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 کلزا از بعد دوم درکشت پنبه ارقام عملکرد بر کاشت مختلف هایآرایش اثرات

 *محمد برزعلی

 و آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات ،زراعی و باغی تحقیقات بخش استادیار

 ایران. گرگان، کشاورزی، ترویج

 چکيده

 تاثیر تحت کلزا از بعد دوم کشت در پنبه مختلف ارقام زراعی خصوصیات برخی و عملکرد ارزیابی منظوربه

 اجرا تکرار چهار در و عامل سه با پالت اسپلیت اسپلیت، آزمایش قالب در ایمطالعه کاشت، مختلف هایآرایش

 فاصله و( مترسانتی 70 و 60 ،50) کاشت هایردیف بین فاصله ،(گلستان و لطیف خورشید،) رقم آن در که شد

. دادند تشکیل را فرعی -فرعی و فرعی ، اصلی فاکتورهای ترتیب به( مترسانتی 20 و 10) ردیف روی هابوته بین

 ردیف روی و بین فاصله افزایش با اما نگرفت قرار رقم تأثیر تحت زودرسی و وش کل عملکرد که داد نشان نتایج

 ارتفاع و بوته در قوزه تعداد رویا، شاخه تعداد بر و کاسته زودرسی و وش کل عملکرد مترمربع، در قوزه تعداد از

 کیلوگرم 2803 با وش کل عملکرد باالترین کاشت، هایآرایش بین در(. P<%5) شد افزوده داریمعنی طور به بوته
 کاسته عملکرد از گیاهی تراکم کاهش با و آمد بدست مترسانتی 10×  50 ردیف روی و بین فواصل در هکتار در

 هاییافته به تکیه با. گردید افزوده پنبه ارقام وش کل عملکرد بر مترمربع در قوزه تعداد افزایش با همچنین. شد

 کشت آرایش با گلستان رقم کلزا، از پس دوم کشت در وش کل عملکرد حداکثر به حصول جهت توانمی حاضر

 .نمود توصیه مترسانتی 10 ردیف روی و مترسانتی 50 ردیف بین

 .کاشت ردیف روی و بین فواصل زودرسی، الیاف، درصد زودرس، ارقام عملکرد، اجزای :های کليدیواژه
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 مقدمه

 میان در و است آن زراعی مدیریت و ارقام اصالح با مرتبط عمده طوربه پنبه عملکرد میانگین افزایش امروزه

 گیاهی تراکم به دستیابی آن تبع به و مناسب کشت آرایش تبیین عملکرد، افزایش در موثر مدیریتی هایبرنامه

 مناسب برگشت و عملکرد حداکثر حصول جهت کلیدی عامل یک گیاهی تراکم سازیبهینه. باشدمی مطلوب

 عملکرد برای منفی نتایج تواندمی پایین خیلی یا باال خیلی گیاهی هایتراکم. است پنبه در اقتصادی گذاریسرمایه

 به بستگی مختلف هایتراکم در عملکرد حداکثر به دستیابی در تفاوت(. 2020 همکاران، و لی) باشند داشته پنبه

 افزایش باعث مطلوب حد از ترپایین تراکم. دارد زراعی مدیریت و بارش حرارت، درجه همانند محیطی فاکتورهای

 را خود رسیدگی دوره آنها از بسیاری که گرددمی قوزه نگهداری و تولید بیشتر نقاط تولید با رویشی هایشاخه

 تواندمی هاقوزه غالب زمانهم رسیدگی عدم در گسترده تغییرات طرفی از و مانندمی باقی ناشکوفا و نکرده طی

 (. 2019 همکاران، و آدامز) گردد تولیدی وش کیفیت کاهش باعث

 بيان مسئله

 و هاهزینه افزایش کلزا، و گندم همانند گیاهانی با فصلی پوشانیهم دلیل به پنبه با محصوالت سایر رقابت

 در آن کشت زیر سطح پایداری در را هاییچالش سال در کشتی دو سیستم به نسبت آن اول کشت سوددهی عدم

 با پنبه دیرهنگام کاشت تواندمی مشکل این حل راهکارهای از یکی لذا. است نموده ایجاد خیزپنبه مناطق برخی

 گسترش زراعی، تناوب در پنبه مهم نقش به توجه با لذا. باشد اول زراعی محصول از بعد باالتر تراکم و زودرس ارقام

