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 1چکيده
وکشاورزانواقعیعملکردبیناختالفماکشوردرزراعیگیاهانتولیداساسیمشکالتازيکی:هدف و سابقه

بسیارعملکردخالوعملکردکنندهمحدودعواملشناسايیبنابراين.باشدمی(عملکردءخال)حصولقابلعملکرد

هایروشکارگیریبهمستلزمآنآورندهوجودبهعواملتعیینوعملکردخالمیزانتخمین.استاهمیتحايز

محیطیعامليکبهعملکردواکنشتوانمیآنکمکبهکهاستآماریروشيکمرزیخطآنالیز.باشدمیمناسب

مرزیخطآنالیزروشواقعدر.نمودکمّیاند،نشدهثابتوهستندمتغیرنیزعواملسايرکهشرايطیدررامديريتیيا

عواملتعیینمنظوربهوکندمیمشخصباشند،مناسبعواملسايرکهشرايطیدررانظرموردعاملبهعملکردپاسخ

.شودمیانجامعملکردکاهشبرگذارثیرأتمتغیرهایو

قالآقوکتولآبادعلیهایشهرستانروستاهایدروپنبهعملکردخالءبررسیمنظوربهپژوهش،اين:هاروش و مواد

111وبودشهرستاندويناکارپنبهکشاورزان،یآمارجامعهشد.انجام94و93هایلسادرگلستاناستاناز

نیتروژنکودمیزانشاملبررسیموردمديريتیعواملوشدانتخابسالدواينطیدریتصادفصورتبهکشاورز

وکاشتتاريخآبیاری،دفعاتتعدادتراکم،مصرفی،بذرمقدار،(P2O5)فسفرکودسرك،وپايهصورتبهمصرفی

درهاعملکردباالترينمديريتی،مختلفمتغیرهایمقابلدرعملکردهایدادهپراکنشرسمبا.بودندبرداشتتاريخ

.شدانتخابخاصمديريتيانهادههرمختلفسطوح

توانندمیکهعملکردی)حصولقابلعملکردو(واقعیعملکرد)کشاورزانعملکردبینکهدادنشاننتايج:هایافته

بررسیموردمزارعازدرصد01کهدادنشاننتايج.داردوجود(خالء)فاصلههکتاردرکیلوگرم1421(کنندبرداشت

مصرفی،بذرنظرازدرصد43،(P2O5)فسفرنظرازدرصد44نیتروژن،کودنظرازدرصد01کاشت،تاريخنظراز

نتیجه.بودندبهینهحدازخارجبرداشتتاريخنظرازدرصد14وآبیارینظرازدرصد04تراکم،نظرازدرصد01

زراعیمديريتبهبودباتوانندمیهاآناست،کیلوگرم2410کشاورزانعملکردمتوسطکهحالیدرکهبوداينحاصله

حداقلمصرف(1:گیردقرارنظرمدزيراقداماتمنظوراينبرایويابنددستهکتاردرکیلوگرم4102عملکردبه

                                                           
 shokrgozar.d@gmail.com:مکاتبهمسئول*
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تراکم(4آبیاریتبنوچهارحداقل(3فسفرکودکیلوگرم41حداقلمصرف(2هکتاردرنیتروژنکودکیلوگرم41

مهرماهاواسطبرداشتتاريخ(4وآنازقبلياوماهارديبهشتاوايلدرکشت(1ومترمربعدربوته0تا0بینبوته

.هکتاردرکیلوگرم11مصرفی،بذرمقدار(0)و

باوبودهدرصد31حدودمطالعهموردمنطقهعملکردخالءکهدادنشانتحقیقايننتايجیکلطوربه:گیرینتیجه

اين،برعالوه.دادافزايشمطالعهموردمنطقهدرراپنبهعملکردسطحتوانمیمديريتیهایروشازبرخیاصالح

نشانرامديريتیعواملبهعملکردهایپاسخخوبیبهتواندمیعملکردخالءمطالعاتدرمرزیخطآنالیزازاستفاده

.کردمشخصعملکردباالترينبهرسیدنجهتراهامديريتبهترينتوانمیهاپاسخاينازاستفادهباودهد

 

 مديريتیعوامل،پنبه،مرزیخطعملکرد،خالء :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

.استجهانمهمصنعتیمحصوالتازيکیپنبه

بانیشکر،1/19باچغندرقندهایمحصولايران،در

درصد0/13باسوياو4/14بااکلز،10باپنبه،9/10

تااولهایرتبهصنعتی،محصوالتبرداشتسطحاز

ازپنبه.انددادهاختصاصخودبهراگروهاينپنجم

محصوالتکشتسومرتبهکشت،زيرسطحنظر

خراساناستان(.0)داراستکشوردرراصنعتی

رتبهدرپنبه،برداشتسطحدرصد0/32بارضوی

باگلستان،1/10بافارسهایاستان.داردقراراول

0/0باشمالیخراسانو2/11باجنوبیخراسان،11

هایمقامترتیب،بهکشورپنبهبرداشتسطحدردرصد

 (.0)باشندمیداراراپنجمتادوم

پنبهتولیدکشاورزی،محصوالتسايرهمانند

وواحدهرتولیدبرایمصرفیهایهزينهتوسط

برعالوه.گرددمیمحدودمحصولشدهتمامقیمت

مصنوعیالیافوطبیعیالیافبینشديدیرقابتاين

31حدودجهانی،بازاردرپنبهالیافسهم.داردوجود

منظوربهکهاستالزمبنابراين(.11)باشدمیدرصد

خودعملکرديامحصول،ايناقتصادیکارايیحفظ

ياويابدافزايشمحصولقیمتيابخشند،بهبودرا

بهدستیابیمنظوربه.يابدکاهشورودیهایهزينه

شدهاصالحارقامازتوانمیباالترعملکردهای

منظوربهمديريتیهایروشبهبودياوترمناسب

درك.بردبهرهمحصولافزايشوهاهزينهکاهش

آنداليلوعملکردخالءوتولیدپتانسیلازمناسب

عملکردونظامبومبهبودبهابییدستدرتواندمی

 (.1)کندکمک

وعواملتعیینمنظوربهعملکردخالءآنالیز

شودمیانجامعملکردکاهشبرگذارتأثیرمتغیرهای

وتولیدپتانسیلبینتفاوتعملکردخالء(.10)

