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  کیدهچ
منظور بررسی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشـت بـا   هب

صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار فواصل ردیف خیلی کم، آزمایشی به
 شامل تاریخ کشتانجام شد.  1392در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 

شـامل  عنوان فـاکتور اصـلی و سیسـتم کشـت     اول تیر) به(و کشت تأخیري  )اول خرداد( کشت معمول
بوته در مترمربع)، کشت رایـج (فاصـله    25تراکم با  مترسانتی 20فواصل ردیف خیلی کم (فاصله ردیف 

بوتـه در مترمربـع)    8کم بوته در مترمربع) و کشت کرتی (متوسط تـرا  10تراکم با متر سانتی 50ردیف 
داري فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاریخ کشت و سیستم کشت اثر معنی عنوانبه

بر ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه و عملکرد وش داشت. تأخیر در تاریخ کشت سبب کـاهش  
درصـدي   83/24درصـدي وزن غـوزه و    63/14درصـدي تعـداد غـوزه،     41/27درصدي ارتفاع،  61/13
لکرد وش در مقایسه با تاریخ کشت معمول داشت. کشت با فواصل ردیف خیلی کم نسبت بـه سـایر   عم

هاي کشت از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد برتر بـود. در مجمـوع نتـایج نشـان داد کـه کشـت بـا        روش
فواصل ردیف خیلی کم در تاریخ کشت اول خرداد بیشـترین عملکـرد وش را در پنبـه در شـرایط آب و     

متـر جهـت   سـانتی  20کشت در تاریخ اول خرداد با فاصله ردیف  ،ی سبزوار تولید کرد. براین اساسهوای
  د.شوحصول عملکرد مناسب توصیه می

  روش کاشت، عملکرد وش پنبه، : تراکم بوته،کلیدي هايواژه

                                                        
   moh_armin@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
 Helianthus)، آفتابگردان (.Glycine max Lدر میان پنج دانه روغنی مهم جهان شامل سویا (

annuus L. پنبه ،()Gossypium hirsutum L. کلزا ،()Brassica napus L. ( ینیزمبادام) وArachis 

hypogeal L.درصد از  45درصد از پروتئین دنیا و  6در حال حاضر  و قرار دارد ) پنبه در مکان سوم
  ).2012برادریک و همکاران، ( کل مصرف الیاف جهان را به خود اختصاص داده است

 بسیار امري گیاهان تولید براي محیط ظرفیت از حداکثر استفاده در زراعی مدیریت صحیح هايروش
 رسـاندن  حـداکثر  بـه  و عملکـرد  افزایش راستاي در تواندمی رشد شرایط ترینمناسب تعیین و بوده مهم
در بـه حـداکثر    تـاریخ و تـراکم کشـت    ،. از میان عوامـل زراعـی مهـم   باشد نظر مورد محیط از يوربهره

. واکنش شدید پنبه به تاریخ کشت موجب شده اسـت  باشندحائز اهمیت می منابعرساندن دسترسی به 
 طـور بـه  پنبـه  کشـت  باشـد.  برخوردار ايویژهتاریخ کشت در این گیاه از اهمیت  ترینمناسبکه تعیین 

 يهـا سـال  در). 2011صدیقی و همکاران، ( دگیرمی صورت مترسانتی 70-100 ردیف فواصل با معمول
 عنـوان بـه  1کـم  خیلـی  ردیـف  فاصله با طریق کشت از پنبه بوته تراکم افزایش مدیریتی سیستم به اخیر

 با پنبه سیستم، این در .)2007 ویلسون و همکاران،( است شده توجه عملکرد افزایش جهت در راهکاري
 بسـته  . در سیستم کشت با فواصل ردیف خیلی کـم شودیم کشت متریسانت 18-25 بین ردیف فواصل
 تشعشـع جـذب   پوشـش،  تـاج  سـریع  شدن بسته نتیجه در و گیردمی صورت ترسریع پوشش تاج شدن

 سطح از تبخیر سیستم این در همچنین  یابدیم افزایش نیز نور مصرف کارایی آن دنبال به و گیاه توسط
ردي و گیرد (می قرار گیاه اختیار در خاك در موجود آب از تريیشب سهم نتیجه در و یافته کاهش خاك

 دهـه  از و باشدینم جدیدي موضوع جهان در کم خیلی ردیف فاصله با کاشت یستمس ).2009همکاران، 
 در. اسـت  گرفتـه  صورت زمینه این در پنبه جمله از و مختلف گیاهان ايبر متعددي يهاپژوهش 1950

 همچنـین  و کـم  خیلـی  ردیـف  فواصـل  در پنبـه  کشـت  مخصـوص  کارهـاي یفرد نبود دلیلبه زمان آن
 سـاخت  بـا  امـا  ؛شـد  گذاشته کنار کاشت سیستم این باریک، ردیف فواصل در وش برداشت هايینکمبا

 ایـن  ردیف، فواصل این در برداشت هايینکمبا و باریک خیلی ردیف فواصل در پنبه کشت کارهايیفرد
قـادري فـر و    ).2012فـر و همکـاران،   قادريگرفت ( قرار گرانپژوهش توجه مورد دوباره کاشت سیستم

