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تأثیر تاریخ و نحوه کاشت بر ویژگیهای رویشی و عملکرد پنبه در منطقه داراب
لیال جعفری
عضو هیاتعلمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو هسته پژوهشی اگرواکولوژی
در مناطق خشک ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تاریخ دریافت 1400/5/1 :تاریخ پذیرش1400/6/25 :

چکیده

1

سابقه و هدف :در سالهای اخیر افزایش بهرهوری آب در محصوالت کشاورزی از جمله پنبه از طریق تغییر تاریخ
و تراکم کاشت مورد توجه محققین قرار گرفته است .از طرف دیگر مطالعات نشان داده است که نشاءکاری در
مقایسه با کشت مستقیم پنبه تأثیر بهسزایی در کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش کارایی مصرف آب در ایران
دارد .لذا این تحقیق در رابطه با تأثیر تاریخ و نحوه کشت (کشت مستقیم بذر یا نشاء) بر عملکرد کمی و کیفی
پنبه در استان فارس انجام شد.
مواد و روشها :این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ،1399
در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان داراب استان فارس انجام شد .عوامل آزمایش شامل سیستمهای کشت در
سه سطح نشاء  35و  45روزه و کشت مستقیم پنبه و تاریخ انتقال نشاء و کشت در سه سطح  15و  30اردیبهشت
و  15خرداد بود .در این مطالعه صفات درصد استقرار نشا ،ارتفاع بوته ،شاخص سطح برگ ،تعداد غوزه در بوته،
وزن غوزه ،عملکرد وش و درصد زودرسی و در نهایت کارایی مصرف آب ارزیابی شد .در پایان آزمایش ،دادهها با
استفاده از نرم افزار  SASنسخه  9/4مورد تجزیه و تحلیل و میانگینها با کمک آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشااان داد که اغلب شاااخصهای ارزیابی شااده پنبه در نشاااء  45روزه در مقایسااه با
نشااءهای  35روزه و کشات مساتقیم بیشاتر بود .بهطوریکه بیشاترین درصاد اساتقرار ( 87/18درصاد) ،ساطح برگ
( ،)2/24ارتفااع گیااه ( 96/78سااااانتیمتر) ،تعاداد غوزه ( )27/61و وزن تاک غوزه ( 4/56گرم) ،عملکرد وش
( 2862/4کیلوگرم در هکتار) و درصاد زودرسای ( )68/3در نشااءهای  45روزه بهدسات آمد .بهطورکلی نشااءکاری
باعث افزایش میانگین شاااخص سااطح برگ ،ارتفاع گیاه ،درصااد اسااتقرار ،تعداد و وزن غوزه نساابت به کشاات
مساتااااقیم شاد .در اغلب موارد بیشاترین میزان صافات اندازهگیری شاده در تاریخ  30اردیبهشات بهدسات آمد.
بهطوریکه بیشااترین درصااد اسااتقرار بوته ( 81/14درصااد) ،شاااخص سااطح برگ ( ،)2/16ارتفاع گیاه (97/44
ساانتیمتر) ،تعداد غوزه در بوته و وزن تک غوزه و عملکرد وش ( 2694/6کیلوگرم در هکتار) در این تاریخ کاشات
*نویسنده مسئولjafari_leila@yahoo.com :
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اندازهگیری شد .نتایج این مطالعه نشان داد که کشت نشاءی باعث افزایش معنیدار کارایی مصرف آب در مقایسه
با کشت مستقیم شد .بیشترین کارایی مصرف آب تحت تأثیر سیستم کشت در نشاءهای  45روزه ( 0/66کیلوگرم
در مترمکعب) بهدسات آمد که اختالف معنیداری با ساایر ساطوح داشات .بهطورکلی ،نشااءکاری کارایی مصارف آب
پنبه را تقریباً  25درصد نسبت به کشت مستقیم (0/50کیلوگرم در مترمکعب) بهبود داد.
نتیجهگیری :نشاااءکاری بهدلیل عدم برخورد گیاهچهها با شااراین نامساااعد محیطی از جمله ساارمای یخبندان
ابتدای فصال و افزایش طول دوره گلدهی ،باعث افزایش تولید کمی و کیفی پنبه در مقایساه با کشات مساتقیم
میشود .در مناطقی که کشت گیاهان به صورت آبی انجام میشود نشاءکاری یکی از قابل قبولترین روشها برای
رسایدن به عملکرد باالسات .نتایج این پژوهش نشاان داد که کشات نشاایی پنبه در اواخر اردیبهشات باعث افزایش
معنیدار ویژگیهای کمی و کیفی پنبه میشاود .از طرف دیگر با توجه به اینکه بیشاترین کارایی مصارف آب پنبه
در این شاراین بهدسات آمد لذا کشات نشاایی پنبه در اواخر اردیبهشات در منطقه داراب اساتان فارس توصایه
میگردد.
واژههای کلیدی :عملکرد پنبه ،کارایی مصرف آب ،سن نشاء ،کشت مستقیم

