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 پنبه به تراکم دیارقام جد توده ستیواکنش عملکرد و روند تجمع ز
 

  2و  فاطمه دینکو *1محمد برزعلی

  استان گلستان،  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحق1
  رانیگرگان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

  رانیکشاورزي، کرج، ا جیآموزش و ترو قات،یبذر و نهال، سازمان تحق یثبت وگواه قاتیارشد، مؤسسه تحق کارشناس2
 4/3/1400؛  تاریخ پذیرش:  8/11/1399تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده
را بـه  آن کیـ و مرفولوژ کیـ ولوژیزیف  يریپـذ  نامحدود است که سـازش  يعادت رشد پنبه اتیاز خصوص یکی

ي و ریـ گ شکل نحوهبر  يریپذ سازش نیدهد. ا یمنشان  یزراع يهااتیو عمل یطیمح طیشرا از  يا گسترده فیط
 زانیـ م ،یشیو زا یشیرو ي ها به اندام اهیگ توده ستیز صیمقدار و نحوه تخص بر  تواند یآن م یکانوپایجاد ساختار 

 ،عملکرد پنبه شیموثر در افزا یزراع يها برنامه نیب در. بگذارد یقابل توجه محصول اثر   دیتول مقدارجذب نور و 
 یابیساز دسـت  نهیاست زم قادر آن،تعادل رشد  با حفظ و  مناسبانتخاب رقم  وکشت  نهیبه یاهیگ تراکم نییتب

عملکـرد و برگشـت    يساز حداکثرجهت  يدیرقم عمل کل کیمطلوب  یاهیگ تیجمع رایز  .باشد باالعملکرد  به 
 جینتـا  توانـد  یمـ  نییپا یلیخ ایباال  یلیخ یاهیگ يها تراکم و گردد یم محسوب ياقتصاد يگذار هیمناسب سرما

 . لذا با توجه به نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص واکنش رشدي و عملکرديداشته باشد آنعملکرد  يبرا یمنف
ي گیاهی مختلـف کـه نقـش مهمـی در اسـتفاده بهینـه از فصـل رشـد و          ها ارقام تازه معرفی شده پنبه به تراکم

کاران استان گلستان را دارد، این آزمـایش   تبع آن افزایش عملکرد و سود اقتصادي براي پنبه هاي تولید و به نهاده
 طراحی و اجراء گردید.

تحقیقاتی واقع در مجاورت ایستگاه آب و هواشناسی سینوپتیک شهرستان اي  در مزرعه آزمایش: ها مواد و روش
 5/17متر و میـانگین دمـایی    میلی 693با میانگین بارندگی سالیانه  متر از سطح دریا 140آبادکتول با ارتفاع  علی

هـاي کامـل    صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك انجام شد. این آزمایش به 1398ال گراد، در س درجه سانتی
 فیـ پنبه (رقم لط دیشامل دو رقم جد شیمورد مطالعه در آزما يفاکتورهاتصادفی با چهار تکرار به اجراء درآمد. 

تـوده   جهت تخمـین وزن زیسـت  هزار بوته در هکتار) بود.  115و  95، 75، 55(  ) و چهار تراکم کشت يو ساجد
، 44روز در روزهـاي   15هر واحد آزمایشی به فاصله هر خشک پنبه، از زمان اولین ظهور جوانه گل چهار بوته از 

دسـت آیـد. یـک     ، برداشت شدند تا وزن خشک ثابـت بـه   اهچهیگ پس از ظهور 134و  119  ،104، 89، 74، 59

                                                
 barzali@hotmail.comنویسنده مسئول: *
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ت و پارامترهاي رشد گیاهی توده مورد استفاده قرار گرف منظور تبیین تجمع زیست معادله رگرسیون لجستیک به
  گیري شد.  اندازه
از رقم لطیف بیشتر بود و در هـر    داري طور معنی داد که طول دوره رشد در رقم ساجدي به نشاننتایج : ها یافته

هزار بوته در هکتار بر مقدار صفات تعداد قوزه در واحد سطح، عملکرد کـل وش و   95دو رقم با افزایش تراکم تا 
کـل وش و عملکـرد الیـاف بـین     در عملکرد   داري اي افزوده شد. تفاوت معنی طور قابل مالحظه عملکرد الیاف به

رویشی و کـل    توده زیست هزار بوته در هکتار در هر دو رقم وجود نداشت. بیشترین تجمع  115با  75ي  ها تراکم
در   هـا  بوتـه   تـوده  زیست سازي  هزار بوته در هکتار مشاهده شد. بر اساس شبیه 115در تراکم  بوته در هر دو رقم

 7/83و  4/73با   ترتیب ي زایشی به ها اندام  توده زیست میانگین و حداکثر میزان تولید  ي مختلف،  باالترین ها تراکم
  هزار بوته در هکتار بود. 95کیلوگرم در هکتار متعلق به تراکم 

یـابی بـه حـداکثر تولیـد عملکـرد پنبـه در نـواحی         ترین تراکم گیاهی جهت دسـت  تعیین مطلوب: گیري نتیجه
دلیل متغیر بودن شرایط آب و هوایی، ارقام مورد کاشـت و سـایر عملیـات زراعـی، متفـاوت       اکولوژیک مختلف به

نسـبت بـه رقـم      از نظر عملکـرد کـل وش  هاي تحقیق حاضر نشان داد که رقم معرفی شده ساجدي  یافتهاست. 
هزار بوتـه   95تحت تراکم ي عملکرد کل وش در رقم ساجد نیباالتر نیهمچنآباد برتر بود.  لطیف در منطقه علی

ي  هـا  در ارقـام تحـت تـراکم     تـوده  زیسـت  بررسی روند تجمع  دست آمد.  کیلوگرم در هکتار به 4464با در هکتار 
ویژه تولید تعداد قوزه  ي زایشی به ها اي فتوسنتزي به اندامه مختلف نشان داد که اختصاص هر چه بیشتر فرآورده

رسـد مـدیریت بهینـه داشـت در دوره      تضمینی در جهت حصول عملکرد باال باشد. لذا به نظر می  تواند بیشتر می
روز در رقم  104و  72روز پس از ظهور در رقم لطیف و  103و  70ي زایشی که بین  ها زمانی حداکثر رشد اندام

  باشد.  افتد، ضروري می دي اتفاق میساج
  

  .کیلجست معادالتجمعیت گیاهی، تخصیص ماده خشک، اجزاي عملکرد،  وش، الیاف، :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
هکتـار   در لـوگرم یک 770 عملکـرد  نیانگیـ هکتـار، م  ونیلیم 27/32 کشت  ریامروزه پنبه با سطح ز

دانـه   اهـان یاز گ یکـ ی و  یفـ یمحصول ل نیمهمترعنوان  هب ا،یدر دن يدیعدل تول ونیلیم14/114 والیاف 
 در ایران بر اساس آخـرین آمـار  ). 2020 ،حده آمریکاوزارت کشاورزي ایاالت مت(  شود میشناخته  یروغن

و  کشـت دیـم)  -(کشت آبـی  متوسط عملکرد ،سطح زیر کشت )1397-1398(سال زراعی  منتشر شده
وش هـزار تـن    229و وش  کیلـوگرم در هکتـار   1293-2599 ،هکتارهزار  90ترتیب  به میزان تولید آن

نامحـدود   يعـادت رشـد   اهیـ گ نیا اتیاز خصوص یکی). 2020وزارت جهادکشاورزي، ( است اعالم شده
و  یطـ یمح طیشـرا  از  يا گسـترده  فیـ را بـه ط آن کیـ و مرفولوژ کیـ ولوژیزیف  يریپـذ  است کـه سـازش  