عملکرد،یلپتانس(.42)باشدمیمزارعتولیدمتوسط

درکهاستمنطقهدرشدهسازگارارقامعملکرد

وآبنور،محدوديتبدونورشددعمساشرايط

بر.کنندمیرشدهابیماریوآفاتوغذايیعناصر

برراعملکردخالءوردآبر(2111)موندلاساسينا

که،Iعملکردخالء(.43)کردیانبراهکاردویمبنا

شرايطدریقاتیتحقهایايستگاهعملکردتفاوت

کهاستکشاورزانعملکردورشدمطلوب

خالءاست.الفعلوبالقوهعملکردتفاوتدهندهنشان

ومزارعتولیدپتانسیلینبتفاوتکه،IIعملکرد

یشههمIعملکردخالء.باشدمیمزارعواقعیتولید

کهعملکردکاهندهعاملچونیستنیابیتدسقابل

وآبعواملمانندباشدیمکشاورزکنترلازخارج

مشکلراعملکردخالءاينبهدستیابیامکانهوايی،

عواملاثراتدهندهنشانIIعملکردخالء.سازدمی
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واقتصادی،یعاجتماهایيتمحدودمانندکنترلقابل

خالءیمبنابرکهمطالعاتی(.0)باشدمیزيستی

ازتابعیراعملکردخالءباشد،یمIIعملکرد

کودبذر،مقدارمانندمتغیر،عنوانبهمصرفیهاینهاده

بر.گیرندمینظردرغیرهوفاتآدفعسموممصرفی،

بیشترينبینتفاوتعملکردخالءمبنا،اين

پتانسیلعنوانبهمزارعشدهثبتعملکردهای

اساسبرکهمزارعواقعیعملکردومزارعحداکثری

استآمدهدستبههانهادهمختلفسطوحمصرف

(42.)

انجامپنبهعملکردخالءازوردیآبرماکشوردر

استرالیامانندکشورهاازبرخیدرامااستنشده

هکتاردروشکیلوگرم3111پنبهتولیدپتانسیل

درپنبهعملکردخالءمتوسططوربهکهشدهگزارش

گرديدهوردآبرهکتاردرکیلوگرم1141کشوراين

خالء(2119)النگیويلدوهینجسديک(.1)است

درکیلوگرم231آمريکا،شمالدرپنبهعملکرد

درکیلوگرم041،فريقاآخشکنیمهمناطقدرهکتار،

هکتاردرکیلوگرم041،سیاآجنوبدروهکتار

راپنبهتولیدپتانسیلکمترينهاآنکردند،گزارش

پنج(.32)دندنمووردآبرهکتاردرکیلوگرم1211

عملکردوپتانسیلعملکردبینشکافايجاددرعامل

آب،محدوديتشاملکهرندؤثمآمدهدستبه

ونامناسبنگهداریغذايی،عناصرمحدوديت

ناکافیدانشوآالتماشینوکارگرکمبودناکافی،

بهبودباتوانمیراعملکردخالء(.32)باشدمی

دادکاهشمنابع،کارايیافزايشومديريتیهایروش

تنهانهمزرعه،بهمربوطمشکالتحلبرای(.31)

ازکدامهرسهمومیزانبلکه،هاآنبرمؤثرعوامل

متغیرهاوعوامل مرزیخط.شناختبايدنیزرا

(.10)يافتدستهدفبهتوانمیکهاستروشی

به(2110)همکارانوتیتونلجملهاززيادیمحققان

(،31)ذرتعملکردبرمديريتوخاكتأثیربررسی

عملکردخالءمحاسبه(2119)همکارانوفرمونت

وریبهره(2119)همکارانوگراسنی(،34)کاساوا

(2111)همکارانووايرجی(،30)آفتابگرداندرآب

موزتولیددرزندهغیروزندهعواملهایمحدوديت

فشرده(2112)همکارانوهاچمن(،30)فريقاآدر

والرك(،39)استرالیادرکشاورزیاکولوژيکیسازی

خللدرموجودرطوبتتأثیربررسی(2114)مايلین

(،41)خاكازنیتروژناکسیدانتشاربرخاكفرجو

آنالیزازاستفادهبااوگاندادر(2111)همکارانوونگ

درو(33)قهوهعملکردخالءبررسیبهمرزیخط

خالءبررسیبه(2111)همکارانوحجارپورايران،

پرداختندمرزیخطآنالیزروشبهگندمعملکرد

وسطازکهيناجایبهیمرزخطآنالیزدر(.12)

