
 57                                                                                                                                                         نوروزیه شهرام

 هاي پنبه ایرانمجله پژوهش
 1398جلد هفتم، شماره اول، 

68-57 
www.jcri.ir  

  

  رقام پنبهعملکرد و صفات کیفی ابر  ریزبرگاثر 
  

  شهرام نوروزیه
  ایران، گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، موسسه تحقیقات پنبه کشور دانشیار

  12/8/1397تاریخ پذیرش:     24/6/1396تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
عنوان یک محصول اسـتراتژیک  هباشد که در اکثر کشورهاي جهان بپنبه یکی از گیاهان صنعتی می

هـا  درصـدي هزینـه   30عنوان یک راهکـار بـراي کـاهش    هشناخته شده است. توسعه برداشت مکانیزه ب
این محصول در کشور گردد. براي برداشت  تواند قدرت رقابت محصول پنبه را باال برده و سبب حفظمی

ریز استفاده گـردد تـا محصـول برداشـت     هاي برگماشینی پنبه الزم است که قبل از برداشت از محلول
سبب اجـراي ایـن    ریزبرگشده تمیز و با کیفیت باشد. نگرانی از کاهش کیفیت الیاف بدلیل استفاده از 

ایـن  . گردیـد اجـرا  مـدت دو سـال   گرگان بـه آباد شمها پنبه قاتیتحق ستگاهیپروژه در ا نیاتحقیق شد. 
تحقیق با استفاده از طرح اسپلیت پالت در قالب بلوك کامل تصادفی با دو فاکتور در سـه تکـرار انجـام    

 اولتـان و  ، سـپید سـه رقـم گلسـتان    ی وعامل اصلعنوان هب ریزبرگو عدم استفاده از  هاستفاد ماریت شد.
، و رقم بـر طـول الیـاف    ریزبرگاثر متقابل نتایج نشان داد که  .نظر گرفته شدند دری عامل فرع عنوانبه

نسـبت   ،شـده اسـت در صـورتی کـه بـر اسـتحکام       دارمعنیمیکرونري و کیل در سطح پنج درصد خطا 
درصـد   60تـا   50ریز در زمانی که حـداقل  استفاده از برگ کشش الیاف و وزن غوره اثري نداشته است.

  .شودسبب کاهش کمی و کیفی محصول نمی ،دباز باشن هاغوزه
 

  1، کیفیت الیاف، کیلریزبرگپنبه،  :کلیدي هايواژه
 

   

                                                             
 s.nowrozieh@areo.irنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
) و 1993 ،ياسـت (ناصـر   یفیل اهیگ نترییمیو قد نیترنام گرفته، مهم دیسف يحق طالپنبه که به

 ينسبت بـه شـور   اهیگ نی. اباشدیخشک ممهیکشت در مناطق خشک و ن يمناسب برا اهانیگ از یکی
 ).1993 ،و همکـاران  ی(کـوچک  شـود یمـ  يمتحمل طبقـه بنـد   اهانیجزو گ ياریکمبود آب آب ایخاك 

 10هزار هکتار می باشد که نسبت به سال گذشته  91معادل  1393سطح کشت پنبه در ایران در سال 
پـایین ایـن   دلیـل صـرفه اقتصـادي    درصد کاهش سطح کشت داشته است. این کاهش سطح کشت بـه 

باشـد. یکـی از راهکارهـاي کـاهش هزینـه، توسـعه       محصول و عدم توانایی رقابت با سایر محصوالت می
درصـد از   30دهـد کـه حـدود    ها نشان میباشد. بررسیبرداشت ماشینی پنبه می مکانیزاسیون خصوصاً

یـک راهکـار اساسـی     عنـوان بهباشد. لذا توسعه برداشت مکانیزه هزینه تولید پنبه هزینه برداشت آن می
 گردد.براي حفظ این محصول پیشنهاد می

باشـد. از جملـه   براي برداشت مکانیزه پنبه نیاز به اقداماتی قبل از برداشت و در زمان برداشـت مـی  
توان از تسطیح زمین، رقم مناسب و کشت ردیفی نام برد. در زمان برداشـت  اقدامات قبل از برداشت می

ریز استفاده گردد. بـا  هاي برگها، الزم است که از محلولمیز و کاهش مزاحمت برگنیز براي برداشت ت
ي بوتـه ریـزش   هـا درصد باالیی از برگ ریزبرگروز بعد از پاشش  15تا  10توجه به شرایط آب وهوایی 