مقدمه
بهرهوری آب کشاااورزی یکی از مهمترین موضااوعاتی اساات که در سااالهای اخیر در مجامع علمی
مرتبن با آب و آبیاری مورد توجه جدی قرار گرفته است .عناصر اصلی و ساختار بنیادی مفهوم بهرهوری
آب کشااورزی اساتفاده صاحیح از آب به همراه افزایش تولید محصاوالت کشااورزی اسات .بنابراین با توجه
به ساهم زیاد مصارف آب در بخش کشااورزی ،با انتخاب و بکارگیری روشهای آبیاری مناساب ،باال بردن
راندمان مصارف آب و بهینهساازی مصارف آب در گیاهان ،میتوان صارفهجویی قابل توجهی در این بخش
انجام داد (مختاری و همکاران .)1392 ،با استفاده از روشهای مختلفی میتوان کارایی مصرف آب را در
محصوالت کشاورزی افزایش داد .کشت ارقام مناسب و هیبریدهای پربازده ،تعیین تاریخ و تراکم مناسب
کاشاات و انتخاب روش کشاات مناسااب همانند نشاااءکاری از جمله راهکارهای مؤثر در افزایش راندمان
مصرف آب در گیاهان زراعی میباشد (سینگ و همکاران.)2012 ،
پنبه از جمله گیاهان زراعی با ارزشاای اساات که بهدلیل اهمیت اقتصااادی ،زراعی و تجارتی آن در
جهان ،به لقب طالی سافید معروف اسات (ساید شاریفی و قلی نژاد )2016 ،قدرت بذر از عوامل مهمی
اسات که میتواند روی درصاد سابز شادن در مزرعه ،تراکم گیاهی و بهخصوص عملکرد در شراین مختلف
محیطی تأثیر داشااته باشااد (صاادیق و ورجت .)2004 ،طی  60سااال گذشااته اسااتفاده از روشها و
تکنولوژیهای جدید نظیر نشااءکاری نقش بسایار مهمتری در مقایساه با اساتفاده از ارقام اصاالح شاده در
افزایش عملکرد پنبه داشتهاند (.)2013 ،CRI
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مطالعه بر روی نشااءکاری پنبه و مقایساه آن با کشات مساتقیم میتواند تأثیر بهسازایی در تغییر نحوه
کاشات و در نتیجه صارفهجویی مصارف آب داشاته باشاد .همچنین موفقیت در نشااءکاری پنبه ،امکان
اساااتفاده بهینه از منابع محدود آب در زمان تداخل آبیاریهای بهاره را فراهم مینماید (طهماسااابی و
همکاران .)1379 ،چوی و همکاران ( )1992گزارش نمودند که نشااءکاری پس از برداشات جو در تاریخ
 20خرداد ،در کشور کره جنوبی عملکرد پنبه را در مقایسه با کشت مستقیم بذر در همان تاریخ افزایش
داد .برخی از مطالعات نشاان داده اسات که نشااءکاری پنبه در مقایساه با کشات مساتقیم بذر آن ،عملکرد
را نیز افزایش داده است (سان و وانگ .)1996 ،همچنین بر اساس نتایج آزمایش چهار سالهای که توسن
دانگ و همکاران ( )2010در چین انجام شاااده گزارش گردید که نشااااءکاری پنبه نسااابت به کشااات
مساتقیم ،به سبب عدم برخورد گیاهچهها با سرمای یخبندان ابتدای فصل و افزایش طول دوره گلدهی،
باعث افزایش تولید کمی و کیفی بذر میشود.
در مناطقی که کشات گیاهان بهصاورت آبی انجام میشاود نشااءکاری یکی از قابل قبولترین روشها
برای رسایدن به عملکرد باالسات .در کشات آبی نشااءکاری یک روش مناساب برای بهبود کنترل علفهای
هرز و رشاد مناساب و یکدسات گیاه و تولید نشااءهای ساالم میباشاد (پاساوکو ین و همکاران .)2006 ،در
کشات نشاا ی پنبه در شاندونگ شامالی در چین مراحل رشاد و نمو آن در مقایساه با کشات مساتقیم بذر
طوالنیتر شاد (دانگ و همکاران )2005 ،بهدلیل اساتفاده بهتر از دما و نور در نشااءکاری ،مرحله رشاد
ساااریعتر اتفاا میافتاد و طول دوره گلادهی و غوزهدهی افزایش و در نتیجاه در انتهاا عملکرد پنباه داناه
افزایش یافت .همچنین بهدلیل ساایسااتم ریشااهای قویتر جذب آب و مواد غذایی بهصااورت مؤثرتری
صااورت گرفت .ژانگ و همکاران ( )2012طی تحقیقی بر روی نشاااءکاری پنبه اعالم کردند میزان ساابز
شاادن در کشاات مسااتقیم  69درصااد و در کشاات نشااا ی  85درصااد بود و این تفاوت از لحاظ آماری
معنیدار بود .احمد و همکاران ( )2018طی تحقیقی خاطر نشاان کردند که گیاهان نشااء شاده از ارتفاع
بیشتر ،رسایدگی زودتر ،تعداد شااخه و غوزه بیشتر در مقایساه با گیاهان رشاد یافته از کشات مساتقیم
بذر در مزرعه برخوردار بودند.
مطالعات نشاان داده اسات که نشااءکاری باعث فرار گیاهچه از شاراین تنشهای محیطی در مزرعه
میگردد .یک آزمایش چهار سااله متوالی در چین نشاان داد با نشااءکاری اساترس سارمای اول فصال از
گیاه پنبه دور شااده و با اسااتفاده از تولید نشاااء در محینهای کنترلشااده و انتقال نشاااء دوره گلدهی
حادود یاک هفتاه طوالنیتر شاااد و دوره اول گلادهی یاک هفتاه زودتر اتفاا افتااد .گلادهی زودتر و تعاداد
غوزه بیشاتر نسابت به کشات مساتقیم تفاوت معنیداری داشاتند .همچنین عملکرد بذر و کیفیت بهطور
معنیداری نسابت به کشات مساتقیم بهبود پیدا کردند .بهدلیل بهبود کیفیت و عملکرد بذر بازده خالص
برای تولید بذر با انجام نشاااءکاری  22/5درصااد افزایش یافت (دانگ و همکاران .)2005 ،گیاه پنبه در
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مرحله جوانهزنی و سابز شادن به تنش شاوری حسااس میباشاد .نشااءکاری و انتقال گیاهچه به زمین
سابب میشاود گیاه دوره حسااس را در بساتر مناساب رشاد کرده و در زمان انتقال به زمین به شاوری
مقاوم باشاد .از این رو نشااءکاری یکی از روشهای مناساب برای کشات پنبه در مناطق شاور نیز میباشاد
(یو و همکاران .)2000
از ساوی دیگر تاریخ کاشات یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت اساتقرار و تولید محصاوالت زراعی از جمله
پنبه اساات .در مطالعهای که توساان ابهری و همکاران ( )2018در منطقه ورامین انجام شااد بیشااترین
محصاول وش پنبه مربو به چین اول تاریخ کاشات  18اردیبهشات و بیشاترین تولید بذر مربو به چین
اول تاریخ کاشات  30اردیبهشات بود .در مطالعهای دیگر بیشاترین میزان عملکرد وش در تاریخ کاشات
اول ( 10اردیبهشات) مربو به رقم مهر و کمترین میزان عملکرد وش به تاریخ کاشات سوم ( 20خرداد)
باه رقم ورامین مربو بود .بیشاااترین وکمترین تعاداد غوزه در بوتاه ،وزن هزار داناه و وزن وش تاک بوتاه
بهترتیب از تاریخ کاشات اول و ساوم بهدسات آمد (فرامرزی و همکاران .)2012 ،محققان دیگری باالترین
عملکرد کال وش را در تااریخ کااشااات اول ( 15اردیبهشااات) باه میزان  1600کیلوگرم در هکتاار از رقم
خرداد بهدسات آمد (صادیقی و همکاران .)2013 ،کشات نشاا ی باعث افزایش کارایی مصارف آب میگردد
محققان طی آزمایشای بر روی نشااءکاری پیاز در منطقه مشاهد اعالم کردند که در کشات نشاا ی پیاز
نساابت به کشاات مسااتقیم در مزرعه 3678 ،متر مکعب آب در هکتار تا مرحله انتقال نشاااء به مزرعه
صرفهجویی شد (حسینی و خواجه حسینی.)1394 ،
کمبود آب یک عامل محدودکننده برای کشااورزی آبی بهویژه در مناطق خشاک و نیمهخشاک اسات
و تغییر اقلیم نیز در دهههای اخیر منجر به افزایش تبخیر و تعر پتانسایل و بارش در ایران و در نتیجه
اساتفاده مازاد از آبهای زیرزمینی و کاهش ساطح آب زیرزمینی شاده اسات (بنایان و همکاران.)2020 ،
از این رو ،اتخاد و توساعه شایوههای کارآمد اساتفاده از آب در کشااورزی مناطق خشاک و نیمهخشاک
میتواند به پایداری تولید در این مناطق کمک کند .بنابراین ،این مطالعه بهمنظور امکانساانجی کشاات
نشاا ی پنبه و بررسای میزان بهرهوری آب پنبه تحت تأثیر تاریح کاشات و دو الگوی کشات مساتقیم بذر و
نشاءکاری در شهرستان دارب ،استان فارس انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش در شاهرساتان داراب با عرج جغرافیایی  28درجه و  47دقیقه شامالی ،طول جغرافیایی
 57درجه و  17دقیقه شارقی و با ارتفاع  1115متر در ساطح دریا در خاکی با بافت لوم شانی و میانگین
اس ایدیته  7/75و شااوری  9/78دس ای زیمنس بر متر انجام شااد .متوساان بارندگی و حداکثر و حداقل
درجه حرارت سااالیانه محل انجام آزمایش بهترتیب  138میلیمتر 30/5 ،و  14/5درجه سااانتیگراد در
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ساال  1399بود .خصاوصایات آب و هوایی شاهرساتان داراب در طی فصال رشاد به تفکیک ماه در جدول 1
ارا ه شد.
جدول  -1خصوصیات هواشناسی داراب طی فصل رشد پنبه در سال 1399
سال

