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  چكيده

دوره رشد گیــاه کلآب در مندي بیشتر گیاه از نور، دما وگیرد، سبب بهرهویژه زمانی که کاشت با تأخیر صورت میاستفاده از نشاء پنبه به

منظور ارزیابی تأثیر کاشت نشایی بر صفات کمی و کیفی پنبه، تحقیقی با استفاده از دهد. لذا بهشده، رشد و عملکرد محصول را افزایش می

اصــلی و دو هــاي عنوان کرتکاشت بههاي مختلفهاي کامل تصادفی با تاریخبار خرد شده و در قالب طرح بلوكهاي یکآزمایش کرت

در ایســتگاه 1390و 1388هاي هــاي فرعــی در چهــار تکــرار طــی ســالعنوان کرتروزه و کاشت بذر) به30روش کاشت (کاشت نشاء

داري طور معنــیجز عملکرد، بــهتحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کاشمر انجام گرفت. نتایج نشان داد با تأخیر در کاشت تمامی صفات به

درصد درمقایسه با کاشت بذر شد. 9میزان دار عملکرد بهش یافت. همچنین روش کاشت نشائی سبب افزایش غیر معنیدر سال نخست کاه

روزه 30درصد) پنبه شد. کاشــت نشــاء پنبــه 6/35میزان دار اجزاء عملکرد و عملکرد (بهدر سال دوم تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی

رد وش گردید. نتایج نشان داد با تأخیر در کاشت، کاهش عملکــرد در روش کاشــت نشــائی درصدي عملک9/33دار موجب افزایش معنی

صــورت کمتر از روش کاشت بذر بود. کیفیت الیاف بجز صفت طول الیاف با تأخیر در کاشت کاهش پیدا نمود. با این وجود کاشت پنبه به
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  مقدمه

و زنــیدرصــد جوانــهموجب افــزایش پنبه به موقع گیاه کاشت 

ازشــود. در چنــین شــرایطی گیــاه مــیرشد مطلوب اولیه گیــاه

پوشــش عمل آورده وبــهتــريرطوبت اوایل فصل استفاده بهینه

با یک رشد رویشی مناسب جهــت ده و شتر بسته کانوپی سریع

زودتــر بــه مرحلــه ،هاي گرمایی اوایل تیــر مــاهاجتناب از تنش

. با وجــودي کــه کاشــت زود داراي مزایــایی )7(دهی برودگل

کشــت بســیار ،ولی اگر خاك هنوز مرطوب و سرد باشداست،

خــاطر نشــان کــرد، )16مهرآبادي (.خواهد بودزا زود خسارت

دهــی و مواجــه شــدن دوره اوج گــلدلیلبــهکاشـتدرخیرأت

دار بندي با شرایط گرم تیر و مرداد ماه موجب کاهش معنیغوزه

عملکــرد در ثر بــرؤاز طریق کاهش تعداد غوزه مــپنبهعملکرد 

) نیز خاطر نشان 3پایان فصل رشد گردید. آموریم و همکاران (

شود تولید گل و غوزه و رشــدخیر درکاشت سبب میأت،کردند

هــاي مطلــوب مربوطــه صــورت درجــه حــرارتو نمو آنها در

در طــی نگرفته و این موضوع منجر بــه افــت عملکــرد گــردد. 

