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20/10/1397تاریخ پذیرش:      ؛26/9/1396تاریخ دریافت:   

  1چکیده
   سـطح  سـه تـاریخ کاشـت در    کـه فـاکتور اصـلی شـامل    فاکتوریل صورت اسپلیت پالت آزمایش به

شامل نوع پوشش بـذر در   و فاکتور فرعی )دیرهنگامکشت  -3 هنگامبهکشت  -2، کشت زودهنگام -1(
با پوشـش محلـول    دارکركبذر  -4بذر دلینته بدون پوشش  -2 ون پوششبد دارکركبذر -1(ح سط 6

-6کمک محلول بذرپوش هدار گوگردي ببذر کرك -5بذر دلینته با پوشش محلول بذرپوش -5بذرپوش 
کامل تصادفی در سه  هايدر قالب طرح بلوك محلول بذرپوش) به کمکبذر دلینته با پوشش گوگردي 

تاثیر  ، تاریخ کاشتجز عملکردبهنتایج نشان داد  انجام شد.مدت دو سال به آباد)(هاشم ، در گرگانتکرار
وزه غـ وزه در بوته، میانگین وزن سـی  غ 13با میانگین هنگام هکشت بسایر صفات نداشت. بر داري معنی
سـایر  نسـبت بـه  داري معنـی الیـاف از برتـري    %41و  کیلوگرم در هکتـار  1955گرم، میانگین وش 163

وزه در بوتـه و وزن سـی   غـ  18در سال دوم آزمایش با میـانگین   دیرهنگامکاشت  برخوردار بود.تیمارها 
کیلـوگرم   2845در سال دوم با میانگین  کشت زودهنگام گرم از شرایط بهتري برخوردار بود. 164 غوزه

بیشترین درصد الیاف را  %46ین سال دوم با میانگ در هنگامبهدر هکتار وش بیشتري تولید کرد. کاشت 
اختصـاص   ي نداشـت. دارمعنـی تـاثیر   سایر صـفات عملکـردي   بر ،جز عملکردپوشش بذر به تولید کرد.

حـاکی از نقـش گـوگرد در    ) 13( دارکـرك در بوته به تیمار پوشش گوگردي بـذر   غوزهبیشترین تعداد 
بیشترین عملکرد از تیمـار پوشـش    .اشتد غوزهتیمار بیشترین وزن سی این  .باشدمیفرآیند تلقیح گل 

  دست آمد. کیلوگرم در هکتار به 1896محلول با میانگین  باگوگردي بذر دلینته 
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  مقدمه
منظور سطح بذر بهاصالح ساختمان  ندازه وکردن بذر تغییر شکل فیزیکی، وزن، ا دارپوششهدف از 

ها و مـواد تنظـیم کننـده    کشبهبود عملیات کاشت بذر، بذرپاشی هوایی مراتع، انتقال مواد غذایی، آفت
هـا، کـاهش   کشو قارچ هاکشآمیزي، کاربرد حشرهمنظور رنگبه پوشش نازك بذر عمدتاً .باشدمیرشد 

اي جذب آب، کاهش خسارت جـذب آب  هگرد و غبار مواد شیمیایی و جذابیت ظاهر بذر، اصالح ویژگی
پـذیري تـاریخ   هـاي والـدي، انعطـاف   سرد در بذور آسیب پذیر، کشت زودهنگام، هماهنگی گلدهی الین

  رود.می کاربهکاشت و نگهداري رطوبت در کنار بذر 
بـاره در  کردن بذور اغلب فرآیندهایی محرمانه بوده و جزییـات کمـی درایـن    دارپوششي هاسیستم

) 2005( ). براساس مطالعات دوغـان و همکـاران  2008(الجوردي و شریف زاده،  ی وجود داردمتون علم
با ردیفکار پنوماتیک منجر به سبز بهتـر   (با ترکیب رس معدنی و سیلیکات) کشت بذور حبه شده کنجد

انحالل سریع پوشش بذر در آب یک پدیده مطلوب اسـت کـه بـا     تر در شرایط زراعی گردید.و یکنواخت
 مخصوصاً اگر مـاده پوشـاننده از ترکیـب آلومینیـوم سـیلیکات باشـد.       طر بذر پوش نسبت عکس دارد.ق

کـردن بـذور    دارپوششگردد. زنی میجذب رطوبت توسط بذر را کند و مانع جوانه ،افزایش زمان انحالل
زنـی  نـه هاي هرز، میـزان جوا ریزي مثل کنجد باعث تنظیم تعداد گیاهچه، سهولت وجین و کنترل علف

از  زنـی جوانـه کردن بذور کنجد سبب افزایش درصد  دارپوشش گردد.جلوگیري از اتالف بذر می باالتر و
در کره جنوبی بذور کنجد با مـواد آلـی و غیرآلـی جهـت اسـتفاده از سیسـتم        درصد گردید. 83به  52

  ).1998کشاورزي، (ایستگاه ملی آزمایشات شود میي کارگري پوشش داده هامکانیزه و کاهش هزینه
زیبـک  ( گسترش پیدا کرده است ، اخیراًدارکركجاي بذور لینته بهدر زراعت پنبه، استفاده از بذور د