مجموع
بارش

متوسن حداکثر
درجه حرارت

میلیمتر

متوسن حداقل
درجه حرارت

سانتیگراد

متوسن
رطوبت

ساعات
آفتابی

درصد

مجموع
تبخیر
میلیمتر

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان

158/7
24/5
2/6
1/3
0
0/4
0
7

23/6
31/9
40/5
41/5
42/5
37/8
33/4
27/3

10/8
15/8
21/3
25/4
26/7
23/4
16
10/2

61
43
26
27
32
25
25
38

214/8
315/4
360
348/2
325/2
330/1
309/2
272/7

125/3
244/2
356/2
375/1
365/1
339/7
232/6
128/3

سالیانه

258/4

30/5

14/5

38

3511/1

2563/2

این آزمایش بهصاورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصاادفی در ساه تکرار در ساال  1399اجرا
شاد .فاکتورهای آزمایش شاامل سایساتمهای کشات در ساه ساطح کشات نشااء  35و  45روزه و کشات
مستقیم پنبه و تاریخ انتقال نشاء و کشت بذر در سه سطح  15و  30اردیبهشت و  15خرداد بود.
آمادهساازی مزرعه آزمایشای شاامل عملیات خاکورزی اولیه (شاخم عمیق در فصال پاییز) ،عملیات
خاکورزی ثانویه (شاخم با عمق متوسان و دیساکزدن و عملیات آماده ساازی بساتر کشات بهصاورت زدن
هرس ،تساطیح و ایجاد شایار با فاصاله  75ساانتی متر در اوایل بهار) و اعمال کودهای شایمیایی مطابق
عرف منطقه ( 200کیلوگرم در هکتار کود اوره 150 ،کیلوگرم در هکتار کود ساوپرفسافات تریپل و 130
کیلوگرم بهصاورت ساولفات پتاسایم) صاورت گرفت .بذور و نشااء پنبه رقم گلساتان در کرتهای با شاش
خن به طول هفت متر با در نظر گرفتن فاصاله ردیف  75ساانتیمتر و روی ردیف  20ساانتیمتر در تمام
تیمارها کشاات شااد .نشاااء پنبه  35و  45روزه در س اینیهای نشااا ی با حجم  50میلی لیتر در گلخانه
تولید شاد .برای ساازگار نمودن نشااءها به شاراین بیرون گلخانه  4روز قبل از تاریخ انتقال به زمین اصالی
نشااءها از فضاای گلخانه خارل و در فضاای آزاد نگهداری شادند .همچنین ،انتقال نشااءها به زمین اصالی
بهصاورت دساتی و با نیروی کارگری انجام شاد .بهمنظور دساتیابی تراکم کاشات مناساب در سایساتم کشت
مساتقیم (تراکم  66هزار بوته در هکتار) ،در حدود  3تا  5عدد بذر در هر چاله کشات شاد که بعد از سابز
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شادن در مرحله چهار برگی تراکمهای مورد نظر با عملیات تنک تنظیم گردید .آبیاری نیز بالفاصاله پس
از کشات انجام شاد و آبیاریهای بعدی تا زمان اساتقرار گیاهچه هر ساه روز یکبار و از مرحله اساتقرار به
بعد بهطور تقریبی هر  7تا  10روز یکبار انجام گردید .بهمنظور کنترل علفهای هرز از علفکش سوناالن
به مقدار  3/5لیتر در هکتار به صاورت قبل از کاشات اساتفاده شاد و در طول فصال رشاد رویشای عملیات
وجین به صااورت دسااتی انجام گرفت .برای مبارزه با آفات متداول پنبه (تریپس ،کرم غوزه و شااته) نیز
مبارزه شیمیایی به شیوههای توصیه شده صورت گرفت.
در انتهای فصال رشاد ،برای اندازهگیری ارتفاع بوته ،شااخص ساطح برگ ،تعداد غوزه در بوته ،وزن
غوزه از هر کرت آزمایشای پس از حذف اثر حاشایهای 5 ،بوته بهصاورت تصاادفی انتخاب شاد .برای تعیین
درصااد اسااتقرار نشاااءها در مزرعه ،دوهفته پس از انتقال نشاااءها به مزرعه ،شاامارش انجام شااد .برای
شامارش دو ردیف حاشایه برای جلوگیری از خطای حاشایه حذف و شامارش از چهار ردیف انجام شاد.
جهت اطمینان در روز برداشاات نهایی نیز بوتههای پنبه شاامارش و با شاامارش اولیه تطبیق داده ش اد.
همچنین ،عملکرد وش و درصاد زودرسای نیز با اساتفاده از پالت یک در یک متر اندازهگیری شاد .درصاد
زودرسی نیز با استفاده از معادله  1به دست آمد.
( × 100عملکرد کل  /عملکرد چین اول و دوم) = درصد زودرسی
معادله :1
1
کارایی مصرف آب ( )WUEاز طریق تقسیم عملکرد نهایی وش (( )Yکیلوگرم در هکتار) بر میزان
کل آب مصرفی( )CWR( 2مترمکعب) محاسبه شد (گاش و همکاران.)2006 ،
معادله :2

