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 رایج و کم خیلیمقایسه عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف 
  

   1داز  مینا یوسفی ،1، امید سنچولی1مجید عالیمقامسید، 1فر فرشید قادري*
  2غر میرياص و علی

 سسه تحقیقات پنبه کشورؤم2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه زراعت، 1

    30/2/91: تاریخ پذیرش؛ 7/8/90 :تاریخ دریافت

  1چکیده
تنظیم فواصل ردیف کاشت . باشد  میمؤثرهاي مدیریتی بر عملکرد، رسیدگی و کیفیت الیاف پنبه  روش

طور معمول پنبه در فواصل ردیف بین  به. باشد  پنبه می افزایش عملکردردیک روش مدیریتی عنوان  به
عنوان یک   بهکم تولید پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی. گردد متر کشت می  سانتی70- 100

منظور آزمایش به این . یه شده استهاي تولید ارا روش اقتصادي براي افزایش عملکرد و کاهش هزینه
فواصل ردیف  و) متر  سانتی20 (کم هاي کاشت با فواصل ردیف خیلی ي ارزیابی اثرات سیستماي برا مزرعه
گلستان، ساحل و (، عملکرد و کیفیت الیاف سه رقم پنبه پوشش تاجبر بسته شدن ) متر  سانتی80 (رایج
 20 در فاصله ردیف کاشت پوشش تاج ننتایج نشان داد که بسته شد. در گرگان صورت گرفت) سپید

 20رد نیز در فاصله ردیف کعمل.  رخ دادرایج روز زودتر از فاصله ردیف 18-36متر در حدود  سانتی
متر   سانتی20علت افزایش عملکرد در فاصله ردیف . متر بود  سانتی80تر از فاصله ردیف  متر بیش سانتی

  افزایش دریافت تشعشع در نتیجه افزایش تعداد قوزه در واحد سطح و،متر  سانتی80نسبت به فاصله ردیف 
کلی نتایج طور  به. کیفیت الیاف بین دو سیستم کاشت اختالفی مشاهده نشداز نظر.  بودپوشش تاجتوسط 

عنوان یک راهکار زراعی در   بهدتوان  میکم  نشان داد که سیستم کاشت در فواصل ردیف خیلیپژوهشاین 
  .شودافزایش عملکرد پنبه به کشاورزان توصیه 

  
  تشعشع، تراکم بوته، کم  خیلی فاصله ردیف، پنبه: کلیديهاي واژه

                                                   
 akranghaderi@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 حداکثر از ظرفیت محیط براي تولید گیاهان امري بسیار   استفادهدرزراعی هاي صحیح مدیریت  روش

 در راستاي افزایش عملکرد و به حداکثر رساندن تواند ترین شرایط رشد می مهم بوده و تعیین مناسب
یی آضرب تشعشع خورشیدي، کار صورت حاصل کلی عملکرد بهطور به. نظر باشد دوروري از محیط م بهره

 دریافت شده و مقدار تشعشع) شاخص برداشت(مصرف نور، اختصاص مواد تولید شده به عملکرد 
 پوررضا و 2001؛ روبرتسون و همکاران، 2002ریزعلی و همکاران، (شود  توسط گیاه محاسبه می

 و در عناصر غذاییتحت شرایط عدم محدودیت آب و  ).2008مکاران، ؛ راحمی و ه2008همکاران، 
ترین عوامل  مهممقدار تشعشع دریافت شده توسط گیاه از  ،ها و آفات هاي هرز، بیماري غیاب علف

  ). 1980کوستا و همکاران،  (باشد میکننده عملکرد گیاهان زراعی  تعیین
فاصله ردیف و آرایش افتی توسط گیاه تنظیم  بر مقدار تشعشع دریمؤثریکی از عوامل مدیریتی 

گیرد  متر صورت می  سانتی70-100 فواصل ردیف بین با طور معمول کشت پنبه به .باشد میکاشت 
هاي اخیر به سیستم مدیریتی افزایش تراکم بوته پنبه از طریق  در سال). 2007قادري،  قجري و اکرم(

 شده است عملکرد توجه افزایش راهکاري در جهت عنوان  بهUNR(1(کم  کشت با فاصله ردیف خیلی
 بادر این سیستم، پنبه ). 2009؛ ردي و همکاران، 2007؛ ویلسون و همکاران، 2000جاست و کوترن، (

در سیستم کشت ). 2001 و همکاران، سوری(شود   میکشت متر  سانتی18-25فواصل ردیف بین 
UNR دریافت پوشش تاجنتیجه بسته شدن زودتر در . گیرد زودتر صورت می پوشش تاج بسته شدن ،

