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Effect of plant density and planting pattern on yield and yield components of 

four cotton varieties in Darab  

 

 

Introduction: Determining the best conditions for plant growth can be effective in increasing the 

yield of crops. One of the factors affecting crop yield is plant density. Plant density is one of the 

most important factors affecting the optimum exploitation resources and in competition of weeds 

with crops (Akram Ghaderi et al., 2002). Increasing of plant density in order to compensate for 

reduced yield, causes changes in the morphology traits of cotton and can affect cotton yield (Jost 

& Cothren, 2010). This research, was done to determine optimum density and proper planting 

pattern for four cotton varieties.  

Materials and Methods: In order to investigate the effect of plant density and planting pattern on 

yield and yield components of four cotton varieties an experiment was conducted by factorial 

arrangement based on complete randomized block design with three replications and three factors 

during 2014 growing season in Darab. First factor was consisted of four levels of cotton varieties 

(Bakhtegan, Golestan, Aryan and Khandagh). Second factor was five levels of between row 

distance (30, 40, 50, 60 and 70 cm) and third factor was three levels of within row distance (10, 20 

and 30 cm). Sowing was done on May 15th in 2014 and ten days after sowing, additional plants 

were thinned. At the end of the growing season, traits of number of boll in plant, weight of boll, 

seed cotton yield, ginning rate, lint yield and lint length were Measured.  

Results and Discussion: The results indicated that the highest number of bolls in plant belonged 

to Bakhtegan and Golestan cultivars. The highest boll weight belonged to Bakhtegan (675 g m2) 

and Golestan (673 g m2) cultivars in between row distance of 30 cm and within row distance of 10 

cm. Bakhtegan and Golestan cultivars in planting patterns with distances between and within the 

rows of 30 and 10 cm, 30 and 20 cm, 40 and 10 cm and 40 and 20 cm showed the highest seed 

cotton yield. Bakhtegan cultivar showed the highest lint yield at almost all levels of distances 

between and within the rows and it had a higher potential for producing ginning rate in comparison 

with other cultivars of this study. The maximum lint length was obtained between row distances of 

30 cm, with 30.1 mm and Bakhtegan cultivar showed the highest lint length at the 10 cm within 

row distance.  

Conclusion: Bakhtegan and Golestan cultivars had a higher potential for production of number of 

bolls in plant compared with Arian and Khandag cultivars and the highest boll weight was also 

obtained to these cultivars at between row distance with 30 cm and within row distance with 10 

cm. Also in more compact plant density higher seed cotton yield, ginning rate and lint yield were 

obtained. Especially, two cultivars of Bakhtegan and Golestan showed greater flexibility for more 

compact densities. Therefore, sowing Bakhtegan and Golestan cultivars in more compact plant 

density is recommended in Darab city of Fars province. 
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 دارابشهرستان در  رقم پنبه چهارعملکرد اجزای  وعملکرد آرایش کاشت بر  و بوته ر تراکمیاثت

 

 چکیده

آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح  رقم پنبه چهارعملکرد و اجزای  عملکردآرایش کاشت بر  وبوته بررسی اثر تراکم به منظور 

چهار فاکتور اول شامل داراب استان فارس اجرا شد.  شهرستاندر  1932تکرار در سال زراعی  سه با سه فاکتور وهای کامل تصادفی بلوک

 سه فاکتور سوم شامل سانتیمتر و 03و  03، 03، 03، 93ردیف بین فاصله پنج  شامل دومفاکتور  ،خندق آرین و گلستان، بختگان،رقم پنبه 

غوزه  10) بیشترین تعداد غوزه در بوته متعلق به ارقام بختگان و گلستان کهن داد سانتیمتر بود. نتایج نشا 93و  23، 13فاصله روی ردیف 

گرم در مترمربع( در تیمارهای  009گرم در مترمربع( و گلستان )با  000بیشترین وزن غوزه به ارقام بختگان )با بود.  در بوته برای هر دو رقم(

ین های کاشت با فواصل بارقام بختگان و گلستان در آرایشنتیمتر تعلق داشت. سا 13سانتیمتر و فاصله روی ردیف  93فاصله بین ردیف 

سانتیمتر باالترین عملکردهای وش را از خود نشان دادند.  23و  03سانتیمتر و  13و  03سانتیمتر،  23و  93سانتیمتر،  13و  93و روی ردیف 

ایر ارقام مورد نسبت به س و را از خود نشان داد ی الیافباالترین عملکردهارقم بختگان تقریباً در تمامی سطوح فواصل بین و روی ردیف، 

 93ردیف بین فاصله به  میلیمتر 1/91بیشترین طول الیاف با  کیل برخوردار بود. نسبتبررسی در این تحقیق از پتانسیل باالتری برای تولید 

 .را از خود نشان دادبیشترین طول الیاف سانتیمتر  13رقم بختگان در فاصله روی ردیف  و تعلق داشتسانتیمتر 

 و الیاف فاصله روی ردیف ،فاصله بین ردیف کلیدی: کلمات
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 مقدمه

معروف  یفگیاهان لی و سلطان طالی سفیدبه باال و جایگاه اقتصادی ویژه دلیل داشتن ارزش تجاری به  (.Gossypium hirsutum L) پنبه

