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چکيده

1

سابقه و هدف :يکی از مشکالت اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور ما اختالف بین عملکرد واقعی کشاورزان و
عملکرد قابل حصول (خالء عملکرد) میباشد .بنابراين شناسايی عوامل محدود کننده عملکرد و خال عملکرد بسیار
روشهای
آورنده آن مستلزم به کارگیری  

حايز اهمیت است .تخمین میزان خال عملکرد و تعیین عوامل به وجود 
میتوانواکنشعملکردبهيکعاملمحیطی
میباشد.آنالیزخطمرزیيکروشآماریاستکهبهکمکآن 
مناسب 
نشدهاند،کمّینمود.درواقعروشآنالیزخطمرزی
يامديريتیرادرشرايطیکهسايرعواملنیزمتغیرهستندوثابت 
بهمنظورتعیینعوامل
میکندو 
پاسخعملکردبهعاملموردنظررادرشرايطیکهسايرعواملمناسبباشند،مشخص 
ومتغیرهایتأثیرگذاربرکاهشعملکردانجاممیشود.
علیآبادکتولوآققال
بهمنظوربررسیخالءعملکردپنبهودرروستاهایشهرستانهای 
مواد و روشها:اينپژوهش ،
از استان گلستان در سالهای  93و  94انجام شد .جامعه آماری ،کشاورزان پنبه کار اين دو شهرستان بود و 111
کشاورز بهصورت تصادفی در طی اين دو سال انتخاب شد و عوامل مديريتی مورد بررسی شامل میزان کود نیتروژن
بهصورت پايه و سرك ،کود فسفر ) ،(P2O5مقدار بذر مصرفی ،تراکم ،تعداد دفعات آبیاری ،تاريخ کاشت و
مصرفی  
عملکردها در

دادههای عملکرد در مقابل متغیرهای مختلف مديريتی ،باالترين 
تاريخ برداشت بودند .با رسم پراکنش  
سطوحمختلفهرنهادهيامديريتخاصانتخابشد.
یافتهها :نتايج نشان داد که بین عملکرد کشاورزان (عملکرد واقعی) و عملکرد قابل حصول (عملکردی که میتوانند
برداشتکنند)1421کیلوگرمدرهکتارفاصله(خالء)وجوددارد.نتايجنشاندادکه01درصدازمزارعموردبررسی
از نظر تاريخ کاشت 01 ،درصد از نظر کود نیتروژن 44 ،درصد از نظر فسفر) 43 ،(P2O5درصد از نظر بذر مصرفی،
 01درصد از نظر تراکم 04 ،درصد از نظر آبیاری و  14درصد از نظر تاريخ برداشت خارج از حد بهینه بودند .نتیجه
میتوانندبابهبودمديريتزراعی
آنها 
حالیکهمتوسطعملکرد کشاورزان2410کیلوگرماست ،
حاصلهاينبودکهدر 
به عملکرد  4102کیلوگرم در هکتار دست يابند و برای اين منظور اقدامات زير مدنظر قرار گیرد )1 :مصرف حداقل

*مسئولمکاتبهshokrgozar.d@gmail.com :
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 41کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  )2مصرف حداقل  41کیلوگرمکود فسفر  )3حداقل چهار نوبت آبیاری)4تراکم
بوتهبین0تا0بوتهدرمترمربعو)1کشتدراوايلارديبهشتماهوياقبلازآنو)4تاريخبرداشتاواسطمهرماه
و()0مقداربذرمصرفی11،کیلوگرمدرهکتار.
بهطورکلی نتايج اين تحقیق نشان داد که خالء عملکرد منطقه مورد مطالعه حدود  31درصد بوده و با
نتیجهگیری  :
عالوهبر اين،
اصالح برخی از روشهای مديريتی میتوان سطح عملکرد پنبه را در منطقه مورد مطالعه افزايش داد  .
بهخوبی پاسخهای عملکرد به عوامل مديريتیرانشان
استفاده ازآنالیز خط مرزی در مطالعات خالء عملکرد میتواند  
دهدوبااستفادهازاينپاسخهامیتوانبهترينمديريتهاراجهترسیدنبهباالترينعملکردمشخصکرد.
واژههای کلیدی :خالءعملکرد،خطمرزی،پنبه،عواملمديريتی
مقدمه

بهمنظور
مناسبتر و يا بهبود روشهای مديريتی  

 پنبه يکی از محصوالت صنعتی مهم جهان است.