 ریز از دو جهـت بایـد مـورد توجـه قـرار     کرده و مزرعه براي برداشت ماشینی آماده است.استفاده از برگ
   ز نظر خصوصیات کمی و کیفی الیاف.گیرد. یکی از نظر کیفیت بذر و دیگري ا

 یعیدامنـه وسـ   یفـ یو ک یکم اتیخصوص يو اثر آن رو زیرانجام شده در ارتباط با برگ يهایررسب
) 2014تحقیقات انجام شده توسط نوروزیه (باشند. یم گریدیکدر تناقض با  شده بعضاً هایار جیدارد و نتا

ي روي بوته رسـیده و بـاز   هادرصد غوزه 60ریز استفاده شود که دهد که اگر در زمانی از برگمینشان 
گیـرد. در تحقیقـی کـه درویـش مجنـی      قرار نمـی  ریزبرگشده باشد، قوه نامیه بذر تحت تاثیر پاشش 

ترکیـب  لیتـر در هکتـار) و    3( فینـیش  ریـز بـرگ فینیش، دف و دراپ انجام داد،  ریزبرگ) روي 2000(
ي هـا ریز باعـث بـاز شـدن غـوزه    دف+دراپ بیشترین ریزش برگ را نشان داد. همچنین استفاده از برگ

ریـز فینـیش و دف+   ) در مقایسـه دو بـرگ  2005نارس و زودرسی محصول گردید. نعمتی و همکـاران ( 
. همچنین شودباعث افزایش عملکرد می ریزبرگدراپ در دو تاریخ مشاهده نمودند که تاخیر در پاشش 

در  )2007(و همکـاران    ریکـارادم ریـز و تـاریخ پاشـش نبـود.     میانگین وزن غوزه تحت تاثیر نوع بـرگ 
اسـتفاده از   يهـا زمـان  کـه نشـان داد   شیدر دو سـال آزمـا   هیـ رقم پنبه در ترک کییخود بر رو یبررس
وزن صـد دانـه، درصـد     يپارامترهـا  زکدام اچیبر ه يدارمعنیباز) اثر  هادرصد غوزه 70تا  40( ریزبرگ

نشـان   قیـ تحق نیـ ا یینها جهیو عملکرد ندارد. نت افیمقاومت ال اف،یظرافت، طول متوسط ال ،یزنجوانه
 اتیبـر عملکـرد و خصوصـ    ياثـر  چیه هاغوزهدرصد  40بعد از باز شدن  زیردهد که استفاده از برگیم
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گزارش کردند کـه اسـتفاده زودهنگـام از     )1994( و همکاران پیاسن کهیگذارد. در حالینم افیال یفیک
هـاي  همچنین تحقیق دیگري بـا موضـوع زمـان   گردد. یم افیال تیفیسبب کاهش عملکرد و ک زیربرگ

بر خصوصیات کیفی الیاف نشان داد که یکنواختی الیاف، درصد الیاف کوتـاه   ریزبرگمختلف استفاده از 
ي مختلف اسـتفاده از  هامقدار وزنی مواد خارجی در الیاف، تحت تاثیر زمانسیختگی الیاف، گو مقاومت 

 طیشـرا  کـه ی از آنجـائ ). 2008ي از خـود نشـان داده اسـت (لونـگ و همکـاران،      دارمعنـی ریز، اثر برگ
وي و دگـو شـود (  نیـی دقت تعهب دیدارد نوع و زمان استفاده از آن با تیاهم زیردر کارکرد برگ یطیمح

ریز زمانی اسـت کـه   بهترین زمان استفاده از برگ عموماً. )1997گواتمی و همکاران ،  ؛1995 همکاران،
این تحقیق با هـدف بررسـی    .)2004ي باز شده در بوته باشد (فیرکالس، هایا بیشتر از این، غوزه % 60

  و  اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم پنبه اجرا گردید. ریزبرگکارآیی 
  

  هاروشمواد و 
در آباد شمها اجرا شد. ایستگاه تحقیقات پنبهگرگان آباد شمها پنبه قاتیتحق ستگاهیپروژه در ا نیا

دقیقه، طول  20درجه و  54عرض جغرافیایی . این ایستگاه در باشدپنج کیلومتري جنوب گرگان می
در دوره آماري  بارندگیمتر، متوسط  14، ارتفاع از سطح دریا است دقیقه 55درجه و  36جغرافیایی 