WUE=Y. CWR-1

تجزیه واریانس با اسااتفاده از نرم افزارهای آماری  SASنسااخه  9/4و مقایسااه میانگینها با کمک
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.
نتایج و بحث
سطح بر  :شااخص ساطح برگ با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،تحت تأثیر سایساتم کشات (،)p<0/01
تااریخ کااشااات و انتقاال نشااااء ( )p<0/01و برهمکنش هر دو عاامال ( )p<0/01قرار گرفات (جادول .)2
نشااءهای  45روزه در مقایساه با نشااءهای  35روزه و کشات مساتقیم بذر پنبه بیشاترین شااخص ساطح
برگ ( )2/24را تولید کردند (جدول  .)3بهطورکلی ،میانگین شاااخص سااطح برگ در نشاااءکاری تقریباً
 18/31درصاد نسابت به کشات مساتقیم افزایش داشاته اسات .برخی مطالعات نشاان داده اسات که کشات
نشاایی پنبه باعث افزایش سارعت رشاد ،تولید زیسات توده و درنتیجه تولید برگ بیشتر و افزایش شاخص
1. Water use efficiency
2. Crop water requirement
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ساطح برگ در پنبه می گردد (احمد و همکاران .)2018 ،بهعالوه ،بیشاترین شااخص ساطح برگ تولید
شاده متعلق به تاریخ کاشات  30اردیبهشات ( )2/16بوده اسات که اختالف معنیداری با تاریخ  15خرداد
( )2/07نداشات .برهمکنش سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء نیز نشاان داد که نشااءهای 45
روزه کاشات شاده در تاریخ  30اردیبهشات بیشاترین شااخص ساطح برگ را تولید کردند (شاکل  )1که
نسابت به شااخص ساطح برگ تولید شاده توسان کشات مساتقیم در همان تاریخ  36/96درصاد افزایش
یافته اسات .به نظر میرساد در این شاراین شااخصهای رشادی مطلوب باعث افزایش توساعه برگ و در
نهایت شااخص ساطح برگ باالتری شاده اسات (دنته و همکاران .)2008 ،بهطور کلی ،شااخص ساطح برگ
تولید شاده توسان نشااءهای  35و  45روزه کاشات شاده در تاریخ  30اردیبهشات و  15خرداد اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند.
ارتفاع گیاه :نتایج تجزیه واریانس نشاان داد که سایساتم کشات در ساطح آماری یک درصاد و تاریخ
کاشات و انتقال نشااء در ساطح آماری پنج درصاد تأثیر معنی داری بر ارتفاع پنبه داشات (جدول .)2
اگرچه با توجه به جدول مقایساه میانگین (جدول  )3نشااءهای  45روزه (  96 /78ساانتی متر) دارای
ارتفااع بیشاااتری بودند اما ارتفااع این نشااااءها اختالف معنی داری با نشااااءهای  35روزه ( 95 /17
سااانتی متر ) نداشااتند .به طور میانگین ،ارتفاع پنبه در نشاااءکاری  2 /71درصااد نساابت به کشاات
مساتقیم بذر پنبه افزایش یافت .همچنین ،بیشاترین ارتفاع در تاریخ کاشات  30اردیبهشات (97 /44
ساانتی متر) بهدسات آمد (جدول  .)3زانگ و همکاران (  )2019نیز اظهار داشاتند که شااخص ساطح
برگ و ارتفاع گیاه مناسااب برای اطمینان از توزیع مناسااب کانوپی پنبه و بهبود اسااتفاده از انرژی
خورشایدی و همچنین عملکرد و کیفیت پنبه نشااءکاری شاده پس از برداشات گندم زمساتانه مفید
است .رابطه بین رشد رویشی و عملکرد بوته های پنبه نشاءکاری شده با کشت مستقیم بذر (سنتی)
متفاوت اسات .از آن جایی که زمان رشاد کل بوته های نشااءکاری شاده تقریباً  45روز بیشاتر از کشات
مسااتقیم بذر پنبه بود ،ارتفاع بوته و شاااخص سااطح برگ بوته های نشاااءکاری شااده تحت شااراین
آبیاری قطره ای سطحی بیشتر از کشت مستقیم بود.
درصد بوته استقرار یافته :جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که تنها اثر اصلی سیستم کشت و
تاریخ کاشت و انتقال نشاء بر درصد استقرار نشاءها در مزرعه مؤثر بوده است .یکی از عوامل مهم تعیین
کننده عملکرد و رشد گیاهانی که دورهی گیاهچهای خود را در خزانه گذرانده و نشاء آنها به مزرعه
انتقال داده میشود ،میزان سازگاری آنها به محین مزرعه و درصد استقرار گیاه در روزهای اولیهی پس
از انتقال میباشد که در نهایت عامل تعیینکننده بر تراکم در مزرعه میباشد .نتایج مقایسه میانگین
بهخوبی نشان داد که نشاءهای  35و  45روزه درصد استقرار باالتری (بهترتیب  86/44و  87/18درصد)
نسبت به کشت مسقیم بذر پنبه ( 55/39درصد) داشتند (جدول .)3

