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  یمیشده است، اثررر مسررتق ینیب شیپ ییمدل آب و هوا نیکه توسط چند یجهان یدما شیافزا سابقه و هدف:

توانررد بررا کاشررت  یدرجه حرارت در مزرعرره مرر   راتیینوع از تغ  نیدارد. ا  پنبه  تیفیعملکرد و ک ،یاهیرشد گ یرو

مختلررف رشررد    یو رطوبت نسب  ییدما  طیو محصول در شراشود    جادیمختلف ا یهاخیدر تار یکشاورز تمحصوال

 .بود  یهواشناس  یپنبه با استفاده از پارامترها  یدر ارقام تجار  ینمو فنولوژ  یسازمدلهدف ازاین تحقیق    .کند

آزمررایش    ،ارقررام پنبررهر بررسی اثر تاریخ کاشت بر وقرروع مراحررو فنولوژیررل و عملکرررد  منظوبه ها:مواد و روش

هررای درررد  به صورت کرت  1397در سال    (پنبه دیمکارکنده )( وپنبه با آبیاریشم آباد )هامنطقهای در دو  مزرعه

  6 انجام شد. برای برآورد تأثیر تاریخ کاشت بر فنولوژی تکرار سه های کامو تصادفی درطرح بلوكشده در قالب  

هررای فرعرری  رقم )گلستان، لطیف و سرراجدی( در کرررت سههای اصلی و روز( در کرت 15تاریخ کاشت )با فاصله 

و برداشت برای هر   قوزه شدن باز  قوزه دهی،  ،دهی گو دهی، غنچه شدن، سبز مراحو فنولوژی شاموکاشته شد.  

ها  ارانجام و برای رسم نمود  SASافزار  با استفاده از نرم  هابرداری شد. تجزیه و تحلیو داده تاریخ کاشت یادداشت

   استفاده شد.  Excel  افزاراز نرم

از کاشررت تررا    منطقررهمررورد نیرراز در هررر دو  نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعررداد روز   تحقیقات تایجن ها:یافته

کاشت، هم در منطقه کارکنررده و هررم    خیدر تار ریکه با تاد یبه طور. دار بوددرصد معنی یلرسیدگی در سطح 

  ،یتا مرحله غنچرره دهرر   روز،  3.1و    4.6به    9.1و    7شدن از    بزشم آباد، تعداد روزاز کاشت تا مرحله سهادر منطقه

روز، تررا مرحلرره   33.3و  41.9روز برره  57.9و  63.3 از ،یروز تررا مرحلرره گلررده 23.2و  29.2روز به  46و    52از  

روز    84.6و    98.1برره    بیرر برره ترت 107.7و  115، تررا مرحلرره بلررو  از 43.2و  58.3روز به  63.8و  75از  ،یگلده

در    (kg.ha 4015-1عملکرد کو وش پنبرره )بیشترین  که،  عملکرد نشان داد  میانگین    هنتایج مقایس.  افتیکاهش  

ترراریخ    از  (kg.ha 4122-1وش پنبرره )عملکرد کو    بیشترین    شم آباد  هادر  و  مربوط به تاریخ کاشت دومکارکنده  

   کاشت سوم  به دست آمد.

 
 saeedsol2416@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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درجرره روز رشررد    کرره تعررداد روز و  دیرر مشررخگ گرد  در این تحقیررقبدست آمده    جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

(1GDD  )غرروزه   ،یگررو دهرر  ،یبه مراحو مختلف رشد )سبز شدن، غنچه ده دنیرس یزراعت پنبه برا  ازیمورد ن

کاهش دوره رشررد   کهداشتند. بطوری یداریتفاوت معن گریکدیمختلف کاشت با    یهاخی( در تاریدگیو رس  یده

یافته تحقیق حاضر نشان داد کرره    روز و به تبع آن کاهش عملکرد در واحد سطح مشاهده شد. 85روز به  108از 

و ادررت ف   .داشررتندداری با هررم ی مختلف کاشت تفاوت معنیهاتاریخمورد نیاز زراعت پنبه در  1درجه روز رشد

  طیدر شرررای تجمعی کسب شررده( ها)درجه حرارتبه تفاوت درجه حرارت توان میعملکردهای محصول را  نیز 

 .نسبت داد  طول رشد پنبه  درمختلف  
 

 فاکتورهای اقلیمی و فنولوژی پنبه،  :کلیدی هایواژه 
 

 قدمه م 

 اتیرلو عم  طیمحر  پ،یاز جمله ژنوت  یآن توسط عوامو مختلف  تیفیو ک  بیرشد پنبه، عملکرد، ترک

این گیاه صنعتی مهم، بسیار گرمادوست بروده و بره هروای گررم و یرل . ردیگیقرار م ریثأ تحت ت  یزراع 

بره  یطریمح عوامرو (.2020 و همکراران،  حمید)  داردنیاز    روزه  200بدون یخبندان حداقو  فصو رشد  

 ی(. فاکتورهرا1964شروند )آالرد و برادشراو، یم میتقس ینیبشیقابو پ  ریو غ  ینیبشیقابو پ   یرهایمتغ

و  تیرفیک یهروا( رو یمجموع دما، کمبود رطوبت هروا و رطوبرت نسرب ،ی)بارندگ یکشاورز  یهواشناس

 نیکردند که در ب  انی( ب1984و همکاران )  بوئر  (.2000  ،کولفیلوفا و ن  ی)استو  عملکرد پنبه مؤثر است

دارد.  یاست که در سرعت رشد و نمو پنبه نقش اساسر یعنصر  نیتردرجه حرارت مهم،  یطیعناصر مح

 پنبره مروردمناسب در طول فصو رشرد    عیبا توز  یمتر بارندگیلیم  500و    Co  16  ساالنه باالتر از  یدما

 Co 21-27ی شریرشرد رو یدرجه حرارت روزانره، بررا  Co  15  حداقوبه    یزنجوانه  ی. پنبه برااست  ازین

دارد که بسته به جنس، تنروع،   ازین  Co  27-32به    یده  وهی( و در طول دوره م1992و همکاران،    ی)رد

بکار رفته طول دوره هر فاز متفاوت است )فائو،   یزراع   یهالیو به همان نسبت تکن  ییآب و هوا  طیشرا

رسیدن بره آب و ها در موقع  روز به طول می انجامد. غوزه  75تا    60مرحله رسیدگی غوزه بین    (.2012

نور نیاز دارند. در این مرحله تنش آب، بسیار حیاتی است که گیاه بره کمبرود رطوبرت مواجهره نشرود. 

