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باشد. اخیراً کاشت در تراکم باال در  افزایش عملکرد در واحد سطح میهای راه  تراکم بوته یکی از  سابقه و هدف:

های بسیار باریک در کشورهای تولید کننده پنبه توسعه پیدا کرده است. نتایج نشان داد که افزایش تررراکم  ردیف

ر  (. کشررت پنبرره د2009های باریک موجب افزایش عملکرد وش گردید )ردی و همکاران،  بوته با کشت در ردیف

هررای کاشررت، کرراهش  متر( تبخیر را در فاصررله بررین ردیررفسانتی  30تا    20های باریک )فاصله ردیف بین  ردیف

یابد، عالوه بر این این روش همچنین کارایی  های هرز کاهش میدهد، از این رو میزان مصرف آب و رشد علفمی

های بسرریار  ها )ردیفپنبه در این سیستم(.استفاده  ارقام تیپ صفر 2000دهد )جاست، مصرف نور را افزایش می

های رویشی و زایشی در مقایسه با ارقام معمرروب بیشررتر  دلیل رشد کمتر شاخهریک( مؤثرترند، و کارایی آنها بهبا

هررای بسرریار باریررک  است. لذا ارزیابی واکنش رشد، عملکرد و تغییرات مرفولوژیکی این ارقام به کاشت در ردیررف

هت این پروژه تحقیقاتی به منظور تعیین تراکم مناسب کاشت در فواصل مختلررف ردیررف  ضروری است. از این ج

 در ارقام تیپ بسته و ارقام تجاری انجام شد.   

های کاشمر و خورشید همراه با ارقام  پس از آماده سازی خاک، دو رقم پنبه تیپ صفر پنبه به نام:هامواد و روش

متررر  سررانتی 20متر با فاصررله روی ردیررف سانتی 60و  40، 20فاصله بین ردیف خرداد و ورامین )شاهد( در سه  

های کامل تصادفی در سه تکرررار در  کاشت شدند. این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

  انجررام شررد. آبیرراری بررا  1394و    1393محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشررمر طرری دو سرراب  

لیتررر در هررر    4متر و دبی  سانتی  20های  استفاده از نوار تیپ )در شرایط آبیاری تحت فشار( با فاصله قطره چکان

های مورد نظر از  متر طولی در ساعت انجام شد. در ساب نخست تعداد سه گیاه به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه

، وزن خشک وش، وزن خشک اجزاء رویشی و وزن  نظر طولی به سه قسمت تقسیم شده و تعداد گره، تعداد غوزه

گیری شده عبارت بودند از: وزن خشک وش و اجزای رویشی و  خشک کل در هر قسمت تعیین شد. صفات اندازه

 
 hr.mehrabadi@yahoo.comنویسنده مسئوب: *
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هررا بررا اسررتفاده از  وزن وش در بوترره و عملکرررد. آنررالیز واریررانس داده کل وزن خشک بوته، تعداد غوزه در بوترره،

  5ر سررطح احتمرراب  د    LSD  و مقایسه بین میانگین تیمارها با استفاده از آزمون  Excelو   MSTATC افزارهاینرم

 درصد انجام گرفت.

داری دارنررد. بیشررترین وزن  نتایج نشان داد ارقام مورد بررسی از نظر صفات مورفولوژی با هم تفاوت معنی :نتایج

تحتانی و فوقانی بوته مشاهده شد. بررا کرراهش  های میانی، خشک اجزای رویشی و اقتصادی به ترتیب در اشکوب

های کاشت، سهم اشکوب میانی و تحتانی در تولید وش در بوته به ترتیب افزایش و کاهش پیدا  فواصل بین ردیف

کرد. نتایج نشان داد وزن وش به کل ماده خشک گیاهی در ارقام ورامین، خرداد، کاشمر و خورشررید برره ترتیررب  

درصد بود. با افزایش تراکم بوته، عملکرد در سرراب اوب و دوم برره ترتیررب برره میررزان   4/54و  8/55، 53، 57برابر 

تر افررزایش پیرردا نمررود. همچنررین بیشررترین و کمترررین  های پهندرصد نسبت به کاشت در ردیف 7/79و  2/83

خرررداد بررود. در    ترتیب متعلق به ارقام خورشید ومتر بهسانتی 20 افزایش عملکرد، از کاشت در فاصله بین ردیف

دار عملکرررد وش ارقررام مررورد بررسرری  های باریک سبب افزایش معنرریهر دو ساب اجرای طرح، کاشت در ردیف

درصد به ترتیب متعلق   59و  86، 136، 167گردید. بیشترین مقادیر افزایش عملکرد در باالترین تراکم کاشت با 

 به ارقام خورشید، ورامین، خورشید و خرداد بود.    

های کشاورزی فشرده، ما نیازمند برره اسررتفاده از ارقررام مطلرروب کرره مناسررب برداشررت  در سیستم  :گیرییجهنت

های جانبی را داشته باشند. در این پژوهش  باشیم. این راقام باید کمترین رشد رویشی شاخهماشینی هستند، می

باشند. نتایج نشان داد که  نی مناسب میارقام کاشمر و خورشید به عنوان ارقام تیپ صفر پنبه برای برداشت ماشی

های باالی کاشت در مقایسرره بررا ارقررام معمرروب  )خرررداد و ورامررین( دارنررد. در  این ارقام واکنش بهتری به تراکم

های بسیار باریک، نتایج نشان داد که عملکرد ارقررام تیررپ صررفر بیشررتر از ارقررام معمررل  سیستم کاشت در ردیف

هررای میررانی، تحتررانی و  زن خشک اجزای رویشی و اقتصادی به ترتیب در اشررکوببیشترین وباشد. همچنین می

 فوقانی بوته مشاهده شد.
 