ي در متـر سـانتی  20 کاشـت  ردیـف  فاصـله  در پوشش تاج شدن بسته) گزارش کردند 2012همکاران (
 از تریشب مترسانتی 20 ردیف فاصله در نیز عملکرد .داد رخ رایج ردیف فاصله از زودترروز  18-36حدود 
 فاصـله  بـه  نسـبت  متـر یسـانت  20 ردیف فاصله در عملکرد افزایش علت. بود مترسانتی 80 ردیف فاصله
  تـاج  توسـط  تشعشع دریافت افزایش و سطح واحد در غوزه تعداد افزایش نتیجه در ،مترسانتی 80 ردیف

دلیل بیشـتر بـودن   به مترمربعدر  غوزهگزارش کردند که تعداد  )2007ویلسون و همکاران ( .بود پوشش
                                                        
1- Ultra Narrow Row (UNR) 
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تعداد بوته در واحد سطح در سیستم کشت با فواصل ردیف خیلی کم بیشتر از سیستم کشت رایج بـود  
عملکرد در سیستم کشت با فواصـل ردیـف خیلـی     درصدي 10 که باالتر بودن این صفت سبب افزایش

  با سیستم رایج شده است. یسهدر مقاکم 
منظور جبران کاهش عملکرد ناشـی از  در کاشت و افزایش تراکم گیاهی به تأخیرگزارش شده است 

در کاشت، تغییراتی را در مورفولوژیکی پنبه از جمله ارتفاع ساقه اصلی، تعداد گره، طول و تعـداد   تأخیر
در کاشت تعداد شاخه رویـا و ارتفـاع بوتـه کـاهش و      تأخیربا  .کندیمرویشی و زایشی ایجاد  يهاشاخه

ه اصلی و تعداد شاخه زایا افزایش یافت، اما طـول شـاخه زایـا    طول بلندترین شاخه رویا، تعداد گره ساق
. )2012قجـري و همکـاران،    ؛2003، همکـاران قـادري و  اکـرم  نگرفـت ( تاریخ کاشت قـرار   تأثیرتحت 

 در کاشت پنبه موجب کـاهش عملکـرد وش پنبـه    تأخیرکه ) گزارش کردند 2011همکاران (صدیقی و 
 بـه  عملکـرد نسـبت   يدرصـد  30بیش از  سبب کاهش برداشت جوطوري که کشت پس از به گرددمی

 هگر تعداد کاهش، گیاه ارتفاع افزایش ،رویشی شاخۀ تعداد کاهش کاشت، در تأخیر . باشد موقعکشت به
 عنـوان بـه پنبـه   تـأخیر و عملکرد پنبه در کشـت بـا    یزودرس ،غوزهکاهش تعداد  نیز گزارش شده است.

کاشـت زودهنگـام پنبـه باعـث     . گزارش شـده اسـت   نیز )2012( همکارانو قجري  نتایجدر  کشت دوم
). یکـی دیگـر   2002پتی گرو، گردید (نسبت به کاشت سنتی در زمان مرسوم  دارمعنیافزایش عملکرد 

هـرز اسـت. در    يهـا علـف پنبه بـا   يهابوتهکاشت زود هنگام افزایش قدرت رشد و رقابت  هايیتمزاز 
 گـردد مـی کاشت در هنگام وجود شرایط نسبتاً نامساعد محیطی همانند کمی رطوبـت باعـث    هايتاریخ

 بیشـتر گـردد   ،هسـتند پـذیر تـر   سـازش شرایط سخت محیطی  نسب به هرز که هايعلفقدرت رقابت 
  ).2009؛ وبستر و همکاران، 2002پتی گرو،  ؛1994لینگمن و اولیور، ک(

سنتی یا با فواصل ردیـف رایـج صـورت     صورتبهاز کشت پنبه در ایران  ايعمدهاگرچه هنوز بخش   
کشـت رایـج و کشـت در فواصـل بسـیار کـم        هايسیستماما اطالعات اندکی در مورد مقایسه  ،گیردمی

سـایر عوامـل زراعـی ماننـد      تـأثیر فواصل ردیف بسیار کم در پنبه تحـت   کشت با موجود است. عملکرد
که کشت دوم پنبه در شهرستان سبزوار بسـیار رایـج بـوده و ایـن      آنجا. از یردگمیتاریخ کشت نیز قرار 

و اجـزاي   در مورد اثر تاریخ کشت بر عملکـرد  يامطالعهتاکنون  ،گیردمیکشت در سیستم رایج صورت 
تعیین تـاریخ کشـت مناسـب در     منظوربهپنبه در این سیستم انجام نشده است. لذا این بررسی  عملکرد

  سیستم کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم انجام شد.
  