این سیستم تبخیر همچنین در . یابد ن کارایی مصرف نور نیز افزایش میدنبال آ تشعشع توسط گیاه و به
ك در اختیار گیاه قرار تري از آب موجود در خا یافته و در نتیجه سهم بیش از سطح خاك کاهش

  ).2009، ؛ ردي و همکاران2001رن، جاست و کوت(گیرد  می
با  بر عملکرد پنبه و مقایسه آن با سیستم کشت کم خیلیردیف در زمینه اثرات کشت با فواصل 

اي ویلسون و همکاران  در مطالعه. است   مطالعات مختلفی صورت گرفتهCR(2 (رایجفاصله ردیف 
تر از سیستم  یشربع بم تر و تعداد قوزه در متر  کوتاهUNRبیان داشتند ارتفاع پنبه در سیستم ) 2007(

.  بودرایج سیستم کشت تر از  درصد بیش10همچنین عملکرد نیز در این سیستم . باشد  میCRکشت 
 و عملکرد وش مربع در مترگزارش کردند که تعداد قوزه ) 2009( ردي و همکاران ي دیگردر مطالعه

                                                   
1- Ultra Narrow Row (UNR) 
2- Conventional Row (CR) 
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 خود مشاهده کرد در مطالعه) 1996(داولینگ . باشد  میCRتر از سیستم کشت   بیشUNRدر سیستم 
برده علت افزایش  نام.  استCRتر از سیستم کشت   درصد بیش15 عملکرد پنبه UNRکه در سیستم 
  .کردها در این سیستم بیان  تر بوته اکم بوته باالتر و توزیع یکنواختعملکرد را تر

انجام لفی ف نیز مطالعات مخت بر کیفیت الیاکم خیلیدر زمینه اثرات سیستم کاشت با فاصله ردیف 
گیرد و  ثیر فواصل کاشت قرار نمیأت  که کیفیت الیاف تحتدهد نشان میبرخی از مطالعات . است شده 

هیتهولت و ( باشد می مشابه CR و سیستم کاشت UNRسیستم کاشت هر دو کیفیت الیاف در 
یت الیاف  کاهش کیفاز مطالعات،برخی در که  در حالی). 2007ویلسون و همکاران، ؛ 1993همکاران، 

بردگان  نام). 1975 بریدج و همکاران، ؛1977فولر و ري،  (مشاهده شده است UNRدر سیستم کاشت 
ها در زیر  و قرارگیري قوزه پوشش تاج را بسته شدن سریع علت کاهش کیفیت الیاف در این سیستم

  .همراه کاهش اندازه قوزه گزارش کردند ، کاهش طول دوره رشد قوزه بهپوشش تاج
 بر 1950باشد و از دهه  نمی در جهان موضوع جدیدي کم خیلیتم کاشت با فاصله ردیف سیس

 در آن زمان .است   صورت گرفته در این زمینه متعدديهاي پژوهش پنبه گیاهان مختلف و از جمله
هاي   و همچنین کمباین خیلی باریک ردیف کارهاي مخصوص کشت پنبه در فواصل ردیفدلیل نبود به

ردیف  اما با ساخت .، این سیستم کاشت کنار گذاشته شد در فواصل ردیف باریکبرداشت وش
 این هاي برداشت در این فواصل ردیف، کارهاي کشت پنبه در فواصل ردیف خیلی باریک و کمباین

با ایسه یی این سیستم در مقآبا توجه به کار . قرار گرفتگران پژوهشمورد توجه دوباره سیستم کاشت 
از . باشد این زمینه الزامی میدر روي پنبه  ها پژوهش توجه به ها، هنتی و کاهش هزینسیستم کشت س

ه رقم پنبه در استان  سبر رایج و کم خیلیمنظور بررسی اثرات فواصل ردیف   بهپژوهشرو این  این
  .گرفت  گلستان صورت

  
 ها مواد و روش

 علوم کشاورزي و منابع طبیعی  دانشگاه1 در مزرعه تحقیقاتی شماره 1390 در سال پژوهشاین 
 دقیقه شرقی 19 درجه و 54 دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 49 درجه و 36گرگان با عرض جغرافیایی 

رسی سیلتی و فت خاك مزرعه آزمایشی از نوع لوم با.  متر از سطح دریا انجام شد90و با ارتفاع 
  .باشد  میمتر  میلی607 متوسط بارندگی سالیانه  و9/7-8اسیدیته خاك 
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. شد  تکرار اجرا3هاي کامل تصادفی در  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك صورت کرت آزمایش به
 80 و 20  کاشتفاصله ردیف فرعی شامل عاملو پنبه  سپید  وساحلارقام گلستان،  اصلی شامل عامل
 ششهر کرت در د و ش  متر در نظر گرفته  سانتی20ها  فاصله روي ردیف در تمام تیمار.  بودمتر سانتی

