهش عملکرد پنبه با تاخير در كاشت توسط  50و 31ترتيب 

بررسااای  برای اين طرح ند.ا ه(گزارش كرد2007(، پنچه كوح و همکاران )2002پتی گريوو همکاران )

های انجام طرح با وشناسائی  بعنوان رقم جديدمناسب  دورگتعيين  ،در كشت دوم عکس العمل دورگها

 گردد. ومعرفی كشت وش افزايش عملکرد تکميلی برای

 

 ها مواد و روش

انجام كاركنده كردكوی  نبه پستگاه تحقيقات يدر ا 1390و 1389، 1388های در سال تحقيق اين

درجه 36تا  5/35 ای بين عرض ج رافيايیمنطقه غرح گرگان در كيلومتری35 درواقع  ستگاهيا اين گرفت

-600كدودآن ميانگين بارندگی ساليانه كه  قرارداردشرقی درجه 5/54 تا 54 طول ج رافيايی و شمالی

اسيديته خاك تقريبا قليايی  و گرادسانتی درجه9/19 متوسط درجه كرارت ساليانه .متراستميلی 500

های زيرزمينی با ت ييراتی كدود  حآ  به دليل باال بودن سطح ايستابی باشدمتوسط می موادآلی خاك و

بعد از برداشت محصوالت زمستانه وآماده  پروژهاين  .گرفتنبه بدون آبياری انجام پكشت  متر 3الی 1

 و اجزا های زودرس ازنظرعملکردگكنش دورهدف بررسی وا سازی قطعه موردآزمايش و بستركاشت با
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با دوعامل در چهارتکرارمورد  در قالب كرت های خرد شده با طرح پايه بلوكهای كامل تصادفیعملکرد 

كاشت در زمستان كلزا و بدون بررسی قرارگرفت. عامل اصلی اين آزمايش كاشت سه تيمار شامل گندم،

 یهاگدور و )شاهد(رقم سپيد  و عامل فرعی آن شش تيمار شامل بود

30-SKT-133 ،30-N29-80،30-TBL-180 ، 30-SKG-43 30و-TBL-61   وجود داشت. اين

آرايش با متر  6رديف پنبه با فاصله  4در هر كرت آزمايشی دارای  كرت بود و 72و تيمار18آزمايش دارای 

هکتار بود. برداشت ومطالعات مورد هزار بوته در  5/62سانتی متر و دارای جمعيت گياهی  80× 20كشت

برداری يادداشت هاانجام گرفت.رديف بعداز كذف يک متر از ابتداوانتهای رديف2نياز در طول فصل رشددر

روی  روزبعدازكاشت، تعداد قوزه در15در طول فصل رشد شامل تعداد و سرعت كپه های سبزشده بعداز

 به فرم زير تعيين سرعت كپه های سبزشدهومعادله ، داندازه گيری ش و تعيين يک بوته و وزن يک قوزه

   انجام شد. واكاریروز بعداز كاشت جهت يکنواختی در تعداد بوته 15بعداز شمارش بوته  همچنينبود. 

               های سبزشدهسرعت كپه= ∑[های سبز شده در روزتعدادكپ /روز شمارش]

شخم شد سپس بر اساس نوع تيمار و طبق طرح در  قطعه محل آزمايش اجرای آزمايش سال اولدر 

بوسيله نظر زمين مورد خرداد ماهاواخر  گندم سال اول گندم  وكلزا كشت شد پس از برداشت كلزا و

بر اساس  شيميايیكولتيواتور و ماله بستر كاشت آماده شد و سپس به قطعه محل آزمايش كود  ديسک،

. در شدا علف های هرز قبل از كاشت از علف كش است اده برای مبارزه ب گرديد.آزمون خاك اضافه 

براساس نوع تيمار انجام گرفت بعداز سبز شدن در  كشت پنبه بصورت ردي ی با كارگر اواخرخردادماه

تراكم مورد نظر عمليات تنک صورت گرفت همچنين عمليات وجين بعد  رسيدن مركله چهار برگی برای

ت دستی صورت گرفت وبا آفات متداول پنبه مبارزه شيميايی انجام از سبز شدن در طول فصل رشد بصور

همچنين  اندازه گيری و تعيين گرديد. ص ات مورد مطالعهبررسی تاثير آنها  و . برای مقايسه تيمارهاشد