تر از عوامل اقلیمــی و بگیري مطلومنظور بهرههاي اخیر بهسال

هــاي تــأخیري پنبــه، خاکی و نیز جبران کاهش رشد در کاشــت

قدمت گرچها). 6استفاده از کشت نشاء پنبه پیشنهاد شده است (

ســابقه یول،باشدیتمدن روم مشیدایبه زمان پءاستفاده از نشا

بــاز ســتمیقــرن بلیــبــه اوايکارءنشايبر رویعلمقاتیتحق

ایجاد تراکم مطلوب و توان به یميکارءنشايایاز مزاگردد.یم

گیري بهینه از زمان و دما براي رسیدن بــه حــداکثر مطمئن، بهره

رس کردن محصول، شیپرایی مصرف آب، عملکرد و افزایش کا

آفــات و انیــاز طغيریشــگیکوتاه کردن زمان رشد محصــول، پ

کاهش وکاهش تنک کردن، تنوع کشت محصول،يماریبوعیش

ســبب کــاهش ردمــوانیــتردد در مزرعه اشاره نمود که تمــام ا

و 6(شــودیميکشاورزداتیتوليو صرفه اقتصاددیتولنهیهز

ــه کاشــت زود هنگــام، محصــول ســریعهمچنــین در ).20 تر ب

رسد و امکان اجتناب از ســرماي رسیدگی و قابلیت برداشت می

زودرس پائیزه در برخی مناطق که امکان وقــوع آن وجــود دارد 

) طی تحقیقی خاطر نشان 21). ساهایی (13و 10آید (فراهم می

کرد گیاهان نشاء شده از ارتفاع بیشتر، رسیدگی زودتــر، تعــداد 

تري در مقایسه با گیاهان رشد هاي بیشتر و بزرگو غوزهخهشا

یافته از کشت مستقیم بذر در مزرعــه برخــوردار بودنــد. نتــایج 

دهی اوایــل فصــل و تعــداد همچنین نشــان داد کــه تعــداد گــل

طور هاي نگهداري شده در واحد سطح در کشت نشائی بهغوزه

د. امــا از نظــر داري در مقایسه با کشت معمــول بــاالتر بــومعنی

داري مشــاهده نشــد. اندازه غوزه و درصد الیاف تفــاوت معنــی

همچنین عملکرد بذر و پارامترهاي کیفی الیاف از طریق افزایش 

طور تــر، بــهبنــدي زود هنگــامتعداد غوزه در مترمربــع و غــوزه

). نشاءکاري در کشت تــأخیري در 7داري بهبود پیدا کرد (معنی

بذر در مزرعه ســبب افــزایش عملکــرد مقایسه با کشت مستقیم 

نشان داد کــه اســتفاده از یقیتحقطی) 13(رواک). 12پنبه شد (

شیســبب افــزایپنبــه در ســه ســال متــوالئیروش کشت نشا

83عملکرد تــا ی و زودرس، وزهغوزن متوسط ها، شاخهشیافزا

ســه روش سهیکه با هدف مقاگریدیقیدر تحقگردد.یدرصد م

  )6(دنــگ و همکــاران ،و متداول انجام شدئینشا،یزود کاشت

دار یمعنشیسبب افزائیکه کشت نشاافتندیدست جینتانیبه ا

وهوزن مخصوص و قهمچنین شود. یعملکرد پنبه دانه و وش م

شید. افــزاوبهتــر از روش معمــول بــئینشابذر در روش هینام

عملکــرد شیســبب افــزایدر صورتئینشاستمیعملکرد در س

وزه رفتن غزودتر به جهیو در نتیدهگلگردد که سبب زودیم

يکارءدند که نشــاوگزارش نم)5(و همکارانيبوته شود. چو

عملکــرد پنبــه را در خــرداد،20خیبعد از برداشت جو در تــار

داد. هــو و شیافزاخیبذر در همان تارمیبا کشت مستقسهیمقا

فصل رشد لیاوانامساعديگرفتند که آب وهواجهینت)11ی (ل

و تشعشع کم باعــث نییاز جمله باران مداوم، درجه حرارت پا

طهماســبی شــود. یبا کشت بذر مــسهیدر مقايکارءنشايبرتر

ــابی نشــا23(همکــاران سروســتانی و  ــه در ء) در ارزی کاري پنب

شــدهکاريءنشــاهاي بوتهاین نتیجه رسیدند که ه اراضی شور ب

وزه، زودرسی و عملکــرد غعداد هاي زایا، تشاخهخرداد20در 

. ســان و ندداشــتاردیبهشــت30هاي ءکمتري در مقایسه با نشا

یزودرسيکارءداشتند که استفاده از روش نشاانیب)22(ونگ
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) در تحقیقــی بــر روي 15مــالی (.دهــدیمــشیمحصول را افزا

هاي کشــت کشت نشائی پنبه  گزارش نمــود کــه کلیــه سیســتم

لکرد نسبت به کشــت مســتقیم دانــه از نشائی از نظر اجزاي عم

داري برخوردار بودند. کمترین تعداد غوزه در بوتــه برتري معنی

در تیمار کشت مستقیم دانه و بیشترین آن در تیمار نشاء گلــدان 

  پالستیکی پس از برداشت گندم مشاهده شد. 