کاهش هزينهها و افزايش محصول بهره برد .درك

در ايران ،محصولهای چغندرقند با  ،19/1نیشکر با

مناسب از پتانسیل تولید و خالء عملکرد و داليل آن

 ،10/9پنبه با  ،10کلزا با  14/4و سويا با  13/0درصد

میتواند در دستیابی به بهبود بوم نظام و عملکرد

رتبههای اول تا
از سطح برداشت محصوالت صنعتی  ،

کمککند(.)1

پنجم اين گروه را به خود اختصاص دادهاند .پنبه از

بهمنظور تعیین عوامل و
 آنالیز خالء عملکرد  

نظر سطح زير کشت ،رتبه سوم کشت محصوالت

تأثیرگذار بر کاهش عملکرد انجام میشود
متغیرهای  

صنعتی را در کشور داراست ( .)0استان خراسان

( .)10خالء عملکرد تفاوت بین پتانسیل تولید و

رضوی با  32/0درصد سطح برداشت پنبه ،در رتبه

متوسط تولید مزارع میباشد ( .)42پتانسیل عملکرد،

اول قرار دارد .استانهای فارس با  ،10/1گلستان با

عملکرد ارقام سازگار شده در منطقه است که در

 ،11خراسان جنوبی با  11/2و خراسان شمالی با 0/0

شرايط مساعد رشد و بدون محدوديت نور ،آب و

بهترتیب،مقامهای
درصددرسطحبرداشتپنبهکشور 

عناصر غذايی و آفات و بیماریها رشد میکنند .بر

میباشند(.)0
دومتاپنجمرادارا 

اين اساس موندل ( )2111برآورد خالء عملکرد را بر

 همانند ساير محصوالت کشاورزی ،تولید پنبه

مبنای دو راهکار بیان کرد ( .)43خالء عملکرد  ،Iکه

توسط هزينههای مصرفی برای تولید هر واحد و

تفاوت عملکرد ايستگاههای تحقیقاتی در شرايط

عالوهبر
قیمت تمام شده محصول محدود میگردد  .

مطلوب رشد و عملکرد کشاورزان است که

اينرقابتشديدیبینالیافطبیعیوالیافمصنوعی

نشاندهندهتفاوتعملکرد بالقوه و الفعلاست.خالء


وجوددارد.سهمالیافپنبهدربازارجهانی،حدود31

عملکرد  ،IIکه تفاوت بین پتانسیل تولید مزارع و

بهمنظور
درصد میباشد ( .)11بنابراين الزم است که  

تولید واقعی مزارع میباشد .خالء عملکرد  Iهمیشه

حفظ کارايی اقتصادی اين محصول ،يا عملکرد خود

قابل دستیابی نیست چون عامل کاهنده عملکرد که

را بهبود بخشند ،يا قیمت محصول افزايش يابد و يا

خارج از کنترل کشاورز میباشد مانند عوامل آب و

بهمنظور دستیابی به
هزينههای ورودی کاهش يابد  .

بهاين خالء عملکرد را مشکل
هوايی ،امکان دستیابی  

عملکردهای باالتر میتوان از ارقام اصالح شده

میسازد .خالء عملکرد  IIنشاندهنده اثرات عوامل
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قابل کنترل مانند محدوديتهای اجتماعی ،اقتصادی و