است و بر  مترمیلی 550الی  450سالهبر اساس ایستگاه سینوپتیک مجاورت ایستگاه تحقیقاتی 30
  .باشدمیبافت خاك لوم رسی سیلتی  داراي) 1(جدول اساس نتایج آزمون خاك 

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1جدول 

  عمق
)cm(  

  هدایت الکتریکی
)ds/m(  

وزن مخصوص 
ماده آلی   اسیدیته  )cmg/3ظاهري (

(%)  
  رس
(%)  

  شن
(%)  

  سیلت
(%)  

0 -30  0/1  38/1  3/7  42/1  36  18  46  
30-60  0/1  39/1  4/7  40/1  36  20  44  

  
ارقام پنبه یک تحقیـق دو سـاله بـا اسـتفاده از      بر خصوصیات کمی و کیفیزیراثر برگ یبررس يبرا
هـر   تصادفی با دو فاکتور در سه تکـرار انجـام شـد.   در قالب طرح بلوك کامل هاي خرد شده کرتطرح 

اختصـاص داده شـد (عامـل     ریزبرگو عدم استفاده از  هاستفاد ماریشده و به ت میتکرار به دو قطعه تقس
 یطور تصادفبه اولتانو  ، سپیدشده و سه رقم گلستان يقطعه بند ي). هر قطعه به سه کرت مساویاصل

ـ   ی). ابعاد هر کرت اصلیفرعد (عامل یکشت  گرددر چهار خط   96 فیـ فاصـله رد هشامل دوازده خـط ب
 نی. زمـ استمتر یسانت 20 مارهایتمام ت يبرا فیرد يفاصله بوته رو. باشدیمتر م 70متر و طول یسانت

 فـه یتوسط کارنـده چهـار رد   بهشتیشد. در اواخر ارد يبندانتخاب و کرت بهشتیارد لیاوا طرح در نیا
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در سست کردن  یسبک فصل يهایکشت شد. بارندگ رامیت نیبا کاربوکس یضدعفون بذور کرکدار پس از
 يباعـث شـد کـه بـرا    در سال اول  ییآب و هوا طیموثر بود. شرا اریبس یسطح زنیجوانهو  یسله سطح

 ریـز بـرگ  يجـو  طیبوته انجام شود. اواخر مهر ماه با مساعد شـدن شـرا   یسرزن یاز رشد علف يریجلوگ
ExtraEtra  مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. قبـل از      بر اساس توصیه تولید کننـده  در هکتار  تریدوز دو لبا

هفتـه بعـد    دوبوته شـمارش شـد.    يانتخاب و تعداد غوزه باز و برگ رو ییهانمونه بوته ریزبرگپاشش 
در زمان برداشت از تیمارهاي مختلـف سـی   . دیبوته شمارش گرد نیهم يتعداد غوزه و برگ موجود رو

  تصادفی براي تعیین وزن غوزه و کیل گرفته شد. طوربهزه غو
زنـی و  براي ارزیابی خصوصیات کیفی الیاف از تیمارهاي مختلـف نمونـه وش تهیـه و پـس از جـین     

استخراج الیاف، نمونه الیاف گرفته شده براي تعیین کیفیت به آزمایشـگاه کنتـرل کیفـی الیـاف ارسـال      
 با دسـتگاه  )، میکرونري، استحکام و درصد کشش در تیمارهاي مختلف %5/2گردید. صفات طول الیاف (

HVI ي جمع آوري شده توسط نرم افـزار آمـاري   هاگیري شد. دادهاندازهMSAS  وJMP   و  آنـالیز شـده
  ترسیم شدند. Excelنمودارها نیز توسط نرم افزار 

  
 بحث و نتایج

نماینـد  در فرایندهاي رشدي گیـاه مداخلـه مـی   ریزها مواد هورمونی هستند و با توجه به اینکه برگ
الزم است قبل از ورود به بحث خصوصیات ظـاهري ارقـام مختلـف پنبـه در زمـان رسـیدگی و پاشـش        

ریز بر خزان کردن ارقام پنبـه تحلیـل   ها، اثر برگریز مورد بررسی قرار گیرد. با اطالع از این ویژگیبرگ
  ت کمی و کیفی پنبه تحلیل خواهد شد.   اثر این تغییرات بر صفا در نهایتشده و 