، )مقصرودلو و همکراران  مری شرود  هاآفتاب کافی در طول روز نیز، باعث تسریع رسیدن و ترکیدن غوزه

پس  یدهو قوزه یداك در اوج گلده  عی( و دشل شدن سرCo  8/35  از  شی)ب  باال  یدماها  بروز  (.1396

و همکراران،   نگی؛ سر1982  ر،یبروعملکرد پنبه را کراهش دهرد )  یاتواند بطور قابو م حظهیاز آن، م

 کندبا استرس مواجه    یدهو غوزه  یدهتواند محصول را در دوره غنچهیم  Co  32  یباال  ی(. دماها2006

مرواد   نی(. فتوسرنتز و ترأم2008  ن،و همکرارا  اکررم قرادریرو سبب کراهش عملکررد شرود )  نیو از ا

 
1. Growing Degree Day 
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براال کراهش   یهراکمبود آب و درجه حررارت  ،یبارندگ  یجو  طیمثو شرا  یطیمح  طیبا شرا  یفتوسنتز

عملکررد پنبره را ممکرن  ی(. تفاوت در اجرزا1998  ن،ی)گوئ  ابدییم  شیغنچه و قوزه افزا  زشیو ر  افتهی

 .محصرول نسربت داد یچردره زنردگ یطر ییمختلف آب و هوا طیاست به تفاوت درجه حرارت در شرا

مختلف را از نظر تعرداد غروزه در   یهاپیژنوت  نی( وجود تنوع در ب2016و همکاران )  اهلل  میمطالعات کل

 یمنبرع برا ارزش بررا  لیرلعره  تنوع در صفات مرورد مطا  نیبوته، وزن غوزه و عملکرد وش نشان داد. ا

 ریمؤلفره ترأث  نیتریبه دصوص دما اصل  ،یطیعوامو مح  افتندیدر  نیهستند. آنها همچن  یاهداف اص ح

انجرام شرده در   قراتیتحق.  شرود  یمرپنبره  است که باعث رشد، نمو و عملکرد    اهیگذار بر رشد و نمو گ

درجه روز و مراحو رشرد و نمرو پنبره  ای ییگرما یواحدها نیرا ب  یروابط دوب  گریو مناطق د  ایفورنیکال

 pimaارقرام آپلنرد و  یکوتراه مردت رو یهرایریرداده است. مشاهدات بلند مدت ارقام اکاال و انردازه گ

بره مراحرو دراص   دنیمتوسط تعداد روز( و رس  ای)  ییگرما  یواحدها  نیب  یروابط کل  یبرد  ا،یفورنیکال

برداشرت عملکررد دروب از نظرر   یبررا  (.2002)هات مچرر و همکراران،    را به همراه داشت  یکیفنولوژ

در   نیگرم شدن مورد انتظار کره زم  یپنبه برا  یسازدر مدل  ینقش مهمنیاز حرارتی  ،  عملکرد محصول

عملکرد پنبه را ممکن است به تفراوت درجره حررارت در  یکند. تفاوت در اجزایم  یباز  ندهیآ  یهاسال

حداقو و   (.2009و همکاران،     میمحصول نسبت داد )کل  یچرده زندگ  یط  ییمختلف آب و هوا  طیشرا

گراد درجره سرانتی  34و    15ترتیب  نه زدن بذر پنبه و رشد گیاهچره برهبهترین درجه حرارت برای جوا

باشد. در مجموع از زمران گراد برای پنبه مناسب نمیدرجه سانتی 35است. البته درجه حرارتهای باالی 

درجره روز  2500ترا  2100کشد که در کو بره روز طول می 150تا  130کاشت تا رسیدن پنبه حدود 

بینی نمو فنولوژیل یا مراحو نموی گیاه اهمیت زیادی پیش  2017  )فیل و همکاران،حرارت نیاز دارد.  

سازی گیاهان زراعی تا حد زیادی تحت تأثیر های شبیهع مراده دشرل در مدلدارد، چون تولید و توزی

 خیدر تار  ریتأد  )یطیمح  طیشرا  رییتغ  (.1399  و همکاران،  )کمری  باشدزمان وقوع مراحو فنولوژی می

دار یباالتر( منجر به کراهش معنر یهابردورد مراحو مختلف رشد پنبه با درجه حرارت  قیکاشت از طر

مقدار   نیچنو هم  یدگی( غوزه و روز تا رسیی)شکوفا  دنیدرصد ترک  50روز تا    ،یدرصد گلده  50روز تا  

GDD  ت هراقاتیتحق  کاشت معمول شده است.  خیبا تار  سهیدر مقا  یدگیغوزه و رس  باز شدن  یالزم برا

 یو حتر یکره در طرول دوره برارده ییهاتفاوت یرغم برد ی( نشان داد که عل2002و همکاران )  چریم

اما تنها چند رقم وجود   گو وجود دارد،  لیغوزه از    لی  دنیرس  یبرا  ازیمورد ن  یحرارت  یتعداد واحدها

در سراسر جهان، رسند.   یگو م  نیظهور اول  ای  یدهبه مرحله غنچه  هیدارد که به طور مداوم زودتر از بق

عملکرد محصول اسرت.  یبرا  یجد  یدیمتعاقب آن تهد  ییاسترس گرما  شین با افزایگرم شدن کره زم

شرده اسرت، اثرر  ینریب شیپر ییمردل آب و هروا نیکره توسرط چنرد  یجهان  یمستند در دما  شیافزا

یکی از راهکارهای آینده جهرت مقابلره برا ایرن آن دارد.    تیفیعملکرد و ک  ،یاهیرشد گ  یرو  یمیمستق
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و رطوبرت  ییدمرا طیمحصرول در شرراتنظیم تاریخ کاشرت  ی دشکی(هاتهدید) گرم شدن هوا و تنش

به   یمختلف  یازهاین  ،یاز سازگار  یگسترده ا  فیپنبه با داشتن ط  یهاپی. ژنوتاستمختلف رشد    ینسب

رشد، نمرو، عملکررد و بلرو  درود   ی( براGDD)  درجه روز رشد  ای  یتجمع  یحرارت  یمقدار کو واحدها

اسرت. تجمرع  اهیرگ لینمو  نیتخم یشادگ مورد استفاده برا نیمتداول تررشد، –روز -درجه  .ددارن

، می؛ کلر2009و همکراران،    میکند)کل  یم  نییرا تع  ییمحصول نها  تیفیو ک  یدگیرس  ییواحد گرما  نیا

تابعی است از کلیه دواص محیطی و اثرات متقابو آنهرا رشد و نمو و عملکرد محصوالت زراعی    (2015

اما بطور کلی سرعت رشد و تولید ماده دشل در گیاهان زراعی به مجموعه عوامو اقلیمی بسرتگی دارد 

انسان   ،که  که این عوامو محیطی مؤثر بر رشد گیاه عبارتند از: نور، حرارت، رطوبت، داك و مواد غذایی

مستقیما تغییر دهد و غالبا باید شرایط را برای استفاده بهتر و بیشرتر از آنهرا   قادر است بعضی از آنها را

 وانرگ) مناسب سازد و بنابراین شنادت نحوه تأثیر این عوامو بر گیاهان زراعی ضروری به نظر می رسد

در   یدیرکل  یعامل  طیو مح  پیمحصول، اثرات متقابو ژنوت  تیو کم  تیفیلحاظ ک  از  .(2019و همکاران،

رطوبرت و برارش   ،یمانند دما، سراعات آفتراب  یطیاست. همه عوامو مح  یرقم زراع   لیعملکرد    یابیارز

بره طرور عمرده   اهیرکه سررعت رشرد گ  یبه طور  .محصول دارند  لیرشد و نمو    یرو  یمتفاوت  راتیتاث

، برا مطالعره بیشرتر  اسرت  ازین  نی(، بنابرا1991  ت،یاسم  یو ن  چیشود )ریم  کنترلتوسط درجه حرارت  

 هراپیژنوت  تیرفیدما بر عملکررد و ک  رییتغ  ریتاث  یمدل ساز  قیو بالقوه از طر  یعملکرد واقع  نیفاصله ب

