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 و عملکرد پنبه در منطقه داراب یشیرو یهای ژگیو نحوه کاشت بر و خیتار ریتأث
 

 یجعفر الیل
   یاگرواکولوژ یو عضو هسته پژوهش یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یعلماتیعضو ه

 .رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا در مناطق خشک، 

 52/6/1400تاریخ پذیرش:     1/5/1400تاریخ دریافت: 

 1چکیده

وری آب در محصوالت کشاورزی از جمله پنبه از طریق تغییر تاریخ های اخیر افزایش بهره در سال :  سابقه و هدف 

در    مطالعات نشان داده است که نشاءکاریو تراکم کاشت مورد توجه محققین قرار گرفته است. از طرف دیگر  

ایران    در  آب  مصرف  افزایش کارایی  نتیجه  در   وکاهش مصرف آب    در  سزاییبه  تأثیر  پنبه  مستقیم  کشت  با  مقایسه

 کیفی  و  کمی   عملکرد  بر(  نشاء   یا  بذر  مستقیم  کشت)  کشت   نحوه  و  تاریخ  تأثیر  با  رابطه  تحقیق در  این  لذا  .دارد

 شد.   انجام  فارس  استان  در  پنبه

  ،1399  سال  در  تکرار  سه  در  تصادفی  کامل  بلوک  طرح  قالب  در  فاکتوریل  صورتبه   این آزمایش:  هامواد و روش 

  در کشت هایسیستم  عوامل آزمایش شامل .شد انجام داراب استان فارس در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان

  اردیبهشت  30  و  15  سطح  سه  در  کشت  و   نشاء   انتقال  تاریخ  پنبه و  مستقیم  کشت   روزه و  45  و   35  نشاء   سطح  سه

  بوته،  در  غوزه  تعداد  برگ،  سطح  شاخص  بوته،  ارتفاع  این مطالعه صفات درصد استقرار نشا،  در.  بود  خرداد  15  و

با    ها داده  پایان آزمایش،  در  .و در نهایت کارایی مصرف آب ارزیابی شد  زودرسی  درصد  و  وش  عملکرد  غوزه،  وزن

  5در سطح احتمال    دانکنآزمون  کمک  با  ها  میانگین مورد تجزیه و تحلیل و   4/9نسخه    SAS  استفاده از نرم افزار

 مورد مقایسه قرار گرفت. درصد  

  با  مقایسااه  در  روزه  45  ء نشااا  در پنبه  شااده  ارزیابی  هایشاااخص  اغلب  که  داد  نشااان  پژوهش  این نتایج:  هایافته

  برگ  ساطح  ،(درصاد  18/87)  اساتقرار  درصاد  بیشاترین  کهطوریهب.  بود  بیشاتر  مساتقیم  کشات  و  روزه  35  هاینشااء 

  وش  عملکرد  ،(گرم  56/4)  غوزه  تاک  وزن  و(  61/27)  غوزه  تعاداد  ،(مترسااااانتی  78/96)  گیااه  ارتفااع  ،(24/2)

  نشااءکاری  طورکلیبه.  آمد  دساتهب  روزه  45  هاینشااء   در(  3/68)  زودرسای  درصاد  و(  هکتار در  کیلوگرم  4/2862)

  کشاات  به  نساابت  غوزه  وزن  و  تعداد  اسااتقرار،  درصااد  گیاه،  ارتفاع  برگ،  سااطح  شاااخص  میانگین  افزایش  باعث

.  آمد   دساتهب  اردیبهشات  30 تاریخ  در  شاده  گیریاندازه  صافات  میزان  بیشاترین  موارد  اغلب شاد. در  قیماااا مسات

  44/97)  گیاه  ارتفاع  ،(16/2)  برگ  سااطح  شاااخص  ،(درصااد  14/81)  بوته  اسااتقرار  درصااد بیشااترین  کهطوریهب

  کاشات تاریخ  این  در(  هکتار  در  کیلوگرم  6/2694)  وش  عملکرد  و  غوزه  تک  وزن  و  بوته  در  غوزه  تعداد  ،(مترساانتی
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  مقایسه در  آب  مصرف  کارایی  دارمعنی  افزایش  باعث  یء نشا  کشت که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  .شد  گیریاندازه

  کیلوگرم  66/0)روزه    45  نشاءهای  در  کشت  سیستم  تأثیر  تحت  آب  مصرف  کارایی  بیشترین.  شد  مستقیم  کشت  با

  آب  مصارف  کارایی  نشااءکاری  طورکلی،به  داشات.  ساطوح  ساایر  با  داریمعنی  اختالف  که  آمد  دساتبه(  مترمکعب  در

 .  داد  بهبود(  مترمکعب  در  کیلوگرم50/0)  مستقیم  کشت  به  نسبت  درصد 25  تقریباً  را  پنبه

  یخبندان  ساارمای  ها با شااراین نامساااعد محیطی از جملهگیاهچه  برخورد  عدم دلیلبه  نشاااءکاری:  گیرینتیجه

در مقایساه با کشات مساتقیم   کیفی پنبه  و  کمی  تولید  باعث افزایش  دهی،گل  دوره  طول  افزایش  و  فصال  ابتدای

  برای  هاروش  ترینقبول  قابل  از  یکی  نشاءکاری  شودمی  انجام  آبی  به صورت  گیاهان  کشت که  مناطقی  در.  شودمی

  شی باعث افزا  بهشاتیپنبه در اواخر ارد  ییپژوهش نشاان داد که کشات نشاا  نیا  جینتا  .باالسات  عملکرد به  رسایدن

مصارف آب پنبه    ییکارا  نیشاتریب  کهنیبا توجه به ا  گری. از طرف دشاودیپنبه م یفیو ک یکم  یهایژگیو  داریمعن

  هیتوصا   فارسدر منطقه داراب اساتان    بهشاتیپنبه در اواخر ارد  ییدسات آمد لذا کشات نشاابه  نیشارا  نیدر ا

 .گرددیم

 
 عملکرد پنبه، کارایی مصرف آب، سن نشاء، کشت مستقیم: کلیدیهای واژه 

 

 مقدمه

  یدر مجامع علم ریاخ  هایاساات که در سااال  یموضااوعات نیاز مهمتر یکی یآب کشاااورز یوربهره

 وریمفهوم بهره  یادیو ساختار بن  یقرار گرفته است. عناصر اصل یمورد توجه جد یاریمرتبن با آب و آب

توجه    با نیاسات. بنابرا یمحصاوالت کشااورز دیتول  شیاز آب به همراه افزا حیاساتفاده صاح  یآب کشااورز