شود،دادهبرازشیونیرگرسخطوطهادادهیپراکندگ

 یمقراریبررسموردهادادهیپراکندگيیباالمرز

هایعملکردينباالتردهندهنشانمرزينا.یردگ

عملکردينبهترياوعملکرد(یل)پتانسآمدهدستبه

خاصنهادهياعامليکمختلفسطوحیرتأثتحت

مجموعه)بااستينابرفرضروشينادرباشد.یم

ممکنعملکردينباالترعملکردهايناکه(يادزداده

وهستنديگردمحدودکنندهعاملهرگونهیابغدر

يرسایلهوسبهیرندگیمقرارتريینپاکهینقاطیتمام

درهادادهيیباالمرزبریدتأکاند.شدهمحدودعوامل

دچارکمترینندهبتاشودیمباعثدادهابريکیانم

یرمتغوعملکردینبرابطهدركوشدهیسردرگم

سطحکاهشبهتوجهبا(.12)باشدترراحتمستقل

یقتحقاهدافمطالعه،موردمنطقهتولیدوکشتزير

بهمطالعهموردمنطقهدرپنبهتولیدبهبودجهتحاضر

جهتمناسبیزمینهوسابقهکهمناطقیازيکیعنوان

قابلعملکردوردآبروداردکشوردرراپنبهتولید

شدانجامحاضرتحقیقپنبهعملکردخالءوحصول

منظوربهعملکردخالءبرگذاریرثأتعواملينمهمترو
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موردمطالعهموردمنطقهدرعملکرديشافزاوبهبود

گرفت.قرارتحلیلوتجزيه

 

 هاشرو و مواد

باپنبهزارعتدریدتولیتوضعارزيابیمنظوربه

درمیدانیصورتبهیامطالعهی،مرزخطیزنالآروش

آبادیعلیهاشهرستاندريابفارپنبهتولیدمزارع

یزراعیهاسالدرگلستاناستاندرقالآقوکتول

محدودهدرگلستاناستانشد.انجام1394و1393

30تادقیقه24ودرجه34بینشمالیمعتدلمنطقه

11ودرجه13وشمالیعرضدقیقه1ودرجه

بخشدرشرقیطولدقیقه4ودرجه14تادقیقه

شرايطبهتوجهبااست.شدهواقعکشورشمالی

جايگاهپنبهتولیددريربازدازاستاناين،اقلیمی

،پژوهشينایآمارجامعهاست.داشتهیاهويژ

ازراخودنیازموردبذرکهبودندیکارپنبهکشاورزان

آوریجمعچونوکردندمیتهیهخدماتمراکز

شدمیامجانزراعیسالطیدرنیازمورداطالعات

احتمالخدماتمراکزطرفازکهکشاورزانی

131)شدندمعرفیداشتندرابهتریهمکاری

ازاستفادهبامزارعتعداداساس،اينبر.(کشاورز

بهکهآمددستبهمزرعه94،(11)کوکرانفرمول

یتصادفصورتبهکشاورز111،دقتيشافزامنظور

q،1/1وpکوکرانفرمولاساسبر.شدانتخاب

حجمN،شدگرفتهنظردرd،11/1وz،94/1مقدار

 .باشدمینمونهحجمnویآمارجمعیت

  
    

  

  
 

 
 
    

     
    

درشدهانجامهایيريتمدبهمربوطاطالعات

94و93یهاسالماهنآباتاخردادهایماهطی

يريتیمدعواملیرتأثیبررسبهويدگردیآورجمع

یزانمشاملیبررسمورديريتیمدعواملشد.پرداخته

کودسرك،ويهپاصورتبهیمصرفنیتروژنکود

تعدادتراکم،ی،مصرفبذرمقدار،(P2O5)فسفر

يختاروکاشتيختاریاری،آبدفعاتتعدادین،وج

 بودند.برداشت

خطیزآنالبرایایشدهتوافقپروتکلاگرچه

صورتبهینمحققمواردیدرونداردوجودمرزی

برازشهادادهبهمرزیخطيکیاریاختکامالً
مرزیخطیزآنالبرایرایکلمرحلهپنجامادهندیم

نموداریبررس-1ازعبارتندکه(12)شدانجام
تاکندیمکمکمابهکارازمرحلهيناها:دادهپراکنش

يیشناسارادادهدستهدوینبروابطترییکليددبا

مرزیخطبرایمناسبتابعزدنحدسبهکهیمکن
-2باشدمؤثریاربستواندیمبعدیمراحلدر

بامرحلهينادرها:دادهنقطهبندیگروهوبندیدسته
ازگرفتنکمکباینهمچنونقاطپراکنشبهتوجه

یرمتغی،قبلاطالعاتوزراعت(ينجاا)درینمتخصص

منظمیرغياومنظمفواصلبايیهاگروهبهرامستقل

یمتقسها(دادهیفیتکومتخصصنظربه)بسته
ازخارجوپرتهایدادهحذف-4یمکنیم

،کارازمرحلهينآخر-1شدهمشخصهایمحدوده
درآمدهدستبههایهدادبهمناسبتابعيکبرازش

یدمانچنحوهبهتوجهباکهاستچهارممرحله
يکبهيتنهادرمرحلهينا.شودیمانجامهاداده

مستقلیرمتغبهعملکردهاحداکثرواکنشبرایمدل

ويبضراعددیمقداريافتنواقعدروشودیمختم

رسمبایقتحقينادر(.12)استمدلپارامترهای

هردرآمدهدستهبعملکردیزانمپراکنشنمودار

یرهایمتغمقابلدروابستهیرمتغعنوانبهمزرعه
افزارنرمازاستفادهبا(،یزراعهایيريتمد)مستقل

SASرويهnline(20)2013وExcelویبررسبه

سپسشد.پرداختهیرهامتغيناروابطیلتحليهتجز
عملکرد،خالءویدتولینهبهحدمحاسبهمنظوربه

درويکدرجهروابطدریرمتغهرینهبهحدحداقل

ویریگمشتقيقطرازینهبهحددوم،درجهروابط
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سپس.يدگردمحاسبهصفر،برابرمشتقدادنقرار
رابطهازکهیونیرگرسفرمولدرینهبهحديرمقاد