فرمونت و همکاران ( )2119محاسبه خالء عملکرد

زيستی میباشد ( .)0مطالعاتی که بر مبنای خالء

بهرهوری
کاساوا ( ،)34گراسنی و همکاران (  )2119

عملکرد  IIمیباشد ،خالء عملکرد را تابعی از

آب در آفتابگردان ( ،)30وايرجی و همکاران ()2111

بهعنوانمتغیر،مانند مقدار بذر،کود
نهادههای مصرفی  


محدوديتهای عوامل زنده و غیر زنده در تولید موز

مصرفی ،سموم دفع آفات و غیره در نظر میگیرند .بر

در آفريقا ( ،)30هاچمن و همکاران ( )2112فشرده

اين مبنا ،خالء عملکرد تفاوت بین بیشترين

سازیاکولوژيکیکشاورزیدراسترالیا(،)39الركو

بهعنوان پتانسیل
عملکردهای ثبت شده مزارع  

مايلین ( )2114بررسی تأثیر رطوبت موجود در خلل

حداکثری مزارع و عملکرد واقعی مزارع که بر اساس

و فرج خاك بر انتشار اکسید نیتروژن از خاك (،)41

بهدست آمده است
مصرف سطوح مختلف نهادهها  

ونگوهمکاران()2111دراوگاندابااستفادهازآنالیز

(.)42

خط مرزی به بررسی خالء عملکرد قهوه ( )33و در

 در کشور ما برآوردی از خالء عملکرد پنبه انجام

ايران ،حجارپور و همکاران ( )2111به بررسی خالء

نشده است اما در برخی از کشورها مانند استرالیا

عملکرد گندم به روش آنالیز خط مرزی پرداختند

پتانسیل تولید پنبه  3111کیلوگرم وش در هکتار

( .)12در آنالیز خط مرزی به جای اينکه از وسط

بهطور متوسط خالء عملکرد پنبه در
گزارش شده که  

پراکندگی دادهها خطوط رگرسیونی برازش داده شود،

اين کشور  1141کیلوگرم در هکتار برآورد گرديده

مرز بااليی پراکندگی دادهها مورد بررسی قرار می

است ( .)1هینجسديک و النگیويلد ( )2119خالء

گیرد .اين مرز نشاندهنده باالترين عملکردهای

عملکرد پنبه در شمال آمريکا 231 ،کیلوگرم در

بهدست آمده (پتانسیل عملکرد) و يا بهترين عملکرد


هکتار ،در مناطق نیمه خشک آفريقا 041 ،کیلوگرمدر

تحت تأثیر سطوح مختلف يک عامل يا نهاده خاص

هکتار و در جنوب آسیا 041 ،کیلوگرم در هکتار

میباشد.دراينروشفرضبرايناست(بامجموعه

گزارش کردند ،آنها کمترين پتانسیل تولید پنبه را

داده زياد) که اين عملکردها باالترين عملکرد ممکن

 1211کیلوگرم در هکتار برآورد نمودند ( .)32پنج

در غیاب هرگونه عامل محدودکننده ديگر هستند و

عاملدرايجاد شکاف بینعملکردپتانسیلو عملکرد

يینتر قرار میگیرند به وسیله ساير
تمامی نقاطی که پا 

بهدست آمده مؤثرند که شامل محدوديت آب،


عوامل محدود شدهاند .تأکید بر مرز بااليی دادهها در

محدوديت عناصر غذايی ،نگهداری نامناسب و

میان يک ابر داده باعث میشود تا بیننده کمتر دچار

ناکافی ،کمبود کارگر و ماشین آالت و دانش ناکافی

سردرگمی شده و درك رابطه بین عملکرد و متغیر

میباشد ( .)32خالء عملکرد را میتوان با بهبود


مستقل راحتتر باشد ( .)12با توجه به کاهش سطح

روشهای مديريتی و افزايش کارايیمنابع ،کاهشداد

زير کشت و تولید منطقه مورد مطالعه ،اهداف تحقیق

( .)31برای حل مشکالت مربوط به مزرعه ،نه تنها

حاضرجهتبهبودتولیدپنبهدرمنطقهموردمطالعهبه

عوامل مؤثر بر آنها ،بلکه میزان و سهم هر کدام از

عنوانيکی ازمناطقیکه سابقهو زمینهمناسبی جهت

عوامل و متغیرها را نیز بايد شناخت .خط مرزی

تولید پنبه را در کشور دارد و برآورد عملکرد قابل

روشی است که میتوان به هدف دست يافت (.)10

حصول و خالء عملکرد پنبه تحقیق حاضر انجام شد

محققان زيادی از جمله تیتونل و همکاران ( )2110به

بهمنظور
یرگذار بر خالء عملکرد  
و مهمترين عوامل تأث 

بررسی تأثیر خاك و مديريت بر عملکرد ذرت (،)31
59

نشريه توليد گياهان زراعی ،جلد يازدهم (5379 ،)3

بهبود و افزايش عملکرد در منطقه مورد مطالعه مورد

بهصورت پايه و سرك ،کود
کود نیتروژن مصرفی  

تجزيهوتحلیلقرارگرفت.

فسفر ) ،(P2O5مقدار بذر مصرفی ،تراکم ،تعداد
وجین ،تعداد دفعات آبیاری ،تاريخ کاشت و تاريخ
برداشتبودند.

مواد و روشها
بهمنظور ارزيابی وضعیت تولید در زارعت پنبه با

 اگرچه پروتکل توافق شدهای برای آنالیز خط

روشآنالیزخطمرزی،مطالعهایبهصورتمیدانیدر

بهصورت
مرزی وجود ندارد و در مواردی محققین  

مزارع تولید پنبه فارياب در شهرستانهای علیآباد

کامالً اختیاری يک خط مرزی به دادهها برازش

کتول و آققال در استان گلستان در سالهای زراعی

یدهند اما پنج مرحله کلی را برای آنالیز خط مرزی
م

 1393و  1394انجام شد .استان گلستان در محدوده

انجام شد ( )12که عبارتند از  -1بررسی نمودار
پراکنشدادهها:اينمرحلهازکاربهماکمکمیکندتا

منطقه معتدل شمالی بین  34درجه و  24دقیقه تا 30

با ديد کلیتری روابط بین دو دسته داده را شناسايی

درجه و  1دقیقه عرض شمالی و  13درجه و 11

کنیم که به حدس زدن تابع مناسب برای خط مرزی

دقیقه تا  14درجه و  4دقیقه طول شرقی در بخش

در مراحل بعدی میتواند بسیار مؤثر باشد -2

شمالی کشور واقع شده است .با توجه به شرايط

دستهبندی و گروهبندی نقطه دادهها :در اين مرحله با


اقلیمی ،اين استان از ديرباز در تولید پنبه جايگاه

توجه به پراکنش نقاط و همچنین با کمک گرفتن از

ويژهای داشته است .جامعه آماری اين پژوهش،


متخصصین(دراينجازراعت) و اطالعاتقبلی،متغیر

کشاورزان پنبهکاری بودند که بذر موردنیاز خود را از

مستقل را به گروههايی با فواصل منظم و يا غیرمنظم

جمعآوری
مراکز خدمات تهیه میکردند و چون  

(بسته بهنظر متخصص و کیفیت دادهها) تقسیم

اطالعات موردنیاز در طی سال زراعی انجام میشد

یکنیم  -4حذف دادههای پرت و خارج از
م

کشاورزانی که از طرف مراکز خدمات احتمال

محدودههای مشخص شده  -1آخرين مرحله از کار،


همکاری بهتری را داشتند معرفی شدند (131

برازش يک تابع مناسب به دادههای بهدست آمده در

کشاورز) .بر اين اساس ،تعداد مزارع با استفاده از

مرحله چهارم است که با توجه به نحوه چیدمان

فرمول کوکران ( 94 ،)11مزرعه بهدست آمد که به

دادهها انجام میشود .اين مرحله در نهايت به يک


منظور افزايش دقت 111 ،کشاورز بهصورت تصادفی

مدل برای واکنش حداکثر عملکردها به متغیر مستقل

انتخاب شد .بر اساس فرمول کوکران  pو 1/1 ،q

ختم میشود و در واقع يافتن مقدار عددی ضرايب و

مقدار1/94،zو1/11،dدرنظرگرفتهشدN،حجم

پارامترهای مدل است ( .)12در اين تحقیق با رسم

جمعیتآماریوnحجمنمونهمیباشد.