در مـورد مطالعـه   پنبه خصوصیات ظاهري ارقام : ریزبرگپاشش خصوصیات ظاهري بوته در زمان 
 2جـدول  تعیین شـد.  ریز و اوایل برداشت در زمان پاشش برگگیري از تیمارها با نمونهدو سال تحقیق 

رقم گلستان از ارقـام جدیـد زودرس پنبـه    . دهدمینشان میانگین برخی از صفات ظاهري ارقام پنبه را  
در  1بنا به جـدول   دلیل عملکرد خوب جایگزین رقم ساحل در استان گلستان شده است.باشد که بهمی

متر بلندترین ارتفاع و رقم سانتی 127 و 164ترتیب رقم اولتان با متوسط ارتفاع به 1391و  1390سال 
 سانتی متر کمترین ارتفاع بوته را دارد. از نظر تعداد شاخه زایا در 103و  105گلستان با متوسط ارتفاع 

عدد شاخه زایا در رتبه بعد از رقـم اولتـان قـرار دارنـد. از نظـر      16هر دو سال گلستان و سپید با حدود 
  با همدیگر برابرند.  تعداد شاخه رویا هر سه رقم تقریباً
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 ریزبرگدر زمان پاشش پنبه ارقام  ظاهريخصوصیات  - 2جدول 

  1391  1390  تیمار
  اولتان  سپید  گلستان  اولتان  سپید  گلستان

  6/127  7/115  6/103  5/164  4/130  58/105  متر)(سانتی ارتفاع بوته
  19  5/16  6/16  19  16  16  تعداد شاخه زایا
  7/2  6/2  3/2  2  2  2  تعداد شاخه رویا
  51  45  50  1/66  8/73  8/54  درصد غوزه باز

 
ریـز در  دو سال اثـر بـرگ   در هر هانتایج انالیز دادهبراساس : در ارقام مورد آزمایش ریزبرگکارآیی 

هـاي خـزان کـرده در سـال دوم     هـاي بـرگ  ارقام مختلف محسوس بود. براي مثال، تجزیه واریانس داده
بوده اسـت.   دارمعنیخطا  %1با  1391ریز بر ریزش برگ در سال ) نشان می دهد که اثر برگ3 (جدول

بر اساس از خود نشان داده است.  دارمعنیخطا اثر  % 5ریز و رقم نیز در سطح برگمتقابل همچنین اثر 
ریز عبارتی این برگهنیست.  ب دارمعنیریز العمل ارقام مختلف در ریزش برگ بر اثر برگعکس 2جدول 

  براي هر سه رقم عملکردي مشابهی داشته است.  
  

  1391در سال  ریزبرگمیانگین مربعات درصد برگ خزان کرده در اثر  -3جدول 
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات

  ns 2/77  2  تکرار
  5/8262**  1  ریزبرگ

  5/0  2  خطا
  ns 7/31  2  رقم

  5/532*  2  رقم×ریزبرگ
  7/93  8  خطا

  20    ضریب تغییرات
  نیستدارمعنی: ns  پنج درصد سطح احتمال یک و در دارمعنی :* ، **

  
 ریزبرگنشان داد که میانگین ریزش برگ در ارقام مختلف در اثر  1391ها در سال مقایسه میانگین

باشد. می دارمعنیدرصد است که این اختالف از نظر آماري  5/26ریز درصد و در تیمار بدون برگ 3/69
هاي محیطی آخـر فصـل بـوده    ریز در اثر تنشبرگدرصد) در تیمار بدون  5/26این مقدار ریزش برگ (

  است.
 1نشان می دهـد. شـکل    هاي تحقیقمیانگین خزان کردن برگ را در ارقام مختلف در سال 1شکل 
بـه   دهد که در هر دو سال رقم سپید بیشترین میزان ریزش برگ را داشته اسـت کـه احتمـاالً   نشان می
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هاي رقـم سـپید، سـبب    اي برگباشد. شکل پنجهریز میگها و در نتیجه پوشش بهتر بردلیل فرم برگ
  ریز شده است.  برگپاشش و در نتیجه ریزش بیشتر برگ بعد از  هاریز به داخل بوتهنفوذ بهتر برگ

  

  
  ریز در دو سالبرگپاشش مقایسه میانگین درصد ریزش برگ در اثر  - 1 شکل

  
سه رقم بیشتر از سال دوم است که علـت آن  ریز در سال اول در هر عکس العمل برگ 1شکل  ربناب