س محصول برداشت شده به كيلوگرم در هکتار پس و چين برداشت گرديد 3 وش در ،برداشتدر زمان 

 تعيين . ص ات مورد اندازه گيری جهتشدچين اول نسبت به كل محصول تعيين تبديل، درصد زودرسی 

و  رفتگو با آزمون دانکن مورد مقايسه قرار  انجام SAS نرم افزار مركب با تيمار برتر و تجزيه واريانس

 .مطالعه محاسبه شد ضريب همبستگی  ص ات مورد

 

 نتایج و بحث

تاثيركاشت محصول زمستانه  بود ازآن واريانس كاكی تجزيه نتايج: عملكرد كل در واحد سطح پنبه

 اين ازها گبين دوراختالف  اما بود دارمعنی درصد 99با اطمينان  عملکرد كل در واكد سطح پنبه نظر از

 محصول ،گرديدآن  كلزا قبل از پنبه باعث كاهش عملکرد كشت گندم و (.1جدولنبود )دار معنی نظر
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كلزا قبل از  با كاشت گندم و و كيلوگرم در هکتار بود 2876 ،محصول زمستانه كشتپنبه درتيمار بدون

بر  آنهاداركاهش يافت اما تاثير درهکتار به طور معنی كيلوگرم 2183و  2220به ترتيب به  عملکرد ،پنبه

را دورگ  واكد سطح در بيشترين عملکردكل  (.2)جدول نداشت دارعملکرد پنبه با هم اختالف معنی

30-SKG-4330 دورگ ازدارداشت به طورمعنی-TBL-180  افزايش (. 3)جدولعملکرد بيشتری داشت

كشت و گندم مشاهده شد اما ها در تيمارهای بدونگنسبت به ساير دورSKG-43-30  عملکرد دورگ

 ود. در تيمار گندمتوليد نم محصولها گدر تيمارهای مربوط به كلزا اين دورگ تقريبا برابر با ساير دور

افزايش عملکرد در واكد وداشت TBL-61-30 بيشترين عملکرد را دورگ SKG-43-30 بعد از دورگ

ها محصول پنبه توليد شده در گندم بيشتر از كلزا بود اما در ساير دورگ SKG-43-30 در دورگ سطح

  (.1شکل)كلزا بود تيماردر تيمار گندم مساوی يا كمتراز 

ستگی را  سطح پنبه واكد درعملکرد  شترين همب سبت به وزن قوزه r=96/0**) تعداد قوزه بابي ( ن

(** 72/0=r با اطمينان )شت99 صد دا ستگی عملکرد چين اول با عملکرد كل معبت  و در ضريب همب

(**97/0=r با اطمينان )به نظر می رساااد افزايش عملکرد چين اول با عث  و بود داردرصاااد معنی 99

 (. 4)جدول گرددمی افزايش عملکردكل

 درصاد 99 با اطمينانكاشت محصول زمستانه  واريانس مشخص شد تجزيه در: عملكرد چین اول پنبه

 .(1 )جادول داشات عملکرد چين اول پنبه در دارمعنیتاثير درصد 95با اطمينان ها گبين دوراختالف  و

تيماار  درتاثير محصوالت زمستانه بر عملکرد چين اول مشابه تاثير آن  بر عملکردكل در واكد سطح باود 

 و 1592كيلوگرم در هکتار نسبت به تيمار گندم و كلازا باا  2159با  محصول پنبه توليد شده كشتبدون

چين اول پنباه بااهم  دداری عملکرد باالتری داشت. اما تاثيركشت كلزا وگندم برعملکربطور معنی 1469

بااالتری نسابت باه  پنباه اول عملکاردچين SKG-43 -30 دورگ (.2 )جادول نداشت داراختالف معنی

و رقاام  SKT-133-30 بااا دورگ و داشااتTBL-61-30 و N29-80-30 و TBL-180-30 هااایگدور

-30كشت و گندم بااالترين عملکارد را دورگ در تيمار بدون (.3)جدول داری نداشتسپيد اختالف معنی

SKG-43 30 كه گندم كشت شده باود دورگ ودر تيماری وجود داشت-SKG-43كيلاوگرم در  1909ا با

كيلوگرم در هکتاار عملکارد بيشاتری  539 كه بعد از كلزا كشت شده بود SKG-43-30هکتار از دورگ 