 شده منتشر اطالعات کمبود همچنین و زودرس جدید ارقام معرفی گلستان، استان در کلزا از بعد آن دوم کشت

 شهرستان شرقی جنوب در ایمطالعه دوم، کشت در ارقام این عملکرد بر کشت مختلف هایآرایش تاثیر خصوص در

 ردیف بین فواصل در (گلستان و لطیف خورشید،) پنبه ارقام آن درکه  درآمد اجرا به( گلستان استان) آبادکتولعلی

 (. 2 و 1 هایشکل) مختلف کشت شدند( مترسانتی 20 و 10) ردیف روی و( مترسانتی 70 و 60 ،50)

 

 

 

 

 آزمایش. کاشت هایردیف بين فواصل -1شکل
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 ردیف. هر روی هابوته فواصل -2شکل

 نتایج به توجه با. گردید مخلوط خاک با دیسک بوسیله کلزا بقایای ،1397 خرداد در کلزا برداشت از پس

 کیلوگرم 130و فسفر کیلوگرم 132 نیتروژن، کیلوگرم118 کودی، توصیه و خاک غذائی عناصر گیریاندازه آزمایش

 خاک با و پخش مزرعه در و محاسبه پتاسیم سولفات و آمونیوم فسفات اوره، کودهای بصورت هکتار در پتاسیم

 روی بر کاشت از قبل هکتار در لیتر 5/2 نسبت به تریفلورالین کشعلف هرزهایعلف کنترل برای. گردید مخلوط

. شد انجام دستی وجین نیز داشت دوره طول در همچنین و مخلوط خاک با سبک دیسک توسط و پاشیده خاک

 گرفت صورت متراکم نوار بصورت و دست با مسطح زمین در و 1397 خرداد 21 در کاری هیرم صورت به کاشت

 همچنین. گردید انجام تنک عملیات نظر مورد هایجمعیت شدن فراهم برای برگی چهار مرحله به رسیدن از پس و

 سم لیتر یک) چس سم با شته و( آب لیتر 200 در سم لیتر 5/1) امایت سم با قوزه کرم علیه پاشی سم عملیات

 از پس واریانس تجزیه. پذیرفت انجام نشتی بصورت آزمایش طول در آبیاری. گرفت صورت نیز( آب لیتر 300 در

 .شد انجام دانکن ایچنددامنه آزمون با صفات هایمیانگین مقایسه و هاداده بودن نرمال بررسی

 نتایج کاربردی

 تعداد بیشترین داشتن با خورشید رقم و آمد دستبه لطیف و خورشید ارقام در رویا شاخه بلندترین طول

 با نسبت بیشتری( گرم 99/4) بوته در قوزه وزن گلستان رقم. بود برتر لطیف و گلستان ارقام به نسبت رویا شاخه

 گلستان رقم. بود بیشتر خورشید رقم به نسبت لطیف و گلستان رقم در قوزه ریزش درصد اما داشت، ارقام سایر

 مطالعه این در. بود برخوردار ارقام سایر به نسبت کمتری قوزه در بذر تعداد و سطح واحد در و بوته در قوزه تعداد

 کل طورهب .آورد بدست دیگر رقم دو به نسبت را استحصالی وش از الیاف درصد باالترین رصدد 35 با گلستان رقم

 فصل طول کاهش به توجه با لذا اندبوده زودرس ارقام از تحقیق این در مطالعه مورد ارقام داشت اظهار توانمی

 تولید در اختالف بروز جهت کافی زمان گردیده باعث دیرهنگام کشت اول، کشت به نسبت دوم کشت در رشد
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 همانند صفات برخی که است ذکر قابل موضوع این نیز طرفی از و باشد نداشته وجود ارقام بین وش کل عملکرد

 .(2017 همکاران، و لی) است ارقام ژنتیکی خصوصیات به وابسته عمده طور به الیاف درصد

 فاصله و مترسانتی 50 ردیف بین فاصله در گلستان رقمکشت  قیق نشان داد کههای تحتیمارمقایسه بین تمامی 

 تفاوت که چند هر نمود تولید را وش کل عملکرد باالترین هکتار در کیلوگرم 2842 با مترسانتی 10 ردیف روی

 مترسانتی 10 ردیف روی فاصله و مترسانتی 50 ردیف بین فاصله در خورشید کشت رقموش عملکرد  با داریمعنی