 نحـوه  بـر رشـد و نمـو    طیدر شرا حاصله  راتییو تغ يریپذ سازش نیا .دهد یمنشان  یزراع يها اتیعمل
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 ي هـا  انـدام به  اهیگ توده ستیز صیو نحوه تخص مقدار بر  تواند یمآن  یکانوپو ایجاد ساختار  يریگ شکل
و همکـاران،   ویـ بگـذارد (ل  یقابـل تـوجه   محصـول اثـر     دیتول مقدارجذب نور و  زانیم ،یشیو زا یشیرو

 وکشـت   نـه یبه یاهیـ گ تـراکم  نیـی تب ،عملکرد پنبه شیموثر در افزا یزراع يها برنامه نیب در). 2020
 رایـ ز  .باشـد  باالعملکرد  به  یابیساز دست نهیاست زم قادر آن،تعادل رشد  با حفظ و  مناسبانتخاب رقم 

عملکـرد و برگشـت مناسـب     يسـاز  حـداکثر جهـت   يدیـ عمـل کل رقـم   کیـ مطلوب  یاهیگ تیجمع
 جینتـا  توانـد  یم نییپا یلیخ ایباال  یلیخ یاهیگ يها تراکم و گردد یم محسوب ياقتصاد يگذار هیسرما
اثر سه تراکم که ) b2020خان و همکاران (  ).2020و همکاران،  ی(ل  داشته باشد  آنعملکرد  يبرا یمنف

 قـرار  یمورد بررسرا بر عملکرد دو رقم پنبه  )هزار بوته در هکتار 90و  60، 30( ادیبوته کم، متوسط و ز
نسبت به  يعملکرد باالتر نیانگیدر واحد سطح بود م شتریتعداد قوزه ب  يکه دارا یرقم افتندیدردادند، 
 درصـد  7/10و  9/15 بیـ ترت به ادیکم و ز ي ها تراکمتراکم متوسط نسبت به  نیهمچن. داشت گریرقم د

دیگـر   یدر تحقیقـ   نمـود.  دیـ تول يتعـداد قـوزه در واحـد سـطح بـاالتر      درصـد  4/11 و 2/16 عملکرد و
مـورد بررسـی قـرار     هکتـار بوته در  هزار 28و  18دو تراکم عملکرد دو رقم پنبه تحت که ) 2020،تکر(

هـاي   رقم برتر از نظر عملکرد داراي خصوصیاتی همانند سرعت باالتر رشد قوزه، حفظ بهتر قـوزه  ،گرفت
خـان و همکـاران    یدر بررسـ هاي فتوسنتزي به مخازن گیـاه بـود.    راندمان بیشتر انتقال فرآوردهو  اولیه

) c 2020هکتـار بـر پنبـه     هزار بوتـه در   105و  87، 69، 51، 33، 15 یاهی) مطالعه اثرات شش تراکم گ
  ترتیـب  بهي مورد مطالعه  ها تراکمر کثنسبت به حداقل و حدادر هکتار بوته  هزار 87که تراکم  نشان داد

تعداد قوزه در واحد سـطح بیشـتري تولیـد نمـود. بیشـترین      درصد  13و  61عملکرد و درصد  28و  21
، دوره زمـانی  بوتـه  هـزار  105و  87ي  ها تراکمدر ي رویشی  ها اندامکل بوته و  توده زیستمقادیر صفات 
 در تراکمهاي زایشی  پنبه در اندام توده زیستو میانگین و حداکثر سرعت رشد  توده زیستتجمع سریع 

 وش شده استحصـالی تقسـیم بـر    تصفیه الیاف کیل (مقدار درصدباالترین مشاهده شد و هزار بوته  87
از طرفـی برخـی محققـین جهـت      برداشت شده بر حسب درصد) نیز در کمترین تراکم حاصل گردیـد.  

هاي گیـاهی در دامنـه وسـیعی از     رشد جمعیت سازي شبیه برايالت لجستیک دتحلیل بهتر رشد از معا
دهنـده   نشـان   توانـد  مـی که در آن سرعت و ظرفیت نهایی رشـد  زیرا  .نمایند میشرایط محیطی استفاده 

هـاي   تـوده  زیسـت  کـه سـرعت رشـد    جایی از آن و رهاي محیطی باشدعملکرد گیاه تحت متغی بازتابی از
تغییـرات محیطـی هماننـد رقابـت درون و بـرون      ر گیاهی با فتوسنتز خالص در ارتباط است خشک و تَ

بـر   تـأثیر بـا    توانـد  میهاي رشد زایشی  ویژه در دوره هدسترسی به عناصر غذایی بو اي، نور، رطوبت  گونه
ـ میانگین و حـداکثر سـرعت رشـد گیـاه محسـوب گرد     کننده  فتوسنتز یکی از عوامل تعیین (کونـو و   دن

واکنش رشـدي و عملکـردي ارقـام    در خصوص  بیشتراطالعات نیاز به به لذا با توجه  ).2020همکاران، 
که نقش مهمی در اسـتفاده بهینـه از فصـل رشـد و      مختلفگیاهی ي  ها تراکمتازه معرفی شده پنبه به 
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ایـن  کاران استان گلستان را دارد،  تبع آن افزایش عملکرد و سود اقتصادي براي پنبه هاي تولید و به نهاده
  .گردیداجراء طراحی و آزمایش 

  
  ها مواد و روش
در اي تحقیقـاتی واقـع    در مزرعـه  این آزمایش تحقیق: عواملمورد مطالعه و نحوه اجراي  توصیف محل

متر از سـطح دریـا،    140با ارتفاع آبادکتول  شهرستان علیایستگاه آب و هواشناسی سینوپتیک مجاورت 
بـا میـانگین بارنـدگی     قهیدق 45درجه و  36 ییایو عرض جغراف قهیدق 52درجه و  54 ییایطول جغراف

گراد، میانگین درجـه   درجه سانتی 5/17درصد، میانگین دمایی  69متر، رطوبت نسبی  میلی 693سالیانه 
درجـۀ   2/2گـراد در مـرداد مـاه و میـانگین درجـه حـرارت حـداقل         درجـه سـانتی   34حرارت حـداکثر  

آمده اسـت.   1جدول در  خصوصیات آب و هواشناسی محل تحقیق. شدانجام  1398در سال  گراد سانتی
    است. بودهمتر  میلی 245پنبه میزان بارندگی در طول دوره رشد مجموع  هواشناسی آماربر اساس 

  
  1398هاي پنبه در سال  رشد بوتهفصل  یدر ط محل تحقیق یآمار هواشناس - 1جدول 
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 هاي ماه
  سال

 اردیبهشت  0/38 8/19 8/13 8/25 8/3 7/36 5/210 4/50 3/90 4/70 7/113  8
 خرداد 8/7 7/26 0/20 4/33 2/13 3/40 9/264 7/38 3/81 0/60 6/215  5
 تیر 7/64 2/28 5/23 8/32 3/17 6/38 8/164 8/51 8/86 3/69 9/183  9
 مرداد 9/6 4/27 2/22 6/32 2/17 2/41 0/200 6/48 3/85 0/67 9/177  8
 شهریور 8/57 4/24 1/19 8/29 1/16 2/38 1/214 3/50 7/87 0/69 9/156  9
  مهر  0/70  7/20  7/14  6/26  8/9  4/34  3/211  3/51  5/90  9/70  3/103  7
 میانگین 9/40 5/24 9/18 2/30 9/12 2/38 9/210 5/48 0/87 8/67 6/158  7/7