های گسترده و نفوذپذیر، دارا بودن قابلیت تنظیم تعداد برگ و میوه در زمانی که بواسطه داشتن ریشه و( Seddighi et al., 2013)ه گشت

شناخته ( Naseri, 1995) گیاه لیفیبه عنوان ارزشمندترین  دهی قابل انعطافگیرد و نیز داشتن دوره غوزهگیاه تحت شرایط تنش قرار می

سطح زیر کشت، میزان تولید  .(Ray et al., 1974شود )محسوب میمناطق خشک و نیمه خشک  ازگیاهان مناسب برای کشت درشده و 

( و در ایران USDA, 2014کیلوگرم در هکتار بوده ) 001میلیون تن و  91/20میلیون هکتار،  99و متوسط عملکرد پنبه در دنیا به ترتیب 

 باشدمیکیلوگرم در هکتار  2009تن و  100000هکتار،  01727، میزان تولید و متوسط عملکرد پنبه به ترتیب نیز سطح زیر کشت

(Ministry of Agriculture Jihad, 2016). 

ترین ناسببوده و تعیین م یهای صحیح مدیریت زراعی برای حداکثر استفاده از ظرفیت محیط برای تولید گیاهان عامل بسیار مهمروش

یکی از فاکتورهای موثر  (.Akram Ghaderi et al., 2002باشد )موثر هت افزایش عملکرد گیاهان زراعی تواند در جشرایط رشد می

ب از منابع برداری مطلومیزان بهره درترین عوامل موثر تراکم بوته یکی از مهمبر روی عملکرد گیاهان زراعی، تراکم بوته است. چرا که 

رود. تراکم بوته با تاثیر بر عواملی همچون میزان دریافت نور توسط جامعه گیاهی، میزان هرز با گیاه زراعی به شمار میهای و رقابت علف

های هرز بر صفات مرفولوژیک و عملکرد گیاهان زراعی اثر تبخیر از سطح خاک، جذب مواد غذایی از خاک و همچنین رشد علف

 جمله از مورفولوژی پنبه در را تغییراتی عملکرد کاهش جبران منظور گیاهی به تراکم ایشافز (.Gardner et al., 1988رد )گذامی

و این موضوع نهایتاً عملکرد پنبه را تحت تاثیر  کندمی زایشی ایجاد و رویشی هایتعداد شاخه و طول گره، تعداد اصلی، ساقه ارتفاع

 تعداد ،کاشت در تأخیر با د کهندهمی نشان ( نیز2001) Akram Ghaderi تحقیقات نتایج(. Jost & Cothren, 2010) دهدقرار می

. کاهش یافت عدد، 10 به 17 از داریمعنی طورب زایا تعداد شاخۀ سانتیمتر، 13 به 93 از بوته فاصله با کاهش و افزایش شاخۀ زایا

 تراکم تغییرات .(Boquet, 2015) گردد وزهغ وزن کاهش باعث تواندمی وزهغ تعداد بر تاثیر ضمن بوته تراکم همچنین افزایش

 زیرا ،دنگذارمی تاثیرنیز زایا  و رویا هایشاخه تعداد و طول بر دندار بوته ارتفاع بر که تأثیری بر عالوهو آرایش کاشت،  بوته

 کاهش باعث رقابت این و کنندمی شدیداً رقابت نور و آب معدنی، مواد برای باشند شده کشت متراکم حالت در که پنبه گیاهان

 رقابت شود کشت پایین تراکم با گیاه که در حالتیاز طرف دیگر،  .گرددمی رویا و زایا هایشاخه و تعداد گره تعداد گیاه، ارتفاع

 Panjeh Koob) ، اما ممکن است عملکرد بدست آمده، از پتانسیل عملکرد گیاه فاصله داشته باشدیافته کاهش پنبه رشد فصل اوایل در
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et al., 2007; Ghajari & Akram Ghaderi, 2006). ،ردیففاصلۀباپنبهکاشتاند کههدادنشانتحقیقاتبرخی به عنوان مثال

 (.Stephenson et al., 2015)شودمیسانتیمتر73ردیففاصلۀبا کشت بامقایسهدربیشتریبرگسطحشاخصسببسانتیمتر، 23

رفولوژیکی متفاوت در پنبه، اهمیت تعیین تراکم مطلوب را برای ارقام این محصول دو چندان وعالوه بر این، وجود ارقامی با خصوصیات م

فواصل بین و روی ردیف در ارقام پنبه اثر بررسی  که به( ,Ghajari & Akram Ghaderi 2006)در تحقیقی  کند. در همین راستا،می

بوته در هکتار )با  120333در تراکم باالی  920اکرا ، رقم سای2-و زتا 920اکرا د که بین سه رقم ساحل، ساییردگگزارش پرداخته بود، 

ایی با هاین موضوع را به وجود برگ پژوهشگران تحقیق فوق،سانتیمتر( باالترین عملکرد را به خود اختصاص داد.  x 73 13آرایش 

افزایش تعداد غوزه  های پایینی و در نهایتنفوذ بهتر نور به داخل کانوپی و دریافت بهتر تشعشع توسط برگبریدگی بیشتر در این رقم و 

 در بوته در این گیاه رشد نامحدود نسبت دادند. 

