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  :چكيده
در مراحل مختلف رشد پنبه ميزان رشد رويشي، نمو زايشي، عملكرد كمي و كيفي،  هاي مختلف رطوبتيبر طبق آزمايشات انجام شده، رژيم
هاي فيزيولوژيكي پنبه نظيـر فتوسـنتز،   هاي تشكيل شده، رسيدگي و فعاليتهاي توليد شده، غوزهگل، گلاجزاء عملكرد، ميزان ريزش جوانه

مغـذي بـر ظهـور مراحـل     ي تاثير وضعيت رطوبتي خاك و مصرف مواد ريـز به منظور ارزياب. دهدتنفس و انتقال مواد را تحت تاثير قرار مي
هاي كامل تصادفي با سه تكرار در هاي يكبار خردشده در قالب طرح پايه بلوكاي به صورت كرت، مطالعهN200فنولوژيكي گياه پنبه رقم 

سطوح آبياري مزرعه، شامل آبياري . به اجرا در آمد) اصفهان(در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  1388سال زراعي 
پاشـي عناصـر ريزمغـذي بـه عنـوان      ، به عنوان فاكتور اصلي و محلولAميليمتر تبخير تجمعي از تشتك تبخير كالس  160و  80بر اساس 

درهـزار   6پاشـي و غلظـت   محلـول بار درهزار براي تيمارهاي دو 4پاشي براي تيمار شاهد، غلظت فاكتور فرعي در سه سطح، بدون محلول
تعـداد  : گيري و بررسي قرار گرفتند عبارتنـد از صفاتي كه در اين مطالعه مورد اندازه. پاشي به اجرا گذاشته شدبار محلولبراي تيمارهاي سه

دهـي و تعـداد روز از   زهشدن تا شروع غـو شدن تا شروع گلدهي، تعداد روز از سبزدهي، تعداد روز از سبزشدن تا شروع غنچهروز از سبز
هاي بدست آمده از انجام اين مطالعه نشان داد كه، بين تيمارهاي آبيـاري بـه   نتايج تجزيه واريانس داده. هاشدن تا شروع باز شدن غوزهسبز

بطوريكـه  . ددار وجـود دار درصد تفاوت آماري بسيار معنـي  1اجرا گذاشته شده و ظهور صفات فنولوژيكي مورد بررسي در سطح احتمال 
ميليمتر تبخير تجمعي از تشتك تبخير، به منظور فرار از تنش خشكي و جلـوگيري از برخـورد    160گياهان در تيمار آبياري مزرعه بر اساس 

اين در حالي است كه در شرايط . مراحل حساس نموي با كمبود آب و متعاقب آن تنش گرمايي، مراحل نموي خود را سريعتر تكميل كردند
پاشي عناصر ريزمغذي بـر سـه صـفت اول    همچنين، محلول. نيم ماه بيشتر به طول انجاميدوني رطوبت سيكل زندگي گياهان حدود يكفراوا

از طرفـي نتيجـه   . دار شـد معنـي % 1ها در سـطح احتمـال   داري نداشت در صورتيكه بر تعداد روز از سبز شدن تا باز شدن غوزهتاثير معني
  .پاشي عناصر ريزمغذي بر مراحل فنولوژيكي فوق، در مورد اثر متقابل دو فاكتور مورد بررسي بدست آمدمشابهي با تاثير محلول

  مصرف، رشد رويشي، مراحل فنولوژيكيپنبه، رژيم آبياري، عناصر كم: كلمات كليدي
  

 :مقدمه

رد بنابراين با تعيين فاصـله و ميـزان آب   از آنجائيكه در كشور ما كمبود آب وجود دا. آب ركن اصلي و مهم توليد گياهان زراعي است
ها را كاهش و در مواقـع كـم آبـي    جوئي در مصرف آب، هزينهتوان عالوه بر صرفهمورد نياز گياه و اعمال مديريت صحيح آبياري، مي

گيـاه در دوران  در دوره رويشي و رسيدگي پنبه معموالً آب كمتـري مـورد نيـاز اسـت در حاليكـه      . استفاده بهتري از آب موجود نمود



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(آزاد اسالمي واحد خوراسگان  دانشگاه

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
تنش خشكي طول دوره گلدهي را كاهش و سهم گلهاي . دهدبندي نسبت به كمبود آب فوق العاده حساسيت نشان ميگلدهي و غوزه

يافتـه و  رطوبت زياد باعث كاهش تعداد گل ريـزش ). 1981اسپونر و همكاران، (دهد توليد شده در ابتداي دوره گلدهي را افزايش مي
از طرفي رطوبـت مناسـب   . شودگلدهي و رطوبت كم باعث افزايش تعداد گل و كاهش محسوس دوره گلدهي مي افزايش طول دوره