هکتـار بـود کـه     32150000، 2003-2004). سطح زیر کشت پنبـه جهـان در سـال    2010،و همکاران
ـ     16حـدود   درصد بذر مورد کاشت دلینته اسـت.  45-50تقریباً ذر دلینتـه کاشـت   میلیـون هکتـار بـا ب

عنوان جایگزینی مناسـب دلینتـه پیشـنهاد شـده اسـت. بـرخالف بـذور        دار بهپوشش بذر کرك .شودمی
بنابراین مضرات آن نظیر کـاهش قـوه نامیـه،     .شودمیسولفوریک استفاده ن دلینته، در این روش از اسید

  گردد.محیطی و مخاطرات بشري حذف میآلودگی زیست
قابـل   پنبـه سـودمندي   دارپوشش) نشان داد که کشت بذور 2010( همکاران نتایج بررسی زیبک و

کردن بذر ممکن اسـت   دارپوششهاي تکنولوژیکی وش نداشته است، اي از نظر زراعی و ویژگیمالحظه
دار ي در عملکـرد مالحظـه نشـد. پوشـش    دارمعنیولی اختالف  هاي مربوط به بذر را بهبود دهدویژگی

 ردیفکـار راحتـی بـا   هگسترش کشت ارگانیک پنبه را دارد، چون بذور داراي پوشش ب کردن بذر پتانسیل
در  پـذیر اسـت.  دار کـردن بـذر امکـان   و حصول کشت ارگانیک با روش پوشش شودمیپنوماتیک کشت 

هاي اخیر مصرف بذر دلینته در ترکیه گسترش پیدا کرده است. میزان بذر مصـرفی دلینتـه حـدود    سال
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هاي کشت متفاوتی دارند. دار روشدو نوع بذرپنبه دلینته و کرك حیه آگین ترکیه است.درصد در نا 90
اکسـید  ديکه سبب آزادسازي گاز  شودمیدایی و تولید بذر دلینته استفاده سولفوریک براي کرك اسید

 یتـر لمیلـی  120-150 گردد. براي تهیه یک کیلوگرم بـذر دلینتـه  به طبیعت می فرآینددر پایان  گوگرد
بـا ایـن حـال جلـوگیري از بخـارات اسـید مـورد اسـتفاده در          .شـود میاسید سولفوریک غلیظ استفاده 

زدایـی  که از اثرات منفـی کـرك   شودمیبذر قوه نامیه سبب افزایش هزینه و از دست دادن ، زداییکرك
و  503Mنـازیلی درصد بـذر از بـین رفـت و     84S ،15-10 زدایی پنبه رقم نازیلیاست. پس از فرایند کرك

143M ،25-15 دار جهـت سـهولت کشـت بـا     کردن بـذور کـرك   دارپوشش. درصد بذورشان از بین رفت
حل مناسبی براي گریز از این نامالیمات است. براي این منظور از دو ماده طبیعـی  ردیفکار پنوماتیک راه

    غیرآلی (رس معدنی و سیلیکات) به جاي کشت بذور دلینته استفاده شد.
ایـن   کننـد. دار کردن بـذر اسـتفاده مـی   ، کشاورزان رس ترمیت و کود گاوي را براي پوششهنددر 

، بلکه باعث سهولت کشت از طریق جلـوگیري  شودمیهاي طبیعی تنها سبب تلفیق قارچکشموضوع نه
لـوژي  کاران آمریکایی بـا اسـتفاده از تکنو  امروزه ذرت ).1999(الذاکر،  گرددهم چسبیدگی بذور میاز به

هفتـه زودتـر از حـد     3-4توانند بدون نگرانی از پایین بودن دما مـزارع خـود را   می پوشش هوشمند بذر
خورد، این معمول زیر کشت ببرند. پوشش پلیمري بذور یاد شده به افزایش دما حساس بوده و ترك می

    ).2010 (التون، دهدمی زنیجوانهامر به بذور در شرایط دمایی مناسب اجازه جذب آب و 
کارهـاي پنوماتیـک، حفاظـت بـذور از     دهی به بذر براي استفاده از ردیـف پوشش بذور با اهداف فرم

محـیط   pHهاي خاکزي، امکان کشت در دماي پایین، امکان کشت در شرایط تـنش آب، بهبـود   پاتوژن
در بررسـی     .شـود میاي و اسقرار گیاهچه و تحریک رشد گیاه انجام ریزوسفر گیاه و بهبود شرایط تغذیه

هاي قلیایی، تامین یون سولفات بـراي گیاهـان و یـا مبـارزه بـا      خاك pHاستفاده از گوگرد براي کاهش 
تواند جایگزین خوبی براي قارچکش و می برخی عوامل بیماریزاي گیاهی در خاك مورد توجه بوده است

  .  )2012،کریمی و همکاران( ویتاواکس باشد
زدایی با اسید سولفوریک را براي کشـت مکـانیزه و   رد از طرفی نیاز به کركپوشش بذور پنبه با گوگ

