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 چکیده
بنابراین  .باشدیابی به عملکرد مناسب، بسیار مهم میهاي پنبه در دستگیاهچهاستقرار قابل قبول      

هاي منظور ارزیابی تاثیر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز شدن و استقرار گیاهچهاي بهمطالعه مزرعه
ه هاي کامل تصادفی با سشده در قالب طرح بلوكهاي خردصورت کرتبه پنبه انجام شد. این پژوهش

)، V1هاي اصلی شامل پنج رقم پنبه: تی دو (تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي داراب اجرا شد. کرت
هاي فرعی نیز شامل چهار نوع کارنده: ) و کرتV5( 440، ب)V4( ، ایدیسا)V3( ، لیدیا)V2( کاریزما
شیار بازکن بشقابی و )، کمبینات با P1کن نوع کاردي و چرخ فشارنده مخروطی (کار با شیار بازخطی

 )P3صاف (فشارنده با رویه الستیکی کن کفشکی و چرخکار با شیار باز، ردیف)P2( ايپوشاننده میله
بود. نتایج نشان داد که  )P4( کن دو بشقابی و چرخ فشارنده دوتائیوکارنده کشت مستقیم با شیار باز

اي، تعداد غوزه و زنی، فاصله میان بوتهجوانهداري بر عمق کاشت، سرعت نوع رقم و کارنده تاثیر معنی
طور زنی بهموجب افزایش عمق کاشت و کاهش سرعت جوانه P2عملکرد وش دارد. استفاده از کارنده 

بیشترین و کمترین تعداد غوزه شد.  هاکارنده سایر درصد نسبت به 1/52و  5/39میزان متوسط به
میزان عملکرد یافته آشکار ساخت که  مشاهده شد. P2  ×V4و  P3  ×V3 هايکنشترتیب از برهمبه

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان  .بود. P3>P4>P1>P2صورت هاي مختلف بهوش متاثر از کارنده
هاي کارایی ترین شاخصعنوان برجستهاي و تعداد غوزه، بهبوتهدهد که عمق کاشت، فاصله میانمی

  شوند.میکاشت و مورفولوژیک پنبه شناخته 
  1عمق کاشت  زنی، رقم، کارنده پنبه،پنبه، سرعت جوانه هاي کلیدي:واژه

                                                             
  roozbeh.majid@gmail.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
ترتیـب بـا سـطحی معـادل     پنبه از محصوالت مهم و اقتصادي استان فـارس و شهرسـتان داراب بـه   

معموال بیشتر اراضی پنبه در منـاطق جنـوب اسـتان فـارس از اواسـط      باشد. می هکتار 6000و  15820
با میـانگین درجـه    و در آب و هواي پنبه،-محصولی گندم دو ویژه در تناوبدوم تیرماه، بهنیمه خرداد تا
شدن خاك بعـد از  تواند ضمن خشکمی باالشود. درجه حرارت گراد کاشته میدرجه سانتی 42حرارت 

همکـاران،   هایی با ماده آلی کم شـود (تامـت و  ویژه در خاكآبیاري، باعث ایجاد سله در سطح خاك، به
زنـی بـا   جوانـه که گیاهچه فاقد انرژي الزم براي شکستن سله باشد، تحت این شرایط در صورتی .)1996

 وري گیاه و عملکـرد تواند بهرهزنی میمدت تاخیر در جوانه شود.میمشکل مواجه شده و با تاخیر انجام 
از جملـه عوامـل کلیـدي در    شـده،  هاي انجـام طبق بررسی. )1982را کاهش دهد (بیلبرو و وانجورا،  آن

آبیـاري   آماده سازي مناسب بسـتر کاشـت، عمـق کاشـت مناسـب،      موفقیت عملیات کاشت بذري پنبه
  ).  2016هوانگ، باشد (و کنترل آفات میمناسب 

زنی و رشد اولیه ریشه دارد (نابی و همکاران، اي بر جوانهتاثیر عمده خصوصیات فیزیکی بستر بذر
کن و سایر منضمات واحد کارنده از خصوصیات ناحیه قرار گیري بذر به نوع شیار بازبسیاري  ).2001

بر نیاز به توان بیشتر، مصرف هاي کاردي عالوه). شیار بازکن2006بستگی دارد (وامرالی و همکاران، 
هم خوردگی بیشتر خاك و شکستن )، باعث به2003اي کمتر (سیلوا، سوخت بیشتر و ظرفیت مزرعه

) نتیجه 2006). ریس و همکاران (2011شوند (کنته و همکاران، ود الیه فشرده شده خاك نیز میمحد
کن کاردي کمتر از هاي مجهز به شیار بازشده با کارندههاي کاشتهگرفتند که چگالی خاك در ردیف

فیزیکی  ) در بررسی تاثیر عمق کاشت و خصوصیات2001نابی و همکاران ( کن دوبشقابی است.شیار باز
زنی و مگاپاسکال، جوانه 6/1اند با افزایش مقامت به نفوذ بیش از ناحیه قرارگیري بذر گزارش کرده
استقرار قابل قبول ) اظهار داشتند که 2010علی و همکاران (کند. استقرار گیاه پنبه کاهش پیدا می

بر تهیه نها گزارش کردند عالوهباشد. آیابی به عملکرد مناسب، بسیار مهم میهاي پنبه در دستگیاهچه
زمین مناسب، نوع کارنده و روش کاشت نقش مهمی را در یکنواختی استقرار گیاهچه، رشد و عملکرد 

هاي خود اظهار داشتند که در صورت تامین تراکم ) در بررسی2005خان و همکاران ( .داردمحصول 
تا  22کار)، سهم استقرار پنبه در عملکرد، کار و پشتهمورد نیار توسط ادوات مختلف کاشت (مسطح

  باشد. درصد می 7/32
یابی به عملکرد ماکزیمم، تراکم بهینه بوته در واحـد سـطح اسـت کـه از     ها براي دستیکی از گزینه

 هاي مرسـوم در ارزیـابی  از جمله مشخصه). 2009یک رقم به رقم دیگر متفاوت است (علی و همکاران، 
زنی اشاره کرد کـه  یکنواختی فاصله بین بذور، عمق کاشت، سرعت و میزان جوانه هتوان بتراکم بوته می