دادهقراربودآمدهدستبهیحداکثرعملکردویرمتغ

ازآمد.دستبهینهبهحداساسبرعملکردوشد
موردمزارععملکردیانگینموینهبهعملکرداختالف

اطالعاتويدگردمحاسبهعملکردخالءیزنیبررس

گرفت.قراریلتحلموردآمدهدستبه



 بحث و يجنتا

جنتاياساسبر:کاشت یختار و عملکرد ینب رابطه

درعملکردحداکثرمرزی،خطآنالیززاآمدهدستبه

؛شدمشاهدهآنازقبلويبهشتارد9کاشتيختار
يختاروعملکردینبرابطهبعدبهيبهشتارد9ازاما

یهمبستگيبضربایمنفویخطصورتبهکاشت

کاشتيختاردریرخأتباکهیمعنينبدبود.01/1
یلوگرمک11یزانمبهعملکرد(يبهشتارد9)مطلوب

يبهشتارد9ازکاشتدریرخأتروزهریازابه
ورادرکهمطالعاتینتیجهدر(.1شکل)يابدیمکاهش

بررسیجهتپیسیسیمیدلتایمنطقهدر(2110)
ومتوسطزود،)کاشتتاريخسهبهپنبهالعملعکس

،(ارديبهشتاوايل)اوريلاواخرازترتیببه(دير
میماهاواسطو(ارديبهشت)اواسطمیماهاوايل

کهرسیدندنتیجهاينبهداد،انجام(ارديبهشت)اواخر
کاشتتاريخدرالیافکیفیتوعملکردمیانگین

هایتاريخسايرازبیشترکمترهایترکمبازودهنگام

(2119)همکارانواتمهاکو.(34)بودکاشت

دلیلبه،زودترهایکاشتتاريخدرکهکردندگزارش
هوايیوآبشرايطباپنبهگیاهرشدمراحلبرخورد

ووشعملکردغوزه،وزنها،غوزهتعدادتر،مطلوب

ين،بنابرا(.31)يابدمیافزايشپنبهالیافکیفیت

عملکرداندشدهکاشتهديرترکهگیاهانیبهنسبت

 (.34و1)داشتندیباالتر

 مورد مزارع در پنبه عملکرد و یتروژنن رابطه

بامزارعدریمصرفیتروژننمقداررابطه:یبررس

حداکثربوددومدرجهیخطصورتبهعملکرد
01تا41مقداردریبررسموردمزارعدرعملکرد

حد(.2)شکلشدمشاهدههکتاردریتروژننیلوگرمک

براوردهکتاردریلوگرمک41یمصرفیتروژننمطلوب
مقدار،اينازکمتروبیشترمقاديردرويدگرد

عناصربهیاهانگواکنش.فتايکاهشعملکرد

یتتبعینزولبازدهقانونازیاهگرشدکنندهمحدود

حديکتايیغذاعناصريشافزاينابرعالوهکند.یم

تنهانهآنازبعدوگرددیمعملکرديشافزاباعث

باعثاستممکنبلکهگرددینميشافزاباعث
کهپنبهمورددرخصوصبهگردد،یزنعملکردکاهش

يشیرورشدتوازنخوردنهمبرباعثيادزیتروژنن

بایمامستقپنبهدریتروژننکمبودگردد.یميشیزاو
طوربهویفتوسنتزموادتبديلیکارآيکاهش

وبرگسطحگسترشساختنمحدودبایرمستقیمغ
یاهگرشدبریتابشیانرژدريافتکاهشیجهنتدر

بهیتروژننوجودديگرطرفاز.(13)استثرؤم
رشددورهشدنیطوالنباعثیاهگیازنازیشبمقدار

افزايشعلتبهعملکردیجهنتدروگرددیمیرويش
بهیزنیافالیفیتکيابد.یمکاهشهاغوزهیدگیپوس

افزايش.(13)شودیمکمیافالظرافتکاهشعلت
طريقازگیاهبراینیتروژنکوددسترسیقابلیت

LAIافزايشورشدتحريکباعثکود،تقسیط
بستهوLAI افزايش.شودمی(برگسطح)شاخص

فتوسنتزودريافتیتشعشعتواندمیکنوپیسريعشدن

گرددعملکردمیزانافزايشباعثودهدافزايشرا
مصرفمطلوبحدرسدیمنظربه(.20و29)

بهحصولجهتیبررسموردمزارعدریتروژنن

خالصیتروژننیلوگرمک41حدودعملکردحداکثر

ومینباشد.یماورهکودیلوگرمک141حدودمعادل

تولیدجهتنیازموردنیتروژنمقدار(2113)همکاران

هکتاردرکیلوگرم23راپنبهالیافکیلوگرم210

 (.41)کردندوردآبر
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 کاشت. تاریخ و عملکردبین  رابطه -1 شکل

Figure 1. The relationship between yield and planting date. 
 بررسی. مورد مزارع در عملکرد و نیتروژنبین  رابطه -2 شکل

Figure 2. The relationship between yield and Nitrogen fertilizer. 
 