عمل آمـده نشـان   هاي بهبررسی برد.از طرف دیگر وجود گوگرد نیاز به استفاده از قارچکش را از بین می
اي و اسـتقرار گیاهچـه و   توانـد در بهبـود شـرایط تغذیـه    دار کردن بذور بـا گـوگرد مـی   پوشش ددهمی

  .هنگام موثر واقع شود هاي گیاهی در کشت زوداز آسیب پاتوژن جلوگیري
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  روش تحقیق
صـورت اسـپلیت   آزمـایش بـه   1کمک محلول بذرپوش پنبهپوشش گوگردي به منظور تعیین تاثیربه
(دهم اردیبهشـت)   کشت زودهنگام-1[ سطح 3که فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت در  فاکتوریل پالت

و فاکتور فرعی شامل (بیستم اردیبهشت)]  دیرهنگامکشت  -3 انزدهم اردیبهشت)(پ هنگامبهکشت  -2
دار بذر کـرك  -4بذر دلینته بدون پوشش  -2 دار بدون پوششبذرکرك -1( سطح 6نوع پوشش بذر در 

ـ بذر کرك -5بذر دلینته با پوشش محلول بذرپوش  -5با پوشش محلول بذرپوش  کمـک  هدار گوگردي ب
 هـاي در قالب طـرح بلـوك  کمک محلول بذرپوش) هبذر دلینته با پوشش گوگردي ب -6محلول بذرپوش 

بذور براي گوگردي شدن پس از آغشته شـدن بـه محلـول، پـودر      کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.
 3تاریخ کاشـت بـر اسـاس میـانگین      خشک شدند.در هزار اضافه شده و سایه 5گوگرد به آنها به نسبت 

گـراد تنظـیم   درجـه سـانتی   20و  5/17، 5/1ترتیـب  متري خاك بهسانتی 10در عمق  روزه دماي خاك
صـفات  متر در نظر گرفته شـد.  سانتی 80متري با فاصله بین خطوط  8ردیف  6هر کرت شامل د. یگرد

روز پـس   45( ي استقرار یافتهها، تعداد بوتهروز پس از کاشت) 20( شامل درصد سبز گیرياندازهمورد 
، ظرافت الیاف (درصد الیاف) ، عملکرد وش، درصد کیلغوزه 30در بوته، وزن وش غوزه، تعداد ت)از کاش

تاریخ برداشت براي همه تیمارهـاي   در ضمن .تجزیه شد MSTATC افزاربا نرم گیري وو طول تار اندازه
   آزمایش یکسان بوده است.

  
 نتایج و بحث 

در بوتـه   غـوزه داري روي تعـداد  ي آزمایشی تاثیر معنیسایر تیمارها ،اثر سال جزبه: صفات عملکردي
در بوتـه   غـوزه دلیل مناسب بودن شرایط جوي تعـداد  ). در سال دوم اجراي آزمایش به1(جدول نداشت

تحـت تـاثیر سـال قـرار      غـوزه در بوته) بود. وزن سی  غوزه 18(میانگین  سه برابر سال اول اجراي طرح
در سـال اول   غـوزه گرم) بیشـتر از میـانگین وزن سـی   162ال دوم (در س غوزهنگرفت. میانگین وزن سی

  .)1 (جدول گردیدگرم) 158(
درصـد قـرار گرفـت عملکـرد وش در سـال دوم بـا        1وش تحت تاثیر سال در سطح آماري عملکرد 

(جـدول   داري نسبت به سال اول اجراي آزمایش داشـت کیلوگرم در هکتار برتري معنی 2625میانگین 
). بیشـترین  1(جـدول  یاف نیز در سطح آماري یک درصد تحت تاثیر اثر سـال قـرار گرفـت   درصد ال). 7

دار تاریخ کاشت بر عملکـرد  اثر معنی جزبهدرصد بود.  7/44درصد الیاف مربوط به سال دوم با میانگین 
بـا میـانگین    کشت زودهنگام). 1 (جدول داري نداشته استوش روي سایر صفات عملکردي تاثیر معنی

                                                
اع شده و در مالکیـت مؤسسـه   در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ثبت اختر 89الف/  030524این محلول به شماره  -1

  باشد.تحقیقات پنبه کشور می
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با میـانگین وش  کشت  زودهنگام گرم،  163غوزه با میانگین وزن سی هنگامبهغوزه در بوته، کاشت  13
اثر متقابل تـاریخ کاشـت و    ).2 جدولالیاف از برتري برخوردار بود ( %4/41کیلوگرم در هکتار و  1955

اجري آزمایش ). کاشت دیرهنگام در سال دوم 1 (جدول دار نبودسال روي کلیه صفات عملکردي معنی
  گرم از شرایط بهتري برخوردار بود. 164غوزه غوزه در بوته و وزن سی 4/18با میانگین 

کیلوگرم در هکتار وش بیشتري تولید کـرد. کشـت    2845در سال دوم با میانگین  کشت زودهنگام
. پوشـش  )3(جـدول  بیشترین وزن و درصد الیاف را تولید کرد %7/45در سال دوم با میانگین  دیرهنگام

