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  چكيده
 زودرسي در گياه پنبه از اهميت زيادي برخوردار بوده و مي تواند هزينه هاي زياد توليد پنبه را از طريق كوتاه كردن دوره رشـد و همچنـين  

رقم  پنبه و زودرسيبرروي عملكرد رباريك بسيانظور بررسي اثر روش كاشت ماين آزمايش به . مكانيزه كردن برداشت در ايران كاهش دهد
 حقيـق از طـرح  در ايـن ت . در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آبادشهرستان گرگان اجـرا شـد   1388طي سال زراعي ) G. hirsutum(ساي اكرا

. قـرار گرفـت   در چهار تكرار مورد بررسـي بودند  كاشت بسيار باريك و مرسوم هايالگوكه تيمارهاي آن شامل  بلوك هاي كامل تصادفي
. و عملكرد وش اندازه گيري گرديـد  صورت پذيرفت انتخاب و نمونه برداري ده بوته به طور تصادفيعملكرد از دو خط وسط براي اجزاي 

وجود نداشت اما در اثر الگوي  اختالفيعملكرد وش  هاي كاشت از نظر تعداد قوزه در مترمربع، وزن تك قوزه،بين الگونتايج نشان داد كه 
  .كاشت بسيار باريك تعداد قوزه در تك بوته كاهش و ميزان زودرسي نسبت به الگوي مرسوم كاشت افزايش يافت

  ، برداشتمكانيزهلكرد، زودرسي، كاشت بسيار باريك، عم :كلمات كليدي
  

  مقدمه
سانتيمتر كه توانايي زودرس كردن  40ن رديف هاي كمتر از به كاشت گياهان زراعي در فواصل بي) UNR(الگوي كاشت بسيار باريك

عملكرد هر محصول زراعـي حاصـل رقابـت بـرون و     ). 2003راچ و همكاران، (محصول بدون كاهش عملكرد را دارد اطالق مي شود
كثر خود رسـيده و  درون بوته اي براي عوال محيط رشدي مي باشد و حداكثر عملكرد رماني حاصل مي شود كه اين رقابت ها به حدا

بـا جـذب تشعشـع در    توزيع فضايي گياهان در يك جامعه زراعـي  . گياه بتواند از عوامل محيطي رشد موجود حداكثر استفاده را نمايد
ارتباط است و اين صفت نقش تعيين كننده اي در ظرفيت فتوسنتزي و عملكرد دارد، زيـرا سـرعت رشـد محصـول تـابعي از انـرژي       

بطوركلي الگوي كاشـت بسـيار باريـك، باعـث تغييـر و افـزايش       ). 1385قجري و همكاران، (ده در فتوسنتز استتشعشعي مورد استفا
فاصله بين رديف هاي كاشت به همراه ). 2001جاست وهمكاران، (كارايي جذب تشعشع خورشيدي مورد استفاده در فتوسنتز مي شود

 شـود گرديده و موجب افزايش عملكـرد مـي    از رطوبت، مواد غذايي و نورتوزيع متعادل بوته ها در واحد سطح، موجب استفاده بهتر 
بر مبناي بررسي هاي انجام گرفته، تاثير روش كاشت بسيار باريك بر روي عملكرد پنبه بستگي بـه رقـم،   ). 1385قجري و همكاران، (

ريك باعـث كـاهش وزن تـك    روش كاشـت بسـياربا  ). جاسـت و كـاترن  (دارد آزمايش شكل برگ و حاصلخيزي خاك، سال و مكان
و افـزايش قـوزه هـا در واحـد سـطح مـي       ) 2006وريـس و همكـاران،   (، كاهش تعـداد قـوزه در بوتـه   )2003راچ و همكاران، (قوزه
نسبت به روش  )سانتيمتر19(كاشت بسيار باريك افزايش عملكرد وش را در )2001(جاست و كاترن). 2001جاست و همكاران، (شود

عملكـرد يكسـان را در روش هـاي كاشـت بسـيار باريـك و        )2003(راچ و همكاراناما . گزارش كردند) ترسانتيم101(مرسوم كاشت
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ك نسـبت بـه   وش كاشت بسيار باريردر ) 2001(زودرسي پنبه در تحقيقات جاست و كاترنهمچنين درصد  .مرسوم را گزارش كردند
عكس العمل لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي . قرا نگرفتروش مرسوم افزايش يافت اما كيفيت الياف تحت تاثير روش هاي كاشت 

  .پنبه رقم ساي اكرا نسبت به الگو هاي بسيار باريك در گرگان صورت گرفت
  

  مواد و روش ها
در ايـن  . اجـرا شـد  كيلومتري شمال غربي شـهر گرگـان    11در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد در  1388اين تحقيق در سال زراعي  
كه فاصـله بـين رديـف     و مرسوم بسيارباريك،ل تصادفي كه تيمارهاي آن شامل روش هاي كاشت طرح پايه بلوك هاي كامحقيق از ت

