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 های پنبه ایرانمجله پژوهش

 0011جلد نهم، شماره اول، 

400-430 

                                                                    www.jcri.ir 
 

 ارقام کلاستر پنبهبرعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه  الگوی کاشت ارزیابی

 

 0پریسا هروی ، 3حمدرضا زنگی، م4، شهرام نوروزیه*0سعید سلطانی
استادیار  3 ،رانیگرگان، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یپنبه کشور، سازمان تحق قاتیموسسه تحقدانشیار  2و محقق 1

موسسه  یوهشژمربی پ 4 ،رانیگرگان، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یپنبه کشور، سازمان تحق قاتیموسسه تحق

 رانیگرگان، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یپنبه کشور، سازمان تحق قاتیتحق

 33/6/1433؛  تاریخ پذیرش:   5/5/1311تاریخ دریافت: 
 0چكیده

حرکت در  باشدیماعظم مخارج تولید پنبه صرف برداشت دستی محصول  که قسمتبا وجودی  سابقه و هدف:

ی تولید و توسعه زراعت پنبهه داشهته هانهیهزتواند نقش زیادی در کاهش جهت مکانیزه کردن برداشت پنبه می

با توجه به این که تغییرات در الگوی کاشت و کاهش فاصله ردیف، خصوصیات مورفولوژیکی گیهاه پنبهه را  باشد.

ههدف از ایهن ین بنهابراای برخهوردار اسهت، دهد، بررسی و مطالعه این موضوع از اهمیت ویژهیمیر قرار تأثتحت 

و کیفیت برداشهت ماشهینی در ارقهال کلاسهتر بهوده  عملکرد، رشدبر  دو ردیفهالگوی کاشت اثر  پژوهش ارزیابی

 است.

آزمهایش منظور بررسی اثرات الگوی کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و کیفیت برداشت پنبه، به :هامواد و روش

 تکرار چهار بامل تصادفی های کاهای خرد شده( در قالب طرح پایه بلوکی به صورت اسپلیت پلات )کرتامزرعه

کاشمر و ساجدی( در  ،T3) ارقال کلاستر پنبه .اجرا گردید 1313-14ایستگاه تحقیقات کارکنده طی سالهای  در

(، دو ردیفهه متهریسهانت13×16(، دو ردیفه )متریسانت 23×  16عامل اصلی و الگوهای کاشت شامل: یک ردیفه )

تجزیه و تحلیل داده ها با اسهتفاده  .( در عامل فرعی قرار گرفتندمتریسانت 33×16( و دو ردیفه )متریسانت 23×16)

 استفاده شد.  Excelانجال و برای رسم نمودار ها از نرل افزار  SASاز نرل افزار 

ی کاشهت دو ردیفهه بهر عملکهرد، درصهد زودرسهی، ، الگوداد کهنتایج تجزیه مرکب این پژوهش نشان  ها:یافته

مقایسه میانگین صفات نشان داد کاشت دو  .شد داریمعنمحصول  داشت و افت پس از برداشتعملکرد ماشین بر

ی کاشت بالاترین میانگین عملکهرد وش، الگوهادر مقایسه با سایر  مترسانتی 23و  13های ردیفه با فاصله ردیف

ت نشهان از رابطهه داشت. همچنین نتایج ضریب همبسهتگی صهفا ماشین برداشت را زودرسی محصول و راندمان

ی بین عملکرد ماشین با ارتفاع تشکیل اولین شاخه زایا ، تعداد غوزه ، افت پس از برداشت و عملکرد در داریمعن

 داشت.  هکتار

                                                           
  saeedsol2416@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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باشند که دارای تیپ کانوپی بسته تر میاین تحقیق نشان داد ارقامی برای برداشت مکانیزه مناسب گیری:نتیجه

ارتفاع بالاتری از سطح  نزدیک به شاخه اصلی بوده و تشکیل اولین شاخه زایا در هاهغوز موقعیت قرار گرفتن و

 عملکرد بر که باشد نحوی به ردیف فاصله و بوته تراکم تغییر خاک و قسمت یقه گیاه باشد. بنابر این بایستی

  .باشد نداشته منفی تاثیر پنبه

 

 کشت. و الگوی ، فاصله ردیفکلاستر ارقال :های كلیدیواژه

 

 قدمهم

های مختلف ایهن های متعددی که برای ارزیابی نظالاز بین شاخص ،از دیدگاه متخصصان کشاورزی

 ( و تهراکم بوتههردیهفالگوی کاشت )فاصله ، تنظیم شاخص ترینکاربردیو  گویاترین،بخش وجود دارد

کهرد کهه خهود این موضوع نشانگر آن است که هنوز خلأ بزرگی در رسیدن بهه حهد مطلهوم عملاست. 