  هاروشمواد و 
بـا   1392ابع طبیعی سبزوار در سـال  آزمایش در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزي و من  

دقیقـه و   38درجـه و   57ثانیه شمالی و طول جغرافیـایی   24دقیقه و  12درجه و  36عرض جغرافیایی 
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 6/188متر باالتر از سطح دریا اجرا گردید. متوسـط بارنـدگی منطقـه     6/977ثانیه شرقی در ارتفاع  57
جـه حـرارت   حـداکثر در  متوسـط  .اسـت  گـراد یسانتدرجه  17الی  15و دماي متوسط ساالنه  مترمیلی

و حـداکثر   23/24در دي ماه و متوسـط حـداقل درجـه حـرارت      گرادیسانتدرجه  -1/6و حداقل  10/6
  .باشدیمدر تیر ماه است و داراي اقلیم گرم و خشک  گرادیسانتدرجه  7/37

فـاکتور  اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکـرار انجـام شـد.     صورتبهآزمایش 
) و تـأخیري و کشـت   منطقـه رایـج   در تـاریخ  ترتیب کشـت تاریخ کشت (اول خرداد و اول تیر، بهاصلی 

کرتـی)   صـورت بـه فاکتور فرعی سیستم کشت (کشت با فواصل ردیف خیلی کم، کشت رایـج و کشـت   
در کشت با فواصـل   ) انجام شد.پاشدستمتري و سانتی 50متري، سانتی 20ترتیب با فواصل ردیف (به

فاصـله ردیـف   ، کشت رایجدر ، بوته در مترمربع) 25(تراکم  مترسانتی 20فاصله ردیف ردیف خیلی کم 
با متوسط تراکم  پاشدستصورت بذور به کشت کرتیدر  ) و بوته در مترمربع 10(تراکم  مترسانتی 50
ترتیـب در  متـري (بـه  سـانتی  50و  20ردیـف   6هر کرت شـامل   بوته در مترمربع در نظر گرفته شد. 8

متـر در نظـر گرفتـه    سانتی 20ها روي ردیف متر و فاصله بوته 6طول  فواصل ردیف خیلی کم و رایج) با
در  مترمربـع بوتـه در   8در کشت کرتـی عملیـات کاشـت براسـاس میـزان بـذر و تـراکم متوسـط          شد.

در کشت رایج و فواصل ردیف خیلی کـم   متر انجام شد. میزان بذر مورد استفاده 3×6هایی به ابعاد کرت
کیلوگرم در هکتار در نظر گرفتـه شـد کـه بعـد از حصـول       50 کرتیکیلوگرم در هکتار و در کشت  40

برگی با تنک کردن  متوسط تراکم هاي مـورد نظـر در هـر روش     3-4اطمینان از سبز شدن در مرحله 
 3×6، در کشت رایج و کشـت کرتـی   2/1×6حاصل شد. در کشت با فواصل ردیف خیلی کم ابعاد کرت 

  .متر بود
محصـول   زمین مورد نظر در سال زراعی گذشته زیر کاشت محصول جو بـود. ابتـدا تمـامی بقایـاي      

زمـین  شامل شخم سطحی، دو مرتبـه دیسـک و تسـطیح کامـل      يورزخاكعملیات و  يآورجمعقبلی 
هاي فیزیکی و شیمیایی بر و تجزیه یريگنمونهو آب ورودي به مزرعه انجام شد. سپس از خاك سطحی 

توسط آزمایشگاه بخش خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع طبیعـی   هاي متداول اساس روش
  ).1 انجام شد (جدول خراسان رضوي

 
  خاك شیمیاییخصوصیات فیزیکی و  :1ل جدو

  PH EC  عمق
dS/m N  فسفر  

mg/kg  
  پتاس

mg/kg 
  صد در

  ٪کربن 
  بافت خاك

  ٪رس  ٪سیلت  ٪شن
30-0  8/7  44/7  043/0  80/8  225  5/0  50  37  13  
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 یـزان مبرگی به 5اوره در سه مرحله ( از منبع نیتروژن کیلوگرم در هکتار 160خاك آزمون  براساس  
 70کیلـوگرم در هکتـار) و    45 یـزان مکیلوگرم و اوایل گلـدهی بـه   70 یزانمبرگی به 10کیلوگرم،  45

قبـل از   O2K یلوگرمک 100 یزانمکود پتاسیم بهو  تریپلسوپرفسفات منبع  از 5O2Pهکتار کیلوگرم در 
نسـبت دو در هـزار   شد. قبل از کاشت بذرها بـا سـم کاربوکسـین تیـرام (ویتـاواکس) بـه       مصرفکاشت 

نسبت هفت در هـزار بـا سـم الرویـن (تیودیکـارب)      آفت تریپس بذرها به کنترلضدعفونی شدند. براي 
روز، مزرعـه بـا    15فاصله زمـانی  پنبه دو بار به طول فصل رشد جهت کنترل آفت سن در .آغشته شدند

 .(یک لیتر در هکتار) در اوایل صبح در هواي آرام انجام شددیمیتوات سم 
 در دو تاریخ مورد نظر انجـام شـد.   کاشت با بذرکار پنوماتیک و با استفاده از بذر دلینته رقم ورامین  

جلـوگیري از سـله    منظـور بـه روز بعد از آبیـاري اول   15 دومین آبیاري با کشت واولین آبیاري همزمان 
پنبه انجام گردید. با توجه بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه و      هايیاهچهگبستن خاك و بهبود وضعیت سبز 

  انجام شد. باریکروز  12هر نشتی  صورتبهها آبیاري ،بافت خاك
 پایـان  در عملکـرد  اجـزاي  بررسـی  منظـور بهانجام شد. برداشت در هر دو تاریخ کشت در یک چین   