مناساب، باال بردن  یاریآب  هایروش یریبا انتخاب و بکارگ  ،یمصارف آب در بخش کشااورز ادیبه ساهم ز

بخش  نیدر ا یقابل توجه ییجوصارفه توانیم  اهان،یمصارف آب در گ  یساازنهیراندمان مصارف آب و به

در   مصرف آب را  ییکارا  توانیم یمختلف  های(. با استفاده از روش1392و همکاران،  یانجام داد )مختار

و تراکم مناسب  خیتار نییپربازده، تع یدهایبریداد. کشت ارقام مناسب و ه شیافزا  یمحصوالت کشاورز

راندمان   شیمؤثر در افزا  هایاز جمله راهکار  یکاشاات و انتخاب روش کشاات مناسااب همانند نشاااءکار

 (. 2012و همکاران،   نگی)س  باشدیم یزراع   اهانیمصرف آب در گ

آن در   یو تجارت  یاقتصااادی، زراع   تیاهم  لیدلاساات که به  یبا ارزشاا یزراع   اهانیاز جمله گ پنبه

 یقدرت بذر از عوامل مهم( 2016نژاد،    یو قل یفیشار دیمعروف اسات )سا دیجهان، به لقب طالی ساف

 ف مختل  نیخصوص عملکرد در شراو به  یاهیروی درصاد سابز شادن در مزرعه، تراکم گ  تواندیاسات که م

 و  هاسااال گذشااته اسااتفاده از روش  60  یط(. 2004و ورجت،  قیداشااته باشااد )صااد  ریتأث یطیمح

با اساتفاده از ارقام اصاالح شاده در   ساهیدر مقا  یمهمتر ارینقش بسا  ینشااءکار رینظ  دیجد  هایتکنولوژی

 (.  CRI  ،2013) اندعملکرد پنبه داشته شیافزا
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نحوه  رییدر تغ ییسازابه ریتأث  تواندیم میآن با کشات مساتق ساهیپنبه و مقا ینشااءکار یبر رو  مطالعه

پنبه، امکان   یدر نشااءکار تیموفق  نیمصارف آب داشاته باشاد. همچن ییجوصارفه  جهیکاشات و در نت

و   ی)طهماساااب  دنماییبهاره را فراهم م هاییاریاز منابع محدود آب در زمان تداخل آب  نهیاساااتفاده به

 خیپس از برداشات جو در تار ی( گزارش نمودند که نشااءکار1992و همکاران )  ی(. چو1379همکاران، 

 شیافزا خیبذر در همان تار میبا کشت مستق سهیعملکرد پنبه را در مقا  یخرداد، در کشور کره جنوب 20

بذر آن، عملکرد  میمساتق کشاتبا   ساهیپنبه در مقا یاز مطالعات نشاان داده اسات که نشااءکار یداد. برخ

که توسن    ایچهار ساله شیآزما جیبر اساس نتا  نی. همچن(1996داده است )سان و وانگ،  شیافزا  زیرا ن

پنبه نسااابت به کشااات  یکه نشااااءکار  دیانجام شاااده گزارش گرد نیدر چ( 2010دانگ و همکاران )

  ، ی ده طول دوره گل شیفصل و افزا یابتدا خبندانی یبا سرما  هااهچهیبه سبب عدم برخورد گ  م،یمساتق

 .  شودیبذر م  یفیو ک  یکم دیتول  شیباعث افزا

  هاروش نیتراز قابل قبول  یکی  ینشااءکار  شاودیانجام م آبی  صاورتبه  اهانیکه کشات گ  یمناطق در

  ی هابهبود کنترل علف  یروش مناساب برا کی  ینشااءکار  یبه عملکرد باالسات. در کشات آب  دنیرسا برای

(. در 2006و همکاران،  نی)پاساوکو   باشادیساالم م  ینشااءها دیو تول  اهیگ دساتکیهرز و رشاد مناساب و 

بذر  میبا کشات مساتق ساهیمراحل رشاد و نمو آن در مقا نیدر چ  یپنبه در شاندونگ شامال  یکشات نشاا 

مرحله رشاد   ،یاساتفاده بهتر از دما و نور در نشااءکار لیدل( به2005شاد )دانگ و همکاران،  تریطوالن

انتهاا عملکرد پنباه داناه   رد جاهیو در نت  شیافزا  دهیو غوزه  یو طول دوره گلاده  افتادیاتفاا  م  ترعیسااار

  یصااورت مؤثرتر به  ییجذب آب و مواد غذا تریقو  ایشااهیر  سااتمیساا لیدلبه نی. همچنافتی شیافزا

ساابز   زانیپنبه اعالم کردند م  ینشاااءکار یبر رو یقیتحق  ی( ط2012صااورت گرفت. ژانگ و همکاران )

 یاز لحاظ آمار  فاوتت نیدرصااد بود و ا 85  یدرصااد و در کشاات نشااا  69 میشاادن در کشاات مسااتق

نشااء شاده از ارتفاع   اهانیخاطر نشاان کردند که گ یقیتحق یط( 2018بود. احمد و همکاران ) داریمعن

  می از کشات مساتق افتهیرشاد   اهانیبا گ ساهیدر مقا ترشیزودتر، تعداد شااخه و غوزه ب یدگیرسا  تر،شیب

 بذر در مزرعه برخوردار بودند.

در مزرعه   یطیمح  یهاتنش  نیاز شارا  اهچهیباعث فرار گ  ینشاان داده اسات که نشااءکار  مطالعات

اول فصال از    یاساترس سارما  ینشاان داد با نشااءکار  نیدر چ یچهار سااله متوال  شیآزما کی.  گرددیم

  ی گلده شااده و انتقال نشاااء دوره  کنترل یهانینشاااء در مح دیپنبه دور شااده و با اسااتفاده از تول  اهیگ

زودتر و تعاداد    یهفتاه زودتر اتفاا  افتااد. گلاده  کیا  یشاااد و دوره اول گلاده  تریهفتاه طوالن  کیاحادود  

طور  به تیفیعملکرد بذر و ک  نیداشاتند. همچن دارییتفاوت معن مینسابت به کشات مساتق شاتریغوزه ب

بذر بازده خالص  ردو عملک تیفیبهبود ک لدلیکردند. به  دایبهبود پ  مینسابت به کشات مساتق دارییمعن

پنبه در   اهی(. گ2005)دانگ و همکاران،    افتی شیدرصااد افزا 5/22  یبذر با انجام نشاااءکار دیتول یبرا
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 نیبه زم اهچهیو انتقال گ  ی. نشااءکاراشادبیحسااس م یو سابز شادن به تنش شاور  زنیمرحله جوانه