زنی و  در هر محل کاشت، تعداد چهار بذر پنبه قرار گرفته و پس از جوانه. دکشت ش متر 6خط به طول 
اساس بر. نظر، عملیات تنک صورت گرفت سبز شدن، در مرحله چهار برگی، براي رسیدن به تراکم مورد

گرم در هکتار کود فسفاته کیلو 150صورت اوره و  نیتروژن بهگرم در هکتار  کیلو200توصیه کودي، 
تریپل مصرف شد که همه کود فسفره و نیمی از کود نیتروژن قبل از کاشت و  فسفاتصورت سوپر به

در طول فصل رشد علیه آفات شته، کرم قوزه و . دهی استفاده شد نیتروژن در مرحله گلکود مانده  باقی
هاي هرز در طول فصل رشد، عملیات  لفبراي کنترل ع. هاي مناسب مبارزه گردید کش عسلک با آفت

  . مطابق با نیاز پنبه صورت گرفتنشتیصورت  عملیات آبیاري به. انجام شدوجین دستی 
تیمارهاي مختلف از زمان سبز شدن تا مرحله باز شدن قوزه، سه  منظور تعیین سطح برگ در به

زمان با  هم. گیري شد زهاندا 1سنج دلتا تی بوته برداشت و سطح برگ آن توسط دستگاه سطح برگ
براي . گیري شد نیز اندازه پوشش تاج توسط  شدهگیري سطح برگ، مقدار تشعشع دریافت اندازه
 هر بار در. ستفاده شدا 802 مدل ال پی از دستگاه اکیوپار  شدهگیري تشعشع دریافت اندازه
 11در ساعت  پوشش تاج زیر گیري در  و دو اندازهپوشش  تاجیري در باالي گ برداري، یک اندازه نمونه
  شده براي ثبت تشعشع صورت گرفت و با توجه به اعداد قرائت شده، مقدار تشعشع دریافت13الی 

سازي شاخص سطح برگ و تشعشع دریافت  ی براي کم.در هر مرحله تعیین شد پوشش تاجتوسط 
نورسورسی،  ( شددر مقابل روز پس از کاشت از تابع لجستیک زیر استفاده پوشش تاجشده توسط 

2004(:  
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روز پس از کاشت، : dap، پوشش  تاج توسط شاخص سطح برگ یا تشعشع دریافت شده: y که در آن،
ymax :،حداکثر شاخص سطح برگ یا حداکثر تشعشع دریافت شدهa  :وپارامتر تابع  b : مدت زمان تا

تشعشع دریافت شده  درصد 50رسیدن به ان تا شاخص سطح برگ یا مدت زم درصد 50رسیدن به 
  .باشد  میپوشش  تاجتوسط 

                                                   
1- Delta T 
2- AccuPAR, model LP 80 
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صورت تصادفی انتخاب و   بوته به10منظور بررسی اجزاي عملکرد در پایان فصل از هر کرت  به
 و ارتفاع اولین قوزه از سطح  ارتفاع بوتهمربع،تعداد قوزه در مترصفات تعداد قوزه در بوته، وزن قوزه، 

منظور تعیین عملکرد در هر کرت، پس از حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي  به. برداري شد  یادداشتزمین
پس از برداشت وش، الیاف از بذر .  خط وسط وش برداشت گردید4کرت و حذف دو خط کناري، از 

ول گیري کیفیت الیاف شامل ط اندازه.  کیفیت الیاف استفاده شدگیري  الیاف جدا شده براي اندازه.شدجدا 
سسه ؤ در مHVI1الیاف، استحکام الیاف، ظرافت الیاف، یکنواختی الیاف و درصد کشش با دستگاه 

  .انجام شد SAS افزار نرمبا ها  تجزیه و تحلیل داده. تحقیقات پنبه کشور صورت گرفت
  

 نتایج و بحث
اصل ودر مقابل روز پس از کاشت در فارقام پنبه روند تغییرات شاخص سطح برگ ) 1 (در شکل

شود حداکثر شاخص سطح برگ در  که مالحظه میطور همان. است  ه شدهی ارارایج و کم خیلیف یرد
که حداکثر  طوري به. بود متر  سانتی80تر از فاصله ردیف   ارقام بیش در همهمتر  سانتی20فاصله ردیف 

 6/7، 1/7  تیبتر ید به در ارقام گلستان، ساحل و سپمتر  سانتی20شاخص سطح برگ در فاصله ردیف 
. ) 1 جدول ( بود0/2 و 1/2، 3/2ترتیب   بهرایج این شاخص در فاصله ردیف که  در حالیبود 0/6و 
 متر، شاخص سطح برگ بحرانی افزایش  سانتی20 به 80ت دیگر با کاهش فاصله ردیف از عبار به