نمودار پراکنش میزان عملکرد بهدست آمده در هر
مزرعه بهعنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهای
مستقل (مديريتهای زراعی) ،با استفاده از نرمافزار
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 اطالعات مربوط به مديريتهای انجام شده در

تجزيه تحلیل روابط اين متغیرها پرداخته شد .سپس

طی ماههای خرداد تا آبانماه سالهای  93و 94

بهمنظور محاسبه حد بهینه تولید و خالء عملکرد،


جمعآوری گرديد و به بررسی تأثیر عوامل مديريتی


حداقل حد بهینه هر متغیر در روابط درجه يک و در

پرداختهشد.عواملمديريتیموردبررسیشاملمیزان

روابط درجه دوم ،حد بهینه از طريق مشتقگیری و
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قرار دادن مشتق برابر صفر ،محاسبه گرديد .سپس

بهصورت خطی درجه دوم بود حداکثر
عملکرد  

مقادير حد بهینه در فرمول رگرسیونی که از رابطه

عملکرد در مزارع مورد بررسی در مقدار  41تا 01

متغیر و عملکرد حداکثری بهدست آمده بود قرار داده

کیلوگرمنیتروژندرهکتارمشاهدهشد(شکل.)2حد

شد و عملکرد بر اساس حد بهینه بهدست آمد .از

مطلوبنیتروژنمصرفی41کیلوگرمدرهکتاربراورد

اختالف عملکرد بهینه و میانگین عملکرد مزارع مورد

گرديد و در مقادير بیشتر و کمتر از اين مقدار،

بررسی نیز خالء عملکرد محاسبه گرديد و اطالعات

عملکرد کاهش يافت .واکنش گیاهان به عناصر

بهدستآمدهموردتحلیلقرارگرفت.

محدودکننده رشد گیاه از قانون بازده نزولی تبعیت




میکند .عالوهبر اين افزايش عناصر غذايی تا يک حد

نتايج و بحث
رابطه بین عملکرد و تاریخ کاشت :بر اساس نتايج

باعث افزايش عملکرد میگردد و بعد از آن نه تنها
باعث افزايش نمیگردد بلکه ممکن است باعث

بهدست آمده از آنالیز خط مرزی ،حداکثر عملکرد در


کاهشعملکردنیزگردد ،بهخصوصدرموردپنبه که

تاريخ کاشت  9ارديبهشت و قبل از آن مشاهده شد؛

نیتروژن زياد باعث بر هم خوردن توازن رشد رويشی

اما از  9ارديبهشت به بعد رابطه بین عملکرد و تاريخ

و زايشی میگردد .کمبود نیتروژن در پنبه مستقیما با

کاشت بهصورت خطی و منفی با ضريب همبستگی

کاهش کارآيی تبديل مواد فتوسنتزی و بهطور

 1/01بود .بدين معنی که با تأخیر در تاريخ کاشت

غیرمستقیم با محدود ساختن گسترش سطح برگ و

مطلوب ( 9ارديبهشت) عملکرد به میزان  11کیلوگرم

در نتیجه کاهش دريافت انرژی تابشی بر رشد گیاه

به ازای هر روز تأخیر در کاشت از  9ارديبهشت

مؤثر است ( .)13از طرف ديگر وجود نیتروژن به

کاهش میيابد (شکل .)1در نتیجه مطالعاتی که ورادر

مقدار بیش از نیاز گیاه باعث طوالنی شدن دوره رشد

( )2110در منطقه دلتای میسیسیپی جهت بررسی

رويشی میگردد و در نتیجه عملکرد بهعلت افزايش

عکسالعمل پنبه به سه تاريخ کاشت (زود ،متوسط و


پوسیدگی غوزهها کاهش میيابد .کیفیت الیاف نیز به

دير) بهترتیب از اواخر اوريل (اوايل ارديبهشت)،

علت کاهش ظرافت الیاف کم میشود ( .)13افزايش

اوايل ماه می (اواسط ارديبهشت) و اواسط ماه می

قابلیت دسترسی کود نیتروژن برای گیاه از طريق

(اواخر ارديبهشت)انجامداد ،بهايننتیجهرسیدندکه

تقسیط کود ،باعث تحريک رشد و افزايش LAI

میانگین عملکرد و کیفیت الیاف در تاريخ کاشت

(شاخص سطح برگ) میشود .افزايش  LAIو بسته

زودهنگام با ترکمهای کمتر بیشتر از ساير تاريخهای

شدنسريعکنوپیمیتواندتشعشعدريافتیوفتوسنتز

کاشت بود ( .)34هاکومات و همکاران ()2119

را افزايش دهد و باعث افزايش میزان عملکرد گردد

بهدلیل
گزارش کردند که در تاريخ کاشتهای زودتر  ،

( 29و  .)20بهنظر میرسد حد مطلوب مصرف

برخورد مراحل رشد گیاه پنبه با شرايط آب و هوايی

نیتروژن در مزارع مورد بررسی جهت حصول به

مطلوبتر ،تعداد غوزهها ،وزن غوزه ،عملکرد وش و

حداکثر عملکرد حدود  41کیلوگرم نیتروژن خالص

کیفیت الیاف پنبه افزايش میيابد ( .)31بنابراين،

معادل حدود  141کیلوگرم کود اوره میباشد .مین و

شدهاند عملکرد
نسبت به گیاهانی که ديرتر کاشته  

همکاران ( )2113مقدار نیتروژن موردنیاز جهت تولید

باالتریداشتند(1و.)34

 210کیلوگرم الیاف پنبه را  23کیلوگرم در هکتار

رابطه نیتروژن و عملکرد پنبه در مزارع مورد

برآوردکردند(.)41

بررسی :رابطه مقدار نیتروژن مصرفی در مزارع با
57
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شکل  -1رابطه بین عملکرد و تاریخ کاشت.
Figure 1. The relationship between yield and planting date.

شکل  -2رابطه بین نیتروژن و عملکرد در مزارع مورد بررسی.
Figure 2. The relationship between yield and Nitrogen fertilizer.

