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 چکیده
پنبـه رقـم  و اجزاء عملکـرد عملکرد ردیف بر  فاصله این طرح با هدف بررسی تاثیر مقدار نیتروژن و

تکرار در  4هاي کامل تصادفی در  هاي خردشده (اسپلیت پالت) با طرح پایه بلوك در قالب کرتگلستان 
چهار  آزمایشعامل اصلی  بعد از برداشت کلزا اجرا شد.زراعی  مدت دو سال هب 1392 و 1391هاي  سال

 ردیـف فاصـله 4 یو عامـل فرعـ درصـد توصـیه کـودي 150و  100، 50، صـفرنیتروژن شـامل  سطح
 از صـفر بـه نیتـروژن که با افزایش سطوح کود بودند. نتایج نشان دادمتر  سانتی 100و 40،60،80شامل
 یافـت کیلـوگرم در هکتـار افـزایش 2834به  2504در واحد سطح از  عملکرد ،درصد توصیه شده 150

از توصـیه کـودي  150و  100 ،50بین سطوح کودي نیتروژن اما دار بود این افزایش از نظر آماري معنی
بیشـتر از توصـیه  نیتـروژنکـود  از اسـتفاده در واحدسطح اختالف معنی دار وجود نداشت. نظر عملکرد

امـا بـر زودرسـی پنبـه تـاثیري نداشـت.  ارتفاع بوته، طول شاخه رویا و زایا گردید کودي باعث افزایش
هرز در واحد  هاي  فعلو تراکم رویا و زایا   ارتفاع بوته، طول شاخه منجر به کاهش ردیف فاصله کاهش 

کمترین ارتفـاع بوتـه و طـول  .محصول گردید درصد زودرسیو  کل باعث افزایش عملکردسطح شد اما 
بیشترین عملکـرد کـل در هر سطح کود نیتروزن،  بدست آمد.متر  سانتی 40فاصله ردیف  رویا در شاخه
 بدست آمد.متر  سانتی 40فیفاصله رد پنبه با
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  مقدمه 
بعد از برداشت محصوالت زمسـتانه ماننـد کلـزا بـه  آنکشت  ،هاي توسعه زراعت پنبه یکی از روش

کشت معمول به کاشت نسبت  در هاي پنبه به علت تاخیر کشت بوته این درکه  صورت کشت دوم است
شوند و این موجـب کوتـاه شـدن مـدت دوره  میواجه باالتري م پنبه، در مرحله رشد رویشی با دماهاي

 بـه عنوان کشـت دوم نسـبت نشان داد کاشت با تاخیر پنبه به گردد. نتایج مطالعات مختلف میرویشی 
و . پتـی گریـو گـردد می، زودرسی و عملکرد پنبه غوزهکشت در زمان مناسب عمدتاً باعث کاهش تعداد 

. همچنـین نـدبـا تـاخیر درکاشـت گـزارش کرد مترمربع را در غوزه) نیز کاهش تعداد 2002(همکاران 
در  غـوزهیابـد و تعـداد  میکاهش  غوزهبقاي  ) بیان داشتند درکشت با تاخیر2006ریچارد و همکاران (
زودرسی نیـز بـه ، عملکرد و غوزهکاهش تعداد  شود. در کشت دوم پنبه به غیر از می بوته و مترمربع کم

) این موضوع را تایید کرد و بیان داشت زودرسی در کشت معمول پنبه 2002( پتی گریو .افتد میتاخیر 
کاهش عملکرد پنبه با تاخیر در کاشت توسط پنجه کوب و همکـاران همچنین . بیشتر از کشت دوم بود

  ) گزارش شد. 2007(
مصـرف و مـدیریت اسـتفاده از کـود  ،دوم توسعه کشتبراي  هاي تحقیقاتی زمینه ترین از مهم یکی

کنـد.  مـیدار است که نقش مهمی در رشد سالم و مطلوب گیاه ایفـا  میایی به ویژه کودهاي نیتروژنشی
بوتـه حاصـل از آن   و تـراکم فاصله ردیـف در کنار عوامل دیگر زراعی مانند مطالعه این عامل مخصوصاً