 آب، زمین، مانند هانهاده از مطلوب استفاده برای کاشت مناسب الگوی و بهینه تراکم تعیینرسد که با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می

تاثیر گردد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی پنبه گیاه  کیفی و کمی افزایش تواند موجبو می داشته مؤثری نقش غذایی عناصر و نور

 بود. آرین و خندق ،گلستان ،بختگانشامل ارقام  رقم پنبه چهارعملکرد و اجزای  عملکردکاشت و تراکم بوته بر  آرایش

 

 هامواد و روش

ی دقیقه 23درجه و  27در شهرستان داراب استان فارس اجرا گردید. این منطقه با عرض جغرافیایی  1932-39 این آزمایش، در سال زراعی

متر از سطح دریا قرار دارد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب  1173ارتفاع  دری شرقی دقیقه 99درجه و  00شمالی و طول جغرافیایی 

فاکتور اول شامل چهار رقم پنبه )بختگان، گلستان، آرین و خندق(، تکرار اجرا شد.  سه فاکتور و سههای کامل تصادفی با طرح بلوک

سانتیمتر(  93و  23، 13سانتیمتر( و فاکتور سوم شامل سه فاصله روی ردیف ) 03و  03، 03، 03، 93فاکتور دوم شامل پنج فاصله بین ردیف )

 20 اریخت کاشت دربا رعایت کامل فواصل بین و روی ردیف کشت شدند.  تهیه و شرکت پنبه کارانبررسی از مورد ارقام  بذور بود.

امین سطح سبز کامل، کاشت بصورت اطمینان از ت به منظور صورت پذیرفت وماه  اردیبهشت 20و اولین آبیاری در تاریخ  ماه اردیبهشت

 انجامبل از قهای اضافی صورت گرفت. تنک کردن بوتهحداقل سه عدد بذر کاشته شد و ده روز پس از کاشت  کپهدر هر ای انجام و کپه

 زیکی و شیمیاییهای فیبرای تعیین بعضی از ویژگی برداری ومته، نمونهزیگراگ و با استفاده از دستگاه  بصورتآزمایش، از خاک مزرعه 

 .(1)جدول  به آزمایشگاه تجزیه خاک فرستاده شد، خاک
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 آزمایش. محل. مشخصات خاک 1جدول 

Table 1. Traits of soil in experiment site.  
 برداریعمق نمونه

 )سانتیمتر(

Sampling depth  

(cm) 

 ماده آلی

)%( 

OC 

(%) 

 پتاسیم

 ام(پی)پی 

K 

(ppm) 

 فسفر 

 ام(پی)پی

P 

(ppm) 

 کل نیتروژن

 )درصد( 

TN 

(%) 

 الکتریکیهدایت

 برمتر(زیمنس)دسی 

EC 

)1-(dS m 

 اسیدیته

pH 

 بافت 

texture 

0 - 30 0.86 292 22.5 0.095 3.29 7.22 
Clay-loam 

 رسی - لوم

 

، 13تعداد خطوط  ،متریسانت 03و  03، 03،  03، 93برای فواصل بین ردیف و در هر کرت کرت آزمایشی بود 173آزمایش مجموعاً شامل 

روز در  7 تا 13روز و پس از گلدهی  12 تا 10متر در نظر گرفته شد. دور آبیاری پیش از گلدهی  13ردیف کاشت به طول  0و  0 ،0، 0

روز افزایش یافت. جهت مبارزه با آفات و  23آبیاری به مدار ها فاصله وزهغنظر گرفته شد و از نیمه شهریور ماه جهت رسیدن و باز شده 

 استفاده شد.  دیازینون و ترفالناز سموم به ترتیب  رشد فصل های هرز در طولعلف

گیری و وزن غوزه اندازهبوته در غوزه ها، تعداد پنج بوته از هر کرت انتخاب و صفات تعداد قبل از برداشت بوتهدر پایان فصل رشد، 

 درترمربع دو مها از بوته)مجموع بذر و الیاف( وش ابتدا  ،پس از حذف حاشیهو نسبت کیل الیاف  و وش عملکردهایبرای تعیین . ندشد

کیل نیز از  نسبتنهایت  درسپس با جداسازی الیاف و توزین آنها، عملکرد الیاف تعیین شد. هر کرت برداشت و سپس توزین گردید. 

 . گردید( محاسبه 1معادله )

 کیلنسبت عملکرد وش/عملکرد الیاف =  x 133(                                  1معادله )

و  گیریاندازه)مدل آرت(  1HVIبا دستگاه  هاالیاف انتخاب و طول آن عدد ده ی تعدادتصادف بطوراز هر کرت  ،طول الیافجهت بررسی 

 گردید.  برای هر تیمار ثبتمیانگین آنها به عنوان طول الیاف 

 ایآزمون چند دامنه و باپنج درصد احتمال ها در سطح مقایسه میانگین و M-STAT-Cاز نرم افزار با استفاده ها تجزیه و تحلیل آماری داده

 دانکن صورت گرفت. 