 داري نداشـته اسـت  شـده تـاثیر معنـی    گیـري انـدازه عملکرد وش روي سایر صفات عملکردي  جزبهبذر 
میـانگین   -دارگـوگردي بـذر کـرك   اختصاص بیشترین تعداد غوزه در بوته به تیمار پوشـش  ).1 (جدول

بیشـترین وزن   تیمار یاد شده از ).4 (جدول باشدمیحاکی از نقش گوگرد در فرآیند  تلقیح گل  -4/13
تـوان ایـن مطلـب را بـه نقـش گـوگرد در       مـی  کـه  برخوردار بود -گرم  2/164میانگین  -غوزه نیز سی

) 1993( این یافته با نتایج سـیفونتس و لینـدمان   .ها نسبت داداسیمیالسیون و انتقال بهتر کربوهیدرات
ـ بیشترین عملکرد وش از تیمار پوشش گوگردي بذر دلینته  .انطباق دارد کمـک محلـول بـا میـانگین     هب

  دست آمد.کیلوگرم در هکتار به 1896
 (جدول تولید نمود% 7/41پوشش بذر دلینته با محلول بذرپوش بیشترین درصد الیاف را با میانگین 

دار گیـري شـده معنـی   یک از صفات عملکردي انـدازه بذر روي هیچمتقابل تاریخ کاشت و پوشش ). اثر4
 14محلـول بـا میـانگین     کمـک گـوگردي بـه  دار بـا پوشـش  بذر کرك رهنگامکشت دی). 1 (جدول نبود

دار با پوشش گـوگردي  بذر کرك کشت زودهنگام).  5(جدول بیشترین تعداد غوزه در بوته را تولید کرد
بـه خـود اختصـاص داد.     راگـرم   167غـوزه  تـر بـا میـانگین وزن سـی    ي سنگینهاکمک محلول غوزهبه

کمـک محلـول بـا    گـوگردي بـه  بذر دلینتـه بـا پوشـش    کشت  زودهنگامتیمار  بیشترین عملکرد وش از
گـوگردي بـه   دار بـا پوشـش  بذر کـرك  کشت زودهنگامدست آمد. کیلوگرم در هکتار به 2409میانگین 

بـذر دلینتـه بـا پوشـش      هنگامبهتولید کرد. کاشت  -گرم 1/70میانگین  -کمک محلول، الیاف بیشتري
). 5 (جـدول  اختصـاص داد  -% 8/43میـانگین   -کربوهیدرات را به تولید الیافمحلول درصد بیشتري از 

خاك و تسـهیل در جـذب    pH) نیز عنوان کردند مصرف گوگرد باعث کاهش 2005( جاجی و همکاران
  .شودمیعناصر ریزمغذي توسط گیاه 
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  تاثر از تاریخ کاشت و پوشش بذرگیري شده پنبه ممربعات صفات عملکردي  اندازهمیانگین  تجزیه واریانس - 1جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

تعداد غوزه 
 دربوته

  وزن
 غوزه 30

 درصد الیاف وزن الیاف وشعملکرد 

 ns7/347 **2/91096687 **5/4182 **1366 5/3679** 1 سال
 ns9/8 ns2/483 *4/1901425 ns4/81 ns6/4 2 تاریخ کاشت
 ns8/8 ns7/10 ns3/472103 ns5/39 ns5/22 2 سال تاریخ کاشت *
 3/16 9/115 8/424673 5/852 6/26 8 خطا اصلی
 ns14 ns5/122 **5/231900 ns8/11 ns4/2 5 پوشش بذر
 ns8/5 ns9/149 *164350 ns1/34 ns2/7 5 سال پوشش بذر *

 ns5/7 ns1/57 ns5/96237 ns7/35 ns1/7 10 پوشش بذر * تاریخ کاشت
 3/6 2/33 8/55886 6/153 2/9 60 فرعی خطا

  دارمعنی: غیر  (ns)  دار در سطح آماري یک درصد: معنی  **دار در سطح آماري پنج درصد: معنی*
  

  
  مقایسه میانگین صفات عملکردي پنبه متاثر از تاریخ کاشت - 2جدول 

 تیمار
   غوزهتعداد 

 در بوته
  غوزهوزن سی 

)g( 
  عملکرد وش

)1-kg.ha(  
  وزن الیاف

)g( 
درصد 
 الیاف

 a8/12 a5/161 a5/1955 a8/66 a4/41 شت زودهنگامک
 a12 a9/162 ab6/1661 a8/65 a3/41 هنگامبهکشت 

 a9/11 a156 b5/1502 a9/63 a7/40 کشت دیرهنگام
  با هم ندارند.درصد  5در سطح ي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري هاتوجه: در هر ستون میانگین

  