و  . این شاخص در مدیریت زراعت پنبه در جهت افزایش عملکردنتیجه محرز تحقیقات است وجود دارد

طور به پنبهکاشت با این حال، (. 2311 همکاران، دانیل و) گامی موثرخواهد بودهای تولید کاهش هزینه

تولیهد و افهزایش  هایینههزبه عنوان یک راه ممکن بهرای کهاهش ه های نزدیک،ردیف فاصله متوالی با

( و تهراکم بوتهه، دو ردیهف)فاصهله  الگوی کاشت پنبهتنظیم . (1335میری و همکاران )) عملکرد است

دانیهال و همکهاران، )بهود  ههای تولیهد  خواههدکهاهش هزینههو  راهبرد موثر در جهت افزایش عملکرد

معمهول در  به طورست که، کاشت بیان شده ا (2331ردی و همکاران، )(. با این حال در گزارش 2311

یباً نزدیهک بهه تقرعملکرد مشابه و از هم  جدا متریسانت 132تا  19، 91 فاصله و با هتک ردیف الگوهای

تهری برخهوردار یفهه( از عملکهرد بیشدو رد) توألهای هم داشته و این در حالی است که انتخام ردیف

بهه  ماشهینو برداشهت بها  متریسهانت 25تا  11 ردیف لهفاص متوالی باطور به پنبهکاشت  بنابراین نبود.

انتخهام بیهان شهده اسهت و تولیهد و افهزایش عملکهرد  هایینههعنوان یک راه ممکن برای کهاهش هز

های تولیهد و کهاهش بهازدهی ینهههزاقتصادی و زیست محیطی بها توجهه بهه افهزایش  مؤثرراهکارهای 

( در 2339نیلسهون، ) (.2333کهوپرو یهو ، )سهتمحصول برای تولید و گسترش پنبه امهری حیهاتی ا

اسهت  متر را توصیه نموده و عنهوان کهردهسانتی 132تا  33گزارش خود برداشت پنبه با الگوی کاشت 

متری  نسهبت سانتی 132تا  19های متری در مرکز ردیفسانتی 33که، کاشت پنبه دو ردیفه با الگوی 

از نظر عملکرد و راندمان ماشین برداشهت برتهری بیشهتری  رفمتری متعاسانتی 132تا  19الگوهای  به

صهورت تهوأل و ههای باریهک بهکاشهت پنبهه بها ردیف 2335(.در سال 2339نیلسون،) نشان داده است

های متعددی ارائه شده است. نتایج نشان داد که، الگوههای کاشهت بها صورت مکانیزه گزارشبرداشت به

؛ هاریسون و همکهاران، 2335کرنی، ) صول  عملکرد مشابهی داشتمتری تولید محسانتی 33بسترهای 

متر سهانتی 33تا  13اضافه کردن الگوی کاشت دو ردیفه با فواصل  همچنین(. 2339و ویلسون،  2336
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 Arachis) (، بادال زمینیZea maysمتر در محصولاتی نظیر ذرت )سانتی132تا  12های در مرکز ردیف

hypogealو سویا ) (Glycin maxاز نظال )لینیر و همکهاران، ) های مؤثر در افزایش تولید بیان شده است

برای برداشت مکانیزه، اندازه گیاهان و رسیدگی محصهول حهائز اهمیهت  (.2339؛ نیلسون کی ا، 2334

بایست رسیدگی و زودرسی  الیاف یکنواخت باشند، زیهرا ایهن شهرایو موجهب بهبهود است، بنابراین می

اصولاً از اجزای عملکرد در پنبه وزن غوزه و تعهداد غهوزه هتر شدن کیفیت الیاف خواهد شد. برداشت و ب

شود اما برخی از شرایو و عوامل است، با این که این جزء عملکرد توسو خصوصیات ژنتیکی کنترل می

یر گهذار توانهد بهر آن تهأثو کاهش منابع )رطوبت، نور و مواد غهذایی( می محیطی از جمله رقابت، تراکم

با تغییر الگوی کاشت خصوصیات رشدی گیاه پنبه تغییهر که  بودحاکی از آن  مختلف هایگزارشباشد. 