 اه،یـگ ازیرد نعناصر مو نیدر بکند.  طلوب کمکمبا خواص  مناسبتواند ما را به رسیدن به عملکرد  می
محصـول در واحـد سـطح  موجب کاهش عملکـردعنصر  نیباشد و کمبود ا یعنصر م نیتر مهم تروژنین
شـود و حـداکثر جـذب  یطور مداوم از خاك جـذب مـ هپنبه ب اهیدر طول دوره رشد گ تروژنین .شود یم
. ابـدی یکـاهش مـ تـروژنیمقدار جذب ن جیبوده و بعد از آن بتدر اهیگ یدر شروع مرحله گلده تروژنین
تعـداد  يحفظ و نگهدار لهیبوس ای و یشیزا يها تعداد اندام شیافزا قیمعموالً از طر هجذب شد تروژنین
 يلووهـا قاتی). تحق1990 گ،یـ(مـورو و کر دهـد یم شیمحصول وش پنبه را افزا دیاز آنها تول يشتریب
 در لـوگرمیک 230در حـدود  یسال زراع کیجذب شده توسط پنبه در  تروژنی) نشان داد کل ن1976(

 دیـتول یاهیـارقام مختلف پنبه ثابت نبوده و عمدتاً تابع مقدار کـل مـاده خشـک گ يبرا کهه بودهکتار 
پنبـه در  افیـال لـوگرمیک 100هر يبرداشت شده از خاك برا تروژنیمقدارکل ن همچنین. باشد یشده م
 اهـانیپنبـه هماننـد اکثـر گ يبرا). 1992و همکاران،  لورتوتی(س ه استبرآورد شد لوگرمیک 20حدود 

کـود  ازیـمصـرف کمتـر از مقـدار ن نکهیعالوه بر ا رایدارد، ز يادیز تیمناسب اهم يکود هیتوص یزراع
ممکن اسـت کـه  زیعنصر ن نیخاك با ا ادیز یکود ده کاهش محصول را بدنبال خواهد داشت، تروژنهین

عنصـر  نیـا یاز عوارض نامطلوب فراوان یکی الباًغ رایشده داشته باشد، ز دیبر مقدار وش تول یمنف ریتأث
رشـد  شیمحصول است. افـزا یررسیآن و د یشیرشد رو شی، افزااهیگ لهیآن بوس ادیدر خاك و جذب ز
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ارتفـاع بـروز  شیافـزا و هـا گـره نیفاصـله بـ شیعمدتاً بصورت افزا تروژن،ین يادیپنبه در اثر ز یشیرو
و  با اختالل مواجه شده اهیگ یشیو زا یشیرو يها اندام نیب خشک اختصاص ماده آندر نتیجه  کند، یم

 ).1999همکاران،  و تتولوریشود (س یمواجه م ریبارور آن با تأخ يها اندام دیو تول یشیشروع مرحله زا
، رقابـت است افزایش تراکم بوته کم شدن فاصله ردیف همراه بابا ،هاي انجام گرفته بر مبناي بررسی

یافته این رقابت باعث کاهش طول میانگره و تعداد گـره در نتیجـه  براي مواد غذایی افزایشها  بین بوته
). مطابق با ایـن نتـایج 1999، خلیلی سامانی و همکاران ؛2001، (وریس و همکاران شود میارتفاع گیاه 

اع گیـاه متـر ارتفـ سانتی 38به  101) گزارش کردند با کاهش فاصله ردیف از 2004نیکولز و همکاران (
تاثیر بودن تغییـرات تـراکم بوتـه بـر ارتفـاع پنبـه گـزارش  کاهش یافت. همچنین بعضی از محققان بی

همـراه  ها ). با افزایش رقابت بین بوته2008 ،پنجه کوب و همکاران؛ 2001، و همکاراناند (جاست  کرده
(پنجه کـوب  بدیا می  نیز کاهشدر بوته  غوزه وزن و با کاهش ارتفاع بوته، طول شاخه رویا و زایا، تعداد

در  غـوزه) گزارش کردند تعـداد 2000( وهمکاران). جاست 2006و میري و همکاران  2007و همکاران 
بـود.  متر  سانتی 6/101و  2/76، 1/38دار کمتر از فاصله ردیف  متر به طور معنی سانتی 19فاصله ردیف 
) و بکـوات 2004( ف بوسیله نیکـولز و همکـارانبا افزایش تراکم و کاهش فاصله ردی غوزهکاهش تعداد 

  تواند باعث کـاهش وزن می غوزه. همچنین افزایش تراکم بوته ضمن تاثیر بر تعداد شد) گزارش 2005(
ي هـا کـه در ردیفگزارش کـرد ) 1995هیتولت ( ).1998، همکارانجونز و  ؛2005، بکوات( گردد غوزه
 6عملکرد را تـا  درصد و 21را تا  ها تعداد گل ي، متر  سانتی 102هاي  در مقایسه با ردیفمتر  سانتی 76