. باشـد بستر کاشـت مـی   ارنده دستگاه و خصوصیات فیزیکیکنش منضمات واحد کهممتاثر از برمعموال 
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باشـد. در بررسـی اثـر    هاي کاشت عامل مهمی در گسترش رشد گیاه و عملکرد نهایی محصول میروش
ایفتخـار و   ،)2009، احمـد و همکـاران (  )2003زنی پنبـه، انـوار و همکـاران (   ت بر جوانههاي کاشروش

 ) گـزارش کردنـد کـه میـزان    1991خـان و اواله (  )2011گورسـوي و همکـاران (   و )2010هممکاران (
 کـاري کارها نسـبت بـه مسـطح   کاري توسط ردیفپشته عملکرد وش در روش زنی، استقرار بوته وجوانه

هاي خود اعـالم  ) در بررسی2015اکبر و همکاران (برتري داشته است.  بخاطر کاهش سله خاك سطحی
) در 2003اختر و همکاران ( دست آمد.کاري بهکرد که بیشترین میزان کارایی مصرف آب از روش پشته

وش  کاري در زراعت پنبه موجب بیشـترین مقـدار عملکـرد   طی گزارشی اظهار داشتند که روش مسطح
اي بـین  که فواصـل بـین بوتـه   دهد در صورتیمی ) نشان 2000هاي سومرو و همکاران (شود. بررسیمی
) نیـز در  2010علـی و همکـاران (   .توانـد مـاکزیمم باشـد   متر باشد، عملکـرد وش مـی  سانتی 30تا  20

ی زنـ کـاري ممکـن اسـت موجـب جوانـه     صورت مسـطح هاي خود اظهار داشت که کاشت پنبه بهبررسی
) نشـان از عـدم وجـود اخـتالف     1993هاي بـریج و همکـاران (  نامطلوب و تراکم نامناسب گردد. گزارش

الـه  کـه گـزارش علـی و احسـان    هاي مختلف کاشت دارد، در صورتیدار عملکرد وش متاثر از روشمعنی
کـاري   کاري نسبت به پشـته ) حکایت از برتري عملکرد وش و کارایی مصرف آب در روش مسطح2007(

هـاي خـود گـزارش دادنـد کـه نـوع کارنـده تـاثیر         ) در ارزیـابی س2004داشته است. لیو و همکـاران ( 
زنـی در هنگـام   چنین اظهار داشتند که سرعت جوانـه داري بر یکنواختی استقرار بوته دارد، آنها هممعنی

از طـرف دیگـر،    بوده اسـت. هاي مکانیکی داري کمتر از کارندهطور معنیهاي هوایی بهاستفاده از کارنده
کـاري تحـت تـاثیر    کاري و نمتوانند کارایی کاشت را در شرایط خشکهها و اجزاء آنها میمکانیزم کارنده

ـ    دهد نوع شیار بـاز تحقیقات نشان می قرار دهند. و درصـد   یکنـواختی عمـق بـذر    رکـن تـأثیر مهمـی ب
دهد که دقت قرار دهـی بـذر در   ) نشان می1384( نتایج تحقیقات هدایتی پور و رحمتیدارد.  زنیجوانه

گاهان و روبوتـام  مکعمق مورد نظر در شیار بازکن نوع بیلچه اي نسبت به نوع کفشکی باالتر می باشد. 
متر از عمقی کـه قـبال تعیـین    میلی 30به میزان  واقعی عمق کاشت فرارفتن ) گزارش کردند که1992(

شود. وري محصول میدرصد در شاخص بهره 35تا  5اهش  ، موجب ک(عمق کاشت تنظیمی) شده است
هـاي فنـري   هاي بشـقابی و پوشـاننده  کن) اظهار کردند که استفاده از شیار باز2012کلیک و آلتیکات (

اي باریک و پوشاننده زنجیري در محصول زنی در مقایسه با شیار بازکن بیلچهموجب کاهش زمان جوانه
  شود.گندم می

گیري بذر، تمـاس  بر قرار دهندههاي فشارها و چرخکنادي در خصوص تاثیر شیار بازهاي زیگزارش
 تحقیقات انجـام طبق  .زنی و مقاومت خاك ناحیه بذر وجود داردبذر با خاك براي جذب رطوبت و جوانه

خـاك،  اي بر میزان بهـم خـوردگی   ، تاثیر عمده(بشقابی، کاردي) هاکنشده پارامترهاي طراحی شیار باز
دارنـد   زنـی بـذر  و سرعت جوانه گیري بذر در خاكزدن بقایا و متعاقبا محل قرار خاك، کنار-تماس بذر
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و وانـگ و همکـاران    )2001هـاي چـادهوري (  بررسی .)2016ژانگ و همکاران،  ؛2016بار و همکاران، (
 حـداقل تغییـرات را در   ،کـاردي در مقایسـه بـا    هـاي بشـقابی  کنباز نشان داده است که شیار  )2008(

 ) اظهار کرد که چرخ فشـار کارنـده  1995مایر (مونت کنند.مقدار عمق کاشت ایجاد می زدن خاك وبهم
زنی پنبه از طریق افزایش مقاومت خاك داشته باشد. همـت و خشـویی   تواند اثرات معکوسی بر جوانهمی

شکنی در پنبه آبی گزارش کردند کـه  لههاي مختلف سکن و روش) در بررسی تاثیر نوع شیار باز2003(
چنین نشان دادند که بیشترین مقـدار  شدن پنبه داشته است. آنها همداري بر سبزنوع کارنده تاثیر معنی

کـن  شکنی، مربوط به کارنده مجهز بـه شـیار بـاز   شدن در روش بدون سلهدرصد سبز هاي طولی وترك
شـدن   چنین نشان داده اسـت کـه فشـرده   ها همررسی. ب)2003(همت و خشویی،  دوبشقابی بوده است

تواند رطوبت قابل دسترس، اکسـیژن و دمـاي ناحیـه بـذر را تحـت      فشار کارنده، میوسیله چرخخاك به
هاي فشار با ) در بررسی اثرات چرخ1965). وانجورا و همکاران (1997تاثیر قرار دهد (گامتاس و للیس، 

دلیل متراکم نمودن بـیش  ها بهدسته از چرخنبه اظهار داشتند که اینزنی پرویه الستیکی صاف بر جوانه
 زنـی پنبـه شـدند.   کـاري، موجـب کـاهش جوانـه    ویـژه در شـرایط نـم   از حد خاك سطحی باالي بذر به

اي بـا  هـاي فشـار صـاف و گـوه    دهد که استفاده از چرخ) نشان می2015هاي بایهان و همکاران (بررسی
و  8هاي فشار با عـرض  زنی در مقایسه با چرخموجب کاهش مییانگین زمان جوانهمتر سانتی 5/5عرض 