  
 خاك مزرعه از نوع سیلتی کلی لوم بود.تجزیه نمونه خاك محل آزمایش، بر اساس نتایج همچنین 

  ذکر شده است. 2متري در جدول  سانتی 30اي تا عمق  مشخصات خاك مزرعه
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  آزمایشاجراي خاك محل  هاي فیزیکی و شیمیایی برخی ویژگی - 2جدول 
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به اجـراء  تکرار  با چهارهاي کامل تصادفی  بلوكپایه طرح در قالب  فاکتوریلبه صورت  آزمایشاین 
) و چهـار  يو سـاجد  فیـ پنبه (رقـم لط  دیشامل دو رقم جد شیمورد مطالعه در آزما يفاکتورها .درآمد

پرمحصـول،   ،هر دو رقم پنبه مـورد تحقیـق  هزار بوته در هکتار) بود.  115و  95، 75، 55(  تراکم کشت 
ها غالباً در نزدیک ساقه اصلی و  که در رقم لطیف قوزهاست هاي درشت  داراي رشد نسبتاً محدود و قوزه

 قیـ ابتدا در بهار شـخم عم  کشت، منظور هب شود. تشکیل میها در طول ساقه اصلی  در رقم ساجدي قوزه
کیلوگرم نیتـروژن،  118گیري عناصر غذائی خاك و توصیه کودي،  با توجه به نتایج آزمایش اندازه زده و
ـ     130 کیلوگرم فسفر و 132 صـورت کودهـاي اوره، فسـفات آمونیـوم و      هکیلـوگرم پتاسـیم در هکتـار ب

. هـر  دیـ گرد حیتسـط  نیو سپس زمـ  خاك مخلوط اسولفات پتاسیم محاسبه شد و در مزرعه پخش و ب
متر در نظـر گرفتـه شـد.     یسانت 80 فیرد نیمتر و فاصله ب 12طول  کاشت به  فیشامل هشت رد ماریت

تنـک کـردن در    اتیـ کاشـت و بعـد از عمل   فیرد يرو ها  بوته نیفاصله ب میمورد نظر با تنظ يتراکم ها
و در  کـاري رمیـ بـه صـورت ه   1398  ماه سـال   بهشتیکاشت در دوم ارد .بدست آمد یمرحله چهار برگ

هـا   عملیات داشت شامل مبارزه با علف هاي هرز، آفات و بیمـاري  سایر مسطح با دست انجام شد. نیزم
 20الـی   16نیز در صورت لزوم انجام و آبیاري در طول رشد بر اساس نیاز گیاه در چهار نوبت در فواصل

  .صورت گرفتروز 
طول دوره رشد، ارتفاع بوته، تعداد شـاخه   يریگ جهت اندازههاي رشدي و عملکرد:  گیري شاخص اندازه

در بوته و واحـد سـطح و وزن آن، عملکـرد کـل      قوزه در بوته، تعداد قوزه  زشیدهنده)، درصد ر (گل ایزا
 انتخـاب و صـفات مـورد نظـر     یتصـادف   صـورت  بوته به 12از هر کرت  لیو درصد ک افیوش، عملکرد ال

بوته از زمـان شـروع رشـد زایشـی بـه صـورت        12قوزه،  به منظور تعیین درصد ریزششد.  يریگ اندازه
ها هر روز شمارش شد و  هاي ریزش یافته و نیافته این بوته تصادفی از هر کرت انتخاب شد و تعداد قوزه

در انتها درصد ریزش قوزه با استفاده از رابطه تعداد قوزه ریزش یافته به تعداد کل قوزه شـمارش شـده،   
متـر از   5/0اثـر حاشـیه اي (   از حذف پس يدیتول وش  اف،یال یدگیدر زمان رس نیهمچنمحاسبه شد. 
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وزن قـوزه از    نیانگیـ شـد. م  لیدر هکتـار تبـد   لـوگرم یبرداشـت و بـه ک   )یشیابتدا و انتها هر واحد آزما
   دست آمد.  شده به بوته نشان 12قوزه از  100 يآور جمع

وزن جهـت تخمـین    :هـاي مختلـف   انـدام  تخصیص مواد فتوسنتزي بـه و  توده تجمع زیستسنجش 
 15به فاصله هـر   از هر واحد آزمایشیبوته  چهاراولین ظهور جوانه گل زمان از توده خشک پنبه،  زیست

هـاي   بخـش بـه  برداشـت و   ، اهچـه یگ ظهورپس از  134و  119  ،104، 89، 74، 59، 44 در روزهاي روز
 گـراد  سـانتی درجـه   80هاي زایشـی تقسـیم و در نهایـت در دمـاي      ها، ساقه و اندام ریشه، برگ مختلف

 لجسـتیک یـک معادلـه رگرسـیون     د.یـ دست آ هشدند تا وزن خشک ثابت بقرار داده ساعت  48مدت  به
  .)2016و همکاران،  اد( مورد استفاده قرار گرفت )3(معادله  توده منظور تبیین تجمع زیست هب

Y        )1(معادله  =
	 	

  
تـوده بـر حسـب     زیسـت تجمـع  حـداکثر   A، بر حسـب کیلـوگرم   توده زیستوزن  Y ،)1که در معادله (

ـ   از دادهشوند.  میتوسط معادله محاسبه توده  نمودار زیستتعداد روز  t کیلوگرم،  ازدسـت آمـده    ههـاي ب
   شد.محاسبه  7الی  2معادالت مقادیر حاصل از )، 1معادله (

بـاالترین   VM حسـب روز،  بـر تـوده   رشـد زیسـت   زمانی حداکثر نقطهtM  الذکر، که در معادالت فوق
دوره زمـانی تجمـع   (پایـان)   t2 و (آغاز) t1 ،بر حسب کیلوگرم در هکتار در روز توده میزان تجمع زیست

  ترتیـب  بهY2  و Y1. باشد میبر حسب روز توده  حداکثر دوره تجمع سریع زیست Δt وتوده  سریع زیست
در فواصـل   تـوده  زیسـت تجمع میانگین   دهنده نشان VA هستند. t2 و t1 هاي زمان در توده زیستمقادیر 
در این آزمـایش پـس از    است. بر حسب روز توده تجمع زیست مجموع دوره میانگین Δt و t2 و t1زمانی 

استفاده با تجزیه واریانس  انجام گرفت. داده لیتبد ازین در صورتو ها  دادهست نرمالیته ت، ثبت اطالعات
 روش دوجانبـه از  اثـر متقابـل  دار بـودن   یصـورت معنـ   درو  صـورت پـذیرفت   SASنرم افزار آمـاري  از 

اي  آزمون چنـد دامنـه   به روشصفات  يها میانگینمقایسه . دیاثر استفاده گرد ریجهت تفس، 1یده برش
از هـا   و رگرسـیون  معـادالت بـراي  و  EXCELبرنامه از ها رسم نمودار، درصد 5در سطح احتمال  دانکن

  .گردید ستفادها OriginPro 2019b افزار نرم
  
  

                                                
1. Slicing 

  )4معادله (
   t = 	 	 ( )  

  )3معادله (
   t = 	 	 ( )  

  )2معادله (
  t = t = t, 		  

V  )7معادله ( = 	
∆

t∆  )6معادله (   = t − t  ) 5معادله(   V =  
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  و بحث نتایج
عامل رقم بر صفات طول دوره رشـد،   دار یمعن تأثیر دهنده صفات مورد مطالعه نشان انسیوار هیتجز

