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   3، قربان قربانی نصرآباد*2، حسین عجم نوروزي1سعید خواجه دنگالنی
 2رضا داداشیو محمد

  ایران گرگان،واحد  اسالمیدانشگاه آزاد دانشجوي دکتري 1
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان، ایران2

  موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان، ایراناستادیار 3
  13/11/1397؛ تاریخ پذیرش:  6/3/1397تاریخ دریافت: 

  1چکیده
سازي مصرف آب در پنبه یکی از راهکارهاي اساسی صرفه جویی در مصرف آب و رسـیدن بـه  بهینه
سیسـتم کشـت و آبیـاري بـر خصوصـیات  اثـر منظـور بررسـی بـهرو  . از ایـنباشـد مـی مطلوبعملکرد 

شـم آبـاد ها پنبه تگاه تحقیقـاتسـدر ای 1395آزمایشـی در سـال  ،پنبـه دو رقممورفولوژیک و عملکرد 
 هـاي کـامالًدر قالـب بلـوك هاي خـرد شـده نـواري کرتطرح صورت شد. این آزمایش بهانجام گرگان 

آبیـاري بـر سـطح ( 4هـاي آزمـایش شـامل میـزان آبیـاري در فـاکتور شد. اجراتصادفی در چهار تکرار 
) و سیسـتم لطیـف وگلسـتان)، رقـم در دو سـطح (تشت تبخیر درصد تبخیراز 120و  80, 40, 0اساس

 و اندازه شاخه زایـاشاخه رویا تعداد ن داد نشا. نتایج آزمایش ) بودو مستقیم نشائی(کاشت در دو سطح 
با افزایش آب آبیاري، تعداد شـاخه زایـا، ارتفـاع بیشتر از مستقیم بود.  نشائیاز زمین در سیستم کشت 

شاخه رویا نداشت. داري افزایش یافت اما تاثیري بر تعداد  ي رویا و وزایا بطور معنیها شاخهبوته و اندازه 
نسـبت بـه رقـم بیشـتري و اندازه شـاخه زایـا از زمـین  رقم لطیف داراي ارتفاع بوته و اندازه شاخه زایا

شتر از رقم لطیف بـود. دو رقـم پنبـه از نظـر تعـداد یبود اما تعداد شاخه رویا در رقم گلستان بگلستان 
نسـبت بـه کشـت مسـتقیم پنبـه  نشـائیت کشعملکرد  شاخه زایا و اندازه شاخه رویا مشابه هم بودند.

 دار معنـیعملکرد دو رقم پنبـه بـا هـم اخـتالف  نبود. دار معنیاما این اختالف  بیشتر بود% 24 میزان به
% آب 120% آب مصـرفی، عملکـرد افـزایش امـا در تیمـار 80نداشتند. با افزایش آب آبیاري از دیـم تـا 

کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمـار  2515که بیشترین عملکرد با  طوري هعملکرد کاهش یافت ب ،مصرفی
% اخـتالف 120تیمارهـاي دیـم و نداشت اما با  دار معنی% اختالف 80% آب مصرفی بود که با تیمار 40

                                                             
  ajamnorozei@gorganiau.ac.irنویسنده مسئول: *



  1397)، 2) شماره (6هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                                             44

 

بـود  دار معنـیبیاري تنها بر ارتفاع بوته و اندازه شاخه زایـا آکشت در  سستماثر متقابل دار داشت.  معنی
نبود. اثر متقابـل آبیـاري در رقـم بـر  دار معنیبل سیستم کشت در رقم بر هیچ یک از صفات اما اثر متقا

     بود.   دار معنیتمام صفات مرفولوژیک بغیر از اندازه شاخه زایا از زمین 
  

  و مستقیم،  آبیاري، عملکرد وش. نشائی ي کشتها سیستمپنبه،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 بـا کـه اسـت صنعتی منظوره دو و ارزشمند زراعی گیاهان از یکی .Gossypium hirsutum L)(پنبه 

 پنبـه .دارد کشیروغن و نساجی صنایع در مهمی نقش خوراکی روغن و طبیعی الیاف ترینمرغوب تولید
 سویا یعنی مهم روغنی دانه پنج میان در جهانی بازار در و است پروتئین و روغن از غنی بسیار منبع دانه،

)Glycine max L.(، آفتابگردان )Helianthus annuus L.( ،زمینی ادامب )Arachis hypogeae L.( ا کلز و
)Brassica napus L.( با که است کشاورزي محصوالت ترینمهم از پنبه همچنین .دارد قرار دوم مقام در 