هاي فشـار  ) نشان داد که استفاده از چرخ1995در آزمایش دیگري مونت مایور (شود. متر میسانتی 11
کاري، موجب افزایش مقاومت خاك اطـراف بـذر و متعاقبـا    در هنگام عملیات کاشت تحت شرایط هیرم

    زنی پنبه شد.هري خاك در برابر جوانهمقاومت ظا
هـاي مختلـف کاشـت نقـش     رغـم اینکـه ماشـین   شود علیشده مشاهده میبا توجه به منابع بررسی

ایـن محصـول، ارزیـابی     کاشت کردناي در مکانیزاسیون زراعت پنبه دارند، اما در راستاي ماشینیعمده
منظـور  کارایی هر یک از ادوات کاشت در تامین استقرار قابـل قبـول گیاهچـه ارقـام مختلـف پنبـه بـه       

هـاي کاشـت مکـانیزه پنبـه ایـن      اي در توسـعه و تـرویج روش  یابی به عملکرد، بهینه نقش عمـده دست
کـاري و  صورت خشـکه به بهکه در استان فارس کاشت پناز آنجائیمحصول خواهد داشت. بر این اساس 

پـذیري  شود، هدف از اجـراي ایـن پـژوهش ارزیـابی تغییـر     هایی با اجزاء مختلف انجام میتوسط کارنده
زنی، استقرار گیاهچه ارقـام مختلـف پنبـه و عملکـرد وش متـاثر از نـوع کارنـده و تعیـین         سرعت جوانه

    نبه خواهد بود.ترین نوع آن با توجه به رقم مورد استفاده در زراعت پمناسب
                                                                                                                                                                                                                                                

  هامواد و روش
کیلومتري جنوب شـرقی شـیراز بـا     250داراب واقع در  کشاورزي تحقیقات ایستگاه در این پژوهش  

دقیقه شـرقی و ارتفـاع    17درجه و  57دقیقه شمالی، طول جغرافیایی  47درجه و  28عرض جغرافیایی 
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اجرا شد. محل آزمـایش داراي اقلـیم نیمـه خشـک بـا متوسـط        1396متر از سطح دریا در سال  1120
در فصل پاییز و زمستان رخ می دهـد. بیشـینه و کمینـه     میلی متر است که اغلب 265بارندگی سالیانه 

در  %7/16و  1/58گراد و بیشینه و کمینه رطوبـت نسـبی  درجه سانتی7/12و  5/41دماي هوا به ترتیب 
 قالـب طـرح   در شـده بـار خـرد  هاي یـک کرت آزمایش از استفاده طی سال آزمایش بود. پژوهش فوق با

شد. کرت اصلی شامل  داراب به مدت یک سال و هشت ماه اجرا رتکرار د سه با تصادفی کامل هايبلوك
هاي فرعی ) و کرتV5( 440، ب)V4( ، ایدیسا)V3( ، ماکسا)V2( )، کاریزماV1پنبه: تی دو ( پنج رقم

)، P1کـن نـوع کـاردي و چـرخ فشـارنده مخروطـی (      کار با شـیار بـاز  نیز شامل چهار نوع کارنده: خطی
کـن کفشـکی و   کـار بـا شـیار  بـاز    ، ردیـف )P2( ايبشقابی و پوشـاننده میلـه   کنباز   کمبینات با شیار 

کـن دو  وکارنده کشت مستقیم (پیئربون تی دي) با شیار بـاز  )P3(فشارنده صاف با رویه الستیکی چرخ
گیري هاي کاشت، از بذرهاي کركدر هر یک از ماشین بود. )P4( ی موربیبشقابی و چرخ فشارنده دوتا

 درتعیین شد.  درصد 89و  87، 88، 89، 91ترتیب به V5تا  V1ارقام از قوه نامیه  .ه گردیدشده استفاد
  شد.  گرفته نظر در متر) 6×25(ابعاد هر کرت  کرت60 آزمایشی، زمین قطعه

  
  هاي فشاردهندهها و چرخادوات کارنده، شیار بازکن - 1شکل 

  
 %4/24طور متوسط داراي رسی تعیین شد که بهبافت خاك مزرعه بر اساس نتایج آزمون خاك، لوم   

 بـراي  منطقـه  غالـب  تنـاوب  عنـوان بـه  پنبه -تناوب گندمرس بوده است.  %4/27سیلت و  %6/45شن، 
 بند از زمین بیرون بـرده شـد.  گردید. بقایاي گندم بعد از عملیات برداشت با دستگاه بسته انتخاب کشت

پکـر و  وسیله گاوآهن چیزلورزي، بهخاكجز روش بیآزمایشی بهعملیات تهیه بستر در کلیه تیمارهاي 
هاي مختلـف  وسیله کارندهورزي، عملیات کاشت هر یک از ارقام بهدیسک انجام شد. بعد از انجام  خاك

کار، کمبینات و بی شده در آزمایش انجام شد. این عملیات در تیمارهاي خطیمطابق با تیمارهاي مطرح
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انجام عملیات  براي کاري انجام گرفت.شکل پشتهکار بهکاري و در تیمار ردیفت مسطحصورورز بهخاك
 اسـتفاده شـد.  نـواري و نشـتی   -ترتیـب از روش کرتـی  کاري بهکاري و پشتهي مسطحهاکرت آبیاري در

صـورت سـرك داده شـد.    زمان با کاشت و بـه میزان کود مصرفی بر اساس آزمون خاك تعیین شد و هم
هـاي کـارائی   طور یکسان انجام گرفت. به منظور تعیین شـاخص لیات داشت در تمام تیمارها بهسایر عم

شـده در  ) از طریق شـمارش تعـداد بـذرهاي سـبز    SE( 1زنیماشین در هر یک از تیمارها، سرعت جوانه
روز از زمـان   9و  7، 5، 3، 1 طول دو متر از دو ردیـف کاشـت و در سـه نقطـه از هـر کـرت در فواصـل       

  ):1991تعیین شد (تسی یر و همکاران،  1زنی تا ثابت شدن آن بر اساس رابطه نخستین جوانه
SE= Σ (Ni/di)/L                                     (1) 

شـده در هـر روز از زمـان شـمارش قبلـی تـا اتمـام دوره         هاي سـبز = تعداد گیاهچه iNکه در آن،   
زنی (تعـداد بوتـه   = سرعت جوانهSEدیف مورد شمارش (متر) و = طول رL ؛= روز شمارش id ؛شدنسبز

