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  چکیده
 تغییراتی را در شی از تأخیر در کاشت، نامنظور جبران کاهش عملکردتأخیر در کاشت و افزایش تراکم گیاهی به

 از اینرو، .کند رویشی و زایشی ایجاد میهایشاخهمورفولوژی پنبه از جمله ارتفاع ساقه اصلی، تعداد گره، طول و تعداد 
 در 1381آزمایشی در سال ) رقم سای اکرا(کی پنبه یژ مورفولوهایویژگیمنظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر  به

عنوان فاکتور فرعی متر به سانتی30 و 20، 10  در ردیفسه فاصله بوته. آمدکردکوی به اجرا در-ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده
بیستم اردیبهشت، دهم خرداد و اول (عنوان فاکتور فرعی در سه تاریخ کاشت متر به سانتی80 و 60فرعی و دو فاصله ردیف 

های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد های دو بار خرد شده در قالب بلوک به صورت کرتعنوان فاکتور اصلیبه) تیر
 شاخۀ طول بلندترین و رویا و ارتفاع بوته کاهش ۀبا تأخیر در کاشت تعداد شاخ که ندنتایج نشان داد. مقایسه قرار گرفتند

در هر .  زایا تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفتشاخۀ طولاما  فت، افزایش یا زایاشاخۀ، تعداد گره ساقه اصلی و تعداد رویا
 زایا در شاخۀ رویا، تعداد شاخۀ  رویا در بوته، طول بلندترینشاخۀسه تاریخ کاشت، با افزایش تراکم بوته در متر مربع تعداد 

تا حدی افزایش یافته است  زایا و تعداد گره ساقه اصلی کاهش یافت اما ارتفاع گیاه با افزایش تراکم گیاهی شاخۀبوته، طول 
 و 4/14، 3/13ترتیب تا تراکم های بیستم اردیبهشت، دهم خرداد و اول تیر بهکه این افزایش ارتفاع در تاریخ کاشتطوریهب

از بین صفات مورفولوژیکی پنبه، در تاریخ کاشت معمول تعداد گره در ساقه اصلی و  . بوته در متر مربع رخ داده است7/13
  . رویا بیشترین حساسیت را به افزایش تراکم بوته داشتشاخۀ متوسط و دیرهنگام طول بلندترین های کاشتدر تاریخ

  
  .ی مورفولوژیکهای ویژگی  پنبه، تاریخ کاشت، تراکم گیاهی،: کلیدیهایواژه

  
  مقدمه

 بارندگی های بیش از      ،غرب استان گلستان  ۀ   منطق در١
قـوع مـی پیونـدد و       ها به و  حد بهاره که در بعضی از سال      

                                                 
 sgaleshi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه- *

 گیـرد کاهش درجه حرارت خاک که به تبع آن صورت می         
از  زمینـی های زیر باال بودن سطح ایستابی آب واز یک سو 
شود که پیامد عمده     باعث تأخیر در کاشت می     ،سوی دیگر 

 در حـال حاضـر      ،همچنـین . آن کاهش عملکرد پنبه است    
کـاهش یـا    های تولید و     هزینه افزایشتولیدکنندگان پنبه با    



حل  در راستای  اندثابت ماندن درآمد محصول مواجه شده     
این مشکالت تولیدکنندگان پنبـه دائمـاً در        یا کاهش نسبی    

  ؛دست آوردن حداکثر سود هستند    ه برای ب  راهیجستجوی  
هـا  یکی از ایـن روش    های گیاهی بـاال   کشت پنبه در تراکم   

  ).2000 جوست و کاترن،(باشد می
ق تغییرات دمـایی مـی توانـد بـر          تاریخ کاشت از طری   

ــأثیر بگــذارد  ردی و همکــاران . مورفولــوژی گیــاه پنبــه ت
 درجـه   30اظهار داشتند که سرعت نمو در دمـای         ) 1992(

گراد و دماهای بـاالتر بـه قـدری سـریع اسـت کـه               سانتی
کند، نتایج  های رویشی را محدود می    فرصت تشکیل شاخه  

 درجــه 20دهـد کــه در دمـای   تحقیقـات آنـان نــشان مـی   
 رویـشی افـزایش یافـت و        شاخۀگراد تعداد و طول      سانتی

 درجـه   30با افزایش دما تـا      نیز  زایشی  شاخۀتعداد و طول    
 و  نـشان داد  گراد افزایش و در دماهای باالتر کاهش        سانتی

گراد  درجه سانتی  40 به   20 با افزایش دما از       نیز تعداد گره 
گزارش  1996و همکاران،   حاج علی بابایی    . افزایش یافت 

 رویـشی   شـاخۀ ها از نظر تعـداد      کرد که بین تاریخ کاشت    
زایـشی  شـاخۀ  امـا تعـداد      ،داری وجود دارد  اختالف معنی 

با تأخیر در کاشت،    . تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت     
اکـرم قـادری و همکـاران،       ( رویـشی    شـاخۀ کاهش تعداد   

، افزایش ارتفـاع گیـاه   )1993، هیتهولت و همکاران،   2001
 ،)1996 پـورتر و همکـاران،       ؛1995ن،  الدیبابی و همکارا  (