عامل تراکم بـر تمـام صـفات     که یبود در حال افیمتر مربع، عملکرد کل وش و عملکرد ال تعداد قوزه در 
  .  )3(جدول  داشت   داري یاثر معنجز وزن قوزه  به یمورد بررس

طول دوره درصد  6از  ساجديکه رقم  نشان دادمقایسه میانگین صفات مورد بررسی : دوره رشدطول 
طـول  بـه  افزایش تراکم بوتـه  همچنین با ). 4(جدول برخوردار بود  لطیفبه رقم  رشدي بیشتري نسبت

تـراکم،   شیانـد بـا افـزا    اظهـار داشـته  ) 2017(وي و همکـاران  ). 4شـد (جـدول   اضـافه   گیاه دوره رشد
اواخـر فصـل و    نییپـا   يبا دمـا  توان یم را آن لیکه دل افتد یم قیتعو به یده قوزه و یده گل ،یده غنچه

 هـاي نـارس و بـاز    هاي کم با افزایش قـوزه  همچنین از طرفی در تراکم کاهش جذب نور مرتبط دانست.
بـه شـیره پـرورده کاسـته     هـا   ها، از دسترسی سایر قـوزه  نشده و جذب بخشی از شیره پرورده توسط آن

 طرفـی از  هاي شـکفته و زودرسـی نـامطلوب را بـدنبال داشـته باشـد.       گردد و در نتیجه کاهش قوزه می
 نیبـ  يکاهش و رقابت بـر سـر منـابع رشـد     اهیگ نییپا يها در قسمترا جذب نور  ،تراکم بوته شیافزا

جهت  ،گذاشته و باعث افزایش زمانپنبه اثر  کیموارد بر توسعه فنولوژ نیدهد که ا یم شیافزا را ها  بوته 
  گردد. تکمیل دوره رشد گیاه می

قابـل   کـه بـین دو رقـم تفـاوت     هـا نشـان داد بـا آن    بررسی مقایسه میانگین ارتفـاع بوتـه  : ارتفاع گیاه
). میزونـو و همکـاران   4ها کاسته شد (جدول  ایش تراکم از ارتفاع بوتهزاي مشاهده نشد اما با اف هظمالح

هـاي میـانی و کـانوپی     ) اظهار داشتند افزایش تراکم باعث کاهش غلظت جریان نوري در قسمت2015(
فیتوکروم اثر گـذارده و در   بر فعالیت   قرمز را کاهش داده ومادون شود و نسبت نور قرمز به  گیاهان می
 ي هـا  در تـراکم  توان عنوان نمود که ن میشدن ساقه را کاهش دهد. همچنی میزان طویل  تواند نهایت می

و  ییبـاال  يهـا  بـرگ  يانـداز  هیسـا  لیـ دل بـه  یاهیـ گ یکـانوپ  نیپائ يها قسمت کاهش نفوذ نور به باالتر 
 يبـرا  یاهیـ مختلـف گ  ي هـا  انـدام  نیب يا درون بوته ابترق  جادیپنبه، ا ي ها بوته يباال يشدن فضا بسته

بـا   یـد با یارقـام مـ    کـه نیـ رسد با توجه بـه ا  یکه به نظر م ردیگ یشکل م يفتوسنتز يها جذب فرآورده
 گـر ید ي هـا  برخـوردار باشـند، انـدام    يبلندتر یو به تبع آن از ارتفاع ساقه اصل ها گره انیطول م شیافزا

مواد را انجـام داده انـد و سـاقه     نیاز ا يشتریجذب ب ،تر يمخازن قو گاهیدر جا یشیزا  ي ها همانند اندام
) 2015. چـائو و همکـاران (  دیعمل نما يمخزن قو عنوان  تراکم نتوانسته به شیارقام با افزا نیدر ا یاصل

 يکمتـر  یدهـ  و شـاخه  ییرشد انتها ستمیمر تیغالب يدر تراکم باال دارا  پنبه يها که بوته نیز دریافتند
  .  باشند یم 
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که سطوح مختلـف  نشان داد  زینعوامل مورد تحقیق  اثر متقابل یده رشب: اجزاي عملکرد و عملکرد 
در صفات تعداد قوزه در متر مربع، عملکرد کل وش و عملکـرد الیـاف    تراکم بوته سطوح تحت تأثیر رقم

از تعـداد    بررسی اجزاي عملکرد نشان داد کـه بـا افـزایش تـراکم    ). همچنین 5(جدول  قرار گرفته است
). بـا  4ها در واحد سـطح افـزوده شـد (جـدول      تعداد آن شاخه زایا و تعداد قوزه در هر بوته کاسته اما به

درصد افـزایش   14هزار بوته در هکتار، میزان ریزش قوزه در بوته  115به  55داد بوته از افزوده شدن تع
هزار بوتـه در هکتـار در    95به  55پیدا کرد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش تراکم بوته از 

). 6ت (جدول داري یاف هر دو رقم مورد مطالعه، تعداد قوزه در واحد سطح افزایش و سپس کاهش معنی
هـزار   115و  75، 55هـاي    هزار بوته در هکتار نسبت به تـراکم  95در تراکم در واحد سطح تعداد قوزه 

درصـد از   10و 11، 24درصـد و در رقـم لطیـف     11و  13، 20  ترتیب بوته در هکتار در رقم ساجدي به
خود افزایش نشان داد. بررسی میانگین عملکرد کل در سطوح مختلف رقم و تراکم نشان داد که تـراکم  

ترتیـب   در رقم لطیف بـه   هزار بوته در هکتار 115و  75، 55 ي  ها در هکتار نسبت به تراکم هزار بوته 95
در رقـم    ترتیـب  درصد و در عملکرد الیاف نیـز بـه   12و  11، 23  درصد و در رقم ساجدي 16و  16، 27

عملکرد ). باالترین 6درصد باالتر بود (جدول  13و  7، 15درصد و در رقم ساجدي  18و  14، 21لطیف 
هزار بوته در  95کیلوگرم در هکتار در سطح  4464و  4105با   ترتیب کل وش ارقام لطیف و ساجدي به

هزار بوته در هکتار درصد کیل باالتري  95و  75، 55ي  ها ). همچنین تراکم6هکتار بدست آمد (جدول 
  هزار بوته در هکتار دارا بودند.    115  نسبت به تراکم

  
    تراکم بوته × رقم سطوح مختلف  اثر متقابل دهی برش - 5جدول 

درجه   رقم
  آزادي

  میانگین مربعات
  عملکرد الیاف  عملکرد کل وش  تعداد قوزه در واحد سطح

 5/1596 ** 6/8879 ** 3/208 **  3  لطیف

  8/1712 **  4/1072 **  3/179 **  3  ساجدي
  .دار یمعن ریغ ns و درصد 5 احتمال سطح در دار یمعن*  ، درصد 1 احتمال سطح دردار یمعن ** 

  
یک تراکم گیـاهی مطلـوب بـا ایجـاد یـک اقلـیم میکـرو         ) معتقدند وجود2017کلجی و همکاران (

اي باعث رشد متعادل بوته و تولید قوزه و عملکرد بهتر  اکولوژیک کوچک براي رقابت مناسب درون گونه
ي مختلـف کشـت    هـا  انداز گیاهی در پاسخ به تـراکم  . لذا تغییرات در ساختار و پویایی سایهشود پنبه می
انـداز، فعالیـت    هاي زایشی و رویشی، مصرف آب، درجه حرارت سایه تواند بر نحوه پراکنش اندام پنبه می