 غوزه، تعداد زایاهاي و در آن ارتفاع نهایی، تعداد شاخه انتخاب تصادفی صورتبه بوته 5 کرت هر از فصل
و  حـذف  حاشـیه  عنـوان بهمتر از ابتدا و انتها  5/0شد. خطوط طرفین و  گیرياندازه غوزهدر بوته و وزن 
و  SAS آمـاري  افـزار نـرم بـا اسـتفاده از    هـا دادهتجزیه و تحلیل انجام شد.  وسط خط 4 ازبرداشت وش 

منظـور  بـه  رسـم شـد.   Excelافـزار نـرم مقایسه و نمودارها با  %5در سطح  LSD توسط روش هایانگینم
بـه فاصـله کشـت در     گیـري شـده  انـدازه  عملکرد و اجـزاي عملکـرد  تعیین واکنش خطی یا غیر خطی 

به ایـن   .استفاده شد (معادالت ارتوگونال) ساده و درجه دوم یخط معادالت از تاخیري هاي رایج وتاریخ
ترتیب براي کشت کرتی،رایج و فواصل ردیف خیلی کـم  بوته در مترمربع به 25و  10، 8از تراکم منظور 

 اسـتاندارد شـده   یونرگرسـ  یبضـرا استفاده شد. براي تعیین حساسیت نسبی صفات به تـراکم بوتـه از   
. حسـن  یـاهی اسـت  آن صـفت بـه تـراکم گ    یشـتر ب یتدهنده حساسنشان تربزرگ یبضرتفاده شد. اس

(پنجه کـوب   اندیسهها قابل مقاکاشت یخصفات و تار يبرا ین ضرایباست که ا ینا یبضرا ینمحاسبه ا
  .)2008 ،و همکاران

  
  نتایج و بحث

وزن ، غوزه، تعداد زایا تعداد شاخهارتفاع نهایی، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کشت بر 
داشت. براساس نتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت بر کلیه  داريمعنیاثر  و کیل عملکرد وش ،غوزه

. اثر متقابل تاریخ و روش کشت نیز بر بود داريمعنی و کیل تعداد شاخه زایاجز به صفات مورد مطالعه
  .)2(جدول بود  داريمعنی غوزهوزن  و شاخه زایاتعداد کلیه صفات به جز 
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، وزن غوزه، عملکرد تعداد غوزهمنابع تغییر، درجه آزادي و میانگین مربعات ارتفاع، تعداد شاخه زایا،  :2جدول 
  وش و درصد کیل

درجه  منابع تغییر
 آزادي

  )MSمیانگین مربعات (

تعداد  ارتفاع
یاشاخه زا  درصد کیل عملکرد وش وزن غوزه تعداد غوزه 

 16/04ns 4/25ns 12/61ns 3/91ns 223/87ns 0/14ns 2 تکرار
 *A( 1 553/33* 47/04* 72/02** 11/35* 2685/78* 115/52( کشتتاریخ  

56/52 2 خطاي اصلی  52/3  2/4  39/2  01/94  93/1  
 B( 2 208/27* 3/70ns 212/46** 11/01* 395/54* 9/55 ns( کشتسیستم  

A*B 2 385/26ns 3/64ns 130/14** 5/55ns 366/54* 36/56* 
19/38 8 خطاي فرعی  94/1  69/9  68/1  31/56  78/9  

CV(  15/8تغییرات (ضریب  87/11  19/11  89/12  65/11  22/10  
  دارو غیر معنی %5، %1 احتمال آماري دار در سطحترتیب معنیبه nsو  **، *

  
  عملکرد وش

و فواصل ردیف خیلـی کـم مشـاهده شـد کـه اخـتالف        رایجبیشترین عملکرد وش در تاریخ کشت   
مشـاهده  رایـج  کشت  و سیستم تاریخ درکمترین عملکرد وش  .داري با کلیه تیمارها داشتآماري معنی

یسـتم کاشـت کرتـی در هـر دو تـاریخ کشـت       سداري بـا عملکـرد وش در   که اختالف آماري معنیشد 
نتایج مقایسات مستقل نشان داد که در کشت تاخیر عملکرد وش فاقـد رابطـه    ).3جدول ( مشاهده نشد

و هم رابطـه درجـه   خطی و یا درجه دو با تراکم کاشت داشت در حالیکه در کشت رایج هم رابطه خطی 
). بررسی ضرایب رگرسیون استاندارد شده نیز نشـان داد کـه در کشـت رایـج     4جدول معنی دار شد ( 2

تـأخیر در   ).5وش حساسیت بیشتري به تراکم کاشت در مقایسه با کشت تاخیري دارد (جدول عملکرد 
دلیل کاهش طول دوره رویشی و افزایش فاصله کشت به دلیل کاهش تعداد بوته سبب کاهش کاشت به

) گزارش کردند که اگرچه در مجموع 2012ري فر و همکاران (دقابا نتایج فوق  عملکرد وش شد. مطابق
فواصل خیلی کم نسبت به سیستم رایج بیشتر بوده اما ایـن تفـاوت در    کرد وش در سیستم کشت باعمل