اکـــرم قـــادری و (کـــاهش ارتفـــاع رقـــم ســـای اکـــرا 
ــاران، ــره    و)2001همکـ ــداد گـ ــاهش تعـ ــوئر( کـ  و بـ
بـا افـزایش تـراکم      . گزارش شـده اسـت    ) 2000همکاران،
 بوته در مترمربع ارتفاع نهایی گیاه،       15 بوته به    5گیاهی از   

هـای زایـشی   و تعـداد شـاخه  تعداد گره ساقه اصلی، طول     
 آنان بیـان داشـتند      .)1990کربی و همکاران،  (کاهش یافت   

 طـول   ،متر کاهش در ارتفاع گیـاه       سانتی 10که به ازای هر     
اما جونز و   . متر کاهش یافت   سانتی 24/1های زایشی   شاخه
نتایج متفاوتی بـه    ) 2000(، قجری و همکاران     )1997(ولز  

 که  با افزایش تـراکم بوتـه         دست آوردند، آنان بیان داشتند    
) 2000(سـت و کـاترن      اجو .ارتفاع گیاه کاهش مـی یابـد      

 روز بعـد از     61 و   49(قبـل از رسـیدگی      نمودنـد   گزارش  

، 19اختالف در ارتفاع گیـاه بـین فواصـل ردیـف            ) تشکا
متر وجود نداشت، اما ارتفـاع       سانتی 6/101 و   2/76،  1/38

 بـه   19دیـف از    گیاه در زمان برداشت با افزایش فواصل ر       
ــت  ســانتی6/101 ــزایش یاف ــر اف ــاران . مت ــاس و همک الم
تر شـدن فواصـل    که با عریضنمودندنیز گزارش   ) 1989(

متر ارتفاع گیاه افزایش یافت اما   سانتی 120 تا   30ردیف از   
 100 و   80بین فواصل ردیـف     ) 2000(قجری و همکاران    

نتــایج تحقیقــات . متــر اختالفــی مــشاهده نکردنــدســانتی
ختلف نشان داده است که با افزایش جمعیت گیـاهی در           م

 بدنارز و   ؛1990 ،کربی و همکاران  (واحد سطح تعداد گره     
 ؛1997 ، جونز و ولـز    ؛1977 ، فولر و رای   ؛2000 ،همکاران

 جوسـت   ؛1995 ، هیتهولـت  ؛1977 ،بوکستون و همکـاران   
کربـی و   ( رویـشی و زایـشی       شاخۀ، طول   )2000 وکاترن،

ــاران ــ؛1990 ،همک ــداد  و)1977 ،ولر و رای ف ــاخۀ تع  ش
، )1977 ، فـولر و رای   ؛2000بـدنارز و همکـاران،    (رویشی  

تأخیر در کاشـت و افـزایش تـراکم گیـاهی           . کاهش یافت 
منظور جبران کاهش عملکرد تغییراتی را در مورفولوژی         به

پنبه از جمله ارتفاع ساقه اصلی، تعداد گره، طول و تعـداد            
 ایـن   بنـابراین . کنـد جاد مـی  های رویشی و زایشی ای    شاخه

منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوتـه بـر           تحقیق به 
  . مورفولوژیکی گیاه پنبه انجام گرفتهایویژگی

  
  هامواد و روش

 در ایستگاه تحقیقـات     1381 - 82این تحقیق در سال     
 35ایـن ایـستگاه در      .  کردکوی اجرا گردید   -پنبه کارکنده   

منطقه ای بین عرض جغرافیایی     کیلومتری غرب گرگان در     
 5/54 تـا    54 درجه شمالی و طول جغرافیـایی        36 تا   5/35

 دریاارتفاع ایستگاه از سطح     . درجه شرقی واقع شده است    
 بر اساس   .خاک مزرعه از نوع سیلتی لوم است       متر و    110

 کردکـوی   -آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده     
، متوسط دمای سـالیانه    مترلی می 630مقدار بارندگی سالیانه    

و مواد  گراد، اسیدیته خاک تقریباً قلیایی       درجه سانتی  9/19
مزرعه مـورد مطالعـه در پـاییز        . باشد می آلی خاک متوسط  

سال قبل شخم عمیق زده شده و انجام عملیات تهیه بـستر           



تکمیلی در اواخر فروردین بوسیله دیـسک و مالـه انجـام            
س تجزیه خـاک طبـق توصـیه    کود شیمیایی بر اسا  . گرفت

 کیلوگرم در هکتار،    200بخش خاک و آب، اوره به مقدار        
 کیلوگرم در هکتار و سولفات پتـاس        100فسفات آمونیوم   

 به خاک   سازی زمین  در زمان آماده    کیلوگرم در هکتار   200
هـای  دلیل باال بودن سطح ایستابی آب     هب. مزرعه اضافه شد  

 متر در منطقـه مـورد       3لی   ا 1زیر زمینی با تغییراتی حدود      
 کاشـت   بنـابراین  ،باشـد صورت دیـم مـی     همطالعه کاشت ب  

در هر محل . طور دستی انجام گرفت   هصورت مسطح و ب    هب
 بــذر پنبــه قــرار داده شــد و در مرحلــه 5 الــی 4کاشــت 

