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 مقدمه .1
 اسـتفاده  حداکثر منظور به زراعی مدیریت صحیح هاي روش

 بسـیار  زراعـی  گیاهـان  در تولیـد  امـر  در محیط ظرفیت از
 در محـوري  نقطـۀ  نخسـتین  کاشت ختاری ].4[ دارد اهمیت

 در ویـژه  بـه  است، زراعی گیاهان تولید مدیریت تصمیمات
 سـرماي  نظیـر  محیطـی  هـاي  محـدودیت  داراي که مناطقی
 شـدید  گرمـاي  و فصـل  انتهاي و ابتدا دیرهنگام یا زودرس
 کاشـت  تـاریخ  بررسی از هدف ].5[ هستند تابستان اواسط

 در حادث محیطی عوامل مجموعه که است زمانی پیداکردن
 مناسـب  گیاهچـه  بقـاي  و استقرار شدن، سبز براي زمان آن

 مطلـوب  شـرایط  بـا  رشد از مرحله هر که این ضمن باشد،
 نشـود  روبرو محیطی نامناسب شرایط با و شود روبرو خود

 ساحل، پنبۀ رقم سه عملکرد اجزاي و عملکرد بررسی ].7[
 ردیبهشـت، ا 4 کاشـت  تـاریخ  چهار در دلتاپاین و اکرا ساي

 گرگــان منطقــۀ در خــرداد 19 و خــرداد 4 اردیبهشــت، 19
 تـاریخ  در ارقـام  همۀ در پنبه عملکرد باالترین که داد نشان
 بـودن  دارا بـا  اکـرا  سـاي  رقم و آمد دست به نخست کاشت

 را عملکـرد  میـزان  بـاالترین  بوتـه،  در غوزه تعداد بیشترین
 خـرداد  ین،ورام پنبه رقم سه واکنش ارزیابی در ].4[ داشت

 15 و اردیبهشــت 30 و 15 کاشــت تـاریخ  ســه در سـپید  و
 مشـخص  رضوي، خراسان استان در گناباد منطقه در خرداد
 تفاوت دوم و نخست کاشت تاریخ در وش عملکرد که شد
 دو بـه  نسبت سوم، کاشت تاریخ در ولی نداشت، داري معنا

 زنیـ  ارقـام  میـان  در و داد نشـان  داري معنا اُفت دیگر تاریخ
 و خرداد ارقام در ترتیب به وش عملکرد کمترین و بیشترین

 عملکـرد  روي ساله دو تحقیقی در ].11[ آمد دست به سپید
 در روزه 15 فواصـل  بـا  کاشـت  تـاریخ  پـنج  در پنبـه  ارقام
 پنجــاب در خـرداد)  و (اردیبهشـت  ژوئـن  و مـی  هـاي  مـاه 

 کـاهش  موجـب  (خـرداد)  ژوئـن  مـاه  در کاشـت  پاکستان،
 اردیبهشـت)  25( می ماه اواسط و شد وش لکردعم دار معنا
 ].16[ شد توصیه منطقه آن در کاشت تاریخ بهترین عنوان به

 کاشـت  تاریخ دو در پنبه رقم چهار عملکرد و رشد بررسی
 در خــرداد) 20( ژوئــن 10 و اردیبهشــت) 30( مــی 20

 از نخسـت،  کاشـت  تـاریخ  که داد نشان پاکستان آباد فیصل
 بوتـه،  در شده باز هاي غوزه تعداد وته،ب در گل تعداد لحاظ

 دوم کاشـت  تـاریخ  بـه  نسبت الیاف درصد و وش عملکرد
 بـا  اي منطقـه  در دوساله آزمایشی نتایج ].17[ داشت برتري
 کـه  داد نشـان  چین غربی شمال در خشک نیمه هواي و آب
 و پنبـه  وش عملکـرد  بررسـی،  مورد کاشت تاریخ چهار در