تــاریخ کاشــت بــر ) در خصــوص تــأثیر18پورتر و همکاران (     

داشتند تــاریخ کاشــت خصوصــیات کیفــی الیــاف را بیانارقام پنبه 

دهد. آنهــا طــی تحقیقــات خــود خــاطر نشــان میتحت تأثیر قرار

کاشت سبب کاهش درصــد کیــل و میکرونــر و خیر درأساختند، ت

کــه عبــدالجواد و افزایش اســتحکام و طــول الیــاف شــد. درحــالی

بــرکاشــت درخیرأداري را از تــگونه تأثیر معنی) هیچ2همکاران (

نکردنــد. هشــان مشــاهداستحکام و طول الیاف ارقام مورد بررســی

تــاریخ کاشــت ســه) بــا تــأثیر 9همکــارن (گــاالنو پولوســندوکا و

بوته در مترمربع ابراز داشــتند عملکــرد 40و 10،20هاي درتراکم

خیر درکاشــت کــاهش أدرصد کیل و شاخص میکرونر بــا تــ،وش

خصوصــیات کیفــی الیــاف اما دیگــر اجــزاء عملکــرد و،پیدا نمود

خــاطر نشــان ) 4تحت تــأثیر قــرار نگرفتنــد. بریــدج و همکــاران (

داري بــر درصــد کیــل و معنــی، تــاریخ کاشــت هــیچ تــأثیرکردند

خصوصیات کیفی الیاف ندارد. اما اثر متقابل سال و تــاریخ کاشــت 

روي خصوصیات کیفی الیاف نشان داد که در برخی موارد شــرایط 

  .  یرگذارتري نسبت به تاریخ کاشت باشدفاکتور تأث،محیطی

لذا با توجه به مجموعه اثرات مطلوب کاشت زودهنگام که در      

تواند محقق شود، ایــن تحقیــق بــا هــدف تعیــین کاشت نشائی می

روزه پنبه در مقایسه بــا کشــت 30ترین تاریخ کاشت نشاء مناسب

ت متداول (کشت بذر) و ارزیــابی تــأثیر نشــاءکاري بــر خصوصــیا

کمی و کیفی عملکرد و اجزاء عملکــرد پنبــه رقــم ورامــین انجــام 

  گرفت.   

  

  هامواد و روش

  مشخصات آب و هوایی محل اجرا

ایــن منطقــه جــزء اخیــر،ساله10هاي هواشناسی براساس داده

بنــدي (طبقــهگــرددمناطق نیمه خشک تا خشک محســوب مــی

اه عمالً بارندگی دومارتن). بعد از پایان خرداد ماه تا اوایل مهر م

مقدار آن به قدري اندك است کــه در بــیالن وجود نداشته و یا 

در زیر مقادیر کمینه، بیشینه و باشد.آبی خاك قابل محاسبه نمی

هــاي ایســتگاه ســینوپتیک شهرســتان متوسط دمــا براســاس داده

  کاشمر آمده است.

روزه و نیز کشت مســتقیم بــذر در 30در این بررسی نشاء      

30و 15فــروردین، 30ار تــاریخ انتقــال بــه مزرعــه شــاملچه

خرداد ماه در مقایسه با شاهد (کشــت بــذر در 15اردیبهشت و 

مورد ارزیابی قرار گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت اردیبهشت)15

دلیل از خرداد در سال اول اجراي آزمــایش بــه15تاریخ کاشت 

قیــق حــذف بین رفتن و کافی نبودن نشاءهاي پنبه از رونــد تح

بار خرد شده، هاي یکشد. این پژوهش با استفاده از طرح کرت

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار طــی دو در قالب طرح بلوك

عنوان هــاي کاشــت بــهاجــرا شــد. تــاریخ1390و 1388ســال 

صــورت نشــاء یــا بــذر در مزرعــه هاي اصلی و کاشت بهکرت

قبــل از کاشــت، هاي فرعی در نظر گرفته شــدند. عنوان کرتبه

بذور جهت جلوگیري از خسارت قارچی با سم کاربنــدازیم بــه 

هاي پالستیکی با ابعاد در هزار ضد عفونی و در گلدان2نسبت 

متر کشت شده و جهــت جلــوگیري از سانتی8و قطر 15طول 

هــاي خسارت زیر پوشش پالستیک نگهداري و سپس در تاریخ

شدند. هر کرت آزمایشــی مورد نظر به مزرعه اصلی انتقال داده

متــر روي ســانتی20متري بود. کاشت در فاصله 6خط 4شامل

انجام شد. براساس نتایج نیــاز متر بین ردیفسانتی70ردیف و 

بــه استفاده شد که یک سوم آنکیلوگرم اوره250کودي خاك،

شــروع بــه هنگــام پــس از تنــک و نیــز بقیه آن و هنگام کاشت 

. همچنــینگرفــتي در اختیار گیاه قرارصورت نواربهدهیگل

کیلوگرم دي آمونیوم فسفات به هنگــام کاشــت بــه زمــین 250

روز در اوایــل 10. آبیاري طبق عرف (با فاصــله هــر اضافه شد

روز در مرحله رشد زایشی گیــاه پنبــه) در 8رشد رویشی و هر 

طور یکسان براي تمامی تیمارها انجــام روش آبیاري ردیفی و به

صــورت دســتی هــاي هــرز بهر طول دوره داشــت، علفشد. د
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دیمتون متیــل حذف و مبارزه با آفات با سموم رایج شامل اکسی