 و صـنعت کشـاورزي، هـايبخـش زائـیاشـتغال در ،کشی روغن و نساجی صنایع در آن کاربرد به توجه
 تنـوع و افـزوده ارزش ایجـاد قابلیـت نظـر از کشاورزي محصول کمتر .کندمی ایفا مهمی نقش بازرگانی
  .)2011(احمدي و آقاعلیخانی،  دارد را پنبه با برابري یاراي ها،فرآورده
 این و است طوالنی سابقه داراي گلستان استان در گیاه این کشت ،ایران در خیز پنبه مناطق بین در

 سـفید طالي سرزمین و جهان و کشور در پنبه پایتخت به پنبه گسترده کشت دلیل به گذشته در استان

 بـه و داشـته ايویژه جایگاه پنبه تولید در قدیم از استان این اقلیمی، شرایط به توجه با .است بوده شهره

 در نیز پنبه تحقیقات مؤسسه همچنین و پنبه نژادي به و زراعی به تحقیقات مراکز ترینمهم ،دلیل همین

 تار طول دارابودن دلیل به گلستان استان در تولیدي پنبه که است ذکر شایان .است شده واقع استان این

 الیـاف پنبـه تـرین مرغوب جزو باال یکنواختی و وکشش مقاومت و مناسب ظرافت یا میکرونري باال، موثر

  .)2011(احمدي و آقاعلیخانی،  .رود می شمار به جهان در بلند به مایل متوسط
 آن پیامـد اولـین کـه اسـت آب کمبود تحت شرایط محصول بهینه تولید براي راهکار یک آبیاري کم
 کـاربرد رانـدمان افزایش ،آبیاري کمفن  کارگیري به از اساسی هدف .است سطح واحد محصول در کاهش

 روي را اثر کمترین که است هاییآبیاري حذف یا و نوبت هر در آبیاري آب میزان کاهش طریق از چه آب،
اکبـر نـودهی و همکـاران، ( ندارنـد نقـش خـالص، ،درصد 50 تا 20سود افزایش در یا و داشته گیاه رشد

 میـان در یـک صورتبه و آبیاري کم اعمال با را مصرفی آب کاهش درصد )2001سهرابی (نتایج ). 2006
 سبب تواندمی چنینهم آب کمبود.نمودند گزارش باشد داشته داري اثرمعنی پنبه عملکرد بر اینکه بدون

 بـا نیومکزیکو در )1981( وگیتار سامیس مطالعات .شود اقتصادي صرفه افزایش یا و آبیاري دور کاهش
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و  تبخیـر میـزان بـا پنبه محصول عملکرد که داد ننشا آب مختلف مقادیر و خطی بارانی آبیاري سیستم
 هـايسـال و اقلیمـی مختلـف شرایط در مصرفی آب واحد ازاء به دانه پنبه تولید و بوده هماهنگ تعرق

  .است متفاوت مختلف
 مناسب هايروش کارگیريهب با که اندپرداخته موضوع این بیان به )1990( همکاران و هاگسن

 )1992( همکاران و رادین .نمود برداشت اقتصادي محصول و داد کاهش را آب مصرف توانمی آبیاري
 درصد 25 تا عملکرد پنبه، گلدهی اوج زمانی محدوده در آبیاري تعداد کردن برابر دو با که کردند گزارش
 آبیاري دور شدن تر کوتاه با پنبه عملکرد که گرفتند نتیجه )1992( همکاران و کالرك .یافت افزایش
شدت باعث  آبی در حالت دیم به ناشی از کمطبق تحقیقات بسیاري معلوم شد که استرس . یافت افزایش
یان و چون ؛2005 ،اوجال و همکاران ؛2004پیتیگرو  ؛2005، مرت( شودمحصول در پنبه می کاهش

  .)2006 ،جالوتا و همکاران ؛2007 ،همکاران
 قدمت چه اگرعنوان روشی مناسب براي کشت پنبه مطرح شده است.  پنبه اخیراً به کاري نشاء
 به کاري نشاء روي بر علمی تحقیقات سابقه ولی باشد،می روم تمدن پیدایش زمان به ءنشا از استفاده

 گیريبهره مطمئن، و مطلوب تراکم ایجاد به توانمی کارينشاء مزایاي از. گرددمی باز بیستم قرن اوایل
 کردن رس پیش آب، مصرف کارایی افزایش و عملکرد حداکثر به رسیدن براي دما و زمان از بهینه