) اشـاره نمودنـد، شـرایط آب و    1997( ) و گـواتمی و همکـاران  1995( وي و همکـاران دهمانطور که گو
هوایی در سال اول می باشد. گرماي باال در روز و کاهش دما در شب و باال بودن رطوبت پس از پاشـش  

ده است. همچنین دو رقم گلستان و اولتـان در هـر دو   ریز در این سال شریز سبب افزایش اثر برگبرگ
بیشـترین و کمتـرین ریـزش بـرگ      1اند. بنا به شـکل  اي در ریزش برگ داشتهسال عکس العمل مشابه

 82میـزان  بـه و  1390درصد در رقم گلستان در سـال   87درصد در رقم سپید و  95میزان ، بهترتیببه
  است. 1391اولتان در سال درصد در رقم  62درصد در رقم سپید و  

تجریه واریانس میانگین مربعات مرکب صفات کیفـی الیـاف را    4جدول : بر کیفیت الیاف ریزبرگاثر 
 دارمعنـی ریز بر هیچ کدام از صـفات کیفـی   اثر اصلی برگ نشان می دهد. براساس جدول تجزیه مرکب،

گـزارش نمودنـد کـه    آنهـا   مطابقت دارد. )2007(کارادمیر و همکاران این نتایج با تحقیقات  است.بوده ن
نـدارد. بـا مراجعـه بـه      داريمعنی ، بر کیفیت الیاف اثرهادرصد غوزه 40ریز بعد از باز شدن پاشش برگ

در متوسط  طوربهدر زمانی انجام شده که ریز پاشش برگ ،گردد که در هر دو سالمالحظه می 2جدول 
البتـه فیـرکالس    بـاز بـوده اسـت.    هـا درصـد غـوزه   58و  52،59ترتیب ارقام گلستان، سپید و اولتان به

 يدرصد یا بیشتر از این غـوزه  60ریز را زمانی معرفی نموده است که ) زمان مناسب پاشش برگ2004(
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) توصیه نموده براي جلوگیري از کـاهش  2014همچنین نوروزیه ( باز شده روي بوته وجود داشته باشد.
  باز شده باشد. هادرصد غوزه 60استفاده شود که  ریزبرگقوه نامیه بذر، زمانی از 

و بر  دارمعنی %5و  %1ترتیب در سطح اثر رقم بر صفات میکرونري و استحکام به 4بنا به جدول 
رقم نیز بر طول الیاف و میکرونري در ×ریزمتقابل برگ اثر است.تاثیر بوده طول الیاف و درصد کشش بی

دارد. اثر  دارمعنیبر میکرونري و استحکام اثر  3باشد. رقم نیز بر اساس جدول دار میمعنی %5سطح 
  دار دارد.اثر معنی %1رقم نیز فقط بر طول الیاف در سطح ×برگریز×متقابل سال

  
  مربعات صفات کمی و کیفی پنبهمیانگین تجزیه مرکب - 4جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  طول الیاف
  متر)(میلی

  میکرونري
 (میکروگرم

  اینچ) بر

  استحکام
 بر (گرم

  تکس)

نسبت 
  کشش

 30وزن 
  کیل  (گرم) غوزه

  ns 0002/0  ns 79/0  **12/1 *53/672  **72/3114  8/75**  1  سال
  ns 35/1  ns 083/0  ns 87/3  ns043/0 **78/522  ns 79/3  4  تکرار

  ns 07/2  ns 007/0  ns 62/0  ns 008/0 ns 78/11  ns 78/3  1  ریزبرگ
  ns 15/1  **513/0  ns 75/2  ns 015/0 ns 25/210  ns31/0  1  سال×برگریز

  a 4  60/  014/0  45/3  0311/0 54/12  31/1خطاي 
  ns 29/2  **740/0  *68/7  ns 002/0 ns 26/175  **52/10  2  رقم

  ns 30/3  ns 007/0 ns 71/437  **53/2  978/0**  20/7**  2  سال×رقم
  ns 73/2  ns 03/0 ns 01/379  *79/6  312/0*  25/4*  2  رقم×برگریز

  ns 017/0  ns 17/0  ns 02/0 *21/42  ns 03/3  82/3*  2  رقم×برگریز×سال
  92/1  63/144  038/0  81/1  065/0  98/0  16  خطاي کل