:یبررس مورد مزارع در پنبه عملکرد و فسفر رابطه

مانندیزنیبررسموردمزارعدرعملکردوفسفررابطه

)شکلکردیمیتتبعدومدرجهتابعازوبودیتروژنن

هکتاردریلوگرمک41تافسفرمصرفيشافزاباو(3

مطلوبحد(.3)شکليافتيشافزاپنبهعملکرد

درصد44.يدگردبراوردهکتاردریلوگرمک41فسفر

فسفرازبهینهحدازکمتربررسیموردپنبهمزارعاز

ازناشیعملکردخالءسهموکردندمیاستفاده

.گرديدبراورددرصد34بهینه،حدازکمترمصرف

کهکردندگزارشنیز(2114)جاللیوآقايیجعفر

موسسهکودیتوصیهازترپايینفسفات،کودکاربرد

کیلوگرم44ازکمترمقادير)آبوخاكتحقیقات

صورتهبراوشعملکرد(هکتارهردرفسفات

وونگپژوهشدر(.21)دادکاهشدارمعنی

درموجودفسفاتازاستفادهکارايی(2111)همکاران

 Triticum)گندمازکمترپنبهگیاهدرخاك

aestivum L)لوپینو(Lupinus albus)تشخیص

طريقازپنبهنیازموردفسفاتتأمینبنابراين.شدداده

حائززراعیگیاهانسايرازبیششیمیايیکودهای

.(11)استاهمیت
 

 
 .عملکرد و فسفربین  رابطه -3 شکل

Figure 3. The relationship between phosphorus and yield. 
 .مصرفی بذر مقدار و عملکرد بین رابطه -4 شکل

Figure 4. The relationship between yield and seed rate. 
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(کیلوگرمنیتروژندرهکتار)مقدارنیتروژنکودی  

Nitrogen fertilizer  (Kg N.ha-1) 

y = -0.5671x2 + 40x + 3420 
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(درهکتار   P2O5 کیلوگرم)مقدارفسفرمصرفی 

Phosphorous fertilizer (Kg P2O5.ha-1) 

y = 58x + 1300 
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 مزارع در پنبه عملکرد و مصرفی بذر مقدار رابطه

یحداکثرهاینبرابطه(4)شکل:یبررس مورد

رایمصرفبذرمقدارومطالعهموردمنطقهعملکرد

31ازیمصرفبذرمقداريشافزابا.دهدیمنشان

عملکردهکتاردریلوگرمک11تاهکتاردریلوگرمک

یینتبيبضربایخطصورتبهمزارعیحداکثر

دریلوگرمک11ازیشتربمصرف.يافتيشافزا94/1

مزارعیحداکثرعملکردکاهشباعثبذرهکتار

مقدارآمدهدستبهيجنتابهتوجهبا(.4)شکليدگرد

وبذریفیتکبهتوجهباکاشتجهتمناسببذر

بذریشتربمصرفباشد.یمیلوگرمک11خاك،يطشرا

وتراکميشافزاباعثیدتولينههزيشافزابرعالوه

ومشتركمنابعسربریاهانگیشتربرقابتاحتماال

کاهشوشدهآبويیغذاعناصرجملهازمحدود

يشافزایجهنتدرویاهگیکنوپدرونبهنورنفوذ

يتنهادرکهگرددیمباعثراهاغوزهوگليزشر

(.21)داشتخواهدیپدرراعملکردکاهش

با(1)شکلبهتوجهبا:عملکرد و تراکم رابطه

مزارعیحداکثرعملکردیاهی،گتراکميشافزا

دربوته0تا0یهاتراکمدرويابدیميشافزا

ازوشدهیافقيباتقریونیرگرسخطمربع،متر

کاهشعملکردمترمربع،دربوته0ازیشتربیهاتراکم

0تا0مطلوب،تراکمرسدیمنظربهينبنابرا.يابدیم

(.1)شکلباشدیممربعمتردربوته

جملهازمحصولهرعملکردبرمؤثرعواملاز

محصولهرعملکرد.باشدیمبوتهمناسبتراکمپنبه،

یبراهابوتهدرونوبرونرقابتحاصلیزراع

رخیزمانعملکردحداکثر.استرشدیطیمحعوامل

یاهگویدهرسخودحداقلبهرقابتيناکهدهدیم

يیغذاعناصرنور،هوا،آب،)یطیمحعواملازبتواند

و(14)يدنمارااستفادهحداکثرموجود(خاكو

یدتولعواملتمامبررافشارحداکثریاهیگیتجمع

واحددربوتهتراکمينترمناسبیینتع.کندوارد

يشافزادریزراعبهاصولينمهمترازيکییزنسطح

بوتهتراکمبرمؤثرعوامل.باشدیممحصولیدتول

حجمیط،محیدیتولیتظرفخاك،يطشراازعبارت

ویدتولهدفیاه،گعادتفضا،یمترمقدرتیاه،گ

حددرتراکميشافزا.باشدیمهرزیهاعلفرقابت

بذریدتولویوماسبرشد،کاهشسببمطلوب

یتجمعیینتعدرامروزه.(14)شودیمهرزیهاعلف

یرند،گینمنظردررایافالعملکردفقطپنبهیاهیگ

يشیرورشدیهايژگیوبریاهیگیتجمعیرثأتبلکه

برداشتسهولتویزهمکانبرداشتلحاظبهکهپنبه

تراکم.استتوجهموردیزنباشد،یمیتاهمیدارا

باعثتواندیمبوتهارتفاعیرویرثأتبرعالوهبوته

دریباالترگرهوارتفاعدریجانبشاخهیناولیلتشک

موضوعيناوشودینزمسطحبهنسبتیاصلساقه

محسوبيتمزیزهمکانبرداشتیبرااستممکن

(.9)شود

دارد. وجود متفاوتی نظرات خصوص اين در

تا0یهاتراکمیرثأتعدم(2114)همکارانوسیبرت

پنبهرامترمربعدربوته14 رويشی صفات بررسی

(2111)همکارانوبدنارزاما(21)نمودگزارش

یجهنتدروهاغوزهتعدادواندازهکهکردندگزارش

کندیمییرتغهابوتهتراکمدرییرتغواسطهبهعملکرد

کهکردندگزارشنیز(2114)همکارانوزی(.3)