( وساپس r=93/0**) تعداد قوزه با رابيشترين همبستگی (.افزايش عملکرد چين اول 1 شکل) توليد نمود

چين اول با افزايش درصاد زودرسای  درصد داشت و افزايش عملکرد99( با اطمينان r=75/0**وزن قوزه )

 (. 4)جدول دارددرصد  99با اطمينان  (r=89/0**ضريب همبستگی معبت )

سی پنبه: صد زودر ستانه در در صول زم شت مح صد 95 با اطمينان كا  اطمينان باها گبين دور و در

صد  99 سی وش  .(1 )جدول شتدا وجود داریمعنیتاثيردر صد زودر شان داد در سه ميانگين ن مقاي

ستحصالی در تيمارهای بدون شتهكشت و گندم با هم اختالف معنیا ترتيب اند اما اين دو تيمار بهدارندا
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 )جدول بود درصد 4/64 تيمار كشت پنبه بعد از كلزا باداری برتر از درصد به طور معنی 4/68 و 3/70با 

سی را دورگگ(. در بين دور2 صد زودر صد 3/70 با SKT-133-30 ها باالترين در سپيد در  با و رقم 

 TBL-61-30 و N29-80-30 و TBL-180-30 هایگاز دور برتر دارمعنی طوربه داشتند درصد 1/70

كشااات باالترين (. در تيمار بدون3 )جدول نداشاااتند دارمعنی اختالف SKG-43-30 ورگد با و بوده

درصد و  8/70درصد داشت و بعد از آن رقم سپيد با  6/74 با  SKT-133-30درصد زودرسی را دورگ

درصد باالترين درصد زودرسی داشتند اما در تيمارهای كشت گندم و كلزا  70با  SKG-43-30دورگ 

 بود SKG-43-30 و  -SKT-133 30 یهاگمربوط سه رقم سپيد و دورپنبه باالترين درصد زودرسی 

 سپس عملکردكل ( و r=89/0**) اول عملکردچين (. درصد زودرسی بيشترين همبستگی را با2 شکل)

(**77/0=r با اطمينان )99 ( 69/0**درصد داشت و ضريب همبستگی آن با وزن قوزه=r) و تعداد قوزه 

(**78/0=r با اطمينان )(4 بود )جدولدار معنیدرصد 99.  

ستانه تاثيرو هادورگ بين: تعداد قوزه در بوته صوالت زم  99با اطمينان  بوته در قوزه تعداد نظر از مح

صد شترين تعداد قوزه در روی يک تيمار بدون .(1 جدول) شتدا وجود داریمعنی اختالف در شت بي ك

سبت تيمارهای مربوط به گندم وكلزا معنی به طوردر اين تيمار و  شتبوته دا و با بود دارقوزه بيشتری ن

اما اختالف  داشتاينکه تيمار مربوط به گندم در روی بوته پنبه تعداد قوزه بيشتری نسبت به تيمار كلزا 

شترين تعداد قوزه را دورگ 2)جدولنبوددارآنها معنی شت كه دراين 6/11با SKG-43-30 (. بي قوزه دا

همچنين  امل افزايش عملکرد در واكد ساااطح  افزايش توام تعداد قوزه و وزن قوزه با هم بودتيمار ع

با دور مار  يد معنی N29-80-30و  TBL-61-30 هایگاختالف اين تي نبود و بر  دارو رقم ساااپ

 (. اثر متقا بل دوگانه3)جدولندداری داشاااتبرتری معنی  SKT-133-30و TBL-180-30 هایگدور

صول  ستانه و دورمح شان دادگزم شت دور باالترين تعداد قوزه دريک بوته را ها ن های گتيمار بدون كا

30-SKG-43 30 و-TBL-61  30دورگ  و داشتندقوزه  8/12و 9/12با-SKG-43 در بيشترين عملکرد

وجود نسابت به سااير تيمارها دارای وزن قوزه كمتری  TBL-61-30 دورگ دراما واكد ساطح داشات 

شت  صول دا شت مح در نتيجه عملکرد آن جزو تيمارهای برتر نبود. همچنين در تيمارهای مربوط به كا

مشاااهده شااد كه عامل  SKG-43-30دورگ در ، را واكد سااطح در زمسااتانه گندم باالترين عملکرد

بيشااترين  محصااول زمسااتانه كلزا، بعد از  های پنبهدر تيمار .افزايش آن تعداد قوزه روی يک بوته بود