 سـایر  بـه  نسبت نخست اشتک تاریخ در آب کاراییمصرف
   ].23[ داشت برتري کاشت هاي تاریخ

 اضـافه  به زنی جوانه زمان در محیطی مختلف هاي تنش
 و موقـع  بـی  کشت خاك، بستن سله نظیر نامساعدي عوامل
 کـه  هسـتند  عـواملی  جملـه  از بـذر  بستر کافی نبودن آماده

 در ].25[ کننـد  مـی  محـدود  مزرعه در را ها گیاهچه استقرار
 واحـد  در باال عملکرد به دستیابی براي راهکارهایی باره این

 اسـتقرار  و بذرها زنی جوانه سرعت و درصد افزایش سطح،
  است. نیاز مورد ها گیاهچه

 افـزایش  بـا  که است هایی روش جمله از بذر پرایمینگ
 اسـتقرار  بهبـود  موجـب  زنـی،  جوانـه  یکنـواختی  و سرعت
 بـا  بـذر  پرایمینـگ  ].18[ شود می مختلف شرایط در گیاهان
 آن روش تــرین ســاده کــه شــود مــی انجــام مختلفــی مــواد

 کوتـاه  باعـث  کـه  است هیدروپرایمینگ یا آب با پرایمینگ
 عوامـل  از بـذرها  حفاظت و سبزشدن تا کاشت زمان کردن

 شـده،  گیاهچـه  استقرار بحرانی مرحلۀ در محیطی نامساعد
 راراسـتق  به منجر که شود می موجب را سبزشدن یکنواختی
 آزمایشـی،  در ].19[ شـود  مـی  عملکـرد  بهبـود  و یکنواخت

 25 و 5 دمـاي  دو در پنبـه  رقـم  سـه  بذور هیدروپرایمینگ
 مشخص و انجام ساعت 10 و 8 ،6 ،4 ،2 مدت به و درجه
 6 تـا  4 مدت به درجه 25 دماي در هیدروپرایمینگ که شد

 گیاهچـه  ظهـور  و زنـی  جوانه میزان افزایش موجب ساعت،
 بـر  هیـدروپرایمینگ  آثـار  بررسی ].20[ شد ایینپ دماي در



 هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبهآثار 

 
 1397بهار   1شماره   20دوره 

19

 درجـۀ  45 تـا  15 از اي گسترده دمایی دامنه در پنبه بذرهاي
 موجب هیدروپرایمینگ که داد نشان تحقیقی در گراد سانتی
 تحـت  را زنی جوانه و شد تر یکنواخت و تر سریع زنی جوانه
      ].2[ داد بهبود دما از وسیعی دامنه
 افـزایش  پنبـه،  رشـد  دورة بـودن  یطـوالن  بـه  توجـه  با

 بـودن  پـایین  شرایط در آن بذر زنی جوانه توانایی و سرعت
 انجـام  و اسـت  برخـوردار  زیـادي  اهمیـت  از خـاك،  دماي

 و زنی جوانه تسریع به است ممکن شرایط این در پرایمینگ
 هـدف  بـا  حاضـر  تحقیـق  بنابراین، کند. کمک گیاه استقرار
 پنبـه  رقم دو بر کاشت  تاریخ و هیدروپرایمینگ آثار بررسی
 شد. اجرا زراعی
 

 ها روش و مواد .2
 بـر  هیـدروپرایمینگ  و کاشـت  تـاریخ  آثار بررسی منظور به

 مزرعـۀ  در 1392 سـال  در تحقیق این پنبه رقم دو عملکرد
 دمـا  میـانگین  شد. اجرا سنندج واحد آزاد دانشگاه آزمایشی

 مـدت  بلند رآما براساس منطقه، در ساالنه بارندگی میزان و
 متـر  میلی 471 و گراد سانتی درجۀ 4/13 ترتیب به هواشناسی

 انجـام  دورة طـول  در محـل  هواشناسـی  مشخصـات  است.
   است.  شده داده نشان 1 شکل در آزمایش