رابطه فسفر و عملکرد پنبه در مزارع مورد بررسی:

پايینتر از توصیه کودی موسسه
کاربرد کود فسفات  ،

رابطهفسفروعملکرددرمزارعموردبررسینیزمانند

تحقیقات خاك و آب (مقادير کمتر از  44کیلوگرم

نیتروژنبودوازتابعدرجهدومتبعیتمیکرد(شکل

فسفات در هر هکتار) عملکرد وش را بهصورت

)3وباافزايشمصرففسفرتا41کیلوگرمدرهکتار

معنیدار کاهش داد ( .)21در پژوهش ونگ و


عملکرد پنبه افزايش يافت (شکل  .)3حد مطلوب

همکاران()2111کارايیاستفادهازفسفاتموجوددر

فسفر  41کیلوگرم در هکتار براورد گرديد 44 .درصد

خاك در گیاه پنبه کمتر از گندم (Triticum

از مزارع پنبه مورد بررسی کمتر از حد بهینه از فسفر

) aestivum Lو لوپین ) (Lupinus albusتشخیص

استفاده میکردند و سهم خالء عملکرد ناشی از

داده شد .بنابراين تأمین فسفات موردنیاز پنبه از طريق

مصرف کمتر از حد بهینه 34 ،درصد براورد گرديد.

کودهای شیمیايی بیش از ساير گیاهان زراعی حائز

جعفر آقايی و جاللی ( )2114نیز گزارش کردند که

اهمیتاست(.)11
y = 58x + 1300 y = -113x + 9860
R² = 0.9397
R² = 0.9576
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شکل  -4رابطه بین عملکرد و مقدار بذر مصرفی.
Figure 4. The relationship between yield and seed rate.

Figure 3. The relationship between phosphorus and yield.
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رابطه مقدار بذر مصرفی و عملکرد پنبه در مزارع

جمعیت گیاهی حداکثر فشار را بر تمام عوامل تولید

مورد بررسی :شکل ( )4رابطه بین حداکثرهای

وارد کند .تعیین مناسبترين تراکم بوته در واحد

عملکرد منطقه مورد مطالعه و مقدار بذر مصرفی را

سطح نیز يکی از مهمترين اصول بهزراعی در افزايش

یدهد .با افزايش مقدار بذر مصرفی از 31
نشان م 

تولید محصول میباشد .عوامل مؤثر بر تراکم بوته

کیلوگرم در هکتار تا  11کیلوگرم در هکتار عملکرد

عبارت از شرايط خاك ،ظرفیت تولیدی محیط ،حجم

حداکثری مزارع به صورت خطی با ضريب تبیین

گیاه ،قدرت ترمیم فضا ،عادت گیاه ،هدف تولید و

 1/94افزايش يافت .مصرف بیشتر از  11کیلوگرم در

رقابت علفهای هرز میباشد .افزايش تراکم در حد

هکتار بذر باعث کاهش عملکرد حداکثری مزارع

مطلوب سبب کاهش رشد ،بیوماس و تولید بذر

بهدستآمدهمقدار
گرديد(شکل .)4باتوجهبهنتايج 

علفهایهرزمیشود(.)14امروزهدرتعیینجمعیت

بذر مناسب جهت کاشت با توجه به کیفیت بذر و

گیاهی پنبه فقط عملکرد الیاف را در نظر نمیگیرند،

شرايط خاك 11 ،کیلوگرم میباشد .مصرف بیشتر بذر

بلکه تأثیر جمعیت گیاهی بر ويژگیهای رشد رويشی

عالوهبر افزايش هزينه تولید باعث افزايش تراکم و


پنبه که به لحاظ برداشت مکانیزه و سهولت برداشت

احتماال رقابت بیشتر گیاهان بر سر منابع مشترك و

دارای اهمیت میباشد ،نیز مورد توجه است .تراکم

محدود از جمله عناصر غذايی و آب شده و کاهش

بوته عالوه بر تأثیر روی ارتفاع بوته میتواند باعث

نفوذ نور به درون کنوپی گیاه و در نتیجه افزايش

تشکیلاولینشاخهجانبیدرارتفاعوگرهباالتریدر

ريزش گل و غوزهها را باعث میگردد که در نهايت

ساقه اصلی نسبت به سطح زمین شود و اين موضوع

کاهشعملکردرادرپیخواهدداشت(.)21

ممکن است برای برداشت مکانیزه مزيت محسوب

رابطه تراکم و عملکرد :با توجه به شکل ( )1با

شود(.)9

افزايش تراکم گیاهی ،عملکرد حداکثری مزارع

 در اين خصوص نظرات متفاوتی وجود دارد.

یيابد و در تراکمهای  0تا  0بوته در
افزايش م 

تراکمهای  0تا
سیبرت و همکاران ( )2114عدم تأثیر  

مترمربع ،خط رگرسیونی تقريبا افقی شده و از

 14بوته در مترمربع را بررسی صفات رويشی پنبه

تراکمهایبیشتراز0بوتهدرمترمربع،عملکردکاهش


گزارش نمود ( )21اما بدنارز و همکاران ()2111

بهنظر میرسد تراکم مطلوب 0 ،تا 0
میيابد .بنابراين  

گزارش کردند که اندازه و تعداد غوزهها و در نتیجه

بوتهدرمترمربعمیباشد(شکل.)1

عملکرد به واسطه تغییر در تراکم بوتهها تغییر میکند

 از عوامل مؤثر بر عملکرد هر محصول از جمله

( .)3زی و همکاران ( )2114نیز گزارش کردند که

پنبه ،تراکممناسب بوتهمیباشد .عملکرد هر محصول

بیشترين عملکرد پنبه در تراکمهای  11111و 00111

زراعی حاصل رقابت برون و درون بوتهها برای

بوته در هکتار مشاهده شد و اختالف معنیداری نیز

عوامل محیطی رشد است .حداکثر عملکرد زمانی رخ

بین اين دو تراکم مشاهده نکردند ( .)14حتی در

میدهد که اين رقابت به حداقل خود رسیده و گیاه

برخی از پژوهشها با افزايش تراکم ،کاهش عملکرد

بتواند از عوامل محیطی (آب ،هوا ،نور ،عناصر غذايی

ارقام پنبه که بهصورت آبی کشت میشوند گزارش

و خاك) موجود حداکثر استفاده را نمايد ( )14و

شدهاست(.)4
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Figure 5. The relationship between yield and density.
رابطه عملکرد و تعداد آبیاری :رابطه بین آبیاری و