 متـر سـانتی 75که عملکرد در فاصله ردیـف نمود ) گزارش 1996همچنین ویر ( .دهد درصد افزایش می
 )2014قربـانپور همکـاران (همچنـین  .بـودمتـر  سـانتی 90 و 80 هاي فاصله ردیف درصد بیشتر از 9/6

شـده بـا   کیلوگرم در هکتـار، در پنبـۀ کشـت 73/4986 مقدار  پنبه به بیشترین عملکردش کردند رگزا
طور کلـی، کـاهش فاصـلۀ  دسـت آمـد. بـهي و در وضعیت بدون علف هرز بهمتر سانتی 40فاصلۀ ردیف 

واسطۀ افزایش تراکم بوته در واحد سطح، سبب افزایش توان رقابتی پنبه در رقابت   ردیف کاشت پنبه به
گزارش  مک کانل و دنبال داشت. با علف هرز شد و در نتیجه، عملکرد پایدارتري به بر سر منابع مشترك

هـاي  ردیـف در و کند یپهن با هم فرق مهاي  ردیفو  کیبارهاي  ردیفدر  نیتروژنهکود  تیریمد کردند
کشـت  اند کرده گزارش نیز) 2003و همکاران ( بل .داشت ازین يشتریحداکثرعملکرد به ازت ب يپهن برا

. دهـد یکـاهش مـ زیعملکرد ن ،یشیرشدرو شیضمن افزا تروژنیو استفاده از ن پهن هاي  ردیفنبه در پ
 کیـبارهـاي  ردیـفعملکرد مطلوب پنبه در دی) گزارش کردند تول2003همکاران ( و نهارتیرا نیهمچن

در  رملـوگیک 90پهـنهـاي  ردیـفدر  ازین نیا کهیدر صورتشت دا تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 67به ازین
گرم لـویک 85اسـتفاده از  کردنـد) در کشـت دوم پنبـه گـزارش 2015بود. بورگس و همکـاران ( هکتار
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بوتـه و  کیـدر غـوزهتعـداد  شیپنبه باعث افزا درمتر  سانتی 45 کیبارهاي  ردیفدر هکتار در  تروژنین
 .دیوش گرد و عملکرد غوزهوزن 

دارد.  يادیـز تیـمحصـول اهم دیدرتولردیف در فاصله همراه با تغییر تروژنیمصرف کود ن تیریمد
 اهیرقابت گ شیافزاهمراه با  که فیکاهش فاصله ردبا کود  نیا ازیاز مقدار مورد ن شتریب ایمصرف کمتر 

دو  نیـا نیتعادل مناسب ب جادیابراي . است یهیو بد داشته ریبر عملکرد محصول تاث که استدر مرزعه 
 زیـرا شـتدا نـهیزم نیبه تحقیق درا ازیره رشد مواجه است، نعامل که در کشت دوم با کاهش طول دو

  را در مدیریت صحیح مصرف کود و افزایش عملکرد کمک خواهد کرد. مابدست آوردن رابطه مناسب 
  

  ها  مواد و روش
سال  دوکارکنده کردکوي  بمدت نبه پستگاه تحقیقات یدر ا 1392و 1391ي ها در سال تحقیق این

 36تـا  5/35 عرض جغرافیایی با مختصاتغرب گرگان  کیلومتري 35 درواقع  ستگاهیا این. انجام گرفت
آن میـانگین بارنـدگی سـالیانه داشـته و قرار  شـرقی  درجـه 5/54 تا 54طول جغرافیایی درجه شمالی و

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل اجراي آزمـایش در جـدول  .دباش یم متر میلی 500-600 حدود
کمـی  pHاساس این جدول، خاك فاقد محدودیت شوري براي پنبه بـوده و داراي . براستآورده شده  1

از نظر کربن آلی که رابطه مستقیمی با فراهمـی نیتـروژن توسـط خـاك بـراي گیـاه دارد، قلیایی است. 
هرچند این خاك در مرحله بحران قرار ندارد، اما از نظر این ویژگی در مرحله هشدار بوده و باید نسـبت 

نیز داراي کمبود زیاد است کـه هـر دو  آنآن توجه شود. فسفر خاك داراي کمبود متوسط و پتاسیم به 
از طریق مصرف کودهاي شیمیایی فسفره و پتاسیمی تامین گردید. بافت خاك نیز سیلتی لوم است که 

  گیرد. هاي با بافت متوسط قرار می از نظر زراعی در زمره خاك
جدیـد  پنبـه رقـم ار نیتروژن با فاصله ردیف بر اجزا عملکرد و عملکرداین طرح براي بررسی اثر مقد

تکـرار  4ي کامل تصـادفی در ها هاي خرد شده (اسپلیت پالت) با طرح پایه بلوك قالب کرت گلستان در
 عامـل اصـلی آن شـامل چهـاربعد از برداشت کلزا بصورت کشت دوم در دهه سوم خرداد ماه اجرا شد. 