 قالـب  در عـاملی  سـه  فاکتوریـل  صـورت  به آزمایش این
 عامـل  شـد.  انجام تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح

 اردیبهشـت،  9 شامل سطح سه در کاشت ختاری )A( نخست
 در هیدروپرایمینگ )B( دوم عامل خرداد، 6 و اردیبهشت 23
 و پرایمینـگ  انجام و پرایمینگ) (بدون شاهد شامل سطح دو

 و »پـاك « پنبـه  ارقـام  شامل سطح دو در رقم )C( سوم عامل
 کاشـت  ردیـف  چهار داراي آزمایشی کرت هر بود. »ورامین«
 25 و هـا  ردیـف  بـین  متـر  سانتی 50 فواصل با متر 5 طول به

 صـورت  بـه  کاشت بود. ردیف هر روي ها بوته بین متر سانتی
 منظـور  بـه  شد. انجام ها پشته طرف یک در و اي پشته و جوي
 کاشـت،  نقطـه  هـر  در نخست یکنواخت تراکم به یابی دست

 عملیـات  هـا  بوته استقرار از پس و شد داده قرار پنبه بذر سه
 اسـاس  بـر  شده داده شیمیایی کودهاي شد. جامان کردن تنک

 100 اوره، کــود کیلــوگرم 150 شــامل خــاك آزمــون نتــایج
 سولفات کود کیلوگرم 80 و تریپل سوپرفسفات کود کیلوگرم
 اوره کـود  نصـف  و پتـاس  و فسفر کودهاي همۀ بود. پتاسیم
 پـس  و برگـی  چهار مرحلۀ در اوره کود بقیۀ و کاشت از قبل
  .شد اضافه خاك به عهمزر کردن تنک از

 پنبـه  بـذرهاي  هیـدروپرایمینگ،  تیمـار  انجـام  منظور به
 درجــۀ 25 دمــاي در و مقطــر آب در ســاعت 12 مــدت بــه

 خارج آب از بذرها سپس ].15[ شدند داده قرار گراد سانتی
 آبیـاري  شـد.  آنهـا  کشـت  بـه  اقـدام  شدن خشک از پس و

 یـا  ارچه هر اي گیاهچه مرحله در و نشتی صورت به مزرعه
 شـد.  انجام روز 10 فواصل با آن از پس و بار یک روز پنج

 و پنبه برگی چهار مرحلۀ در هرز، هاي علف وجین عملیات
 صـورت  بـه  دهی گل زمان تا بار یک هفته سه هر آن از پس

 شـامل  آزمـایش  در شـده  بررسـی  صفات شد. انجام دستی
 دانـه،  صـد  وزن غـوزه،  در دانـه  تعداد بوته، در غوزه تعداد
 روغـن  درصـد  و الیـاف  عملکرد وش، عملکرد غوزه، وزن
 کـرت  هـر  در عملکرد به مربوط صفات ثبت براي بود. دانه
 ردیـف  دو در واقـع  هـاي  بوتـه  حاشیه، اثر داشتن نظر در با

 اجـزاي  بـه  مربوط هاي ویژگی ثبت و شدند برداشت میانی
 طـور  بـه  شـده  انتخـاب  بوتـۀ  پـنج  از استفاده با نیز عملکرد
 بـا  دانه روغن درصد شد. انجام میانی ردیف دو از تصادفی
 غــذایی صــنایع آزمایشــگاه در سوکســله روش از اســتفاده
 شد. انجام سنندج آزاد دانشگاه کشاورزي دانشکدة

 مقایسـه  صـفات،  واریانس تجزیه شامل آماري عملیات
 بـا  صـفات  بـین  همبسـتگی  و LSD آزمـون  بـا  هـا  میانگین
 آثـار  دربـارة  شـد.  انجـام  SAS آمـاري  افـزار  نرم از استفاده
 صـورت  بـه  هـا  میانگین مقایسۀ عملیات شده، دار معنا متقابل
   ].10[ شد انجام 1دهی برش