  یبه شاور  نیدوره حسااس را در بساتر مناساب رشاد کرده و در زمان انتقال به زم  اهیگ  شاودیسابب م

  باشاد یم زیکشات پنبه در مناطق شاور ن یمناساب برا  هایاز روش  یکی  یرو نشااءکار نیمقاوم باشاد. از ا

 (. 2000و همکاران  وی)

از جمله   یمحصاوالت زراع  دیاساتقرار و تول تیاز عوامل مؤثر بر موفق  یکیکاشات    خیتار گرید یساو از

  نی شااتریانجام شااد ب نی( در منطقه ورام2018و همکاران ) یکه توساان ابهر یاپنبه اساات. در مطالعه

  نی چ  بهبذر مربو    دیتول  نیشاتریو ب  بهشاتیارد 18کاشات    خیاول تار  نیمحصاول وش پنبه مربو  به چ

کاشات   خیعملکرد وش در تار  زانیم نیشاتریب گرید  یابود. در مطالعه  بهشاتیارد 30کاشات    خیاول تار

خرداد(    20کاشات سوم ) خیعملکرد وش به تار زانیم  نی( مربو  به رقم مهر و کمتربهشاتیارد 10اول )

و وزن وش تاک بوتاه   ناهتعاداد غوزه در بوتاه، وزن هزار دا نیوکمتر  نیشاااتریمربو  بود. ب نیباه رقم ورام

  ن یباالتر یگریمحققان د(.  2012و همکاران،   یدسات آمد )فرامرزکاشات اول و ساوم به  خیاز تار بیترتبه

در هکتاار از رقم   لوگرمیک  1600  زانی( باه مبهشاااتیارد  15کااشااات اول )  خیعملکرد کال وش را در تاار

  د گردیمصارف آب م  ییکارا شیافزاباعث    ینشاا کشات (. 2013و همکاران،   یقیدسات آمد )صادخرداد به

 ازیپ   یدر منطقه مشاهد اعالم کردند که در کشات نشاا   ازیپ   ینشااءکار  یبر رو یشایآزما  یمحققان ط

متر مکعب آب در هکتار تا مرحله انتقال نشاااء به مزرعه   3678در مزرعه،  مینساابت به کشاات مسااتق

 (.1394 ،ینیو خواجه حس ینیشد )حس ییجوصرفه

اسات   خشاکمهیدر مناطق خشاک و ن  ژهیوبه  یآب یکشااورز یعامل محدودکننده برا کیآب  کمبود

  جهیو در نت  رانیو بارش در ا  لیو تعر  پتانسا  ریتبخ شیمنجر به افزا  ریاخ  یهادر دهه زین  میاقل  رییو تغ

(. 2020 ران،و همکا  انیشاده اسات )بنا ینیرزمیو کاهش ساطح آب ز  ینیرزمیز  یهااساتفاده مازاد از آب

  خشاکمهیمناطق خشاک و ن یکارآمد اساتفاده از آب در کشااورز یهاوهیرو، اتخاد و توساعه شا نیاز ا

کشاات  یساانجمنظور امکانمطالعه به نیا  ن،یمناطق کمک کند. بنابرا نیدر ا  دیتول  یداریبه پا  تواندیم

بذر و  میکشات مساتق یالگوکاشات و دو   حیتار  ریآب پنبه تحت تأث یوربهره  زانیم یپنبه و بررسا  ینشاا 

 در شهرستان دارب، استان فارس انجام شد.  ینشاءکار
 

 هامواد و روش

  یی ایطول جغراف  ،یشامال قهیدق 47درجه و  28  ییایدر شاهرساتان داراب با عرج جغراف  شیآزما نیا

  ن یانگیو م  یبا بافت لوم شان  یدر خاک  ایمتر در ساطح در 1115و با ارتفاع   یشارق قهیدق 17درجه و  57

 قلو حداکثر و حدا  یبر متر انجام شااد. متوساان بارندگ منسیز  یدساا 78/9  یو شااور 75/7  تهیدیاساا

در  گرادیدرجه سااانت 5/14و    5/30  متر،یلیم 138 بیترتبه  شیمحل انجام آزما انهیدرجه حرارت سااال
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 1ماه در جدول   کیفصال رشاد به تفک یشاهرساتان داراب در ط  ییآب و هوا  اتیبود. خصاوصا 1399ساال 

 ارا ه شد.
 

 1399خصوصیات هواشناسی داراب طی فصل رشد پنبه در سال  -1جدول 

 سال 
مجموع  

 بارش 

متوسن حداکثر   

 درجه حرارت 

متوسن حداقل  

 درجه حرارت 

متوسن   

 رطوبت 

ساعات  

 آفتابی

مجموع  

 تبخیر

 مترمیلی  درصد   گراد سانتی  مترمیلی 

 125/3 214/8 61  10/8 23/6  158/7 فروردین 

 244/2 315/4 43  15/8 31/9  24/5 اردیبهشت 

 356/2 360 26  21/3 40/5  2/6 خرداد

 375/1 348/2 27  25/4 41/5  1/3 تیر

 365/1 325/2 32  26/7 42/5  0 مرداد

 339/7 330/1 25  23/4 37/8  0/4 شهریور 

 232/6 309/2 25  16 33/4  0 مهر 

 128/3 272/7 38  10/2 27/3  7 آبان 

 2563/2 3511/1 38  14/5 30/5  258/4 سالیانه 

 

اجرا   1399در ساه تکرار در ساال    یدر قالب طرح بلوک کامل تصاادف  لیصاورت فاکتوربه  شیآزما نیا

روزه و کشات  45و   35کشات در ساه ساطح کشات نشااء    یهاساتمیشاامل سا  شیآزما  یشاد. فاکتورها

 خرداد بود. 15و  بهشتیارد 30و  15انتقال نشاء و کشت بذر در سه سطح  خیپنبه و تار میمستق

  عملیات   ،(پاییز فصال  در عمیق شاخم)  اولیه ورزیشاامل عملیات خاک یشایمزرعه آزما  یساازآماده

 زدن  صاورتو عملیات آماده ساازی بساتر کشات به  زدندیساک  و متوسان عمق  با  شاخم) ثانویه ورزیخاک

  ابق مط  ییایمیشا  کودهای اعمال  و( بهار  اوایل در متر  ساانتی  75  فاصاله  با شایار  ایجاد و تساطیح  هرس،

 130و  پلیدر هکتار کود ساوپرفسافات تر لوگرمیک 150در هکتار کود اوره،   لوگرمیک 200عرف منطقه )