گررم شردن   یپنبه برا  یسازدر مدل  ینقش مهم  نیاز حراتی گیاه، تجمع  عملکردتر شود. از نظر  لینزد

در   ینمو فنولروژ  یسازمدلهدف ازاین تحقیق  .   کندیم  یباز  ندهیآ  یهادر سال  نیمورد انتظار کره زم

 ی بود.هواشناس  یپنبه با استفاده از پارامترها یارقام تجار
 

 هامواد و روش

دسرت آوردن پارامترهرای مردل ی بهمزرعه ای بررا  شیآزما: شرایط اکولوژیكی منطقه اجرای پروژه

 11شرم آبراد در هامنطقهانجرام شرد.    1397در سال    ،شم آباد و کارکندهها  منطقهفنولوژی پنبه در دو  

درجره  54 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 55درجه و  36ییایعرض جغرافبا   یا  غرب گرگان  لومترییک

واقع شرده اسرت. متوسرط بارنردگی سرالیانه ایسرتگاه  ایمتر از سطح در 14و ارتفاع   یرقش  قهیدق  20و  

 حررارتدرجره    حرداقو  و  42حرارت  درجه    درصد، حداکثر  50-60، رطوبت نسبی  مترمیلی  550-450

و زراعرت پنبره بصرورت آبری   لوم    یکل  لتیباشد. بافت داك مزرعه از نوع سگراد میدرجه سانتی  -13

درجره   5/36ترا    36کیلومتری غرب گرگان با عرض جغرافیرائی    35کارکنده در    منطقه.  گرددکشت می

متر از سطح دریرا واقرع شرده اسرت.   11درجه شرقی و با ارتفاع    5/54تا    54شمالی و طول جغرافیایی  

 اسریدیتهباشد. بافت داك آن از نوع سیلتی لوم می .متر استمیلی  550-  700متوسط بارندگی سالیانه  
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بره دلیرو براال برودن سرطح آب زیرر  ستگاهیا  نیمتغیر است. زراعت پنبه در ا  7/5  -8داك مزرعه بین  

بار درد های یلشود. آزمایش به صورت کرتمتر، بدون آبیاری انجام می  1-3زمینی با تغییراتی حدود  

ترأثیر تراریخ کاشرت برر  برای برآورد. تکرار انجام شدسه تصادفی درهای کامو  شده در قالب طرح بلوك

کشت شد تا مراحو نمو پنبه با شرایط مختلفی از لحاظ دما و   های مختلففنولوژی، گیاه پنبه در تاریخ

رقم )گلستان، لطیرف و  3های اصلی و  روز( در کرت  15تاریخ کاشت )با فاصله    6.  فتوپریود مواجه گردد

بررای . ندشرد قررار دادهمتر  6دط به طول  4در  80×20های فرعی با آرایش کاشت ساجدی( در کرت

استفاده های متداول  ها و قارچ کشها، حشره کشها از علف کش، آفات و بیماریهای هرزمبارزه با علف

د. نبه انجرام شرورالعمو کاشت زراعت پ تغذیه گیاه نیز بر اساس دستدو مرحله آبیاری و سه مرحله  د.  ش

دهری، مراحرو فنولروژی شرامو سربز شردن، غنچرهبوته انتخابی هر کررت،    10از    پنبه  در ابتدای رشد

 30جهرت تعیرین وزن.  شرددهی، باز شدن غوزه و برداشت برای هر تاریخ کاشت یادداشت بررداری  گو

پرس از حرذف اثرر  و وشکرفصو رشد از دو دط وسط هر کرت فرعری    انتهایغوزه و عملکرد کو، در  

تعداد روز تا رسیدن به هر مرحله محاسبه و  نیاز حرارتی، برای محاسبه. ای برداشت و توزین شدحاشیه

. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار درجه روز رشد برای هر مرحله و هر تراریخ کاشرت محاسربه شرد

 .  تهیه شدو کارکنده  شم آباد گرگان  هاهواشناسی هایاقو روزانه از ایستگاهآمار دمای حداکثر و حد
 

GDD Ʃ = [(T max + T min/2)-Tb] 
 

حردااقو درجره : T min، حداکثر درجه حرارت روزانه: T max، مجموع درجه روز رشد : GDDکه در آن

های تحقیق برا اسرتفاده از نررم دادهتجزیه واریانس  باشد.می( Co 6/15) دمای پایه: Tbو  حرارت روزانه

درصرد برا هرم مقایسره  5در سطح احتمرال   LSDانجام و میانگین تیمارها با آزمون 1SAS افزار آماری

  .نددش

 

 و بحثنتایج 

 در منطقه کارکندهرشد  -روز  -نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین درجه

 (،مربعرات  میانگین)  تجزیه واریانسبدست آمده از جدول  بر اساس نتایج  : کاشت تا مرحله سبز شدن

، (1)جردول  بروددرصرد معنری دار  یرل  اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی تا مرحله سربز شردن در سرطح  

رشد متفاوت بود. -روز-درجه  3/44تا    5/61ی مختلف کاشت؛ از  هامورد نیاز در تاریخ  GDDکه  طوریبه

مشاهده  10/02/97و کمترین آن در تاریخ  09/03/97( در تاریخ 5/61) درجه روز رشد مقداربیشترین 

رشرد -روز-رقم بر درجره×نتایج نشان داد که اثر رقم و اثر متقابو تاریخ کاشتهمچنین  .(1 )شکو شد

 
1. Statistical Analysis System 



  1400(، 2( شماره )9های پنبه ایران جلد )مجله پژوهش                                                            108

نشان داد که واکنش درجه   هاداده  مقایسه میانگیننتایج  .  تا رسیدن به مرحله سبز شدن معنی دار نبود

سپس را نشان داد. تا تاریخ کاشت سوم   یافزایش  یل روندروز رشد محاسبه شده از کاشت تا سبز شدن  

را شراهد گیراه  نیاز حرارتری تجمعری    دریافتاز  با افزایش دما روند ثابتی    به ازاء هر روز تأدیر درکاشت

 یرلرشد( تا رسیدن به مرحله غنچه دهری در سرطح    روز-)درجه  اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی  بودیم.

نتایج تجزیه آماری روند کاهشی معنری داری برین درجره روز رشرد از .  (1  )جدول  درصد معنی دار بود

مورد درجه حرارت تجمعی    (.2)شکو  دهدی مختلف کاشت را نشان میهاکاشت تا غنچه دهی در تاریخ

مرورد نیراز   دمرای تجمعریمتغیر بود. بیشترین    9/376تا    9/339های مختلف کاشت بین  نیاز در تاریخ

و   10/02/1397  کاشرت  هرایترتیب در تاریخبره  6/376و    9/376برا    دهیبرای رسیدن به مرحله غنچه

ادرت ف   23/04/97و    24/03/97های   مشاهده شرد کره از نظرر آمراری برا تراریخ کاشرت  09/03/97

داری ( ادرت ف معنری25/02/97همچنین این تیمار کاشت با تاریخ کاشرت دوم ) نشان داد.داری  معنی

مربروط بره تراریخ  9/339برا   دهیمورد نیاز برای رسیدن به مرحله غنچه  GDD  کمترین مقدارنداشت.  