96

مجله پژوهشهای پنبه ایران جلد ( )9شماره (1400 ،)1

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات کمی پنبه تحت تأثیر سیستم کشت و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه
درجه
آزادی

منابع تغییر
تکرار
سیستم کشت
تاریخ کاشت و انتقال نشاء
سیستم کشت × تاریخ کاشت و انتقال نشاء
خطا

2
2
2
4
16

ضریب تغییرات

میانگین مربعات
شاخص
سطح برگ

ارتفاع

درصد بوته
استقرار یافته

تعداد غوزه
در بوته

میانگین وزن
تک غوزه

0/01ns
**0/38
*0/11
**0/11
0/02

6/68ns
*25/01
**37/73
3/37ns
4/19

**56/12
**2962/66
**176/2
20/86ns
8/68

4/82ns
*11/64
**9/01
3/5ns
2/05

**0/2
**0/19
**0/18
0/01ns
0/03

6/8

4/15

7/86

5/42

6/72

** و *  :بهترتیب نشانگر معنیدار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و  :nsعدم وجود اختالف معنیدار می باشد.

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین برخی خصوصیات کمی پنبه تحت تأثیر سیستم کشت و تاریخ کاشت و انتقال
نشاء پنبه.
تیمارهای آزمایشی

شاخص سطح
برگ

ارتفاع
(سانتیمتر)

درصد بوته
استقرار یافته

تعداد غوزه
در بوته

میانگین وزن تک
غوزه (گرم)

2/09b
2/24a
1/83c

95/17ab
96/78a
93/44b

86/44a
87/18a
55/39b

26/31ab
27/61a
25/35b

4/41ab
4/56a
4/27b

سیستم کشت
نشاء  35روزه
نشاء  45روزه
کشت مستقیم
تاریخ کاشت و انتقال نشاء
 15اردیبهشت
 30اردیبهشت
 15خرداد

1/94b
2/16a
2/07ab

93/56b
97/44a
94/39b

75/44b
81/14a
72/43c

25/33b
27/29a
26/65ab

4/27b
4/55a
4/42ab

میانگینهای دارای حروف نامشابه در هر ستون ،اختالف آماری معنیداری در سطح پنج درصد بر مبنای آزمون دانکن دارند.
3
تاریخ کاشت و انتقال نشاء

2.5

1.5
1
0.5
0
کشت مستقیم

نشاء  45روزه
سیستم کشت

نشاء  35روزه

شکل  -1اثر برهمکنش سیستم کشت و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه بر شاخص سح بر