که، با کاهش فاصله بوته طول شاخه رویا و ارتفاع تشکیل اولین شاخه زایا از پهایین طوریخواهد کرد به

ساقه اصلی تشهکیل شهده و ایهن های پنبه نزدیک به یابد و غوزهتر شده و حجم بوته کاهش میبوته کم

غوزه وزن یک  کاهش (.2333 ،همکاران ؛ میری و2333 ،)قجری گرددمی باعث افزایش درصد زودرسی

( گهزارش 2333وسیله)میری و همکاران )متری بهسانتی 13متر به سانتی 23با کم شدن فاصله بوته از 

صله ردیف، خصوصیات مورفولهوژیکی گیهاه شد. با توجه به این که تغییرات در الگوی کاشت و کاهش فا

ای برخوردار است، زیرا ایهن دهد، بررسی و مطالعه این موضوع از اهمیت ویژهیمیر قرار تأثپنبه را تحت 

ها و سایر عوامل تولید و نهایتاً عملکرد و کیفیهت عامل بر طول دوره رشد رویشی، زایشی، توازن بین آن

، رشهدبر  دو ردیفهاثر الگوی کاشت  هدف از این پژوهش ارزیابیین ابنابر محصول تأثیر خواهد گذاشت.

 و کیفیت برداشت ماشینی در ارقال کلاستر  بوده است. عملکرد
 

 هامواد و روش

های کامل تصهادفی های خرد شده( در قالب طرح پایه بلوکآزمایش به صورت اسپلیت پلات ) کرت

کیلهومتری غهرم  6کیلومتری غهرم گرگهان و  36رکنده در در ایستگاه تحقیقات پنبه کا تکرار چهار با

 933تها 533بارنهدگی سهالیانه  زراعت پنبهه در ایهن ایسهتگاه بها مجمهوعشهرستان کردکوی اجرا شد. 

این آزمایش نیز با شرایو فهو  در باشد. با جنس خاک سیلتی لومی، معمولا به صورت دیم می مترمیلی

 :امل اجرای آزمایش عبارت بودند ازعو گردید. مدت دو سال به اجرابه 14و  13های اردیبهشت ماه سال

 عامل اصلی: -الف

 ، کاشمر و ساجدیT3 کلاستر پنبه شامل: رقم 3شامل 

 الگوی کاشت شامل: 4عامل فرعی :  -م

 23×16 مترآرایش کاشت تک ردیفه سانتی -1

 13×16متر آرایش کاشت دو ردیفه سانتی -2
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 23×16متر فه سانتیآرایش کاشت دو ردی -3

 33×16متر آرایش کاشت دو ردیفه سانتی -4

صفات مهورد  بود. کار غلاتبا استفاده از ردیف متر 11به طول  ردیف4تعداد خطوط کاشت هر کرت 

، الیهاف، عملکرد غوزه در بوته، تعداد تشکیل اولین شاخه زایا از یقه ارتفاعمطالعه در این تحقیق شامل، 

افت  راندمان ماشین برداشت شامل و (محصول کل عملکردچین اول نسبت به  لکردزودرسی )عمدرصد 

تجزیه واریانس )ها و اثر متقابل آن گیریمورد اندازهصفات  آنالیز .پیش از برداشت و پس از برداشت بود

رت صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب به صهو SAS (1-9)افزار استفاده از نرل با (مرکب

 گرفت.مورد مقایسه قرار  LSD (α=%5) آزمون باها میانگین دو ساله گزارش شده است.