به منظور تعيين اثرات روش كاشـت باريـك و   . بودند در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفت سانتيمتر90و  30هاي كاشت به ترتيب 
ده بوتـه از دو رديـف وسـط كـرت      تعداد قوزه در بوته، تعداد قـوزه در واحـد سـطح    باريك بر روي اجزاي عملكرد پنبه شاملبسيار 

براي تعيين عملكـرد   .قبل از برداشت اندازه گيري شدند، قوزه هاي ده بوته برداشت و متوسط وزن قوزه ها محاسبه شداري وعالمتگذ
عملكرد وش درصد زودرسي از رابطه . اشت شدمتر حاشيه در دو چين توسط كارگر برد6/0عملكرد وش دو خط وسط با حذف , كل

و مقايسه ميانگين صفات مورد ارزيابي با آزمـون   MSTATCتجزيه آماري با استفاده از برنامه  .چين اول به وش كل محاسبه گرديد
  .انجام گرديددرصد 5دانكن در سطح احتمال 

  
  نتايج و بحث

ان داد كه بين تيمارها از نظر تعداد قـوزه در بوتـه اخـتالف معنـي ذاري وجـود      نتايج تجزيه واريانس داده ها نش :تعداد قوزه در بوته
بت به روش بسيارباريك وجـود  ساخت در روش مرسوم كاشت تعداد قوزه بيشتري در بوته نس روشن مقايسه ميانگين داده ها. داشت

ول و تعداد شاخه هاي رويا و زايا همبسـتگي معنـي   تعداد قوزه در بوته، با ط. مطابقت دارد) 2006(دارد كه با نتايج وريس و همكاران
داري وجود دارد، با توجه به اينكه در فواصل پهن تر و تراكم كمتر فضاي بين رديف ها براي رشد شاخه هاي رويا و زايا بيشـتر مـي   

وش مرسـوم كاشـت تعـداد    ، بنابراين در ر)1385قجري و همكاران، (افزايش مي يابدباشد و تعداد مكان هاي تشكيل قوزه روي بوته 
  .قوزه بيشتري در بوته توليد مي شود

  
مقايسه ميانگين داده ها نشان داد كه بين تيمار ها از لحاظ تعـداد قـوزه در مترمربـع تفـاوت معنـي داري       :تعداد قوزه در واحد سطح

-جدول(ترمربع تا حدودي افزايش يافتسانتيمتر تعداد قوزه در م 30به  90وجود ندارد اما با كاهش فاصله بين رديف هاي كاشت از 
سانتيمتر از نظر تعـداد قـوزه در واحدسـطح اختالفـي وجـود       100و  25بيان داشتند كه در فواصل كاشت ) 2003(راچ و همكاران. )1

ـ   .نداشت راكم، در روش كاشت بسيار باريك هر چند كه از تعداد و طول شاخه هاي رويا و زايا كاسته مي شود ولي به دليل افـزايش ت
روش كاشت بسيارباريك توانسته كاهش تعداد و طول شاخه هاي رويا و زايا را در واحد سطح جبران نموده، لذا تعداد قوزه كمتـر در  

  .بوته، با افزايش تراكم در روش كاشت بسيار باريك جبران شد
كه با نتـايج جاسـت و   ) 1-جدول(مابين روش هاي كاشت از لحاظ وزن تك قوزه اختالف معني داري وجود نداشت :وزن تك قوزه

از جمله عواملي كه برروي وزن قوزه ها تاثير مي گذارند موقعيـت قرارگيـري    .دتفاوت دار) 2003(راچ و همكارانو )2001(همكاران
لت اختالف در نتايج مطالعات ديگـر بـا ايـن بررسـي احتمـاال بـه       ع .مي باشدقوزه ها برروي گياه، طول دوره رشد و شرايط محيطي 
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د شده در طي دوره رشد بر مي گردد، با توجـه بـه اينكـه در طـي دوره رشـد ميـزان بارنـدگي بيشـتر از ميـانگين          شرايط محيطي ايجا
ذايي كمتر تحت فشار بودند بودنـد ايـن   غاكم بيشتر از نظر استرس رطوبت و درازمدت بود گياهان در روش كاشت بسيار باريك و تر

در بـين الگوهـاي   عوامل باعث شد كه تقريبا شرايط در طي دوره رشد گياهان يكسان گشته و در نهايت باعث يكساني وزن قوزه هـا  
از  در مطالعه اي درطي دو سال مشاهده كردند كه با كاهش فاصله رديف هاي كاشت) 2001(در مطالعه جاست و همكاران.كاشت شد