 مـاریت به همراه درصد مقدار توصیه شده کود نیتروژنه 150،100،50تروژنه شامل مقدار مختلف کود نی
 چهـار فاصـله ردیـف بر اساس آزمون خاك بود و عامل فرعـی داراي ) صفر( تروژنهیبدون مصرف کود ن

و  3/83، 5/62، 50بـا تـراکم بوتـه متـر  سانتی 20 فیرد يبا فاصله رو .بود متر  سانتی100و 40،80،60
  ر بوته در هکتار بودند. هزا 125

متر در نظر گرفته شد. یادداشـت بـرداري  و برداشـت در دو خـط  6خط به طول  4هر کرت شامل 
و سپس جهت آزمون خاك انجام از کاشت در قطعه مورد آزمایش نمونه برداري  قبل وسط انجام گرفت.

یایی خـاك محـل اجـراي خصوصـیات فیزیکوشـیمخاك به آزمایشگاه ارسال گردید. بر اساس نتایج آن 
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 اول سـال درنیتروژن کود اوره بـود. تامین منبع کودي براي  .مقدار کود نیتروژن محاسبه شدآزمایش و 
، بـه قطعـه محـل و بعد از برداشت کـــلزا و آماده سازي بستر کاشـتشد کشت  آزمایش کلزا محلدر 

بـراي  .ك قبـل ازکاشـت اضـافه شـداساس تیمار و سایر کودها بر اساس آزمون خا آزمایش کود اوره بر
یادداشـت بـرداري  درطـول دوره رشـد .کش استفاده شـد هرز قبل از کاشت از علف هاي  علفمبارزه با 

، درصـد کیـل  و تـراکم  بوتـه، عملکردکـل، زودرسـیدر  غوزهتعداد  طول شاخه رویا و زایا، ارتفاع بوته،
بـا نـرم  صـفات مـورد مطالعـه يمرکب برا هیجزت شیآزما يدر خاتمه اجرا .نجام گردیدا هرز هاي  علف
 بیدانکـن انجـام و ضـر اي با اسـتفاده از آزمـون چنـد دامنـه ها و مقایسه میانگین انجام شد SASافزار

 . دیصفات محاسبه گرد یهمبستگ
  

  ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده ایی خاك میشی -خصوصیات فیزیکی : 1 جدول
  سال

  عمق
)cm(  

EC  
)dS/m(  pH  

  آلیکربن 
 )%(  

  پتاسیم قابل جذب     فسفر قابل جذب  
 )mg / kg (  

  شن       سیلت      رس 
 )% (  

  بافت 

1391  30-0  45/1  0/8  16/1  6/8  100  12  80  8  SiL  
1392  30-0  31/1  8/7  02/1  4/9  120  14  78  8  SiL  

  
  گیري نتیجه و بحث

در  ایـطـول شـاخه زا و ایطول شاخه رو بر تروژنهیکود ن ریتاثنشان داد مرکب نتایج تجزیه واریانس 
 رکودیبـود. تـاث دار یمعنـ درصـد کیـسـطح احتمـال  در بوتـه ارتفاع و لیک، درصدسطح احتمال پنچ 

 (جـدول نبـود دار یمعنـ هرز هاي علفو تراکم  غوزه تعداد ،زودرسیواحد سطح،  در عملکرد بر تروژنین
 درصـد 150وش در  بیشترین عملکرد مشخص شد نتروژیمقدار ن شیافزا ریتاثمقایسه میانگین  در .)2

دار عملکرد بیشتري نسـبت  کیلوگرم در هکتار مشاهده شد و به طور معنی 2834 مقدار توصیه کودي با
از صـفر  تروژنـهیبـا اضـافه شـدن کـود ن و کیلوگرم در هکتار داشـت 2504کود نیتروژن با بدون تیمار 

 شیافـزا دار یعنـمگرم در هکتار بـه طـور لویک330 حدر واحد سط عملکرد کودي، هیدرصد توص 150به
سـطح  توصـیه کـودي از نظـر عملکـرد در واحـد 150و  100، 50بین سطوح کودي نیتـروژن اما افتی