 کردن، تنک کاهش بیماري، شیوع و آفات طغیان از پیشگیري محصول، رشد زمان کردن کوتاه محصول،
 و تولید هزینه کاهش سبب موارد این تمام که نمود اشاره مزرعه در تردد کاهش و محصول کشت تنوع

هاي که براي کشور، اما در میان این مزایا کاهش مصرف آب شودمی کشاورزي تولیدات اقتصادي صرفه
 ،نشائی کاشت در. همچنین )2005، و همکاران (دانگ باشدبسیار مهم می ،با بحران آب روبرو هستند

 در پائیزه زودرس سرماي از اجتناب امکان و رسدمی برداشت قابلیت و رسیدگی به ترسریع محصول
 .)2003؛ گریر و همکاران، 2003(کارو،  آیدمی فراهم، دارد وجود آن وقوع امکان که مناطق برخی

 تعداد زودتر، رسیدگی بیشتر، ارتفاع از شده نشاء گیاهان کرد ننشا خاطر تحقیقی طی )2003( ساهایی
 مزرعه در بذر مستقیم کشت از یافته رشد گیاهان با مقایسه در تري بزرگ و بیشتر هايغوزه و شاخه

 در شده نگهداري هايغوزه تعداد و فصل اوایل گلدهی تعداد که داد نشان همچنین نتایج .بودند برخوردار
 غوزه اندازه نظر از اما .بود باالتر معمول کشت با مقایسه در داريمعنی طوربه نشائی کشت در سطح واحد

 طریق از الیاف کیفی پارامترهاي و بذر عملکرد همچنین .نشد مشاهده داريمعنی تفاوت الیاف درصد و
و  (دانگ کرد پیدا بهبود داريمعنی طوربه تر،هنگام زود بندي غوزه و مترمربع در غوزه تعداد افزایش

کاري پنبه در اراضی شور به این نشاء) در ارزیابی 2001( و همکاران یطهماسب ).2005، همکاران
ي زایا، تعداد غوزه، زودرسی و عملکرد ها خرداد شاخه 20شده در  کاري نشاءي ها نتیجه رسیدند که بوته
تر  به خاطر رشد رویشی کوتاه کاري نشاءداشت. تاخیر در  بهشتیارد 30ي نشاهاکمتري در مقایسه با 
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 در مقایسه با کشت مستقیم تعداد کاري نشاءرویشی گیاه شد و تیمارهاي  هاي خشباعث کاهش ب
هاي رویا و زایا را در بوته افزایش داد. در بررسی یاد شده صفات تعداد غوزه در بوته، وزن تک  شاخه

 در کارينشاء یی تفاوت معنی داري نداشت.نشاغوزه، زودرسی و عملکرد وش در کشت مستقیم و 
(کامل و  شد پنبه عملکرد افزایش سبب مزرعه در بذر مستقیم کشت با مقایسه در تأخیري کشت

 سه در پنبه نشائی کشت روش از استفاده که داد ننشا تحقیقی طی )2003( کارو). 2004همکاران، 
 .گرددمی درصد 83  تا عملکرد و زودرسی غوزه، متوسط وزن ها،شاخه افزایش افزایش سبب متوالی سال

 دست نتایج این به شد، انجام متداول و نشائی کاشتی، زود روش سه مقایسه هدف با که دیگر تحقیقی در
 مخصوص وزن همچنین .شودمی وش و دانه پنبه دار عملکردمعنی افزایش سبب نشائی کشت که یافتند

 صورتی در نشائی سیستم در عملکرد افزایش .بود معمول روش از بهتر نشائی روش در بذر قوه نامیه و
 و دنگ(شود  رفتن بوته غوزه به زودتر نتیجه در و گلدهی زود سبب که گرددعملکرد می افزایش سبب

 و پنبه نشائی ازکشت استفاده با که داد ننشا پنبه روي بر )1998( بانیانی تحقیق ).2005 ،همکاران
 صرفه سمپاشی در نوبت یک و آبیاري در نوبت دو تا یک شاهد، مزارع به نسبت اصلی زمین به آن انتقال
 را محصول زودرسی کارينشاء روش از استفاده که داشتند بیان )1996( ونگ و سان ..است شده جویی