پنبه

شاخص سح بر

 15اردیبهشت
 30اردیبهشت
 15خرداد

2
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یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در اساتقرار بوتهها ،تاریخ انتقال نشااء به مزرعه اسات که با توجه
به نتایج مقایساه میانگین ،مناسابترین تاریخ برای دساتیابی به بیشاترین درصاد اساتقرار بوته (81/14
درصاد) اواخر اردیبهشات بود .درصاد اساتقرار نشااءهایی که در اواسان خرداد ( 71/43درصاد) به مزرعه
منتقل شااده بودند ،تقریباً  11درصااد از نشاااءهای انتقال یافته در اواخر اردیبهشاات کمتر بودند .نتایج
مطالعات پیشاین نیز حاکی از برتری نشااءکاری نسابت به کشات مساتقیم میباشاد .نشااءکاری میتواند
بهصااورت معنیداری عملکرد را افزایش دهد .میزان اسااتفاده از بذر را کاهش دهد و اسااتقرار گیاه را از
طریق حذف اثرات مضاار طبیعی پیش از انتقال نشاااء بهبود بخشااد (یو و همکاران .)2000 ،اسااچرادر
( )2000بیان کرد نشااءکاری سابب بهبود اساتقرار در گیاهان میشاود .زمانی که بذر در بساتری با بافتی
مناساب و اساتریلشاده و عاری از آفات و بیماریها در داخل گلخانه کشات میشاود و گیاهچه به زمین
منتقل می شاود امکان ادامه حیات برای آن گیاهچه در صاورت آسایب ندیدن ریشاه بیشاتر از بذری اسات
که بهصااورت مسااتقیم در خاک مزرعه کشاات میشااود .ژانگ و همکاران ( )2012طی تحقیقی بر روی
نشااءکاری گیاه پنبه اعالم کردند میزان سابز شادن در کشات مساتقیم  69درصاد و در کشات نشاا ی 85
درصد بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار گزارش شد.
تعداد و وزن غوزه پنبه :نتایج تجزیه واریانس نشاان میدهد که سایساتم کاشات و تاریخ کاشات و انتقال
نشااء تأثیر معنی داری بر تعداد غوزه در بوته و وزن تک غوزه پنبه داشاتند (جدول  .)2بیشاترین تعداد
غوزه ( )27/61و وزن تک غوزه ( 4/56گرم) در نشااءهای 45روزه بهدسات آمد که اختالف معنیداری با
نشااءهای  35روزه (بهترتیب  26/3عدد و  4/4گرم) نداشاتند (جدول  .)3از ساوی دیگر ،بیشاترین تعداد
غوزه در بوته و وزن تک غوزه پنبه تحت تأثیر تاریخ کاشات و انتقال نشااء در اواخر اردیبهشات به دسات
آمد که اختالف معنیداری با تاریخ اواسان خرداد نداشات (جدول  .)3اگرچه بر اسااس برخی مطالعات با
افزایش تعاداد غوزه کاه یاک منبع برای دریاافات و ذخیره مواد فتوسااانتزی محساااوب میشاااود ،مواد
فتوسانتزی تولید شاده توسان گیاه بین تعداد غوزههای بیشاتری تقسایم شاده و در نتیجه میانگین وزن
غوزه کاهش یافته اسات (گاردنر ،)1985 ،اما در این مطالعه این رابطه بهدلیل دامنه تغییرات بسایار کم
تعداد غوزه مشااهده نشاد .وانگ و همکاران ( )2011در بررسای اثر سان نشااء در زمان انتقال بر عملکرد
پنبه بیان داشاتند بیشاترین تعداد غوزه مربو به تیمار سان باالتر نشااء یعنی نشااء 50روزه بوده اسات به
ایندلیل که زمان بیشاتری در اختیار این نشااءها نسابت به سانین کمتر بوده اسات .بهنظر میرساد که
تأخیر در نشااءکاری باعث کاهش طول دوره رشاد و در نتیجه کاهش تعداد غوزه در تک بوته شاده اسات.
در واقع ،گیاهانی که یک ماه زودتر منتقل شاادند نساابت به انتقال در  15خرداد از دو مزیت برخوردار
بودند .اول اینکه در زمان انتقال ،دمای هوا مطلوبتر بود و گیاهچه فرصات ساازگار شادن را داشاته اسات
حال آنکه در اواسان خرداد ماه دمای هوا باال بود و نشااءها پس از انتقال دچار شاوک حرارتی شادهاند .از
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طرفی از انتهای فصال رشاد بارندگی پاییزه و سارمای هوا محدودیتی برای گیاهانی که دیرتر منتقل شاده
بودند محسوب میشد.
عملکرد وش :نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنیدار سایساتم کشات ( ،)p<0/01تاریخ کاشات و
انتقال نشاااء ( )p<0/05و برهمکنش هر دو تیمار ( )p<0/05بر عملکرد وش بود (جدول  .)4بیشااترین
عملکرد وش توسان نشااءهای  45روزه به میزان  2862/4کیلوگرم در هکتار بهدسات آمد که نسابت به
کشات مساتقیم بذر  21/7درصاد افزایش داشات (شاکل  2الف) .از ساوی دیگر ،بیشاترین عملکرد وش
تحت تأثیر تاریخ کاشت و انتقال نشاء در اواخر اردیبهشت ( 2694/6کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد که
با تاریخ اواسن خرداد ( 2575/9کیلوگرم در هکتار) اختالف معنیداری نداشت (شکل  2ب) .برهمکنش
دو تیمار سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء نیز نشاان داد که نشااءهای  45روزه که در اواخر
اردیبهشاات به مزرعه انتقال یافتهاند ،بیشااترین عملکرد وش ( 3099کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند
که با تأخیر تاریخ کاشت این نشاءها (اواسن خرداد) ،عملکرد وش  7/6درصد کاهش یافت (شکل  2پ).
کمترین تولید وش نیز به کشات مساتقیم بذر پنبه در اواخر اردیبهشات ( 2308/8کیلوگرم در هکتار) و
اواسان خرداد ( 2352/1کیلوگرم در هکتار) داشات .مشاابه این نتایج ،در کشات نشاا ی پنبه در شاندونگ
شاامالی در چین ،مراحل رشااد و نمو پنبه در مقایسااه با کشاات مسااتقیم بذر طوالنیتر شااد (دانگ و
همکاران .)2005 ،از طرف دیگر بهدلیل اساتفاده بهتر از دما و نور در نشااءکاری ،مرحله رشاد ساریعتر
اتفاا افتااده و طول دوره گلادهی و غوزهدهی افزایش مییااباد و در نتیجاه عملکرد پنباه داناه افزایش
مییابد (دانگ و همکاران .)2005 ،ثابت شاده اسات که در نشااءکاری بهدلیل سایساتم ریشاهای قویتر
جذب آب و مواد غذایی بهصاورت مؤثرتری صاورت میگیرد .همچنین نشااءکاری اجازه کشات زودتر را به
زارع میدهد و سابب افزایش دوره گلدهی و غوزهدهی میشاود (دانگ و همکاران .)2007 ،طهماسابی و
همکاران ( )1379بیان کردند عملکرد وش در تاریخ نشااءکاری  30اردیبهشات بیشاتر از  20خرداد بود.
طول دوره رشاد بیشاتر و افزایش اجزای رویشای گیاه در تاریخ نشااءکاری اول با افزایش تعداد غوزه در
بوته سابب افزایش عملکرد وش شاده اسات .آنها همچنین اظهار داشاتند عملکرد وش در کشات مساتقیم
بذر و نشااء انتقال یافته در  30اردیبهشات مشاابه هم و باالتر از عملکرد وش در نشااء انتقال یافته در 20
خرداد میباشاد .ساینگ و همکاران ( )2013نیز طی آزمایشای با تولید نشااءهای  20و  30روزه پنبه و
انتقال آنها به مزرعه در دو تاریخ  24آپریل و  5می مشااخص کردند که نشاااءهای  20روزه در هر دو
تاریخ عملکرد و اجزای عملکرد باالتری نسبت به نشاءهای  30روزه داشتند .همچنین ،در کشت تاریخ
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جدول  -4نتایج تجزیه واریانس عملکرد وش ،درصد زودرسی و کارایی مصرف آب پنبه تحت تأثیر سیستم کشت
و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

عملکرد وش

درصد زودرسی

کارایی مصرف آب

2
2
2
4
16

10220/01ns
**605412/07
*111432/48
*60750/08
19681/07

7/79ns
**45/02
2/35ns
*25/94
6/03

0/0004ns
**0/056
*0/0056
*0/0032
0/0009

7/44

6/9

5/18

تکرار
سیستم کشت
تاریخ کاشت و انتقال نشاء
سیستم کشت × تاریخ کاشت و انتقال نشاء
خطا
ضریب تغییرات

** و *  :به ترتیب نشانگر معنیدار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و  :nsعدم وجود اختالف معنیدار میباشد.
3500

کشت مستقیم نشاء  45روزه نشاء  35روزه
سیستم کشت

ب

عملکرد وش (کیلوگرم د رهکتار)