 

 نتایج و بحث

دهد که بین ارقال مورد بررسی از نظر محل تشکیل اولین شهاخه نشان می 1جدول نتایج حاصل از 

 دار نشهدمعنهی کنش رقم و الگوی کاشت این اثهرزایا تفاوت معنی داری وجود دارد. در بررسی اثر برهم

( و 52/3**)ضریب همبستگی صفات روابو بین این صفت با عملکهرد ماشهین  (. بررسی نتایج4)جدول 

و ارتفاع تشکیل اولهین شهاخه  (2 جدول) نشان داد دار( را مثبت و معنی633/3**) افت پس از برداشت

داری طور معنهیمتر بههسهانتی 16ههای متر در مرکز ردیهفسانتی 23و  13های دوردیفه زایا در کشت

تغییر تراکم گیاهی، خصوصیات مورفولوژیکی گیاه پنبه رسد نظر می (. بنابراین به1)شکل  افزایش یافت

شهد. ایهن موضهوع بهرای خواهد وزه در شاخه فرعی بالاتری تشکیل غاولین دهد و میقرار  ررا تحت تاثی

ی که محهل تشهکیل اولهین شهاخه زایها از از آنجایو  شودبرداشت مکانیکی پنبه یک مزیت محسوم می

قسمت پایین بوته یک صفت مطلوم در برداشت ماشینی در جهت کاهش تلفات پس از برداشت مطرح 

رود بین این صفت با صفات ذکر شده فو  یک رابطه مثبت و مسهتقیمی در باشد، بنابراین انتظار میمی

وجهود داشهته ( های پهایین بوتههدر قسهمت جهت برداشت خوم و تلفات کمتر )عدل برجا ماندن الیاف

وزن غهوزه و تعهداد غهوزه از  اصهولا ( نیز مثبت ارزیابی شهد.2333)قجری ،باشد. این ارتباط در گزارش 

شوند اجزای عملکرد در پنبه هستند با این که این اجزای عملکرد توسو خصوصیات ژنتیکی کنترل می

ها تاثیر گهذار باشهد. مقایسهه میهانگین عملکهرد در بر آنتواند اما برخی از شرایو و عوامل محیطی می

کارگیری الگهوی کاشهت دو ردیفهه هکتار در سطوح مختلف الگوهای کاشت مشخص ساخت کهه بها بهه

افزایش تعداد بوته در واحد سطح شهاهد افهزایش عملکهرد در هکتهار خهواهیم بهود. بطوریکهه در  ضمن

 9/3239و  5/3333ترتیههب  متر بههسههانتی 16ردیهف متر در مرکهز سههانتی 23و  13الگوههای کاشهت 

(. میهزان ضهریب 3شکل) داری مشاهده شدکیلوگرل در هکتار نسبت دو الگوی کشت دیگر برتری معنی

عملکهرد بها اجهزا عملکهرد  دارهمبستگی عملکرد با صفات مذکور نشان از برقراری رابطه مثبت و معنی
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(. نتایج برهمکنش رقم و الگوی کاشت نیز حاکی 2 جدول( داشت )419/3 **) پنبه خصوصا تعداد غوزه

متهر نسهبت بهه دو الگهوی سانتی 16ردیف  متر در مرکز سانتی 23و  13های داری ردیفاز تاثیر معنی

نیز به این جزء عملکرد در ( 2311دانیال و همکاران،(. بسیاری از محققین از جمله )3 جدول) بود دیگر

کاهش تعداد غوزه در بوته . انداشاره داشته ترین صفات افزایش عملکرد پنبهلیپنبه به عنوان یکی از اص

ها در الگهوی دو ردیفهه نتوانسهته در برخی از تیمارها مبین آن است که گیاه پنبهه در اثهر رقابهت بوتهه

ش اسمیلات و یا مواد فتوسنتزی لازل جهت حفظ و بقا غوزه را همزمان فراهم کند در نتیجه گیاه با کاه

ههای ها را قبل از تشکیل غوزه کامل سقو و در جهت ماندگاری و بقهای غوزهدوره رویشی، برخی از گل

دیگر فعالیت خود را ادامه داده است. این در حالی است که با افزایش تعداد بوته در الگوهای کاشهت دو 