 هاي سیستم کلیه که نمود گزارش پنبه ئینشا کشت روي بر تحقیقی در )2009( مالی .دهدمی افزایش
. بودند برخوردار يدار معنی برتري از دانه مستقیم کشت به نسبت عملکرد اجزاي نظر از ئینشا کشت

 پالستیکی گلدان نشاء تیمار در آن بیشترین و دانه مستقیم کشت تیمار در بوته در غوزه تعداد کمترین
   .شد مشاهده گندم برداشت از پس

  
  ها مواد و روش

روي خصوصــیات  بــر نشــائیکشــت مســتقیم و ي ها سیســتمآبیــاري و منظــور بررســی اثــرات  بــه
آبـاد  شمها  در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه یآزمایش استان گلستان،پنبه در  دو رقمعملکرد  و مورفولوژیکی

زمین محـل آزمـایش در سـال  اجراء شد. 1395وابسته به موسسه تحقیقات پنبه کشور در سال زراعی 
قبل زیر کشت گندم بوده و عملیات تهیه بستر بذر بعد از برداشت گندم و انتقال کـاه وکلـش از سـطح 

 60-30و  30-0ز خــاك در عمــق نقطــه ا زمــین مــورد آزمــایش انجــام شــد. قبــل ازکاشــت در چنــد
نمونـه بـرداري و بـراي آنـالیز آن بـه  گیري خواص فیزیکی و شـیمیایی خـاك جهت اندازه متري سانتی

نتایج تجزیه خـاك در  انجام شد. کودينیاز بر اساس توصیه  میزان کود مورد .آزمایشگاه انتقال داده شد
  ارائه شده است. 1جدول 
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 آباد شمها نتایج تجزیه خاك محل اجراء تحقیق در ایستگاه :1 جدول
 درصد
 اشباع

 درصد
 کربن آلی

 درصد
 موادخنثی شونده

 شوري
)dS/m( 

 خاك بافت اسیدیته

 لومی رسی سیلتی 1/8 73/0 20 46/1 52
 بر

)mg/kg(  
 روي

)mg/kg( 
 آهن

)mg/kg(  
 پتاسیم

)mg/kg( 
 فسفر

)mg/kg( 
 (درصد) ازت کل

2 6/0 6/2 350 5/9 15/0 
 

تصادفی در چهـار تکـرار  هاي کامالً در قالب بلوك هاي خرد شده نواري کرتصورت طرح  آزمایش به
 درصد تبخیـر از 120و  80, 40, 0 میزان بهآبیاري چهار مقدار آب . سطوح فاکتور اصلی شامل شدپیاده 

دو سیسـتم سـطوح فرعـی فرعـی و  لطیف و گلستانرقم پنبه دو شامل سطوح فرعی  .بود تشت تبخیر
 متـر سـانتی 80 بـین ردیـف متر با فاصله 6طول  ردیف به 4شامل  کرتهر  .بود و مستقیم نشائیکشت 

متر در نظر گرفته شد. بـذور قبـل از کاشـت ضـد  3ها  متر و فاصله بین بلوك 1ها  . فاصله بین کرتبود
هاي هرز در دو نوبـت در مرحلـه سـه مبارزه با علف ه است.انجام شد توسط کارگرکاشت  ه وعفونی شد

برگی کـه در  5تنک کردن در دو نوبت تا قبل از مرحله  وجین دوم انجام شد. از برگی و بیست روز بعد
ه مشاهده بیماري و آفات با سموم مخصوص مبارزه شـد بارسید.  متر سانتی 20 ها نهایت فاصله بین بوته

پنبه در  نشاءصورت یکسان صورت گرفت. بذور پنبه جهت  هکلیه عملیات زراعی در تمام تیمارها ب .است
مـاه بـه خرداد 31روز در تـاریخ  30پـس از  نشـاءاي کشت گردید و  هاي پارچه اول خردادماه در گلدان

منظور تـامین  کار نیز در همین تاریخ انجام شد. به فدیمستقیم بذر با ر تکش .زمین اصلی منتقل گردید
رطوبت مناسب جهت سبز شدن بذر، زمین کشت مستقیم یک هفته قبل از کشـت آبیـاري شـد امـا در 

، یـک هفتـه پـس از نشاهاآبیاري صورت گرفت و به منظور استقرار  نشاءهمزمان با انتقال  نشائیکشت 
زمانی انجام شـد روز پس از کشت  45-35ي بعدي تقریبا بین ها کشت نیز آبیاري صورت گرفت. آبیاري