با شاش   یها( صاورت گرفت. بذور و نشااء پنبه رقم گلساتان در کرتمیصاورت ساولفات پتاسابه لوگرمیک

در تمام  متریساانت  20 فیرد یو رو  متریساانت 75 فیخن به طول هفت متر با در نظر گرفتن فاصاله رد

در گلخانه   تریل  یلیم 50با حجم   ینشااا   یهاینیروزه در ساا  45و  35کشاات شااد. نشاااء پنبه   مارهایت

 یاصال نیانتقال به زم  خیروز قبل از تار 4گلخانه   رونیب  نیساازگار نمودن نشااءها به شارا یشاد. برا دیتول

  ی اصال نیانتقال نشااءها به زم ن،یچنشادند. هم یدارآزاد نگه  یگلخانه خارل و در فضاا  ینشااءها از فضاا

کشت  ساتمیتراکم کاشات مناساب در سا  یابیمنظور دساتانجام شاد. به یکارگر یرویو با ن  یصاورت دساتبه

عدد بذر در هر چاله کشات شاد که بعد از سابز   5تا   3هزار بوته در هکتار(، در حدود    66)تراکم   میمساتق
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بالفاصاله پس   زین یاری. آبدیگرد میتنک تنظ اتیعمل  بامورد نظر   یهاتراکم  یشادن در مرحله چهار برگ

و از مرحله اساتقرار به   کباریهر ساه روز   اهچهیتا زمان اساتقرار گ یبعد  هاییاریاز کشات انجام شاد و آب

هرز از علفکش سوناالن  هایمنظور کنترل علف. بهدیانجام گرد بارکیروز    10تا  7هر    یبیطور تقربعد به

 اتیعمل  یشایاده شاد و در طول فصال رشاد رودر هکتار به صاورت قبل از کاشات اساتف تریل 5/3به مقدار 

 زیکرم غوزه و شااته( ن  پس،یمبارزه با آفات متداول پنبه )تر یانجام گرفت. برا یبه صااورت دساات نیوج

 .شده صورت گرفت هیتوص  یهاوهیبه ش  ییایمیمبارزه ش

ارتفاع بوته، شااخص ساطح برگ، تعداد غوزه در بوته، وزن  یریگاندازه  یفصال رشاد، برا یانتها در

 نییتع  یانتخاب شاد. برا  یصاورت تصاادفبوته به  5  ،یاهیپس از حذف اثر حاشا یشایغوزه از هر کرت آزما

  یدرصااد اسااتقرار نشاااءها در مزرعه، دوهفته پس از انتقال نشاااءها به مزرعه، شاامارش انجام شااد. برا 

انجام شاد.    فیحذف و شامارش از چهار رد  هیحاشا  یاز خطا  یریجلوگ یبرا هیحاشا فیشامارش دو رد

د.  داده شاا قیتطب هیپنبه شاامارش و با شاامارش اول  یهابوته زین  ییدر روز برداشاات نها  نانیجهت اطم

شاد. درصاد   یریگمتر اندازه کیدر   کیبا اساتفاده از پالت   زین  یعملکرد وش و درصاد زودرسا ن،یهمچن

 به دست آمد.  1با استفاده از معادله  زین یزودرس

 عملکرد چین اول و دوم( = درصد زودرسی   / )عملکرد کل ×  100             :      1 معادله

 زان ی( بر مکیلوگرم در هکتار( )Y)  نهایی وش عملکرد    میتقس  قی از طر(  WUE)   1بمصرف آ  کارایی 

 (. 2006)گاش و همکاران،  ( محاسبه شدمکعبمتر) (CWR) 2آب مصرفی کل 
 .CWR WUE=Y-1:                                       2  معادله

با کمک   هانیانگیم سااهیو مقا  4/9نسااخه   SASآماری   یتفاده از نرم افزارهاساابا ا  انسیوار هیتجز

 درصد صورت گرفت. 5دانکن در سطح احتمال  یاآزمون چند دامنه
 

 نتایج و بحث

  (،>01/0p)کشات   ساتمیسا  ریتحت تأث  انس،یوار هیتجز  جیشااخص ساطح برگ با توجه به نتا: سطح  بر 

(. 2قرار گرفات )جادول    (>01/0p)و برهمکنش هر دو عاامال  (  >01/0p)کااشااات و انتقاال نشااااء    خیتاار

شااخص ساطح   نیشاتریبذر پنبه ب میمساتقروزه و کشات  35  یبا نشااءها ساهیروزه در مقا 45  ینشااءها

 باًیتقر  یشاااخص سااطح برگ در نشاااءکار  نیانگیم ،یطورکل(. به3کردند )جدول   دی( را تول24/2برگ )

مطالعات نشاان داده اسات که کشات   یداشاته اسات. برخ  شیافزا میدرصاد نسابت به کشات مساتق 31/18

شاخص  شیو افزا  شتریبرگ ب دیتول  جهیتوده و درنت ساتیز  دیسارعت رشاد، تول شیپنبه باعث افزا  یینشاا

 
1. Water use efficiency 

2. Crop water requirement 
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 دیشااخص ساطح برگ تول  نیشاتریعالوه، ب(. به2018گردد )احمد و همکاران،    یساطح برگ در پنبه م

خرداد  15 خیبا تار  یداری( بوده اسات که اختالف معن16/2)  بهشاتیارد 30کاشات   خیشاده متعلق به تار

 45  ینشاان داد که نشااءها زیکاشات و انتقال نشااء ن  خیکشات و تار  ساتمی( نداشات. برهمکنش سا07/2)

که ( 1کردند )شاکل  دیشااخص ساطح برگ را تول  نیشاتریب  بهشاتیارد 30  خیشاده در تار  کاشاتروزه 

 شیدرصاد افزا 96/36  خیدر همان تار میشاده توسان کشات مساتق دینسابت به شااخص ساطح برگ تول

توساعه برگ و در   شیمطلوب باعث افزا یرشاد  یهاشااخص  نیشارا نیدر ا  رسادیاسات. به نظر م  افتهی

شااخص ساطح برگ   ،یطور کل(. به2008شاده اسات )دنته و همکاران،   یباالتر  برگشااخص ساطح   تینها

خرداد اختالف  15و   بهشاتیارد  30 خیروزه کاشات شاده در تار 45و  35  یشاده توسان نشااءها دیتول

 نداشتند.    گریکدیبا   یداریمعن

  خ ی درصاد و تار   ک ی  ی کشات در ساطح آمار   ساتم ی نشاان داد که سا انس ی وار  ه ی تجز   ج ی نتا :  ارتفاع گیاه 