باالترين  وو رقم سااپيد داشااتند  TBL-61-30 و TBL-180  ،30-N29-80-30 هایگعملکرد را دور

 TBL-180-30و    SKT-133-30هایدورگ مشااااهده شاااد يک بوته نيز در اين تيمار تعداد قوزه در

به يد نموده پن ما بيشاااتری تول ند ا عداد قوزه ا مارهای در  TBL-61-30و N29-80-30های دورگت تي

قوزه پنبه در تيمارگندم  تعداد SKG-43-30اما دردورگ  ندبا هم برابر بود تقريبا مربوط كلزا و گندم

شتر شکل كلزا بود راز تيما بي شان داد تعداد قوزه در يک بوته با  (.3 ) ستگی تعداد قوزه ن ضريب همب
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( با اطمينان r =96/0**) عملکرد كل ( وr =93/0 **) (، عملکرد چين اولr=78/0**) درصااد زودرساای

 (. 4 )جدول داشت ضريب همبستگی معبت درصد 99

گرم دارای بيشترين وزن قوزه بود و اين  08/5كشت بطور ميا نگين با تيمار بدوندر : قوزهیک وزن 

طور گرم به 69/4و  63/4ترتيب با گندم و كلزا به تيمارهایبيشتری نسبت به پنبه تيمار وزن قوزه 

گرم  05/5با SKG-43-30  گدور ها بيشترين وزن قوزه را درگ(. در بين دور2 )جدول دارداشتمعنی

قرار داشت ولی به دليل كم  aگرم در كالس  97/4نيز با  TBL-180-30 وجود داشت و با اينکه دورگ

طور به افزايش عملکرد داشت تاثيركمتری درSKG-43-30 بودن تعداد قوزه درروی بوته نسبت به دورگ 

طور به TBL-180-30و  SKG-43-30 هایگبود. دور SKG-43-30آن كمتر از دورگ عملکرد دارمعنی

 )جدول شتنددا TBL-61-30و  N29-80-30 یهاگوزن قوزه بيشتری نسبت رقم سپيد و دور دارمعنی

-SKT-30 و SKG-43 ،30-TBL-180-30 هایگدور ،تيمار بدون كاشت (. باالترين وزن قوزه را در3

تيمار محصول زمستانه  در SKG-43-30 قوزه بودند كه دورگ 22/5 و 24/5، 55/5دارای وزن  133

-TBL-30كلزا بيشترين وزن قوزه را داشت اما در تيمار مربوط گندم بيشترين وزن قوزه را دردورگ 

ضرايب همبستگی نشان داد كه همبستگی معبت وزن قوزه با عملکردكل  (.3 )شکل مشاهده شد 180

(**72/0 = r( و چين اول )**75/0 = r با اطمينان )آن  ضريب همبستگیگرديد اما  داردرصد معنی 99

 (. 4 )جدول كمتر بود )0r= /58**) نسبت به تعداد قوزه

 هایبوته بر محصول زمستانه تاثير مشخص شدواريانس  تجزيه در : روز پس ازكاشت 15درصد بوته 

 داری وجودمعنی تاثير هابود اما بين دورگ دار معنی درصاااد 99با اطمينان  روز پس ازكاشااات 15

شت سبز بوته در تيمار بدون .(1 جدول) ندا صد  شان داد در سه ميانگين ن شت برابر با نتايج مقاي  89ك

صد  شدن پنبه در سبز  صد  ستان در شت گندم در زم صد بوته  3/84 كاهش و دارای و با كا روزه  15در

شده بود بر اثر تاثير بقايای  .نبود دارشد. اما بين اين دو تيمار اختالف معنی شت  در تيماری كه كلزا ك

 بوددرصد  3/61فت و درصد سبز شدن بوته آن برابر با  كاهش يا دارطور معنیكلزا درصد سبز شدن به

  (.2 )جدول

 SKT-133-30و  TBL-180-30 هایگبعد از كاشاات دردور روز 15 بيشااترين درصااد ساابزبوته

-30هاگبود و با ساااايردور N29-80-30 دورگ از برتر دارمشااااهده شاااد كه اين دورگ به طور معنی

SKG-43،30-TBL-61 15باالترين درصد سبز بوته  (.3 )جدول نداشت دارو رقم سپيد اختالف معنی 