الف

3000

3500

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0

0

 15خرداد

 30اردیبهشت  15اردیبهشت

تاریخ کاشت و انتقال نشاء

پ

3000
2500

تاریخ کاشت و انتقال نشاء

2000

 15اردیبهشت
 30اردیبهشت
 15خرداد

1500
1000
500
0

کشت مستقیم

نشاء  45روزه
سیستم کشت

عملکرد وش (کیلوگرم د رهکتار)

3500

نشاء  35روزه

شکل  -2اثر سیستم کشت (الف) و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه (ب) و برهمکنش سیستم کشت و تاریخ
کاشت و انتقال نشاء پنبه (پ) بر عملکرد وش پنبه
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اواخر آپریال عملکرد  3521کیلوگرم در هکتاار بود و این رقم در تااریخ انتقاال اوایال می باه 3390
کیلوگرم در هکتار رسید.
درصطد زودرسطی :نتایج تجزیه واریانس نشاان داد که درصاد زودرسای پنیه تنها تحت تأثیر سایساتم کشات
( )p<0/01و برهمکنش سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء ( )p<0/05قرار گرفت (جدول .)4
نتایج مقایساه میانگین حاکی از آن بود که درصاد زودرسای در نشااءهای  35و  45روزه بیشاتر از کشات
مساتقیم بذر پنبه بود و به طور میانگین با کشت نشاءی پنبه درصد زودرسی  6/2درصد نسبت به کشت
مساتقیم افزایش یافت (شاکل  3الف) .از ساوی دیگر ،بیشاترین درصاد زودرسای پنبه در شارایطی به دسات
آمد که نشااءهای  45روزه در اواخر اردیبهشات ( 68/3درصاد) به مزرعه منتقل شادند (شاکل  3ب) و با
درصاد زودرسای پنبه در کشات مساتقیم بذر پنبه در هر ساه تاریخ کاشات اختالف معنیداری را داشات.
یک آزمایش  4سااله متوالی در چین نشاان داد با نشااءکاری اساترس سارمای اول فصال از گیاه پنبه دور
شاده و با اساتفاده از تولید نشااء در محین های کنترل شاده و انتقال نشااء دوره گلدهی حدود یک هفته
طوالنیتر شاد و دوره اول گلدهی یک هفته زودتر اتفا افتاد .گلدهی زودتر و تعداد غوزه بیشاتر نسابت
به کشات مساتقیم تفاوت معنیداری داشاتند .همچنین عملکرد بذر و کیفیت بطور معنیداری نسابت به
کشااات مساااتقیم بهبود پیدا کردند .بهدلیل بهبود کیفیت و عملکرد بذر بازده خالص برای تولید بذر با
انجام نشااءکاری  22/5درصاد افزایش یافت (دانگ و همکاران .)2005 ،ساان و وانگ ( )2006نشاان دادند
که اسااتفاده از نشاااءکاری پنبه زودرساای محصااول را افزایش داده اساات .هرچند جواهری و همکاران
( ) 1379نشاان داد که درصاد زودرسای پنبه در روش نشااءکاری و کشات مساتقیم بذر مشاابه بوده اسات.
طهماسابی و همکاران ( )1379نیز در بررسای زودرسای محصاول بیان کردند که در تاریخهای متداول
کاشات اساتفاده از نشااءکاری برتری نسابت به کشات مساتقیم نداشات اما اگر به دالیلی کشات پنبه به
تأخیر بیافتد استفاده از نشاءکاری تا حدودی برای زودرسی محصول مطلوب است.
کارایی مصطرف آب :کارایی مصاارف آب با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،تحت تأثیر ساایسااتم کشاات
( ،)p<0/01تااریخ کااشااات و انتقاال نشااااء ( )p<0/05و برهمکنش هر دو تیماار ( )p<0/05قرار گرفات
(جدول  .)4نتایج مقایساه میانگین نشاان داد که بیشاترین کارایی مصارف آب تحت تأثیر سایساتم کشات
در نشااءهای  45روزه ( 0/66کیلوگرم در مترمکعب) بهدسات آمد که اختالف معنیداری با ساایر ساطوح
داشات (شاکل  4الف) .بهطورکلی ،نشااءکاری کارایی مصارف آب پنبه را تقریباً  25درصاد نسابت به کشات
مسااتقیم (0/50کیلوگرم در مترمکعب) بهبود داد .از سااوی دیگر ،بیشااترین کارایی مصاارف آب پنبه
بهترتیب در تاریخ اواخر اردیبهشات (0/61کیلوگرم در مترمکعب) و اواسان خرداد ماه (0/58کیلوگرم در
مترمکعب) بهدست آمد (شکل  4ب).
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شکل  -3اثر سیستم کشت (الف) و برهمکنش سیستم کشت و تاریخ کاشت و انتقال نشاء
پنبه (ب) بر درصد زودرسی پنبه