(.  2بر ارتفاع پنبه داشات )جدول    ی دار ی معن  ر ی پنج درصاد تأث  ی کاشات و انتقال نشااء در ساطح آمار 

  ی ( دارا متر ی ساانت  96/ 78روزه )   45  ی ها ( نشااء 3)جدول   ن ی انگ ی م  ساه ی اگرچه با توجه به جدول مقا 

  95/ 17روزه )   35  ی با نشااااءها   ی دار ی نشااااءها اختالف معن   ن ی بودند اما ارتفااع ا   ی شاااتر ی ارتفااع ب 

درصااد نساابت به کشاات   2/ 71 ی اءکار ارتفاع پنبه در نشاا  ن، ی انگ ی طور م ( نداشااتند. به متر ی سااانت 

  97/ 44)   بهشات ی ارد   30کاشات    خ ی ارتفاع در تار   ن ی شاتر ی ب   ن، ی . همچن افت ی  ش ی بذر پنبه افزا   م ی مساتق 

اظهار داشاتند که شااخص ساطح    ز ی ( ن 2019(. زانگ و همکاران ) 3آمد )جدول  سات د ( به متر ی ساانت 

  ی پنبه و بهبود اسااتفاده از انرژ   ی مناسااب کانوپ   ع ی از توز   نان ی اطم  ی مناسااب برا   اه ی برگ و ارتفاع گ 

  د ی شاده پس از برداشات گندم زمساتانه مف   ی پنبه نشااءکار  ت ی ف ی عملکرد و ک  ن ی و همچن   ی د ی خورشا

( ی بذر )سنت  م ی شده با کشت مستق  ی پنبه نشاءکار   ی ها و عملکرد بوته  ی ش ی رشد رو   ن ی است. رابطه ب 

از کشات    شاتر ی روز ب   45 باً ی شاده تقر   ی نشااءکار  ی ها که زمان رشاد کل بوته  یی جا متفاوت اسات. از آن 

 ن ی شااده تحت شاارا  ی نشاااءکار   ی ها بذر پنبه بود، ارتفاع بوته و شاااخص سااطح برگ بوته  م ی مسااتق 

 بود.   م ی از کشت مستق   شتر ی ب   ی سطح   ی قطره ا   ی ار ی آب 

سیستم کشت و  که تنها اثر اصلی  داد  نشان   (2)جدول    جدول تجزیه واریانس:  درصد بوته استقرار یافته

نشاءها در مزرعه مؤثر بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین تاریخ کاشت و انتقال نشاء بر درصد استقرار  

به مزرعه   هاای خود را در خزانه گذرانده و نشاء آن ی گیاهچهکننده عملکرد و رشد گیاهانی که دوره

پس   یاولیه به محین مزرعه و درصد استقرار گیاه در روزهای هاشود، میزان سازگاری آن انتقال داده می

انتقال می تعییناز  نهایت عامل  تراکم در مزرعه میباشد که در  بر  نتایج مقایسهکننده  میانگین   باشد. 

درصد(    18/87و    44/86ترتیب  )بهروزه درصد استقرار باالتری    45و    35  های خوبی نشان داد که نشاءهب

 (. 3 داشتند )جدول درصد( 39/55کشت مسقیم بذر پنبه )نسبت به 
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 پنبه   ء انتقال نشا کاشت و  سیستم کشت و تاریخ  نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات کمی پنبه تحت تأثیر    - 2  جدول 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی 
وزن   نیانگیم منابع تغییر 

 غوزه تک 

 غوزه تعداد 

 در بوته

درصد بوته 

 استقرار یافته
 ارتفاع 

شاخص 

 سطح برگ

2 /0 ** 82 /4 ns 12 /56 ** 68 /6 ns 01 /0 ns 2 تکرار 

19 /0 ** 64 /11 * 66 /2962 ** 01 /25 * 38 /0  سیستم کشت  2 **

18 /0 ** 01 /9 ** 2 /176 ** 73 /37 ** 11 /0  انتقال نشاء کاشت و تاریخ  2 *

01 /0 ns 5 /3 ns 86 /20 ns 37 /3 ns 11 /0  انتقال نشاء   کاشت و   × تاریخ   سیستم کشت  4 **

03 /0 05 /2  68 /8  19 /4  02 /0  خطا  16 

 ضریب تغییرات    6/ 8 4/ 15 7/ 86 5/ 42 6/ 72

 دار می باشد.: عدم وجود اختالف معنیnsدار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و ترتیب نشانگر معنی** و * : به

 

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

 .پنبه ءنشا

وزن تک  نیانگیم

 )گرم(  غوزه 

تعداد غوزه 

 در بوته

درصد بوته 

 استقرار یافته

 ارتفاع 

 (مترسانتی)

شاخص سطح 

 برگ
 تیمارهای آزمایشی 

 کشت  ستمیس     

41 /4 ab 31 /26 ab 44 /86 a 17 /95 ab 09 /2 b روزه   35 نشاء 

56 /4 a 61 /27 a 18 /87 a 78 /96 a 24 /2 a  روزه   45نشاء 

27 /4 b 35 /25 b 39 /55 b 44 /93 b 83 /1 c  کشت مستقیم 

 انتقال نشاء  کاشت و   خیتار     

27 /4 b 33 /25 b 44 /75 b 56 /93 b 94 /1 b 15   اردیبهشت 

55 /4 a 29 /27 a 14 /81 a 44 /97 a 16 /2 a 30 اردیبهشت 

42 /4 ab 65 /26 ab 43 /72 c 39 /94 b 07 /2 ab 15 خرداد 

 داری در سطح پنج درصد بر مبنای آزمون دانکن دارند.در هر ستون، اختالف آماری معنینامشابه های دارای حروف میانگین

 

 
 بر شاخص سح  بر  پنبه  پنبه ءانتقال نشاکاشت و اثر برهمکنش سیستم کشت و تاریخ  -1شکل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

روزه 35نشاء  روزه 45نشاء  کشت مستقیم

 
بر
  
سح
ص 
اخ
ش

سیستم کشت

ءانتقال نشاکاشت وتاریخ

اردیبهشت 15
اردیبهشت30

خرداد15
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که با توجه    به مزرعه اسات نشااءها، تاریخ انتقال  کننده در اساتقرار بوتهامل تعیینوترین ع مهمیکی از 

  14/81برای دساتیابی به بیشاترین درصاد اساتقرار بوته )  تاریخ  ترین، مناساببه نتایج مقایساه میانگین

به مزرعه صاد( در 43/71اواسان خرداد )هایی که در نشااء. درصاد اساتقرار بوداواخر اردیبهشات   درصاد(