سطح برگ بحرانی که در ارقام گلستان، ساحل و سپید با کاهش فاصله ردیف، شاخص  طوري ه بیافت،
  ).1شکل ( برابر افزایش یافت 88/2 و 57/3، 09/3ترتیب  به
  

برآورد پارامترهاي مدل لجستیک در توصیف روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام پنبه در مقابل زمان  -1جدول 
  .متر  سانتی80 و 20پس از کاشت در فواصل ردیف 
  متر  سانتی80    متر  سانتی20

  
ymax a  b  2R    ymax a  b  2R  

  93/0  6/60±38/3  2/4±8/2  3/2±27/0    95/0  64±6/2  4/9±98/1  1/7±58/0  گلستان
  98/0  4/58±68/3  3/4±13/3  1/2±28/0    95/0  7/66±45/2  1/9±82/1  6/7±61/0  ساحل
  98/0  6/60±84/1  6±58/1  2±12/0    93/0  7/63±35/3  3/10±58/2  6±59/0  سپید

ymax :حداکثر شاخص سطح برگ، a :امتر تابع و پارb :درصد شاخص سطح برگ50 رسیدن به مدت زمان تا .  

                                                   
1- High Volume Instrumentation 
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در طول فصل زراعی در فاصله  پوشش تاج روند تغییرات شاخص سطح برگ و نسبت نور دریافت شده توسط - 1شکل 

گر روند و ممتد نشان رخط غی(متر   سانتی80 و) گیري شده ها بیانگر نقاط نمونه خط ممتد نشانگر روند و دایره (20ردیف 
نقاط مشخص شده با پیکان بر  (،)ج(و سپید ) ب(، ساحل )الف(در ارقام گلستان ) گیري شده ها بیانگر نقاط نمونه لوزي

  ).باشد  میپوشش  تاج درصد 90دهنده زمان بسته شدن  روي نمودارهاي شاخص سطح برگ نشان
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ر سه رقم گلستان، ساحل و سپید، نشان  دمتر سانتی 20 بررسی میزان جذب نور در فاصله ردیف
  زمان بستهکوتاه شدن، باعث متر سانتی 20-80داد کاهش فاصله ردیف کشت پنبه در هر سه رقم از 

 در ارقام متر سانتی 20جذب نور در فاصله ردیف درصد حداکثر . )1شکل ( شدپوشش تاجشدن  
حداکثر جذب نور در فاصله که  حالیبود در درصد  95 و 96، 97ترتیب  گلستان، ساحل و سپید به

 درصد بسته 50همچنین زمان تا .  درصد بود90 و 96، 83ترتیب  ارقام بهاین  در متر سانتی 80ردیف 
 80 روز زودتر از فاصله ردیف 5-12در حدود متر  سانتی 20  ردیف در فاصلهپوشش  تاجشدن 
  . )2جدول  (رخ دادمتر  سانتی

 20 در فاصله ردیف پوشش  تاجشود درصد بسته شدن  ده می مشاه3که در جدول طور همان
 درصد بود در 47 و 51، 36ترتیب  دهی در ارقام گلستان، ساحل و سپید به متر در مرحله غنچه سانتی
 ن بسته شددرصد . درصد بود26 و 26، 22ترتیب  بهمتر  سانتی 80این مقدار در فاصله ردیف که  حالی

ترتیب   گلستان، ساحل و سپید بهدر ارقاممتر  سانتی 20 در فاصله ردیف دهی  در مرحله گلپوشش  تاج
 61 و 57، 69ترتیب   بهمتر سانتی 80 این مقدار در فاصله ردیف که  درصد بود در حالی75و  85، 90
 در متري  سانتی20 در فاصله ردیف پوشش تاج ندر مرحله باز شدن قوزه، درصد بسته شد.  بوددصدر
در ارقام متر  سانتی 80این مقدار در فاصله ردیف که   درصد بود در حالی100 یک به نزده ارقامهم

 در پوشش  تاج ن درصد بسته شد90زمان تا  .درصد بود 90 و 97، 86ترتیب  گلستان، ساحل و سپید به
 رخ متر نتیسا 80 روز زودتر از فاصله ردیف 18 در حدود متر سانتی 20رقم ساحل در فاصله ردیف 

 روز زودتر از 38 در حدود سپیدرقم در  پوشش  تاج درصد بسته شدن90زمان تا که   در حالی،داد
در در رقم گلستان  پوشش  تاج ن درصد بسته شد90اما زمان تا . رخ دادمتر  سانتی 80 ردیف هفاصل