برهمکنش سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء نیز نشاان داد که بیشاترین کارایی مصارف آب
زمانی بهدساات آمد که نشاااءهای  45روزه در اواخر اردیبهشاات (0/71کیلوگرم در مترمکعب) به مزرعه
انتقال یافتند (شااکل  4پ) .همچنین ،کارایی مصاارف آب پنبه در کشاات مسااتقیم بذر پنبه در تمامی
تاریخهای کاشاات با سااایر سااطوح اختالف معنیداری داشاات .از آنجایی که شااراین محیطی از جمله
درجه حرارات و میزان تبخیر و تعر برای تمامی سایساتمهای کشات تقریباً مشاابه بود ،میزان کارایی
مصاارف آب به شاادت تحت تأثیر عملکرد بود (هاور و همکاران .)2015 ،بنابراین ،بهبود کارایی مصاارف
آب در شراین نشاءکاری تحت تأثیر عواملی بود که بر افزایش عملکرد پنبه تأثیر گذاشت.
الزم به ذکر اسات که مقدار آب آبیاری مصارفی در تیمارهای نشااءکاری در هر دو آزمایش تا حدودی
متفاوت بود ،اما نسابت به بذر مساتقیم تفاوت معنیداری داشات .به طور کلی ،همبساتگی راندمان مصارف
آب با صاورت کسار بیشاتر از مخرل کسار اسات .نشااءکاری میتواند بهعنوان روشای مؤثر برای افزایش
کارایی مصارف آب در اراضای کشااورزی آبی در مناطق خشاک و نیمه خشاک نسابت به بذر مساتقیم
اسااتفاده شااود .تأثیر مفید آن میتواند به دلیل کاهش مقدار آب آبیاری برای جوانهزنی بذر و اسااتقرار
محصاول در مراحل اولیه رشاد باشاد ،زیرا بذر چغندرقند در مراحل اولیه رشاد به شاوری حسااس بوده و
برای جواناهزدن باه آب آبیااری زیاادی نیااز دارد (خزاعی و همکااران .)2020 ،دهقاانی و همکااران ()1393
نیز طی آزمایشای برای بررسای کارایی مصارف آب پنبه در کشات مساتقیم و نشاا ی گزارش کردند که
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نشااااءکاری نشااااء  40روزه پنبه سااابب کاهش آب مصااارفی از  9674متر مکعب در هکتار به 7276
مترمکعب در هکتار شاد .روش کشات مساتقیم بذر در زمین اصالی نسابت به نشااء  40روزه به حداقل دو
تا  3مرتبه آبیاری بیشتر نیاز دارد.
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شکل  -4اثر سیستم کشت (الف) و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه (ب) و برهمکنش سیستم کشت
و تاریخ کاشت و انتقال نشاء پنبه (پ) بر کارایی مصرف آب پنبه
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نتیجهگیری کلی
بحران آب بهعنوان یکی از معضالت مهم بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا مطرح
اسات .از این رو ،با توجه به شاراین فعلی راهی به غیر از افزایش کارایی مصرف آب از طر مختلف وجود
ندارد .برای افزایش کارایی آب دو مسایر کلی وجود دارد .یکی از آنها افزایش محصاول به ازای واحد آب
و دیگری کاهش آب مورد نیاز برای تولید هر واحد محصاول اسات .نشااءکاری یکی از راههای اسات که
میتواند رسایدن به این مهم را هموار کند .بهطورکلی در این مطالعه ،نشااءکاری کارایی مصارف آب را از
طریق کاهش آب مصرفی گیاه و افزایش عملکرد پنبه بهبود داد .همچنین در این مطالعه کشت مستقیم
بذر و انتقال نشاااء همزمان انجام شااد و در این شااراین نشاااء و بذر تازه کشاات شااده به یک اندازه آب
دریافت میکنند یعنی مدار آبیاری آنها با هم اسات ولی انتظار میرود در انتها برداشات زودتر محصاول
از کشات نشاا ی سابب صارفهجویی در میزان آب در مزرعه شاود .از آنجایی که در پنبه گیاهی رشاد
نامحدود اسات و تا زمانی که شاراین آب و هوایی اجازه دهد تولید محصاول ادامه دارد ،برداشات نهایی
محصول کشت مستقیم و نشا ی در یک زمان صورت گرفت یعنی میزان آب مصرف شده در مزرعه برای
کشااات نشاااا ی برطبق انتظاار کمتر نبود باهعباارتی مادارهاای آبیااری از ابتادا تاا انتهاا در مزرعاه برخالف
گلخانه برای هر دو ساایسااتم یکی بود ،ولی افزایش کارایی مصاارف آب در این شااراین بیشااتر بهدلیل
افزایش عملکرد پنبه تحت تأثیر نشاااءکاری بود .افزایش عملکرد پنبه در نشاااءکاری ناشاای از افزایش
درصاد اساتقرار بوته و دیگری درصاد زودرسای محصاول بهدلیل افزایش طول دوره رشاد و دوره گلدهی
بود.
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Abstract
Background and objective: In recent years, researchers have considered increasing
the water productivity of crops, including cotton, by changing the timing and
planting density. On the other hand, studies have shown that transplanting cotton
compared to no-till has a significant effect on reducing water use and thus increasing
water use efficiency in Iran. Therefore, this study was conducted to evaluate the
effects of planting date and method (no-till or transplanting) on quantitative and
qualitative yield of cotton in Fars province.
Material and Methods: This factorial trial was conducted in a randomized block
experiment with three replications in 2020 at a research farm in Darab city, Fars
province. The experimental factors included cropping systems at three levels of
planting 35 and 45 days old transplants and no-till cotton as main factors and date of
planting and no-till at three levels of May 4 and 19 and June 4 as sub-factors. In this
study, seedling establishment percentage, plant height, leaf area index, number of
bolls per plant, boll weight, lint yield and early maturity percentage and finally water
use efficiency were evaluated. At the end of the experiment, the data were analyzed
using SAS software version 9.4 and the means were compared using Duncan's test
at 5% probability level.
Results: The results of this study showed that most of the evaluated indices of cotton
were higher in 45-day planting than 35-day planting and no-till. Thus, the highest
establishment percentage (87.18%), leaf area index (2.24), plant height (96.78 cm),
number of bolls (27.61) and single boll weight (4.56 g), lint yield (2862.4 kg/ha) and
early maturity percentage (68.3) were obtained in 45-day transplants. In general,
transplanting increased the average leaf area index, plant height, percentage of
establishment and number and weight of bolls compared to direct planting. In most
cases, the highest number of traits measured was on May 19. The highest
establishment percentage (81.14%), leaf area index (2.16), plant height (97.44 cm),
number of bolls per plant and weight of individual boll and yield (2694.6 kg/ha) were
measured at this planting date. The results of this study showed that transplanting
significantly increased water use efficiency compared to no-till. The highest water
use efficiency (0.66 kg/m3) was obtained in 45-day-old transplanting, which was
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significantly different from other planting systems. Overall, transplanting improved
the water use efficiency of cotton by about 25% compared to no-till (0.50 kg/m3).
Conclusion: transplanting increases the quantity and quality of cotton compared to
no-till, as seedlings are not exposed to adverse environmental conditions such as
frost at the beginning of the season and flowering time is prolonged. In irrigated
farming, transplanting is one of the most acceptable methods to achieve high yield.
The results of this study show that transplanting cotton seedlings on May 19 leads to
a significant increase in the quantitative and qualitative characteristics of cotton. On
the other hand, the highest water use efficiency of cotton was obtained under these
conditions, so transplanting cotton seedlings at the end of May is recommended in
Darab region of Fars province.
Keywords: Cotton yield, Water use efficiency, Seedling age, Direct cultivation