                                                           
1. Slicing   
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 گیاه نمو دوره در محل دماي میانگین و حداکثر حداقل، بارندگی، میزان تغییرات روند .1 شکل

 
 بحث و نتایج .3
 عملکرد اجزاي .3.1

 کاشـت  تـاریخ  اثر که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج
 در بـود،  دار معنـا  درصـد  1 احتمال سطح در غوزه تعداد بر

 هـا  عامـل  متقابـل  آثار و رقم و هیدروپرایمینگ اثر که حالی
 (جـدول  نبود دار معنا آماري لحاظ از بوته در غوزه تعداد بر
 تعـداد  بیشـترین  کـه  داد نشان کاشت هاي تاریخ مقایسۀ ).1

 9( نخسـت  کاشـت  تاریخ به مربوط بوته در شده باز غوزه
 گرفت قرار آماري گروهی در تنهایی به که بود اردیبهشت)

 در غـوزه  تعـداد  لحـاظ  از سـوم  و دوم کاشت هاي تاریخ و
 ایـن  نتایج ).2 (جدول نداشتند داري معنا تفاوت هم با بوته

 از ناشـی  بوتـه  در غـوزه  تعداد کاهش خصوص در تحقیق
 همـاهنگی  دیگـران  هـاي  آزمایش ایجنت با کاشت، در تأخیر
 طـول  افـزایش  موجـب  زودهنگـام  کاشـت  ].12 ،4[ داشت
 افـزایش  نتیجـه  در و هـا  غـوزه  بیشتر بقاي و دهی گل دورة
   ].21[ شود می غوزه تعداد

 آثـار  همچنـین  و رقـم  و پرایمینـگ  کاشـت،  تاریخ آثار
 دانه صد وزن و غوزه در دانه تعداد صفت دو بر آنها متقابل

 آزمایشـی  در ).1 (جـدول  نبودنـد  دار معنـا  آمـاري  اظلح از
 اثـر  کاشـت  تاریخ که شد گزارش مشابهی طور به نیز دیگر
 دار معنا وجود با ].6[ نداشت پنبه دانه صد وزن بر داري معنا

 آزمـایش،  ایـن  در دانـه  صد وزن بر کاشت تاریخ اثر نبودن
 زا دانـه  وزن تأثیرپـذیري  دهنـدة  نشان مطالعات برخی نتایج
 روي بـر  تحقیقـی  در کـه   این جمله از است، کاشت تاریخ
 سـبب  زودتـر  کاشـت  کـه  شـد  داده نشـان  گرگـان  در پنبه

 دلیـل   بـه  کاشـت  در تـأخیر  با و شود می ها دانه وزن افزایش
 گیـرد  مـی  قـرار  گیـاه  دسترس در کمتري غذایی مواد که این
 در دیگـري  آزمـایش  در ].13[ یابد می کاهش دانه صد وزن

 سه عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت تاریخ اثر خصوص
 کاشت در تأخیر با که شد مشخص میانه منطقۀ در پنبه رقم
 طـور  بـه  دانه وزن چه اگر ].12[ یافت کاهش دانه صد وزن
 ظرفیـت  و دانـه  تعـداد  فتوسنتزي، مواد میزان از متأثر عمده

 و ژنوتیـپ  ولـی  اسـت،  دانه هر در فتوسنتزي مواد پذیرش
 آن بـر  نیـز  گیـاه  نمو و رشد دورة طی هوایی و بآ شرایط
   ].9[ مؤثرند
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 سـطح  در غـوزه  وزن بر رقم و کاشت تاریخ اصلی آثار
 آثـار  و پرایمینـگ  اثـر  ولـی  بـود،  دار معنـا  درصد 5 احتمال
 ).1 (جـدول  نبـود  دار معنـا  غـوزه  وزن بـر  هـا  عامل متقابل
 ینکمتـر  و بیشـترین  که داد نشان کاشت هاي تاریخ بررسی
 سوم و اول کاشت تاریخ به مربوط ترتیب به غوزه تک وزن
 کاشـت  در تـأخیر  کـه  اسـت  شده گزارش ).2 (جدول بود