لیتــر در هکتــار) و پیــري 2ار)، اندوســولفان (تــلیتــر در هک1(

لیتر در هکتــار) انجــام شــد. در پایــان دوره 75/0پروکسی فن (

ه در بوتــه، گیري ارتفاع بوته، تعــداد غــوزرشد گیاه براي اندازه

طور گیــاه بــه5هاي رویشی و زایشی در بوته تعداد تعداد شاخه

تصادفی انتخاب و صفات مورد اشــاره تعیــین شــدند.  متوســط 

هاي غــوزه از قســمت20وزن وش غوزه از انتخــاب تصــادفی 

عنوان وزن وش غــوزه مختلف گیاه پنبه انجام و میــانگین آن بــه

در پایان فصل، برداشت از استفاه شد. براي تعیین عملکرد وش 

خط وسط و پس از حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کــرت 2

انجام شد. براي تعیین صفات کیفی الیاف پنبه شامل درصد کیل، 

طول الیاف، درصد یکنواختی، درصد کشش، ضریب میکرونر و 

استحکام الیاف مقدار یک کیلوگرم وش از کل نمونــه برداشــت 

زمایشگاه کنتــرل کیفــی الیــاف پنبــه ورامــین شده انتخاب و به آ

ارسال و مقادیر آن تعیین شد. در پایان تمامی صفات با اســتفاده 

تجزیه آماري شده و میانگین صفات توســط Mstatcافزار از نرم

منظور بههمچنین مورد مقایسه آماري قرار گرفتند. LSDآزمون 

م پژوهش آزمون فرض تجانس واریانس تیمارها در سالهاي انجا

) استفاده شد که در این رابطه نتــایج Bartlletاز آزمون بارتلت (

هــاي زایشــی و وزن تنها دو صفت تعداد شاخهآزمون نشان داد 

غوزه اجازه پولد شدن را داشتند. لذا نتایج به تفکیک هــر ســال 

  مورد تجزیه قرار گرفت. 

    

  نتایج و بحث

  ارتفاع بوته 

دار روش کاشــت بــر تــأثیر معنــینتایج سال دوم حــاکی ازتنها

ارتفاع بوته بود. کاشت به روش نشائی سبب شد تا گیاه از جثه 

درصد) در مقایسه با کشــت بــذر برخــوردار باشــد. 7بیشتري (

ارتفاع بیشتر بوته تا جایی که رشد علفی و بیرویــه گیــاه تلقــی 

ها و چه تعداد گره در گرهنشود چه در نتیجه افزایش فاصله میان

هاي زایاي علت توزیع بهتر نور و نیز ایجاد شاخهقه باشد، بهسا

شود. در تأیید ایــن مطلــب جدید، منجر به افزایش محصول می

)  = 53/0r) ضریب همبستگی به میــزان (1افشار و مهرآبادي (

  دست آوردند. را بین ارتفاع بوته و عملکرد به

  

  تعداد شاخه رویشی

از تاریخ و یا روش کاشت کدامدر سال اول اجراي طرح هیچ

داري بر تعــداد شــاخه رویشــی در بوتــه نگذاشــت تأثیر معنی

میزان کمــی )، بــا ایــن وجــود تــأخیر در کاشــت بــه1(جدول 

موجب افزایش تعداد شاخه رویشــی در گیــاه شــد. تحقیقــات 

هــاي بــاالتر نشــان داده قــرار گــرفتن گیــاه در درجــه حرارت

شاخه زایــاي خــود را در شود تا گیاه اولین محیطی موجب می

). تحقیقات همچنین نشان داده 8وجود آورد (هاي باالتر بهگره

است، دامنه دمایی مطلــوب بــراي رشــد و نمــو گیــاه پنبــه در 

مراحل رشد رویشی گیاه بیشتر از مراحل رشد زایشی (مرحله 

). نتایج ســال دوم حــاکی از 5باشد (بندي) میدهی و غوزهگل

52میزان داد شــاخه رویشــی در بوتــه (بــهدار تعافزایش معنی

درصد) در روش کاشت نشائی در مقایسه بــا کشــت مســتقیم 

هاي رویشــی در افزایش تعداد شاخه)3و 2(جداول بذر بود.

هــاي هاي اولیه شــاخهکاشت نشائی ناشی از این بود که جوانه

دلیل قرار داشتن در شرایط مطلوب خزانه از شرایط رویشی به

تري برخوردار بوده و از دیگر سو میزان خسارت برشد مناس

آفت تریپس در مراحل اولیه رشد در گیاهان  نشاء شده کمتــر 

  بود.

  

  هاي زایشی تعداد شاخه

تأخیر در کاشت موجب کاهش تعداد شــاخه زایشــی در گیــاه 

ــه ــدب ــایش ش ــدول ویژه در ســال دوم اجــراي آزم . )2(ج

ب شد تا تعداد شاخه روزه در کاشت سب45که تأخیر طوريبه

نسبت به اولین تــاریخ کاشــت %4/13زایشی در گیاه به میزان 

هــاي که فاصله سبز تا ظهور شاخهکاهش نشان دهد. از آنجایی

روز است، لذا با توجــه بــه تغییــرات 45تا 30زایا در پنبه بین

شــود ایــن کــاهش تــا انــدازه ) مالحظه می1بیشینه دما (شکل

  دلیل هاي زایشی بــهبا تأخیر اولین شاخهزیادي ناشی از ظهور 
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  هاي رویشی و زایشی و عملکرد وش پنبه (سال اول)ارتفاع بوته، تعداد و وزن غوزه تعداد شاخهمیانگین مربعات. 1جدول 

ns   :دار از نظر آماريغیر معنی  
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1388کمینھ دما 

1390کمینھ دما 

1388بیشینھ دما 

1390بیشینھ دما 

1388متوسط دما 

1390متوسط دما 

  
  1390و 1388هاي کمینه، بیشینه و متوسط دما در طول دوره رشد پنبه در سال. مقادیر 1شکل 

  