های مورد نظر عملیـات  چهاربرگی برای فراهم شدن تراکم 
، قبل از   های هرز برای مبارزه با علف   . تنک صورت گرفت  

 لیتر در هکتـار     5/2میزان    به )تریفلورالین( ترفالنکاشت از   
 در  5/1کش گاالنت بـه میـزان       و بعد از سبز شدن از علف      

همچنین در طول فصل عملیات وجین      . هکتار استفاده شد  
برای مبارزه با آفات متداول پنبه      . صورت گرفت  دستی نیز 

ی صورت  مبارزه شیمیای ) شته، کرم قوزه، سنک و عسلک     (
  .گرفت

های دو بار خـرد شـده در        این مطالعه به صورت کرت    
های کامل تصادفی با استفاده از رقـم        قالب طرح پایه بلوک   

هـای اصـلی بـه      کرت.  شد  سای اکرا در چهار تکرار انجام     
، ) خـرداد و اول تیـر      10 اردیبهـشت،    20(سه زمان کاشت    

 80 و   60(های فرعی بـه دو فاصـله ردیـف کاشـت            کرت
های فرعی فرعی به سه فاصله بوتـه در         و کرت ) مترتیسان

. اختصاص یافـت  ) متر سانتی 30 و   20،  10(ردیف کاشت   
های بیستم اردیبهشت، دهم خرداد و اول تیر        تاریخ کاشت 

های معمول، متوسط و دیـر هنگـام        به ترتیب تاریخ کاشت   
 رویـا و    شاخۀ زایا، تعداد    شاخۀطول و تعداد    . منطقه است 
در  رویـا، ارتفـاع بوتـه و تعـدادگره      شـاخۀ رین  طول بلندت 

برای شـمارش   . گیری شد در پایان فصل اندازه   ساقه اصلی   
 در نظر گرفته شـد      أعنوان گره مبد  های ب تعداد گره، گره لپه   

تجزیه آمـاری   . و شمارش از گره باالی آن صورت گرفت       
های دو بـار خـرد شـده در قالـب طـرح             صورت کرت ه  ب

 انجام شد   SAS1افزار  فی بوسیله نرم  های کامل تصاد  بلوک
 در  LSDو مقایسه میانگین تیمارها با اسـتفاده از آزمـون           

همچنـین از   . سطح احتمال پـنج درصـد صـورت گرفـت         
معادالت خطی ساده و درجه دوم خطی برای تقریب زدن           

که بـرای ایـن      ضمن این  .صفات به تراکم بوته استفاده شد     
ه نیـز محاسـبه     صفات ضـرایب رگرسـیون اسـتاندارد شـد        

این ضرایب فاقد واحـد بـوده و حـساسیت نـسبی            . شدند
دهنـد، ضـریب بزرگتـر      صفات به تراکم بوته را نشان مـی       

دهنده حساسیت بیشتر آن صفت بـه تـراکم گیـاهی            نشان
حسن محاسـبه ایـن ضـرایب ایـن اسـت کـه ایـن               . است

  .اندها قابل مقایسهضرایب برای صفات و تاریخ کاشت
  

  نتایج و بحث
حاکی ) 1جدول ( نتایج تجزیه واریانس : رویاشاخۀعداد ت
مختلـف و فواصـل     هـای    کاشت آن است که بین تاریخ     از

 رویـا اخـتالف     شـاخۀ بوته در ردیف کاشت از نظر تعداد        
 امــا بــین فاصــله ردیــف کاشــت ،داری وجــود داردمعنــی

همچنـین اثـرات متقابـل      . داری مشاهده نشد  اختالف معنی 
گین ایـن صـفت     مقایسه میـان  . نشده است دار  آنها نیز معنی  

 رویـا   شـاخۀ  تعـداد    ،خیر در کاشـت   دهد که با تأ   نشان می 
 رویـا در تـاریخ      شـاخۀ کـه تعـداد     طورییابد به کاهش می 

نسبت به تاریخ کاشت دیر     )  اردیبهشت 20(کاشت معمول   
). 2جـدول  (داری بیـشتربود  طور معنـی به) اول تیر (هنگام  
طی تحقیقـی کـه روی سـه        ) 2001(های اکرم قادری    یافته

 حاکی از آن اسـت کـه         نیز ام دادند رقم پنبه در گرگان انج    
حاج . یابد  رویا کاهش می   شاخۀ تعداد   ،خیر در کاشت  با تأ 

 گزارش کرد که بین تاریخ    ) 1996 ( و همکاران  علی بابایی 
 رویـا اخـتالف     شـاخۀ های مختلف از نظـر تعـداد        کاشت
دادی از پارامترهای    تع 3در جدول   . داری وجود دارد  معنی

-طوری که مالحظه می    همان ،هواشناسی آورده شده است   

 روز  60خیر در کاشت دمای متوسط روزانـه، در         أشود با ت  
یابد که افزایش درجه حرارت   پس از سبز شدن افزایش می     

 رویـا   شاخۀتواند بر تعداد    تسریع سرعت نمو می    از طریق 

                                                 
1- Statistical Analysis System  



موٌیـد ایـن    ) 1992(ردی و همکـاران     . تأثیر داشـته باشـد    
 درجـه  20 رویـا در دمـای   شـاخۀ مطلب است کـه تعـداد    