عملکرد وش به نوع رقم نیز وابسته است اگرچه انتظار بر این است که تأخیر در تاریخ کاشت با افـزایش  
مواجـه شـدن   ؛ که دلیل ایـن امـر   افتدیتراکم گیاهی جبران شود اما در پنبه عکس این واکنش اتفاق م

بـرخالف   گـردد. زایشـی مـی   يهاباشد که این امر سبب ریزش اندامدوره زایشی گیاه با دماهاي باال می
تر نسبت به یینپاي هاتراکمدر  هنگام) گزارش کردند که کشت زود 2014رئوف و همکاران ( نتایج فوق

ي بـاالتر  هـا تـراکم پنبـه در   عملکـرد وش  تأخیريي باالتر بسیار بیشتر است و در تاریخ کشت هاتراکم
وش  عملکرد ) گزارش کردند کاهش2012صدیقی و همکاران (  تر بیشتر بود.یینپاي هاتراکمنسبت به 
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 سـبب  که استها غوزه تولید و زایشی رشد مرحله شروع در تأخیر به دلیل کاشت تاریخ تأخیر با همراه
را  وش و نرسیده تکاملی رشد مرحله به پنبه يهاغوزه از زیادي مقدار وش برداشت هنگام در است شده
بـدنارز و  در مورد نقش تراکم در عملکرد وش نیـز   باشند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. نکرده تولید

 بوتـه در مترمربـع   6/12بوته در مترمربـع تـا    6/3) گزارش کردند که افزایش تراکم گیاهی از 2005همکاران (
سبب کـاهش عملکـرد    بوته در مترمربع 5/21افزایش تراکم به شود اما یموش  سبب افزایش عملکرد پنبه در

وش شد. بیشتر بودن عملکرد وش در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی کم توسط قـادري فـر و همکـاران    
  .است) نیز گزارش شده 2009ردي و همکاران ( ) و2012(
  

، وزن غوزه، عملکرد وش و تعداد غوزهارتفاع، تعداد شاخه زایا، بر  کشت تاریخ و سیستم اثر متقابل :3جدول 
  درصد کیل

تاریخ 
ارتفاع  سیستم کشت کشت

)متر(سانتی  
تعداد 

 شاخه زایا
 تعداد غوزه

 در بوته
وزن غوزه 

 (گرم)

عملکرد وش 
ر (کیلوگرم د

 هکتار)
کیل 
(%) 

رایجکشت  
(اول 
 خرداد)

فواصل ردیف 
46/82  خیلی کم  a 2/14  a 4/29  b 56/4  b 3216 a 7/37  a 

  فواصل 
 ردیف رایج

46/77  a 4/12  ab 6/40  a 24/6  a 1157 c 4/30  b 

33/84  کشت کرتی  a 5/13  a 4/19  c 33/4  c 1389 bc 3/31  b 

کشت 
تأخیري 
 (اول تیر)

فواصل ردیف 
a 4/10 80  خیلی کم  bc 26 b 94/3  b 1707 b 2/26  b 
  فواصل 

2/76  ردیف رایج  a 8/11  ab 27 b 55/4  b 1268 bc 5/28  b 

8/54  کشت کرتی  b 2/8  c 4/24  bc 41/4  bc 1350 bc 5/29  b 
  .دار ندارندي معنیآماراختالف  %5 سطحدر  LSDهاي داراي حرف مشابه بر اساس آزمون محافظت شده هرستون میانگین در -
  

  تفکیک مجموع مربعات سیستم کاشت براي هر یک از تاریخ هاي کشت :4جدول   

یخ کشتتار سیستم  
تعداد  ارتفاع کشت*

 شاخه زایا
 تعداد غوزه

)%( یلک عملکرد وش وزن غوزه در بوته  

 کشت رایج
 (اول خرداد)

 5/22ns 0/75** 150* 0/38ns 5007775** 0/03ns خطی
2درجه   70/41ns 4/20** 524** 29/9* 2625829** 73/04ns 

 تأخیريکشت 
 (اول تیر)

 7/20ns  3/4ns 1/53ns 191709ns  20/79ns **952 خطی
2درجه   154** 12/50ns 6/48* 1/29ns 135981ns 0/038ns 

  .در نظر گرفته شده است ترتیب براي کشت کرتی،رایج و فواصل ردیف خیلی کمبوته در مترمربع به 25و  10، 8 * تراکم
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  ضرایب رگرسیون استاندارد شده سیستم کاشت براي هر یک از تاریخ هاي کشت  :5جدول 
یخ کشتتار اتعداد شاخه زای ارتفاع  هتعداد غوزه در بوت  )%( یلک عملکرد وش وزن غوزه   

 کشت رایج
63/0 (اول خرداد)  452/0  07/0  24/0  964/0  138/0  

 تأخیريکشت 
65/0 (اول تیر)  17/0  14/0  485/0  65/0  29/0  

  
  ارتفاع نهایی

نشان داد  تأخیريدرصد ارتفاع نهایی بیشتري نسبت به کشت  77/15در تاریخ معمول  کشت
 20کشت شده در اواخر مرداد ( يهاپنبهکه شده است  گزارشدست آمده مطابق با نتایج به). 6جدول (