در آزمايشات خود بـه ايـن نتيجـه    ) 1978(گريمز و همكاران . باعث توزيع يكنواخت گل در دوره گلدهي و افزيش غوزه خواهد شد
شـود  گرچه توليد گل با افزايش ميـزان آب زيـاد مـي   . كندنبه وارد ميرسيدند كه كمبود آب در زمان گلدهي بيشترين خسارت را به پ

تحريكات ناشي از تنش خشـكي در  ). 1986بروك و همكاران، (رويه آب خود باعث افزايش ريزش گلها خواهد شد ولي، مصرف بي
با توجـه  . آخر فصل رشد جبران نشودبندي را نيز تحت تاثير قرار داده و از طرفي اثرات اين تنش ممكن است تا دوران گلدهي، غوزه

ها گـردد بـدليل پايـان    بندي تقريباً حداكثر رشد رويشي انجام شده است، هرگونه تنش كه موجب ريزش غوزهبه اينكه در دوران غوزه
ز مهمتـرين  از طرفي چون تعداد غوزه در بوته يكـي ا ). 1992رادين و همكاران، (يافتن دوره گلدهي به سختي قابل جبران خواهد بود 

با توجه به محدود بودن  .اجزاء عملكرد است و همبستگي بااليي با عملكرد دارد، كاهش تعداد غوزه باعث كاهش عملكرد خواهد شد
-باشد از اهميت ويژهذخائر آبي، مطالعه رژيمهاي مختلف آبياري در مناطقي كه آب عامل محدود كننده سطح زير كشت و عملكرد مي

پاشي عناصر ريزمغذي بر تاثير مواد ريزمغذي و همچنين اثر متقابل آبياري و محلول الزم به ذكر است، در رابطه با .اي برخوردار است
  .منبع قابل استنادي يافت نشد ،مراحل فنولوژيكي پنبه

  
  :مواد و روشها

بـا مختصـات، عـرض    ) هاناصـف (آموزشي دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه آزاد اسـالمي خوراسـگان       -اين تحقيق در مزرعه تحقيقاتي
متر از سطح تراز دريا و ميـانگين   1555دقيقه شرقي، ارتفاع  48درجه و  51دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  40درجه و  32جغرافيايي 

بافت خاك قطعه طرح، بر اساس نتيجه آزمون خصوصيات فيزيكي خاك، سيلتي لومي . ميليمتر انجام پذيرفت 120دراز مدت بارندگي 
كشت بذور در تاريخ بيست و سوم ارديبهشت ماه، به صورت دسـتي و  . گيردكه در دسته خاكهاي متوسط تا كمي سنگين قرار ميبود 

اي انجام گرفت و اولين آبياري بالفاصـله پـس از   كاري و كپهو به صورت هيرم) مربعبوته در متر 8/8(بوته در هكتار  88890با تراكم 
. كـردن اعمـال گرديـد   برگي تنك و تيمارهاي آبياري پس از مرحله تنك 4پس از استقرار كامل، در مرحله ها بوته. كاشت به عمل آمد

هـاي  فاصله بـين رديـف  . كنترل علفهاي هرز به صورت وجين دستي و مبارزه با آفات و بيماريها با استفاده از سموم موثر انجام گرفت
عمليـات  . متر و هر پالت آزمايشي داراي شش خط كاشت بـود رديف پانزده سانتي ها رويمتر و فاصله بوتهكاشت هفتاد و پنج سانتي

هاي پاشي، دندانه، تسطيح با ماله و در نهايت ايجاد رديفتهيه بستر شامل پخش كود دامي، شخم با گاوآهن برگرداندار، كودپاشي، سم
كل عناصر غذايي فسفر و پتاسيم مورد نيـاز  . انجام پذيرفت گيري از خاك و تجزيه آزمايشگاهي آنقبل از كودپاشي، نمونه. كاشت بود

معادل با يك سـوم كـل نيتـروژن مـورد نيـاز بـه       ) اوره(كود نيتروژن . بر اساس آزمون خاك پس از شخم و قبل از دندانه مصرف شد
منبـع كـودي مـورد     .افه شـد ها اضكردن و آغاز گلدهي به كرتمابقي كود سرك در دو مرحله تنك. ها اضافه شدصورت پايه به كرت

منگنـز،  % 3آهـن،  % 4روي، % 4اين منبـع كـودي داراي   . بود 2استفاده به صورت پودر قابل حل در آب و كالته با نام فتريلون كومبي 
پاشي در سه سطح و به شـرح زيـر   تيمارهاي محلول. منيزيم است% 3/1اكسيد منيزيم و % 2/2موليبدن، % 05/0بور، % 5/1مس،  % 5/0
  .عمال شدندا

 .تيمار شاهد به صورت پاشش آب خالص -1



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(آزاد اسالمي واحد خوراسگان  دانشگاه