تـوده   یستوساز مواد فتوسنتزي تأثیرگذار باشد. همچنین اثرات قابل توجهی بر تسهیم ز آنزیمی سوخت
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هاي مختلف، جذب عناصر غذایی، پراکنش قوزه، تغییرات در جذب نـور، تولیـد محصـول     گیاه در بخش
  ).2019وش و درصد الیاف داشته باشد (چن و همکاران، 

  
 وش عملکرد کل ، واحد سطح ه در زتعداد قوتراکم بوته بر  ×رقم  اثر متقابلمقایسه میانگین جداگانه  -6جدول 

  افیال عملکرد و 

 رقم
  واحد سطحدر  تعداد قوزه

 )No. m-2(    عملکرد کل وش  
)kg ha-1(   

  عملکرد الیاف
)kg ha-1( 

 ساجدي لطیف   ساجدي  لطیف    ساجدي لطیف

تراکم
  

(هزار بوته در هکتار)
 55 c 85/75  c 17/85    b 3231  c 3643   c 1253 c 1450 

75  b 74/84  bc 42/90    b 3529  b 4012    b 1329 b 1560 

95  a 23/94  a 51/102    a 4105  a 4464    a 1513 a 1673 

115 b 05/86  b 56/92    b 3535  bc 3978   bc 1278 bc 1478 
اي دانکن  در آزمون چند دامنهدرصد  5دار در سطح احتمال  هائی که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند داراي تفاوت معنی ستون 1

  نیستند.
  

در دار بـود.   بر عملکـرد کـل وش و عملکـرد الیـاف معنـی      تراکم ×اثر متقابل رقم در تحقیق حاضر 
) نیز اثرات متقابل تراکم در رقم در صفات تعداد قـوزه و عملکـرد کـل    b2017تحقیق خان و همکاران (

دار بود و همچنین رقم پرمحصـول درصـد تعـداد قـوزه در واحـد       دار و درصد الیاف غیر معنی وش معنی
نسبت به رقم دیگر داشت. آنها اظهار داشتند که انتخاب یک ژنوتیپ مناسـب نقـش اصـلی     سطح بیشتر

اجـزاي رویشـی و زایشـی دارد. از سـوي     رشـد  در خصوصیات ساختاري گیاه نظیر شکل، اندازه و شروع 
 هاي متابولیز کننده نیتروژن باعـث ثبـات عملکـرد    ي بهینه با تنظیم آنزیم ها دیگر، کاشت پنبه در تراکم

با بهبود ساختار برگـی، خصوصـیات    هاي مطلوب  افزایش عملکرد ارقام پنبه در تراکمگردد. همچنین  می
فلوئورسانس کلروفیل، افزایش ظرفیت فتوسنتزي و در نتیجه تعداد قـوزه بـاال در واحـد سـطح مـرتبط      

کمتري نسـبت   عملکردهزار بوته در هکتار  115راکم ). در تحقیق حاضر ت2016است (یائو و همکاران، 
توان اظهـار داشـت کـه افـزایش تـراکم       تولید کرد. در این خصوص میهزار بوته در هکتار  95به تراکم 

را  اهیـ در گ لنیاتـ  وسـنتز یبوتـه، ب  ینییپـا  يهـا  به قوزه دهینور رسمیزان با کاهش باالتر از حد مطلوب 
، همکـاران (ایچـر و   ابـد ی یعملکـرد کـاهش مـ    جهیدر نتو  گردد یم ها  قوزه زشیو سبب ر کرده کیتحر

هـزار   71بـه   250کاهش تراکم از با  گزارش شده که) 2019زاده و همکاران ( یرائف  یدر بررس). 2015
امـا عملکـرد کـل وش و     افـت ی شیتعداد قوزه در بوته افزا ی وجانب ي ها تعداد شاخه بوته پنبه در هکتار

کمتر در واحد سطح را باعـث کـاهش    يدیها تعداد قوزه تول آن. داشت يدار یمعن کاهش  افیعملکرد ال
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ها روي ردیف شرایط  ) معتقدند که کاهش فاصله بین بوته2019آدامز و همکاران ( دند.کر عملکرد اعالم 
هـا روي ردیـف    که با افزایش فاصله بوتـه  نماید در حالی تر می تشکیل قوزه نزدیک ساقه اصلی را مناسب

شود. این موضوع باعـث   می  ها ي زایشی و رویشی و تشکیل قوزه بر آن شاخه ها باعث افزایش رشد شاخه
یابـد   هاي جانبی تشکیل یافته و تعداد قوزه در بوته افـزایش   هاي دوم و سوم نیز در شاخه قوزه  گردد یم

تـوان   ذکر شده می احثبمبا توجه به باشد.  ها نیاز به زمان بیشتري می اما براي تکمیل رشد تمامی قوزه
تـر شـدن طـول دوره رشـد      نیتبـع آن طـوال   هزار بوته در هکتار و بـه  95دریافت که با افزایش تراکم تا 

ها فراهم شده، که منجـر بـه کـاهش درصـد ریـزش       ها، زمان مکفی مورد نیاز براي رشد کامل قوزه بوته
  ها و ماندگاري بهتر آنها در واحد سطح گردیده است. قوزه

ي  هـا  تراکمدر در هر دو رقم  تا اولین گلدهی تراکم-زایشی توده زیستتجمع روند : توده زیستتجمع 
در هر دو رقـم   ).الف و ب ،1بطئی و سپس افزایش یافت (شکل س از ظهور گیاهچه پروز  59مختلف تا 

بررسـی  همچنـین  ها بود.  بیشتر از سایر تراکمهزار بوته در هکتار  95تراکم زایشی در  توده زیستتجمع 
 ها افـزایش  بلوغ این اندامتا زمان ها  که مقدار آناندام رویشی در هر دو رقم نشان داد  توده زیستتجمع 
با از جانبی ). پ و ت، 1 مشاهده شد (شکلهزار بوته در هکتار  115مقدار آن در تراکم باالترین  یافت و

    .)ث و ج، 1(شکل   افتی شیافزانیز دو رقم  توده هرستیتراکم بوته در واحد سطح، وزن ز شیافزا
 هـاي تیـ نـور، دمـا، گرمـا و فعال     توانـد  یم یاهیاند که تراکم گ ) عنوان کرده2017و همکاران (  يبا

هاي غذایی فتوسـنتز را   هاي شیمیایی سوخت و ساز گیاهی جهت تولید فراورده واکنش مرتبط با  یمیآنز
سـرعت فتوسـنتز    بوتـه،  تراکم شیدهد. آنها گزارش کردند که افزا رییتغ یمختلف کانوپ يها در قسمت

. دا و دیـ گرد  توده ستیز  شیش و سبب افزایکامل افزا یحله گلدهدر واحد سطح را تا قبل از مر يظاهر 
کل در ارقام مختلـف پنبـه اظهـار داشـتند کـه        توده زیست ) پس از بررسی روند تجمع 2016همکاران (

هـا و حفـظ    در واحد سطح و پشتیبانی از قـوزه   توده زیست عمده تفاوت بین ارقام، ناشی از مقدار تجمع 
ي زایشی است. آنها مشاهده کردند که در رقـم بـا    ها یم بیشتر مواد فتوسنتزي به اندامآنها از طریق تسه