متر  سانتی 80 روز پس از کاشت مشاهده شد اما در فاصله ردیف 65متر  سانتی 20فاصله ردیف 
 بسته پوشش  تاج درصد 83 درصد نرسید و تنها تا انتهاي فصل 90 به پوشش  تاجگاه بسته شدن هیچ
تر از فاصله  یع سرکم خیلی در فاصله ردیف پوشش  تاجه ارقام بسته شدنطورکلی در هم اما به. شد

 در فاصله پوشش تاجگزارش کردند که بسته شدن ) 2009(ردي و همکاران  . رخ دادرایجردیف 
 12- 14 رایجکه این دوره در فاصله ردیف  هفته پس از کاشت رخ داد در حالی 9-10 کم خیلیف ردی

 روز 49بیان داشتند که در ) 2000( جاست و کوترن ياي دیگر در مطالعه. هفته پس از کاشت رخ داد
این  که  درصد بود در حالی51متر  سانتی 19فاصله ردیف   درپوشش  تاج، بسته شدن  پنبهپس از کاشت

بردگان بیان داشتند که  نام.  درصد بود7/5 و 8/7ترتیب   بهمتر سانتی 102 و 76مقدار در فاصله ردیف 
 درصد 94 به متر سانتی 19 روز پس از کاشت در فاصله ردیف 73 در پوشش  تاجدرصد بسته شدن
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. بود  درصد5/48 و 5/71 تنها متر سانتی 102 و 76له ردیف صکه این مقدار در فا رسید در حالی
 توانایی گیاهی با شاخص سطح برگ بیشتر، پوشش  تاجگزارش کردند ) 1990(روزنتال و گریک 

) 2004 (یانگمیلروي و . شود تري در جذب نور دارد که باعث افزایش کارایی مصرف نور می بیش
که  ظر به این ن.یابد  درصد افزایش می35 کارایی مصرف نور بیش از ،نتیجه گرفتند با افزایش جذب نور

، در نتیجه بسته باشد  میرایج  از فاصله ردیفتر  شاخص سطح برگ بیش کم خیلی  در فاصله ردیف
 .یابد عشع و کارایی مصرف نور افزایش میدنبال آن دریافت تش تر رخ داده و به  سریعپوشش  تاجشدن 

 دریافت تشعشع، باعث بر افزایش   عالوهپوشش  تاج بیان داشتند که بسته شدن سریع گران پژوهش
؛ 1971رج، وج(گردد  رز با گیاه زراعی میهاي ه خیر آب از خاك و کاهش رقابت علفبکاهش ت
   ).1996 اسنیپز، ؛1996کریگ، 

  
هاي  پوشش  تاج برآورد پارمترهاي مدل لجستیک در توصیف روند تغییرات تشعشع دریافت شده توسط - 2 جدول

  .متر  سانتی80 و 20اشت در فواصل ردیف ارقام پنبه در مقابل زمان پس از ک
    متر  سانتی80فاصله ردیف     متر  سانتی20فاصله ردیف 

ymax a  b  2R    ymax a  b  2R  
  98/0  8/55±23/1  6/6±08/1  83/0±03/0    99/0  3/50±96/0  4/5±8/0  97/0±031/0  گلستان
  99/0  59±92/0  7/9±8/0  96/0±023/0    98/0  7/47±56/1  9/6±31/1  96/0±04/0  ساحل
  99/0  6/57±23/1  3/9±07/1  90/0±029/0    99/0  50±19/1  2/8±1  94/0±033/0  سپید

ymax : پوشش  تاجحداکثر تشعشع دریافت شده توسط، a : پارامتر تابع وb : درصد تشعشع 50مدت زمان تا رسیدن به 
  .پوشش  تاجدریافت شده توسط 

  
دهی،  در مراحل غنچه) پوشش تاج درصد بسته شدن( پوشش  تاج نسبت تشعشع دریافت شده توسط -3جدول 

  .متر  سانتی80 و 20دهی و باز شدن قوزه ارقام پنبه در فواصل ردیف  گل
  باز شدن قوزه    دهی گل    دهی غنچه

  رقم
20  80    20  80    20  80  

  86/0  99/0    69/0  90/0    22/0  36/0  گلستان
  97/0  99/0    57/0  85/0    26/0  51/0  ساحل
  90/0  98/0    61/0  75/0    26/0  47/0  سپید
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شده ه ایارمتر  سانتی 80 و 20 ارتفاع بوته در ارقام مختلف در فواصل ردیف الف -2در شکل 
 دو فاصله ردیف بین ارتفاع بوته  نظرازدو رقم گلستان و سپید شود در  که مالحظه میطور همان. است

تفاع بوته در دو فاصله کاشت اختالف  ار اما در رقم ساحل از نظرداري وجود نداشت اختالف معنی
 80بیشتر از متر  سانتی 20در فاصله ردیف ارتفاع بوته  ساحل رقم در داري وجود داشت و معنی