 برخوردار بودند تريکمهفتم جوالي) از ارتفاع تیر (آگوست) نسبت به گیاهانی که به موقع و در اواسط 
  .)2008وراثر و همکاران، (

کشت در سیستم با فواصل ردیف خیلی کم باالترین ارتفاع گیاهی را تولید کرد. اختالف آماري 
داري بین روش کشت با فواصل خیلی کم و فواصل رایج مشاهده نشد اما در روش کشت کرتی معنی

) گزارش کردند کاهش فاصله 2012قجري و همکاران (. )6(جدول  کمترین ارتفاع نهایی گیاه تولید شد
متر کاهش سانتی 40/101متر به سانتی 29/111متر ارتفاع بوته را از سانتی 60به  80ردیف از 

) نیز گزارش شده است. 2006رت و همکاران (یبکاهش ارتفاع گیاه با کاهش تراکم در نتایج س دهد.یم
قادري فر و  .باشدیکم گیاهی در پنبه یک صفت وابسته به رقم متغییرات ارتفاع گیاه با تغییر ترا

در بررسی دانستند.  مرتبطواکنش ارتفاع نهایی گیاه به سیستم کشت را به نوع رقم  )2012همکاران (
ارتفاع در دو سیستم کشت اختالف نامبردگان در دو رقم گلستان (رقم زودرس، پاکوتاه) و رقم سپید، 

درحالی که در رقم ساحل، کاهش فواصل  نبود دارآماري معنی از نظرفواصل رایج  با فواصل خیلی کم و
ردیف سبب افزایش ارتفاع نهایی گیاه شد. در بررسی سایر محققان کاهش فواصل ردیف در پنبه سبب 

با ادامه رشد و  ).2001؛ جاست و کاترن، 2006(کلوسون و همکاران،  شد بوتهکاهش ارتفاع نهایی 
که این رقابت  کنندپنبه با یکدیگر براي مواد غذایی، آب و نور رقابت می يهابوته گیاه،  دازهافزایش ان

در شرایط کاهش فاصله ردیف یا افزایش تراکم گیاهی افزایش پیدا می کند که  سبب افزایش ارتفاع 
  .)2002قجري،  و جانلو ؛ محمود2012قجري و همکاران،  ؛1999،خلیلی سامانی(بوته می شود 
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  وزن غوزه و   ارتفاع، تعداد شاخه زایابر  تاریخ و سیستم کشت اثر :6جدول 

ارتفاع  
متر)(سانتی  

 تعداد شاخه
وزن غوزه  تعداد غوزه زایا

 (گرم)
عملکرد وش 
ار)(کیلوگرم در هکت  کیل (%) 

       تاریخ کشت
 کشت رایج
42/81 (اول خرداد)  a 36/13  a 86/27  a 04/5  a 88/1920  a 58/44  b 

ي کشت تأخیر
32/70 (اول تیر)  b 13/10  b 53/19  b 30/4  b 83/1441  b 00/54  a 

       سیستم کشت
فواصل ردیف 

23/81 خیلی کم  a 30/12 a 17/27  a 25/4  b 95/2461  a 15/49  a 

فواصل ردیف 
83/76 رایج  ab 21/12 a 90/33  b 40/5 a 26/1389  b 35/51  a 

56/69 کشت کرتی  b 85/10  a 90/21  c 37/4 b 50/1212  b 37/47  a 
  .ندارنددار معنی يآماراختالف  %5 سطحدر  LSDبر اساس آزمون  مشابه حرفهاي داراي میانگین درهرستون -

  
  عداد شاخه زایات

 ).6جدول (زایا در هر بوته شد  هايشاخهدرصدي تعداد  84/25در کاشت پنبه سبب کاهش  تأخیر
اگرچه پنبه یـک گیـاه رشـد     به کاهش ارتفاع  نسبت داد.توان میتعداد شاخه زایا در هر بوته را  کاهش

بـه دلیـل از بـین رفـتن      ،و مواجه شدن با سرماي زودرس پاییزه در کشت تأخیراما با  باشدمی نامحدود
را به همراه خواهد ادامه رشد رویشی براي گیاه فراهم نخواهد شد که این امر کاهش ارتفاع بوته  هابرگ

زایـا را افـزایش    هايشاخهتعداد  در کاشت تأخیر) گزارش کردند 2003همکاران (و قادري اکرم داشت. 
  .دهدیم
  

  غوزهتعداد 
مناسب سـبب   یخدر تاربرهمکنش سیستم و تاریخ کشت نشان داد که افزایش فاصله ردیف و کشت   

وجود کـاهش   داشت. با یمارهات یهبا کل داريمعنی آماريدر هر بوته شد که اختالف  غوزهتولید حداکثر 
 هـاي یسـتم سبـین   غـوزه از نظر تعـداد   داريمعنی آمارياختالف  کشت مناسب، یخدر تارفاصله ردیف 

) که 3 جدولو کشت با فواصل خیلی باریک و در تاریخ مناسب وجود نداشت ( تأخیريکشت در کشت 
زایشی در کشت با فواصل ردیف خیلی کم در تـاریخ مناسـب    هايشاخهدلیل این امر باالتر بودن تعداد 