) r=41/0**( غـوزهتعـداد بـا را  یهمبستگ نیشتریعملکرد ب ).3 (جدولاختالف معنی دار وجود نداشت 
 در )r=20/0*(برابـر بـا  آنی منفـ   یهمبسـتگ یرسـزود اشت اما با درصدددرصد  کی در سطح احتمال

درصدي کود نیتروزنه نسـبت بـه مقـدار توصـیه  50 کاهش با. )5 (جدول بوددرصد  پنچاحتمال   سطح
درصدي کـود نیتروزنـه نسـبت بـه  50 شیبا افزا و افتی کاهشمتر  یسانت 90به 97 ارتفاع بوته از شده

فـت و ای شیافـزا متـر سـانتی 106 به 104از ارتفاع بوته  درصد150 به 100 یعنی از مقدار توصیه شده
    .بود دار یدرصد معن 50ماریو ت صفر ماریآنها نسبت به ت شیافزا
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 ایـبـر طـول شـاخه رو توصیه شدهدرصد کود  50از صفر به   تروژنهیمصرف کود ن شیافزا نیهمچن
 دار یطـور معنـ درصـد بـه 150درصد و  100به  تروژنهین کود شتریب شینداشت اما با افزا دار یمعن ریتاث

طـول واکـنش بـود.  متـر یسانت 8حدود  شیافزا نیا و افتی شیافزا متر سانتی 47 به 39 طول شاخه از
بود  تروژنهیمقدار مصرف کود ن شیپنبه نسبت به افزا يایالعمل طول شاخه رو به عکس هیشب ایشاخه زا

طـور معنـی دار شـد. بـا  اعث کاهش طول شاخه زایا بـهکودي باستفاده از کود نیتروژنه کمتر از توصیه 
متـر  سـانتی 25به  19درصد توصیه کودي طول شاخه زایا از  150به  صفراضافه شدن مقدار مصرف از 

بـاره افـزایش طـول در نتایج بدست آمده ).3 جدول( بودمتر  سانتی 6افزایش یافت و این افزایش حدود 
همخـوانی  )1999(همکـاران  توت و لورتیس با گزارشد نیتروژنه هاي رویشی با افزایش مصرف کو اندام

  .داشت
  

  عملکرد رشدي، عملکرد و اجزا صفات  بر نیتروژنتاثیر مقادیر توصیه کودي  :3 جدول
  .)1392 و 1391 يسالها نیانگیم(

مقادیر توصیه 
  کودي(نیتروژن)

 عملکرد کل
(کیلو گرم 
  در هکتار)

  درصد
  زودرسی

تعداد 
  غوزه

  لدرصد کی
  ارتفاع بوته

 متر) (سانتی

طول شاخه 
  رویا
  متر) (سانتی

طول شاخه 
  زایا
  متر) (سانتی

  تراکم
هاي   علف

  هرز
2504b 53 a 14  a 7/40 صفر ab 90 b 39 b 19  c 102 a 

درصد 50  2580 b 53a 14a 6/41 a 97 b 41 b 22 b 92b 

درصد 100  2737 ab 54 a 14  a 7/40  ab 104  a 46 a 23  ab 97   ab 

درصد 150  2834a 52a 15  a 9/39   b 106a 47   a 25   a 104 a 

  در سطح احتمال پنچ درصد است. دار دهنده اختالف معنی حروف غیر مشابه نشان
  

ارتفـاع بوتـه در سـطح  بـرکاشـت  فیـفاصله رد کاهش ریتاث مشخص شدنتایج تجزیه واریانس در 
طـول شـاخه   ،ایـطول شاخه رو ،غوزهتعداد ،یسطح، زودرس واحد در عملکرد احتمال پنچ درصد از نظر

از نظر درصـد  دار یمعن ریتاث نیبود اما ا دار یمعن درصد کیهرز در سطح احتمال  هاي علفو تراکم  ایزا
سطح از نظر درصدکیل در  دار ثر متقابل کود نیتروژنه و فاصله ردیف، تاثیر معنیا در .وجود نداشت لیک

درمقایسـه  ).2(جدولداشـت وجـود درصـد کیـدر سطح احتمال  ایطول شاخه زاو  احتمال پنچ درصد
و افزایش تراکم متر  سانتی 40به  100از  فیرد  کاهش فاصلهبا  میانگین صفات موردمطالعه مشخص شد