مار  SKG-43-30و دورگ  SKT-133،30-TBL-180-30هایكاشاااات را دورگ پس از روز در تي

داشااات N29-80-30  و TBL-180-30كشااات بود در تيمار گندم باالترين تعداد بوته را تيمار بدون

 در تيمار محصااول زمسااتانه كلزا مشاااهده شااد N29-80-30همچنين كمترين تعداد بوته در دورگ 

 زودرسی (،r=36/0**) لچين او (،r=37/0**) عملکرد كل باروز بعد از كاشت  15(. درصد بوته 4 شکل)
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(**29/0=r،) تعداد قوزه (**34/0=r) وزن قوزه و (**28/0=r)  با  وشااات معبت داضاااريب همبساااتگی

 .(4داربود )جدولدرصد معنی99اطمينان 

شدن در  سبز  با داری  معنی تاثيرسارعت سابز شادن  بر محصاول زمساتانه: كپه بذر 100سرعت 

درصااد وجود  99اطمينان  با هادار دربين دورگهمچنين اين تاثير معنی داشاات درصااد 99 اطمينان

كشت با تيمار بدون در نسبز شد سرعتدر مقايسه ميانگين مشخص شد بيشترين ). 1 )جدول داشت

 15 كپه بذر در روز وجود داشاات و تيماركاشاات گندم قبل از پنبه با اينکه از نظر درصااد بوته در 2/10

شت اختالف معنیبا تيمار بدونروز  شدن به دارك سبز  سرعت  شت اما از نظر  كمتر از  دارطور معنیندا

شت با تيمار بدون شاهده  1/8ك شدن در مزرعه در تيمار كلزا م سبز  سرعت  كپه در روز بود و كمترين 

با تيمار  رسااد در تيماری كه گندم كشاات شااده بود با اينکه از نظر درصااد تعداد بوتهشااد. به نظر می

شت اختالف معنیبدون سبت به  شتدارنداك شدن در مزرعه به ن سبز  سرعت  اما به علت كمتر بودن 

كشاات مدت زمان بيشااتری برای ساابز شاادن و اسااتقرار بوته نياز دارد همچنين بر اثر تاثير تيمار بدون

شدن وتعداد بوته  سبز  سرعت  شت از هر 15بقايای گياهی كلزا از نظر  بوددو تيمار كمتر روز بعد از كا

سرعت اثر در (.2)جدول شد كه باالترين  سپس SKT-133-30دورگ  را شدنسبز متقابل مشخص   و 

-N29-30 دورگ در زنیسرعت جوانه كمترين  و شتنددا  TBL-180- 30و  SKG-43-30هایگدور

شد 80 شاهده  سرعت جوانه زنی در دورگ م  ،SKT-133، 30-TBL-180، 30-N29-80-0های تاثير 

30-SKG-43 30 و سپيد بجز در دورگ-TBL-61  سبز شدن شبيه به هم بود و در اين دورگ  سرعت

 روزه 15(. ساارعت ساابزشاادن بذر با تعداد بوته 4 شااکل) مانند هم بود و گندم در تيمار بدون كاشاات

(**71/0 =rضريب همبستگی معبت دا )(.5 )جدول شت 
 


 زودرس از نظرعملكرد كل در واحد سطح در كشت دومهای عكس العمل دورگ -1 شكل
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سبز شدن درصدو سر عت  ،تعداد ووزن قوزه ،درصد زودرسی ،میانگین عملكردكل، چین اوّل مقایسه -3ول جد

 .1390و  1389-مورد آزمایش پنبه  هایگدور بیندر روزه15بوته 

 هایدورگ

 زودرس

 عملکردكل

 )كيلوگرم در

 هکتار(

 چين اول

)كيلوگرم 

 هکتار( در

 زودرسی

 )درصد(
 تعدادقوزه

 وزن قوزه

 )گرم(

 درصد بوته

 روزه15

 سر عت

 سبز شدن

 ab 2454 ab 1803 a 1/70 ab 2/11 bc 71/4 ab 6/75 b 5/7 سپيد

30-SKT-133 ab 2382 ab 1759 a 3/70 bc 6/10 ab 87/4 a 7/80 a 6/8 

30-TBL-180 b2327 b1623 b 2/66 c 2/10 a 97/4 a 4/81 ab 1/8 

30-N29-80 ab 2381 b1645 b 2/65 abc 9/10 bc 71/4 b 0/73 b 3/7 

30-SKG-43 a 2605 a 1907 ab 1/68 a 6/11 a 05/5 ab 7/79 a 4/8 

30-TBL-61 ab 2408 b 1700 b 2/66 ab 4/11 c48/4 ab 9/78 ab 9/7 

 .آزمايش است درصد بين تيمارهای مورد  جپن وداردر سطح اكتمال كروف غير مشابه نشان دهنده اختالف معنی