 

 نتایج و بحث

                                                           
1- High Volume Instrumentation  
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 تعداد غوزه در بوته

کن اثر فواصل پنج درصد معنی دار بود. لاحتمال ها نشان داد که اثر ارقام پنبه بر تعداد غوزه در بوته پنبه در سطح نتایج تجزیه واریانس داده

نتایج مقایسه میانگین نشان (. 2بین و روی ردیف و همچنین اثرات متقابل هر سه فاکتور مورد بررسی بر این صفت معنی دار نبودند )جدول 

ه خود اختصاص دادند و کمترین غوزه در بوته بیشترین تعداد غوزه را ب 10داد که در بین ارقام مورد بررسی ارقام بختگان و گلستان با 

رسد که ارقام بختگان و گلستان نسبت به ارقام به نظر می (.9وزه در بوته تعلق داشت )جدول غ 12تعداد غوزه در بوته نیز به رقم آرین با 

ر د آرین و خندق از پتانسیل باالتری برای تولید غوزه در بوته برخوردار باشند. احتماالً این ویژگی ناشی از وجود تعداد شاخه زایای بیشتر

ایا )گل دهنده( های زهای رویا در نزدیک قاعده گیاه قرار داشته و شاخهتوضیح اینکه در گیاه پنبه، شاخهارقام بختگان و گلستان باشد. 

های رویا تعدادی شاخه گل دهنده وجود دارد، اما ارقامی . هرچند که عموماً بر روی شاخه(Koocheki, 2004) ر باالی گیاه قرار دارندد

 ,Koochekiکنند عموماً از تعداد شاخه زایای بیشتری برخوردار بوده و عملکرد باالتری دارند )که تعداد شاخه رویای کمتری تولید می

 & Ghajari (2006)آرین و خندق بارزتر بوده است. رسد که این ویژگی در ارقام بختگان و گلستان نسبت به ارقام نظر می( و به 2004

Akram Ghaderi,  در تحقیقات خود طی دو سال، به بررسی فواصل بین و روی ردیف در ارقام پنبه پرداخته و عنوان کردند که در نیز

تعداد غوزه در بوته در سال اول و دوم  7/17و  2/10با  920اکرا ، رقم سای2-و زتا 920اکرا ساحل، سایهر دو سال آزمایش بین سه رقم 

تعداد غوزه در بوته در سال اول و دوم به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد غوزه در بوته را دارا بودند.  3/10و  0/12و رقم ساحل با 

 

 . بر خصوصیات رشدی و عملکرد پنبهت( اثر رقم، فاصله بین و روی ردیف )میانگین مربعا. تجزیه واریانس 2جدول 

Table 2. Analysis of variance (mean squares) for the effects of cultivar, between and within row distance on growth 

characteristics and yield of cotton.  

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 عملکرد وش

seed cotton 

yield 

 کیل نسبت

ginning rate 

 عملکرد

 الیاف

lint yield 

تعداد غوزه 

 دربوته

number of 

bolls per 

plant 

 وزن غوزه

weight of 

boll 

 طول الیاف

lint 

length 

 تکرار

replication 
2 2801 10.5 6.1 42.5 152 11 

 رقم

Cultivar (A) 
3 2123992** 14.8** 94294** 98.7* 78185* 19.7** 

 ردیفبین  فاصله 

between row distance (B) 
4 836428** 1.81** 38115** 25.9ns 175465** 2.33** 

 ردیفروی  فاصله 

within row distance (C)  
2 1244647** 11.9** 89484** 7.0ns 186427** 7.2** 

 (A) * (B) 12 19548** 1.97ns 2229** 45.1ns 341** 4.0ns 
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 (B) * (C) 8 16323** 2.1ns 5942** 49.7ns 2225** 3.3ns 
 (A) * (B) * (C) 24 10375** 1.27** 2981** 35.3ns 334** 3.52ns 

 خطا

Error 
118 461 0.32 182 36.5 20.1 0.78 

 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 
- 10.1 7.3 4.5 8.3 8.4 9.8 

 دار: غیر معنیns                     دار در سطح پنج درصد*: معنی             درصد         یکدار در سطح **: معنی

ns: non-significant            *: significant in 5% level               **: significant in 1% level 
 

 

 . اثر ارقام پنبه بر روی تعداد غوزه در بوته. 3جدول 
Table 3. Effect of cotton cultivars on number of bolls in plant. 

 ارقام پنبه

cotton cultivars 
 تعداد غوزه در بوته

number of bolls per plant 
 بختگان

Bakhtegan 
15 a 

 گلستان
Golestan 

15 a 

 آرین

Aryan 
13 b 

 خندق

Khandagh 
12 c 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. اختالف معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن میانگین

Means that have a same letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 

 در متر مربعوزن غوزه 

د )جدول دار شمعنیدر سطح یک درصد روی ردیف بر روی وزن غوزه پنبه ردیف و فاصله بین رقم، فاصله  فاکتوربرهمکنش سه  اثر

 93فاصله بین ردیف در تیمارهای گرم در مترمربع(  009)با و گلستان گرم در مترمربع(  000)با بیشترین وزن غوزه به ارقام بختگان (. 2

 03به رقم خندق در تیمارهای در مترمربع گرم  997با وزن غوزه نیز و کمترین تعلق داشت سانتیمتر  13فاصله روی ردیف سانتیمتر و 

با افزایش فاصله بین و روی ردیف از وزن  ،بطور کلی(. 0)جدول  تیمتر فاصله روی ردیف متعلق بودسان 93ردیف و بین سانتیمتر فاصله 

غوزه ارقام پنبه کاسته شد. به عبارت دیگر، احتماالً کاهش فواصل کاشت، سبب افزایش تعداد غوزه در واحد سطح و به دنبال آن، افزایش 

 آرایش که اظهار نمود پنبه رقم سه روی بر کاشت آرایش بررسی تاثیر بانیز  Rezaie (1996)وزن غوزه در متر مربع شده است. 