 روی فاصله و مترسانتی 50 ردیف بین فاصله در لطیف کشت رقم و عملکرد وش هکتار در کیلوگرم 2827 با 

 تعداد و ارتفاع افزایش با ساخت مشخص ها یافته سایر .نداشت هکتار در کیلوگرم 2741 با مترسانتی 10 ردیف

 بنابراین. یافت افزایش عملکرد زودرسی، درصد و مربع متر در قوزه تعداد رفتن باال با و کاهش عملکرد بوته در قوزه

 تعداد افزایش جهت در باید کلزا از بعد پنبه دوم زراعت در کاشت آرایش زراعی مدیریت که نمود عنوان توانمی

 . باشد زودرسی درصد و قوزه

 توصيه ترویجی

 و داشت و کشت مختلف آالتماشین وجود زراعی هایعملیات بر تاثیرگذار عوامل از یکی آنکه به توجه با

 را تحقیق این نتایج از بخشی توانمی لذا ،دارد ردیف بین فواصل با مستقیمی ارتباط باشد کهمی آنها کار عرض

 .نمود ارائه (1) جدول اساس بر کشاورزان بخش بردارانبهره توسط استفاده سهولت جهت

 گلستان استان در دوم کشت جهت شده معرفی زودرس ارقام که داد نشان تحقیق این هایاز طرفی یافته

 بین فاصله کاهش. ندارند گلستان استان در کلزا از بعد دوم کشت در وش کل عملکرد نظر از داریمعنی تفاوت

 شدن ترنزدیک. شد پنبه مختلف ارقام زودرسی درصد و عملکرد سطح، واحد در قوزه تعداد افزایش باعث ردیف

 نظر به همچنین. داد افزایش کلزا از بعد پنبه دوم کشت در را زودرسی و وش کل عملکرد ردیف روی در هابوته

 اثر وش کل عملکرد بر پنبه دوم کشت در گیاهی تراکم در تفاوت طریق از کاشت مختلف هایآرایش اثر رسدمی

 .گذاردمی
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 .کشت هایردیف بين مختلف فواصل در بوته روی فاصله و رقم پيشنهادی هایاولویت معرفی -1 جدول

 های کشتها روی ردیفترین ارقام و فاصله بوتهمعرفی مناسب های کشتفاصله بين ردیف

 

 ترین رقم به ترتیب: گلستان، لطیف و خورشیدمناسب

 مترسانتی 10ترین فاصله روی ردیف: مناسب

  مترسانتی 70

 

 ترین رقم به ترتیب: گلستان، لطیف و خورشیدمناسب

 مترسانتی 10ترین فاصله روی ردیف: مناسب

  مترسانتی 60

 

 

 

 

 ترین رقم به ترتیب: گلستان، خورشید و لطیفمناسب

 مترسانتی 10ترین فاصله روی ردیف: مناسب

 

 

  مترسانتی 50
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توان به راهکارهای ذیل در خصوص تبیین انتخاب ارقام پنبه و آرایش لذا بر اساس دستاوردهای این مطالعه می

 کشت اشاره نمود:

 کشت در رقم بعنوان توانمی وش کل عملکرد نظر از برتری بدونرا  گلستان و لطیف خورشید، ارقام از یک هر -1

 .داد قرار استفاده مورد گلستان استان در کلزا از بعد پنبه دوم

 توانمی گیرد،می قرار تاثیر تحت کمتر کشت آرایش در تغییر با گلستان رقم زودرسی درصد آنکه به توجه با -2

 .شود استفاده کشت مختلف هایآرایش در گلستان رقم از است، مهم زراعی فصل در زودرسی صفت کهصورتی در

متر سانتی 50 ردیف روی و بین کشت فاصله از ترتیب به عملکرد، ترینمطلوب به حصول جهت گرددمی توصیه -3

 نگرانی از صورت در و برد بهره کلزا از بعد دوم کشت در گلستان در پنبه زودرس ارقام زراعت در مترسانتی 10 و

 مترسانتی 10 ردیف روی فاصله از دوم، کشت در پائیز اوائل و تابستان آخر هایبارندگی و پایین دماهای وقوع

 عملکرد تولید نظر از کشت آرایش ترینمناسب نهایت در. گردد استفاده محصول بیشتر زودرسی به دستیابی جهت

کاشت سانتیمتر و روی ردیف  50 کاشت بین ردیف هابوته فاصله دوم، کشت در تحقیق  مورد ارقام در وش کل
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