 

 1389تیمارهای مورد آزمایش پنبه در سال در  بین صفات مورد مطالعهضریب همبستگی محاسبه شده  -4جدول

 .1390و 

 روزه15درصد بوته  وزن قوزه تعداد قوزه زود رسی چين اوّل عملکرد كل ص ات مورد مطالعه

 ns 05/0- ns 09/0- ** 24/0- ns14/0- ns08/0- ** 71/0 سر عت سبز شدن

  28/0 ** 34/0 ** 29/0 ** 36/0 ** 37/0 ** روزه15درصد بوته 

   58/0** 69/0 ** 75/0** 72/0 ** وزن قوزه

    78/0 ** 93/0 ** 96/0** دربوته تعداد قوزه

     89/0 ** 77/0 ** زود رسی

      97/0 ** چين اوّل

 * و ** :  معنی دار در سطح اكتمال پنج و يک درصد.           ns: معنیدار نيست.

 

 
زودرسی در كشت دوم عكس العمل دورگهای زودرس از نظر -2شكل  
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 های زودرس از نظر تعداد و وزن قوزه در كشت دومالعمل دورگعكس -3شكل

 

 
 های زودرس از نظر درصد و سرعت سبزشدن در كشت دومالعمل دورگعكس -4شكل

 

 
 سبز شدن مجددكلزا در مراحل رشد پنبه در تیمارهای مربوط به محصول زمستانه كلزا -5 شكل
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 كشاات اختالفبا تيمار بدونبعد ازگندم  پنبه روز كاشاات15نتايج آزمايش نشااان داد درصاادبوته 

شت دارمعنی شت اما تاثيرك صد پنبه بعداز كلزا ندا شدن 15 بوته بردر سبز  سرعت  شت و  روز بعدازكا

شد شاهده  ص ات درتيمار كلزا م شديدتربود و كمترين مقدار اين  سايرتيمارها  سبت به  نتيجه اين  و ن

 از همچنين در كاشاات دوم بعد( مطابقت داشاات. 1989) تحقيق با نتايج تحقيقات هيکس و همکاران

شت ريزش كرده شدن بذور كلزايی كه در زمان بردا سبز  شدن پنبه، اند بعنوان علف هرز كلزا،  سبز  در 

سال مزاكمت ايجاد می شده  1390نمايد. در  سبز  مربع بود و اين در متر بذردر 587تعداد بذور كلزای 

از نظر رطوبت و بارندگی  1390شاارايط اقليمی سااال وشااد مربع متر بذر در 478برابر با  1389ال ساا

باعث افزايش تعداد بذور سبزشده  داشت 1389شرايط مساعدتری نسبت سبزشدن بذور كلزا به سال 

شدكلزا در مركله غنچه دهی وگلدهی و مركله شدن قوزه  شدن و  باز  سبز  شترين اختالف در تعداد  بي

 70ل در مركله باز شدن قوزه مشاهده شد كه اختالف بذور سبز شده كدود بذور كلزا در بين اين دو سا

شترين ،بذر در متر مربع بود شده در مركله دو برگی بود همچنين بي سبز  (. لطي ی و 5 شکل) بذركلزا 

زراعت پنبه بعد از كلزا، ريزش دانه كلزا در  (گزارش كردند يکی از مشکالت اساسی  در2008) همکاران

 كه بانک بذربزرگی را تشکيل داده و مشکال ت متعددی ناشی گرددباشدكه باعث میبرداشت میهنگام 

به دليل ريزش دانه  هرويش اين گياه در محصاااوالت بعدی به عنوان يک گياه هرز را به وجود آورد ز ا

كه بذرها ی  از آنجا شااود وكلزا در هنگام برداشاات، مقدار زيادی بذر از اين گياه روی زمين ريخته می