به را و اولتان  099دو رقم زودرس بلغار ند. وی شتبوته دا در زایا شاخه تعداد و وزهغ وزن روی داری برمعنی تاثیر کاشت هایردیف
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 سانتیمتر بصورت دو ردیف 03سانتیمتر بصورت کاشت در وسط پشته و  03و  00رس ورامین در سه فاصله ردیف کاشت )همراه رقم میان

مورد بررسی قرار داد. بوته در مترمربع(  23و  9/19و در دو تراکم ) (سانتیمتر از یکدیگر 133های عریض به فاصله کاشت در طرفین پشته

داری بطور معنی رس ورامینرقم میان نسبت بهو اولتان  099دو رقم زودرس بلغار نتایج این محقق نیز حاکی از آن بود که وزن غوزه در 

 د. همچنین با افزایش تراکم بوته در متر مربع، وزن غوزه در تک بوته کاهش و در واحد سطح افزایش یافت.بیشتر بو

 

 (. در مترمربع . اثر متقابل ارقام پنبه، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی وزن غوزه )گرم4جدول 
Table 4. Interaction effect of cotton cultivars, between row distance and within row distance on weight of boll (g m-2). 

 متر()سانتی ردیفبین  فاصله 

between row distance 

(cm) 

 ر()سانتیمت ردیفروی  فاصله 

within row distance 

(cm) 

 ارقام پنبه
cotton cultivars 

 بختگان

Bakhtegan 
 گلستان

Golestan 
 آرین

Aryan 
 خندق

Khandagh 
 10 675 a 673 a 661 b 589 i 

30 20 661 b 654 bc 594 hi 542 n 

 30 608 f 602 fg 547 l-n 507 p-r 

 10 658 bc 656 bc 653 c 590 i 

40 20 644 d 636 e 604 fg 557 k 

 30 576 j 572 j 473 t 482 st 

 10 605 fg 609 f 604 fg 529 o 

50 20 598 gh 601 f-h 529 o 507 p-r 

 30 501 qr 501 qr 403 z 402 z 

 10 554 kl 551 k-m 544 mn 500 qr 

60 20 503 p-r 502 qr 489 s 430 x 

 30 461 u 453 v 387 z 357 z 

 10 510 p 510 p 508 pq 429 x 

70 20 499 r 501 qr 428 x 414 y 

 30 440 w 435 wx 373 z 338 z 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی های دارای حداقل یک حرف مشترک،میانگین

Means that have a same letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 عملکرد وش

(. 2)جدول  دار شدمعنیدر سطح یک درصد اثر برهمکنش سه فاکتور رقم، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی عملکرد وش 

 13سانتیمتر و فاصله روی ردیف  93فاصله بین ردیف فاکتورهای کیلوگرم در هکتار به رقم بختگان در  2299بیشترین عملکرد وش با 

سانتیمتر فاصله بین ردیف و  03کیلوگرم در هکتار به رقم خندق در تیمارهای  1100سانتیمتر تعلق داشت و کمترین عملکرد وش نیز با 

ی کاشت با فواصل بین و روی ردیف هادر آرایش(. بطور کلی ارقام بختگان و گلستان 0سانتیمتر فاصله روی ردیف متعلق بود )جدول  93

سانتیمتر باالترین عملکردها را از خود نشان دادند و کمترین عملکردها  23و  03سانتیمتر و  13و  03سانتیمتر،  23و  93سانتیمتر،  13و  93
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سانتیمتر  93و  03سانتیمتر،  93و  03سانتیمتر،  93و  03های کاشت با فواصل بین و روی ردیف نیز متعلق به ارقام خندق و آرین در آرایش

تلف های کاشت مخ(. در این مطالعه، برتری عملکرد وش ارقام بختگان و گلستان نسبت به ارقام خندق و آرین در آرایش0بود )جدول 

ردهای وش کهای کاشت یکسان، عملبطوری که ارقام بختگان و گلستان در مقایسه با ارقام خندق و آرین، در آرایشکامالً مشهود بود. 

 رسد که تاثیر فاصله روی ردیف بر روی عملکرد وش ارقام خندق و آرین، بیشتر از فاصلهعالوه بر این، به نظر میبیشتری را تولید کردند. 

، سانتیمتر 03و  03، 03سانتیمتر و تغییر فاصله بین ردیف به  93بین ردیف بوده است. چرا که در حالت ثابت بودن فاصله روی ردیف در 

)جدول عملکرد وش افزایش پیدا کرد  سانتیمتر 23به  93. ولی با تغییر فاصله روی ردیف از داری از خود نشان ندادعملکرد وش تغییر معنی

موثر بر روی  منابع دستیابی به برای ایبوته درون و برون هایرقابت حاصل برهمکنش تراکم بوته و زراعی محصول هر عملکرد (.0

 از بتواند گیاه و بوده خود حداقل در یک تراکم قابل قبول، در هارقابت این که شودمی حاصل زمانی عملکرد حداکثر باشد.رشد می

. در نتایج پژوهش حاضر، (Gardner et al., 1988; Jost & Cothren, 2010) بنماید را استفاده موجود حداکثر رشد محیطی عوامل

راکم مطلوب، ترسد که به خود گرفت. لذا به نظر مییک سیر نزولی ردیف، عملکرد وش مشخص شد که با افزایش فواصل بین و روی 

 در کمترین فواصل بین و روی ردیف حاصل شده و حداکثر عملکرد وش بدست آمده است.