داد غوزه بیشتر در هکتهار ( و نهایتاً تع2 شکل)ردیفه در واحد سطح شاهد تعداد غوزه کمتر در تک بوته 

رسهد نظر مهی روبرو بودیم که این موضوع در افزایش عملکرد در هکتار موثر واقع شده است. بنابراین به

تغییر الگوی کاشت از تک ردیفه متعارف به دو ردیفه نه تنها باعهث افهزایش تعهداد بوتهه کهل در  صرفاً

 سطح منجر به تولید عملکرد بالهاتر گردیهده اسهت. غوزه بیشتر در واحدهکتار شده بلکه با تولید تعداد 

انهدازه و فهرل (  مطابقهت داشهت. 2339؛ نیلسون ا، 2334لینیر و همکاران، )این نتیجه با نتایج تحقیق

بایسهت زودرسهی الیهاف عبارتی مهی گیاه و رسیدگی محصول در برداشت مکانیزه حائز اهمیت است، به

بهبود برداشت و بهتر شدن کیفیت برداشت الیاف خواههد شهد. یکنواخت باشد، زیرا این شرایو موجب 

 23 و 13ماشین برداشت را در الگوههای کاشهت  مقدار ضریب همبستگی رابطه بین زودرسی و راندمان

میانگین صفت زودرسی محصول درالگوهای کاشهت (. 2 جدول) دار ارزیابی کردمتر مثبت و معنیسانتی

 درصد بود که نسبت به دو الگهوی دو ردیفهه 3/93و  1/93 ترتیب برابر متر بهسانتی 23و  13دو ردیفه 

خصوصهیات  تغییهر الگهوی کاشهت، (.4 برتر بهود )شهکل متریسانتی 16متری و تک ردیفه سانتی 33

تر شده و حجم که با کاهش فاصله بوته طول شاخه رویا و زایا کمطوریرشدی گیاه پنبه را تغییر داد. به

 باعث افهزایش درصهد زودرسهی های پنبه نزدیک به ساقه اصلی تشکیل شده وو غوزه بوته کاهش یافت

 T3 ساجدی و  هایدر رقم و شده مکانیزه برداشت در تسهیل باعث بوته فاصله کم شدنهمچنین  شد.

برداشهت مکهانیزه خهوم و رضهایتمند وقتهی صهورت کرد.  استفاده بوته فرل جهت توانمی این روش از

شاهد حداقل تلفات چه از نظر ریزش الیاف قبل از برداشت و نیز بر جا ماندن الیاف پهس از گیرد که می

برداشت در بوته پنبه باشیم. با این تفصیل میزان کاهش تلفات پس از برداشهت در الگوههای کاشهت بها 

ت بها بالاترین راندمان برداشه درصد محاسبه شد و 2/3و  3ترتیب  متر بهسانتی 23و  13فواصل ردیف 

(. نتایج ایهن 5دست آمد )شکل  درصد نسبت به دو الگوی کاشت دیگر به 2/13و  13با عملکرد  ماشین

( در جههت افهزایش رانهدمان و عملکهرد 2333کوپرویهورک،) تحقیق با آنچه که در گهزارش تحقیقهاتی

تهوان ا مهیدست آمد ر که از این تحقیق به ایبنابراین نتیجه ماشین برداشت ذکر شده مطابقت داشت.
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 تر،باشهند کهه دارای تیهپ کهانوپی بسهتهترمیگونه بیان نمود: ارقامی برای برداشت مکانیزه مناسباین

ارتفاع بالاتری  تشکیل اولین شاخه زایا در نزدیک به شاخه اصلی و همچنین هاغوزه موقعیت قرار گرفتن

صورت شاهد رانهدمان بالهاتر  اینچرا که در  ( T3از سطح خاک و قسمت یقه گیاه باشد )رقم ساجدی و

 ماشین برداشت و حداقل تلفات پس از برداشت خواهیم بود.
                  