  
  هاي آزمایشدر سال عملکردي پنبه متاثر از تاریخ کاشت مقایسه میانگین صفات -3جدول

 تیمار
  تعداد غوزه 

 در بوته
  وزن سی غوزه

)g( 
  عملکرد وش

)1-kg.ha(  
  وزن الیاف

)g( 
  درصد 
 الیاف

 سال اول
 b2/7 a4/159 c8/1065 ab5/61  a5/38 زودهنگام کشت

 b5/5 a7/161 c617 ab4/58  a9/36 هنگامبهکشت 
 b3/6 a8/153 c5/681 ab8/57  a3/37 کشت دیرهنگام

  سال دوم
 a3/18 a6/163 a2/2845 a1/72  a2/44 کشت زودهنگام

 a4/18 a164 ab1/2706 a2/73  a7/45 هنگامبهکشت 
 a4/17 a1/158 b5/2323 a9/69  a1/44 کشت دیرهنگام

  با هم ندارند.د درص 5در سطح ي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري هاتوجه: در هر ستون میانگین
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  گیري شده پنبه متاثر از پوشش بذریسه میانگین صفات عملکردي اندازهمقا -4 جدول

 تیمار
  تعداد غوزه 

 در بوته
  وزن سی 

 )g( غوزه
  عملکرد وش

)1-kg.ha(  
  وزن الیاف

)g( 
درصد 
 الیاف

  پوشش گوگردي بذر دلینته 
 کمک محلول هب

a1/13 a6/159 a1/1896 a8/65 a2/41 

 a4/12 a8/160 ab4/1698 a2/66 a7/41 وشش بذر دلینته با محلولپ
  دار پوشش گوگردي بذر کرك

 کمک محلول هب
a4/13 a2/164 a2/1718 a4/65 a6/40 

کمک هدار بپوشش بذرکرك
 محلول

a4/11 a2/156 ab4/1614 ab9/63 a9/40 

 a5/11 a159 ab3/1570 a6/65 a4/41 بذر دلینته

 a5/11 a8/160 a7/1741 a1/66 a41 داربذر کرك
  .با هم ندارنددرصد  5در سطح ي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري هاتوجه: در هر ستون میانگین

  

داشـته   تـار  داري بر صفاتی همچون طول تار، ظرافـت و اسـتحکام  سال تاثیر بسیار معنی: صفات کیفی
 داري نداشته است (جـدول تاثیر معنی تار که روي صفات درصد یکنواختی و درصد کششاست در حالی

هـاي پنبـه در سـال دوم بـا     بوتـه  متر تولیـد شـد.  میلی 2/31). در سال اول الیاف بلندتري با میانگین 6
 تري تولیـد کردنـد. الیـاف پنبـه در سـال اول از ظرافـت بیشـتري       درصد الیاف یکنواخت 3/86میانگین 

نماید سال دوم اجراي آزمایش در دوره برداشت یادآوري می برخوردار بودند. - 1/5 -میانگین میکرونري
تواند به کثیفی بیشـتر الیـاف و افـزایش میکرونـري     وقوع پیوست که این امر میههاي بیشتري ببارندگی

منجر شود. از طرف دیگر وجود رطوبت بیشتر در زمان برداشت ممکن است در افزایش اسـتحکام الیـاف   
طور ههاي جوي بیشتر بوده استحکام الیاف بب شده تا در سال دوم که ریزشموثر باشد و همین امر سب

تا حـدي در سـال دوم    9/6افزایش یابد. درصد کشش الیاف با میانگین  –گرم بر تکس 3/29 –متوسط 
  بیشتر بود.

 داري نگذاشـته اسـت  هاي کیفی الیاف تـاثیر معنـی  درصد کشش بر سایر ویژگی جزبهتاریخ کاشت 
الیـاف حاصـل از    تولیـد نمـود.   متـر میلی 6/30تري با میانگین الیاف طویل کشت زودهنگام. )6 (جدول
از یکنواختی، اسـتحکام  و درصـد    %7گرم بر تکس و  8/28و  %2/86با میانگین  هنگام دیر کشتتیمار 

   کرد.تولید  2/5تري با میانگین میکرونري الیاف ظریف هنگامبهکشش بیشتري برخوردار بودند. کاشت 
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  در تاریخ کاشت گیري شده پنبه متاثر از پوشش بذرصفات عملکردي اندازهمقایسه میانگین   - 5 جدول

 تیمار
  تعداد غوزه 

 در بوته
  وزن سی غوزه

)g( 
  عملکرد وش

)1-kg.ha(  
  وزن الیاف

)g( 
 درصد الیاف

 کشت  زودهنگام
حلولکمک مگوگردي بذر دلینته بهپوشش  13/6a a1/158 a2/0924 ab9/64 ab41 

 13/3a a8/162 b5/1964 ab5/66 ab8/40 پوشش بذر دلینته با محلول
کمک دار بهگوگردي بذر کركپوشش

 13/3a a9/166 b8/1970 a1/70 ab42 محلول

کمک محلولدار بهپوشش بذرکرك  10/9ab a1/159 bcd  6/1779 ab7/65 ab6/41 
 13/6a a5/164 be4/1679 ab68 ab4/41 بذر دلینته