 

 . اثر متقابل ارقام پنبه، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی عملکرد وش )کیلوگرم در هکتار(. 5جدول 
Table 5. Interaction effect of cotton cultivars, between row distance and within row distance on seed cotton yield(kg ha-1). 

 متر()سانتی ردیفبین  فاصله 

between row distance 

(cm) 

 ر()سانتیمت ردیفروی  فاصله 

within row distance 

(cm) 

 ارقام پنبه
cotton cultivars 

 بختگان

Bakhtegan 
 گلستان

Golestan 
 آرین

Aryan 
 خندق

Khandagh 
 10 2233 a 2184 ab 1975 c-e 1864 f-h 

30 20 2190 ab 2084 a-c 1857 f-h 1798 h-j 

 30 2008 b-d 2000 b-d 1738 j-l 1740 j-l 

 10 2142 a-c 2080 a-c 1850 f-h 1840 g-i 

40 20 2122 a-c 2051 a-c 1683 m-o 1854 f-h 

 30 1984 c-e 1913 d-f 1517 p-r 1493 q-s 

 10 2003 b-d 2006 b-d 1858 f-h 1770 i-k 

50 20 2011 b-d 2001 b-d 1702 k-m 1703 k-m 

 30 1895 d-f 1878 e-g 1291 uv 1308 t-u 

 10 1961 c-e 1980 c-e 1740 j-l 1598 o-q 

60 20 1898 d-f 1886 d-f 1516 p-r 1390 s-u 

 30 1763 i-k 1758 i-k 1203 v 1195 v 

 10 1906 d-f 1901 d-f 1693 l-n 1402 s-u 

70 20 1890 d-f 1888 d-f 1406 s-u 1445 r-t 

 30 1703 k-m 1673 n-p 1175 v 1155 v 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین

Means that have a same letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 
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 عملکرد الیاف

د )جدول دار شمعنیدر سطح یک درصد اثر برهمکنش سه فاکتور رقم، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی عملکرد الیاف 

 23سانتیمتر و فاصله روی ردیف  03کیلوگرم در هکتار به رقم آرین در فاکتورهای فاصله بین ردیف  070(. بیشترین عملکرد الیاف با 2

سایر سطوح رقم آرین در فواصل بین و روی ردیف، عملکرد الیاف پایینی را از خود نشان دادند و باالترین البته سانتیمتر تعلق داشت. 

عملکردهای الیاف به رقم بختگان و پس از آن به رقم گلستان تعلق داشت. بطوری که رقم بختگان تقریباً در تمامی سطوح فواصل بین و 

فاکتورهای کیلوگرم در هکتار به رقم خندق در  931نیز با  الیافکمترین عملکرد خود نشان داد. روی ردیف، باالترین عملکردها را از 

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از عملکرد وش (. 0سانتیمتر فاصله روی ردیف متعلق بود )جدول  93سانتیمتر فاصله بین ردیف و  03

عنایت به اینکه باالترین عملکردهای وش را رقم بختگان در سطوح مختلف  و همچنین با( Koocheki, 2004) دادهالیاف تشکیل  را

عملکردهای الیاف در سطوح مختلف فواصل بین و روی ردیف فواصل بین و روی ردیف به خود اختصاص داده بود، لذا باالتر بودن 

 کننده تعیین ،ردیف روی یهابوته بین و کاشت هایردیف بین مناسب فواصلبطور کلی رسد. برای رقم بختگان منطقی به نظر می

 منابع از گیاه بهتر استفاده موجب سطح، واحد در هابوته متعادل توزیع و مناسب تراکم باشد.می بوته هر برای قابل استفاده رشد فضای

 Brodrick et al., 2013; Ghajari & Akram) شودمی عملکرد افزایش نهایتاً سبب و نور گردیده و غذایی مواد رطوبت،

Ghaderi, 2006 .)تر، عملکردهای وش و الیاف باالتری بدست آمد. خصوصاً دو رقم بختگان و های فشردهدر این مطالعه، در تراکم

سد که رها از خود نشان داده و عملکردهای وش و الیاف باالتری را تولید کردند. لذا به نظر میپذیری بهتری به این تراکمگلستان انعطاف

 تر جهت دستیابی به عملکردهای باالتر وجود دارد. های کاشت فشردهن کاشت این ارقام با آرایشامکا

 

 . اثر متقابل ارقام پنبه، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی عملکرد الیاف )کیلوگرم در هکتار(. 6جدول 
Table 6. Interaction effect of cotton cultivars, between row distance and within row distance on lint yield (kg ha-1). 