   پنبه تیپ صفر، تراکم، عملکرد اقتصادی.    :کلیدی هایواژه 

 

 مقدمه

بررای نیرل بره   ،های مدیریت زراعی یک محصروبترین روشتراکم بوته در واحد سطح یکی از مهم

کره آن جملره  ،باشد. عوامل متعددی در تعیین تراکم مطلوب یک محصوب نقش دارندحداکثر تولید می

اشاره داشت. در رابطه با گیراه پنبره از آنجرایی کره ارقرام های زراعی  های رشدی رقمتوان به ویژگیمی

باشند، بنابر ایرن ای را دارا میههای قابل مالحظتفاوت  ،هاگستردگی شاخه  از نظر جثه و میزان  ،مختلف

تراکم مطلوب برای هر یک از ارقام موجود متفاوت بوده و باید تعیین گردد. از طرف دیگر امکان کشرت 

در ارقامی از پنبه کره گسرتردگی شراخه و   -های باریک و بسیار باریککشت در فاصله ردیف-ترمتراکم

رسرد کشرت در لذا بره نظرر مری  شوند وجود دارد.برگ کمی دارند و جزو ارقام تیپ بسته محسوب می
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تواند منجر به افرزایش عملکررد گرردد. در ایرن رابطره ارقام تیپ بسته پنبه می  های بسیار باریکردیف

به جای کشرت   1های بسیار باریکگرایش به کشت پنبه در ردیفدهد،  نشان می  تحقیقات به عمل آمده

 Gossypium)در ارقام با تیپ بسته پنبره . (2005)کارنی،  بوجود آمد 1990های پهن در دهه در ردیف

hirsutum L. )کاشرت در  هرای براال براکه از رشد جانبی کمتری برخوردارند، امکران اسرتفاده از ترراکم

؛ جاسرت، 2000)کرولیرر و یرورک،  تر برای حصوب به عملکرد بیشتر فرراهم اسرتفواصل ردیف نزدیک

( خاطر نشران سراختند کره عملکررد الیراف )محلرو ( در 2009)  ی و همکاراندر آزمایشی رد  .(2000

مترر و سرانتی 25متری از یکدیگر نسبت به کاشت دو ردیفه با فاصله سانتی 38الگوی کشت تک ردیفه 

متری بیشتر بود. همچنین مشخص شد که بسرته سانتی  102های پهن  بویژه نسبت به کاشت در ردیف

( 1999مهرآبادی )  گیرد.متری سریعتر صورت میسانتی  38های  در فاصله ردیفشدن کانوپی در کشت  

، 15متر و سره فاصرله روی ردیرف  سانتی  70و    60،  50نیز با انجام تحقیقی تاثیر سه فاصله بین ردیف  

متر را روی عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه رقم ورامین بررسی و خاطر نشان کرد، افزایش سانتی  25و    20

های رویشری، کراهش تعرداد دار طوب شاخهدار ارتفاع بوته، کاهش معنیم موجب کاهش غیر معنیتراک

ای سره ترراکم دار عملکرد در واحد سطح و افزایش زودرسی شد. در مطالعهغوزه در بوته، افزایش معنی

و گیاه روی ردیف روی چهار ژنوتیپ بسریار زودر،، زودر،، متوسرط ر،، و دیررر، اعمراب   9،  5،  1

 ،گیراه یرک و پرنجقایسه با تراکم هرای م  درگیاه روی ردیف    9مشخص شد که عملکرد الیاف در تراکم  

، رقم زودر، و رشد محدود تحت تراثیر ترراکم واقرع نشرد  عملکرد الیافهمچنین  بیشتر کاهش یافت.  

 (.1982د و ساپنفیلد،  ی)خال  ر، کاسته شددیربا افزایش تراکم از عملکرد رقم   درحالی که

هرای درصد عملکرد تک بوته مربوط بره غوزه 70( بیش از 2001اوهسترهیو، )بر اسا، تحقیقات 

هرای واقرع غروزه ه در قسمت میانی گیاه قرار دارنرد،هایی کباشد. گرهمی 14تا  9های واقع شده در گره

های پایینی و باالیی گیاه شانس بقای کمتری دارند و از این نظر سهم کمترری در عملکررد شده در گره

ای از عملکرد کل را مربوط بره ( نیز سهم عمده1999سیلورتوث و همکاران )نهایی گیاه خواهند داشت.  

در هرر   بر شمردند. عرالوه برر ایرن  16تا    10های  شده در اولین و دومین موقعیت از گرههای واقع  غوزه

ساقه اصرلی( نیرز   غوزه بوجود آمده )از نظر مکانی نسبت به  اولین غنچه، گل یا  ،شاخه رویشی یا زایشی

هرای بعردی بوجرود آمرده در شراخه فرعری دارد )انجروم و شانس بقای باالتری در مقایسه برا موقعیرت

گرل و ایجراد  موجب، ترپهن (، لذا فراهم شدن فضای بیشتر برای گیاه در فواصل ردیف2001همکاران،  

برا . برودخواهنرد برخروردار شانس بقای کمتری   از  کهدورتری از ساقه اصلی شده  های  موقعیتغوزه در  

ن غنچه،گل و غوزه تا پایان فصل وهای باروری چتوجه به الگوی رشد نامحدود در گیاه پنبه، تولید اندام