هم در کشت رایج و هم کشت تاخیري رابطه تعداد غوزه با افزایش تراکم گیاهی در اثر تغییر  بوده است.
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سیستم کاشت از روند درجه دو پیروي کرد با این تفاوت که در کشت تاخیر رونـد درجـه دو در سـطح    
شد در حالیکه در کشت رایج در سط یک درصـد اثـر درجـه دو معنـی دار گردبـد      پنج درصد معنی دار 

).  تعداد غوزه در کشت رایج حساسیت کمتري به افزایش تراکم گیاهی در مقایسه بـا کشـت   4(جدول 
در  مترمربـع در  غـوزه ) ارتباط مثبتی بین تعـداد  2008همکاران (کوب و  پنجه) 5تاخیر داشت (جدول 

 کشـت معمـول،   یخدر تـار  .کردنـد با تراکم گیاهی گزارش  یرهنگامدو  متوسط سه تاریخ کشت معمول،
عدد افـزایش داد درحـالی کـه در تـاریخ      11را  مترمربعدر  غوزهتعداد  مترمربعهر یک بوته در  افزایش

  عدد بود.   3و  10این افزایش به ترتیب  یرهنگامدکشت متوسط و 
با تراکم گیـاهی افـزایش پیـدا     مترمربعدر  غوزههمبستگی تعداد  ،در کاشت خیرتأدر این بررسی با 

کاهش رشد زایشـی   رسید. دیرهنگامدرصد در تاریخ کشت  97درصد در کاشت معمول به  90کرد و از 
هاي زایشی و کـاهش ارتفـاع بوتـه دلیـل     زودرس پاییزه، کاهش تعداد شاخه يبه دلیل برخورد با سرما

در مقایسه بـا کشـت رایـج در همـه روش      اصلی کاهش تعداد غوزه در بوته باز شده در کشت تأخیري 
درصـدي   48و  22) کـاهش  2008پنجـه کـوب و همکـاران (   . مطابق با این نتایج بوده استهاي کشت 

(اول تیر) در مقایسـه بـا    یرهنگاما تأخیر در کشت متوسط (دهم خرداد) و دتعداد غوزه در واحد سطح ب
نیز گـزارش کـرد    )2002پتی گرو ( ها گزارش کردند.تاریخ کشت معمول (بیست اردیبهشت) را در پنبه

شود. کاهش تعداد غـوزه در بوتـه، تعـداد    که تأخیر در کاشت پنبه سبب کاهش تعداد غوزه در بوته می
) نیز گـزارش شـده   2008همکاران (وراثر و ربع و بقاي غوزه نیز در کشت دوم پنبه توسط غوزه در مترم

کاهش تعداد غوزه در بوته در سیستم کست با فواصل ردیف خیلی باریک نیز بـه دلیـل افـزایش     است. 
رقابت درون گونه اي بین بوته هاي پنبه است که سبب تخصیص کمتر مواد فتوسنتزي شده که این امر 

و کاهش تعداد غوزه در بوته با کاهش فاصـله ردیـف    ن است سبب کاهش تعداد غوره در بوته شود.ممک
؛ 2000؛ جاست و کـوترن،  2005بوکوئت، ( نیز گزارش شده است در بررسی سایر محققان افزایش تراکم

صـله  افزایش تراکم گیاهی که از طریق تغییـر فا  ).2004؛ نیکوالس و همکاران،  2001جاست و کوترن، 
درصدي تعداد غوزه در واحد سـطح شـد    10متر ایجاد شده بود سبب افزایش سانتی 60به  80ردیف از 

  ).2008و همکاران،  پنجه کوب(
    
  غوزهوزن 
 کشـت  بـا  داريمعنـی  آمـاري  اخـتالف  گـرم،  04/5با وزن  غوزه تولید با کشت در تاریخ اول خرداد  

 و آقـایی جعفر). 6جـدول  شد ( غوزه وزن درصدي 02/34 کاهش سبب کاشت در تأخیر .داشت تأخیري
 15 کشـت  تـاریخ  .گیـرد یمـ  قـرار  کشت تاریخ تأثیر تحت غوزه وزن که کردند گزارش) 2013( جاللی
 ريــــــ بیشت غـوزه  وزن درصد 28 اصفهان استان شرایط در اسفند 5 کشت تاریخ با مقایسه در اسفند
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) 2012همکـاران (  و برخالف نتـایج فـوق صـدیقی    .که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد کرد تولید را
 سبب کاشت در تأخیر که معتقدند محققان کردند این گزارش کاشت در تأخیر با را هاغوزه وزن افزایش

 افزایش سبب دما کاهش که شودمی مصادف فصل آخر پایین يدماها با هاغوزه تکامل دوره که شودمی
 کاشـت  در تـأخیر . کندمی پیدا افزایش پایین دماهاي در هاغوزه وزن نتیجه در و شودمی هاغوزه تکامل

 افـزایش  .شد غوزه وزن درصدي 20 افزایش سبب گرگان اقلیمی شرایط در تیر اول به اردیبهشت 20 از
و همکـاران،   پنجـه کـوب  اسـت (  بـوده  غـوزه  وزن افـزایش  دلیل کاشت در تأخیر با غوزه در دانه تعداد

2008.(  
 داريمعنـی  آمـاري اختالف  بیشتري را تولید کرد. غوزهوزن  (کشت رایج) پایین هايتراکمکشت با 