 متر()سانتی ردیفبین  فاصله 

between row distance 

(cm) 

 ر()سانتیمت ردیفروی  فاصله 

within row distance 

(cm) 

 ارقام پنبه
cotton cultivars 

 بختگان

Bakhtegan 
 گلستان

Golestan 
 آرین

Aryan 
 خندق

Khandagh 
 10 654 ab 642 a-c 584 a-c 586 a-c 

30 20 644 a-c 615 a-c 589 a-c 543 b-d 

 30 596 a-c 602 a-c 531 d-f 532 c-e 

 10 628 a-c 629 a-c 570 b-d 576 a-c 

40 20 630 a-c 601 a-c 526 e-g 553 b-d 

 30 589 a-c 593 a-c 493 f-h 478 h-j 

 10 601 a-c 601 a-c 570 b-d 550 b-d 

50 20 604 a-c 590 a-c 528 e-g 526 e-g 

 30 587 a-c 577 a-c 454 j-l 452 j-l 
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 10 594 a-c 598 a-c 539 c-e 494 f-h 

60 20 589 a-c 577 a-c 490 g-i 465 i-k 

 30 454 j-l 530 d-f 436 kl 401 l 

 10 588 a-c 588 a-c 490 g-i 463 i-k 

70 20 585 a-c 582 a-c 685 a 490 g-i 

 30 541 c-d 498 f-h 409 l 391 l 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین

Means that have a same letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 

 کیل نسبت

کیل با نسبت (. بیشترین 2دار شد )جدول کیل معنی نسبتاثر برهمکنش سه فاکتور رقم، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی 

فواصل بین و سانتیمتر تعلق داشت. البته  13سانتیمتر و فاصله روی ردیف  93در فاکتورهای فاصله بین ردیف بختگان به رقم  درصد 2/90

سانتیمتر در رقم بختگان، با تیمار فوق در یک گروه آماری  13و  03سانتیمتر و  93و  03سانتیمتر،  93و  03 سانتیمتر، 13و  03روی ردیف 

کمترین  د.در رقم بختگان مشاهده گردی فواصل بین و روی ردیفمختلف سطوح های کیل در نسبتو بطور کلی باالترین  قرار گرفتند

سانتیمتر فاصله روی ردیف متعلق بود )جدول  23سانتیمتر فاصله بین ردیف و  03به رقم خندق در فاکتورهای درصد  2/91 باکیل نیز نسبت 

کیل برخوردار سبت نرسد که رقم بختگان نسبت به سایر ارقام مورد بررسی در این تحقیق از پتانسیل باالتری برای تولید به نظر می (.0

 (.0م مورد بررسی، اختالف چندانی در سطوح مختلف فواصل بین و روی ردیف وجود نداشت )جدول است. لکن در هر یک از ارقا

در  Ashokkumar (2011)های پنبه توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است. کیل بین ارقام و ژنوتیپنسبت وجود تفاوت از نظر 

-ژنوتیپ پنبه پرداخت. وی تفاوت 11برخی خصوصیات زراعی در به بررسی در دانشگاه کشاورزی تمیل ندوی هندوستان خود تحقیقات 

ای پنبه رابطه مثبت هکیل و عملکرد وش ژنوتیپنسبت و بیان نمود که بین ها گزارش کیل بین این ژنوتیپنسبت های آشکاری را از نظر 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی فیسل آباد پاکستان، خود مطالعات در  Ehsan et al., (2008)در تحقیقی دیگر، . باالیی وجود دارد

ین ارقام مورد کیل بنسبت های قابل توجهی را از نظر مورد مطالعه قرار دادند. آنها نیز تفاوتخصوصیات عملکردی پنج رقم جدید پنبه را 

 بررسی گزارش کردند. 
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 کیل )درصد(.  نسبت. اثر متقابل ارقام پنبه، فاصله بین ردیف و فاصله روی ردیف بر روی 7جدول 
Table 7. Interaction effect of cotton cultivars, between row distance and within row distance on ginning rate (%). 

 متر()سانتی ردیفبین  فاصله 

between row distance 

(cm) 

 ر()سانتیمت ردیفروی  فاصله 

within row distance 

(cm) 

 ارقام پنبه
cotton cultivars 

 بختگان

Bakhtegan 
 گلستان

Golestan 
 آرین

Aryan 
 خندق

Khandagh 
 10 36.2 a 32.8 c-e 33.4 c-e 31.6 g-i 

30 20 32.6 b-d 31.4 g-i 31.6 g-i 31.8 f-h 

 30 31.9 e-g 31.6 g-i 31.9 e-g 32.4 e-g 

 10 35.8 ab 33.0 c-e 32.6 d-f 32.3 e-g 

40 20 32.3 e-g 31.4 hi 32.3 e-g 32.6 d-f 

 30 35.0 a-c 32.1 e-g 32.3 e-g 32.5 e-g 

 10 33.7 b-d 33.5 c-e 32.5 e-g 31.7 f-h 

50 20 33.0 c-e 31.8 f-h 32.6 d-f 33.4 c-e 

 30 34.8 a-c 32.8 c-e 33.2 c-e 32.7 d-f 

 10 34.2 a-c 33.7 b-d 33.0 c-e 32.3 e-g 

60 20 32.7 d-f 32.0 e-g 33.3 c-e 33.5 c-e 

 30 33.7 b-d 32.6 d-f 32.9 c-e 32.1 e-g 

 10 34.0 b-d 33.6 c-e 33.0 c-e 32.5 e-g 

70 20 31.8 f-h 33.0 c-e 33.4 c-e 31.2 i 

 30 32.6 d-f 33.1 c-e 33.2 c-e 31.9 f-h 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی هایمیانگین