 19سانتيمتر در سالي كه ميزان بارندگي در طي دوره رشد بيشتر از ميانگين دراز مدت منطقه بود گيا هان در فواصل كاشت  19به  101
سانتمتر يكسان بود اما در سالي كه ميزان بارندگي كاهش يافت با كاهش فاصله بين رديف هاي كاشت وزن قـوزه هـا كـاهش     101و 

  .يافت
، )1-جـدول (د وش در هكتار تفاوتي وجود نـدارد يج ميانگين داده ها نشان مي دهد كه مابين تيمارها از لحاظ عملكرنتا :عملكرد وش

كيلوگرم در هكتـار برتـري    400هر چند در روش كاشت بسيار باريك نسبت به روش كاشت روند افزايشي بهتري نشان داد و حدود 
واحد سطح و وزن قوزه ها در اثر تغيير فواصل بين رديف هاي كاشت و تراكم گياهي، عدم تاثير پذيري تعداد قوزه در به دليل . داشت

  .مطابقت دارد) 2003(طبيعتا عملكرد وش در بين روش هاي كاشت تغييري نمي كند و يكسان مي باشد كه با نتايج راچ و همكاران
لحاظ درصد زودرسي اختالف بسيار معني داري وجـود  ريانس داده ها حاكي از آن است كه بين تيمارها از تجزيه وا :درصد زودرسي

كـه بـا نتـايج     )1-جدول(ميانگين داده ها نشان داد كه در اثر روش كاشت بسيار باريك ميزان زودرسي محصول افزايش مي يابد. دارد
روش كاشـت  در اصل زودرسي يك نوع سازش يا سخت شدن گياه نسبت به تغيير شرايط كشت در . جاشت و همكاران موافق است

تعـداد گـل در هـر گيـاه كمتـر و       ريك، دوره گلدهي منظم تر،در اثر روش كاشت بسياربا ).2003همكاران، . راچ (بسيار باريك است
و  ي عادت نامحدودالرشدي به محدودالرشدي تبديل مي شـود ي فصل رشد توليد مي شود و به نوعدرصد بيشتري از قوزه ها در ابتدا

، همچنين به دليل تراكم زياد در روش كاشت بسيارباريك، شاخص سطح برگ با سرعت بيشتري مي شود باعث كاهش دوره رسيدگي
جاسـت و  (در اوايل فصل رشد  افزايش مي يابد و منجر به استفاده كارآمدتر انـرژي خورشـيد مـي شـود و بـر زودرسـي مـي افزايـد        

   ). 2001همكاران، 
  نتيجه گيري كلي

ن ساخت كه در روش كاشت بسيار باريك تعداد قوزه در بوته نسبت به روش مرسوم كاشت كـاهش  نتايج حاصل از اين بررسي روش
امـا عملكـرد وش   .تغييـري نكـرد    وش وزن قوزه ها و تعداد قوزه در واحدسطح و عملكرد همچنين. و درصد زودرسي افزايش يافت
روش كاشت بسيار باريك مي تواند هزينه هـاي زيـاد توليـد     راينبناب .كيلوگرم در هكتار نشان داد 400روند افزايش بهتري در حدود 

  .پنبه را از طريق كوتاه كردن دوره رشد و همچنين مكانيزه كردن برداشت در ايران كاهش دهد
  مورد بررسي صفات مقايسه ميانگين :  1- جدول

تعداد قوزه در )cm(الگوي كاشت
  بوته

تعداد قوزه در
  مترمربع

وزن تك 
  )gr(قوزه

ل عملكرد ك
  )kg/h(وش

  درصد زودرسي

  b4/2  a9/48  a2/5  a3/2503  a5/84  )30(بسيارباريك
  a4/5  a6/38  a4/5  a5/2131  b66  )90(مرسوم

  نمي باشند؛ در هر ستون براي هر عامل آزمايش تفاوت اعداد كه داراي حرف مشترك مي باشند بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال پنج درصد معني دار **
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ABSTRACT 

Earlier maturity in cotton has become very important and want production costs greater cotton of 
Iran with shorter growing seasons and mechanization harvest decreased. This experience was don to 
investigate the comparison of Ultra Narrow Row(UNR) and Conventional Row(CR) method on 
yield components, yield and earliness siokra cotton(G. hirsutum). The experiment was done in 
Hashem Abad cotton research station in Gorgan in 2009. The experiment was a  randomized 
complete block design. Factors were, planting methods UNR and CR  in 4 replications. Results 
showed that, in UNR planting method number boll perplant decreased but earliness increased, and 
planting methods not effect on number boll in m2,boll weight and yield cotton. 
 
Keywords: Cotton, Ultra narrow row planting, Mechanization, Eerliness 