داربذر کرك  12a a8/157 bc5/1929 ab8/65 ab4/41 
 هنگامبهکشت 

حلولکمک مگوگردي بذر دلینته بهپوشش  11/8ab a6/164 be3/1696 ab3/67 ab9/40 
 12/3a a5/164 be1653 ab68 a8/43 پوشش بذر دلینته با محلول

کمک دار بهگوگردي بذر کركپوشش
 13ab a3/165 be9/1695 b7/61 ab7/39 محلول

کمک محلولدار بهپوشش بذرکرك  13a a1/160 cde3/1644 ab1/66 ab4/41 
 10/2b a1/158 de3/1603 ab8/63 ab8/40 بذر دلینته

داربذر کرك  11/4ab a5/164 be6/1676 ab9/67 ab3/41 
 کشت  دیرهنگام

حلولکمک مگوگردي بذر دلینته بهپوشش  13/8a a2/156 de7/1582 ab2/65 ab7/41 
بذر دلینته با محلولپوشش  11/6ab a1/155 de8/1477 ab64 ab5/40 

کمک دار بهگوگردي بذر کركپوشش
 13/9a a4/160 de1/1488 ab5/64 b2/40 محلول

کمک محلولدار بهپوشش بذرکرك  10/2b a5/149 e2/1419 b60 b7/39 
 10/7ab a5/154 e2/1428 ab65 ab42 بذر دلینته

داربذر کرك  11ab a1/160 cde9/1618 ab6/64 ab4/40 
  با هم ندارند درصد 5در سطح  يدارمعنیهاي داراي حروف مشترك ار نظر آماري تفاوت توجه: در هر ستون میانگین

   
 (جـدول  ي نداشته اسـت دارمعنیهاي کیفی الیاف  تاثیر اثر متقابل تاریخ کاشت و سال روي ویژگی

 بلندترین تـار را تولیـد کـرد.    مترمیلی 7/31اول اجراي آزمایش با میانگین در سال  کشت زودهنگام). 6
برخوردار بـود. کشـت    % 7/86در سال دوم از بیشترین درصد یکنواختی تار با میانگین  کشت دیرهنگام

کشـت  تولیـد کـرد. از    را – 5میانگین میکرونري  –ترین الیاف در سال اول اجراي طرح ظریف هنگامبه
دسـت آمـد.   تکس بهگرم بر 6/29ترین الیاف با میانگین در سال دوم مقاوم کشت  دیرهنگامو  زودهنگام

  ).8(جدول بود %7در هر دو سال آزمایش با میانگین  کشت  دیرهنگامبیشترین کشش تار متعلق به 
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  اشت و پوشش بذرمربعات صفات کیفی  اندازه گیري شده پنبه متاثر از تاریخ کمیانگین  تجزیه واریانس - 6جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

 طول تار
 درصد

 درصدکشش استحکام ظرافت تار یکنواختی

 ns7/347 **2/91096687 **5/4182 ns1366 5/3679** 1 سال
 ns9/8 ns2/483 ns 4/1901425 ns4/81 *6/4 2 تاریخ کاشت

 ns8/8 ns7/10 ns3/472103 ns5/39 ns5/22 2 تاریخ کاشت *سال
 3/16 9/115 8/424673 5/852 6/26 8 لیخطا اص

 ns14 ns5/122 **5/231900 ns8/11 ns4/2 5 پوشش بذر
 ns8/5 ns9/149 *164350 ns1/34 ns2/7 5 پوشش بذر *سال

 ns5/7 ns1/57 ns5/96237 ns7/35 ns1/7 10 تاریخ کاشت* پوشش بذر
 3/6 2/33 8/55886 6/153 2/9 60 فرعی خطا

nsدار در سطح آماري پنج درصد: معنی *، دار در سطح آماري یک درصد: معنی **، دار:غیر معنی  
  

  مقایسه میانگین صفات کیفی اندازه گیري شده پنبه متاثر از تاریخ کاشت -7 جدول
 تیمار

  طول تار
)mm( 

   درصد
 یکنواختی

 ظرافت تار
)mic( 

  استحکام
)1-g.tex( 

 درصد
 کشش

 a6/30 a6/85 a4/5 a7/28 ab9/6 زودهنگام کشت
 a2/30 a7/85 a2/5 a1/28 b8/6 هنگامبهکشت 

 a3/30 a2/86 a4/5 a8/28 a7 کشت دیرهنگام
  با هم ندارنددرصد  5در سطح ي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري هاتوجه: در هر ستون میانگین

Mic1ر اینچ. : میکرونري، واحد مقاومت توده الیاف در برابرعبور هوا،  برحسب میکروگرم ب-: g.tex .نیروي الزم براي پاره شدن دسته الیاف  
  

  هاي آزمایشدر سال گیري شده متاثر از تاریخ کاشتمقایسه میانگین صفات کیفی اندازه -8 جدول

 تیمار
  طول تار

)mm( 
   درصد

 یکنواختی
 ظرافت تار

)mic( 
  استحکام

)1-g.tex( 
 درصد
 کشش

 سال اول
 a7/31 b2/85 cb1/5 bc8/27  ab9/6 زودهنگام کشت

 ab1/31 b2/85 c5 c4/27  b8/6 هنگامبهکشت 
 ab8/30 ab7/85 bc1/5 bc1/28  a7 کشت دیرهنگام