Means that have a same letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 طول الیاف

اثر (. نتایج مقایسه میانگین 2دار شد )جدول بر روی طول الیاف پنبه معنی فاصله بین ردیف و اثر برهمکنش رقم و فاصله روی ردیفاثر 

 تعلق داشت. لکنسانتیمتر فاصله ردیف  93به تیمار  میلیمتر 1/91بیشترین طول الیاف با ه نشان داد کفاصله بین ردیف بر روی طول الیاف 

در برهمکنش رقم و فاصله روی  (.7تر و در یک کالس آماری قرار گرفتند )جدول در رتبه پایینسانتیمتر  03و  03، 03، 03تیمارهای 

تعلق داشت. هرچند که این تیمار با تیمار رقم سانتیمتر  13فاصله روی ردیف به رقم بختگان در  میلیمتر 0/91ردیف بیشترین طول الیاف با 

فاصله به رقم آرین در  میلیمتر 9/27با  طول الیاف نیزکمترین  گرفت.سانتیمتر در یک گروه آماری قرار  93بختگان در فاصله روی ردیف 
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ر از تیمار به غیبا بررسی نتایج اثر فاصله بین ردیف بر روی طول الیاف مشخص گردید که  (.3)جدول  سانتیمتر متعلق بود 23روی ردیف 

داری وجود نداشت و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند. در یک سانتیمتر، بین بقیه تیمارها اختالف معنی 93فاصله روی ردیف 

( گزارش کردند که برای صفات طول و ظرافت الیاف در فواصل بین ردیف خیلی کم و رایج 2007) ,.Wilson et alتحقیق مشابه 

برهمکنش رقم و فاصله روی ردیف بر روی طول الیاف نیز نشان داد که باالترین طول الیاف بررسی داری وجود نداشت. اختالف معنی

سانتیمتر بود. لکن سایر ارقام در سطوح مختلف فواصل روی ردیف، اختالف  93و  13مربوط به رقم بختگان در فواصل روی ردیف 

ید الیاف ارقام مورد مطالعه در این پژوهش، از پتانسیل باالتری برای تولرسد که رقم بختگان نسبت به سایر چندانی با هم نداشتند. به نظر می

نیز در بررسی خصوصیات عملکردی و کیفی پنج رقم جدید پنبه عنوان کردند که طول  Ehsan et al., (2008) بلندتر برخوردار است.

در بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی  Copur  (2006)ای به نوع ژنوتیپ وابسته است. در تحقیقی دیگر، الیاف پنبه بطور گسترده

 خصوصیات کیفی چند رقم پنبه نتایج مشابهی را گزارش کرد. 

 

 . اثر فاصله بین ردیف بر روی طول الیاف پنبه )میلیمتر(. 8جدول 
Table 8. Effect of between row distance on lint length (mm). 

 )سانتیمتر( ردیفبین  فاصله 

between row distance (cm) 
 یمتر(میل) طول الیاف

lint length (mm) 
30 31.1 a 

40 29.5 b 

50 29.5 b 

60 29.5 b 

70 29.6 b 

 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین

Means that have a common letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 . اثر متقابل ارقام پنبه و فاصله روی ردیف بر روی طول الیاف پنبه )میلیمتر(.9جدول 

Table 9. Interaction effect of cotton cultivars and within row distance on lint length (mm). 

 ارقام پنبه
cotton cultivars 

 )سانتیمتر( ردیفروی  فاصله 

within row distance (cm) 
 )میلیمتر( طول الیاف

lint length (mm) 
 10 31.4 a 

 20 29.1 c (Bakhteganبختگان )

 30 31.2 a 

 10 28.5 bc 

 20 30.0 b (Golestanگلستان )

 30 29.9 b 

 10 28.8 c 

 20 28.3 d (Aryanآرین )

 30 29.9 b 
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 داری در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند. های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین

Means that have a common letter, are not significantly different at 5% based on Duncan's test. 

 

 

 

 گیری نتیجه

یشترین بآرین و خندق از پتانسیل باالتری برای تولید غوزه در بوته برخوردار بودند و ارقام بختگان و گلستان نسبت به ارقام در این مطالعه، 

سانتیمتر و فاصله  93در تیمارهای فاصله بین ردیف  گرم در مترمربع 009گرم در مترمربع و گلستان با  000وزن غوزه نیز به ارقام بختگان با 

مد. خصوصاً باالتری بدست آ کیلو الیاف و نسبت  تر، عملکردهای وشهای فشردهدر تراکمهمچنین سانتیمتر متعلق بود.  13روی ردیف 

ز این رو، کاشت اتری را تولید کردند. ها از خود نشان داده و عملکردهای باالپذیری بهتری به این تراکمدو رقم بختگان و گلستان انعطاف

 گردد. شهرستان داراب استان فارس توصیه میتر در های فشردهدر تراکمارقام بختگان و گلستان 
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