 
1. Ultra Narrow Row (UNR) 
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ط رشرد از نظرر دمرایی و رطروبتی د شدن شرایرشد ادامه پیدا خواهد کرد. با این وجود به دلیل نامساع 

هرای برارور، نقشری در تولیرد نخواهنرد ای از این انردامقسمت عمده  ،علت قطع آبیاری در پنبه( و ...)به

ایش زرسد تغییر ترراکم از طریرق کراهش یرا افررو به نظر می  (. از این2005داشت )بدنارز و همکاران،  

و  کانوپی گیراهینیز بر ی بر الگوی رشد و ساختار هندسی گیاه و زبارهای کاشت تاثیر  فاصله بین ردیف

داشرته   پیکره گیراهیماده خشک و اجزاء عملکرد چون تعداد غوزه در    و توزیع  در نتیجه بر رشد، تولید

 باشد.  

 مطالعرهآنها به تراکم بوته متفاوت  واکنش  های مختلف رشدی در ارقام پنبه و  وجود تیپبا توجه به  

سریاری از ، مرورد بالعمل ارقام مختلف پنبره بره افرزایش ترراکم از طریرق کراهش فاصرله ردیرفعکس

بر توزیرع مراده   بین ردیف  مختلف  اصلوف. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر  پژوهشگران این حوزه است

پنبره   )بسرته(  ارقام تیرپ صرفرطح  ملکرد در اشکوب گیاهی و نیز در واحد سع خشک، عملکرد و اجزاء  

رقم شاهد با تیپ رشدی برازتر( طری دو سراب انجرام همراه با ارقام خرداد و ورامین )  کاشمر و خورشید

 شد.

 

 هامواد و روش

های کامل تصرادفی در سره تکررار در این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

انجرام شرد.   1394و    1393کشاورزی و منرابع طبیعری کاشرمر طری دو سراب  محل ایستگاه تحقیقات  

هرای کاشرمر و فاکتورهای آزمایش شامل رقم در چهار سطح )شامل دو رقرم پنبره تیرپ صرفر بره نرام

( و فاصرله خرداد با تیپ متوسط و رقم ورامین با تیپ رشدی باز به عنوان شاهد  خورشید و دو رقم پنبه

مترر روی سرانتی 20متر )شراهد( برا فاصرله کشرت ثابرت سانتی  60و    40،  20)ردیف با سه سطح  بین  

 250  مقرادیر  (1)جردوب    برر اسرا، آزمرون خراکآماده سازی زمین مورد نظرر،  پس از  ردیف( بودند.  

شرروع بره هنگرام ها و نیز کردن بوتهپس از تنکبقیه آن  و  به هنگام کاشت    )یک سوم آنکیلوگرم اوره  

 آمونیوم فسفات به هنگام کاشتکیلوگرم دی 250و   (گرفت  در اختیار گیاه قرار  به صورت نواری  گلدهی

 .به زمین اضافه شد در نیمه دوم اردیبهشت

 
 کاشمرمزرعه ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی  خاك و شیمیایي خصوصیات فیزیکي -1 جدول

پتاسیم 

قابل 

 جذب 

فسفر قابل  

 جذب 
نیتروژن  

 کل
 هدایت الکتریکی

(dS/m)   pH 
    الیه عمق خاک درصد ذرات

(cm ) 
 شن ر، سیلت  کیلوگرم  در گرممیلی

267 8 /2 056 /0 1 /1 4 /7 1 /55 6 /21 3 /23 30-0 
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کاربوکسرین تیررام اسرتفاده از سرم  بذور بابه منظور جلوگیری از رشد عوامل قارچی، قبل از کشت  

. در با استفاده از نوار تیپ آبیاری انجام شردمتری کشت و  8هر تیمار در چهار ردیف   .ضد عفونی شدند

صورت دستی حذف و مبارزه با آفات طری دو مرحلره اوایرل و اواخرر های هرز بهطوب دوره داشت، علف

ر( لیترر در هکترا  2اندوسولفان )  و  تار(کلیتر در ه1متیل )  دیمتونبندی با سموم رایج شامل اکسیغوزه

از   )هر بوته(  های مورد نظرنمونهتعداد سه گیاه به طور تصادفی انتخاب شد.    ساب نخست  در  انجام شد.  

و تعداد گره، تعداد غوزه، وزن خشرک وش، وزن خشرک   ندتقسیم شد  مساوی  نظر طولی به سه قسمت

هرا و انردام هرای برارده چرون گرل، غنچره و اجزاء رویشی )شامل ساقه اصلی و شاخه های فرعی، برگ

تنهرا در سراب اوب تحقیرق در هر قسرمت  های هوایی  اندام  کرسوب عاری از وش( و نیز وزن خشک کل

خط وسط و پس از حذف نیم متر   2ها از  شت تمامی بوتهعملکرد وش در پایان فصل، با برداتعیین شد.  