 شیافـزا در هکتـار لـوگرمیک 3174 بـه لوگرمیک 2355عملکرد از هزار بوته در هکتار 125به  50بوته از
بـه  نسبت يدار یطور معن به متر سانتی 40فاصله ردیف ماریت همچنینبود  دار یالف آنها معناخت و افتی

 ).4(جـدول داشت يدر هکتار برتر لوگرمیک 2441 و 2685با  بیترت بهمتر  سانتی 80و 60ردیف  فاصله
کردنـد  آنها گزارش همخوانی داشت و )،1996ویر ( و )1995ي هیتولت (ها گزارشبا نتایج این آزمایش 

    یابد. عملکرد در واحد سطح افزایش میهاي کشت معمول پنبه  نسبت ردیفبا کاهش فاصله ردیف 
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  .)1392 و 1391 يها سال نیانگیم( رشدي، عملکرد و اجزاعملکرد صفات  بر فاصله ردیفتاثیر  :4جدول
 فاصله ردیف

متر) (سانتی  

 عملکرد کل
(کیلو گرم در 

 هکتار)

درصد 
 زودرسی

تعداد 
 غوزه

درصد 
 کیل

 ارتفاع بوته
متر) (سانتی  

طول شاخه 
 رویا
متر) (سانتی  

طول شاخه 
 زایا
متر) (سانتی  

  تراکم
 هاي  هرز علف

40 3174a 60a 12 d 2/40 a 95b 79b 35d 83b 
60 2685 b 53b 14 c 7/40 a 98ab 81ab 40c 91b 
80 2441bc 51 bc 15b 7/40 a 100ab 82ab 46b 103a 
100 2355c 48c 16 a 3/41 a 103a 87a 50a 116a 

  دار در سطح احتمال پنچ درصد است. دهنده اختالف معنی حروف غیر مشابه نشان
  

  .)1392 و 1391هاي صفات مورد مطالعه (میانگین سالضریب همبستگی محاسبه شده : 5جدول 

  صفات
  مورد مطالعه

 عملکرد در
  واحد سطح

  درصد
  یزودرس

  تعداد
  غوزه

  درصد
  کیل

ارتفاع 
 وتهب

  طول 
  رویا شاخه

  طول 
  زایا شاخه

  تراکم
 هاي علف

 زهر
  ns 13/0  * 18/0  ** 48/0  ** 25/0  ** 41/0  61/0 **  -25/0 **  - 39/0**  فاصله ردیف

    ns 30/0-  **41/0  *13/0-  **01/0 -  **35/0  **25/0  **36/0 هاي  هرز علف

      ns 04/0-  ns 06/0-  ns 05/0-  **64/0  **46/0  - 25/0**  طول شاخه زایا
        ns 10/0-  *21/0  **36/0  - 39/0**  - 28/0**  طول شاخه رویا

          -ns 05/0-  ns 14/0  23/0*  - 24/0**  ارتفاع بوته
            -ns04/0  - 31/0**  -19/0* کیل درصد

              - 27/0**  41/0**  تعداد غوزه
                -20/0* یدرصد زودرس

      دار   غیر معنی :ns ؛درصد پنج یک و در سطح احتمال  دار معنی :** و *
  

کـاهش  بـا کـهدر واحـد سـطح بـود  عملکردالعمل رقم گلستان از نظر درصد زودرسی مانند  عکس
دار حـدود  بطـور معنـیدر طول دوره رشد مشابه درصد زودرسی متر  سانتی 40 به 100 فاصله ردیف از

وجـود  درصـد 60 بـامتـر  سـانتی 40 فیفاصله رد در یدرصد زودرس نیشتریب درصد افزایش یافت. 12
کـاهش  دار یطـور معنـ درصد به 52به  یزودرس متر درصد یسانت 60 فیفاصله ردبه  شیداشت و با افزا

 درصـد بـود 48و  51برابـر بـا  متر سـانتی100و  80زودرسـی در فاصـله ردیـف  همچنین درصد افتی
نبه در تراکم کم بوته باعث باره گزارش کرده اند کاشت پ نی) در ا2006( و همکاران برتیس ).4(جدول

بـه نظـر . رددگـ یمـ یدر زودرسـ ریباعث تـاخ نیشده وا ایرو يها درشاخه غوزهگل و  نیشتریب لیتشک
در  باعث افـزایش عملکـردو این  افتهی شی، تراکم بوته در واحد سطح افزافیرسد با کاهش فاصله رد یم