بوته از هر کرت  5 ها همزمان با باز شدن غوزه متر سید.  میلی 110که تبخیر تجمعی از تشت تبخیر به 
 بـا برداشـت دو.و در نهایت عملکـرد وش گرفت جدا شده مشخصات مورفولوژیکی نیز مورد ارزیابی قرار

بـا اسـتفاده از پـس از مرتـب کـردن دست آمده  ي بهها داده مورد مقایسه قرار گرفت.ردیف از هر کرت 
  و به روش دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند. MSTATCافزار  نرم
  

  نتایج و بحث 
ن داد که روش کاشت بر تعداد شاخه زایـا، ارتفـاع بوتـه، نشا) 2نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول

دار  و اندازه شـاخه زایـا از زمـین معنـینبود اما بر تعداد شاخه رویا  دار معنیي شاخه رویا و زایا ها اندازه
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اما بر تعداد  دار معنی ي شاخه رویا و زایا کامالًها بود. تاثیر آبیاري بر تعداد شاخه زایا، ارتفاع بوته و اندازه
اثـر نبود. اثر متقابل آبیاري و روش کشت بر ارتفاع بوتـه  دار معنیشاخه رویا و اندازه شاخه زایا از زمین 

. دو رقم پنبه از نظـر تعـداد شـاخه زایـا و انـدازه داشت دار معنی کامالًاثر اندازه شاخه زایا بر و  دار معنی
داشـتند.  دار معنـینداشتند اما از نظر سایر پارامترهاي مورفولوژیکی تفاوت  دار معنیشاخه رویا اختالف 

نبود اما اثر متقابل آبیـاري و رقـم  دار معنیمتقابل روش کشت و رقم بر پارامترهاي مورفولوژیکی  اثرات
بود. اثر متقابل روش کشت و آبیاري و رقم بـر تعـداد شـاخه ن دار معنیتنها بر اندازه شاخه زایا از زمین 

تـاثیر رقم پنبـه  نیزو کشت روش 2بر اساس جدولنبود.  دار معنیاما بر سایر صفات  دار معنی رویا کامالً
آبیاري  متقابلات بود. اثر دار معنی اما اثر آبیاري بر عملکرد کل کامالً ندنداشت ي بر عملکرد کلدار معنی

آبیاري در رقم و اثرات اثر متقابل  اما  نبود دار معنیبر عملکرد کل و روش کشت در رقم روش کشت  در
    ).2شد (جدول دار معنیبر عملکرد کل سه گانه روش کشت در آبیاري در رقم 

  
تحت تاثیر روش کشت، آبیاري و رقم و اثرات و عملکرد پنبه تجزیه واریانس پارامترهاي موفولوژیکی  :2جدول 

 متقابل آنها

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

  تعداد
شاخه 

  رویا

تعداد 
  شاخه زایا

اندازه زایا   اندازه زایا  اندازه رویا  ارتفاع بوته
  زمیناز 

  عملکرد کل

 1543651  5/14  9/17  07/10  81/82  68/4 93/0  3  تکرار
33/3  1  روش کشت * 52/4  ns 6/2680  ns 0/607  ns 5/72  ns 7/189 ** 3424350ns 

 680415  0/8  0/14  3/422  3/706  09/22  24/0  3  خطا
27/0  3  آبیاري ns 20/58 ** 2/4240 ** 7/1222 ** 9/379 ** 4/15  ns 3424861** 
 167609  7/7  2/8  5/63  3/235  29/4  29/0  9  خطا

23/0  3  کشت*آبیاري  ns 35/3  ns 7/424 * 7/133  ns 7/114 ** 1/17  ns 167433 ns 
 159752  5/12  6/8  9/71  8/27  70/2  13/0  9  خطاي فرعی

73/4  1  رقم ** 07/0  ns 1/3878 ** 7/154  ns 1/989 ** 3/186 ** 75213ns 
18/0  1  کشت*رقم  ns 75/1  ns 27/1  ns 6/119  ns 6/1  ns 1/5  ns 44310ns 
75/0  3 آبیاري *رقم * 71/8 ** 6/459 ** 5/465 ** 7/44 * 5/7  ns 4475915** 

 کشت*
 آبیاري*رقم

3  17/1 ** 63/1  ns 3/65  ns 4/39 ns 5/8  ns 5/9  ns 309157** 

7/79  8/84  87/1  24/0  24  خطاي کل  3/13  2/8  73619 
3/17  9/9  7/28  2/29    تغییرات ضریب  4/13  9/11  12/8 
  داريدرصد و عدم معنی 1، 5داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه ns*، ** و 
  