 و تمایل به رشد رویشی باشد لستان یک رقم زودرس و پاکوتاه میکه رقم گ نظر به این. بودمتر  سانتی
الفی مشاهده ت ارتفاع بوته اخو فاصله ردیف از نظربین ددر این دو رقم ، باشد در رقم سپید باال می

یابد   فاصله ردیف ارتفاع بوته کاهش می که با کاهشدهد  نشان میمطالعات انجام شده روي پنبه. نشد
، که با نتایج )2007؛ ویلسون و همکاران، 2003؛ نیکوالس و همکاران، 2006کالوسون و همکاران، (

  . باشد  در تضاد میپژوهشاین 
 نزدیک قوزه به سطح خاك شود بین فواصل ردیف از نظر  مشاهده می4که در جدول طور انهم

. م و اثرات متقابل رقم و فاصل ردیف اختالفی مشاهده نشداقداري وجود دارد اما بین ار اختالف معنی
نسبت به متر  سانتی 20به سطح خاك در فاصله ردیف قوزه ترین  در هر سه رقم مورد بررسی، نزدیک

ارتفاع اولین ). ب -2شکل (تري از سطح خاك تشکیل شد  متر، در ارتفاع بیش  سانتی80فاصله ردیف 
ترتیب براي ارقام گلستان، ساحل و سپید برابر   بهمتر سانتی 20قوزه از سطح خاك در فاصله ردیف 

ب ترتی بهمتر  انتیس 80 این صفت در فاصله ردیف که در حالی. متر بود  سانتی1/46 و 2/34، 73/24
افزایش ارتفاع تشکیل قوزه از سطح زمین باعث سهولت عملیات . بودمتر  سانتی 57/18 و 23، 4/16

دلیل باز  و همچنین بهشود  میها و کاهش پوسیدگی قوزه  تر قوزه برداشت توسط کارگر، باز شدن سریع
  .گردد ین را نیز میسر می امکان برداشت وش با کمبا،ها در ارتفاع باال  قوزهشدن یکنواخت 
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   20 در ارقام پنبه در فواصل ردیف) ب(و ارتفاع اولین قوزه از سطح خاك ) الف( ارتفاع بوته -2شکل 

  .متر سانتی) ستون سفید (80 و )ستون خاکستري(

     گلستان  ساحل         سپید                       
 ارقام

     گلستان  ساحل         سپید                       
 ارقام
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  . میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی ارقام پنبه در فواصل ردیف مختلف کاشت-4جدول 

ش وزن و  عملکرد
  در قوزه

تعداد قوزه 
  مربع در متر

تعداد کل 
قوزه در 

 بوته

ارتفاع اولین 
طح سقوزه از 

 خاك

ارتفاع 
 بوته

درجه 
 آزادي

 منابع تغییر

 بلوك 2 53/150 47/183 74/5  29/2101  71/1 112608
 رقم  2 51/1204 92/216 22/0  72/10  6/4 1020797**

 a ايخط 4 75/693 01/193 11/9  9/940  85/0 33196
  فاصله ردیف 1 24/43 63/1107* 49/298**  6083*  53/2 2394109**
  رقم×فاصله ردیف  2 46/277 90/160 20/0  12/6  68/1 935832*

 bخطاي  6 90/430 31/198 32/5  926  45/0 156657
    درصد1داري در سطح احتمال  معنی** ،  درصد5داري در سطح احتمال  معنی* 
  

ه در فواصل ردیف بمربع در ارقام پن  قوزه در مترد تعدا وه در بوتهزاد قو تعدالف و ب -3 در شکل
 .ه شده استی ارا4در جدول  همچنین تجزیه واریانس این صفت. شده استه یارامتر  سانتی 80 و 20

، تعداد قوزه در بوته کاهش یافت اما تعداد متر سانتی 20 به 80ه ارقام با کاهش فاصله ردیف از در هم
با وجود .  بودمتر سانتی 80تر از   بیشمتر سانتی 20ه ارقام در فاصله ردیف هممربع در  ر مترقوزه د

دلیل   اما به،باشد  میمتر سانتی 80تر از   کممتر سانتی 20که تعداد قوزه در بوته در فاصله ردیف  این
نسبت به فاصله ) هکتار بوته در 250000(متر  سانتی 20مربع در فاصله ردیف  افزایش تراکم بوته در متر

تر از  یف بیش، تعداد قوزه در مترمربع در این فاصله رد) بوته در هکتار62500(متر  سانتی 80ردیف 
وسیله  بوته به ، کاهش تعداد قوزه در تککم خیلی و در فواصل کاشت باشد  میرایجفاصله ردیف 