  23/04/97و  24/03/97، 25/02/1397    کاشرتی  هرابود که از نظر آماری برا تاریخ  08/04/97کاشت  

( تا رسیدن به مرحله گرو درجه روز رشد) اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی ادت ف معنی داری نشان نداد.

 نیراز حرارتریبیشرترین مقردار    ،3  اسراس شرکوبرر    .(1)جدول  دار بوددرصد معنی  یلدر سطح    دهی

، 23/04/97  کاشرتهرای  به ثبت رسید که از نظر آماری برا تاریخ  08/04/97  کاشت  ( در تاریخ7/535)

الزم برای   نیاز حرارتی  ادت ف معنی داری نداشت. کمترین مقدار  10/02/97و    09/03/97،  25/02/97

بره ثبرت درجره روز  7/483بره میرزان (  24/03/97)  چهارمتاریخ کاشت  دهی در  رسیدن به مرحله گو

ها نشان داد کره اثرر رقرم و اثرر متقابرو تراریخ تجزیه واریانس و مقایسه میانگیننتایج  همچنین    رسید.

بررسری  دهی معنری دار نبرود.مورد نیاز تا رسیدن به مرحله گرو  درجه حرارت تجمعیرقم بر    ×کاشت  

گلردهی را نشران مرحلره  درجه روز رشد از کاشت تا    افزایشیهم گویای روند    هامقایسه میانگین  نتایج  

حساسیت این مرحله فنولوژیکی گیاه به کسب درجه حرارت تجمعری   هدهند  این موضوع نشاندهد.  می

   است.برحسب شرایط دمایی محیط گلدهی  مرحله تا وقوع 
ترا از مرحله کاشرت  گیاه پنبه اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی  1نتایج تجزیه واریانس جدول    براساس

 هرانترایج مقایسره میرانگین داده. نشران داددرصد معنی دار   یلدر سطح    رسیدن به مرحله غوزه دهی

 دردهی  کاشرت ترا غروزهمرحلره  برین درجره روز رشرد از    یمعنری دارکه، ادرت ف    حاکی از آن است

( برای تراریخ 5/696که بیشترین نیاز دمایی )طوریبه.  (4شکو  )وجود دارد  مختلف را  کاشت  ی  هاتاریخ

پرنجم   های دوم وکره برا تراریخ کاشرتاسرت    درحرالیایرن  ( به ثبرت رسرید.  23/04/97)  کاشت آدر

از نظرر آمراری ادرت ف  2/660و  3/655 نیراز دمرایی ترتیب با میرانگین( به97//08/04و  25/02/97)

( بره ثبرت 10/02/97( برای تاریخ کاشرت اول )8/588)نیاز حرارتی  داشت. کمترین مقدار  نداری  معنی
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درجه   7/412و    512ی سوم و چهارم بترتیب به میزان  هادر تاریخ کاشت  نیاز دماییو این میزان    رسید

ی مختلرف هرابنرابراین در تاریخ. ی داری نشران نردادروز رشد بدست آمد که از نظر آماری ادت ف معن

است. بیشترین تعداد روز مرورد روز متغیر بوده  8/53روز تا    75تا مرحله غوزه دهی از    تعداد روزکاشت؛  

و کمترین آن  25/02/97روز( مربوط به تیمار )تاریخ کاشت(  75دهی )نیاز برای رسیدن به مرحله غوزه

یدن ( ترا رسرGDD)  اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی.مشاهده شد  23/03/97روز( در تاریخ کاشت    8/53)

ها نتایج مقایسات میانگین داده. (1جدول)  درصد معنی دار بود  1به مرحله رسیدگی متفاوت و در سطح  

نیز گویای روند افزایشی نیاز حرارتی گیاه تا تاریخ کاشت سوم و سپس برا کراهش ایرن رونرد در تراریخ 

تراریخ کاشرت سروم ( در  8/1118)  حررارت تجمعریبیشرترین    ر ایرن اسراسبر  های بعدی برود.کاشت

 بدین ترتیرب  مشاهده شد.  (10/02/1397)  ( در تاریخ کاشت اول5/1004( و کمترین آن )09/03/97)

از  نیراز از تاریخ کاشت سروم بره بعرد  به ازاء هر روز تأدیر در کاشت    ،نتایج گویای این مطلب است که

 تعرداد روزی مختلف کاشت،  هاتاریخکه در  طوریبه  (.5)شکو  کاسته شدتا مرحله رسیدگی    گیاهدمایی  

روز متغیر بود. بیشترین تعرداد روز مرورد نیراز بررای رسریدن بره  1/98تا    115تا مرحله رسیدگی بین  

(در تراریخ 1/98و کمتررین آن )  25/02/97( مربوط بره تیمرار )تراریخ کاشرت(  115مرحله رسیدگی )

 .مشاهده شد 24/03/97کاشت  

 
 . 1397. ( مورد نیاز از کاشت تا مراحل مختلف نمو پنبه در کارکنده GDDرشد )   –روز -ه میانگین مربعات درج   -1جدول  

 منابع تغییر 
درجه 

 آزادی 

 ( تا مرحله GDDرشد )-روز-درجه

 رسیدگی  دهی غوزه  دهی گو دهی غنچه سبز شدن

 ns90 /2558 2743/ 37** 2826/ 48 ** 1460/ 34** 55/ 08* 2 تکرار

 13544/ 57** 12556/ 52** 4138/ 92** 1822/ 75** 326/ 11** 5 تاریخ کاشت 

 a 10 41 /25 40 /1173 67 /1399 01 /3336 67 /3148دطای 

 ns86 /11 ns31 /343 ns02 /351 ns33 /192 ns 55 /27 2 رقم

 ns 31 /7 ns 62 /348 ns 93 /146 ns28 /526 ns50   /1001 10 تاریخ کشت×رقم 

 b 24 68 /19 18 /214 06 /240 36 /382 49 /927دطای 

CV%  91 /8 06 /4 01 /3 05 /3 83 /2 
 دار.دار در سطح احتمال پنج و یل درصد و عدم وجود تفاوت معنیترتیب معنی: بهnsو  **، *
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براسراس :  کارکندددهدر منطقه    اجزای عملكردنتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین عملكرد  

تراریخ کاشرت قررار معنری دار  تحرت ترأثیر  درصد  یل  در سطح  پنبه    چین اول  عملکرد  2نتایج جدول  

( در تراریخ کاشرت دوم کیلوگرم در هکتار  0/2616پنبه )اول  که بیشترین عملکرد چین  طوریبه.  گرفت

( در ترراریخ کاشررت ششررم کیلرروگرم در هکتررار 208( و کمترررین آن )کیلرروگرم در هکتررار 25/02/97)

یرل در سرطح  نیرز پنبره دومتأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد چرین   .(7  شکو)  دست آمدبه(  23/04/97)

( در کیلروگرم در هکترار 2149پنبره ) دوم. بیشترین عملکرد چین (2)جدول دار نشان داد  درصد معنی

( در ترراریخ کاشررت ششررم کیلرروگرم در هکتررار142( و کمترررین آن )10/02/97ترراریخ کاشررت اول )

ملکرد کو وش پنبره تحرت ع  2همچنین بر اساس نتایج جدول  .(7 شکو) گردید( مشاهده 23/04/97)

 ،کره  دهدمینشان    7شکو  نتایج    نشان داد.درصد معنی دار    1در سطح  تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و  