). کاشت 8هاي باالتر محیطی بود (حرارتدرجه مواجهه گیاه با 

دار تعداد شــاخه نشائی در سال دوم اجرا نیز سبب افزایش معنی

نسبت به کاشت مستقیم بذر شــد%8/25میزان زایشی در گیاه به

ایج ســال دوم نشــان داد . در این خصــوص نتــ)3و 2(جداول 

داري تأثیر کمتري بر کاهش تعــداد طور معنیتأخیر در کاشت به

شاخه زایشی در گیاه در روش کاشت بذر در مقایســه بــا روش 

میزان افزایش تعــداد ه کطوري). به3(جدول کاشت نشائی دارد 

شاخه زایشی در روش نشائی در مقایسه با روش کشت بذر در 

و 4/22، 5/34، 4/50ترتیب برابــر چهــارم بــههاي اول تا تاریخ

  درصد بود و این حاکی از تأثیر کمتر نشاءکاري بر افزایش 8/27

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي
  ارتفاع بوته

تعداد شاخه 

  رویشی

تعداد شاخه 

  زایشی
  عملکرد  وزن غوزه  تعدادغوزه

  ns043/62  ns343/1  ns749/0  ns503/10  ns050/0  ns209/632342  3  تکرار

  ns635/42  ns607/0  ns164/2  ns130/24  ns009/0  ns212/673176  2  تاریخ کاشت

  139/2115295  172/0  992/20  042/2  221/0  944/22  6  خطا

  ns01/168  ns482/0  ns400/0  ns735/0  ns327/0  ns329/112696  1  روش کاشت

  ns007/39  ns347/0  ns825/3  ns406/27  ns108/0  ns084/326663  2  روش کاشت×تاریخ 

  235/475321  211/0  705/16  129/2  553/0  036/76  9  خطا

  49/11  99/7  34/22  16/10  47/24  43/10  (درصد)ضریب تغییرات
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باشــد. بــا ایــن زایشی و بالطبع افزایش عملکرد میتعداد شاخه 

وجود در مجموع تعداد شاخه زایشی در گیاه در روش کاشــت 

  نشائی باالتر ازکاشت مستقیم بذر بود. 

  

  تعداد غوزه در بوته

تأثیر روش کاشت بــر تعــداد غــوزه تولیــدي در بوتــه در ســال 

دار بود. دار ولی در سال دوم اجراي طرح معنیمعنینخست غیر

غوزه در بوته نســبت بــه روش 26در این مورد کشت نشائی با 

اي غوزه در بوته برتري قابل مالحظه1/19کاشت مستقیم بذر با 

. کاشت زود هنگام امکان رشد رویشی )3و 2(جداول نشان داد

شــود موضوع سبب میآورد. این بیشتر در گیاه پنبه را فراهم می

هاي زایشی افزایش پیــدا نمــوده و گیــاه توانــایی تا تعداد شاخه

تولید باالتر تعداد غوزه را داشته باشد. همچنین باالترین تعــداد 

دست آمد (جــدول غوزه از کشت نشائی در هر تاریخ کاشت به

3.(  

  

  وزن غوزه

کــدام ازعوامــل تــاریخ و روش دست آمده هیچبراساس نتایج به

). 2و 1کاشــت تــأثیري بــر وزن وش غــوزه نداشــتند (جــداول 

وجود آمده در شرایط رشــد را از طورکلی گیاه پنبه تغییرات بهبه

هــاي مقصــد (گــل و غــوزه) طریق تغییر در تعداد نهــایی انــدام

نمایــد. لــذا تغییــرات وزن غــوزه در بیشــتر مــوارد تعــدیل مــی

ها در و غوزههامحسوس نیست، مگر اینکه تعداد زیادي از گل

هاي باقی اثر تنش ریزش نموده باشند، در این شرایط وزن غوزه

  ).16نماید (مانده افزایش پیدا می

  

  عملکرد وش 

داري بر تاریخ کاشت در سال نخست اجرا تأثیر کم و غیر معنی

). تأثیر پایین تاریخ کاشت بر عملکرد 1عملکرد داشت (جدول 

هاي پایین خاك و هوا در رارتناشی از مواجهه گیاه با درجه ح

). از این نظر 1نیمه اول اردیبهشت ماه سال اول اجرا بود (شکل 

تفاوت رشدي چندانی بــین گیاهچــه نشــاءهاي انتقــال یافتــه و 

گیاهچه حاصل از بذر در مزرعه مشاهده نشد و در طــی فصــل 

هــاي با افزایش دما نه تنها این فاصله رشدي براي تاریخ کاشت

علت قرارگیري مراحل بعدي رشد در ن شد، بلکه بهبعدي جبرا

هاي بعدي کاشت دماي مطلوب محیطی افزایش اندکی در تاریخ

). تأثیر روش کاشت نشــائی در افــزایش 3مشاهده شد (جدول 

  دار عملکرد نسبت به روش متداول کاشت نــاچیز و غیــر معنــی

  هاي رویشی و زایشی و عملکرد وش پنبه (سال دوم)ارتفاع بوته، تعداد و وزن غوزه تعداد شاخه. میانگین مربعات2جدول 