ي زایشی اختصـاص یافتـه بـود و همبسـتگی مثبتـی بـین        ها بیشتري به اندام  توده زیست عملکرد باالتر 
  زایشی وجود داشت.  توده زیست کل و   توده زیست عملکرد وش و تعداد قوزه با 

هزار بوته در هکتار در رقم با عملکرد  95زایشی در تراکم   توده زیست در مطالعه حاضر نیز حداکثر   
دار در سرعت فتوسـنتز   باالتر ساجدي بیشتر از رقم لطیف بود. همچنین برخی محققین به تفاوت معنی

هـزار   120و  100، 80 ي  ها هاي مختلف پنبه تحت تراکم هاي نوري فتوسنتز در ژنوتیپ و انتقال فرآورده
توان اظهار داشت که تجمع بیشتر  طور کل می به). 2017اند (شاه و همکاران،  هکتار اشاره نمودهبوته در 

کـه  ناشی از تعداد بیشتر بوته آن در واحد سطح بوده  هزار بوته در هکتار 115کل در تراکم   توده زیست 
  داشته است.   يبهتر یشیرشد رو دیرشاستفاده مؤثرتر از نور خو لدلی فصل به يدر ابتدا
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 زشیـ ر نیبوتـه) و همچنـ   یینپا هاي به قسمت يرطوبت باال و کاهش نور عبور لیدل  (به یکانوپ يکاهش دما
 7الـی  2محاسبات انجام شده بر پایه معـادالت   داد.  میتعم یکاف یینور و مواد غذا افتیدر عدم  لدلی به ها قوزه

  توده در ارقام لطیف و ساجدي است.   دهنده دوره تجمع سریع زیست نشان 7در جدول 
  

 گیاهی در طی فصل رشد هاي مختلف تراکم تأثیرهاي پنبه تحت  بوتهتوده  تجمع زیست سازي شبیه -7جدول 
هاي  ها و اندام بخش

 گیاهی
بوته هزار ( تراکم  رقم

 )هکتاردر 
 ضریب تبیین  معادله رگرسیونی

)R2( 

توده اندام  زیست
یف  زایشی

لط
  

55  Y= 27766/1237+1(/67294/2992 e 08193/0- t) **983/0  
75  Y= 181587/1125+1(/25912/3267 e 08040/0- t) **983/0  
95  Y= 19005/808+1(/47298/3775 e 07891/0- t) **985/0  
115  Y= 33470/992+1(/70665/3576 e 07991/0- t) **984/0  

توده اندام  زیست
یف  رویشی

لط
  

55  Y= 27095/163+1(/49793/4413 e 06986/0- t) **986/0  
75  Y= 92727/148+1(/13876/4937 e 06745/0- t) **990/0  
95  Y= 75120/177+1(/67200/5153 e 07345/0- t) **989/0  
115  Y= 89159/130+1(/99588/5386 e 07175/0- t) **983/0  

یف  توده کل بوته زیست
لط

  
55  Y= 66941/261+1(/00205/7457 e 07030/0- t) **993/0  
75  Y= 28664/244+1(/47331/8262 e 06867/0- t) **992/0  
95  Y= 25089/259+1(/23364/8943 e 07235/0- t) **993/0  
115  Y= 03431/184+1(/85611/9014 e 06879/0- t) **991/0  

توده اندام  زیست
دي  زایشی

ساج
  

55  Y= 33566/1504+1(/55295/3072 e 08299/0- t) **986/0  
75  Y= 58004/1693+1(/40883/3409 e 08366/0- t) **989/0  
95  Y= 99491/995+1(/77398/4162 e 08039/0- t) **989/0  
115  Y= 62074/1390+1(/44332/3852 e 08212/0- t) **989/0  

توده اندام  زیست
دي  رویشی

ساج
  

55  Y= 35180/170+1(/91701/4844 e 06979/0- t) **982/0  
75  Y= 88872/181+1(/17816/5013 e 07159/0- t) **987/0  
95  Y= 74248/180+1(/69123/5829 e 07394/0- t) **992/0  
115  Y= 86825/148+1(/77145/6319 e 07295/0- t) **989/0  

  توده کل بوته زیست

دي
ساج

  

55  Y= 12713/256+1(/00071/7997 e 06931/0- t) **990/0  
75  Y= 83170/270+1(/12978/8499 e 07008/0- t) **994/0  
95  Y= 42790/244+1(/32007/10046 e 07124/0- t) **993/0  
115  Y= 86158/189+1(/57369/10248 e 06854/0- t) **993/0  

   اهچهیتعداد روز بعد از ظهور گ:  t  و لوگرمیبر حسب ک توده ستیز:  Yدرصد،  1دار در سطح احتمال آماري  معنی ***
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 *تراکم گیاهی در طی فصل رشد تأثیرهاي پنبه تحت  توده بوته تجمع زیست 1مقادیر ویژه -8جدول 

ها و  بخش
  رقم هاي گیاهی اندام

  تراکم
بوته در هزار (

  )هکتار

  ترین نقطه تجمع سریع دوره زمانی تجمع سریع
t1 

(DAE) 
t2 

(DAE)  ∆t(d) VA  
(kg ha-1 d-1) 

VM  
(kg ha-1 d-1) At DAE 

توده اندام  زیست
یف  زایشی

لط
  

55  8/70  0/103  1/32  7/53  3/61  9/86  
75  0/71  8/103  8/32  6/57  7/65  4/87  
95  2/68  5/101  4/33  3/65  5/74  8/84  
115  9/69  8/102  0/33  7/62  5/71  3/86  

4/86  2/68  8/59  8/32  8/102  0/70 میانگین  

توده اندام  زیست
یف  رویشی

لط
  

55  1/54  8/91  7/37  6/67  1/77  9/72  
75  7/54  7/93  0/39  0/73  3/83  2/74  
95  6/52  5/88  9/35  0/83  6/94  5/70  
115  6/49  3/86  7/36  7/84  6/96  9/67  

4/71  9/87  1/77  3/37  1/90  7/52  میانگین  

توده کل  زیست
یف  بوته

لط
  

55  5/60  9/97  5/37  9/114  1/131  2/79  
75  9/60  2/99  4/38  4/124  8/141  1/80  
95  6/58  0/95  4/36  8/141  8/161  8/76  
115  7/56  0/95  3/38  9/135  0/155  8/75  

0/78  4/147  3/129  6/37  8/96  2/59  میانگین  

توده اندام  زیست
دي  زایشی

ساج
  

55  3/72  0/104  7/31  9/55  7/63  2/88  
75  1/73  6/104  5/31  5/62  3/71  9/88  
95  5/69  3/102  8/32  4/73  7/83  9/85  
115  1/72  2/104  1/32  3/69  1/79  1/88  

8/87  5/74  3/65  0/32  8/103  8/71  میانگین  

توده اندام  زیست
دي  رویشی

ساج
  

55  7/54  5/92  7/37  1/74  5/84  6/73  
75  3/54  1/91  8/36  7/78  7/89  7/72  
95  5/52  1/88  6/35  5/94  8/107  3/70  
115  5/50  6/86  1/36  1/101  3/115  6/68  

3/71  3/99  1/87  6/36  6/89  0/53  میانگین  

توده کل  زیست
دي  بوته

ساج
  

55  0/61  0/99  0/38  5/121  6/138  0/80  
75  1/61  7/98  6/37  6/130  9/148  9/79  
95  7/58  7/95  0/37  9/156  9/178  2/77  
115  3/57  8/95  4/38  0/154  6/175  5/76  