( حاصرو 25/02/97کاشرت دوم )( در تراریخ کیلوگرم در هکترار4015بیشترین عملکرد کو وش پنبه )

( در تراریخ کاشرت اول تفراوت کیلوگرم در هکتار  3871شد که از نظر آماری با عملکرد کو وش پنبه )

( در تراریخ کاشرت ششرم کیلروگرم در هکترار  350داری نداشت. کمترین عملکرد کو وش پنبه )معنی

یانس میانگین مربعات نشان داد، بررسی نتایج تجزیه وارچنین  هم  (.1  )شکو  دست آمد( به  23/04/97)

بیشرترین وزن   6شرکو  نترایج  بر اساس  (.  2)جدول    وزن غوزة پنبه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت
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ترین وزن غوزه مربروط بره تراریخ کاشرت آدرر برا و کمگرم در تاریخ کاشت اول   14/5  غوزه با میانگین

دراك  عی( و دشل شدن سرCo 8/35 از شی)ب باال  یدماها  بروز  بدست آمد.(  14/4میانگین وزن غوزه )

غروزه و  برر وزن و تعرداد یاتواند بطور قابرو م حظرهیپس از آن، مو    یدهوزهغ و    یاوج گلدهزمان  در  

( کره در طرول   Co  73یباالبحرانی )  یدماهاهمچنین وقوع    .تحت تاثیر قرار دهدعملکرد پنبه را  ایتا  هن

برا اسرترس  یدهرو غروزه یدهررا در دوره غنچه گیاهتواند  یماتفاق میافتد  فصو رشد در مرحله زایشی  

در تفراوت عملکررد پنبره  رسرد  بنرابراین بنظرر مری  .شرودرو سبب کاهش عملکرد    نیو از ا  کندمواجه  

هرای تجمعری درجه حررارت   )  هایبه تفاوت درجه حرارت  توانمیرا  های کاشت در این آزمایش  تاریخ

. این نتایج با آنچه کره در گرزارش نسبت داد  گیاه  یچرده زندگ  یط  درمختلف    طیدر شرا  (کسب شده

وزن و تعرداد غروزه از   مطابقرت داشرت.  ،عنوان شد  (2006و همکاران،    نگی؛ س1982  ر،یبو)تحقیقاتی  

ی زیستی و غیرر هامی باشد. هرگونه عوامو محیطی نامساعد از جمله تنش  ء عمکرد پنبهعوامو و اجزا  

تواند در کیفیت و کمیت غوزه تراثیر گرذار می  ،زیستی که در مرحله زایشی و تشکیو غوزه اتفاق بیافتد

اریخ کاشرت قررار گرفرت. کمتررین وزن غروزه در تراریخ وزن غوزه تحت تاثیر ت  6ساس شکو  بر ا  باشد.

( برا 15/2/97) گررم در مقایسره برا  تراریخ کاشرت اول  1/4وزن    ( برا میرانگین23/4/97کاشت ششم )

روزه در  14تادیر در کاشت برا کراهش طرول دوره زایشری مشاهده شد. گرم   14/5میانگین وزن غوزه 

ول اتفاق افتاد که همین امر بر تعرداد و وزن غروزه تراثیر خ کاشت ایتاریخ کاشت ششم در مقایسه با تار

 .(7شکو  ) وش همراه بودکو گذار بود و تبع آن با کاهش معنی دار عملکرد  
 

 1397در کارکنده. میانگین مربعات مراحل مختلف نمو پنبه بر اساس درجه روز رشد پس از کاشت -2جدول  

 منابع تغییر 
درجه 

 آزادی 

 عملکرد  

 وزن غوزه  کو چین اول 

 **ns 1315903/14 ** 2/60 587601/31 2 تکرار

 **1/09 **18296534/22 ** 5859257/92 5 تاریخ کاشت 

 a 10 276144/50 487959/11 0/49دطای 

 ns 99527/53 ns 0/04ns 463064/01 2 رقم

 ns 438513/40 * 0/24ns 291819/43 10 رقم × تاریخ کاشت 

 b 24 229344/23 194842/72 0/21دطای 

CV%  3 /27 16 4 /7 

 عدم معنی داری nsمعنی دار ی   %1معنی دار ی** در سطح  %5* در سطح 
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 پنبه با آبیاری()  شم آباد گرگان هامنطقه

  در منطقدده  ( مددورد نیددازGDDرشددد )-روز-نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین درجدده

از مرحلره سربز شردن ترا   حرارتری تجمعریاثر تاریخ کاشت بر نیاز    3  اساس نتایج جدولبر: آبادهاشم

نشان داد کره واکرنش   هانتایج مقایسه میانگین دادهمعنی دار بود.  شم آباد  هادر منطقهمرحله رسیدگی  

گیاه پنبه به تاریخ کاشت برای کسب نیاز حرارتی تجمعی )درجره روز رشرد( از کاشرت ترا سربز شردن 

کسب شده از مرحله کاشرت ترا سربز شردن   نیاز حرارتی(. بر این اساس بیشترین  8متفاوت بود )شکو  

ن مربوط به تراریخ کاشرت درجه روز رشد( و کمترین میزا 6/56مربوط به تاریخ کاشت پنجم به میزان )

های اول، سروم و ششرم از نظرر میرزان ( بود و این تاریخ کاشت از نظر آماری با تاریخ کاشت4/48دوم )

( ترا GDDرشرد )-روز-اثر تاریخ کاشت برر درجرهجذب حرارت تجمعی ادت ف معنی داری نشان داد.  

مرورد رشرد  -روز  -یزان درجه  م.  (3)جدولدار بوددرصد معنی  1رسیدن به مرحله غنچه دهی در سطح  

دمرای   متغیرر برود. بیشرترین  2/353ترا    2/393ی مختلف کاشت بین  هانیاز برای این مرحله در تاریخ

هرای بره ترتیرب در تاریخ 6/387و  2/393برا  دهیورد نیاز بررای رسریدن بره مرحلره غنچرهم  تجمعی

 نیراز حرارتریمشاهده شد، که از نظر آماری در یل سطح بودند. کمتررین    23/04/1397و    08/04/97

بود که از نظر آمراری برا  09/03/97مربوط به تاریخ کاشت   2/353با    دهیبرای رسیدن به مرحله غنچه

نتایج آزمایش نشان داد که اثر رقرم   داری نشان نداد.( ادت ف معنی  4/359)25/02/1397کاشت  تاریخ
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دهی معنری دار مورد نیاز تا رسیدن به مرحله غنچهرشد -روز-درجهرقم بر  ×و اثر متقابو تاریخ کاشت 

دهرد، ایرن مرحلره در واکرنش بره در  مرحله غنچه دهری  نشران مری  هادادهآماری  تجزیه    .نبوده است

از تاریخ کاشت چهارم بره بعرد کره مرحلره ی مختلف کاشت ابتدا روند کاهشی و با افزایش دما  هاتاریخ

 موثر بوددرجه حرارت تجمعی  کسب  بر میزان  ماه ( اتفاق افتاد    های گرم سال )مردادغنچه دهی در ماه

دهری گیراه مرحلره غنچره  درجه روز رشد به نیاز دمایی گیاه ترا     6/2و به ازاء هر روز تأدیر در کاشت  