کرت انجام شد. درصد زودرسی طی دو چین و از حاصل تقسیم وزن وش چین اوب   از ابتدا و انتهای هر

 MSTATC افزارهرایها با استفاده از نرمآنالیز واریانس داده بدست آمد. 100به وزن وش کل ضرب در  

درصرد انجرام  5در سرطح احتمراب   LSDو مقایسه بین میانگین تیمارها با استفاده از آزمرون Excelو 

گرفت. عالوه بر این به منظور آزمون فرض تجانس واریانس تیمارها در سالهای انجام پرژوهش از آزمرون 

ادغام بوده و   غوزه و عملکرد وش مجاز بههای صفات تعداد  استفاده شد. در این ارتباط تنها داده  1بارتلت

  .مورد تجزیه مرکب قرار گرفتند
 

 نتایج و بحث

 ارقرام پنبرهپرایینی اشرکوب گیراهی    3/1تعداد غروزه در  : در اشکوب گیاهي و در بوته  غوزه  دتعدا

مرورد  پنبره باالیی اشکوب گیراهی ارقرام ومیانی  3/1در  تعداد غوزهرا نشان نداد. اما داری  عنیم  تفاوت

 2/51) 8/8ترتیب برا ارقام کاشرمر و خورشرید بره(. 2 )جدوب  ندبود  برخوردار  دارمعنیتفاوت    بررسی از

 همچنرینغوزه را در اشکوب میانی گیراهی تولیرد کردنرد.   تعداد  بیشترین  درصد(  7/49)  6/8و  درصد(  

(. بره طرور 3  اهی بودند )جدوبغوزه در اشکوب فوقانی گی  دارقام خورشید و ورامین دارای باالترین تعدا

 درصد( 32)  پایینی  ،درصد(  3/48)  میانی  هایاشکوببه ترتیب در  رین تعداد غوزه تولید شده  تشکلی بی

 هرای فوقرانیشده در قسمتهای واقع عموماً از آن جایی که غوزه  د.مشاهده شدرصد(    7/19)  و  فوقانی

شوند، فرصت کمتری برای تکمیرل و رسریدگی کامرل را در مراحل نهایی دوره رشد گیاه ایجاد می  بوته

غوزه ایجاد شده مربروط بره اشرکوب   تعدادکمترین  . نتایج نشان داد  دارند  یوزن کمترو  نمایند  پیدا می

به ارتفاع باالی بوته ارقرام کاشرمر و خررداد  و از این نظر با توجه درصد( بود.  3/16کاشمر )  فوقانی رقم

 
1. Bartllet 
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در این ارقرام تراثیر   1رسد، سرزنیسهم کمتر غوزه ایجاد شده در اشکوب فوقانی این دو رقم، به نظر می

و افرزایش وزن های میانی و تحتانی بوته  در الیهت  های قابل برداشمثبت و خوبی در افزایش تعداد غوزه

هرای کاشرت تراثیر چنردانی برر تغییرر الگروی بین ردیرف تغییر فاصلهنتایج    سا،بر ا  آنها داشته باشد.

نتایج برهمکنش رقم و فاصله بین ردیف نشران داد، بره جرز رقرم .  نداشتبندی در اشکوب گیاهی  غوزه

دار تعداد غروزه ایجراد موجب کاهش معنی  ترهای پهنفاصله بین ردیفکاشت در    ،کاشمر در سایر ارقام

 در این در حالی  بود کره بره جرز رقرم ورامرین(.  4  اشکوب تحتانی و میانی گیاهی شد )جدوبشده در  

هرای ایجراد شرده در از آنجرایی کره غروزه  افزایش پیدا نمرود.در اشکوب باالیی  سایر ارقام، تعداد غوزه  

اشرکوب فوقرانی ت بره اشکوب تحتانی و میانی هم از نظر تعداد و هم از نظر وزنی )بزرگری غروزه( نسرب

پایین بوته( ثاثیر منفی برر کاشت )تراکم    رسد افزایش فاصله بین ردیفبه نظر می  برتری دارند، بنابراین

 عملکرد ارقام ورامین، خرداد و خورشید داشته باشد.

داری نتایج تجزیه مرکب نشان داد ارقام مورد بررسی از نظر تعداد غروزه در بوتره از اخرتالف معنری

بیشترین و کمترین تعداد غوزه در بوته به ترتیب متعلق به در این رابطه    (.5باشند )جدوب  یبرخوردار م

کلی تعداد غوزه در بوته ارقام تیرپ صرفر در ایرن پرژوهش . بطور(6ود )جدوب  بارقام ورامین و خورشید  

برر تعرداد   همچنین تاثیر فاصله بین ردیف کاشتدرصد کمتر از ارقام با تیپ رشدی بازتر بود.    9حدود  

های کاشت، تعداد غوزه در گیراه افرزایش پیردا کررد تر شدن ردیفکه با پهندار بود، بطوریغوزه معنی

هرای زایشری در ارقرام تیرپ صرفر، تعرداد بیشرتر غروزه در (. علیرغم تعداد بیشتر شاخه6و    5)جداوب  

انرد(. برا ها گرزارش نشردهجبران این تفاوت گردید )داده  های زایشی ارقام ورامین و خرداد، سببشاخه

هرای رویشری فرصرت رشرد بیشرتری یافتنرد و ایرن موجرب شرد ترا افزایش فضای بین گیاهان، شاخه

بندی را پیدا نمایند. با این وجود به دلیرل کوتراه های گل رشد یافته روی آنها امکان تلقیح و غوزهجوانه

ی و زایشی در ارقام تیپ صفر، این ارقام در مقایسه با ارقرام ورامرین و های رویشبودن ذاتی طوب شاخه

 خرداد واکنش کمتری به تغییر فاصله بین ردیف در ارتباط با صفت تعداد غوزه در بوته نشان دادند.