نتایج    درصااد از نشاااءهای انتقال یافته در اواخر اردیبهشاات کمتر بودند. 11تقریباً    ،منتقل شااده بودند

تواند  باشاد. نشااءکاری میم میمطالعات پیشاین نیز حاکی از برتری نشااءکاری نسابت به کشات مساتقی

را کاهش دهد و اسااتقرار گیاه را از  داری عملکرد را افزایش دهد. میزان اسااتفاده از بذر  صااورت معنیبه

(. اسااچرادر  2000طریق حذف اثرات مضاار طبیعی پیش از انتقال نشاااء بهبود بخشااد )یو و همکاران، 

شاود. زمانی که بذر در بساتری با بافتی  ( بیان کرد نشااءکاری سابب بهبود اساتقرار در گیاهان می2000)

شاود و گیاهچه به زمین در داخل گلخانه کشات میها  شاده و عاری از آفات و بیماریمناساب و اساتریل

شاود امکان ادامه حیات برای آن گیاهچه در صاورت آسایب ندیدن ریشاه بیشاتر از بذری اسات  منتقل می

 یبر رو یقیتحق  ی( ط2012ژانگ و همکاران )شااود.  صااورت مسااتقیم در خاک مزرعه کشاات میکه به

 85  یدرصاد و در کشات نشاا   69 میدر کشات مساتق سابز شادن  زانیپنبه اعالم کردند م  اهیگ  ینشااءکار

 گزارش شد.  داریمعن  یتفاوت از لحاظ آمار  نیدرصد بود و ا

و تاریخ کاشات و انتقال سایساتم کاشات دهد که نتایج تجزیه واریانس نشاان می: پنبه  غوزهو وزن  تعداد 

تعداد  بیشاترین  (.  2  )جدول داشاتندپنبه  غوزهو وزن تک   در بوته غوزهتعداد  معنی داری بر  تأثیرنشااء  

داری با  دسات آمد که اختالف معنیروزه به45نشااءهای  در گرم(  56/4)  غوزه( و وزن تک 61/27) غوزه

تعداد  از ساوی دیگر، بیشاترین    (.3 جدول) ندنداشاتگرم(   4/4عدد و  3/26ترتیب )بهروزه  35نشااءهای  

پنبه تحت تأثیر تاریخ کاشات و انتقال نشااء در اواخر اردیبهشات به دسات  غوزهو وزن تک  در بوته غوزه

مطالعات با    یاگرچه بر اسااس برخ  (.3داری با تاریخ اواسان خرداد نداشات )جدول  آمد که اختالف معنی

مواد   شاااود،یمحساااوب م  یمواد فتوسااانتز  رهیو ذخ  افاتیادر  یمنبع برا  کیاتعاداد غوزه کاه    شیافزا

وزن   نیانگیم  جهیشاده و در نت میتقسا یشاتریب  یهاتعداد غوزه نیب  اهیه توسان گشاد دیتول  یفتوسانتز

کم   اریبسا  راتییدامنه تغ لیدلن رابطه بهیمطالعه ا نی(، اما در ا1985اسات )گاردنر،    افتهیغوزه کاهش  

اثر سان نشااء در زمان انتقال بر عملکرد  ی( در بررسا2011تعداد غوزه مشااهده نشاد. وانگ و همکاران )

روزه بوده اسات به  50نشااء  یعنیسان باالتر نشااء  ماریتعداد غوزه مربو  به ت  نیشاتریداشاتند ب انیپنبه ب

که   رسادینظر مه اسات. بهکمتر بود نینشااءها نسابت به سان نیار ایدر اخت  یشاتریکه زمان ب لیدلنیا

کاهش تعداد غوزه در تک بوته شاده اسات.   جهیباعث کاهش طول دوره رشاد و در نت  یدر نشااءکار ریتأخ

برخوردار    تیخرداد از دو مز 15ماه زودتر منتقل شاادند نساابت به انتقال در  کیکه   یاهانیدر واقع، گ

فرصات ساازگار شادن را داشاته اسات   اهچهیتر بود و گهوا مطلوب  یزمان انتقال، دما  در کهنیبودند. اول ا

اند. از  شاده  یهوا باال بود و نشااءها پس از انتقال دچار شاوک حرارت  یکه در اواسان خرداد ماه دماحال آن
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شاده   لتقمن رتریکه د  یاهانیگ یبرا  یتیهوا محدود  یو سارما  زهییپا  یفصال رشاد بارندگ  یاز انتها  یطرف

 .  شدیبودند محسوب م

، تاریخ کاشات و (>01/0p) دار سایساتم کشاتحاکی از تأثیر معنیتایج تجزیه واریانس  ن: عملکرد وش

بیشااترین    (.4بر عملکرد وش بود )جدول  ( >05/0p) و برهمکنش هر دو تیمار (>05/0p)انتقال نشاااء  

دسات آمد که نسابت به کیلوگرم در هکتار به 4/2862روزه به میزان   45عملکرد وش توسان نشااءهای  

از ساوی دیگر، بیشاترین عملکرد وش   الف(. 2درصاد افزایش داشات )شاکل  7/21کشات مساتقیم بذر  

مشاهده شد که کیلوگرم در هکتار(    6/2694)تحت تأثیر تاریخ کاشت و انتقال نشاء در اواخر اردیبهشت  

برهمکنش   .ب( 2)شکل   داری نداشتکیلوگرم در هکتار( اختالف معنی 9/2575با تاریخ اواسن خرداد )

روزه که در اواخر   45دو تیمار سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء نیز نشاان داد که نشااءهای  

را تولید کردند    گرم در هکتار(کیلو 3099) اند، بیشااترین عملکرد وشاردیبهشاات به مزرعه انتقال یافته

 .پ(  2درصد کاهش یافت )شکل   6/7 عملکرد وش  ،که با تأخیر تاریخ کاشت این نشاءها )اواسن خرداد(

کیلوگرم در هکتار( و  8/2308کمترین تولید وش نیز به کشات مساتقیم بذر پنبه در اواخر اردیبهشات )

پنبه در شاندونگ   یدر کشات نشاا   ج،ینتا نیا مشاابه کیلوگرم در هکتار( داشات. 1/2352اواسان خرداد )

شااد )دانگ و   تریبذر طوالن میبا کشاات مسااتق  سااهیدر مقاپنبه مراحل رشااد و نمو  ،نیدر چ  یشاامال

 ترعیمرحله رشاد سار  ،یاساتفاده بهتر از دما و نور در نشااءکار لدلیبه گری(. از طرف د2005همکاران، 

 شیعملکرد پنباه داناه افزا  جاهیو در نت  ابادیایم  شیافزا  یدهو غوزه  یاتفاا  افتااده و طول دوره گلاده