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي
  ارتفاع بوته

تعداد شاخه 

  رویشی

تعداد شاخه 

  زایشی
  عملکرد  وزن غوزه  تعدادغوزه

  ns754/3  ns023/0  ns417/0  ns415/9  ns232/0  ns25/145585  3  تکرار

  ns427/117  ns125/0  *098/5  ns641/58  ns056/0  **833/11538320  3  تاریخ کاشت

  028/247294  227/0  83/35  083/1  088/0  429/56  9  خطا

  5/15899160**  437/1*  261/382**  198/117**  103/12**  42/369**  1  روش کاشت

  ns146/25  ns042/0  *785/3  ns995/6  ns042/0  ns167/157078  3  روش کاشت×تاریخ 

  000/196039  21/0  659/16  667/0  062/0  937/16  12  خطا

  11/9  99/7  1/18  21/6  48/8  95/3  ضریب تغییرات (درصد)

ns،  * درصد1و 5دار در سطح دار و معنیر معنیترتیب غیبه**و  
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هاي کاشت نشائی و کشت متداول ر روشبود. میزان عملکرد د

کیلوگرم در هکتــار بــود. در ســال 5/5933و 6/6070ترتیب به

دار دوم اجراي آزمایش اثر تاریخ کاشت بر عملکــرد وش معنــی

). براساس نتایج تأخیر در کاشــت ســبب کــاهش 2بود (جدول 

قابل مالحظــه عملکــرد وش شــد. میــزان کــاهش عملکــرد در 

م و چهــارم نســبت بــه تــاریخ کاشــت اول هاي دوم، ســوتاریخ

درصد بود. باالتر بودن بیشینه دما 9/42و  7/31، 4/11ترتیب به

تواند توجیه کننده تأثیر کشت تــأخیري در سال دوم آزمایش می

گراد درجه سانتی34تا 32باشد، چرا که افزایش دما به باالتر از 

ن دوره پر شدن تأثیر سوء بر سنتز و ترسیب سلولز در الیاف، حی

) نشان دادند که 19). همچنین ردي و همکاران (14غوزه دارد (

گراد) ســبب درجه سانتی32هاي باالتر از اپتیمم (درجه حرارت

شود. مانده در بوته میهاي باقیبندي و تعداد غوزهکاهش غوزه

بــا هــر دو هفتــه خاطر نشان کــرد،) طی تحقیقی 16هرآبادي (م

93تا 5میزانعملکرد به،ت به کاشت اولخیر در کاشت نسبأت

کاهش پیدا کرد. وي همچنین خاطر نشــان کــرد کــاهش درصد

وجود آمده بیشتر در ارتباط با کــاهش تعــداد غــوزه در بوتــه هب

در دومــین ســال اجــراي طــرح، درصد بــود.   84تا 17میزان به

داري بــر عملکــرد وش داشــت روش کاشت پنبــه تــأثیر معنــی

صورت نشائی موجب افزایش که کاشت بهطوريه). ب2(جدول 

درصدي عملکرد وش نسبت به روش کاشــت بــذر شــد. 9/33

ترتیب هاي کاشت بذر و نشــاء پنبــه بــهمقدار عملکرد در روش

کیلوگرم در هکتار بود. دونگ و همکاران 5567و 3/4157برابر 

درصد و کیفیت بــذر در 31) ابراز داشتند که عملکرد پنبه تا 7(

کاشت نشائی بهبود یافــت. آنهــا ایــن بهبــود را در نتیجــه دوره 

  دهی و رشد زودتر گیاه پنبه برشمردند. تر گلطوالنی

  