کـن بـر میـزان بهـم     نوع شیار بازبا توجه به تاثیر تغییرات عمق کاشت بذر  باشد.در هر متر در روز) می
گیري بـذر در خـاك   محل قرار چرخ تثبیت عمق در بقایاي سطحی و خوردگی خاك ناحیه بذر، و نقش

تعـداد ده بوتـه از دو ردیـف     ). بدین منظـور 1990الرنس و دایک، ؛2008(وانگ و همکاران،  شد بررسی
صورت تصادفی از خـاك بیـرون آورده شـدند و سـپس طـول فاقـد       مجاور و در پنج نقطه از هر کرت به

ر تیمارهـاي مختلـف اسـتفاده شـد.     د معیاري براي مقایسه عمق کاشـت  عنوانکلروفیل (مزوکوتیل) به
و در  متـر  4هاي دو ردیف کاشـت در طـول   ، فاصله بین بوتهايبوتهفاصله میان ور تعیین میانگینمنظبه

گیري شد. قبل از برداشت محصول، در هر یک از تیمارها با انتخاب بیست بوته اندازه دونقطه از هر کرت
 نیـز متري از دو ردیف کاشت، پارامترهاي ارتفاع گیاه، قطر ساقه، و تعـدادغوزه در بوتـه    2در یک طول 

ي هاگیري شد. دادهمتر از ابتدا و انتهاي هر کرت اندازه سهگیري شد. میزان عملکرد وش با حذف اندازه
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و میـانگین و  SAS آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري جمع

  ها توسط آزمون دانکن مقایسه شدند. اثرات متقابل تیمار
منظــور تشــخیص و تعیــین مهـم تــرین پارامترهــاي کــارائی کاشــت و خصوصــیات  بــه ،چنــینهـم   

عاملی جهت گروه بندي متغیر ها بر اساس همبستگی آنها اسـتفاده  از تکنیک تحلیل مورفولوژیک پنبه، 
ها استفاده گردید. از مؤلفه هاي اصـلی بـا   عنوان روش استخراج عاملشد و از تجزیه مؤلفه هاي اصلی به

بزرگتر از یک جهت برآورد نسبت واریانس هر متغیر در هر مؤلفه اسـتفاده شـد. مـوثرترین     2ارزش ویژه

                                                             
1- Speed of emergence 
2- Eigen value  
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) در هـر  5/0(بزرگتـر از   3، بر اسـاس بیشـترین بـار عامـل    مورفولوژیک پنبه و کاشت خصوصیات کارائی
  .  )2008 (جاگاداما و همکاران،مؤلفه انتخاب شدند 

  
  نتایج و بحث

  هاي کارائی کاشت متاثر از نوع رقم و کارندهوضعیت شاخص
  اي بوته زنی و فاصله میانعمق کاشت، سرعت جوانه

متاثر از  و برخی از خصوصیات مورفولوژیک پنبه هاي کارایی کاشتشاخصنتایج تجزیه واریانس 
  نشان داده شده است. یکهاي مختلف در جدول ارقام و کارنده

  
عملکرد محصول پنبه متأثر از  و خصوصیات مورفولوژیکهاي کارائی کاشت، تجزیه واریانس شاخص - 1جدول 

  نوع رقم و کارنده

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

سرعت   کاشتعمق 
  عملکرد وش  قطر ساقه  بوتهارتفاع   غوزه تعداد  بوته فاصله  زنیجوانه

 Y(  1  ns43/114  ns12/2  ns32/254  ns56/42 ns23/272  ns3/24  ns8/851458سال (
A(  4  ns87/118  * 87/1  ns 95/28  ns 18/7  ns 72/44  32/3نوع رقم ( ns *56/1648786 

A × Y  4  ns 62/57 ns 786/0 ns 56/72  ns 71/34 ns 91/72 12/17 ns ns 2/210916 
  93/40985  25/3  39/40  18/2  47/6 268/0  04/38  16  خطا

 B(  3  *37/1119  * 75/14  *98/104  *48/209  *11/371  ns 59/2  *29/2041099کارنده(نوع
B × Y  3  ns87/118  ns 666/0 ns 56/32  ns 24/6 ns91/186 ns 48/4 ns13/14516 
B × A  12  ns 41/16  ns 35/3  ns 81/2  * 662/0 ns 33/18  ns 01/1 * 17/12270 

Y × A × B 12  ns 87/7  ns 476/0 ns 51/6  ns 53/2  ns 85/39 ns 51/3 ns 18/3496 
  51/48133  06/8  48/68  97/5  44/7 394/0  46/39  60  خطا

  5/14  8/7  1/11  3/14  5/11  6/17  9/14  ضریب تغییرات (%)
  .دار: بدون اختالف معنیns، %5و  %1دار به ترتیب در سطح احتمال ** و * اختالف معنی

 
طور که از نتایج پیداست ارقـام  همان). 1نبود (جدول  دارشاخص عمق کاشت در ارقام مختلف معنی     

قـرار   داري بـا یکـدیگر نداشـته و از نظـر آمـاري در یـک گـروه       مختلف از نظر عمق کاشت تفاوت معنی
نشـان داده شـده اسـت.     دواثیر نوع کارنده بر عمق کاشت بـذر پنبـه در جـدول    ت .)2 اند (جدولگرفته

هـا، انجـام   بـر اسـاس یافتـه    مشاهده شد. P2عمق کاشت متاثر از نوع کارنده، در تیمار  بیشترین میزان
، 9/31موجـب افـزایش عمـق کاشـت بـه میـزان        ،)P2کار (کمبینات) (عملیات کاشت با دستگاه مرکب

                                                             
3- Factor loading  
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، P1 ،P3کار و کاشت مسـتقیم ( کار، ردیفخطی  ترتیب نسبت به ادوات کارنده درصد به 2/27و  5/64
P4 ( جدول  شد)کار چنین آشکار ساخت که تاثیر استفاده از کارنده مسطحنتایج هم ).2P4   بر افـزایش

میـزان عمـق     P3ولی در مقایسه با کارنـده   ،دار بودناچیز و غیر معنی P1عمق کاشت، نسبت به تیمار 
  درصد افزایش از خود نشان داد. 3/27طور متوسط بهکاشت 