 تریقو  ایشاهیر ساتمیسا لدلیبه  ی(. ثابت شاده اسات که در نشااءکار2005)دانگ و همکاران،    ابدییم

اجازه کشات زودتر را به   ینشااءکار  نی. همچنردگییصاورت م یصاورت مؤثرترهب  ییجذب آب و مواد غذا

و  ی(. طهماساب2007)دانگ و همکاران،  شاودیم  دهیو غوزه  یگلده  ورهد شیو سابب افزا  دهدیزارع م

خرداد بود.  20از   شاتریب  بهشاتیارد 30  ینشااءکار خیکردند عملکرد وش در تار  انی( ب1379همکاران )

تعداد غوزه در   شیاول با افزا ینشااءکار  خیدر تار  اهیگ یشایرو  یاجزا  شیو افزا شاتریطول دوره رشاد ب

  می اظهار داشاتند عملکرد وش در کشات مساتق نهمچنی هاش عملکرد وش شاده اسات. آنیبوته سابب افزا

 20در   افتهیمشاابه هم و باالتر از عملکرد وش در نشااء انتقال   بهشاتیارد 30در   افتهیبذر و نشااء انتقال 

روزه پنبه و  30و   20  ینشااءها دیبا تول  یشایآزما  یط زی( ن2013ان )و همکار نگی. ساباشادیخرداد م

روزه در هر دو   20  یمشااخص کردند که نشاااءها  یم 5و   لیآپر 24  خیدر دو تار مزرعه به  هاانتقال آن

   ت تاریخکشدر  ،نیروزه داشتند. همچن 30  ینسبت به نشاءها یعملکرد باالتر یعملکرد و اجزا  خیتار
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سیستم کشت پنبه تحت تأثیر    عملکرد وش، درصد زودرسی و کارایی مصرف آبنتایج تجزیه واریانس    -4  جدول

 پنبه ءانتقال نشاکاشت و و تاریخ 

درجه  میانگین مربعات

 آزادی 
 منابع تغییر 

 عملکرد وش ی درصد زودرس کارایی مصرف آب 

0004 /0 ns 79 /7 ns 01 /10220 ns 2 تکرار 

056 /0 ** 02 /45 ** 07 /605412  سیستم کشت  2 **

0056 /0 * 35 /2 ns 48 /111432  انتقال نشاء کاشت و  تاریخ 2 *

0032 /0 * 94 /25 * 08 /60750  انتقال نشاء کاشت و × تاریخ  سیستم کشت   4 *

0009 /0  03 /6  07 /19681  خطا  16 

 ضریب تغییرات    7/ 44 6/ 9 5/ 18

 باشد.دار می: عدم وجود اختالف معنیnsدار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و ** و * : به ترتیب نشانگر معنی
 

 

  

 
برهمکنش سیستم کشت و تاریخ و  )ب( پنبه ءانتقال نشا کاشت و و تاریخ)الف( اثر سیستم کشت  -2شکل 

 بر عملکرد وش پنبه)پ(  پنبهکاشت و انتقال نشاء 
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ا  لوگرمیک  3521عملکرد    لیااواخر آپر بود و  اوا  خیرقم در تاار  نیدر هکتاار   3390باه    یم  لیاانتقاال 

 .دیدر هکتار رس لوگرمیک

که درصاد زودرسای پنیه تنها تحت تأثیر سایساتم کشات   نتایج تجزیه واریانس نشاان داد  :درصطد زودرسطی

(01/0p< )و برهمکنش سایساتم کشات و تاریخ کاشات و انتقال نشااء (05/0p<)   (.4قرار گرفت )جدول 

بیشاتر از کشات روزه  45و   35نشااءهای  درصاد زودرسای در    ه میانگین حاکی از آن بود کهسانتایج مقای

درصد نسبت به کشت   2/6ه درصد زودرسی  بمساتقیم بذر پنبه بود و به طور میانگین با کشت نشاءی پن

درصاد زودرسای پنبه در شارایطی به دسات از ساوی دیگر، بیشاترین   .الف(  3)شاکل   مساتقیم افزایش یافت

و با    ب( 3درصاد( به مزرعه منتقل شادند )شاکل   3/68روزه در اواخر اردیبهشات ) 45آمد که نشااءهای  

داری را داشات. درصاد زودرسای پنبه در کشات مساتقیم بذر پنبه در هر ساه تاریخ کاشات اختالف معنی

ی اساترس سارمای اول فصال از گیاه پنبه دور راکءسااله متوالی در چین نشاان داد با نشاا  4یک آزمایش  

شاده و با اساتفاده از تولید نشااء در محین های کنترل شاده و انتقال نشااء دوره گلدهی حدود یک هفته 

تر شاد و دوره اول گلدهی یک هفته زودتر اتفا  افتاد. گلدهی زودتر و تعداد غوزه بیشاتر نسابت طوالنی

داری نسابت به اشاتند. همچنین عملکرد بذر و کیفیت بطور معنیداری دبه کشات مساتقیم تفاوت معنی

دلیل بهبود کیفیت و عملکرد بذر بازده خالص برای تولید بذر با  هکشااات مساااتقیم بهبود پیدا کردند. ب

( نشاان دادند  2006(. ساان و وانگ )2005درصاد افزایش یافت )دانگ و همکاران،  5/22انجام نشااءکاری  

و همکاران که اسااتفاده از نشاااءکاری پنبه زودرساای محصااول را افزایش داده اساات. هرچند جواهری  

( نشاان داد که درصاد زودرسای پنبه در روش نشااءکاری و کشات مساتقیم بذر مشاابه بوده اسات. 1379)

های متداول ( نیز در بررسای زودرسای محصاول بیان کردند که در تاریخ1379طهماسابی و همکاران )

کاشات اساتفاده از نشااءکاری برتری نسابت به کشات مساتقیم نداشات اما اگر به دالیلی کشات پنبه به 

 بیافتد استفاده از نشاءکاری تا حدودی برای زودرسی محصول مطلوب است.تأخیر 

 کشاات سااتمیساا، تحت تأثیر نتایج تجزیه واریانسکارایی مصاارف آب با توجه به : کارایی مصطرف آب 

(01/0p<( تااریخ کااشااات و انتقاال نشااااء ،)05/0p<( و برهمکنش هر دو تیماار )05/0p<)  قرار گرفات

(. نتایج مقایساه میانگین نشاان داد که بیشاترین کارایی مصارف آب تحت تأثیر سایساتم کشات 4)جدول  

داری با ساایر ساطوح  دسات آمد که اختالف معنیکیلوگرم در مترمکعب( به  66/0روزه ) 45در نشااءهای  