 

 

 

 

 

 

 
1. Topping  
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 ( هامنابع تغییر و میانگین مربعات تعداد غوزه در بوته و عملکرد وش پنبه )تجزیه مرکب داده -5 جدول

 وش عملکرد تعداد غوزه در بوته درجه آزادی  منابع تغییر 
 22080891/ 932** 348/ 920** 1 ساب

 n.s 849 /574932 18/ 643* 4 ساب× تکرار
 1810970/ 771** 17/ 075* 3 رقم

 n.s 362 /14 n.s 473 /950415 3 ساب× رقم
 121048147/ 729** 42/ 317** 2 فاصله ردیف 

 1318970/ 268* 23/ 201** 2 ساب× فاصله ردیف 
 n.s 754 /11 **166 /2774694 6 رقم× فاصله ردیف 

قم × فاصله   ساب×ر
 ردیف 

6 **908 /21 *411 /983803 

 409769/ 545 5/ 546 44 خطا 
 10/ 9 13/ 5  ضریب تغییرات )%( 

 n.s  1و  %5در سطح   داریو معن داریمعن  ریغ بیترتبه **و  *و%. 

 

 اشکوب گیاهي و در بوتهدر  خشک  مادهتوزیع  

 وش  از نظرر  و براالیی بوتره  ارقام پنبه در اشکوب پایینی:  وش تولیدی در اشکوب گیاهي و در بوته

. ارقام کاشمر و خورشید بیشترین میزان وش (2  داری را نشان دادند )جدوبتولید شده تفاوت معنی

در حرالی کره در  ،یینی نشران دادنرددر اشکوب پرا ،ورامینرقم را در مقایسه با ارقام خرداد و بویژه  

داری برین تفراوت معنری (.3رقم ورامین از وزن وش بیشتری برخوردار بود )جردوب   ،اشکوب باالیی

دار علیررغم اخرتالف معنریوزن وش تولید شده در اشکوب میانی ارقام مورد بررسی مشاهده نشرد. 

بین وزن وش تولید شده ارقام پنبه در اشکوب تحتانی و اشکوب باالیی گیاه، تفاوت عددی بین وزن 

حفر  غروزه مدیریت  تواند بیانگر اهمیت  این موضوع میوش تولیدی در اشکوب تحتانی بارزتر بود.  

بواسطه تولیرد   ممانند ورامین باشد چرا که این رق  ،های پایینی گیاه بویژه در ارقام تیپ بازدر بخش

اقتصرادی   عملکررددر مقایسه برا ارقرام تیرپ بسرته، امکران تولیرد    های رویشیبیشتر شاخهتعداد  

میانگین وزن وش در بوته ارقام ورامین، خرداد، کاشمر و خورشید به ترتیب برابر با .  ردبیشتری را دا

رقم کاشمر داشرت   ه بویژهگرم بود که نشان از برتری ارقام تیپ بسته پنب  8/79و    8/81،  1/71،  73

گررم(   2/80متر )سانتی  20عالوه بر این بیشترین وزن وش در بوته از فاصله بین ردیف  (.  3)جدوب  

رابرر م پنبه به ترتیب باهای تحتانی، میانی و باالیی بوته ارقاشکوب وزن وش درمیانگین  بدست آمد.  

بیشتر اشکوب میانی، تحترانی سهم  و حاکی از اهمیتبه ترتیب گرم بود، که   5/44و    8/111،  2/73

 (.3جدوب  د )در گیاه بو )وش(  در تولید عملکرد اقتصادیی بوته فوقانو در نهایت  
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مختلفف  و ا ففر در ارقام پنبه و فواصل ردیفف     وش  عملکرد  ین تعداد غوزه در بوته ومقایسه میانگ  -6جدول

 )میانگین دو سال( متقابل آنها
 ( kg/haعملکرد وش ) تعداد غوزه در بوته تیمار 

 6 /18 1 /6021 ( Vورامین )
 9 /17 9 /6049 ( Khdخرداد )
 9 /16 4 /6086 (Kکاشمر )
 4 /16 3 /5420 ( Khoخورشید )

(0.05)LSD 6 /1 0 /430 
 cm20 (20RS) 9 /16 1 /8407فاصله بین ردیف 
 cm40 (40RS) 5 /16 5 /5193فاصله بین ردیف 
 cm60 (60RS) 0 /19 7 /4082فاصله بین ردیف 

(0.05)LSD 4 /1 4 /372 

20cm× RS V 7 /18 0 /8984 

40cm× RS V 1 /16 1 /5280 

60cm× RS V 0 /21 2 /3799 

20cmKhd × RS 1 /17 3 /7612 

40cmKad × RS 4 /17 4 /5738 

60cmKhd × RS 2 /19 9 /4789 

20cmK × RS 7 /14 5 /8321 

40cmK × RS 4 /17 2 /5468 

60cmK × RS 6 /18 6 /4469 

20cmKho × RS 3 /17 8 /8710 

40cmKho × RS 9 /14 2 /4287 

60cmKho × RS 1 /17 1 /3263 

(0.05)LSD 7 /2 8 /744 

 

ماده خشک تولید ارقام پنبه از نظر    :در بوتهدر اشکوب گیاهي و    وزن ماده خشک اجزای رویشي

در حالی کره مقردار آن در   ،داری را نشان ندادندبه جز وزن وش( در اشکوب تحتانی تفاوت معنیشده )

مراده ن  ز(. و2داری برخروردار برود )جردوب  اشکوب میانی و تحتانی ارقام مورد بررسی از اختالف معنی

و   6/64،  3/63،  3/55خشک اجزای رویشی در ارقام ورامین، خرداد، کاشمر و خورشید به ترتیرب برابرر  

های داشتن شاخهتصور اشمر و خورشید علیرغم ک گرم در هر بوته بود. از این نظر ارقام تیپ بسته  7/66