  
  هاي پنبهزنی و فاصله بوته متاثر از نوع رقم و کارندهعمق کاشت، سرعت جوانه - 2جدول 

  عمق کاشت  تیمارها
  متر)(میلی

  زنیسرعت جوانه
  در متر)(گیاه در روز 

  فاصله بوته
  متر)(سانتی

        رقم
V1 a*5/44  bc 9/1 a 3/12 
V2 a 20/45  ab 1/2   a 1/13   
V3 a 70/39  a 6/2  a 3/14  
V4 a 60/41  c 5/1  a 9/11  
V5 a 50/40  b1/2  a7/13  

        کارنده
P1 b 4/40  b1/2  b 9/11  
P2  a 3/53  c1/1  c6/8  
P3  c 3/32  a 3/3  a 1/16  
P4 b 9/41  b 7/1  b 1/13  

   ).%5باشند (دانکن داري نمیباشند، داراي اختالف معنیهائی که در هرستون داراي حروف مشترك می* میانگین
  

هـم خـوردگی   طـرف ناشـی از بـه   تواند از یکاحتماال می P2در تیمار  عمق کاشت دارمعنی افزایش  
دوار (سـیکلوتیلر) باشـد   زن هـم  خاك هايوسیله تیغهشدن بیشتر خاك بهبیشتر خاك و متعاقبا سست

اند، و از طرف دیگر، به حمل بار رسوب بیشتر توسط آب آبیـاري  هاي کارنده قرار گرفتهکه در جلو واحد
شدگی بیشتر خاك در گیري رسوب بیشتر بر روي خطوط کاشت، متاثر از پودرآب و  قراردر زمان خاك

هـاي دوار بـا   ورز) در طی گزارشی اظهار داشتند خـاك 1994(الرنی و بالک این تیمار نسبت داده شود. 
هـا  هـم زده و موجـب شکسـتگی بیشـتر خاکدانـه     هاي فعال خاك را با شـدت بیشـتري بـه   داشتن تیغه

ورزهـاي دوار  اسـتفاده از خـاك   کـه دهـد  ) نشـان مـی  2012هـاي روزبـه و همکـاران (   بررسی شوند.می
    شود.می رسوب در جریان آب آبیاريدار بار (سیکلوتیلر) موجب افزایش معنی

صــورت زنـی متــاثر از نـوع رقـم پنبــه بـه    دهــد کـه ســرعت جوانـه  هــا نشـان مـی  بررسـی شـاخص    
V3>V2,V5>V1>V4  استفاده از رقم ماکسا ( ).2است (جدولV3 در مقایسه با ارقام کاریزمـا، ب (-

، 8/23میـزان  ترتیـب بـه  بـه زنی ) موجب افزایش سرعت جوانه V2،V5  ،V1،V4دو و ادیسا (-، تی440
زنـی در هـر یـک از ارقـام،     ). قسمتی از تغییرات سرعت جوانه2درصد شده است (جدول  3/73و  8/36
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تواند به ویگوریته یا بنیه رویشی ارقام در مواجهه با وضعیت نهایی ناحیـه قرارگیـري بـذر در    احتماال می
) و بارپـت و  2013هاي ماندو و همکاران (سیخاك متاثر از عملیات زراعی مختلف نسبت داده شود. برر

زنـی و اسـتقرار گیـاه    دهد که ویگوریته باالي بذر باعث افزایش سرعت جوانه) نشان می2015همکاران (
طـور مسـتقیم و   چنین اظهار داشـتند کـه شـاخص بنیـه بـذر بـه      شود. آنها همدر مراحل اولیه رشد می

  ایی نیز تاثیر دارد. غیرمستقیم بر ظرفیت گیاه در جذب منابع غذ
زنی پنبه داشته است داري بر سرعت جوانهتجزیه واریانس نشان داد که نوع کارنده تاثیر معنی  

صورت شود که عملیات کاشت، بهزنی زمانی مشاهده می). بیشترین مقدار سرعت جوانه1(جدول 
) انجام شده است (جدول P3کاري با ردیفکار مجهز به شیار بازکن کفشکی و چرخ فشار صاف (پشته

)، افزایش =r -84/0**زنی و عمق کاشت بذر (دار سرعت جوانه). با توجه به همبستگی منفی و معنی2
نمودن تواند به عمق کاشت کمتر ناشی از فشردهزنی در این تیمار احتماال میشاخص سرعت جوانه

)، و کاهش سله بر روي 2(جدول ك، تماس مناسب بذر با خاوسیله چرخ فشار صافخاك باالي بذر به
ها ). بررسی5و  2کاري و شیوه آبیاري نشتی نسبت داده شود (جدول خطوط کاشت متاثر از روش پشته

) و کاشت P1کار () نسبت به تیمار دستگاه خطیP2کار (دهد که استفاده از دستگاه مرکبنشان می
). 2زنی شده است (جدول در سرعت جوانهدرصد  3/35و  6/47ترتیب موجب کاهش )، بهP4مستقیم (

کاري و صورت مسطحوسیله هر سه دستگاه بهکه آرایش کاشت پنبه بهرغم اینرسد علینظر میبه
ورز دوار، چرخ فشار صاف و ها (خاكبوده است، ولی تفاوت در ضمائم کارنده 4نواريآبیاري به شیوه 

وسیله حد خاك سطحی بهشدن بیش ازه است. پودرزنی شدمخروطی) موجب تغییرات در سرعت جوانه
، P2ورز دوار و در نتیجه تشکیل الیه سطحی سخت بیشتر پس از نخستین آبیاري در تیمار خاك

نتایج  .هاي پنبه شده استشدن گیاهچهاحتماال موجب افزایش مقاومت مکانیکی در مقابل سبز
) موجب افزایش P1مجهز به چرخ فشار مخروطی ( ها نمایان ساخته است که استفاده از کارندهبررسی

شود ) میP4درصد در مقایسه با کارنده مجهز به چرخ فشار دوتایی ( 5/23زنی به میزان سرعت جوانه
هاي کند ایجاد شیارهاي باریک و ترك). در این رابطه، گزارش برخی محققین مشخص می2(جدول 

هاي صاف در  جاي چرخهاي فشار مخروطی بهکارگیري چرخطولی در محل خطوط کاشت با به
تاکی و گادوین، ؛1387آورد (اسدي و همکاران، شدن بذر پنبه را فراهم میها، امکان بهبود سبزکارنده
گذاري بر نظر اثرکنش نوع رقم و دستگاه کارنده از نقطهدهد برهممی چنین نشانها همیافته). 2006