4/78  5/160  7/140  7/37  3/97  5/59 میانگین  
*DAE  ،تعداد روز بعد از ظهور گیاهچه :  VM :در هکتـار در روز،   لـوگرم یبـر حسـب ک   توده ستیتجمع ز زانیم نیباالتر t  :  حـداکثر دوره

تجمـع   نیانگیـ ممجمـوع دوره  :  Δt و     t2 و    t1  یدر فواصـل زمـان   تـوده  سـت یتجمع ز نیانگیم : VA  ،حسب روز بر  توده ستیز عیتجمع سر
  .بر حسب روز توده ستیز

                                                
1. Eigen values 
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توده اندام زایشی بین سطوح مختلـف تـراکم    ترین دوره زمانی تجمع سریع زیست زودترین و طوالنی
روز پس از ظهـور گیاهچـه    68مشاهده شد که در هزار بوته در هکتار  95بوته در رقم لطیف، در سطح 

توده اندام زایشی در  ). مقدار تجمع زیست8پس از ظهور گیاهچه پایان یافت (جدول  102آغاز و در روز 
درصـد بیشـتر    4و  12، 21ترتیـب   بههزار بوته در هکتار  115و  75، 55ي  ها این تراکم نسبت به تراکم

 عیتجمع سر یدوره زماننیز داراي بیشترین طول هزار بوته در هکتار  95بود. در رقم ساجدي نیز تراکم 
پس از ظهـور گیاهچـه پایـان یافـت و میـانگین مقـدار        102آغاز و در روز  69روز بود که در روز  33با 

). در 8کیلوگرم در روز در هکتار محاسـبه گردیـد (جـدول     4/73دوره زمانی توده حاصله در این  زیست
هـا   نسبت به سـایر تـراکم   هزار بوته در هکتار 95توده اندام زایشی، تراکم  ترین نقطه تجمع زیست سریع

 115و  75، 55ي  هـا  کیلوگرم در هکتار در روز نسبت بـه تـراکم   7/83توانست در رقم ساجدي با مقدار 
در ). 8توده زایشی بیشتري تولید نمایـد (جـدول    درصد زیست 6و  17، 31  ترتیب هبهزار بوته در هکتار 

) مقدار تجمع ماده خشک کل در ارقـام پنبـه متفـاوت بـود و میـزان      2020تحقیقی (اقبال و همکاران، 
روز و براي رقـم داراي   28زایشی در رقم داراي عملکرد باالتر در   توده زیست میانگین دوره تجمع سریع 

ي  هـا  روز طول کشید و نسبت باالتري از ماده خشک تولیدي در رقـم برتـر بـه انـدام     27ملکرد کمتر ع
زایشی اختصاص یافته بود. در تحقیق حاضر نیز مقادیر مشابه در رقم ساجدي نیز بیشتر از رقـم لطیـف   

ه پنبـه در  هـزار بوتـ  105و  87، 51، 33، 15هـاي   ) که اثر تراکمa2020بود. همچنین خان و همکاران (
زایشـی    توده مورد بررسی قرار دادند، مشاهد نمودند که تجمع زیست  توده زیست هکتار را بر روند تجمع 

هـاي تحقیـق حاضـر مطابقـت      هاي دیگر بود که با بخشی از یافته هزار بوته بیشتر از تراکم 87در تراکم 
هر بوته کاسـته    توده زیست اي از  ت بین بوتهدلیل افزایش رقاب دارد. آنها بیان داشتند که در تراکم باال به

ي رویشی جهت رقابت بیشـتر بـا سـایر     ها و قسمت عمده تولیدات فتوسنتزي صرف تولید اندام  شود می
 يهـا  افتـه ی ریسـا  یابـد.  ي زایشـی اختصـاص مـی    ها . لذا مواد فتوسنتزي کمتري به اندام گردد می  ها بوته
 افـت ی شیدر هـر دو رقـم افـزا    یشـ یانـدام رو  تـوده  ستیز زانیکم، مترا شینشان داد که با افزا قیتحق

هزار بوته در  115در تراکم  فیحاصله در رقم لط یشیاندام رو توده ستیز نیانگیم نیشتریب). 8(جدول   
در هکتار  لوگرمیک 1/101تراکم با  نیدر هم يدر هکتار در روز و در رقم ساجد  لوگرمیک 7/84هکتار با 

روز پـس از   68در  فیـ لطدر رقـم   یشـ یاندام رو توده ستینقطه تجمع ز نیتر عیسر در روز بدست آمد. 
روز  69در  يهزار بوته در هکتار و در رقم سـاجد  115در تراکم  در هکتار  لوگرمیک 6/96 دیظهور با تول

لـی  ). 8(جدول   داکم محاسبه شتر نیدر هم توده ستیز در هکتار  لوگرمیک 3/115 دیپس از ظهور با تول
هزار بوته پنبه در هکتار را جهـت ارزیـابی عملکـرد     90و  60، 30) نیز اثر سه تراکم 2019و همکاران (

درصـدي   67هزار بوته باعث کاهش  30وش در کشت اول مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تراکم 
هـزار   90بـه تـراکم   روز پس از کاشت نسبت  125گیاه در   توده زیست رویشی نسبت به کل   توده زیست 
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ي رویشـی در تـراکم کـم باعـث      ها بوته در هکتار گردید. در این تحقیق افزایش رشد بیش از حد شاخه
ایجاد شاخ و برگ انبوه براي گیاه شـد کـه منجـر بـه ایجـاد مشـکالتی در مـدیریت داشـت و برداشـت          

وسیله کاهش مقادیر  ی بهده باعث جلوگیري از رشد شاخه  تواند محصول شد. از طرفی کاشت متراکم می
ي رویشـی گـردد (خـان و همکـاران،      هـا  اکسین، سیتوکینین و جیبرلیک اسید در نوك مریستم شـاخه 

توده کـل در تمـامی تیمارهـا     زمان آغاز و پایان باالترین میانگین سرعت تجمع زیست همچنین ). 2019
در رقم لطیف، میانگین سـرعت   ).8در رقم ساجدي بود (جدول  97و  60روز در رقم لطیف و  97و  59

کیلوگرم در هکتـار در روز   8/141کیلوگرم در هکتار در روز و حداکثر آن  3/129توده کل  تجمع زیست
کیلـوگرم در هکتـار در    9/156و  7/140  ترتیـب  و در رقم سـاجدي بـه  هزار بوته در هکتار  95در تراکم 

هـزار   95توده در رقم لطیـف در تـراکم    زیست نقطه تجمع نیتر عیسر). 8همین تراکم بوته بود (جدول 
کیلوگرم در هکتار در روز و در رقم ساجدي در  8/161روز پس از ظهور گیاهچه با  76در بوته در هکتار 

کیلوگرم در هکتار در روز اتفـاق افتـاد (جـدول     9/178روز پس از ظهور گیاهچه با  77همین تراکم در 
8  .(  

در   ترتیـب  بـه روز توده کـل در ارقـام لطیـف و سـاجدي      تجمع زیستباالترین میانگین دوره زمانی 
). همچنین سایر نتایج نشـان  8روز بدست آمد (جدول  38هزار بوته در هکتار در  115و  75هاي  تراکم

ترتیب  هاي اندام زایشی، رویشی و کل در رقم ساجدي به توده زیستتجمع وزنی  نیانگیمداد که مقادیر 
 240و  180، 120) سه تراکم کاشـت  2016ژنگ و همکاران ( بیشتر از رقم لطیف بود.درصد  9و 13،  9