مربع و کاهش تعداد قوزه در  ر مترافزایش تعداد قوزه د. شدافزایش تعداد بوته در واحد سطح جبران 
؛ جوست و کوترن، 2007قادري،  مقجري و اکر (شده است دیگر نیز گزارش گران پژوهش توسط بوته

گزارش کردند تعداد قوزه در بوته در ) 2000( جوست و کوترن .)2009، ردي و همکاران، 2000
 توسط نیکولس و همکاران ی مشابهنتایج. باشد  میرایجتر از فواصل ردیف   کمکم خیلیفواصل ردیف 

 گزارش کم خیلیبا فاصله ردیف بوته در سیستم کشت   بر روي تکوزهقدر مورد کاهش تعداد ) 2004(
  .شده است
. گیرد ثیر تیمار فواصل ردیف قرار میأت  جمله صفاتی است که تحتزقوزه نیز اوش در وزن 

 به 80 و سپید با کاهش فاصله ردیف از شود در رقم گلستان  مالحظه میج-3که در شکل طور مانه
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 در رقم .دار نبود  آماري معنی، اما این کاهش از نظریافتقوزه کاهش وش در متر، وزن  سانتی 20
قوزه در فواصل وش در علت کاهش وزن . بودسیستم کاشت مشابه دو قوزه در وش در ساحل وزن 

برابري تراکم بوته در این سیستم  4فزایش به اتوان  می را  در ارقام سپید و گلستانکم خیلیردیف 
وزه و تراکم بوته در جا که در پنبه اجزاي عملکرد شامل تعداد قوزه در بوته، وزن ق نسبت داد و از آن

 تعداد بوته در که نظر به این. در نتیجه این سه جزء با یکدیگر اثر متقابل دارند، باشد مربع می متر
دو جزء دیگر یعنی تعداد قوزه در بوته و وزن ، یابد  افزایش میسیستم این اي در زایندهطور ف مربع به متر

مربع  متر جا که کاهش تعداد قوزه در بوته از طریق افزایش تعداد بوته در از آن. یابد قوزه کاهش می
یابد  کاهش میگیرد و مقدار آن  ثیر قرار میأت یعنی وزن قوزه تحتشود، جزء دیگر عملکرد  جبران می

  .)2006 وریس و گلوور، ؛1973بیلبرو کویزنبري، ؛ 1977 فولر و ري، ؛2007قادري،  ري و اکرمقج(
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  در ارقام پنبه ) ج(و وزن قوزه ) ب(مربع  ، تعداد قوزه در متر)الف( تعداد قوزه در بوته -3شکل 
  .متر سانتی) ستون سفید (80 و )ستون خاکستري (20در فواصل ردیف 

     گلستان  ساحل         سپید                       
 ارقام

     گلستان         ساحل                 سپید                  
 ارقام

     گلستان        ساحل             سپید                   
 ارقام
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 رایج نسبت به فواصل کشت کم خیلی متعدد در سیستم کاشت با فواصل ردیف هاي ريبا وجود برت
ی و مرسوم م کاشت سنتسیستبه یش عملکرد در این سیستم نسبت  اهمیت است افزادارايچه  در پنبه، آن

تر از   بیشکم خیلیآن است که عملکرد پنبه در فواصل ردیف بیانگر  متعدد هاي پژوهشنتایج . باشد می
 و  وریس؛2007 ،؛ ویلسون و همکاران1992هیتهولت و همکاران، (باشد   میرایجاصل ردیف فو

 نیز بیانگر این مطلب است که عملکرد وش پژوهش نتایج این ).2009؛ ردي و همکاران، 2001همکاران، 
 ).4جدول (دار است  ، فواصل ردیف و اثرات متقابل رقم و فاصله ردیف معنیدر ارقام مورد مطالعه

یش عملکرد افزا. باشد  میرایجتر از فاصله ردیف   بیشکم خیلی در فاصله ردیف کلی عملکرد وشطور به
. )4شکل ( دار نبود  آماري معنیر بود اما در دو رقم دیگر از نظردا  آماري معنیوش در رقم ساحل از نظر

د وش در فاصله ردیف شود در ارقام گلستان، ساحل و سپید عملکر  مشاهده می4که در شکل طور همان
ش عملکرد بین ارقام متفاوت یازاما درصد اف، باشد میمتر  سانتی 80تر از فاصله ردیف   بیشمتر سانتی 20
، 8/1806ترتیب  ارقام گلستان، ساحل و سپید به  درمتر سانتی 80عملکرد وش در فاصله ردیف . بود

 و 8/2807، 1/2031ترتیب   بهمتر سانتی 20 در فاصله ردیفو گرم در هکتار بود   کیلو3/1470 و 2/1421
ت در ارقام گلستان و سپید از هر چند که عملکرد وش در سیستم کاش. گرم در هکتار بود کیلو6/1794