 1در سرطح    ( تا رسیدن به مرحله گو دهریGDD)  اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی  (.9شکو  اضافه شد )

 4/539ترا    4/507ی مختلرف کاشرت؛ از  هادر تاریخ  10براساس شکو  .  (3  )جدول  درصد معنی دار بود

به ثبرت رسرید  23/04/97( در تاریخ 4/539)  دمای تجمعیرشد متغیر بود. بیشترین مقدار  -روز-درجه

دت ف معنی داری نداشت. کمترین ( ا2/537)  به میزان  08/04/1397  ه از نظر آماری با تاریخ کاشتک

به ثبت رسید  24/03/97 تاریخ کاشتدهی در گوالزم برای رسیدن به مرحله  میزان نیاز دمای تجمعی

درجره بر × رقم  واثر متقابو تاریخ کاشت   داد.نداری با سایر تیمارها نشان  که از نظر آماری تفاوت معنی

در  مرحلره  هراداده آمرارینتایج تجزیره  .دار نبوددهی معنیمرحله گو  مورد نیاز تا رسیدن به  روز رشد

 بود ومتفاوت  ی مختلف کاشت  هادر واکنش به تاریخاز فنولوژِی پنبه  دهد، این مرحله  نشان می  گلدهی

درجه روز رشد به نیاز دمایی گیاه تا مرحله گلردهی گیراه  افرزوده    2/2به ازاء هر روز تأدیر در کاشت  

 (.10شکوشد )

 1دهی در سرطح غوزه( مورد نیاز تا رسیدن به مرحله درجه روز رشد) اثر تاریخ کاشت بر نیاز دمایی

( بره 23/04/97) ( برای تاریخ کاشت آدرر1/708. بیشترین نیاز دمایی )(3  جدول) درصد معنی دار بود

نتایج   ( به ثبت رسید.10/02/97( برای تاریخ کاشت اول )7/615)  نیاز دماییثبت رسید. کمترین مقدار  

درجره روز  رقرم برر ×های آزمایش نشان داد اثر متقابو تاریخ کاشرت تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

عکرس گویرای    (11)شرکو  مقایسات میرانگیننتایج    دهی معنی دار نبود.تا رسیدن به مرحله غوزهرشد  

درجه روز رشد از کاشت تا غوزه دهی برا معنی داری این مرحله از فنولوژِی گیاه پنبه به  متفاوت    العمو

درجره روز رشرد   1/2به ازاء هر روز تأدیر در کاشت  بر اساس نتایج  دهد.  نشان میرا  ی مختلف  هاتاریخ

( برای رسیدن به مرحلره درجه روز رشد)  نیاز دمایی  .به  نیاز دمایی گیاه تا مرحله غوزه دهی اضافه شد

برر اسراس . (3)جردول دار بروددرصد معنی 1مختلف متفاوت و در سطح  های  تاریخ کاشترسیدگی در  

( در درجره روز رشرد 9/1410) دمای تجمعی کسب شده توسط گیاه پنبره برابیشترین  12نتایج شکو  

( در تراریخ کاشرت اول درجه روز رشد  7/1218)بمیزان  ( و کمترین آن  08/04/97تاریخ کاشت ششم )

 رقرم برر نیراز دمرایی ×چنین اثر متقابرو تراریخ کاشرت در این آزمایش هم .گردیدمشاهده    10/02/97

در  مرحلره   هراداده  میرانگینتجزیره    .نبرود( تا رسیدن به مرحله رسریدگی معنری دار  درجه روز رشد)

دهد، این مرحلره در واکرنش نشان می  راروند افزایشی در میزان جذب درجه حرارتی تجمعی    رسیدگی
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 شدن غروزه  رسیدگی و بازی تجمعی تا مرحله  دمارو به رشد    افزایششاهد  ی مختلف کاشت  هابه تاریخ

گیاه تا حرارت تجمعی درجه  بر میزان کسببه ازاء هر روز تأدیر در کاشت دهد  نشان میو    دواهیم بود

 اضافه شد. رسدن به مرحله باز شدن غوزه
 

پنبدده  ( مددورد نیدداز از کاشددت تددا مراحددل مختلددف نمددو  GDDرشددد )   –روز -میددانگین مربعددات درجدده   -3جدددول  

 . 1397. آباد شم ها در 

 منابع تغییر 
درجه 

 آزادی 

 رشد تا مرحله  -روز  -درجه 

 رسیدگی  غوزه دهی  گو دهی  غنچه دهی  سبز شدن

 ns46 /12 ns 24 /14  56 /72 **01 /0 ns62 /329 2 تکرار

 ns57 /73 **87 /2154 **70 /1306 **77 /8701 **85 /40480 5 تاریخ کاشت 

 a 10 95 /68 83 /69 73 /163 37 /123 66 /205دطای 

 ns84 /9 ns08 /38 *93 /474 ns99 /588 ns 25 /447 2 رقم

 ns 27 /8 ns 68 /40 ns 61 /116 ns39 /183 ns71   /140 10 رقم ×تاریخ کشت

 b 24 66 /30 76 /65 61 /138 87 /218 89 /314دطای  

CV%  8 /10 2 /2 2 /2 6 /2 3 /1 

 عدم معنی داری. nsمعنی دار و    %5ترتیب در سطح ه،  ** ب*
 

پنبه تحددت تدد تیر تدداری     و اجزای عملكردنتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین عملكرد  

و در سرطح  تحت تأثیر تاریخ کاشت قررار گرفرت  پنبهاول  عملکرد چین  : شم آبادهادر منطقهکاشت 

بره پنبره   اولبیشترین عملکررد چرین    براساس نتایج حاصله  .(4  )جدولنشان داد  درصد معنی دار  یل  

کیلروگرم در   6/208( و کمترین آن )9/03/97در تاریخ کاشت سوم )  کیلوگرم در هکتار(  3265)میزان  

در ایرن آزمرایش اثرر رقرم و   (.13شرکو  )  بره دسرت آمرد(  23/04/97( در تاریخ کاشت ششرم )هکتار

بر اساس نتایج جدول   معنی دار نبود.  پنبه  اولعملکرد چین  رقم بر    ×چنین اثر متقابو تاریخ کاشت  هم

. بیشرترین عملکررد درصد معنری دار برودیل  در سطح  پنبه    دومتأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد چین    4

( و کمتررین آن 24/03/97( در تاریخ کاشرت چهرارم )کیلوگرم در هکتار  1267)به میزان  پنبه    2چین  

ن همچنری  .(13  شرکو)  ( مشراهده شرد23/04/97تاریخ کاشرت ششرم )( در  رکیلوگرم در هکتا  8/47)

 .(4) جدول  بوددرصد معنی دار    1و در سطح    تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت  عملکرد کو وش پنبه

( در تراریخ کیلروگرم در هکترار  2/4122)به میرزان  بیشترین عملکرد کو وش پنبه    13بر اساس شکو  

( در تاریخ کاشرت کیلوگرم در هکتار 5/350کمترین عملکرد کو وش پنبه )و ( 09/03/97کاشت سوم )

تراریخ تراثیر  حاکی از تاثیر معنی دار وزن غوزه تحرت    4نتایج جدول  .  دست آمد( به  23/04/97ششم )

در   0/4گرم در تراریخ کاشرت اول نسربت بره  9/4ترین وزن غوزه با میانگین کاشت بود. بطوریکه بیش