 سال دوم
 b5/29 ab1/86 a8/5 a6/29  ab9/6 زودهنگامکشت 
 b4/29 ab1/86 ab5/5 ab8/28  ab8/6 هنگامبهکشت 

 b8/29 a7/86 a6/5 a6/29  a7 کشت دیرهنگام
  با هم ندارند.درصد  5در سطح داري مشترك اختالف معنی ي داراي حروفهاتون میانگینتوجه: در هر س
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پوشش بذر  ظرافت الیاف را در سطح آماري یک درصد تحت تاثیر قرار داد و بر سایر صـفات کیفـی   
کمک محلـول الیـاف بلنـدي بـا     ). پوشش گوگردي بذر دلینته به6(جدول ي نداشتدارمعنیالیاف تاثیر 

 %2/86متر تولید کرد. تیمار یـاد شـده از بیشـترین درصـد یکنـواختی الیـاف       میلی 6/30ین طول میانگ
تولید نمود. کشت بذور  2/5ترین الیاف را با میانگین دار با محلول ظریفبرخوردار بود. پوشش بذر کرك

بـذر دلینتـه و    خود اختصاص داد. پوشـش گرم بر تکس به 8/28ترین الیاف را با میانگین دار مقاومکرك
  ).  9 (جدول رساند %7دار با محلول، درصد کشش الیاف را به میانگین کرك

  
  گیري شده پنبه متاثر از پوشش بذرمقایسه  میانگین صفات کیفی اندازه - 9 جدول

 تیمار
  طول تار

)mm( 
   درصد

 یکنواختی
 ظرافت تار

)mic( 
  استحکام

)1-g.tex( 
 درصد
 کشش

 a6/30 a2/86 ab4/5 a7/28  a9/6 کمک محلولهبپوشش گوگردي بذر دلینته 
 a1/30 a6/85 ab3/5 a5/28 a7 پوشش بذر دلینته با محلول

 a2/30 a86 a5/5 a4/28 a9/6 کمک محلولهدار بپوشش گوگردي بذر کرك
 a3/30 a5/85 b2/5 a7/28 a7 کمک محلولهدار بپوشش بذرکرك

 a6/30 a9/85 ab3/5 a28 a9/6 بذر دلینته
 a5/30 a8/85 ab3/5 a8/28 a9/6 دارذر کركب

  با هم ندارند.درصد  5در سطح ي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري هاتوجه: در هر ستون میانگین
  

 بـر سـایر   %5دار آن بر ظرافت الیاف در سطح آمـاري  تاثیر معنی جزبهاثر متقابل پوشش بذر و سال 
تـر بـوده و   ). الیاف تولیدي در سـال اول ظریـف  6 (جدول استي نداشته دارمعنیصفات کیفی کارکرد 

). اثـر  10(جـدول  مشـاهده شـد   5دار با میـانگین میکرونـري   ترین آن در تیمار کشت بذور کركظریف
). بذور 6(جدول  یک از صفات کیفی الیاف را تحت تاثیر قرار ندادمتقابل تاریخ کاشت و پوشش بذر هیچ

بـذور   کشت  دیرهنگـام متر تولید کرد. میلی 9/30یاف بلندتري با میانگین دار در کشت به موقع الکرك
کشـت   برخـوردار بـود.  % 9/86دار با محلول از بیشترین درصد یکنواختی الیاف با میانگین پوششدلینته 

 کشـت  بـه خـود اختصـاص داد.    1/5ترین الیـاف را بـا میـانگین میکرونـري     بذور دلینته ظریف هنگامبه
 5/29با درصد کشش بیشتري را بـا میـانگین    دار با پوشش گوگردي الیاف محکم وور کركبذ دیرهنگام

    ).11(جدول تولید کرد % 1/7گرم بر تکس و 
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  هاي اجراي آزمایشدر سال گیري شده پنبه متاثر از پوشش بذرمقایسه میانگین صفات کیفی اندازه - 10جدول

 تیمار
  طول تار

)mm( 
   درصد

 یکنواختی
 ارظرافت ت

)mic( 
  استحکام

)1-g.tex( 
 درصد
 کشش

 سال اول 
 a3/31 a2/86 cd5  abc4/28  a9/6 کمک محلولهپوشش گوگردي بذر دلینته ب

 a31 ab2/85 cd1/5 c4/27 a7 پوشش بذر دلینته با محلول
 a1/31 ab7/85 bc3/5 bc6/27 a9/6 کمک محلولهدار بپوشش گوگردي بذر کرك

 a3/31 b3/84 cd5 bc6/27 a7 محلول کمکهدار بپوشش بذرکرك
 a3/31 ab4/85 cd1/5 c4/27 a8/6 بذر دلینته

 a2/31 ab5/85 d5 abc2/28 a8/6 داربذر کرك
 سال دوم 

 b8/29 a3/86 a7/5 abc1/29 a9/6 کمک محلولهپوشش گوگردي بذر دلینته ب
 b3/29 ab9/85 ab6/5 a7/29 a7 پوشش بذر دلینته با محلول

 b4/29 a3/86 a7/5 ab2/29 a9/6 کمک محلولهدار بگردي بذر کركپوشش گو
 b2/29 a7/86 ab5/5 a8/29 a9/6 کمک محلولهدار بپوشش بذرکرك

 b8/29 a4/86 ab6/5 abc6/28 a9/6 بذر دلینته
 b9/29 a2/86 ab6/5 ab3/29 a9/6 داربذر کرك