 40 و 35، 30، 25(گــراد بیــشتر از دماهــای بــاالتر ســانتی
است، آنان بیان داشتند که سرعت نمـو        ) گراددرجه سانتی 

گراد و دماهای باالتر سریع است       درجه سانتی  30در دمای   
بـا  . کنـد های رویا را محدود مـی     که فرصت تشکیل شاخه   

 رویا  شاخۀمتر تعداد   سانتی10 به   30کاهش فاصله بوته از     
که این کاهش   .  عدد در گیاه کاهش یافت     65/2 به   67/3از  

بـدنارز و همکـاران     . ده اسـت  دار بـو  به لحاظ آماری معنی   
ــز  و)2000( ــشابهی را  ) 1997( جــونز و ول ــایج م ــز نت نی

هـای کمتـر    گزارش کردند، آنان بیان داشتند کـه در تـراکم         
واکـنش تعـداد     1شکل  . های رویا بیشتر است   شاخۀد  تعدا

طـوری  دهد، همـان   رویا به تراکم گیاهی را نشان می       شاخۀ
 رویـا و    شـاخۀ شود ارتباط منفی بین تعداد      که مالحظه می  

تراکم بوته وجود دارد و به عبارتی با افزایش تـراکم بوتـه             
در میـانگین تـاریخ     . یابـد  رویـا کـاهش مـی      شـاخۀ تعداد  
 5/3( رویای بیشتری    شاخۀ کمترین تراکم تعداد     ها،کاشت

 عـدد در    5/2(در مقایسه با بـاالترین تـراکم        ) عدد در بوته  
 رویا در کمتـرین و      شاخۀدر حالی که تعداد     . داشت) بوته

باالترین تراکم برای تاریخ کاشت معمول بیستم اردیبهشت        
 عـدد در بوتـه، بـرای تـاریخ کاشـت            7/2 و   9/3ترتیب  به

 عدد در بوته و برای تاریخ       2/2 و   5/3 خرداد   متوسط دهم 
.  عـدد در بوتـه بـود       6/2 و   1/3کاشت دیرهنگام اول تیـر      

 رویـا در    شـاخۀ ضریب همبستگی بین تراکم بوته و تعداد        
ها، تاریخ کاشت معمـول، متوسـط و        میانگین تاریخ کاشت  

  اسـت کـه    89/0 و   83/0،  68/0،  53/0ترتیب  دیر هنگام به  
های دیگر هنگام بیشتر از تاریخ کاشت     تاریخ کاشت دیر   در

 رویا با افـزایش  شاخۀاست و بیانگر درصد تغییرات تعداد       
شود در تـاریخ    طور که مالحظه می   همان. تراکم بوته است  

 شـاخۀ  درصد تغییـرات در تعـداد        68کاشت معمول فقط    
پذیر است و نقش عوامل     رویا با افزایش تراکم بوته توجیه     

تـراکم بوتـه بـر روی کـاهش تعـداد          دیگری نیز به غیر از      
ضـرایب رگرسـیون اسـتاندارد      . یابد رویا افزایش می   شاخۀ
حاکی از تأثیر بیشتر تراکم بوته بر تعـداد         ) 4جدول  (شده  

 رویا در تاریخ کاشت دیرهنگام اول تیـر اسـت، بـه             شاخۀ
عبارتی در تاریخ کاشت اول تیر در مقایـسه بـا دو تـاریخ              

ا حساسیت بیشتری به تراکم      روی شاخۀکاشت دیگر تعداد    
  .بوته دارد

قابل ذکر است ضریب استاندارد شده میـزان تغییـر بـه                
عبارتی هـر   به.  را نشان می دهد    xازای هر واحد تغییر در      

 بیـشتر   y روی   xچه مقدار این ضریب بزرگتر باشـد اثـر          
  .  کمتر استy روی xتر باشد تأثیر است و هر چه منفی

 مقایـسه میـانگین ایـن صـفت        :رویا شاخۀطول بلندترین   
 رویـا در تـاریخ      شـاخۀ دهد که طـول بلنـدترین       نشان می 

هـای کاشـت    نسبت به تـاریخ   ) اول تیر (کاشت دیر هنگام    
ـ . داری بیـشتر بـود    معمول و متوسط به طور معنی       نظـر ه  ب

 رویـا   شـاخۀ رسد چون با تـأخیر در کاشـت از تعـداد             می
سـترس ایـن     کربوهیـدرات بیـشتری در د      ،شـود کاسته می 

گیـرد و باعـث رشـد و نمـو بیـشتر ایـن              ها قرار می  هشاخ
 بـه   80با کاهش فاصله ردیف کاشـت از        . شودها می شاخه

 68 بـه    75 رویـا از     شـاخۀ تـرین   متر طـول بلنـد     سانتی 60
متر کاهش یافت کـه ایـن کـاهش از لحـاظ آمـاری              سانتی
متـر کوتـاهتر     سـانتی  7که در حدود    طوریهب. دار بود معنی
توان به فضای خالی بیـشتر در       علت را می  . )2جدول   (دبو