طروب   (.3بیشتری در مقایسه با رقم ورامین برخوردار بودند )جردوب    خشک  تر، از وزن مادهفرعی کوتاه

باالتر بودن وزن خشک اجرزای رویشری در   یلدالیکی از  تواند  بیشتر میانگره در ارقام تیپ بسته نیز می

در  شراخص برداشرت در ایرن ارقرام گرردد.  سبب کاهشتواند  وع میاین موض  این ارقام باشد. همچنین،
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جز رقم کاشمر بیشترین وزن ماده خشک در اشکوب میرانی مشراهده شرد.  تمامی ارقام مورد بررسی به

تغییرر فاصرله ماده خشک در تمامی ارقام متعلق به اشکوب فوقانی گیاهان بود. همچنرین وزن  کمترین  

گیراهی و  هایدر اشکوبشده  های کشت )تغییر تراکم( تاثیر بارزی بر وزن ماده خشک تولیدبین ردیف

برهمکنش رقم و فاصله بین ردیف در رابطه با وزن وش و ماده خشرک  نتایج. (3)جدوب  در بوته نداشت

رابطره مسرتقیمی برین ایرن دو به جز رقم ورامرین اجزای رویشی در اشکوب میانی و فوقانی نشان داد، 

شود. در این رقم پنبه )ورامین( هم در اشکوب میانی و هرم در اشرکوب صفت در همه ارقام مشاهده می

سهم بیشتری از ماده خشک به عملکرد اقتصادی   ،ک اجزای رویشیشماده خوزن  فوقانی گیاه با کاهش  

 (.4کرد )جدوب )وش( اختصاص پیدا 

وب فوقرانی ارقام مورد بررسی تنها در اشرک :وزن ماده خشک کل بوته در اشکوب گیاهي و در بوته

از این نظر رقم خورشرید  .(2)جدوب  ماده خشک بوته نشان دادندکل حیث وزن  از راداری تفاوت معنی

(. ارقام خوشید و کاشمر هرر 3از باالترین وزن ماده خشک در اشکوب فوقانی خود برخوردار بود )جدوب 

 2/134و  3/128ورامرین و خررداد برا  گرم ماده خشک در بوته نسبت به ارقام  5/146و    6/146کدام با  

افزایش تراکم از طریرق کراهش فاصرله برین ردیرف تنهرا در اشرکوب عالوه بر این  گرم برتری داشتند.  

بیشرترین وزن مراده خشرک ماده خشک گیاهی گردید. وزن  دار از نظرسبب ایجاد تفاوت معنی  ،فوقانی

گرم در بوته بدسرت آمرد )جردوب   8/143زان  به میردیف  بین  فاصله    کمترین  از  )در واحد بوته(  گیاهی

رشرد رویشری بیشرتر فرراهم تحریرک های بارده در گیاه و تواند ناشی از ریزش انداماین موضوع می  (.3

برهمکنش رقم و فاصله برین ردیرف در رابطره برا وزن  نتایج باشد. و نیز رقابت برای نور شده برای گیاه  

، افرزایش (. در اشکوب تحتانی2ر بود )جدوب  دامعنیگیاه  در اشکوب تحتانی و فوقانی    ،ماده خشککل  

ک کل بوته در کاشمر گردید. شفواصل بین ردیف کاشت بر خالف رقم خرداد سبب افزایش وزن ماده خ

تغییرات بوجرود آمرده (. 4زایش فضای گیاهی متغیر بود )جدوب واکنش دو رقم ورامین و خورشید به اف

هرا وزن کمتر بوده و با افزایش فاصله برین بوتره  ،در اشکوب فوقانی ارقام پنبه نسبت به اشکوب تحتانی

بوته در ارقام ورامین، خرداد، کاشمر و خورشید بره ترتیرب، کاهشری، افزایشری، بردون   ماده خشککل  

های مربوط به وزن ماده خشک و وزن خشک وش به دادهرجوع  با  (.  4د )جدوبیر و متغیر بدست آمیتغ

ت عملکررد ای در تغییرراگردد که اشکوب فوقانی نقش قابل مالحظههای گیاهی مشخص میدر اشکوب

های تحتانی و بویژه اشکوب میرانی بیشرترین سرهم را در نوسرانات عملکررد در کند و اشکوببازی نمی

   د.نتراکم کاشت دارشرایط تغییر 

های مورد بررسی برود دار عملکرد وش در سابنتایج تجزیه مرکب حاکی از تفاوت معنی:  عملکرد وش

رسرد درصد بیشتر از ساب نخست اجرا بود. بنظر مری 7/20(. عملکرد وش در ساب دوم حدود  5)جدوب  

های مرداد تا اواسط آبان )بویژه مرداد تا اواخر شرهریور( سربب ( در ماه1باالتر بودن بیشینه دما )شکل  
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تر، افزایش پیدا نموده و گیاه در معرض تنش جزئی های پهنشد تا مقدار تبخیر و تعرق در فاصله ردیف

هرای خشکی و گرمایی قرار گیرد. این تنش تاثیر بسزایی در میزان خشکیدگی و یا ریزش غنچه و غروزه

هرای ر به کاهش تعداد غوزه در بوتره در ایرن تیمارهرا در مقایسره برا فاصرله ردیرفجوان داشته و منج

زنری )نیمره اردیبهشرت( ( در زمان جوانره1تر شد. در ساب نخست باالتر بودن متوسط دما )شکلباریک