وضعیت خاك از نظر شوری و بافت دارد .بعد از

بهصورتتابع
عملکردهایحداکثرمنطقهموردمطالعه 

کاشت تا سبز شدن بذر در مناطقی که ذخیره رطوبتی

دو تکهای بود که بر اساس شکل  4حداکثر عملکرد

کافی در خاك باشد ،آبیاری انجام نمیشود .در برخی

در منطقه مورد مطالعه در  4آبیاری بهدست آمد و

بهدلیل تأخیر در کاشت و کم بودن
از مزارع نیز  

منحنیتا4مرتبهآبیاری،روندصعودیداشتاماپس

رطوبت خاك ،در مرحله جوانه زنی گیاه ،فقط يک يا

از آن ،عملکرد با افزايش تعداد آبیاری تغییر نکرد.

دو نوبت آبیاری سبک انجام میشد که آبیاری دوم به

بهنظر میرسد تعداد آبیاری  4مرتبه در طول دوره


منظور مرطوب نگه داشتن خاك و ممانعت از سله

رشد پنبه در منطقه مورد مطالعه جهت نیل به حداکثر

بستن خاك و خروج راحتتر بذر از خاك انجام

صرفهجويیدرآبمناسبباشد.میزانآب
عملکردو 

میگرفت .نتايج پژوهشهای پريرا و همکاران


قابل دسترس گیاه از طريق کمک به افزايش جذب

()2119درآسیایمرکزینشاندادکمآبیاریمتوسط

مواد غذايی و فتوسنتز ،تأثیر مثبتی بر افزايش وزن

بهعلت صرفهجويی در مصرف آب و افزايش کارآيی


غوزه میگذارد .البته بايد توجه داشت که در صورت

مصرف آب برای گیاه پنبه مناسب است در حالیکه

تامینآبکافی(بهاندازهتبخیروتعرقپتانسیل)گیاه

کم آبیاری شديد ،اگر چه باعث صرفه جويی زياد در

بیشتر به رشد سبزينهای (رشد بوته) گرايش يافته و با

مصرف آب میگردد ولی منجر به کاهش عملکرد

افزايش ريزش گل ،افت عملکرد شديدی خواهد

گرديده که ممکن است از نظر اقتصادی مقرون به

داشت.شدتخسارتناشیازآبیاریزياد(کافی)در

صرفه نباشد ( .)22قربانی نصرآباد و هزارجريبی

مناطق خشک کشور ،کمتر از مناطق مرطوب نظیر

( )1309گزارش کردند که حساسترين مراحل رشد

استان مازندران و گلستان است ( .)24در شرايط تنش

پنبهازنظرتنشآبیدرمنطقهگرگان،مراحلگلدهی

رطوبتی ،کاهش عملکرد عمدتا به دلیل کاهش تعداد

و اوج گلدهی میباشد و  بهترين تیمار آبیاری ،تیمار

غوزه میباشد و اين کاهش به کم شدن تعداد گل و

 01درصد نیاز آبی بود .زمان آبیاری مزارع بستگی به

تنشهای
بهويژه در  
غوزههای تشکیل شده  ،
سقط  

وضعیت و دسترس بودن آب داشت ( .)4اکبری

شديد زمان رشد زايشی ،مربوط میگردد ( .)23تعداد

نودهی ()2111گزارشکرد کهبا کاهش 21درصدی

آبیاریبستگیبهمیزاندسترسیبهآب،تاريخکاشت،

مقدار آب مصرفی عمالً کاهش عملکرد محصول
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مشاهده نگرديده است .همچنین با کاهش  11درصد

مطالعه  34درصد بود ،مديريت درست آبیاری و

آب مصرفی تنها  11درصد کاهش عملکرد مشاهده

آبیاری در مراحل حساس رشد گیاه نیز از اهمیت

شده است ( .)2بر اين اساس با توجه به اين که سهم

خاصیبرخورداراست.

آبیاری در ايجاد خالء عملکرد پنبه در منطقه مورد

y = -54.286x + 3969.5
R² = 0.0976

y = -339.53x + 75826
R² = 0.5873
5000 y = 102.84x - 16958
R² = 0.9483
4000
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)کیلوگرم در هکتار(عملکرد
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1000
0

0
7
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220

2
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شکل  -6رابطه عملکرد و تعداد آبیاری در منطقه مورد مطالعه
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Figure 2. The relationship between yield and irrigation.
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Figure 2. The relationship between yield and day of year.

رابطه عملکرد و تاریخ برداشت :تاريخ برداشت در

 در وضعیت اول که از روز  101مصادف با 24

منطقه بستگیبهدرصدباز شدن غوزهها ،قیمت بازار،

شهريور تا  211روز بعد از اول فروردين ،مصادف با

شرايط آب و هوايی و دستیابی به کارگر دارد .در

13مهرماه،میباشدهرچهبرداشتديرترانجامشود

برخی موارد تأخیر در کاشت و يا بارندگی زودهنگام

عملکرد نیز افزايش میيابد و شیب اين افزايش به

پايیزه ،باعث خیس شدن بوتهها ،الیاف پنبه و زمین

ازای هر روز تأخیر 112 ،کیلوگرم در هکتار میباشد.