  66/4  3/8  84/2  4/4  08/5  30/3    ضریب تغییرات
  نیستدارمعنی: ns  سطح احتمال یک وپنج درصد در دارمعنی : * ، **

  
دهـد. بـر   نشـان مـی   %5در سـطح   LSDمقایسه میانگین مرکب صفات را بر اساس آزمون  5جدول 

بوده و سبب شـده   دارمعنیکه اثر سال در طول الیاف و درصد کشش  شودمیاساس این جدول مشاهد 
ریـز  ارتباطی با اسـتفاده از بـرگ   این اثر،است که این دو صفت در سال اول داراي بیشترین مقدار باشد. 

پنبـه  نداشته و اثر شرایط آب و هوایی بوده است. شرایط آب و هـوایی در سـال اول بـراي رشـد و نمـو      
بـراي هـر رقـم از سـال دوم      هـا غـوزه در سال اول درصد رسیدگی همین دلیل بوده است و بهتر مناسب

ریـز در دو سـال بـر صـفات کیفـی      تیمار بـرگ  ،شودمیدیده  5و  4جدول در همانطور که بیشتر است. 
ریـز سـبب افـزایش    الیاف تغییر محسوسی ایجاد نکرده است. نکته قابـل توجـه اینکـه اسـتفاده از بـرگ     
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بـاز   هادرصد غوزه 50زمانی که حداقل ریز برگاستفاده از عبارتی هطول الیاف شده است. ب دارمعنیغیر
  نشده است.  پنبهالیاف مانع رشد و نمو  ،شده باشد

  
  کیفی الیاف در تیمارهاي مختلفکمی و مقایسه میانگین مرکب صفات  - 5 جدول

  طول الیاف  تیمارها
  متر)(میلی

  میکرونري
  (میکروگرم بر اینچ)

  استحکام
  بر تکس)(گرم 

  نسبت 
  کشش

  غوزه 30وزن 
  کیل  (گرم)

 a 58/31  a 02/5 a 43/30 a 10/7 a 25/140  a 9/38  سال اول
 b 68/28  a 02/5 a 73/30 b 75/6 a 9/148  b 4/20  سال دوم

  a 37/30  a 01/5  a 45/30  a 94/6  a 144  a 30  ریزبرگ
  a 90/29  a 03/5  a 71/30  a 91/6  a 145  a 3/29  ریزبرگبدون 

  b 72/29  a 25/5  b 01/30  a 91/6  a 8/148  a 4/30  گلستان
  ab 08/30  a 06/5  a 5/31  a 94/6  a 4/143  b 6/28  سپید
  a 59/30  b 75/4  b 23/30  a 92/6  a 4/141  a 30  اولتان

  .سطح احتمال پنج درصد استدر  دارمعنیدهنده اختالف نشان در هر ستون حروف غیر مشابه
  

دهـد. حـروف   و رقم را در صفت طول و استحکام الیـاف نشـان مـی    ریزبرگاثر متقابل  3و  2شکل 
دهد که طول الیاف به غیر از رقم گلستان در دو رقـم دیگـر در اثـر    نشان می 2 مشابه روي نمودار شکل

نیـز   3همچنـین در شـکل    .خطا از خود نشـان نـداده اسـت    05/0ي در سطح دارمعنیاختالف  ریزبرگ
خطـا   05/0در سـطح   ریـز برگ دارمعنیکه استحکام الیاف فقط در رقم سپید تحت تاثیر  شودمیدیده 

  اند.    داري از خود نشان ندادهمعنیقرار گرفته و گلستان و اولتان تغییر 
  

  
  بر میانگین طول الیاف در ارقام مختلف ریزبرگاثر  -2 شکل
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  الیاف در ارقام مختلف استحکامبر میانگین  ریزبرگاثر  -2 شکل

  
دهـد کـه اثـر    ) نشـان مـی  4جدول تجزیه واریانس مرکب (جدول : بر وزن غوزه و کیل  ریزبرگاثر 
نیـز   )2007و کـارادمیر (  )2005نیست. نعمتـی و همکـاران (   دارمعنیغوزه و کیل  30بر وزن  ریزبرگ

هیچ کدام از صفات کیفی الیاف تاثیر  ریز بربا توجه به اینکه برگ اي را گزارش نموده است.چنین نتیجه
 که تاثیر باشدخصوصیات کمی نیز بیبر  رود کهمیانتظار  ،گرددگذارد و مانع رشد الیاف و بذر نمینمی