  خصوصیات کیفی الیاف

روز نســبت بــه 15میزان نتایج نشان داد زود و یا دیر کاشتی به

اردیبهشت) تأثیر کمی بر درصــد کیــل دارد، 15کاشت معمول (

درصــد 2/3بب شد تــا درصــد کیــل تــا روزه س30ولی تأخیر 

بیــان) طــی تحقیقــی 8(الــدبابی).5و 4یابد (جــداولکاهش 

گــردد. داشت کاشت زود هنگام موجب افزایش درصد کیل مــی

) خاطر نشان 9گاالنوپولو و همکاران () و17همکاران (پورتر و

. شــودب کــاهش درصــد کیــل مــیســبخیر در کاشت أند تکرد

داري بــر آمده روش کاشت تــأثیر معنــیدستبراساس نتایج به

درصد کیل الیاف داشت. افزایش طول دوره رشد و مواجه شدن 

تر تر (دماهاي پاییندوره رسیدن الیاف با شرایط محیطی مطلوب

هوا و خاك) موجب افزایش درصد کیل در روش کاشت نشائی 

نسبت به کاشت مستقیم بذر در مزرعه شــد. تــأخیر در کاشــت 

اي که گونهبه.)4(جدولدار طول الیاف شد معنیسبب افزایش

روزه نسبت به شاهد سبب افــزایش طــول الیــاف 30یک تأخیر

ورتر متر گردید که این نتیجــه بــا نتــایج پــمیلی7/0میزان پنبه به

دوره رســیدگی دلیل مواجهــه به. مطابقت داشت) 9وهمکاران (

طــول ایــن ،شــتاهاي دیر کدرتاریخترماهاي پایینها با دغوزه

فرصت بیشتري جهت افزایش طــول الیاف دوره افزایش یافته و 

دار درصــد نتایج همچنین بیــانگر تفــاوت معنــید.ننمایپیدا می

و 4هاي مختلف کاشت بود (جــداولیکنواختی الیاف در تاریخ

که دوره پر شــدن رسد از آنجایینظر می). در این خصوص به5

خــرداد مــاه، 15اردیبهشــت و 30هاي ها در تاریخ کاشتغوزه

مدت زمان بیشتري با شرایط رطوبت نسبی کم و دماهاي باالتر 

هاي تــنش خشــکی در ایــن محیطی مواجه بوده، لذا وقوع دوره

ها سبب نایکنواختی سنتز و ترسیب سلولز در الیاف طویل تاریخ

تفاوت بــین درصــد یکنــواختی شده گردیده است. در آزمایشی

. )16(دار نبــودمعنــیاجرا شده هاي کاشت تاریخدرپنبه الیاف 

درصــد نتایج نشان داد روش کاشت تأثیر کمی بــر ایــن صــفت

بــر ظرافــت يدارتاریخ کاشت تأثیر معنیدارد. یکنواختی الیاف

) که بــا نتــایج مهرآبــادي 5و 4(میکرونر) داشت (جداولالیاف

افت الیــاف) اي که میزان آن (ظرگونه) مطابقت نشان داد. به16(

توان بــه با تأخیر در کاشت افزایش پیدا کرد. این موضوع را می

کاهش دوره پرشدن و ترسیب سلولز در الیاف طویــل شــده در 

الدبابی و همکــاران هاي دیرکاشت نسبت داد. با این حال تاریخ

داشتند ظرافت و استحکام الیاف پنبه تحت تأثیر تاریخ بیان) 8(

  ) طــی تحقیقــات 17(همکارانما پورتر وکاشت قرار نگرفتند. ا
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  )دوم(سال، میکرونر، استحکام و درصد کشش الیاف کنواختییدرصد صفات درصد کیل، طول الیاف، میانگین مربعات . 4جدول 

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي
  در صد کشش  استحکام  میکرونر  کنواختییدرصد   الیافطول   درصد کیل

  ns145/0  ns502/0  ns035/0  ns012/0  ns968/0  ns015/0  3  تکرار

  ns462/1  ns010/0  300/0**  788/0**  720/0**  313/2**  3  تاریخ کاشت

  028/0  897/0  014/0  027/0  068/0  059/0  9  خطا

  ns034/0  ns034/0  ns008/0  *673/0  ns002/0  276/1**  1  روش کاشت

  ns07/0  ns018/0  ns001/0  *040/0  ns587/0  ns021/0  3  کاشتروش×تاریخ 

  ns010/0  364/1  011/0  020/0  066/0  07/0  12  خطا

ns ،*درصد1و 5دار در سطح دار و معنیترتیب غیر معنیبه**و  

    

  ، میکرونر،کنواختییدرصد . اثرات ساده و متقابل تاریخ و روش کاشت بر صفات درصد کیل، طول الیاف، 5جدول 

  درصد کشش الیاف (سال دوم)استحکام و

  درصد کشش  )g/tex(استحکام  میکرونرضریب   کنواختییدرصد   )%5/2(الیافطول   درصد کیل  تیمار

  31/6  91/28  63/4  65/82  43/29  27/39  /30/1تاریخ کاشت 

  23/6  89/28  41/4  20/82  38/29  52/38  /15/2تاریخ کاشت 

  27/6  53/28  31/4  16/82  66/29  25/38  /30/2تاریخ کاشت 

  27/6  00/28  17/4  89/81  04/30  04/38  /15/3تاریخ کاشت 

(0.05)LSD28/0  29/0  19/0  13/0  07/1  19/0  

  28/6  73/28  36/4  26/82  59/29  72/38  کشت نشائی  

  26/6  44/28  40/4  19/82  66/29  32/38  کشت مستقیم بذر

            نوع ×تاریخ کاشت   

30/1     /×     59/39  43/29  70/82  71/4  94/28  36/6  

  26/6  89/28  55/4  60/82  44/29  0/39  بذر      ×    /30/1

  28/6  99/28  40/4  23/82  34/29  62/38  نشائی      ×/   15/2

  18/6  80/28  41/4  16/82  42/29  43/38  بذر      ×/   15/2

  23/6  61/28  23/4  19/82  56/29  43/38  نشائی      ×/   30/2

  31/6  44/28  40/4  13/82  76/29  08/38  بذر      ×/   30/2

  23/6  38/28  12/4  91/81  05/30  26/38  نشائی      ×/   15/2

  31/6  63/27  22/4  88/81  03/30  82/37  بذر      ×/   15/2

(0.05)LSD  41/0  40/  22/0  15/0  52/0  16/0  

  دار است.درصد معنی5دار) ذکر شده در هر صفت در سطح الف معنیاختحداقل( LSDهاي بزرگتر از مقادیر تفاوت بین میانگین
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کــاهش ضــریب ســببخیر در کاشــتأتخاطر نشان کردخود 