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
  .پاشيدر زمان شروع گلدهي و يك هفته پس از آن براي تيمارهاي دو بار محلول -2
 .پاشيدر زمان شروع گلدهي، يك هفته و دو هفته پس از آن براي تيمارهاي سه با محلول -3

برداري و ثبـت  ها در هرتيمار به مرحله نموي مورد نظر يادداشتبوتهدرصد  50زمان ظهور هر يك از مراحل نموي، بر اساس رسيدن 
تجزيـه   هـاي كامـل تصـادفي   هاي يكبار خردشده در قالب طـرح پايـه بلـوك   هاي حاصل بر اساس مدل آماري طرح كرتداده. شدند

افزار با استفاده از نرم% 5ح احتمال اي دانكن و در سطواريانس شدند و مقايسه ميانگين عوامل مورد بررسي به روش آزمون چند دامنه
MSTATC  انجام پذيرفت.  

  
  :نتايج و بحث

در گيـاه پنبـه، فاصـله    . دار شـد معني% 1الذكر در سطح احتمال تاثير تيمارهاي آبياري انجام شده بر ظهور كليه مراحل فنولوژيكي فوق
رطوبت زياد ابتـداي فصـل   . روز متغير است 45تا  35يطي بين گل بسته به رقم و شرايط محزماني بين سبز شدن تا ظهور اولين جوانه

گـل را بـه تـاخير انـداخت،     ظهـور جوانـه  ) Aميليمتر تبخير تجمعي از تشتك تبخيـر كـالس    80آبياري بر اساس (رشد در تيمار اول 
 160آبياري بـر اسـاس   (دوم  روز پس از سبز شدن مشاهده شد در حاليكه در تيمار 61بطوريكه اين مرحله نموي در اين تيمار حدود 
به عبارت ديگر افزايش رطوبت سـبب  . روز پس از سبز شدن مشاهده و ثبت شد A (46ميليمتر تبخير تجمعي از تشتك تبخير كالس 

، نتايج مقايسه ميانگين عامل مورد بررسـي نشـان داد  . روز بيشتر از تيمار اول به طول انجامد 15دهي در تيمار اول شد تا مرحله غنچه
روز به طول انجاميد كه از نظر آماري در سـطح احتمـال    54و در تيمار دوم  71تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهي در تيمار اول 

روز است، هر چنـد كـه    40تا  30طول دوره گلدهي در پنبه با توجه به فرم رشدي نامحدود آن بين . دار هستندداراي تفاوت معني% 1
در شرايط فراواني رطوبت طول اين دوره افزايش پيدا كرد، تعـداد گـل و در   . گيردثير تراكم و ميزان رطوبت قرار مياين دوره تحت تا

ولي نبايستي اين نكته را فراموش كرد كه، رطوبت بـيش از حـد در مراحـل پايـاني هـر مرحلـه       . شدنهايت تعداد غوزه بيشتري توليد 
همچنـين، نتـايج تجزيـه واريـانس فـاكتور      . هاي تشكيل شده خواهد شدوليد شده و غوزهگل، گلهاي تهاينموي، سبب ريزش جوانه

روز به ترتيب مربوط بـه   62و  81بندي با نشان داد كه، بيشترين و كمترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع غوزه) تيمار آبياري(اصلي 
هاي توليد حداكثر ميزان غوزه. روز زودتر از تيمار اول اتفاق افتاد 19در حقيقت اين مرحله، در تيمار دوم حدود . تيمار اول و دوم بود

-از طرفي چون كيفيت الياف در غـوزه . باشدشده در اواخر فصل مربوط به گلهاي تشكيل شده در هفته اول تا سوم دوران گلدهي مي

-ين رو بايستي از ارقامي استفاده شود كـه غـوزه  باشد، از اهاي توليد شده در اواخر فصل بدليل برخورد با سرماي آخر فصل كمتر مي

بنـابراين،  . ريزي صحيح آبياري از طوالني شدن اين دوره جلوگيري بعمـل آورد هاي بيشتري را در هفته اول توليد نمايند و يا با برنامه
هاي توليد شده در تعداد غوزهبندي افزايش پيدا كرده و در نهايت هر چقدر رطوبت خاك افزايش پيدا كند، طول دوره گلدهي و غوزه

نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين عامل مورد بررسي نشان داد كه فاصله زماني از سبز . دهدبندي را كاهش ميابتداي دوره غوزه
لين برداشـت  روز پس از سبز شدن حادث شد، تا جائيكه او 94روز و در تيمار دوم  128ها در تيمار اول حدود شدن تا باز شدن غوزه