 30با کاهش فاصـله بوتـه از        . تر نسبت داد   فواصل عریض 
 رویـا از    شـاخۀ متر طول بلنـدترین      سانتی 10 به   ،مترسانتی

متر کاهش یافت که این کـاهش        سانتی 55متر به     سانتی 87
نتایج تحقیقات جـونز و ولـز       . دار بود از لحاظ آماری معنی   

که  نیز با این نتایج مطابقت دارد، آنان بیان داشتند        ) 1997(
یابـد و چنـین      رویا افزایش می   شاخۀبا کاهش تراکم طول     

هـای  های کمتر در بین ردیـف     استنباط کردند که در تراکم    
ها فضاهای خالی بیشتری وجود دارد      کاشت و فاصله بوته   

های رویـا   که این فضاهای خالی سبب توسعه بیشتر شاخه       
 رویا به تراکم گیاهی     شاخۀواکنش طول بلندترین    . شودمی

حاکی از آن است که با افـزایش تـراکم گیـاهی            ) 2شکل  (
کـه در   طـوری ه ب ،یابد رویا کاهش می   شاخۀطول بلندترین   

یابد و   دیر هنگام با شدت بیشتری کاهش می        کاشت تاریخ
به ازای افزایش هر یک بوته در متر مربع از طول بلندترین            

در  .شـود متـر کاسـته مـی      سـانتی  4 رویا در حـدود      اخۀش



 رویـا در    شـاخۀ هـا طـول بلنـدترین       میانگین تاریخ کاشت  
متـر   سـانتی  42کمترین تراکم در مقایسه با باالترین تراکم،        
هـای معمـول،   بلندتر بود در حـالی کـه در تـاریخ کاشـت           

متــر  ســانتی46 و 36، 42ترتیــب متوســط و دیرهنگــام بــه
ها، ضریب همبستگی در میانگین تاریخ کاشت     . طویلتر بود 

تاریخ کاشت بیستم اردیبهـشت، دهـم خـرداد و اول تیـر             
باشـد و فقـط در       مـی  91/0 و   89/0،  59/0،  73/0ترتیب   به

دار تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت ضریب همبستگی معنی      
 4طــوری کــه در جــدول همــان. )2شــکل  (نــشده اســت
هنگام نـسبت بـه دو      شود در تاریخ کاشت دیر    مالحظه می 

 رویـا حـساسیت     شاخۀتاریخ کاشت دیگر، طول بلندترین      
همچنین از بین صـفات  . بیشتری به تراکم بوته داشته است    

 رویـا در تـاریخ      شـاخۀ مورفولوژیکی پنبه طول بلنـدترین      
های دهم خرداد و اول تیر بیشترین حساسیت را به          کاشت
یش تـراکم   تراکم بوته داشته است به عبـارتی افـزا         افزایش

 رویـا نـسبت   شاخۀبوته تأثیر بیشتری روی طول بلندترین     
به دیگر صفات مورفولوژیک پنبه در این دو تاریخ کاشت          

   .داشته است
دهد مقایسه میانگین این صفت نشان می     :  زایا شاخۀتعداد  

نسبت بـه دو تـاریخ      ) اول تیر (که تاریخ کاشت دیر هنگام      
 زایای بیـشتری    شاخۀ داری تعداد طور معنی کاشت دیگر به  

در دو مـاه اول پـس از سـبز شـدن در             . )2جدول  ( داشت
تاریخ کاشت دیر هنگام، دمـای متوسـط روزانـه بیـشتر از             

 و به   ،)3جدول  (های معمول و متوسط است      تاریخ کاشت 
رسد که این افـزایش دمـا، باعـث افـزایش تعـداد             نظر می 
ن در همـین راسـتا ردی و همکـارا        .  زایا شده باشـد    شاخۀ

 درجـه   30گزارش کردند که بـا افـزایش دمـا تـا            ) 1992(
ـ   شاخۀگراد، تعداد   سانتی سـرعت افـزایش یافتـه و        ه زایا ب

گـراد در    درجه سانتی  40و 35سپس در دو درجه حرارت      
  .  عدد در گیاه باقی مانده است12حدود 

دهـد  نیز نشان می  ) 2001(نتایج تحقیقات اکرم قادری     
بـا   .زایا افـزایش یافـت    شاخۀکاشت تعداد    که با تأخیر در   

متر تعـداد    سانتی 10متر به    سانتی 30کاهش فاصله بوته از     
 عـدد، کـاهش   16 بـه  18داری از  زایا به طور معنـی     شاخۀ
 زایا به تراکم گیـاهی را   شاخۀ واکنش تعداد    3شکل  . یافت

شـود ارتبـاط     طوری کـه مالحظـه مـی       همان. دهدنشان می 

در .  زایـا وجـود دارد     شـاخۀ ته و تعداد    منفی بین تراکم بو   
 زایای  شاخۀها، کمترین تراکم تعداد     خ کاشت یمیانگین تار 

در مقایسه بـا بـاالترین تـراکم        )  عدد در بوته   19(بیشتری  
 زایا در کمترین شاخۀو تعداد  . داشت)  عدد در بوته   5/16(