مورد بررسی قرار دادند. آنهـا دریافتنـد کـه بـا کـاهش      پنبه را بر خصوصیات رشدي  هکتاربوته در هزار 
پیدا نمـود امـا بـا      داري معنیکل در واحد سطح کاهش   توده زیست تراکم حداکثر شاخص سطح برگ و 

همچنین اظهـار داشـتند    آنها .طور نسبی بیشتر گردید هیش تراکم بوته حداکثر شاخص سطح برگ بافزا
اند ساختار  یابی به ماده خشک جهت تولید عملکرد توانسته دستمنظور  بهي باالتر  ها تراکمدر  ها بوته که

خیر بینـدازد  أتـ ي که ظرفیت و عملکرد فتوسنتزي را پشـتیبانی کـرده و پیـري بـرگ را بـه      ا قابل توجه
 ، هزار بوتـه پنبـه در هکتـار    105) نشان داد که تراکم a2017تحقیق خان و همکاران (نتایج  اند. ساخته

هـاي رویشـی    تر مواد غذایی در بافت منجر به تجمع سریع قوزه هاي اوج گلدهی و رسیدگی در طی دوره
هاي زایشی انتقـال داد کـه    بوته مواد غذایی کمتري به سمت بافت هزار 90گردید و در مقایسه با تراکم 

هـزار   90تـراکم  که  نشان دادها  همچنین سایر نتایج آنشد.  ها قوزهمنجر به عدم تکمیل رشد برخی از 
هـزار بوتـه در    105و  75( داراي سرعت فتوسنتز خالص باالتر نسبت به دو تـراکم دیگـر  بوته در هکتار 

روز پـس از ظهـور    74روز پـس از ظهـور گیاهچـه)، اوج گلـدهی (     66اولین گلدهی ( در مراحل هکتار)
یکی از دالیـل ایـن موضـوع را     آنها روز پس از ظهور گیاهچه) بود. 121گیاهچه) و زمان باز شدن قوزه (

ر هـزا  105نسبت به  90در تراکم   ها بوتهي باالتر و کمتر بودن رقابت  ها تراکمافزایش جذب نیتروژن در 
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ي  هـا  انـدام . در مطالعه مزبور میانگین مـاده تولیـدي در نقطـه تجمـع سـریع در      نددانست هکتاربوته در 
 46و  31  ترتیـب  بـه هزار بوتـه در هکتـار    105و  75ي  ها تراکمبوته نسبت به  هزار 90زایشی در تراکم 

تـري از تـاریخ ظهـور     زایشی آن در زمان کوتاه  توده زیست و نقطه تجمع سریع  دست آمد باالتر بهدرصد 
  نتایج تحقیق حاضر است.مشابه با گیاهچه نسبت به دو تراکم دیگر بوقوع پیوست که 

  
  گیري نتیجه

تولیـد عملکـرد پنبـه در نـواحی      یـابی بـه حـداکثر    دسـت ترین تراکم گیاهی جهـت   مطلوبتعیین 
 ،، ارقام مورد کاشـت و سـایر عملیـات زراعـی    هواییشرایط آب و دلیل متغیر بودن  اکولوژیک مختلف به

  از نظـر عملکـرد کـل وش   ساجدي نشان داد که رقم معرفی شده  حاضر هاي تحقیق یافتهمتفاوت است. 
ي عملکـرد کـل وش در رقـم سـاجد     نیباالتر نیهمچنبود.  برتر آباد منطقه علیدر نسبت به رقم لطیف 

در ارقـام تحـت     تـوده  زیسـت  بررسـی رونـد تجمـع      .دیگردهزار بوته در هکتار مشاهده  95تحت تراکم 
ي زایشـی   هـا  انـدام هاي فتوسـنتزي بـه    ي مختلف نشان داد که اختصاص هر چه بیشتر فرآورده ها تراکم

رسـد   تضمینی در جهت حصول عملکرد باال باشد. لذا به نظر می  تواند میویژه تولید تعداد قوزه بیشتر  هب
روز پس از ظهـور   103و  70ي زایشی که بین  ها انداموره زمانی حداکثر رشد در داشت د بهینه مدیریت

  .  باشد می، ضروري افتد اتفاق میروز در رقم ساجدي  104و  72در رقم لطیف و 
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Abstract1 
Background and Objectives: One of the characteristics of cotton is its 
indeterminate growth habit, which shows its physiological and morphological 
compatibility with a wide range of environmental conditions and agricultural 
practices. This adaptation to growth habit and canopy structure can have a 
significant impact on the amount and distribution of plant biomass to vegetative 
and reproductive organs, the amount of light screening, and the amount of crop 
production. Among the effective cropping programs to increase cotton yield, 
clarifying the optimum plant density and selecting the appropriate cultivar while 
maintaining and balancing growth can be the basis for high yield. This is because 
optimal plant density is a key measure for maximizing yield and return on 
economic investment, and plant density that is too high or too low can have 
negative consequences on yield. Since more information is needed on the growth 
and yield response of newly introduced cotton varieties to different plant densities, 
which play an important role in the optimal use of the growing season and 
production inputs and consequently increase the yield and economic benefits for 
cotton producers in Golestan province, this experiment was designed and 
conducted. 
Material and Methods: The experiment conducted in a research farm located near 
the synoptic meteorological station of Ali Abad Katol city at an altitude of 140 
meters above sea level with an average annual rainfall of 693 mm and an average 
temperature of 17.5°C in 2019. This study was conducted in a factorial experiment 
in randomized block design (RCBD) with four replications in which cultivar (Latif 
and Sajedi) and planting density (55000, 75000, 95000 and 115000 per ha) were 
considered as factors. To estimate the dry biomass weight of cotton plants, four 
plants from each experimental plot harvested every 15 days from the first 
appearance of flower buds on days 44, 59, 74, 89, 104, 9, 119 and 134 after the 
appearance of seedlings to determine the constant dry weight. A logistic regression 
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formula used to describe biomass accumulation and plant growth parameters 
measured. 
Results: The results showed that the duration of growing period was significantly 
higher in Sajedi variety than Latif variety and increasing the plant density up to 
95000 plants per hectare significantly increased the number of bolls per unit area, 
seed cotton yield and lint yield in both varieties. Between the densities of 75000 to 
115000 plants per ha, there was no significant difference in seed cotton yield and 
lint yield in both varieties. In both cultivars, the highest accumulation of vegetative 
and total biomass was observed at density of 115000 plants per ha. Based on the 
modeling of plant biomass at different densities, the highest average and maximum 
rate of reproductive biomass belonged to the treatment of 95000 plants per ha at 
73.4 and 83.7 kg/ha, respectively. 
Conclusion: Determination of optimum plant density to achieve maximum cotton 
production in different ecological areas varies due to different climatic conditions, 
cultivars and other cropping practices. The results of the present study showed that 
the introduced variety Sajedi was superior to Latif variety in Ali Abad Katol region 
in terms of seed cotton yield. Moreover, the highest seed cotton yield at a density 
of 95,000 plants per ha was obtained from Sajedi variety at 4464 kg / ha. The study 
of the evolution of biomass accumulation in cultivars with different plant densities 
showed that the allocation of more photosynthetic products to the reproductive 
organs, especially the production of more bolls, can be a guarantee of high yields. 
Therefore, it seems that optimal management of plants is necessary during the 
period of maximum growth of reproductive organs, which is between 70 and 103 
days after emergence in the Latif variety and between 72 and 104 days in the 
Sajedi variety. 
 
Keywords: Cottonseed yield, lint, Plant pupation, Dry matter distribution, Yield 
components, Logistic equations. 
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