شده بنابراين کار برداشت مشکل گرديده و تاريخ

در اين مرحله خط رگرسیونی درجه اول دارای

بهدلیل
برداشت به تأخیر میافتد .تأخیر در برداشت  

ضريب تبیین حدود  ،1/91همبستگی باالی رابطه

برخورد با بارانهای پايیزه میتواند باعث تأخیر در

عملکرد حداکثری مزارع با تاريخ برداشت را نشان

عملیات آمادهسازی زمین و کاشت محصوالت پايیزه

میدهد.علتافزايشعملکردباتأخیردربرداشتدر

گردد،بههمینعلتکشاورزانسعیمیکننددراولین

بهعلت افزايش غوزههای
اين مرحله ممکن است  

فرصت ممکن اقدام به برداشت پنبه کنند .شکل 0

رسیده و دريافت مجموع حرارتی بیشتر توسط گیاه

بهصورت
رابطه بین عملکرد و تاريخ برداشت را که  

باشد.

تابعسهتکهایمیباشدنشانمیدهد.باتوجهبهروند

 در وضعیت دوم که بین  211تا  211روز از اول

تغییرات عملکرد نسبت به تاريخ برداشت مزارع مورد

فروردين مصادف با  14تا  19مهرماه میباشد،

مطالعه،میتوانسهوضعیتذيلرامشاهدهنمود:

عملکرد نسبت به تاريخ برداشت تغییر چندانی
نمیکندونمودارخطرگرسیونیدراينشرايطتقريبا
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نشريه توليد گياهان زراعی ،جلد يازدهم (5379 ،)3

حالت افقی دارد .در اين شرايط حداکثر عملکرد در

خورشیدیمعادل  9ارديبهشتبود وبا قراردادناين

مزارعمشاهدهمیگردد.

عدد در رابطه رگرسیونی عملکرد و تاريخ کاشت

 در وضعیت سوم که از تاريخ  21مهرماه به بعد

بهعنوان عملکرد پتانسیل در
)  (y=-54.32x+6225.7

میباشد با تأخیر در برداشت ،عملکرد نیز کاهش

نظرگرفتهشد.بنابراينبرایحصولبهعملکرد4211

میيابد ،به عبارت ديگر خط رگرسیونی حداکثرهای


کیلوگرم در هکتار ،بايد تا قبل از  9ارديبهشت در

عملکرد مزارع منطقه مورد مطالعه نسبت به تاريخ

منطقه مورد مطالعه اقدام به کشت نمود .برای ساير

کاشت سیر نزولی دارد .دلیل اين امر احتماال برخورد

متغیرها نیز بر اساس حد بهینه محاسبه شده و معادله

محصولبهسرمایپايیزهوياافزايشغوزههاینارس

رگرسیونیمربوطهپتانسیلعملکردمحاسبهگرديد.

در هنگام برداشت به علت عدم دريافت مجموع

 جدول1خالصه نتايج مربوط به آنالیز خطمرزی

حرارتیالزموکشتديرهنگاماينمزارعبودهاست.

بههمراه میانگین عملکرد پتانسیل برآورد شده و خالء


 در مجموع میتوان گفت که بهترين تاريخ

عملکرد را نشان میدهد .عملکرد پتانسیل محاسبه

برداشتمنطقهاز14تا19مهرماهمیباشدوبرداشت

شده برای منطقه مورد بررسی برابر با  4102کیلوگرم

بهدلیل افزايش غوزههای نارس و تأخیر در
زودتر  

در هکتار و خالء عملکرد برابر با  1421کیلوگرم در

بهدلیل برخورد به به سرمای پايیزه باعث
برداشت  

هکتار برآورد شدند .متوسط عملکرد مزارع مورد

بهدست
کاهش عملکرد میگردد .با توجه به نتايج  

بررسی نیز بهعنوان عملکرد واقعی منطقه و برابر با

آمده از اين تحقیق میتوان بیان کرد که برداشت به

2410کیلوگرمدرهکتاردرنظرگرفتهشد01.درصد

موقع پنبه در منطقه که تحت تأثیر تاريخ کاشت و

ازمزارعموردبررسیازنظرتاريخکاشت01،درصد

دسترسی به کارگر نیز میباشد از عوامل تأثیرگذار بر

از نظر کود نیتروژن 44 ،درصد از نظر فسفر )،(P2O5

عملکرد اين محصول در منطقه بود .البته با توجه به

 43درصد از نظر بذر مصرفی 01 ،درصد از نظر

اينکه اگر تمام مزارع در يک محدوده زمانی مشخص

تراکم 04 ،درصد از نظر آبیاری و  14درصد از نظر

اقدام به برداشت نمايند احتماال با محدوديت کارگر

تاريخ برداشت خارج از حد بهینه بودند .خالء

فصلی مواجه خواهند شد ،اين امر لزوم توسعه

محاسبه شده در اين تحقیق حدود  31درصد عملکرد

برداشت مکانیزه را نشان میهد .البته با توجه به

پتانسیلبود.

اهمیت اشتغالزايی که اين محصول و برداشت آن در

 آنالیز خط مرزی استفاده شده در اين تحقیق

منطقه مورد مطالعه دارد ،تحقیقات بیشتر و راههای

عالوهبر برآورد میزان خالء عملکرد ،داليل اين خالء


جايگزين جهت اشتغال کارگران فصلی نیز بايد مورد

بهصورت روشن
محدوديتهای عملکرد را نیز  

و يا 

توجهقرارگیرد.