 9/19ترتیب  و باالترین تراکم برای تاریخ کاشت معمول به       
 و  8/18 در بوته، برای تاریخ کاشت متوسـط          عدد 9/13و  
 و  8/18 عدد در بوته و برای تاریخ کاشت دیرهنگام          8/17
 شـاخۀ ضـریب همبـستگی تعـداد       .  عدد در بوته بود    7/17

هـای بیـستم    ها، تاریخ کاشت  زایا در میانگین تاریخ کاشت    
 و  14/0،  64/0،  21/0اردیبهشت، دهـم خـرداد و اول تیـر          

ها و تاریخ    در میانگین تاریخ کاشت    باشد که فقط   می 56/0
تاریخ کاشت  . دار شده است  کاشت بیستم اردیبهشت معنی   

بیستم اردیبهشت بیـشترین ضـریب رگرسـیون اسـتاندارد          
باشد کـه بیـانگر حـساسیت بیـشتر تعـداد           شده را دارا می   

 زایا به افزایش تـراکم بوتـه در ایـن تـاریخ کاشـت               شاخۀ
  ).4جدول (ت نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر اس

 زایـا نـشان     شـاخۀ  مقایسه میانگین طول     : زایا شاخۀطول  
هـا از نظـر ایـن      که بین تـاریخ کاشـت     ) 2جدول  (دهد  می

هـای اکـرم    یافتـه . داری وجود نـدارد   صفت اختالف معنی  
حاکی از آن است که با تـأخیر        ) 2001(قادری و همکاران    

 ردی و همکاران . یابد زایا کاهش می   شاخۀدر کاشت طول    
 درجــه 30بیــان داشــتند کــه بــا افــزایش دمــا تــا ) 1992(

 زایـا افـزایش یافتـه و سـپس در           شـاخۀ گراد طـول     سانتی
 درصـد   25گـراد تـا حـدود        درجه سانتی  40 و 35دماهای  

متـر   سـانتی  10 تا 30با کاهش فاصله بوته از      . کاهش یافت 
 کربی و   . درصد کاهش یافت   34 زایا در حدود     شاخۀطول  

یز گزارش کردند که با افزایش تراکم از        ن) 1990(همکاران  
 زایـا کـاهش     شـاخۀ  بوته در متر مربع طـول        15 بوته به    5

 زایا به تـراکم گیـاهی       شاخۀ واکنش طول    )4(شکل  . یافت
 بین طـول    ،شودطور که مالحظه می   دهد، همان نشان می  را

با تـأخیر   . وجود دارد ارتباط منفی    زایا و تراکم بوته      شاخۀ
 و حاکی از آن اسـت  ،یابدافزایش میدر کاشت شیب خط   

همچنان که زمان کاشت به تأخیر افتاده، با افزایش هر یک           
یابــد  زایــا کــاهش مــیشــاخۀبوتــه در متــر مربــع طــول 

 شاخۀکه در تاریخ کاشت دیر هنگام کاهش طول          طوری به
متر به ازای افزایش هر یک بوتـه         سانتی 5/1زایا در حدود    



 شاخۀها طول   گین تاریخ کاشت  در میان . در متر مربع است   
 17زایا در کمترین تـراکم در مقایـسه بـا بـاالترین تـراکم               

هـای معمـول،     متر بلنـدتر بـود و در تـاریخ کاشـت          سانتی
متــر ســانتی 18 و 16، 17ترتیــب متوســط و دیرهنگــام بــه

افزایش تراکم در تاریخ کاشت دیرهنگـام در        . تر بود طویل
ل و متوسط، طول شـاخۀ   های معمو مقایسه با تاریخ کاشت   

  ).4جدول (زایا را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است 

حـاکی از آن    ) 2جـدول   (  مقایسه میـانگین ارتفـاع     :ارتفاع
داری طور معنـی  که با تأخیر در کاشت ارتفاع بوته به        است

متر کاهش یافت به طوری      سانتی 146متر به    سانتی 154از  
متـر کـاهش    سانتی 8که تاریخ کاشت دیرهنگام در حدود       

  .ارتفاع داشت

بيست ارديبهشت

y = -0.1095x + 4.4478
R2 = 0.68*
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تها    ميانگين تاريخ کاش

y = -0.0903x + 3.9408
R2 = 0.53**
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اول تير

y = -0.0456x + 3.3064
R2 = 0.89**
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y = -0.116x + 4.0818
R2 = 0.83**
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  . مختلفهای کاشت رویا به تراکم بوته در تاریخشاخۀ واکنش تعداد -1شکل 

بيست ارديبهشت

y = -2.6166x + 94.414
R2 = 0.59ns
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تها    ميانگين تاريخ کاش

y = -3.1645x + 100.37
R2 = 0.73**
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اول تير

y = -4.0868x + 113.53
R2 = 0.91**
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ده خرداد

y = -2.7951x + 93.409
R2 = 0.89**
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   . مختلفهای کاشت رویا به تراکم بوته در تاریخشاخۀ واکنش طول بلندترین -2شکل 



 کـه بـا     دادنـشان   ) 2001(نتایج تحقیقات اکرم قادری       
. اکـرا کـاهش یافـت     اع رقـم سـای     ارتفـ  ،تأخیر در کاشت  

) 1996(و پورتر و همکـاران      ) 1995(الدیبابی و همکاران    
 ارتفاع گیاه پنبه افزایش  ،بیان نمودند که با تأخیر در کاشت      