 زنند.اين گياه خواح ندارند، در صورت رطوبت كافی، نور و دمای منا سب جوانه می

از تيمار  و عملکرد چين اول در تيمار محصاااول زمساااتانه كلزا وگندم كمتر اينکه عملکردكل با

 اثير اين دو محصااول زمسااتانه شاابيه به هم بود. هر چند عملکردوش توليد شاادهتكشاات بود اما بدون

و  اسااميت نبود. دارآنها معنی اختالف درتيمار گندم بيشااتر از وش اسااتحصااالی در تيمار كلزا بود اما

 50 تا35 ،پنبه های دو كشااتی در مقايسااه با كالت معمول كاشااتدر گزارش كردند  (1982)وارويل 

صد شتند در صل از تحقيقات باير و افت عملکرد الياف دا دالنی  (،2000) نتيجه اين تحقيق با نتايج كا

نساابت به تيماركلزا عملکرد و  زيرا كشاات پنبه بعداز گندم مطابقت داشاات.( 1987) بيکر و (2000)

شت اما اختالف آنها معنی شتری دا سی عملکردچين اول بي صد زودر دار نبود. همچنين تاثيرگندم بر در

كه بقايای گندم رسدت. به نظرمیداری داشو بر تيماركلزا برتری معنی كشت برابر بودپنبه با تيمار بدون

( در 2010مالی ) .نداداشاااته پنبه كشااات پس از آن كمتری نسااابت به بقايای كلزا در اثرات بازدارنده

يش، نخودفرنگی و آ اعالم داشت كشت پنبه پس از پنبه بررسی اثر نوع محصول زمستانه روی زودرسی

كمترين درصد زودرسی در كشت پنبه پس از گندم و باقال از درصد زودرسی بيشتری برخوردار بودند و 

شت پنبه ارتباط  شده و در نتيجه تاخير در ك صوالت ياد  شت مح شد كه عمدتا با زمان بردا كلزا ديده 
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( اين موضااوع را تاييد كرد و بيان داشاات زودرساای در 2002) گريوهمچنين دراين رابطه پتی .شااتدا

 كشت معمول پنبه بيشتر از كشت دوم بود.

داشت و در تيماری  SKG-43-30 را دورگو زودرسی  چين اولكشت باالترين عملکردتيمار بدون در

كه  SKG-43-30 در هکتار از دورگ كيلوگرم 1909با  SKG-43-30 كه گندم كشت شده بود دورگ

محصوالت كيلوگرم در هکتار عملکرد بيشتری توليد نمود. در تيمار تاثير  539 بعد از كلزا كشت شده بود

داشت. اما در  TBL-61-30 بيشترين عملکرد را دورگ SKG-43-30 زمستانه گندم بعد از دورگ

-30 دورگ ها عملکرد توليد نمود وگتيمارهای مربوط به كشت كلزا اين دورگ تقريبا برابر با ساير دور

SKT-133 با  ساير تيمارها بود.ها داشت وبرتر از گبيشترين عملکرد چين اول و زودرسی را در بين دور

 كلزا دورگ و تيمار SKG-43-30 گندم دورگ از توجه به اين نتايج بهترين دورگ برای كشت دوم بعد

30-SKT-133 .قابل توصيه است 
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Abstract 

This experiment was carried out in split plot by using randomized complete block 

design with 2factors in 4 replications. The objective of this study was evaluation 

reaction on yield and yield components and earlymatured cotton crosses as a double 

crop. Main plots, were include 3winter crop,wheat, canola, and nofallow, and 

Subplots were 6 cotton crosses including sepid(control), 30-SKT-133, 30-N29-80, 

30-TBL-180, 30-SKG-43,and 30-TBL-61. The Results showed that rate of 

emergence, yield, first harvesting yield, number of bolls and boll weight were 

decreased by planting of cotton after winter crops. Although the total yield and first 

harvesting yield of cotton after canola,and wheat were less than treatments nofallow. 

Seedcotton yield after wheat was more then yield after canola  but these treatments 

didn't have significant differences. Earliness in cotton after wheat was same in 

nofallow treatment, but this is superior on canola treatments. 30-SKG-43 crosses had 

the highest cotton yield in nofallow and wheat treatment. This crosses in canola 

treatments produced almost with the other cross. 30-SKT-133 had the highest yield 

on first harveting and earliness percentage. In investigation crosses, seedcotton yield 

was increased and first harvesting had the hieghest impact by increasing number of 

bolls than boll weight.  
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