نتایج مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیکی تحت تاثیر روش کشت، تیمارهاي مقـادیر مختلـف 
ده یـارائه گرد 3 در جدول 1395آباد گرگان طی سال  شمها  آب آبیاري و رقم در ایستگاه تحقیقات پنبه
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است. براساس این جدول در روش کشت مستقیم، تعداد شاخه رویا و اندازه شاخه زایـا از سـطح زمـین 
درصد بیشـتر بـود امـا سـایر پارامترهـاي مورفولـوژیکی در دو  13و  31 میزان به نشائینسبت به کشت 

 نشـائی در کشت مستقیم نسبت بـه کشـتنداشتند.  دار معنیروش کشت، از نظر آماري با هم اختالف 
روز  20-15پارامترهاي مورفولوژیکی گیاه دیرتر اتفاق می افتـد و مراحـل غنچـه دهـی و گلـدهی نیـز 

 نشـائیتاخیر دارد به همین دلیل تعداد شاخه رویا در کشت مسـتقیم بیشـتر از  نشائینسبت به کشت 
   .  باشد می

بـا نبـود.  دار معنـیاختالف بین تیمارهاي آبیاري از نظر تعداد شاخه رویا و اندازه شاخه زایا از زمین 
افزایش آب آبیاري از دیم تا آبیاري کامل سـایر پارامترهـاي مورفولـوژیکی افـزایش یافـت بطـوري کـه 

بـود.  دار معنیاي آبیاري کمترین تعداد شاخه زایا مربوط به تیمار دیم بود که اختالف آن با سایر تیماره
درصد نیاز آبـی بـود کـه  120ي رویا و زایا مربوط به تیمار آبیاري ها بیشترین ارتفاع بوته و اندازه شاخه

 بـود دار معنـیدرصد نیـاز آبـی و دیـم  40نبود اما با تیمارهاي  دار معنیدرصد  80اختالف آن با تیمار 
  .)3(جدول

  
  تحت تاثیر روش کشت، آبیاري و رقمو عملکرد پنبه مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیکی : 3جدول 

  تیمارها
تعداد شاخه 

  رویا
تعداد شاخه 

  زایا
ارتفاع 

  cm  بوته
اندازه 

  cm  رویا
اندازه 

  cmزایا 
اندازه زایا از 

 cmزمین 
عملکرد کل 

  (کیلوگرم در هکتار)
                روش کشت

46/1  نشائی  b 71/13  a 2/86  a 6/48  a 0/26  a 8/22  b 2354 a 
92/1  مستقیم  a 24/14  a 1/99  a 8/54  a 2/28  a 8/25  a 1892 a 

             تیمارهاي آبیاري
0%  51/1  a 20/11  b 4/71  b 1/40  c 7/20  c 8/22  a 1478  c 

40%  70/1  a 49/14  a 1/89  b 9/49  b 1/26  b 8/23  a 2515 a 
80%  83/1  a 69/14  a 6/101  a 7/57  a 8/29  a 9/24  a 2392 ab 
120%  73/1  a 54/15  a 5/108  a 1/59  a 8/31  a 7/24  a 2108 b 

               رقم پنبه
96/1  گلستان  a 94/13  a 9/84  b 2/50  a 2/23  b 3/22  b 2089 a 
42/1  لطیف  b 01/14  a 4/100  a 3/53  a 0/31  a 8/25  a 2157 a 

  داري ندارند.درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5هر ستون، درسطح احتمال  هایی با حروف مشابه درمیانگین
  

درصد نسبت به  3/38 میزان بهرقم گلستان داراي تعداد شاخه رویا بیشتري  3با توجه به جدول 
ي نداشتند. دار معنیرقم لطیف بود اما از نظر تعداد شاخه زایا و اندازه شاخه رویا دو رقم با هم اختالف 
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 7/15و  6/33، 2/18 میزان بهارتفاع بوته، اندازه شاخه زایا و اندازه شاخه زایا از زمین در رقم لطیف 
 درصد از رقم گلستان بیشتر بود. 

