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  چكيده    

ژنوتيپ از ميان ارقـام   چهارهاي مختلف پنبه نسبت به سرزني در مراحل مختلف رشد تعداد  به منظور بررسي واكنش ژنوتيپ
هاي كامل تصـادفي در   اميدبخش پنبه به همراه دو رقم تجارتي مهر و ورامين به صورت آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوك

تيمارهـاي   .اين تحقيق در مركز تحقيقات كشاورزي مغان و در مدت دو سال اجرا گرديـد  .سه تكرار مورد كشت قرار گرفتند
روز پـس از  پـانزده  روز بعد از گلدهي ، هورمون پاشي بـا هورمـون پـيكس در     سيسرزني در : مورد نظر عبارت بودند از 

بـدون سـرزني و   (و شاهد ) 2هورمون ( روز پس از گلدهي  سين پاشي با هورمون پيكس در  ، هورمو) 1هورمون ( گلدهي 
گيري ارتفاع بوته و  هاي كاشت، اندازه يادداشت برداري صفات مورد نياز شامل تعيين درصد سبز چال) . بدون هورمون پاشي

غوزه  بـه بـه    بيستبوته در زمان برداشت، وزن در هر   ، تعداد غوزه)شروع گلدهي و موقع برداشت(تعداد گره در دو مرحله 
 در پايان سال اول.منظور محاسبه وزن متوسط غوزه در بوته، عملكرد چين اول و دوم و تعيين درصد زودرسي صورت گرفت

× روز پس از گلدهي و هم در تركيب تيماري  سـيندوز   سي مشخص گرديد كه رقم سيندوز ، هم با اعمال سرزني در و دوم
  .كيلوگرم در هكتار عملكرد داده است 4483روز پس از گلدهي مناسب بوده وبه طور متوسط  سين پيكس در هورمو

 

  مقدمه 
با توجه به وضعيت خاص رشد در پنبه، به منظور دستيابي به عملكرد مطلوب، اعمال مديريت صحيح زراعـي ضـروري   

مين آب و مواد غذايي مورد نياز گياه و جلـوگيري  نگهداري حداكثر گل و غوزه در طول فصل رشد متضمن تأ. باشد مي
هر ساله در مناطق مختلف كشور و نيز در دشت مغان به دليل مواجه شـدن بـا سـرماي    . باشد از ايجاد هر گونه تنش مي

همچنين در برخي موارد به دليل استفاده بـيش  . گردد پائيزه عالوه بر كاهش محصول باعث كاهش قوه ناميه بذور نيز مي
حد كودهاي ازته و آبياري سنگين در مراحل اوليه رشد زايشي، رشد رويشي گياه افزايش يافتـه و بـالطبع ايـن عمـل      از

لذا به منظور افزايش محصول و جلوگيري از ريزش گل و غوزه و نيـز افـزايش   . گردد باعث كاهش عملكرد محصول مي
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تـرين زمـان بـراي سـرزني و هورمـون       اين تحقيق مناسبدر . نمايند مي)  Topping(زودرسي در پنبه اقدام به سرزني 
  .هاي مختلف مد نظر قرار خواهد گرفت پاشي در ژنوتيپ

استفاده از سرزني در بسياري از نقاط دنيا و بعضي از مناطق كشور ما به منظور كنترل رشد رويشي گياه پنبه مرسـوم       
اهميت زيادي برخوردار است و هدف آن جلـوگيري از رشـد    كاري آسياي مركزي از اين عمل در مناطق پنبه. بوده است
كـه  ) Apical Dominant(ي يده غالبيت انتهايحذف پد. باشد هاي زايشي مي دامـر انـذيه بهتـاه و تغـاد گيـرويشي زي

رزني با انجام عمل سـ . گيرد از اهداف عمل سرزني است انتهايي گياه صورت مي  در اثر فعاليت هورمون اكسين در جوانه
عادي جوانه انتهايي مركز فعاليـت    هاي جانبي قادر به رشد خواهند بود، زيرا در حالت و حذف منبع توليد اكسين، جوانه

شديد متابوليكي و در بسياري از كشورها سرزني به صـورت مكـانيزه بـا اسـتفاده از ماشـين آالت مخصـوص صـورت        
با اسـتفاده از موئرهـاي متصـل شـده بـه      ) اواسط گلدهي(داد ماه بطوري كه در كشور تركمنستان در اواسط مر. گيرد مي