دار بـوده و بـر   داراي تفاوت معني% 1بنابراين اين دو تيمار در سطح احتمال . وش در تيمار دوم در حدود يك ماه زودتر انجام گرفت
نتايج تجزيه واريانس سه سطح فـاكتور فرعـي بـه اجـرا گذاشـته شـده در ايـن        . اساس آزمون دانكن در دو دسته متفاوت قرار گرفتند

پاشي عناصر ريزمغذي تاثيري بر ظهور سه صفت اول مورد بررسي نداشت ولي بر صفت آخر يعنـي تعـداد   اد، محلولآزمايش نشان د
مقايسه ميانگين عامل فرعي در رابطه با . دار آماري داشتتفاوت بسيار معني% 1ها در سطح احتمال روز از سبز شدن تا باز شدن غوزه
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دار پاشي بر اساس آزمون دانكـن فاقـد تفـاوت معنـي    و تيمار دو بار محلول) پاشيمحلول بدون(صفت آخر نشان داد كه، تيمار شاهد 

) روز از زمـان سـبز شـدن    108با (پاشي كه با تيمار سه بار محلول) روز از زمان سبز شدن 110با (هستند و در يك گروه قرار گرفتند 
ها در اين تيمار نسبت به دو تيمـار ديگـر دو روز زودتـر    دن غوزهپاشي سبب شد تا باز شدر حقيقت سه مرتبه محلول. متفاوت بودند

پاشي عناصر ريزمغذي اثر متقابل آبياري و محلول. نتيجه مشابهي نيز در مورد اثر متقابل دو فاكتور مورد بررسي بدست آمد. اتفاق بيفتد
% 1هـا در سـطح احتمـال    ن تا شروع باز شـدن غـوزه  داري نشان نداد ولي بر تعداد روز از سبز شدبر سه صفت اول تاثير آماري معني

 160مربوط به تيمار آبياري بر اساس ) روز 92(ها بطوريكه كمترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع باز شدن غوزه. دار شدبسيار معني
هـا مربـوط بـه تيمـار     شدن غـوزه  پاشي و بيشترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع بازميليمتر تبخير از تشتك تبخير با سه بار محلول

  ).روز 127(پاشي عناصر ريزمغذي بود ميليمتر تبخير از تشتك تبخير، بدون محلول 80آبياري بر اساس 
  
  

  :گيري كلينتيجه
بطوريكـه در  . در گياه پنبه با فرم رشد نامحدود، با تغيير در رژيم رطوبتي مراحل نموي به طور چشمگيري تحـت تـاثير قـرار گرفـت    

يط كم آبي، فاصله زماني تا رسيدن به هر يك از مراحل نموي كوتاه شد ولي در شـرايط فراوانـي رطوبـت گيـاه هزينـه زيـادي را       شرا
با توجه به حساسيت كم دوره رويشي و رسيدگي پنبـه  . صرف بسط و گسترش رشد رويشي كرد و اين فاصله زماني افزايش پيدا كرد

ها ياري به موقع، موجب زودرسي گياه شد و از آنجائيكه سهم عملكرد به وسيله رسيدگي غوزهتوان با قطع آبنسبت به كاهش آب، مي
 . ها با سرماي آخر فصل جلوگيري كردشود، از برخورد غوزهدر زمانهاي مختلف تعيين مي
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Abstract:  
This experiment was conducted to evaluate effects of soil moisture condition and foliar fertilization 
of micronutrients on phonological stages of cotton (Cultivar N200) in Isfahan region during 1388 in 
the Research Field of Islamic Azad University Khorasgan Branch located in Northeast of Isfahan. 
This experiment was conducted on Split Plots Design base on Randomized Complete Block Design 
(RCBD) with three replications. Irrigation levels set as main factor (including irrigation based on 80 
and 160 mm evaporation from evaporation pan class A) and three levels of foliar application of 
micronutrients (without, two times and three times foliar application) set as sub factor. Traits were 
considered as the Day Number from emergence to first flower bud, day number from emergence to 
first flowering, day number from emergence to first boll and day number from emergence to first 
opening bolls. Results showed that soil moisture condition had significant effects on all of those 
traits in 1% probability level. More moisture caused longest growth season and reached opening 
boll period to late season low temperature. Although in low moisture condition plants due to 
drought escape and prevent from synchronization water stress and heat stress with sensitive 
phonological period increase the rate of each phonological stage and up side down decrease 
elongation of each phonological stage and come to an end the growth season sooner than the 
adequate moisture condition. While in this condition quality and quantity of lint decreased. In other 
hand, foliar fertilization of micronutrients had significant effect on the day number from emergence 
to opening boll but it did not have effect on first three traits. The same result similar effect of foliar 
application of micronutrients on above traits earned about interaction of main and sub factor.            
                                             
                                                                                                                                                                                                
    Key words: Cotton, Irrigation Regime, Micronutrients, Vegetative Growth, Phonology 

 