تر گیاهچه از خاک شده و پس از آن تداوم دماهای کمتر در طی دوره رشرد رویشری سبب خرو  سریع

ترر ها، پایینبیشتر ساختارهای مولد گل و غوزه شد. در عوض در طوب دوره رسیدگی غوزهموجب تولید  

ها فرصت بیشتری برای پر شدن بودن بیشینه دما در ساب دوم در مقایسه با ساب اوب، سبب شد تا غوزه

تا اواخر   پیدا نموده و وزن آنها افزایش یابد. ضمن این که پایین بودن دماهای حداکثر در فاصله شهریور

ها در گیاه شد. مجموعره عوامرل آبان منجر به کاهش تنش وارده به گیاه و در نتیجه کاهش ریزش غوزه

یاد شده سبب شد تا میانگین عملکرد در ساب دوم باالتر از ساب نخست اجرای طرح باشد. نترایج سراب 

(، =4/0r*جود دارد )داری بین عملکرد با تعداد شاخه زایشی ونخست مشخص کرد که همبستگی معنی

تواند نتیجه تعداد بیشتر شاخه زایشی در بوته ایرن رقرم باشرد )نترایج لذا عملکرد باالتر رقم کاشمر می

گزارش نشده(. عالوه بر این همانگونه که قبالً نیز اشاره شد نتایج تحقیقات نشان داده است کره ارتفراع 

از این نظر ارتفاع باالتر رقرم کاشرمر در مقایسره برا   بیشتر بوته عملکرد باالتر محصوب را به دنباب دارد.

 (.1999تواند دلیل دیگر برتری عملکرد در این رقم باشد )مهرآبادی،  دیگر ارقام مورد بررسی می

دار و رقرم کاشرمر در مجمروع برا بر اسا، نتایج دو ساله تفاوت بین ارقام از نظر عملکرد وش معنی

(. 6و  5 هایوببویژه رقم خورشید برتری داشت )جدایر ارقام پنبه کیلوگرم در هکتار نسبت به س  6086

در مجموع، عملکرد ارقام تیپ بسته کاشمر و خورشید کمتر از ارقرام برا تیرپ رشردی برازتر ورامرین و 

همچنین تفاوت بین عملکرد وش در فواصل مختلف برین ردیرف از نظرر آمراری   (.6خرداد بود )جدوب  

مترر بدسرت آمرد سانتی  20(، از این حیث باالترین عملکرد در فاصله بین ردیف  5دار بود )جدوب  معنی

 106و    2/27ترتیب  مترر برهسرانتی  20و    40  (. درصد افزایش عملکرد در فواصل برین ردیرف6)جدوب  

 متر به دلیل افزایش تعداد غوزه در واحد سطح بود.  سانتی  60درصد نسبت به فاصله ردیف 

(. بیشترین و کمترین درصد 5دار بود )جدوب  متقابل رقم و فاصله بین ردیف از نظر آماری معنی  اثر

برود. ترتیب متعلق به ارقام ورامین و خورشید متر بهسانتی 40افزایش عملکرد وش در فاصله بین ردیف 

ش متعلرق بره متر، بیشترین و کمتررین افرزایش عملکررد وسانتی  20در حالی که در فاصله بین ردیف  

کیلروگرم در هکترار(  8984(. همچنرین بیشرترین عملکررد وش )6ارقام خورشید و خرداد بود )جدوب  

کیلوگرم در هکتار( در فاصله   3263متر و کمترین آن )سانتی  20متعلق به رقم ورامین در فاصله ردیف  

بیشرترین افرزایش عملکررد حاصرل از   (.6و در رقم خورشید حاصل آمرد )جردوب  متر  سانتی  60ردیف  

درصد به ترتیب متعلق به ارقام کاشمر، ورامین، خورشید و خررداد  59و  136،86، 167کشت متراکم با 
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بود. به طور کلی در بیشتر حاالت افزایش تراکم بوته تا تراکم بهینه موجرب افرزایش عملکررد محصروب 

مترر بره سرانتی  60بوتره در فاصرله برین ردیرف    83000شود. در این پژوهش نیز افزایش ترراکم از  می

مترر موجرب افرزایش سرانتی  20و    40هرای  بوته به ترتیب در فاصله برین ردیرف  250000و  125000

های باریک دار عملکرد شد. افزایش عملکرد پنبه در نتیجه افزایش تراکم حاصله از کشت در ردیفمعنی

( گرزارش شرده اسرت. برا 1980سندوکا و همکاران،  -ولوو بسیار باریک در تحقیقات انجام شده )گاالنوپ 

توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش عملکرد در ارقام پنبه در تراکم براال نتیجره افرزایش 

تعداد غوزه در واحد سطح  بوده است. نتایج همچنین نشان داد که روند تغییر عملکرد در تمرامی ارقرام 

(. با این وجود واکنش برخی از ارقام 6یش تراکم(، افزایشی است )جدوب  با کاهش فاصله بین ردیف )افزا

توان چنین استنباط نمود، از چون کاشمر به افزایش تراکم، بیشتر از سایر ارقام بود. در این خصوص می

های رویشی و زایشی رشد جانبی چندانی ندارند، لذا ایرن ارقرام اوالً آنجایی که در ارقام تیپ صفر شاخه

های جانبی توان استفاده بهینه را از فضرای بوجرود آمرده نداشرته و ثانیراً دلیل رشد طولی کم شاخه  به

های بارور چون گل و غوزه را ندارنرد. لرذا در اثرر ها توانایی تولید بیشتر اندامبدلیل کوتاهی ذاتی، شاخه