 مطلـوب  هـاي  حـرارت  درجۀ در غوزه تولید شود می سبب
 بنابراین، ].30[ انجامد می عملکرد افت به و نگرفته صورت
 نامناسـب  دمایی شرایط با برخورد علت به کاشت در تأخیر
 رقـم  دو مقایسـۀ  شـود.  غـوزه  وزن کاهش موجب ندتوا می

 مشـخص  غـوزه  وزن لحاظ از آزمایش این در مطالعه مورد
 رقـم  بـه  نسبت تري سنگین هاي غوزه »ورامین« رقم که کرد

 ).2 (جدول کرد تولید »پاك«
 

 وش عملکرد .3.2
 (تـاریخ  AB متقابـل  آثـار  و رقم و کاشت تاریخ اصلی آثار

 رقـم)  در کاشـت  (تاریخ AC و هیدروپرایمینگ) در کاشت
ــر ــرد ب ــا وش عملک ــد دار معن ــدول بودن ــۀ ).1 (ج  مقایس

 اوالً کــه داد نشــان AB دوگانــه متقابــل اثــر هــاي میــانگین
 از بـاالتر  اول کاشـت  تـاریخ  در طـورکلی  بـه  وش عملکرد
 هیدروپرایمینگ عمل انجام ثانیاً بود، سوم و دوم هاي تاریخ

 وش عملکـرد  دار عنام افزایش موجب اول کاشت تاریخ در
 شـکل  ایـن  ).2 (شـکل  شد پرایمینگ عدم حالت به نسبت

 در هیـدروپرایمینگ  عمـل  انجـام  که دهد می نشان همچنین
 نداشـته  وش عملکرد بر اثري سوم و دوم کاشت هاي تاریخ
 رفـتن  بین از موجب کاشت در تأخیر دیگر عبارت به است.

 است. شده وش عملکرد بر هیدروپرایمینگ مثبت تأثیرات
 

 * پنبه عملکرد اجزاي بر رقم و پرایمینگ کاشت، تاریخ اصلی آثار هاي میانگین مقایسه .2 جدول

 آزمایش عوامل
 غوزه تعداد

 بوته در

 دانه تعداد

 غوزه در

 دانه صد وزن

 (گرم)

 غوزه وزن

 (گرم)

     کاشت تاریخ

A1 )9/2/92( a 4/5 a 5/28 a 6/10 a 6/8 

A2 )23/2/92( b 4/3 a 8/26 a 3/11 ab 3/7 

A3 )6/3/92( b 1/3 a 5/25 a 1/11 b 4/6 

     پرایمینگ

B1 (شاهد) a 1/4 a 7/26 a 9/10 a 0/7 

B2 (هیدروپرایمینگ) a 8/3 a 1/27 a 1/11 a 8/7 

     رقم

C1 (پاك) a 9/3 a 7/26 a 1/11 b 8/6 

C2 (ورامین) a 1/4 a 2/27 a 9/10 a 1/8 

 نیستند. معنادار تفاوت داراي درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر هستند مشابه حروف داراي که ستون هر در گروه هر اعداد *
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 سـوم  و دوم کاشـت  هاي تاریخ در عملکرد کاهش دلیل
 زیـرا  داد نسـبت  بوتـه  در غـوزه  تعداد کاهش به توان می را

 بـه  نسـبت  سوم و دوم کاشت تاریخ در بوته در غوزه تعداد
 ).2 (جـدول  بـود  یافتـه  کاهش معناداري طور به اول، یختار