نشان داد كـه سـرزني در   )  2به نقل از (مطالعات به عمل آمده در هندوستان ). 6(دهند  تراكتور عمل سرزني را انجام مي
ين سـرزني باعـث   همچن. هاي آسيايي، عملكرد بيشتري را نسبت به تيمار بدون سرزني به دنبال دارد از گلدهي پنبه 50/0

  ). 8(كاهش خسارت آفت عسلك پنبه نيز شده است 

 

  مواد وروش ها  
  .گردد پس از كاشت، عمليات داشت و يادداشت برداري صفات مورد نياز به شرح ذيل انجام مي

  ها يك ماه بعد ازكاشت درصد سبز چال .1
  گيري ارتفاع متوسط بوته در هر تيمار و هر رقم اندازه .2
  هاي مؤسسه تحقيقات پنبه ثبت مشخصات مورفولوژيكي طبق فرم .3
غوزه از هر تيمار بطور تصادفي برداشت و وزن متوسط يك غوزه  20تعداد (ها  تعيين وزن متوسط غوزه .4

  ).شود محاسبه مي
  تعيين محصول هر چين و تعيين كل محصول دهي هر گياه و هر رقم .5
  تعيين درصد زودرسي .6

. مترمربع است 8/28متر جمعاً به مساحت  سانتي 80*20متري با تراكم كشت  6خط  6مل هر كرت آزمايش شا     
مترمربع  24سطح كل برداشت . شود خط وسط انجام مي 4متر از ابتدا و انتهاي خطوط روي  5/0برداشت پس از حذف 

  . است
  :تيمارهاي مورد نظر عبارتند از    

  روز بعد از گلدهي 15ون پاشي هورم -2    روز بعد از گلدهي 30سرزني در -1
  )بدون هورمون پاشيو بدون سرزني(شاهد  -4روز بعد از گلدهي         30هورمون پاشي در  - 3 
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  :ارقام مورد آزمايش عبارتند از
  مهر-3    سيندوز .1
    ورامين -4    ساي اكرا  .2

  :نتايج و بحث 
  :صفت عملكرد كل محصول 

  ام مورد آزمايش  مقايسه ميانگين صفت عملكرد كل ارق  - 2جدول
  تركيب تيماري )Kg/ha(ميزان عملكرد  )α%=5(كالس

                      A 4483 A1 B3 
                      AB 4133 A4 B1 
                      AB 4000 A3 B2 

ABC 3933 A1 B4 
ABC 3867 A2 B2 
ABC 3800 A3 B1 
ABC 3767 A2 B4 
ABC 3417 A4 B2 
ABC 3417 A1 B2 
ABC 3117 A3 B3 
ABC 3083 A2 B1 
ABC 3067 A4 B3 
   BC 2583 A1 B1 
   BC 2550 A3 B4 
   BC 2483 A4 B4 
       C 2067 A2 B3 

A1 =  SINDOS               A2  = SIOKRA                           A3 =  VARAMIN             A4 = MEHR 

B1 =  PIX    hormon      B2 = TOPPING   1                   B3 =  TOPPING   2           B4 = STANDARD 

با مراجعه به جدول مقايسه ميانگين عملكرد چين اول ، مالحظه مي گردد كه تركيب تيماري رقم سيندوز با سرزني       
بـدون  ( ليكه تركيب تيماري رقم مهر و شاهد روز پس از گلدهي ، بيشترين عملكرد چين اول را داشته است ، در حا 30

كيلـوگرم در هكتـار در چـين اول كمتـرين عملكـرد را بـه خـود         2067با عملكـرد متوسـط   ) سرزني و هورمون پاشي 
  . اختصاص داده است

روز پـس از   30با توجه به نتايج بدست آمده بطور كلي مي توان گفت كه رقم سيندوز هـم بـا اعمـال سـرزني در           
روز پس از گلدهي در شرائط اقليمـي منطقـه مغـان     30هورمون پيكس در * لدهي و هم در تريب تيماري    سيندوز گ
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 30نتايج بدست آمده با نتايج  تحقيقات كاخكي و همكاران مبني برمناسب تشخيص داده شدن زمـان  . مناسب مي باشد 
  .دارد روز پس از گلدهي هم با پاشش هورمون و هم با سرزني ، مطابقت
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