شده و   ها باعث افزایش رقابت بین بوته همچنین افزایش تعداد بوته در واحد سطح گردد میواحد سطح 
  گردد. میاین تیمار  تر شدن پنبه این باعث زودرس
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 باو  )r= -39/0**با عملکرد در واحد سطح ( فیفاصله رد مورد محاسبه نشان داد یهمبستگ بیضر
درصـد بـود کـه بـا  کیـدار در سطح احتمال  یطور معن یمنف  یهمبستگ يدارا )r= -25/0**( زودرسی

 نیدر بـ ).5 (جدول داشت یهمخوان فیالعمل رقم پنبه گلستان نسبت کم شدن فاصله رد عکس جهینت
 3401بـا متـر  سـانتی 40فیـدر فاصـله ردتوصیه کـودي درصد  150 ماریدر ت شیمورد آزما يهاماریت
فاصـله  یدهـ بدون کود ماریدر ت عملکرد نیعملکرد در واحد سطح را داشت اما کمتر نیشتریب لوگرمیک

مربـوط  يمارهایت هیدرکل). 1 (شکل مشاهده گردیددر هکتار را  لوگرمیک2255با متر  سانتی100 فیرد
مربـوط  مارهـایت رینسبت به سازودرسی  درصد نیشتریبمتر  سانتی 40 فیدر فاصله رد تروژنهیبه کود ن
  .)2 (شکلداشت  متر سانتی 100و 60، 40ي ردیف ها به فاصله

 افـتی شیافـزا دار یطور معن بهدر یک بوته  غوزهتعداد متر  سانتی100به 40 از فیفاصله رد رییتغبا 
 20کاهش  با مشاهده شد و غوزه 16 در بوته با غوزهتعداد  نیشتریبمتر  سانتی 100 فیکه در فاصله رد

 14 و 15 ترتیـب بـه دریـک بوتـه بـه غوزهتعداد  متر سانتی 60و 80به 100فاصله ردیف از  يمتر سانتی
دریـک بوتـه  غـوزه 12ي بـا متر سـانتی 40در فاصـله  غوزهکمترین تعداد  بوته کاهش یافت و در غوزه

و  کـولزی)، ن2000( جاست و کـاترن شیآزما جیمطابق با نتا  شیآزما نیا جینتا ).4 (جدولمشاهده شد 
له تراکم و کـاهش فاصـ شیغوزه با افزا کردند تعداد رش) بود که گزا2005) و بکوات (2004( همکاران

فاصـله  تـاثیر کـاهشنیتروژن و فاصله ردیـف نشـان داد  نتایج اثر متقابل .یابد میدر بوته کاهش  فیرد
در  غـوزه فاصله ردیف تعدادشبیه به هم بود و با کم شدن  غوزهبر تعداد هر چهار تیمار کودي درردیف 

شـده براثـر رقابـت ح تراکم بوته در واحد سطباعث افزایش ، فیکاهش فاصله رد ).3 (شکلبوته کم شد 
بوته تعـداد  تیجمع شیاما در واحد سطح با افزا کم شددر یک بوته  غوزهتعداد  ها بین بوته بوجود آمده

 یهمبسـتگ .دیـعملکـرد در واحـد سـطح گرد شیباعـث افـزا نیـو ایافت  شیغوزه در واحد سطح افزا
 داشـت یهمخـوان جـهینت نیـابـا  )r= 41/0**با عملکرد در واحد سـطح ( غوزهتعداد  نیمحاسبه شده ب

در  ).4 دار نداشت (جـدول طور معنی تاثیري بر درصد کیل بهفاصله ردیف افزایش همچنین . )5 (جدول
 فیـدر فاصـله رد درصـد 50 تروژنـهین کـود ماریدر ت لیدرصد ک نیشتریب شیآزما مورد يمارهایت نیب

  ).4 (شکل مشاهده شد متر یسانت 100
 متـر یسـانت40به  100از  فیفاصله ردباریک تر شدن ع بوته نشان داد با ارتفابر  فیفواصل رد ریتاث

 ری). تاث4 (جدول کوتاه تر شد دار طور معنی بهمتر  سانتی 8حدود   ،متر سانتی 95به  103ارتفاع  بوته از 
 20بـا کـاهش  ،صـفت نیـبـود و در ابیشـتر  ایطول شاخه زا به نسبت ایروبر طول شاخه  فیفاصله رد