 عملکـرد  بـا  بوتـه  در غـوزه  تعـداد  همبستگی آن، بر عالوه
ــا وش، ــت و دار معن ــود مثب ــدول )r = 695/0**( ب  ).3 (ج
 رشـد  بـه  گیـاه  تمایـل  افـزایش  سبب پنبه کاشت در تأخیر

 در ].8[ شـود  مـی  عملکـرد  پتانسیل کاهش و بیشتر رویشی
 نمـو  دورة از برخـورداري  بـا  پنبـه  گیـاه  م،زودهنگا کاشت
 و غذایی عناصر نور، از بیشتر برداري بهره به قادر تر طوالنی
 تولیـد  بیشـتري  هاي گل تعداد نتیجه در بوده، خاك رطوبت

 وارد گیـاه  کـافی،  روزهـاي   درجـۀ  شدن تأمین با و شود می
 ناشـی  وش عملکـرد  کاهش ].22[ شود می رسیدگی مرحله

 اي مطالعـه  هـاي  یافتـه  با آزمایش این در کاشت در تأخیر از

 تـاریخ  سـه  بـه  پنبـه  واکـنش  خصوص در گرگان در دیگر
 تأخیر به با پنبه عملکرد کاهش ].6[ دارد هماهنگی کاشت،
 مشـابهی  طـور  بـه  دیگـر  مطالعـات  در کاشـت  تاریخ افتادن

   ].29 ،24[ است شده گزارش

 ریخ(تـا  AC دوگانـه  متقابـل  اثـر  هـاي  میـانگین  مقایسۀ
 »ورامـین « رقم که کرد مشخص 3 شکل در رقم) در کاشت

 هکتـار  در کیلـوگرم  3178 تولیـد  بـا  اول کاشـت  تاریخ در
 54 حـدود  در داري معنا و توجه قابل عملکرد افزایش وش،
 در کیلـوگرم  2069 تولیـد  (بـا  »پـاك « رقم به نسبت درصد
 عملکـرد  سـوم  و دوم کاشت تاریخ در ولی داشت، هکتار)
 هـم  بـا  معنـاداري  تفـاوت  آماري لحاظ از رقم دو هر وش

 بهتـر  سازگاري دهندة نشان است ممکن نتیجه این نداشتند.
 منطقـه  شرایط در هنگام زود کاشت به نسبت »ورامین« رقم

 باشد.
 

 
 حروف اب هاي میانگین سطح. واحد در وش عملکرد بر )AB( پرایمینگ و کاشت تاریخ متقابل اثر هاي میانگین مقایسه .2 شکل
 دهندة نشان عمودي هاي میله ندارند. داري معنا تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر کاشت تاریخ هر در مشابه

 هستند. )SE( استاندارد خطاي
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 در ابهمش حروف با هاي میانگین سطح. واحد در وش عملکرد بر )AC( رقم و کاشت تاریخ متقابل اثر هاي میانگین مقایسه .3 شکل
 خطاي دهندة نشان عمودي هاي میله ندارند. داري معنا تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر کاشت تاریخ هر

 هستند. )SE( استاندارد
 

 بــا عملکــرد اجــزاي بــین همبســتگی ضــرایب بررســی
 کــه داد نشـان  )3 (جـدول  آزمــایش ایـن  در وش عملکـرد 
 بوتـه  در غـوزه  دادتعـ  بـا  را همبسـتگی  بیشـترین  عملکرد،
 ).r = 695/0**( بـود  دار معنـا  درصـد  1 سطح در که داشت
 وش عملکرد با را همبستگی بیشترین غوزه وزن آن از پس

 اجزا این از کدام هر کاهش بنابراین، ).r =584/0**( داشت
 عملکرد کاهش موجب شدت به بوته در غوزه تعداد ویژه به

 دانـه  تعداد با وش عملکرد بین همبستگی شد. خواهد وش
ــا  غــوزه در ــا وجــود ب ــودن دار معن  درصــد 5 ســطح در ب
)*332/0 = r،( 100 وزن و بـود  فوق همبستگی دو از کمتر 