00111و11111هایتراکمدرپنبهعملکردبیشترين

نیزداریمعنیاختالفوشدمشاهدههکتاردربوته

دریحت(.14)نکردندمشاهدهتراکمدواينبین

عملکردکاهشتراکم،افزايشباهاپژوهشازیبرخ

گزارششوندیمکشتیآبصورتهبکهپنبهارقام

 (.4)استشده
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  .عملکرد و تراکم رابطه -5 شکل

Figure 5. The relationship between yield and density.
 

ویاریآبینبرابطه:یاریآب تعداد و عملکرد رابطه

تابعصورتبهمطالعهموردمنطقهحداکثریعملکردها

عملکردحداکثر4شکلاساسبرکهبودیاتکهدو

وآمددستبهیاریآب4درمطالعهموردمنطقهدر

پساماداشتیصعودروندیاری،آبمرتبه4تایمنحن

.نکردتغییرآبیاریتعدادافزايشباعملکردآن،از

دورهطولدرمرتبه4یاریآبتعدادرسدیمنظربه

حداکثربهیلنجهتمطالعهموردمنطقهدرپنبهرشد

آبیزانمباشد.مناسبآبدرجويیصرفهوعملکرد

جذبيشافزابهکمکيقطرازیاهگدسترسقابل

وزنيشافزابریمثبتیرثأتفتوسنتز،ويیغذامواد

صورتدرکهداشتتوجهيدباالبته.گذاردیمغوزه

یاهگ(یلپتانستعرقویرتبخاندازهبه)یکافآبینتام

باويافتهيشگرا(بوتهرشد)یاينهسبزرشدبهیشترب

خواهديدیشدعملکردافتگل،يزشريشافزا

در(یکاف)يادزیاریآبازیناشخسارتشدت.داشت

یرنظمرطوبمناطقازکمترکشور،خشکمناطق

تنششرايطدر(.24)استگلستانومازندراناستان

تعدادکاهشدلیلبهعمدتاعملکردکاهشرطوبتی،

وگلتعدادشدنکمبهکاهشاينوباشدیمغوزه

هایتنشدرويژهبهشده،تشکیلهایغوزهسقط

تعداد.(23)گرددیممربوطزايشی،رشدزمانشديد

کاشت،تاريخآب،بهدسترسیمیزانبهبستگیآبیاری

ازبعد.داردبافتوشورینظرازخاكوضعیت

رطوبتیذخیرهکهمناطقیدربذرشدنسبزتاکاشت

برخیدر.شودنمیانجامآبیاریباشد،خاكدرکافی

بودنکموکاشتدرخیرأتدلیلبهنیزمزارعاز

يايکفقطگیاه،زنیجوانهمرحلهدرخاك،رطوبت

بهدومآبیاریکهشدمیانجامسبکآبیارینوبتدو

سلهازممانعتوخاكداشتننگهمرطوبمنظور

انجامخاكازبذرترراحتخروجوخاكبستن

همکارانوپريراهایپژوهشنتايج.گرفتمی

متوسطآبیاریکمدادنشانمرکزیآسیایدر(2119)

کارآيیافزايشوآبمصرفدرجويیصرفهعلتبه

کهحالیدراستمناسبپنبهگیاهبرایآبمصرف

درزيادجويیصرفهباعثچهاگرشديد،آبیاریکم

عملکردکاهشبهمنجرولیگرددمیآبمصرف

بهمقروناقتصادینظرازاستممکنکهگرديده

هزارجريبیونصرآبادقربانی.(22)نباشدصرفه

رشدمراحلترينحساسکهکردندگزارش(1309)

دهیگلمراحلگرگان،منطقهدرآبیتنشنظرازپنبه

تیمارآبیاری،تیماربهترينوباشدمیدهیگلاوجو

بهبستگیمزارعآبیاریزمان.بودآبینیازدرصد01

اکبری.(4)داشتآببودندسترسووضعیت

درصدی21کاهشباکهکردگزارش(2111)نودهی

محصولعملکردکاهشعمالًیمصرفآبمقدار

y = 541.54x + 349.23 

R² = 0.568 

y = -221.95x + 5565.9 
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درصد11کاهشباینهمچناست.يدهنگردمشاهده

مشاهدهعملکردکاهشدرصد11تنهایمصرفآب

سهمکهاينبهتوجهبااساساينبر(.2)استشده

موردمنطقهدرپنبهعملکردخالءايجاددرآبیاری

وآبیاریدرستمديريتبود،درصد34مطالعه

اهمیتازنیزگیاهرشدحساسمراحلدرآبیاری

.استبرخوردارخاصی



 
 مطالعه مورد منطقه در آبیاری تعداد و عملکرد رابطه -6 شکل

Figure 2. The relationship between yield and irrigation. 
 مطالعه مورد منطقه در برداشت تاریخ و عملکرد رابطه -7 شکل

Figure 2. The relationship between yield and day of year.
 