درصد نسـبت بـه کشـت   4/24 میزان بهداراي عملکرد بیشتر  نشائیروش کشت  3بر اساس جدول 
کیلـوگرم در  2354 نشـائینبـود. عملکـرد کشـت  دار معنیاز نظر آماري  ها مستقیم بود اما این اختالف
ر رخ تـدلیـل زود هبـ نشائیاین افزایش کشت کیلوگرم در هکتار بود.  1892هکتار اما در کشت مستقیم 

نسبت به مستقیم بود که در نهایت منجر بـه افـزایش عملکـرد  نشائیدادن مراحل فنولوژیکی در کشت 
% آب 80عملکرد افزایش، اما با آبیـاري بـیش از % آب مصرفی 80م تا از دیبا افزایش آب آبیاري گردید. 
داد که بیشـترین عملکـرد بـا  نشاءعملکرد کاهش یافت. مقایسه میانگین بین تیمارهاي آبیاري مصرفی 

% و 80% نیاز آبی بود که نسبت به تیمارهاي دیـم، 40کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاري  2515
درصـد  افـزایش عملکـرد داشـت. اخـتالف بـین  3/19و  1/5، 2/70 میـزان بـه% نیاز آبی بترتیـب 120

 دار معنی% نیاز آبی 120% و 0نها با تیمارهاي نبود اما اختالف آ دار معنی% نیاز آبی 80% و 40تیمارهاي 
 2157کیلـوگرم در هکتـار و رقـم لطیـف داراي عملکـرد  2089رقم گلسـتان داراي عملکـرد کـل  بود.

درصد افزایش عملکرد داشت که از نظر آماري  3کیلوگرم در هکتار بود که رقم لطیف نسبت به گلستان 
 ، اوجـال و)2004(پیتیگـرو  ،)2005(مـرت کـه نتـایجی بـود این نتایج مشابه  ).3نبود (جدول دار معنی

  .بر روي پنبه بدست آوردند )2005(همکاران  جالوتا و )،2007(همکاران  یان وچون )،2005(همکاران 
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهاي آبیاري در رقم بر خواص مرفولوژیکی و عملکرد پنبه در 

ي رویا و زایا مربوط به ها است. با توجه به این جدول بیشترین تعداد شاخهارائه  شده  4جدول شماره 
نداشتند.  دار معنی% رقم لطیف اختالف 80% رقم گلستان بوده که با تیمار آبیاري120تیمار آبیاري

ي ها ارتفاع بوته در تمام سطوح آبیاري در رقم لطیف بیشتر از رقم گلستان بود. بیشترین اندازه شاخه
و کمترین آن مربوط به تیمار دیم هر دو رقم بود.  % رقم لطیف بود80و زایا مربوط به تیمار آبیاري رویا 

که % رقم گلستان مشاهده شد 80کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاري  2986بیشترین عملکرد کل با 
ود. در تیمار بدون ب دار معنینبود اما با سایر تیمارها  دار معنی% رقم لطیف 120اختالف آن با تیمار 

 40درصد از رقم گلستان بیشتر بود اما با افزایش آب آبیاري به  42 میزان بهآبیاري عملکرد رقم لطیف 
% آب 120به  80% آب مصرفی عملکرد رقم گلستان از لطیف بیشتر شد. افزایش آب آبیاري از 80و 

% کاهش یافت. نتایج اثر 46 میزان بهمصرفی عملکرد هر دو رقم کاهش یافت اما عملکرد رقم گلستان 
آبیاري واکنش بیشتري نسبت به رقم  آبیاري و هم به بیش ن داد که رقم گلستان هم به کمنشامتقابل 
  ). 4می دهد (جدول نشانلطیف 
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  آبیاري در رقم بر خواص مورفولوژیکی و عملکرد پنبه تیمارهايمقایسه میانگین اثر متقابل  :4جدول 

تیمارهاي 
  آبیاري

  رقم پنبه
تعداد شاخه 

  رویا
تعداد شاخه 

  زایا
 ارتفاع بوته

cm  
 اندازه رویا

cm  
اندازه زایا 

cm  

عملکرد کل 
(کیلوگرم در 

  هکتار)
 bcd67/1 d4 5/11  d7/64  c1/36  d4/17  f1222   گلستان  0%
 cd  35/1  d95/10  c2/78  bc1/44  c0/24  de1734  لطیف  0%
 ab02/2  bc20/14  c3/81  b3/49  c1/22  b2672   گلستان  40%
 cd37/1  bc77/14  b8/96  b6/50  b2/30  c2357   لطیف  40%
 abc87/1  c77/13  c7/86  b6/50  c6/23  a2986   گلستان  80%
 abc77/1  ab60/15  a40/116  a8/64  a9/35  d1798   لطیف  80%
 a27/2  a35/16  a7/106  a6/64  b6/29  ef1475   گلستان  120%
 d17/1  bc72/14  a4/110  b6/53  a0/34  ab2741   لطیف  120%
  داري ندارند.درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5هایی با حروف مشابه در هر ستون، درسطح احتمال میانگین