  موید این نتیجه گیري است.   5جدول 
توان استنتاج نمود که بعد از بـاز  می این تحقیق ) و نتایج1994اسنیپ و همکاران ( با توجه به نتایج

 بدون نگرانی از اثرات سـوء بـر خصوصـیات کمـی و     ریزبرگتوان از ، میهادرصد غوزه 50شدن حداقل 
غـوزه   30و رقـم بـر وزن    ریـز بـرگ اثر اصلی رقم و اثـر متقابـل    4بر اساس جدول  استفاده نمود.کیفی 

از آنجایی که در ارقام مختلف اندازه بذور متفـاوت هسـتند   شده است. دارمعنیمعنی است اما بر کیل بی
  رقم بر کیل دور از انتظار نبود. دارمعنیلذا اثر 

ریز کمـی بیشـتر از تیمـار    دهد که کیل در تیمار بدون برگ) نشان می5ها (جدول مقایسه میانگین
 رقم بیشترین وزن غوزه و . رقم گلستاننیست دارمعنی 4که این افزایش مطابق جدول ریز بوده استبرگ

سـبب افـزایش غیـر     ریـز بـرگ اولتان کمترین میزان را دارد. میزان تغییرات در کیل نشان می دهد کـه  
در مانع رشد بـذر و الیـاف نشـده اسـت. مقایسـه میـانگین        ریزبرگعبارتی هکیل شده است. ب دارمعنی

مقدار و در رقم سـپید کمتـرین مقـدار را    دهد که کیل در رقم گلستان بیشترین نیز نشان می 5جدول 
  دارد.
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  گیري  نتیجه
هـا، الزم اسـت در زمـان برداشـت از     براي برداشـت تمیـز مکـانیزه پنبـه و کـاهش مزاحمـت بـرگ       

 ریـز بـرگ روز بعد از پاشش  15تا  10هوایی  استفاده گردد. با توجه به شرایط آب و ریزبرگهاي محلول
اثـر اسـتفاده از    ریزش کرده و مزرعه براي برداشت ماشینی آمـاده اسـت.  ي بوته هادرصد باالیی از برگ

بسیار اهمیت دارد و بایـد  و زمان مناسب استفاده از آن بر خصوصیات کمی و کیفی الیاف پنبه  ریزبرگ
و عدم در هکتار  تریبا دوز دو ل ExtraEtra ریزبرگمورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق اثر استفاده از 

بررسی شد. اثـر   آنها استفاده از آن در سه رقم پنبه گلستان، سپید و اولتان بر خصوصیات کمی و کیفی
بر ریزش برگ ارقام مختلف محسوس بوده و در هـر دو سـال میـانگین ریـزش بـرگ در ارقـام        ریزبرگ

در هر دو  ریزبرگ. بیشترین ریزش برگ در اثر استفاده از بوددرصد  69بیشتر از  ریزبرگمختلف در اثر 
باشد. همچنین بیشترین وزن سـی غـوزه و کیـل را    درصد می 5/88رقم سپید با متوسط  سال مربوط به

به خـود اختصـاص    درصد 4/30گرم و  8/148 میزانبه ترتیببهدر بین ارقام مورد مطالعه رقم گلستان 
بـر هـیچ کـدام از     ریـز بـرگ تفاده از ، اساز این تحقیق دست آمدههداده است. با توجه به نتایج دو ساله ب

وزن سی غـوزه و کیـل)   (صفات کیفی الیاف (طول، میکرونري، استحکام و نسبت کشش) و صفات کمی 
مانع رشد گیاه پنبه نشده و در نتیجـه مـزاحم فراینـد     ریزبرگعبارتی استفاده از هي ندارد. بدارمعنیاثر 

 60تـا   50در این سه رقم در زمانی که حداقل  ریزبرگ. بنابراین استفاده از شودمیرشدي بذر و الیاف ن
توان بدون هیچ گردد و میو کیفی محصول نمیسبب کاهش خصوصیات کمی  ،باز باشند هادرصد غوزه

ي برداشـت بـا سـرعت    هـا نگرانی از آن در مزارع تکثیري استفاده نمود و برداشت این مزارع را با ماشین
  انجام داد.کمتر هزینه  بیشتر و
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