دربرداشتتاريخ:برداشت تاریخ و عملکرد رابطه

بازار،قیمتها،غوزهشدنبازدرصدبهبستگیمنطقه

در.داردکارگربهدستیابیوهوايیوآبشرايط

زودهنگامبارندگیياوکاشتدرتأخیرمواردبرخی

زمینوپنبهالیافها،بوتهشدنخیسباعثه،پايیز

تاريخوگرديدهمشکلبرداشتکاربنابراينشده

دلیلبهبرداشتدرخیرأت.افتدمیتأخیربهبرداشت

درخیرأتباعثتواندمیپايیزههایبارانبابرخورد

پايیزهمحصوالتکاشتوزمینسازیآمادهعملیات

اولیندرکنندمیسعیکشاورزانعلتهمینبه،گردد

0شکل.کنندپنبهبرداشتبهاقدامممکنفرصت

صورتبهکهرابرداشتتاريخوعملکردبینرابطه

روندبهتوجهبا.دهدمینشانباشدمیایتکهسهتابع

موردمزارعبرداشتتاريخبهنسبتعملکردتغییرات

:نمودمشاهدهراذيلوضعیتسهتوانمی،مطالعه

24بامصادف101روزازکهاولضعیتودر

بامصادف،فرورديناولازبعدروز211تاشهريور

شودانجامديرتربرداشتچههرباشدمی،ماهمهر13

بهافزايشاينشیبويابدمیافزايشنیزعملکرد

.باشدمیهکتاردرکیلوگرم112تأخیر،روزهرازای

دارایاولدرجهیونیسرگرخطمرحلهايندر

رابطهباالیهمبستگی،91/1حدودتبیینضريب

نشانرابرداشتتاريخبامزارعحداکثریعملکرد

دربرداشتدرخیرأتباعملکردافزايشعلت.دهدمی

هایغوزهافزايشعلتبهاستممکنمرحلهاين

گیاهتوسطبیشترحرارتیمجموعدريافتورسیده

.باشد

اولازروز211تا211بینکهدوموضعیتدر

باشد،میمهرماه19تا14بامصادففروردين

چندانیتغییربرداشتتاريخبهنسبتعملکرد

تقريباشرايطايندررگرسیونیخطنموداروکندنمی
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درعملکردحداکثرشرايطايندر.داردافقیحالت