یپ رشدی بازتر چون ورامرین و تغییر تراکم بوته میزان واکنش عملکرد در این ارقام نسبت به ارقام با ت

یابرد بسریار بیشرتر های رویشی و زایشی در آنها بسته به فضای موجود تغییر مریخرداد که طوب شاخه

 است. این موضوع در ساب اوب و دوم اجرا بویژه در باالترین تراکم ایجاد شده مشاهده شد.
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 گیرینتیجه

هرای بسریار باریرک، ارقام تیپ صفر پنبه از نظرر عملکررد مطلروب بروده و کاشرت آنهرا در ردیرف

باشرند لرذا شاخ و برگ زیرادی نمری  طولی  تر است. از آن جایی که ارقام تیپ صفر دارای رشداقتصادی

متر( منجر به از دست رفرتن مقرادیر متنرابهی از سانتی  90  تا  60های بازتر )کاشت آنها در فاصله ردیف

علیررغم رشرد جرانبی کمترر   گرردد.انرژی تشعشعی و تلفات آب به صورت تبخیر سطحی از خاک مری

از پتانسیل تولید ماده خشک بیشتری در مقایسره  ها در ارقام تیپ بسته، نتایج نشان داد این ارقامشاخه

با ارقام تیپ بازتر ورامین و خرداد برخوردارند. به طوری که این برترری در رابطره برا وزن مراده خشرک 

ای در اشکوب میرانی گیراه اهمیرت ویرژه  اجزای رویشی، وزن ماده خشک کل بوته و وزن وش بارز بود.

دارد. نقش اشکوب فوقانی گیاه در عملکرد اقتصادی ر ارقام پنبه  دتولید ماده خشک و عملکرد اقتصادی  

توان با در مقایسه با دو اشکوب میانی و تحتانی گیاه به مراتب کمتر بوده و در شرایط رشد زیاد گیاه می

سرهم   ،هرای کاشرتبا کاهش فاصله بین ردیرف  عملکرد گیاه کمک نمود.  ود رشد وانجام سرزنی به بهب

 .کردتولید عملکرد اقتصادی )وش( گیاه افزایش پیدا می اشکوب میانی در
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Abstract5 
Background and Goal: Planting density is one of the methods to increase yield 

per unit area. Recently, high density cotton planting under Ultra Narrow Row 

(UNR) was expanded in cotton producing countries. The results showed that 

increasing plant density by sowing in narrow rows increased cotton seed yield. 

Growing cotton in narrow rows or UNR (row spacing is 20-30 cm) reduces 

evaporation between two rows, which reduces water consumption and weed 

growth and increases radiation efficiency. In these systems (UNR), zero varieties 

are more effective and their efficiency is higher than that of common varieties, 

which is due to the lower growth of monopodial and sympodial branches. 

Therefore, it is necessary to study the response to growth, yield and morphological 

variations in these varieties on Ultra Narrow Row. Therefore, this project was 

carried out to determine the optimum planting density by planting at different row 

spacings in null varieties and conventional cotton varieties. 

Material and Methods: After soil preparation, two cotton varieties (zero 

varieties), namely Kashmar and Khorshid, were planted with Khordad and 

Varamin cotton varieties (as control) at their row spacing (20, 40, 60 centimeters) 

and 20 centimeters in row. This experiment was conducted in 2014 and 2015 at the 

Kashmar Agriculture and Natural Resources Research Station in a factorial trial 

based on a randomized block design with three replications. Irrigation was done 

using a tape (negative pressure irrigation system) with 20 centimeter spacing and 4 

liters per hour of runoff. Three plants were randomly selected in the first year. The 

samples were divided into three long sections, and in each section the number of 

nodes, boll, dry weight of seed tree wool, vegetative organs and the whole plant 

were weighed. The parameters measured were: Dry weight of seed cotton, 
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vegetative components and whole plant in different plant layers, no boll per plant, 

seed cotton per plant and yield. 

Results: The results showed that there were significant differences in 

morphological characteristics among cotton cultivars. Most dry weight of 

vegetative and economic components was observed in the middle and lower layers 

of the plant. The proportion of middle and lower plant layers in cotton seed 

production increased and decreased, respectively, and the result showed that the 

proportion of cotton seed in total dry weight was 57, 53, 55.8, and 54.4 percent in 

Varamin, Khordad, Kashma, and Khorshid, respectively. With increasing plant 

density, yield increased by 83.2 and 79.7 percent in the first and second year, 

respectively, compared to wider rows. The highest and lowest yields were obtained 

in Khorshid and Khordad varieties with 20 cm row spacing. In both years, planting 

in narrow rows (20-centimeter treatment) resulted in significant increase in 

cottonseed yield. The highest yield increase when planted at the highest density 

with 167%, 136%, 86% and 59% was obtained in Varamin, Khorshid, Kashmar 

and Khordad varieties, respectively. 

Conclusion: In intensive agricultural systems, we must use low-cost cotton 

varieties that are especially suitable for mechanical harvesting. These varieties 

must have the least lateral growth of vegetative and reproductive branches. 

Kashmar and Khorshid were designated as zero type cotton varieties suitable for 

machine harvesting in this study. The results showed that these varieties responded 

better to high planting density than the common varieties (Varamin and Khordad). 

When grown in ultra- narrow rows, the results showed that the yields of the zero 

varieties were higher than those of the common varieties. Moreover, most dry 

weight of vegetative and economic components was observed in the middle and 

lower layers of the plant 
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