   ).1باشد (جدول دار نمیروند یکسانی برخوردار بوده و معنیزنی از عمق کاشت و سرعت جوانه
اي بوتـه داري بـر فاصـله میـان   هاي مختلف پنبه تاثیر معنیدهد که کارندهتجزیه واریانس نشان می     

 P2وسـیله کارنـده   ها در بسـترهاي تحـت کاشـت بـه    ). بر اساس نتایج، فاصله بین بوته1دارند (جدول 
                                                             
4- Border Irrigation Method   
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درصـد   3/40داري بـه میـزان   (ردیفکار)، کـاهش معنـی   P3نیوماتیکی) در مقایسه با کار (کارنده مرکب
توانـد بـه مکـانیزم سـنجش بـذر      هاي پنبه، احتماال مـی ). کاهش فاصله بین بوته2داشته است (جدول 

صورت حجمی انتخاب ،  بهP3کار کارنده دانهنسبت داده شود که بذرها را بر خالف موزع تک P2کارنده 
) 2006) و کارایـل و همکـاران (  2000هـاي پانینـگ و همکـاران (   سازد. بررسیلوله سقوط رها می و در

کند که میزان یکنواختی فاصله بین بذور تحت تاثیر پارامترهاي مختلفی از جملـه سـاختار   مشخص می
تقـال بـه   موزع و عوامل غیر قابل کنترل (ارتعاشات بدنه کارنده، حرکات غیر قابل کنترل بذر در طـی ان 

) و 2009داري بر فاصله بذور داشته باشد. آفیفاي و همکـاران ( تواند اثرات معنیشیار) قرار دارد که  می
هاي خود اظهار داشتند کـه خصوصـیات فیزیکـی بـذر (وزن     ) نیز در گزارش2010یان و همکاران (گزي

زان مکش بهینـه، دقـت پخـش    هزار دانه، میانگین قطر هندسی، چگالی بذر) از عوامل مهم در تعیین می
هاي بادي (نیوماتیکی) هستند. براسـاس نتـایج فاصـله    شده در کارندهموزع و یکنواختی فواصل بذور رها

) انتخاب حجمی بـذور و  P4دار (مجهز به موزع غلطکی دندانه شود که در کارندهاي، آشکار میمیان بوته
) P2 ،P1دار(هـاي مجهـز بـه مـوزع غلطکـی شـیار      درون لوله سقوط در مقایسه با کارنـده هدایت آن به

) 2013هاي حیدري و اسـکندري ( ). بررسی2تر بوده و با دقت بیشتري انجام شده است (جدول مناسب
دار، از یکنـواختی  دار در مقایسه با غلطکـی شـیار  هاي مجهز به موزع غلطکی دندانهدهد کارندهنشان می

  باشند.  ر برخوردار میدیدگی کمتربذریزش بذر بیشتر و صدمه
  

  فولوژیکی پنبه و عملکرد وش متاثر از نوع رقم و دستگاه کارنده       وروضعیت خصوصیات م
 تعداد غوزه، ارتفاع بوته و قطر ساقه گیاه پنبه

دار و ترتیب تاثیر غیر معنیهاي مختلف پنبه بهدهد که نوع رقم و کارندهتجزیه واریانس نشان می     
دهد که تعداد غوزه در ها نشان می). بررسی شاخص1بر تعداد غوزه در بوته دارند (جدول  معنی داري

  ).3است (جدول  P3>P4>P1>P2صورت بوته متاثر از نوع کارنده مورد استفاده در عملیات کاشت به
کفشـکی  کاري با ردیفکار مجهز به شیار بازکن صورت پشتهشود که انجام عملیات کاشت بهدیده می     

صـورت  ) که عملیـات کاشـت را بـه   P1 ،P2 ،P4)، نسبت به سایر ادوات کارنده (P3و چرخ فشار صاف (
درصـد در   2/68طـور متوسـط موجـب افـزایش     انـد، بـه  مسطح کاري و با ضـمائم متفـاوتی انجـام داده   

-اي متـاثر از بـه  بوتهدار در فاصله میان). با توجه به تفاوت معنی3تعدادغوزه در بوته شده است (جدول 
چنین همبستگی مثبت و باال بین تعـداد غـوزه و فاصـله    )، و هم2هاي مختلف (جدول کارگیري کارنده

هاي زایا ها بر تعداد شاخهتواند به تاثیر فاصله بوته)، تغییرات در تعداد غوزه احتماال می4ها (جدول بوته
هـاي سـایر محققـان    بت داده شـود. بررسـی  هاي تشکیل غوزه در هر شاخه نسـ و در نهایت تعداد مکان

داري بـین طـول و تعـداد شـاخه     ها، همبستگی مثبت و معنیکند که با افزایش فاصله بوتهمشخص می
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 ؛2006قادري، قجري و اکرم ؛1997رویا و تعداد شاخه زایا با تعداد غوزه در بوته وجود دارد (جونز و ولز 
کارها با ضمائم مختلـف،  دهد که در بین مسطحچنین نشان میها هم). یافته2013آقایی و جاللی، جعفر

اي، موجب کاهش تعـداد  بوته) با دارابودن کمترین فاصله میانP2استفاده از کارنده مرکب یا کمبینات (
شـده اسـت    P4و  P1هـاي  ترتیب در مقایسـه بـا کارنـده   درصد به 3/35و  2/31غوزه در بوته به میزان 

  ).    3(جدول 
  

  کارنده تعداد غوزه، ارتفاع بوته و قطر ساقه پنبه متاثر از نوع رقم و دستگاه  -3 جدول

  تعداد غوزه  تیمارها
  در بوته

  ارتفاع بوته
  متر)(سانتی

  قطر ساقه
  متر)(میلی

        رقم
V1 a*5/9  a 2/77 a 3/14 
V2 a 2/9  a 8/75   a 7/13   
V3 a 8/11  a 2/75  c 6/10  
V4 a 6/8  a 9/71  ab 1/13  
V5 a 4/11  a5/74  bc4/11  

        کارنده
P1 b 6/9  b2/74  b 9/11  
P2  c 6/6  c2/68  c6/9  
P3  a 8/14  a 9/87  a 1/16  
P4 b 2/10  b 4/78  b 1/13  

   ).%5باشند (دانکن داري نمیباشند، داراي اختالف معنیهائی که در هرستون داراي حروف مشترك می* میانگین
  