یابد که با نتایج بدست آمـده از ایـن تحقیـق مطابقـت              می
 نوع رقم استفاده شـده در       دلیلبه این اختالف شاید     .ندارد

قم سای اکرا با توجـه بـه شـکل بـرگ            ر. این تحقیق باشد  
خاص خود، اجازه نفوذ نور بیشتری را بـه داخـل جامعـه             

دهد که رقابـت بـرای دریافـت نـور را کـاهش             گیاهی می 
دهد، و پیامد آن عدم افزایش ارتفاع گیـاه بـا تـأخیر در      می

با وجود آنکه با تأخیر در کاشت تعداد گـره          . کاشت است 
اما ارتفاع گیاه کـاهش یافتـه        ،در ساقه اصلی افزایش یافته    

ها سـبب   گره رسد که کم شدن فاصله میان      به نظر می   .است
هـای  بـین فاصـله ردیـف     . کاهش ارتفاع گیاه شـده باشـد      

 ،داری از نظر این صفت وجود نـدارد       کاشت اختالف معنی  
مطابقـت  ) 2001(که با نتایج تحقیقات جواست و کـاترن          
اه در بـین فاصـله      دارد، آنان گزارش کردند که ارتفـاع گیـ        

داری معنـی  متر اختالف  سانتی 38 و   19های کاشت   ردیف
گـزارش  ) 1989(ندارد در صورتی که الماس و همکـاران         

متـر   سانتی 30از   تر شدن فاصله ردیف   کردند که با عریض   
متر ارتفاع گیـاه افـزایش یافـت، هـم چنـین             سانتی 120تا  

تفـاع گیـاه    نیز بیان داشتند که ار    ) 2000(جواست و کاترن    
 6/101 تـا    19تر شدن فاصله ردیـف کاشـت از         با عریض 

 10 به   30با کاهش فاصله بوته از      . متر افزایش یافت  سانتی
متـر   سـانتی  141داری از   طور معنی متر ارتفاع گیاه به   سانتی

های که با یافته  ) 2جدول  (متر افزایش یافت     سانتی 158 به
با افزایش تراکم از  مبنی بر اینکه    ) 1990(کربی و همکاران    

 بوته در متر مربع ارتفاع گیـاه افـزایش یافتـه            15 بوته به    5
) 1997(مطابقت دارد اما با نتایج تحقیقـات جـونز و ولـز             

 بوتـه نـسبت     2مطابقت ندارد، آنها عنوان کردند که تراکم        
.  بوتــه در مترمربــع ارتفــاع بــاالتری داشــت12بــه تــراکم 

نـشان  ) 5شـکل   (هی  واکنش ارتفـاع بوتـه بـه تـراکم گیـا          
هد که با افزایش تـراکم بوتـه تـا حـدی ارتفـاع گیـاه               د می

کـه در تـاریخ     طوری به ،افزایش یافته و سپس کاهش یافته     
در متر مربع   بوته   3/13کاشت معمول ارتفاع گیاه تا تراکم       

افزایش یافته و بعد از آن کاهش یافته است در صورتی که            

ترتیـب تـا    ام بـه  های متوسط و دیـر هنگـ      در تاریخ کاشت  
 بوته در متر مربع افزایش یافته و بعـد          7/13 و   4/14تراکم  

 ،رسد با افزایش تـراکم    می  به نظر  از آن کاهش یافته است،    
رقابت برای دریافت نور تا یک حدی افزایش یافته و بعـد            

دلیل اضافه شدن تعـداد بوتـه رقابـت بـرای مـواد             از آن به  
ن امر مانع از رشـد      معدنی قابل دسترس تشدید شده که ای      

ها، ارتفـاع سـاقه     در میانگین تاریخ کاشت    .گیاه شده باشد  
نسبت بـه   )  بوته در متر مربع    1/4(اصلی در کمترین تراکم     

متـر   سـانتی 19)  بوتـه در متـر مربـع      6/16(باالترین تراکم   
ــار  ــود و در ت ــاهتر ب ــط و  یکوت ــول، متوس خ کاشــت معم

 .ر کوتـاهتر بـود    متـ   سانتی 16 و   23،  18ترتیب  دیرهنگام به 
هـا، تـاریخ    ضریب همبستگی در میـانگین تـاریخ کاشـت        

ترتیـب  کاشت بیستم اردیبهشت، دهم خرداد و اول تیر بـه         
 بود کـه تـاریخ دهـم خـرداد          91/0 و   93/0،  86/0 ،  89/0

نتــایج ضــرایب  .بیــشترین ضــریب همبــستگی را داشــت
حاکی از آن است که     ) 4جدول  (رگرسیون استاندارد شده    

بوته در تاریخ کاشـت دهـم خـرداد نـسبت بـه دو              ارتفاع  
تاریخ کاشت دیگر بیشتر تحت تأثیر افـزایش تـراکم بوتـه          

  .قرار گرفته است
 مقایـسه میـانگین تعـداد گـره         : اصلی ۀتعداد گره ساق  

دهد که با تأخیر در کاشت تعداد گره        نشان می ) 2جدول  (
 گـره افـزایش     21 بـه    19داری از   طور معنـی  ه اصلی ب  ۀساق
 28با بررسی تعداد گره در      ) 2000(بائر و همکاران    . تیاف