  با هم ندارند درصد 5سطح  در دارينیف معي داراي حروف مشترك اختالهاتوجه: در هر ستون میانگین
  

این عنصر جز سـاختاري   وجود گوگرد براي تشکیل پروتیین، روغن و اسیدهاي آمینه، ضروري است.
هـا و ...)  کلروفیل، آنزیم( هاکه نقش زیادي در ساختار پروتیین باشدمیاسید آمینه سیستین و متیونین 

آنزیم نیتروژناز کـه مسـؤل احیـاي نیتـرات بـه نیتـروژن آلـی         و متابولیسم سلولی دارند و در ساختمان
مشارکت دارد و به همین دلیل عالیم کمبود گوگرد در برگ بسیار شبیه عالیم کمبود نیتروژن  باشدمی
). بر این اساس تیمارهاي با پوشش گوگردي از نظـر کمـی و   2012 هاي کودي،(نشریه محلولباشد می

  ید کردند.  کیفی وش و الیاف بهتري تول
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  در تاریخ کاشتمقایسه میانگین  صفات کیفی اندازه گیري شده پنبه متاثر از پوشش بذر -11 جدول
 تیمار

  طول تار
)mm( 

   درصد
 یکنواختی

 ظرافت تار
)mic( 

  استحکام
)1-g.tex( 

 درصد
 کشش

 کشت  زودهنگام
لکمک محلوهپوشش گوگردي بذر دلینته ب  30/5ab a1/86 abc5/5 a8/28 abc9/6 

 ab a8/84 abc3/5 a1/29 abc9/6 30/2 پوشش بذر دلینته با محلول
ولمحل کمک به دار پوشش گوگردي بذر کرك  30/6 ab a4/86 a7/5 a8/28 abc9/6 

محلول کمک به دار پوشش بذرکرك  30/7ab a1/85 abc  3/5 a3/29 a1/7 
 ab a7/85 ab6/5 a5/27 cd8/6 30/9 بذر دلینته

داربذر کرك  30/7 ab a8/85 abc3/5 a7/28 bcd8/6 
  هنگامبهکاشت 

ولمحل کمک به پوشش گوگردي بذر دلینته   30/8ab a2/86 bc2/5 a5/28 cd8/6 
 30/1ab a1/85 bc2/5 a2/28 ad9/6 پوشش بذر دلینته با محلول

محلولکمک به دارپوشش گوگردي بذر کرك  29/8ab a9/85 abc4/5 a3/27 d7/6 
کركذرپوشش ب محلول کمک به  دار  29/4b a4/85 abc3/5 a6/28 cd8/6 

 30/5ab a6/85 c1/5 a3/27 cd8/6 بذر دلینته
داربذر کرك  30/9a a7/85 bc2/5 a8/28 abc9/6 

  کشت  دیرهنگام
ولمحل کمک به پوشش گوگردي بذر دلینته   30/4 ab a4/86 abc4/5 a9/28 abc9/6 

 30/2ab a9/86 abc4/5 a4/28 ab1/7 پوشش بذر دلینته با محلول
ولمحل کمک به دار پوشش گوگردي بذر کرك  30/3 ab a6/85 abc5/5 a53/29 a1/7 

کركپوشش بذر محلولکمک به دار  30/7ab a1/86 bc2/5 a3/28 abc7 
 30/4ab a3/86 abc3/5 a4/29 ab1/7 بذر دلینته

کركبذر   30ab a9/85 abc4/5 a8/28 ad9/6 دار
  دارمعنی: غیر                (ns)در سطح آماري یک درصد دارمعنی:      **در سطح آماري پنج درصد دارمعنی: *
  

  گیرينتیجه
در مناطقی که احتمال صـدمه پوسـته بـذر طـی      ،براساس نتایج حاصل از بررسی دو ساالنه آزمایش

شود. چون پوشش یاد شده یه میتوص ،کمک محلولهپوشش گوگردي بذر ب ،زنی وجود داردفرآیند جین
 .کنـد دلیل اثرات ضد قارچی گوگرد طی انبارداري و در دوره کشت کمک مـی به حفاظت بهتر جنین به

بـراي   .کنـد زدایی با اسید سولفوریک ضـرورت پیـدا نمـی   ضمن آنکه جهت تسهیل کشت مکانیزه، کرك
تاریخ کاشت زمانی در نظر گرفته شـود  تاثیر پوشش بذر بر زمان کاشت بهتر است اولین  تربررسی دقیق

   برسد.گراد درجه سانتی12به  خاكمتر سانتی 10که میانگین دما در عمق 
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