 مقایسه میانگین صفات مرفولوژیک، عملكرد و اجزای عملكرد پنبهه در ییمارههای اصهلی، ایسهتگاه -0جدول 

 .0330و  0333 یهاكاركنده سال

عامل اصلی 

 )رقم(

ین ارتفاع تشکیل اول

 شاخه زایا

(مترسانتی)  

تعداد 

 غوزه

 زودرسی

(%)  

عملکرد 

 ماشین

(%)  

 عملکرد

 در کیلوگرل)

(هکتار  

افت قبل از 

 برداشت

(%)  

افت پس از 

 برداشت

(%)  

 a 95/21 a13/19 a 5/91 a 2/13 a 5/2365 a 6/4 a 3/5 ساجدی

T3 b 63/29 a 13/19 a 3/92 a2/13 a 3/2143 a 5/4 a 2/5 

 a 34/21 b 15/15 a 2/93 a 5/31 a 3/2963 a 2/4 a 1/5 کاشمر

 بین تیمارهای مورد آزمایش است. LSDبا آزمون درصد  5 احتمالدر سطح  دارمعنینشان دهنده اختلاف  غیرمشابه حروف

 
 ههایكاركنهده سهال ایستگاه ،صفات مرفولوژیک، عملكرد و اجزای عملكرد پنبهضریب همبستگی  -4 جدول

 .0330 و 0333

 مطالعه صفات
ارتفاع تشکیل 

 شاخه زایا
نعملکرد ماشی زودرسی تعداد غوزه  

 عملکرد در

 هکتار

افت قبل از 

 برداشت

افت پس از 

 برداشت
** 633/3 ** 331 /3 ns 613/3 ** 439 /3- ** 456 /3- ns 16 /3- 

افت قبل از 

 برداشت
ns 22 /3- ns 92 /3- ns 36 /3- ns 53/3 ns 11/3  

   ns 31/3 ** 419 /3 * 455 /3- ** 514 /3 عملکرد هکتار

    3/ 953 ** 346/3 ** 52/3 ** عملکرد ماشین

     3/ 456 ** 613/3 * زودرسی

      ns 13/3 غوزه تعداد

 نیست دارمعنی :ns درصدیک  و پنج در سطح احتمال دارمعنی: ** و *
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كاركنده ایستگاه اجزای عملكرد و عملكرد پنبه.  بر صفات یر رقم و الگوی كاشتیأثمقایسه میانگین  -3جدول 

 .0330 و 0333سال 

 )رقم(
الگوی 

 کاشت

تشکیل ارتفاع

اولین شاخه 

 زایا

 (مترسانتی)

 تعداد غوزه
 زودرسی

(%)  

عملکرد 

 ماشین

(%)  

 عملکرد

 در کیلوگرل)

(هکتار  

 افت قبل

از 

 برداشت

(%)  

افت پس 

از 

برداشت 

(%)  

 ساجدی
ردیفه تک

16×23 
39/23 abc ab63/23 b31/33 a26/13 h36/2136 a54/4 a13/5 

 ساجدی
دوردیفه 

16.×13 
abc25/33 d52/14 a33/43 a13/12 bc36/3323 a31/4 a19/2 

 ساجدی
دوردیفه 

16×23 
ab39/31 cd51/15 a12/31 a11/13 b35/3346 a29/3 a12/3 

 ساجدی
دوردیفه 

16×33 
abc31/21 bcd 36/13 b56/33 a23/33 e55/2655 a29/5 b93/13 

T3 
تک ردیفه 

16×23 
c23/29 a39/22 b31/33 a24/31 g31/2233 a69/4 a33/6 

T3 
دوردیفه 

16.×13 
bc49/29 cd11/15 ab52/33 a95/12 a36/3914 a23/4 a31/3 

T3 
دوردیفه 

16×23 
abc 93/29 cd92/15 a16/43 a96/36 c13/3244 a31/4 a34/3 

T3 
دوردیفه 

16×33 
abc 23 abc 91/13 ab41/36 a53/33 f36/2496 a1/5 b11/3 

 کاشمر
تک ردیفه 

16×23 
abc33/23 bcd13/13 b41/33 a51/13 g21/2311 a11/4 a53/6 

 کاشمر
دوردیفه 

16.×13 
a61/31 d63/14 a13/43 a31/12 d33/3334 a33/3 a13/3 

 کاشمر
دوردیفه 

16×23 
abc 25/23 cd31/14 a34/31 a32/12 d43/3122 a15/4 a45/3 

 کاشمر
دوردیفه 

16×33 
d23/19 cd 25/16 ab12/33 a92/33 e63/2516 a11/6 b16/13 

 بین تیمارهای مورد آزمایش است LSDبا آزمون درصد  5 احتمالدر سطح  دارمعنیغیر مشابه نشان دهنده اختلاف  حروف
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