  
  کنش رقم پنبه و نوع کارندهغوزه در برهمتعداد  -2شکل 
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دار اسـت  معنـی  نوع کارنـده بـر تعـداد غـوزه در بوتـه      ×دست آمده، تاثیر متقابل رقم برابر نتایج به     
×  P3کـار ( ترتیب در اثر متقابل رقم ماکسا و کارنده ردیف). بیشترین و کمترین تعداد غوزه به1(جدول 

V3 دستگاه  کمبینات () و کاشت رقم ادیسا باP2  ×V4ها آشـکار سـاخت کـه    یافتهشود. ) مشاهده می
تعـداد غـوزه در   )، V3منظور کاشت رقم ماکسا (به کارکار به مسطحتغییر نوع کارنده از پشتهدر صورت 

دهـد  درصد کاهش نشـان مـی   1/65طور متوسط به P3  ×V3 نسبت به P1,2,4  ×V3هاي کنشبرهم
 P4و  P1 ،P2هاي سـایر ارقـام بـا هـر یـک از ادوات کارنـده       کنشدر مقایسه برهماین روند ). 2(شکل 

  ).  2شود (شکل نیز مشاهده می P3کنش ارقام مختلف با کارنده نسبت به برهم
نشـان داده شـده اسـت. مقایسـه      1ارتفـاع بوتـه در جـدول    دار نوع کارنـده بـر شـاخص   تاثیر معنی     

-)، بـه P2کار کمبینـات ( ) و دستگاه مرکبP3کار (پشتهکارنده  استفاده ازدهد که ها نشان میمیانگین
توانـد  . این موضوع احتماال می)3(جدول  ترتیب موجب بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع بوته شده است

اي تیمارهاي فوق، متاثر از تفاوت سـاختاري مـوزع آنهـا نسـبت     بوتهیانمدار در فاصله به اختالف معنی
شده هدایت درون شیار بازصورت حجمی تحویل و با فواصل کمتري بذرها را به P2داده شود که کارنده 
) و 2007)، سـیدیکوي و همکـاران (  2006هاي قجـري و اکـرم قـادري (   ). بررسی2نموده است (جدول 
ردیفـی)،  ردیفـی، بـین  دهد که با افزایش تـراکم بوتـه پنبـه (درون   ان می) نش2018مونیان و همکاران (

شود چنین رقابت براي مواد معدنی قابل دسترس تشدید میهاي رویشی و زایشی و همرقابت بین بخش
در بسـترهاي  ها ها آشکار ساخت با توجه به افزایش فاصله بوتهگردد. یافتهکه مانع رشد رویشی گیاه می

ترتیـب  به P2)، میزان ارتفاع بوته نیز در مقایسه با 2(جدول  P4و  P1هاي وسیله کارندهبهتحت کاشت 
-دهد که تفـاوت ایجـاد  چنین نشان میها همبررسی ).3درصد افزایش داشته است (جدول  9/14و  8/8

، تاثیر بیشتري در کاهش قطر ساقه گیـاه  P4و  P1 ،P2هاي اي متاثر از کارندهبوتهشده در فاصله میان
از نظر تـاثیر نـوع    داري نیز)، هر چند اختالف معنی%6/28دارند (متوسط  P3پنبه در مقایسه با کارنده 

  ).3و  1(جدول  نداشته استوجود کارنده بر قطر ساقه 
 

 هاي مورد مطالعهعملکرد محصول و همبستگی بین شاخص
داري بـر عملکـرد وش   که نوع رقم پنبه و دستگاه کارنده تـأثیر معنـی  دهد تجزیه واریانس نشان می  

صــورت هــاي مختلــف بــهمیــزان عملکــرد وش متــاثر از کارنــدهبــر اســاس نتــایج،  ).1دارنــد (جــدول 
P3>P4>P1>P2  .کاري با ردیفکـار  صورت پشتهانجام عملیات کاشت به دست آمده،برابر نتایج بهاست

درصـد   1/16و  1/31، 17بـه میـزان    موجب افـزایش عملکـرد وش   )،P3(مجهز به شیار بازکن کفشکی 
  ).3(شکل شده است  P4 و ،P1 ،P2 نسبت به ادوات کارنده ترتیببه
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  هاي مختلف پنبهعملکرد وش متاثر ازکارنده - 3شکل 
  

کارگیري در بوته متاثر از به اي و تعداد غوزهبوتهدار در فاصله میانبا توجه به تفاوت معنی  
-تواند به همبستگی مثبت و معنی)، افرایش عملکرد وش احتماال می3و  2(جدول  هاي مختلفکارنده

) =r 47/0*چنین تعداد غوزه با عملکرد () و هم=r 87/0**اي و تعداد غوزه (بوتهدار بین فاصله میان
نیز نشان ) 2000) و ژو و همکاران (1991( هاي کمل و همکارانبررسی). 4نسبت داده شود (جدول 

ها یافتهشود. ها موجب بهبود و افزایش عملکرد گیاه پنبه میدهد افزایش تعداد غوزه و وزن غوزهمی
کارها با ضمائم مختلف، استفاده از کارنده مرکب یا کمبینات دهد که در بین مسطحچنین نشان میهم

)P2 موجب کاهش عملکرد وش به میزان 3بوته و تعداد غوزه (جدول ) با دارابودن کمترین ارتفاع ،(
  ).  3شده است (شکل  P4و  P1هاي ترتیب در مقایسه با کارندهدرصد به 4/11و  7/10
    

  هاي مورد ارزیابیضرایب همبستگی ساده بین شاخص -4جدول 

سرعت   هاشاخص
  زنیجوانه

  عمق
  کاشت

  فاصله
  بوته

  تعداد
  غوزه

  ارتفاع
  بوته

  قطر
  ساقه

  عملکرد
  وش

         1  زنیسرعت جوانه
       1  - 84/0**  عمق کاشت
      1  -62/0** *0/66   فاصله بوته
     1 **0/87  -78/0*  77/0*  تعداد غوزه
19/0  ارتفاع بوته  16/0 -  01/0  09/0  1    
    1  - 16/0  44/0*  50/0*  - 45/0** *0/42  قطر ساقه

05/0  47/0**  38/0*  - 77/0**  72/0**  عملکرد وش  11/0  1  
  %5و  %1دار به ترتیب در سطح احتمال ** و * اختالف معنی
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با هر یک از  P3دهد که ترکیب دستگاه کارنده هاي مختلف نشان میتاثیر متقابل نوع رقم و کارنده
  ). 4شود (شکل ها میکنش)، موجب بیشترین مقدار عملکرد وش نسبت به سایر برهمV×P3ارقام پنبه (

  