). بیشـتر  6جـدول  ( وجود نداشـت  غوزهاز نظر وزن  کرتی و کشت کشت با فواصل ردیف خیلی کم بین
به فراهمی بیشتري آب و مواد فتوسنتزي نسبت داد کـه   توانمیپایین را  هايتراکمدر  غوزهبودن وزن 

با افزایش تراکم بوته در پنبه  غوزهوزن  کاهش انجام شود. هاغوزهرشد و توسعه بیشتر در  شودمیسبب 
در  غـوزه ) تغییـرات وزن  2012همکـاران ( و  فـر  قـادري  ) نیز گزارش شده است.2005( بوکوئتتوسط 
ردي و  .کشت با فواصل ردیف خیلی کم و رایج را به نوع رقم مـورد مطالعـه نسـبت دادنـد     هايسیستم

به کمتر بودن تعداد گیـاه در واحـد سـطح    را  در فواصل ردیف رایج غوزهافزایش وزن ) 2009(همکاران 
و  غـوزه  وزن در بوتـه،  غـوزه . محققان معتقدند که عملکرد وش در پنبه از سه جـزء تعـداد   دادندارتباط 

تراکم بوته تشکیل شده است که رابطه جبرانی بین این سه جزء وجود دارد و افزایش تراکم بوتـه سـبب   
  ).2006دانگ و همکاران، شود (میدر هر بوته  غوزهکاهش وزن و تعداد 

  
  درصد الیاف

 کهیدرحالبر درصد الیاف داشت  داريمعنیتاریخ کشت و اثر متقابل تاریخ و سیستم کشت اثر 
اثر متقابل تاریخ و سیستم کاشت نشان  .)P≥05/0نداد (قرار  تأثیرسیستم کشت درصد الیاف را تحت 

را  درصد) 43/35( درصد الیاف ینباالترداد که تنها کشت در تاریخ مناسب و فواصل ردیف خیلی کم 
تاریخ کاشت در هر دو ). 3جدول مشاهده نشد ( داريمعنی آمارياختالف  تیمارهاداشت و بین سایر 

دار نشد (جدول معنی 2تغییرات درصد الیاف به تراکم کاشت تقریبا مشابه بود و اثرات خطی و درجه 
). در حالیکه حساسیت درصد الیاف به تغییر تراکم کاشت در کشت تاخیري در مقایسه با کشت رایج 4

بوته در کپه با  3ز کشت ) حداکثر عملکرد الیاف را ا2007رنجبر (و  یویاندن). 5بیشتر بود (جدول 
یک بوته  صورتبهگزارش کردند که نسبت به گیاهان کشت شده  مترمربعبوته در  4/11تراکم متوسط 

در  بوته 3 صورتبهبررسی گیاهان کشت شده  ینا در درصد عملکرد بیشتري داشت. 8/16در هر کپه 
یک بوته در هر  صورتبهعملکرد وش بیشتري نیز نسبت به گیاهان کشت شده  کیلوگرم 264هر کپه 
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کامل انجام نمی شود که این امر  صورتبهبا تاخیر در کاشت رشد و تکامل الیاف  کپه تولید کردند.
ي باال درصد الیاف افزایش یافته هاحرارتسبب کاهش درصد لینت با تاخیر در کاشت می شود.  درجه 

  )2005شود (بدنارز و همکاران و با استحکام بیشتر تولید می ترخشنو  تروتاهکو الیافی 
در هر سه روش کاشت سبب کاهش  در کاشت تأخیرنتایج این بررسی نشان داد که  ،در مجموع
دار ارتفاع، تعداد شاخه زایا، تعداد غوزه در که دلیل کاهش عملکرد کاهش معنی شودمیعملکرد وش 
اختالف  یريتأخکشت  هايیختار. با وجود اینکه از نظر عملکرد وش در غوزه می باشدبوته و وزن 

دیده نشد اما کشت با فواصل ردیف خیلی باریک  در سیستم هاي کشت مختلف  داريیمعن يآمار
که باالتر بودن عملکرد وش در این روش کاشت با وجود کاهش  را تولید کرد يترمناسبعملکرد وش 
د مهم مانند وزن و تعداد غوزه در هر بوته به دلیل افزایش این اجزاي در واحد سطح بوده اجزاي عملکر

عملکرد وش بسیار باالتري نسبت به  فواصل ردیف خیلی کمکشت با و  رایج  یخ کشت. در تاراست
به دریافت بیشتر نور، کاهش رقابت  توانیمکه باالتر بودن عملکرد را بدست آمد کشت  يهاروشسایر 

بررسی نتایج تجزیه رگرسیون استاندارد شده در بوته نسبت داد.  غوزههرز و افزایش تعداد  يهاعلفبا 
نیز نشان داد که در کشت تاخیري اجزاي عملکرد مهم حساسیت بیشتري به تغییر سیستم کاشت (از 

این اجزا وزن قوزه بیشترین حساسیت را از خود  طریق افزایش تراکم بوته) نشان می دهند و در بین
در تاریخ مناسب جهت حصول عملکرد مناسب  فواصل ردیف خیلی کمبر این اساس کشت با نشان داد. 
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