و  زودرسی ،، عملکرد در هکتارغوزهمطالعه شامل تعداد  نتایج این پژوهش نشان داد که صفات مورد

الگوهای کاشت دو ردیفه با  کارگیریبه. همچنین گرفت قرارالگوی کشت تحت  کیفیت برداشت ماشین

ایهن تحقیهق نشهان داد  .گردیهد افزایش عملکهرد در هکتهار منجر بهدر واحد سطح  بوته تعدادافزایش 

 موقعیهت قهرار گهرفتنو بسهتهدارای تیپ کهانوپی  کهباشند می تربارقامی برای برداشت مکانیزه مناس

ارتفاع بالاتری از سطح خاک و قسهمت  و تشکیل اولین شاخه زایا دربوده نزدیک به شاخه اصلی  هاغوزه

شاهد راندمان بالاتر ماشین برداشهت و تلفهات  صورت اینچرا که در  (T3 ورقم ساجدی ) باشدیقه گیاه 

گردد ارقال جدید  یا در دست معرفی که قابلیهت بنابراین پیشنهاد می .باشیمداشت میحداقلی پس از بر

بها اجهرای تهوان مهی .، مورد ارزیابی تکمیلهی قهرار گیهردباشندمیرا دارا  توألتطبیق با الگوهای کاشت 

 و مهؤثرگهال  ،افهزایش تولیهد در سهطح با ههدفاول و دول پنبه  هایکشتتکمیلی مشابه در  هایطرح

 مفیدتری در جهت توسعه کشت پنبه برداشت.
 

 سپاسگزاری

در خاتمه از ریاست محترل موسسه تحقیقات پنبه کشور ، معاونت محترل پژوهشی، ریاست محتهرل 

های علمی فنی و کلیه همکاران ایستگاه تحقیقات پنبهه کارکنهده ادی، کمیتهنژهای بهزراعی و به بخش

 نمایم.اند، تشکر مییمانه داشتتهکه در اجرای این پروژه همکاری صم
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Abstract2 

Background and Objectives: Although most of the cost of cotton production is 

spent on manual harvesting, the transition to mechanization of cotton harvesting 

can play an important role in reducing production costs and developing cotton 

production. Since changes in planting pattern and reduction in row spacing affect 

the morphological characteristics of cotton plants, it is important to study this issue. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate the effects of two-row 

planting pattern on growth, yield and quality of machine harvest in cluster 

varieties. 

Materials and Methods: To evaluate the effect of planting pattern and row 

spacing on quantity and quality of cotton crop, this experiment was conducted at 

Karkandeh Cotton Research Station Kordkooy during 2014-2015 in split plots with 

RCBD and four replications. The main plots were cluster cotton varieties (T3, 

Kashmar and Sajedi) and the sub-plots included four planting patterns (single row 

20×0.96, double row 10×0.96, 20×0.96, 30×0.96 cm). Data analysis was carried 

out using SAS software and charts were prepared using Excel software. 

Results: The results of composite analysis showed that double row planting pattern 

had significant effect on yield, percentage of earliness, cotton harvester 

performance and postharvest. The mean comparisons also revealed that the row 

spacing of 10 and 20 cm in the 96 cm row in the middle had the highest yield, 

earliness and harvesting performance compared to the other planting patterns. The 

result of correlation coefficient of traits also showed significant relationship 

between machine yield and height of first sympodium from germination of soil 

branch, number of bolls, postharvest losses and seed cotton yield.  

Conclusion: This study has shown that cultivars are more suitable for mechanical 

harvesting that have a closed canopy and where the position of the bolls is close to 
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the main branch and the formation of the first sympodial branch is higher than the 

soil surface and the collar of the plant. Therefore, the change in planting density 

and row spacing should be such that the cotton yield is not affected.  

 

Keywords: Cluster variation, Row spacing, Planting pattern. 
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