درصاد نسابت به کشات   25طورکلی، نشااءکاری کارایی مصارف آب پنبه را تقریباً الف(. به  4اشات )شاکل د

کیلوگرم در مترمکعب( بهبود داد. از سااوی دیگر، بیشااترین کارایی مصاارف آب پنبه 50/0مسااتقیم )

وگرم در کیل58/0کیلوگرم در مترمکعب( و اواسان خرداد ماه )61/0ترتیب در تاریخ اواخر اردیبهشات )به

 ب(. 4دست آمد )شکل  مترمکعب( به
 



 101                                                                                                                                                      جعفری      لیال

  
 برهمکنش سیستم کشت و تاریخ کاشت و انتقال نشاء و اثر سیستم کشت )الف(  -3شکل 

 درصد زودرسی پنبه ( بر ب) پنبه

 

کارایی مصارف آب بیشاترین    و انتقال نشااء نیز نشاان داد که  کاشات خیکشات و تار ساتمیسابرهمکنش 

به مزرعه  کیلوگرم در مترمکعب(71/0)  اواخر اردیبهشااتروزه در  45نشاااءهای  که   دساات آمدزمانی به

همچنین، کارایی مصاارف آب پنبه در کشاات مسااتقیم بذر پنبه در تمامی    .(پ 4 )شااکل  انتقال یافتند

که شااراین محیطی از جمله   ییجااز آن داری داشاات.های کاشاات با سااایر سااطوح اختالف معنیتاریخ

  های کشات تقریباً مشاابه بود، میزان کارایی یزان تبخیر و تعر  برای تمامی سایساتمدرجه حرارات و م

مصاارف   کاراییبهبود   ن،یبنابرا .(2015ن، ا)هاور و همکار  بود کردعمل  ریمصاارف آب به شاادت تحت تأث

   .گذاشت  ریتأث پنبهعملکرد  شیبود که بر افزا  یعوامل  ریتحت تأث یکارءنشا نیآب در شرا

  ی تا حدود  شیدر هر دو آزما  ینشااءکار  یمارهایدر ت  یمصارف یاریذکر اسات که مقدار آب آبالزم به 

مصارف   دمانران یهمبساتگ  ،یداشات. به طور کل یداریتفاوت معن  میمتفاوت بود، اما نسابت به بذر مساتق

 شیافزا یثر براؤم یعنوان روشاتواند بهیم  کارینشااء. از مخرل کسار اسات شاتریآب با صاورت کسار ب

 میخشاک نسابت به بذر مساتق مهیدر مناطق خشاک و ن  یآب یکشااورز  یمصارف آب در اراضا  کارایی

بذر و اسااتقرار    یزنجوانه یبرا  یاریکاهش مقدار آب آب  لیتواند به دلیمآن  دیمف  . تأثیرشااود  اسااتفاده

حسااس بوده و   یرشاد به شاور  هیبذر چغندرقند در مراحل اول رایزرشاد باشاد،   هیمحصاول در مراحل اول

( 1393و همکااران )  یدهقاان  (.2020و همکااران،    یدارد )خزاع   ازیان  یادیاز  یاریازدن باه آب آبجواناه یبرا

گزارش کردند که   یو نشاا  میمصارف آب پنبه در کشات مساتق  ییکارا  یبررسا  یبرا  یشایآزما  یطنیز 
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 7276متر مکعب در هکتار به  9674از   یسااابب کاهش آب مصااارفروزه پنبه  40نشااااء    ینشااااءکار

حداقل دو   بهروزه   40نسابت به نشااء    یاصال نیبذر در زم میمترمکعب در هکتار شاد. روش کشات مساتق

 دارد. ازین شتریب یاریمرتبه آب 3تا  
 

  

 
 

 برهمکنش سیستم کشت  و )ب(  پنبهانتقال نشاء  کاشت و اثر سیستم کشت )الف( و تاریخ -4شکل 

 )پ( بر کارایی مصرف آب پنبه پنبهو تاریخ کاشت و انتقال نشاء 
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 گیری کلینتیجه

مطرح   ایخشک دنمهیدر مناطق خشک و ن  یاز معضالت مهم بخش کشاورز  یکیعنوان  بحران آب به

مصرف آب از طر  مختلف وجود   ییکارا شیاز افزا ریبه غ   یراه  یفعل نیرو، با توجه به شارا نیاسات. از ا

واحد آب   یازامحصاول به  شیها افزااز آن  یکیوجود دارد.    یکل  ریآب دو مسا  ییکارا شیافزا یندارد. برا

اسات که   یهااز راه  یکی  یهر واحد محصاول اسات. نشااءکار دیتول یبرا ازیکاهش آب مورد ن یگریو د

مصارف آب را از    ییکارا  یمطالعه، نشااءکار نیدر ا یطورکلمهم را هموار کند. به نیبه ا دنیرسا  تواندیم

 میمطالعه کشت مستق نین در ایعملکرد پنبه بهبود داد. همچن  شیو افزا  اهیگ یکاهش آب مصرف  قیطر

اندازه آب  کینشاااء و بذر تازه کشاات شااده به  نیشاارا نیبذر و انتقال نشاااء همزمان انجام شااد و در ا

در انتها برداشات زودتر محصاول    رودیانتظار م  یها با هم اسات ولآن یاریمدار آب  یعنی  کنندیم  افتیدر

رشاد   یاهیکه در پنبه گ ییجاشاود. از آن هآب در مزرع   زانیدر م ییجوصارفهسابب    یاز کشات نشاا 

  یی محصاول ادامه دارد، برداشات نها دیاجازه دهد تول  ییآب و هوا نیکه شارا  ینامحدود اسات و تا زمان

  یآب مصرف شده در مزرعه برا   زانیم  یعنیزمان صورت گرفت   کیدر   یو نشا  میمحصول کشت مستق

انتهاا در مزرعاه برخالف   ا تاااز ابتاد  یاریاآب  یدارهااما  یعباارتبرطبق انتظاار کمتر نبود باه  یکشااات نشاااا 

 لیدلبه  شااتریب  نیشاارا  نیمصاارف آب در ا  ییکارا شیافزا  یبود، ول  یکی  سااتمیهر دو ساا  یگلخانه برا

 شیاز افزا  یناشاا  یعملکرد پنبه در نشاااءکار شیبود. افزا  ینشاااءکار ریعملکرد پنبه تحت تأث شیافزا

  ی طول دوره رشاد و دوره گلده  شیافزا لیدلمحصاول به  یدرسادرصاد زو یگریدرصاد اساتقرار بوته و د

 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 