  
  هاي پنبهکنش رقم و کارندهعملکرد وش متاثر از برهم -4شکل                    

  
وسیله کاري بهصورت پشتهکاشت بهکنش در این راستا، بیشترین مقدار عملکرد وش از برهم  

) مشاهده شده P3 ×V3  ،P3 ×V5( 440ردیفکار مجهز به شیار بازکن کفشکی با ارقام ماکسا و ب
با تغییر نوع کارنده از نتایج آشکار ساخت که در صورت استفاده از رقم ماکسا در عملیات کاشت،  است.
و  P2  ×V3 ،P1  ×V3هاي کنشبرهم درمیزان عملکرد وش کار با ضمائم مختلف، کار به مسطحپشته

P4  ×V3  نسبت بهP3  ×V34دهد (شکل می درصد کاهش نشان 7/14 و 9/15، 8/24ترتیب ، به .(
تغییر در میزان شود. نیز مشاهده می هاسایر ارقام با تغییر در نوع کارندههاي کنشاین روند در برهم

کارگیري در بوته متاثر از به اي و تعداد غوزهبوتهبه تفاوت در فاصله میانتواند عملکرد، احتماال می
 47/0*و تعدادغوزه با عملکرد وش ()، و همبستگی مثبت فاصله بوته 4و  3هاي مختلف (جدول کارنده

r=  ،*38/0 r= دهد در صورت استفاده از کارنده چنین نشان میها هم) نسبت داده شود. نتایج بررسی
) موجب V1,V2,V3,V4,V5کنش آن با ارقام مختلف () در عملیات کاشت، برهمP2کمبینات (

). 4شود (شکل ها با ارقام مختلف میرندهکنش سایر کادار عملکرد وش در مقایسه  با برهمکاهش معنی
)، تفاوت V×P4کنش استفاده از کارنده کاشت مستقیم با هر یک از ارقام (ها برهمبر اساس یافته
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) از V×P1کار با ارقام مختلف پنبه (کارگیري کارنده خطیهاي بهکنشداري در مقایسه با برهممعنی
  ).4نداشته است (شکل  نظر میزان عملکرد وش

  
  هاي کارایی کاشت و خصوصیات مورفولوژیک پنبهتحلیل عاملی شاخص - 5جدول 

  تعیین شده خصوصیات  هاعامل
PC3 PC2 PC1 

 ارزش ویژه 5/4 25/1 06/1

 میزان واریانس( % )  4/64 9/17 57/9

 واریانس تجمعی( % ) 4/64 4/82 9/91
 متغیرها   

 زنیسرعت جوانه -439/0+  011/0 -265/0
 عمق کاشت 545/0 - 120/0 103/0

 فاصله بوته  - 339/0  - 557/0 340/0
 تعداد غوزه - 410/0 - 270/0 599/0
  ارتفاع بوته - 358/0 - 235/0 - 512/0
  قطر ساقه - 272/0 503/0 357/0
  عملکرد وش - 349/0 540/0 - 223/0

  بار عاملی +
  

 کاشت و خصوصیات مورفولوژیکی پنبههاي کارایی هاي اصلی و تحلیل عاملی شاخصآنالیز مولفه
هاي کارائی کاشت و خصوصیات پنبه هاي کارنده، شاخصکه ارقام مختلف پنبه و دستگاهاز آنجایی  

هاي برجسته براي گونه تحلیل عاملی جهت شناسایی و انتخاب شاخصاند، بدینرا تحت تأثیر قرار داده
با استفاده از هفت  (PCA)نتایج تجزیه مؤلفه هاي اصلی وري گیاه پنبه انجام شد. بهبود عملکرد و بهره

با  PC3و  PC1 ،PC2آنالیـز مؤلفـه هاي اصلـی سـه عامل  نشان داده شده است. 5شاخص در جدول 
هاي تغییرات در کمیت %7/93). این سه عامل بیش از 6ارزش ویژه بزرگتر از یک را معین کرد (جدول 

تر، براي انتخاب دسته از متغیرها با بار عاملی زیادبر این اساس آن گیري شده را شرح دادند،اندازه
نتایج  هاي کارایی کاشت و تبیین صفات مورفولوژیک پنبه در نظر گرفته شدند.ترین شاخصحساس

از تغییرات در  %4/64که بیش از  PC1هاي اصلی آشکار کرد نخستین و مهمترین عامل، مؤلفه
شرح داد، داراي بیشترین بار عامل براي عمق کاشت بود. دومین مؤلفه  هاي کارایی کاشت راشاخص
از تغییرات نمونه ها  %9/17که این عاملطوريبه ) با فاصله بوته و عملکرد وش مرتبط بودPC2اصلی (

)، تعداد غوزه و ارتفاع بوته داراي وزن زیادي بودند PC3را شرح داد و به طور مشابه تحت عامل سوم (
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وري گیاه بهره دهد که صفات مورفولوژیک با تاثیر بر یکدیگر، عملکرد و). این عامل نشان می5(جدول 
گونه با توجه به بیشترین مقدار بار عاملی، پارامترهاي عمق کاشت، اند. بدینرا تحت تاثیر قرار داده

هاي مختلف و کارندهارزیابی نقش  ها درترین شاخصعنوان مناسباي و تعداد غوزه بهبوتهفاصله میان
  رقم بر خصوصیات مورفولوژیک پنبه و کارایی کاشت در نظر گرفته شدند. 

  
  گیرينتیجه

هاي کارایی کاشت داري بر بعضی شاخصهاي مختلف پنبه موجب تأثیرات معنینوع رقم و کارنده     
بوته) شد. انجام عملیات  زنی، فاصله بوته) و صفات مورفولوژیک پنبه (تعداد غوزه، ارتفاع(سرعت جوانه

 2/27و  5/64، 9/31موجب افزایش عمق کاشت به میزان  ،کاریا کمبیناتکاشت با دستگاه مرکب
-سرعت جوانه. شده استکار و کاشت مستقیم کار، ردیفترتیب نسبت به ادوات کارنده خطیدرصد به

سامانه کاشت  درصد بیشتر از 1/57 ايسامانه کاشت پشته در صورت استفاده از زنی ارقام مختلف پنبه
وسیله ردیفکار مجهز به شیار کاري بهصورت پشتهکاشت بهاستفاده از سیستم بوده است.  کاريمسطح

بیشترین عملکرد وش را  )،P3 ×V3  ،P3 ×V5( 440بازکن کفشکی در ترکیب با ارقام ماکسا و ب
 دنبال داشته است.به
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