  
 هر در رویشی هايشاخه و کاهش بوته در غوزه تعداد کاهش عملکرد، کاهش بذر باعث تأخیرکاشت

و  گردید زایشی بیشتر هايشاخه تولید باعث بذر مستقیم کشت با در مقایسه نشائی کشت .شودمی بوته
 بر عالوه .)2001، کردي و طهماسبی( عملکرد در این کشت بیشتر از کشت مستقیم پنبه در مزرعه بود

 توزیع و توسعه رشد، کاهش .پذیرندمی تأثیر کمبود آبیاري از نیز پنبه گیاه هايویژگی سایر عملکرد،
 تأثیرات از برگ سطح کاهش و دهندهگل جانبی هايشاخه روي برگ تعداد کاهش ،خاك در هاریشه
 و افشارنتایج مطالعات ). 2007(فررز و سوریانو،  است گردیده گزارش پنبه براي که است رطوبتی تنش

 بر داريمعنی تأثیر پنبه گیاه آبی % نیاز 75% و 50 میزان به آبیاري کم که داد نشان) 2005مهرآبادي (
. با آبیاري مناسب گردید بوته ارتفاع باعث کاهش و کم آبیاري نداشت زایا رویشی و هايشاخه تعداد

یابد.  و در نهایت عملکرد وش افزایش می پنبه در مرحله اولیه رشد رویشی و زایشی گیاه پنبه زیاد شده
ارتفاع بوته و ارتفاع تا اولین شاخه زایا افزایش پیدا در این آزمایش نیز با افزایش میزان آبیاري پنبه 

 کرد.
 غوزه تعدادتعداد شاخه زایا و اندازه شاخه زایا،  که است مطلب این بیانگر نیز تحقیق از حاصل نتایج

 از کمتر است مواجه رطوبتی تنش با مزرعه که شرایطی در تولیدي هايگل از حاصل دانه تعداد و بوته در
 همین در .)2000 ،نژاد حسینی( که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد، باشدمی تنش بدون شرایط
 زایشی و رویشی هايشاخه مولد هايجوانه تحریک با پنبه گیاه که دهندمی نشان مطالعات برخی راستا

رشد  دلیل ید کند اما در شرایط کمبود آب بهتواند عملکرد قابل قبولی را تولدر شرایط بدون تنش می
، نی و مهر آباديلیجکند (طو محسوس کاهش پیدا میهاي رویشی و زایشی عملکرد بهنامناسب شاخه
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 اما شود،می و زایشی رویشی رشد تحریک باعث رشد اولیه مراحل در مناسب چنین آبیاريهم). 2009
 اختصاص شود، رویشی رشد تحریک باعث که هر عاملی بنابراین است، نامحدود رشد داراي پنبه چون

 گلافزایش  باعث تیجهن در و داشته دنبالبه را گیاه و زایشی رویشی هاياندام به فتوسنتزي بیشتر مواد
دلیل کشت دیم پنبه اندازه . در این آزمایش به)1993استون و همکاران، ( شودمیدر گیاه پنبه  غنچه و

دلیل مواجه شدن پنبه در  رسد بهنظر میکه بهها کمتر بود شاخه رویا و زایا در این کشت از سایر تیمار
رسد با افزایش آبیاري گیاه پنبه و ایجاد شرایط نظر میبه مراحل مختلف رشد با تنش کم آبی باشد.

مطلوب براي رشد، ارتفاع تا شاخه زایا نیز افزایش پیدا کرده زیرا رشد کلی گیاه و ارتفاع بوته افزایش 
  کند.پیدا می

  
  قدردانیتشکر و 

ي همکاران  موسسه تحقیقات پنبه کشور و ایستگاه تحقیقات ها هاي مالی و کمک این پروژه با حمایت
-014-950737 مصـوبو بخشی از پروژه مصوب موسسه بـه شـماره شم آباد گرگان انجام گردید ها پنبه
    سپاسگزاري بعمل می آید.وسیله بود که بدین 07-07-7
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