 20داري نداشت اما با این وجود عملکرد وش در این ارقام نیز در فاصله ردیف   آماري اختالف معنینظر
نسبت به متر  سانتی 20افزایش عملکرد در فاصله ردیف مقدار . ودمتر ب  سانتی80تر از  متر بیش سانتی

گرم  کیلو3/324 و 6/1386، 3/224ترتیب  سپید به در ارقام گلستان، ساحل ومتر  سانتی 80فاصله ردیف 
علت افزایش عملکرد  .تر از دو رقم دیگر بود شی که مقدار افزایش عملکرد در رقم ساحل بدر هکتار بود

 و در نتیجه افزایش پوشش تاج تر توان به بسته شدن سریع  را میکم  خیلی با فاصله ردیفدر سیستم کشت
  .)1شکل  (دریافت تشعشع و کارایی مصرف نور و افزایش تعداد قوزه در بوته دانست
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نظر قرار  هاي مهمی است که در انتخاب رقم و سیستم کشت این محصول مورد  الیاف از ویژگیکیفیت
هاي کشت با  مربوط به کیفیت الیاف، بین سیستمه صفات  آن است که در همبیانگرها  نتایج داده. گیرد می

 این نتایج با ).5شکل  (شت در سه رقم پنبه مطالعه شده اختالفی وجود ندارایج  وکم خیلیفواصل ردیف 
بردگان گزارش کردند که طول الیاف، ظرافت الیاف،  نام. خوانی دارد هم) 2007(نتایج ویلسون و همکاران 

  . با یکدیگر اختالف ندارندرایج و کم خیلییکنواختی الیاف و استحکام الیاف در فواصل ردیف 
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تر و بسته شدن  ص سطح برگ بیشدلیل شاخ به) 1( : نشان داد کهپژوهشکلی، نتایج این طور به
، دریافت رایج سیستم کاشت  به نسبتکم خیلی در سیستم کاشت با فاصله ردیف پوشش  تاجتر سریع

در سیستم کاشت با ) 2(باشد،  تر و در نتیجه کارایی مصرف نور باالتر می بیشدر این سیستم تشعشع 
باشد،   میرایجسیستم کاشت با فاصله ردیف تر از  مربع بیش  تعداد قوزه در مترکم خیلیفاصله ردیف 

 عملکرد در سیستم کاشت با فواصل  پنبهه ارقام در همپژوهش در این ،2 و 1با توجه به موارد ) 3(
ه صفات مربوط به چنین همهم) 4(، بود رایجتر از سیستم کاشت با فواصل   بیشکم خیلیردیف 

، پژوهش قرار نگرفت و در سه رقم مطالعه شده در این ثیر فاصله ردیفأت ت الیاف نیز تحتکیفی
، رایجتم کشت نسبت به کشت با وجود برتري این سیس .کیفیت الیاف در دو سیستم کاشت مشابه بود

 و مطالعات ها ایشجاي سیستم سنتی به آزم گیري در جهت جایگزین کردن این سیستم به تصمیم
  .   نیاز دارد يتر تکمیلی بیش

  
  سپاسگزاري

وسیله از معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان که  بدین
همچنین نویسندگان از آقاي مهندس دري . شود اند، قدردانی می  اجراي طرح را فراهم نمودهامکانات

  .نمایند ه پیشنهادات ارزنده سپاسگزاري میی مطالعه متن و اراخاطر به
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Abstract1 

Management practices can affect the yield, maturity, and fiber quality of cotton. 
One practice used to increase yield has been to adjust the spacing between cotton 
rows. Typically cotton is planted in row spaced 70-100 cm apart. Ultra narrow row 
cotton production has been proposed as an economical means to increase yields 
and reduce production costs. A field study was conducted to assess the effects of 
ultra narrow row (20 cm-UNR) and conventional row (80 cm-CR) production 
systems on canopy closure, yield, and fiber quality at three commercial cotton 
cultivars (Golestan, Sahel, and Sepid) at Gorgan in 2011. Results showed that 
cotton canopy closure more occurred rapidly in 20 cm rows compared to 80 cm 
rows (about 18 to 36 days earlier). Cotton in 20 cm rows was produced more yield 
than cotton in 80 cm rows. The yield increase in 20 cm rows was a result of 
increase in the number of boll production per unit area and increase radiation 
interception by canopy. No conclusive differences for fiber quality could be 
ascertained between in 20 cm and 80 cm rows. A higher yield in UNR compared to 
CR indicated that UNR system is an agronomic feasible option for farmers. 
 
Keywords: Cotton; Ultra narrow row; Plant density; Radiation 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
* Corresponding author; Email: akranghaderi@yahoo.com 



  1391، )2( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجم

 92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