دار روش نتایج همچنین بیــانگر عــدم تــأثیر معنــی.شدمیکرونر 

). اما اثــر متقابــل 5و 4بر ضریب میکرونر بود (جداولکاشت 

ه با تأخیر در کاشت ظرافت کطوريدار بود. بهایندو فاکتور معنی

نمود و این کاهش در روش کاشت نشائی الیاف کاهش پیدا می

بیشتر از روش کشت مستقیم بذر بــود. نتــایج نشــان داد تــاریخ 

مهرآبــادي کاشت تأثیري بر میزان استحکام الیــاف پنبــه نــدارد.

روش ) نیز نتایج مشابهی را گزارش نمــود. بــا ایــن وجــود16(

دار استحکام الیــاف شــد. روش کاشــت معنیکاشت سبب تغییر 

نشائی سبب افزایش میزان استحکام  الیاف در مقایسه بــا روش 

  ).5و 4وسیله بذر شد (جداولکاشت به

  

  گیري نتیجه

حصول به عملکرد قابل قبول در گیاهان زراعــی از جملــه پنبــه 

گیري حداکثري از عوامل نیازمند استفاده از ارقام سازگار و بهره

هــاي جدیــد یعی با استفاده از مــدیریت زراعــی و تکنولوژيطب

زنــی و ســبز باشد. با توجه به اینکه دماي الزم بــراي جوانــهمی

دلیل رشد اولیه بطئــی باشد و همچنین بهشدن پنبه نسبتًا باال می

گیاه پنبه، از یک طرف زمان کاشت به تعویق افتاده و از طــرف 

و خــاك در اوایــل فصــل دیگر استفاده مطلوب از رطوبت هوا

گیرد. ضمن اینکه حداکثر شاخص سطح برگ پــس صورت نمی

افتد. از این نظر استفاده از از حداکثر طول دوره نوري اتفاق می

جویی در میزان روزه گیاه پنبه سبب شد تا ضمن صرفه30نشاء 

ویژه آبیاري اول پنبه، گیاه رشد باالتري نسبت به مصرف آب به

هاي بــاالتري از از کاشت بذر داشته و از نسبتگیاهچه حاصله 

اجزاء عملکرد و عملکرد وش در مقایسه با شاهد (کشت بــذر) 

روزه در 30برخوردار باشد. عالوه بــر ایــن کاشــت نشــاءهاي 

هاي هاي مختلف نشان داد امکان استفاده از نشاء در تاریختاریخ

رد. اردیبهشــت مــاه) نیــز وجــود دا15زودتر از کشت معمول (

جز صفت طول الیاف) بــا تــأخیر در طورکلی کیفیت الیاف (بهبه

صــورت کاشت کاهش پیدا نمود. با این وجــود کاشــت پنبــه به

هاي دیــر کاشــت نشاء سبب بهبود صفات کیفی الیاف در تاریخ

  .شد
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Effect of Different Planting Dates and Methods on Quantity and Quality 
Traits of Varamin Cotton Cultivar
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Abstract

In the case of delayed planting of cotton, using cotton plantlets may lead to a better acquisition of light and water 
throughout the plant growth and hence an enhanced plant growth and yield. Therefore, in order to evaluate the effect of 
transplanting method on cotton quantitative and qualitative traits, a 2-year field research was carried out using a split plot 
design experiment with different planting dates as main plot and two planting methods (planting 30 days old plantlet and 
seed sowing) as subplot based on randomized complete block design with four replications at Agricultural and Natural 
Resources Research Station of Kashmar, east of Iran during 2009 and 2011. All traits except yield were decreased 
significantly with a delayed planting in the first year and transplanting method led to a non-significant increase (9 percent) 
in yield, compared to seed sowing. A delayed planting reduced mean yield (35.6 percent) and its components significantly 
in the second year. Planting of 30-days old cotton plantlets increased the yield (33.9 percent) significantly. The amount 
of reduction in yield due to delay of planting was lower in transplanting method compared to the seed sowing method. 
Fiber quality attributes were decreased in a delayed planting, except fiber length. Nevertheless, planting of cotton by 
transplanting method improved the fiber quality attributes in late planting dates.

Keywords: Cotton, Fiber quality, Planting date, Seed cotton yield, Transplant
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