طـول در فاصـله  نیـکـه ا يطـور افتیکاهش  دار یطور معن هب ایطول شاخه رو فیتر فاصله ردم سانتی
متـر طـول شـاخه  یسانت 40به  فیمتر بود و با کاهش فاصله رد سانتی 50متر برابر با  سانتی 100 فیرد
برابـر  متر یسانت 40 فیدر فاصله رد ایطول شاخه زا گردید.متر  یسانت 35 کمتر شد و حدود پنبه يایرو
 شینبود و با افزا  دار یآن معن شیمتر افزا سانتی 80و 60به فیفاصله رد شیمتر بود وبا افزا سانتی 19با 

  .)4 (جدول گردیدمتر  سانتی 25متر طول آن به  سانتی 100به  شتریب
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 تیـبـر جمعي رویشـی و زایشـی داشـت ها عالوه تاثیري که بـر انـدام فیفاصله رد کم شدن ریتاث
 79 متر بـا یسانت 40 فیهرز در فاصله رد هاي علفتعداد  نیو کمتر داشت دار یمعنتاثیر  هرز ايه علف

متر  سانتی 100و  80 ،60به  فیفاصله رد يمتر سانتی 20با اضافه شدن  نیهمچن بود.مربع بوته در متر
و  فیـرد  اصـلهف شیکـه بـا افـزا افتی شیبوته در مترمربع افزا 116و 103،  91هرز به  هاي علفتعداد 

  ).  3(جدول بیشتر شد دار یطور معن هرز به هاي علفرشد تعداد  ياضافه شدن فضا
پنبـه در مزرعـه  يها بوتـه شـده کمتر  ها بوتهبین  يو فضا فیفاصله رد تر شدن باریکبا کلی بطور

فـاع بوتـه کمبودهـا ارت لیبـدلنتیجه  درکنند  یرقابت م یینور آب و مواد غذا افتیرقابت بر سر در يبرا
وجـود  زیـن ایـو طول شاخه زا ایطول شاخه رواز نظر عکس العمل  نیا نیهمچن  .ابدی ینم شیها افزا آن

 يها در انـدام این کاهش حجم بوتـه و دیباعث کاهش حجم بوته گرد فیکاهش فاصله رد یعنیداشت  
بـدنارز و  بـا نتـایج مطـابق شیآزمـا جینتـا .افـتی بوته کاهش کیتعداد غوزه در وتاثیر گذاشته  یشیزا

) بـود کـه 2005) و بکـوات (2004( و همکـاران کـولزی)، ن2000( جاسـت و کـاترن ،)2005همکاران (
امـا در واحـد  افتیدر بوته کاهش  فیاهش فاصله ردکو  تراکم شیگزارش کردند که تعداد غوزه با افزا

در واحـد  عملکـردر نتیجـه و دیافـت  شیتعداد غوزه در واحد سطح افـزا ،بوته تیجمع شیسطح با افزا
 ها طول شاخه ها و افزایش رقابت بین بوته ها ردیف باکم شدن فاصله رسد به نظر می .افتی شیسطح افزا

 .مـی یابـددرنتیجه درصد زودرسـی افـزایش شود و  می نزدیک ساقه اصلی تشکیل ها غوزهکمتر شده و 
اه، اجتناب از خشکی، کـاهش خسـارت قابلیت انعطاف با روش کاشت، سازگاري با شرایط فصل رشدکوت

و از  زهیي مربوط به برداشت بصورت مکـانها و سرما در انتهاي فصل رشد و کاهش هزینه ریهاآفات، بیما
    است.زودرسی پنبه  به مهمترین دالیل گرایش

در  عملکـرد شیبا عـث افـزا ،تروژنهیکود ندر تیمارهاي  متر  سانتی 40فیفاصله رد رقم گلستان در
ــا توجــه  شــدردیــف  يها فاصــله ریســطح نســبت بــه ســاواحــد  بــین تیمارهــاي معنــی دار نبــودن ب

  یشـیرشـد رو شیباعـث افـزاکـه  ادیـاسـتفاده از کـود ز درصد توصیه کـودي و150و50،100نیتروژنه
 شیبـدون افـزامتـر  سـانتی 60و  40هـاي  ردیفرا در فاصله  این رقمتوان کشت  یم در نتیجهگردد  می

کم با توجه به کوچک شدن بوتـه  فیدر فواصل رد رایز .نمود هیتوصدر کشت دوم  نهتروژیمصرف کود ن
 شیضـمن افـزا نیـکه ا دیآ یبوجود م ادتریآنها امکان کاشت بوته در تراکم ز يرشد يبا کم شدن فضا

   گردد. در رقم گلستان می زودرسیباعث  عملکرد در واحد سطح
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