روز بعد از گلدهی بیان داشـتند کـه بـا تـأخیر در کاشـت                
یافتـه هـای    .  عـدد کـاهش یافـت      12 بـه    13تعداد گره از    

که تعداد گره    حاکی از آن است   ) 2001(جواست و کاترن    
ــین فاصــله ردیــف    101 و 76، 38، 19هــای کاشــت  ب

همچنـین هیتهولـت    . داری نداشت یمتر اختالف معن   سانتی
بیان داشت که تعداد گره ساقه اصلی تحت تـأثیر          ) 1995(

فاصله ردیف کاشت قـرار نگرفـت، اماجواسـت و کـاترن            
بیان داشتند که تعداد گـره در زمـان برداشـت بـا             ) 2000(

متـر افـزایش     سـانتی 6/101 تا 19افزایش ردیف کاشت از  
متر تعـداد    سانتی 10  به 30با کاهش فواصل بوته از       .یافت

 گره کاهش   19 به   21داری از   طور معنی  هگره ساقه اصلی ب   
  .یافت
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   . مختلفهای کاشت زایا به تراکم بوته در تاریخشاخۀ واکنش تعداد -3شکل 
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   . مختلفهای کاشت زایا به تراکم بوته در تاریخشاخۀ واکنش طول -4شکل 
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   .های مختلفتفاع بوته به تراکم گیاهی در تاریخ کاشت واکنش ار-5شکل 
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  .های مختلف واکنش تعداد گره در ساقه اصلی به تراکم گیاهی در تاریخ کاشت-6شکل 

  

با افزایش تراکم گیـاهی تعـداد گـره در سـاقه اصـلی                
که در تاریخ کاشـت دهـم خـرداد         ) 6شکل  (کاهش یافت   

ین نتایج کربی و همکاران     مطابق با ا  . معنی دار نشده است   
 بوتـه بـه     5گزارش نمودند که با افزایش تراکم از        ) 1990(

.  بوته در متر مربع تعداد گره ساقه اصلی کاهش یافـت           15

، فولر و رای    )2000(های بدنارز و همکاران     همچنین یافته 
ــز  )1977( ــونز و ول ــاران  )1997(، ج ــستون و همک ، بوک
ــا حــاکی از) 1995(و هیتهولــت ) 1977(  آن اســت کــه ب

ضریب . افزایش تراکم تعداد گره ساقه اصلی کاهش یافت       
ها، تاریخ کاشت بیستم    همبستگی در میانگین تاریخ کاشت    



، 80/0،  37/0ترتیـب   بهشت، دهم خرداد و اول تیر بـه       یارد
 بــود کــه تــاریخ کاشــت اول تیــر بیــشترین 83/0 و 48/0

  . ضریب همبستگی را داشت
  ) 4جدول (دارد شده ـانـاسترسیون ـرایب رگـنتایج ض

بیانگر آن است که تعداد گـره در سـاقه اصـلی در تـاریخ               
کاشت اول تیر نسبت به دو تـاریخ کاشـت دیگـر، بیـشتر              

  .تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفته است

 شاخۀکه بر    طور کلی تأخیر در کاشت عالوه بر این       به
ـ      زایـا،    شـاخۀ رویا، تعداد گـره، تعـداد        أثیر ارتفـاع گیـاه ت

گذارد با توجه به میزان تأثیرگذاری هر یـک از صـفات             می
برداشـت  مورد بحث بر عملکرد وش و همچنین برخـورد          

در کشت دیر هنگام با فصل بارندگی در منطقه الزم است           
بررسی همبستگی صفات مورد نظر با عملکـرد مـشخص           

.و تعمیم منطقی در مورد تاریخ کاشـت گرفتـه شـود           شده      
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Abstract 

Delay in sowing, and increasing plant density in order to compensate yield lose resulted from 
delayed sowings, induce some changes in morphological characteristics of cotton such as main stem 
height, main stem node number, and monopodial and sympodial branche number and length. Thus, in 
order to investigate the effects of planting dates and plant density on morphological characteristics of 
cotton, an experiment was conducted using Siokra cultivar in 2002 at Cotton Research Station of 
Karkandeh, Kordkoy. The experiment was carried out as a split – split plot in a randomized complete 
block design with four replications. Three planting dates (May 15, May 31 and June 22) considered as 
main plots, and two row spacings (60 and 80 centimeters) and three plant distances (10, 20 and 30 
centimeters) considered as sub- and sub- sub- plots, respectively. The results showed that delaying in 
sowing date decreased monopodial branche number and plant height, and increased length of the 
highest monopodial branche, the number of sympodial branche and main stem node. However, the 
influence of sowing date on the length of sympodial branches was not significant. In all three planting 
dates, an increase in plant density accompanied with decrease in monopodial and sympodial branche 
number per plant, length of the highest monopodial branche, sympodial branche length, and main stem 
node number, whereas main stem height increased to some extent. Among morphological 
characteristics of cotton, main stem node number (in normal planting date), and length of the highest 
monopodial branche (in other planting dates), showed the most sensivity to increasing in plant density. 
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