بهعنوان مثال با توجه به شکل 1
نشان میدهد  ،

بهمنظور محاسبه
براورد خالء عملکرد و دالیل آن  :

میتوانفهمیدکهتاريخکاشتمطلوبجهتحصول


خالء عملکرد در مزارع مورد بررسی حداقل بهینه

به عملکردی در حدود4211کیلوگرم در هکتار،تا9

متغیر در رابطه رگرسیونی مربوطه قرار داده شد و

ارديبهشت ماه میباشد .با توجه به اينکه حدود 01

جدول  1تهیه گرديد بر اين اساس حداکثر عملکرد

درصد از کشاورزان منطقه مورد مطالعه در تاريخ

مشاهده شده در تاريخ کاشت  41روز از اول سال

کاشت نامطلوب اقدام به کاشت میکنند کاشت پنبه
در تاريخ مناسب میتواند منجر به افزايش و بهبود
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عملکرد پنبه گردد .همچنین بر اساس شکل  2حد

عملکرد است و تمامی نقاطی که زير خط قرار

مطلوب نیتروژن مصرفی جهت رسیدن به عملکردی

گرفتهاند شرايطی را داشتهاند که ساير عوامل باعث


در حدود  4111کیلوگرم در هکتار حدو  41تا 01

محدوديت پاسخ عملکرد به میزان متغیر مستقل

میباشد در شکلهای  1تا ،0
کیلوگرم نیتروژن  

شدهاند خالء عملکرد نیز از اختالف بین عملکردهای


باالترين عملکرد در هر بخش از نمودار به معنی

واقعی و عملکردهای قابل حصول محاسبه گرديد

حداقل مقدار الزم از آن نهاده جهت دستیابی به آن

(.)12


جدول  -1نتایج آنالیز خط مرزی بههمراه محاسبه پتانسیل و خالء عملکرد پنبه.
Table 1. The results of boundary line analysis as well as estimated potential and yield gap.

بذرمصرفی

فسفر

نیتروژن

تاريخکاشت

(کیلوگرمدرهکتار)

(کیلوگرمدرهکتار)

(کیلوگرمدرهکتار)

(روزسال)

)(Kg.ha-1

P2O5 fertilizer
)(Kg.ha-1

Fertilizer N

)(KgN.ha-1

50

40

65

40

63

64

70

80

4200

4172

4085

4252

2657

2657

2657

2657

1543

1515

1428

1595

37

36

35

37

Seed

میانگین
Average

تاريخبرداشت
(روزسال)
( harvest date)DOY

Sowing date
()DOY

متغیر

حدبهینه
Minimum optimal level
درصدمزارعخارجازحدبهینه
)Farmers out of optimal (%
عملکردبراساسحدبهینه
)Yield at optimal (kg ha-1
متوسطعملکرد)(Kg.ha-1
)Average Yield (kg ha-1

خالءعملکرد
)Yield gap (kg ha-1
درصدخالءعملکرد
)Yield gap (%

تراکم
تعدادآبیاری
Irrigation

(بوتهدرمترمربع)

متغیر

Density

)(Plant/m2

-

200

4

7

حدبهینه

-

16

74

71

Minimum optimal level
درصدمزارعخارجازحدبهینه

4082

3696

4031

4140

)Farmers out of optimal (%
عملکردبراساسحدبهینه

2657

2657

2657

2657

)Yield at optimal (kg ha-1
متوسطعملکرد)(Kg.ha-1

1425

1039

1374

1483

خالءعملکرد

35

28

34

36

)Yield gap (kg ha-1
درصدخالءعملکرد
)Yield gap (%
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)Average Yield (kg ha-1

5379 ،)3(  جلد يازدهم،نشريه توليد گياهان زراعی

، کیلوگرم در هکتار11 بذر مصرفی مناسب حدود

نتيجهگيری

4  و، بوته در مترمربع0  تا0 تراکم مطلوب حدود

 متوسط عملکرد پنبه،بهدست آمده
   بر اساس نتايج

مرتبه آبیاری در مرحله داشت و جهت حصول به

1394  و1393 در منطقه مورد مطالعه در سالهای

 روز از اول41 حداکثر عملکرد تاريخ کاشت قبل از

 عملکرد قابل. کیلوگرم در هکتار بود2410 بهمیزان


 البته کشتهای خیلی زودهنگام نیز ممکن است،سال

 کیلوگرم در هکتار برآورد شد که4102 حصول

،خطر برخورد به سرمای بهاره را در پی داشته باشد

 کیلوگرم1421 نشاندهنده خالء عملکردی در حدود


 اولین تاريخ کاشت،بر اساس بررسیهای اين تحقیق

 با استفاده از آنالیز خط مرزی حد بهینه.در هکتار بود

.فروردينماهبود21مزارعپنبهدرمنطقهموردمطالعه

عوامل مديريتی مورد بررسی جهت دستیابی به اين

 روز از اول سال به211 و تاريخ برداشت حدود

 بر اساس اين نتايج.عملکرد شناسايی شدند

ارديبهشتوياقبلازآناقدام9ترتیبمعادلحدود

توصیههايی که میتوان جهت افزايش عملکرد و رفع


مهرماه14به کشتنمود وتاريخبرداشت مناسبنیز

کیلوگرم41مصرفحداقل:خالءانجامدادعبارتنداز

.میباشد

 کیلوگرم در41  مصرف حداقل،در هکتار نیتروژن
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