این جزء عملکرد به همراه تعداد غوزه در مرحله تشکیو غوزه   (.14شکو  بدست آمد)خ کاشت پنجم  یتار
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. بر اساس نتایج به دست آمده از واکنش گیاه پنبره بره متاثر از شرایط محیطی دصوصا دماهای باالست

نشان از وقوع این مرحله از فنولروژی گیراه در شررایط   11نیاز حرارتی گیاه پنبه در شکو  میزان کسب  

درجه( بود که در تغذیه و تامین اسمی ت الزم برا ی تشرکیو و   37تا    35دماهای کمتر از حد بحرانی )

 ر،ی)بروی  با نتایجی که در گزارش تحقیقاتتکمیو غوزه موثر بود. آنچه که در این آزمایش به دست آمد،  

 عنوان شد مطابقت داشت. (2006و همکاران،   نگی؛ س1982
 

 .1397شم آباد.هادر منطقه میانگین مربعات ت تیر تاری  کاشت و رقم بر عملكرد و وزن غوزه پنبه -4جدول 
 وزن غوزه  عملکرد کو 1عملکرد چین  درجه آزادی  منابع تغییر 

 ns 12 /989191 ** 24 /774878 **08 /0 2 تکرار

 0/ 43** 11632570/ 22** 6552983/ 26 ** 5 تاریخ کاشت 

 a 10 03 /1650598 50 /4086441 44 /0دطای 

 ns 09 /1730 ns 35 /122178 ns 08/0 2 رقم

 ns 04 /228182 * 91 /385381 ns 11/0 10 رقم ×تاریخ کشت

 b 24 22 /373274 80 /219612 12 /0دطای 

CV%  3 /27 0 /16 4 /7 

 .عدم معنی داری  nsدار و  معنی %5ترتیب در سطح ** به ،*
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)باز   ، مقادیر روز کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیلی دو منطقه نشان دادهابررسی نتایج حاصو از داده

 ومتغیرر برود روز 92تا  80 از از یل محدوده زمانی با مقادیرارقام  مزرعه در    در(  هادرصد غوزه50شدن  

ترا  1301 ازدمای تجمعی از مرحله کاشت تا مرحله رسیدگی )براز شردن غروزه ( دریافت میزان از نظر  

برا و روز  7/80  رقم ساجدی برا دهدنشان می  17و    16،15  هایشکو.  درجه روز رشد متغیر بود  1341

بترتیرب برا ودرسی نسبت به دو رقم لطیف و گلسرتان ز(  از نظر  3/1341)  کسب درجه حرارت تجمعی

درجره 3/1341و    6/1338روز ( و با کسب دمرای تجمعری )    2/91و    91)  گیدتعداد روز کاشت تا رسی

ی هابرین ارقرام در تراریخ کاشرت دادها نشران بررسی تجزیه رگرسیونی داده داشت. ادت فروز رشد (  

انتخراب   ندارد. هرچندادت ف معنی داری وجود  تا مرحله رسیدگی  از کاشت  نیاز دمایی  مختلف از نظر  

تاریخ کاشت پنبه، تحت تأثیر عکس العمو مراحو مختلف نمو و اجزای عملکرد آن به درجره حررارت و 

طول دوره سبز شدن تا آغراز ظهرور گرو برا ترادیر در و نیز    روند تغییرات دما طی فصو رشد قرار دارد

حرارت تجمعری دریرافتی در ایرن تحقیرق گی و میزان  دیافت ولی عم  از نظر زمان رسیکاشت کاهش  

باالرفتن درجه حررارت، باعرث افرزایش این موضوع در رقم ساجدی با   .ادت ف بین ارقام معنی دار نبود

از طرفری .داشتدرنتیجه، زودرس شدن و کاهش دوره رشد گیاه را به همراه و  سرعت رشد فیزیولوژیل  

بره طرور برالقوه فصرو رشرد   زیرا،  نشان دادنگام  دمای سرد، اثر کمتری روی رشد زود هدر کاشت زود  

د. روزهای گرم باعرث رشرد سرریع ترر محصرول در مراحرو یطوالنی تر، عملکرد محصول را بهبود بخش

 (2015)    هووانگ و جیاین موضوع در نتایج    .گردیدپایانی پنبه )مخصوصا در طول پرشدن غوزه پنبه(  

، بازشدن غروزه، گلدهیمراحو کاشت دانه، جوانه زنی،   گرم شدن آب وهوا منجر به تسریعکه    دادنشان  

کاشرت مختلرف  ی  هرااز نظر تعدادروز از کاشت تا رسریدگی در تاریخشد.    غوزه  پرشدن غوزه و رسیدن

برا ترادیر در کاشرت از  (. بطوریکره18شکو) جود داشت( و 2R= 0.9با ضریب تبین ) تفاوت معنی داری

روز در تاریخ کاشرت آدرر کاسرته   86روز در کاشت اول به    101تعداد روز کاشت تا رسیدگی از    میزان

برا تاریخ کاشت نشان داد تراریخ کاشرت سروم     6نتایج مقایسه میانگین عملکردها در  براین اساس  شد.  

 4122)روز باال ترین عملکرد به میزان   92درجه روز رشد در طی    1341  دریافت میزان حرارت تجمعی

درجره   1382( با دریافت میزان حرارت تجمعی23/04/97و در تاریخ کاشت ششم )  کیلوگرم در هکتار(

بره دسرت   کیلروگرم در هکترار(  350عملکرد کو وش پنبه بمیزان )کمترین  روز     85در طی  روز رشد  

حرو که انتخاب تاریخ کاشت پنبه، تحت تأثیر عکرس العمرو مرانتایج تحقیق نشان داد  (.  18)شکوآمد

مختلف نمو و اجزای عملکرد آن به درجه حرارت و روند تغییرات دما طی فصو رشرد قررار دارد. طرول 

و ادامه ظهور گو  غنچه دهی تحت تاثیر روند تغییرات فتوپریود نبوده و از آغاز  ظهور    دوره سبز شدن تا

العمرو مثبرت نشران داد. عکس بیشرترآفترابی به تعداد روزهرای  تا رسیدگی  مرحله فنولوژی گیاه  روند  

روزهرای گررم بطوریکره د. یتر، عملکرد محصول را بهبود بخشبه طور بالقوه فصو رشد طوالنی  همچنین
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ایرن   .شردباعث رشد سریع تر محصول در مراحو پایانی پنبه )مخصوصا در طول پرشردن غروزه پنبره(  

منجر به تسریع مراحو کاشت گرم شدن آب وهوا    دادنشان  که    (2015)    هووانگ و جیتحقیق با نتایج  

، مطابقرت شرودغروزه مریرسیدن  تا  بازشدن غوزه، پرشدن غوزه    گلدهی،زنی، گرده افشانی،  وانهدانه، ج

 .داشت
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اتر تاری  کاشت بر درجه روز رشد رقم لطیف پنبه-15شكل 

y = -13.048x + 1337.6
R² = 0.3207

1150
1200
1250
1300
1350
1400

ی
مع
ج
ی ت
ما
 د
جه
در

…تان اتر تاری  کاشت بر درجه روز رشد رقم گلس-16شكل 

y = -63.803x + 1373
R² = 0.4332
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   بحث