.گرددمیمشاهدهمزارع

بعدبهمهرماه21تاريخازکهسوموضعیتدر

کاهشنیزعملکرد،برداشتدرخیرأتباباشدمی

حداکثرهایرگرسیونیخطديگرعبارتبه،يابدمی

تاريخبهنسبتمطالعهموردمنطقهمزارععملکرد

برخورداحتماالامرايندلیل.داردنزولیسیرکاشت

نارسهایغوزهافزايشياوپايیزهسرمایبهمحصول

مجموعدريافتعدمعلتبهبرداشتهنگامدر

.استبودهمزارعاينهنگامديرکشتوالزمحرارتی

تاريخبهترينکهگفتتوانمیمجموعدر

برداشتوباشدمیمهرماه19تا14ازمنطقهبرداشت

درخیرأتونارسهایغوزهافزايشدلیلبهزودتر

باعثپايیزهسرمایبهبهبرخورددلیلبهبرداشت

دستبهنتايجبهتوجهبا.گرددمیعملکردکاهش

بهبرداشتکهکردبیانتوانمیتحقیقاينازآمده

وکاشتتاريخثیرأتتحتکهمنطقهدرپنبهموقع

برثیرگذارأتعواملازباشدمینیزکارگربهدسترسی

بهتوجهباالبته.بودمنطقهدرمحصولاينعملکرد

مشخصزمانیمحدودهيکدرمزارعتماماگراينکه

کارگرمحدوديتبااحتماالنمايندبرداشتبهاقدام

توسعهلزومامراينشد،خواهندمواجهفصلی

بهتوجهباالبته.هدمینشانرامکانیزهبرداشت

درآنبرداشتومحصولاينکهزايیاشتغالاهمیت

هایراهوبیشترتحقیقاتدارد،مطالعهموردمنطقه

موردبايدنیزفصلیکارگراناشتغالجهتجايگزين

.گیردقرارتوجه

محاسبهمنظوربه:آن دالیل و عملکرد خالء براورد

بهینهحداقلبررسیموردمزارعدرعملکردخالء

وشددادهقرارمربوطهرگرسیونیرابطهدرمتغیر

عملکردحداکثراساساينبرگرديدتهیه1دولج

سالولاازروز41کاشتتاريخدرشدهمشاهده

ايندادنقرارباوبودارديبهشت9معادلخورشیدی

کاشتتاريخوعملکردرگرسیونیرابطهدرعدد

(y=-54.32x+6225.7)درپتانسیلعملکردعنوانبه

4211عملکردبهحصولبرایبنابراين.شدگرفتهنظر

درارديبهشت9ازقبلتابايدهکتار،درکیلوگرم

سايربرای.نمودکشتبهاقداممطالعهموردمنطقه

معادلهوشدهمحاسبهبهینهحداساسبرنیزمتغیرها

.گرديدمحاسبهعملکردپتانسیلمربوطهرگرسیونی

مرزیخطآنالیزبهمربوطنتايجخالصه1ولجد

خالءوشدهبرآوردپتانسیلعملکردمیانگینهمراهبه

محاسبهپتانسیلعملکرد.دهدمینشانراعملکرد

کیلوگرم4102بابرابربررسیموردمنطقهبرایشده

درکیلوگرم1421بابرابرعملکردخالءوهکتاردر

موردمزارععملکردمتوسط.شدندبرآوردهکتار

بابرابرومنطقهواقعیعملکردعنوانبهنیزبررسی

درصد01.شدگرفتهنظردرهکتاردرکیلوگرم2410

درصد01کاشت،تاريخنظرازبررسیموردمزارعاز

،(P2O5)فسفرنظرازدرصد44نیتروژن،کودنظراز

نظرازدرصد01مصرفی،بذرنظرازدرصد43

نظرازدرصد14وآبیارینظرازدرصد04تراکم،

خالء.بودندبهینهحدازخارجبرداشتتاريخ

عملکرددرصد31حدودتحقیقايندرشدهمحاسبه

 .بودپتانسیل

تحقیقايندرشدهاستفادهمرزیخطآنالیز

خالءاينداليلعملکرد،خالءمیزانبرآوردبرعالوه

روشنصورتبهنیزراعملکردهایمحدوديتياو

1شکلبهتوجهبامثالعنوانبهدهد،مینشان

حصولجهتمطلوبکاشتتاريخکهفهمیدتوانمی

9تاهکتار،درکیلوگرم4211حدوددرعملکردیبه

01حدودکهاينبهتوجهبا.باشدمیماهارديبهشت

تاريخدرمطالعهموردمنطقهکشاورزانازدرصد

پنبهکاشتکنندمیکاشتبهاقدامنامطلوبکاشت

بهبودوافزايشبهمنجرتواندمیمناسبتاريخدر
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حد2شکلاساسبرهمچنین.گرددپنبهعملکرد

عملکردیبهرسیدنجهتمصرفینیتروژنمطلوب

01تا41حدوهکتاردرکیلوگرم4111حدوددر

،0تا1هایشکلدرباشدمینیتروژنکیلوگرم

یمعنبهنمودارازبخشهردرعملکردينباالتر

آنبهیابیدستجهتنهادهآنازالزممقدارحداقل

قرارخطيرزکهینقاطیتمامواستعملکرد

باعثعوامليرساکهاندداشتهرايطیشرااندگرفته

مستقلیرمتغیزانمبهعملکردپاسخيتمحدود

عملکردهایبیناختالفازنیزعملکردخالءاندشده

گرديدمحاسبهحصولقابلعملکردهایوواقعی

(12.)


 .پنبه عملکرد خالء و پتانسیل محاسبه همراه به مرزی خط آنالیز نتایج -1 جدول

Table 1. The results of boundary line analysis as well as estimated potential and yield gap. 

یمصرفبذر

(هکتاردریلوگرم)ک
Seed 

(Kg.ha-1)

فسفر

(هکتاردریلوگرم)ک
P2O5 fertilizer 

(Kg.ha-1)

 یتروژنن

(هکتاردریلوگرم)ک
Fertilizer N 

(KgN.ha-1)

کاشتيختار

 سال()روز

Sowing date 

(DOY)

یرمتغ

50406540
 ینهبهحد

Minimum optimal level

63647080
 ینهبهحدازخارجمزارعدرصد

Farmers out of optimal (%)

4200417240854252
 ینهبهحداساسبرعملکرد

Yield at optimal (kg ha-1)

2657265726572657
 (Kg.ha-1)عملکردمتوسط

Average Yield (kg ha-1) 

1543151514281595
 عملکردخالء

Yield gap (kg ha-1)

37363537
 عملکردخالءدرصد

Yield gap (%)

میانگین
Average

 برداشتيختار

سال()روز

(DOY) harvest date

یاریآبتعداد
Irrigation

 تراکم

مربع()بوتهدرمتر
Density 

(Plant/m2)

یرمتغ

-20047 
 ینهحدبه

Minimum optimal level

-167471 
 ینهدرصدمزارعخارجازحدبه

Farmers out of optimal (%)

4082369640314140 
 ینهعملکردبراساسحدبه

Yield at optimal (kg ha-1)

2657265726572657 
 (Kg.ha-1)متوسطعملکرد

Average Yield (kg ha-1) 

1425103913741483 
 خالءعملکرد

Yield gap (kg ha-1)

35283436 
 درصدخالءعملکرد

Yield gap (%)
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پنبهعملکردمتوسطآمده،دستبهنتايجاساسبر

1394و1393هایسالدرمطالعهموردمنطقهدر

قابلعملکرد.بودهکتاردرکیلوگرم2410میزانبه

کهشدوردآبرهکتاردرکیلوگرم4102حصول

کیلوگرم1421حدوددرعملکردیخالءدهندهنشان

بهینهحدمرزیخطنالیزآازاستفادهبا.بودهکتاردر

اينبهدستیابیجهتبررسیموردمديريتیعوامل

نتايجايناساسبر.شدندشناسايیعملکرد

رفعوعملکردافزايشجهتتوانمیکههايیتوصیه

کیلوگرم41حداقلمصرف:ازعبارتنددادانجامخالء

درکیلوگرم41حداقلمصرفنیتروژن،هکتاردر

مقدارکاشت،هنگامدرP2O5 صورتبهفسفرهکتار

هکتار،درکیلوگرم11حدودمناسبمصرفیبذر

4و،عمربمتردربوته0تا0حدودمطلوبتراکم

بهحصولجهتوداشتمرحلهدرآبیاریمرتبه

اولازروز41ازقبلکاشتتاريخعملکردحداکثر

استممکننیززودهنگامخیلیهایکشتالبته،سال

باشد،داشتهپیدررابهارهسرمایبهبرخوردخطر

کاشتتاريخاولینتحقیق،اينهایبررسیاساسبر

.بودماهفروردين21مطالعهموردمنطقهدرپنبهمزارع

بهسالاولازروز211حدودبرداشتتاريخو

اقدامآنازقبلياوارديبهشت9حدودمعادلترتیب

مهرماه14نیزمناسببرداشتتاريخونمودکشتبه
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