 نمو سرعت باشد. یم یزراع  اهانیگ عملکرد و رشد نمو، سرعت بر موثر عوامو نیتر مهم از یکی دما

 مطلوب دما نیب دما شتریب شیبا افزا و شیافزا نمو مطلوب دما تا هیپا دما نیب دما شیافزا با یزراع  اهیگ

کره تعرداد  دیرمشرخگ گرد در این تحقیقبدست آمده  جیبا توجه به نتا ابد.ییم کاهش سقف،ی دما تا

 ،یدهمراحو مختلف رشد )سبز شدن، غنچه به دنیرس یزراعت پنبه برا ازیمورد ن درجه روز رشدروز و 

براالرفتن   .دارند  یداریتفاوت معن  گریکدیمختلف کاشت با    یهاخی( در تاریدگیو رس  یدهغوزه  ،یدهگل

زودرس شردن و کراهش دوره  جره،یشرود درنتیم لیولوژیزیسرعت رشد ف  شیدرجه حرارت، باعث افزا

از بره ترتیرب  تعرداد روزآباد  شمهاکارکنده و  دو منطقهبا تأدیر در کاشت در  .را به همراه دارد  اهیرشد گ

 2/29روز بره  46و  52دهی از  روز، تا مرحله غنچه  1/3و    6/4به    1/9و    7تا مرحله سبز شدن از  کاشت  

و  75روز، تا مرحله غوزه دهری از  3/33و  9/41روز به   9/57و    3/63تا مرحله گو دهی از    روز،  2/23و  

. از روز کراهش یافرت 6/84و  1/98به  7/107و 115و تا مرحله رسیدگی از   2/43  و  8/53روز به    8/63

گیر عملکررد در واحرد روز و بره تبرع آن کراهش چشرم 85 به  108شاهد کاهش دوره  رشد از این رو  

و   2007،و همکراران    انویر)تحقیقراتی  با نتایج حاصرو از گرزارش    نتایج این تحقیق  .سطح دواهیم بود

کاهش یافتره   پنبه  طول دوره رشد  کاشت تادیریدر    که عنوان کردند با افزایش دما  (1991عبداالحد )

عکرس  ریکاشت پنبره، تحرت ترأث خیتار خابانتشود، مطابقت داشت. و باعث زودرسی محصول پنبه می

فصو رشد قرار   یدما ط  راتییعملکرد آن به درجه حرارت و روند تغ  یالعمو مراحو مختلف نمو و اجزا

درجره حررارت و رونرد   ریتحت تاث  پنبهعملکرد    یعکس العمو مراحو مختلف نمو و اجزااز اینرو    دارد.

هر یل درجره کاهش  به ازای  که با تادیر کاشت  بطوری  دواهد گرفت.فصو رشد قرار    یدما ط  راتییتغ

. همچنین اثرات روز، تأدیر می یابد  49/2نه، کمینه و متوسط، پایان رسیدن به  سانتی گراد دمای بیشی

ی تادیری با سرد شدن هوا و قرار گرفتن دوره زایشی گیاه با شرایط نامساعد آدرر فصرو هاسوء کاشت

درجه سانتی گراد( و شرایط نامساعد محیطی نظیر بارندگی و آفات،   <15دصوصا سرمای شبانه پاییز )  

مواجره دواهرد درصرد  40تا  5بین  عملکردتکمیو و تشکیو غوزه ادت ل ایجاد شده و با کاهش  روند  

y = 33.714x + 1219
R² = 0.8918

y = -3.0714x + 101.87
R² = 0.838
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وتوپر   یمطالعات ماو  جینتامطابقت داشت.    (1391)قربانی و همکاران  شد. نتایج حاصله با نتایج گزارش  

 گذار است. ریتاث یکیفنولوژ  یهادهیکاشت بر وقوع پد خیآن بود که تار  انگریب (2004)

وقروع مراحرو حسراس فنولروژی که  ،انتخاب گردد  یبه نحو  دیکاشت با  خیتارترین  مناسب  نیبنابرا

عملکررد   نیاست که فاصله بر  ازین  نیبنابرا  مواجه شود.  مطلوب  یآن با دمادصوصا مرحله زایشی    گیاه  

در   ترر شرود.  لیرنزد  هاپیژنوت  تیفیدما بر عملکرد و ک  رییتغ  ریتاث  یمدل ساز  قیو بالقوه از طر  یواقع

 یهادر سال نیگرم شدن مورد انتظار کره زم  یپنبه برا  یدر مدل ساز  ینقش مهم  GDDتجمع  نتیجه  

 طیعملکرد پنبه را ممکن است به تفراوت درجره حررارت در شررا  یکند. تفاوت در اجزا  یم  یباز  ندهیآ

ز این رو برای محاسبه درجه روز رشد برای ا.  صول نسبت دادمح  یچرده زندگ  یط  ییمختلف آب و هوا

 هایمردلبر اساس  ود روزانه استفاده کر یتوان از میانگین دمایل پنبه میژفنولو نمووقوع بینی  پیش

برا   .وزه ارائه دادغ دهی، گلدهی و باز شدن    بینی دوبی از سبز شدن، غنچه  فنولوژی مبتنی بر دما پیش

ضرورت شناسایی مراحو رشد و نمو پنبه و لزوم برنامه ریزی مدیریت مزرعه برا ارقرام متفراوت توجه به  

)زودرس،   گردد که آزمایشات بررسی فنولروژی برا ارقرام دارای دوره رشردی متفراوتپنبه، پیشنهاد می

 رس( مورد ارزیابی تکمیلی قرار گیرد.رس و دیرمتوسط
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Abstract1 
Background and objectives: The increase in global temperature predicted by 
several climate models has a direct impact on plant growth, yield, and cotton 
quality. This type of temperature change in agriculture can be produced by planting 
crops at different dates and growing crops under different temperature and 
humidity conditions. The objective of this research is to model the evolution of 
phenology in commercial cotton varieties using meteorological parameters. 

Materials and methods: To determine the required GDDs of commercial cotton 
varieties under different planting dates, field experiments were conducted in 2018 
in two regions, Hashem-Abad (Gorgan) and Karkandeh (Kordkoy). To estimate the 
effects of planting date on phenology, field experiments were conducted using a 
split-plot design with 6 planting dates (15 days apart) as the main plot and 3 
cultivars (Golestan, Latif and Sajedi) as subplots with 3 replicates. Data analysis 
was performed using SAS software and Excel software was used to prepare the 
graphs. 

Results: The results showed that the effect of planting date on days required from 
planting to boll opening was significant at p = 1% in both Karkandeh and Hashem-
Abad. Thus, with a delay in planting date, the number of planting days to 
emergence increased from 7 and 9.1 to 4.6 and 3.1 days in both Karkandeh and 
Hashemabad, respectively; to the budding stage from 52 and 46 to 29.2 and 23.2 
days, respectively; to flowering from 63.3 and 57.9 to 41.9 and 33.3 days, 
respectively; to flowering from 75 and 63.8 to 58.The results of yield comparison 
showed that the highest yield of total cotton (4015 kg ha-1) was associated with the 
second planting date among the employees and in Hashemabad the highest yield of 
total cotton (4122 kg ha-1) was obtained with the third planting date. 

Conclusion: The results of this study showed that the GDD required for cotton 
cultivation was significantly different among the different planting dates. 

Keywords: Cotton, Phenology, Meteorological Factor. 
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