 بنـابراین،  نداشـت.  داري معنا رابطۀ وش عملکرد با نیز دانه
 ایـن  در وش عملکـرد  تعیـین  در عملکـرد  اجزاي ترین مهم

 تعـداد  و وزهغـ  وزن بوته، در غوزه تعداد ترتیب  به آزمایش
 بود. غوزه در دانه

 
 الیاف عملکرد .3.3

 تاریخ اثر که داد نشان الیاف عملکرد صفت هاي داده تجزیۀ

 بود، دار معنا درصد 1 احتمال سطح در صفت این بر کاشت
 بـر  آزمـایش  فاکتورهـاي  متقابـل  و اصـلی  آثـار  سـایر  ولی

 يها میانگین مقایسۀ ).1 (جدول نبود دار معنا الیاف عملکرد
 بیشترین که دهد می نشان )4 (شکل کاشت تاریخ اصلی اثر

 765 میـزان  بـه  اول کاشـت  تاریخ به مربوط الیاف عملکرد
 هـاي  تـاریخ  در الیـاف  عملکرد با که بود هکتار در کیلوگرم
   داشت. داري معنا اختالف بعدي

 هـاي  تـاریخ  در هـا  غـوزه  شدن باز تا کاشت دورة طول
 و 139 ،148 ترتیـب  بـه  مایشآز این در سوم تا اول کاشت

 در آن از ناشی آثار و نمو دوران طول تفاوت بود. روز 137
 عملکرد دار معنا کاهش باعث سوم و دوم کاشت هاي تاریخ
 تـاریخ  افتـادن  تـأخیر  بـا  شـد.  مطالعه این در الیاف و وش

 دلیــل بــه و شــود مــی کوتــاه گیــاه زنــدگی چرخــۀ کاشــت،
 عملکـرد  رسـیدگی،  ايبـر  کافی روزهاي درجۀ نشدن تأمین
   ].26 و 22[ یابد می کاهش الیاف و وش

 ناشـی  الیاف عملکرد کاهش خصوص در آزمایش این نتایج
  دارد. هماهنگی دیگر مطالعات نتایج با کاشت در تأخیر از
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 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر مشابه حروف با هاي  میانگین سطح. واحد در الیاف عملکرد بر کاشت تاریخ اثر .4 شکل

 هستند. )SE( استاندارد خطاي دهندة نشان عمودي هاي میله ندارند. معناداري تفاوت درصد
 
 رشـد،  بـر  کاشـت  تـاریخ  آثـار  دربارة ها بررسی از یکی در

 که شد داده نشان پنبه مختلف ارقام الیاف کیفیت و عملکرد
 داري معنـا  طـور  بـه  زودهنگـام  کاشت تاریخ در الیاف میزان

 آزمایشـی  در ].17[ بـود  دیرهنگـام  کاشـت  تـاریخ  از یشترب
 آزمایشی در دیرهنگام و زود کاشت تاریخ دو مقایسۀ دیگر
 کـه  کـرد  مشـخص  دیـم،  و آبـی  شـرایط  دو در ساله چهار

ــی شــرایط در زودهنگــام کاشــت ــزایش موجــب آب  13 اف
 بررسـی  در مشابهی نتایج ].27[ شد الیاف عملکرد درصدي
 منطقـۀ  در کاشـت  تـاریخ  تغییـرات  به پنبه رقم سه واکنش
 ].12[ آمد دست به میانه

 
 روغن درصد .3.4
 ).1(جـدول  نبـود  دار معنا دانه روغن درصد بر کاشت تاریخ اثر
 تـاریخ  اثـر  که شد گزارش گرگان منطقۀ در مشابه پژوهشی در

 دانـه  پنبه روغن درصد بر عامل دو این متقابل اثر و رقم کاشت،
 ایالـت  اقلیمـی  شـرایط  در دیگري آزمایش در ].3[ نبود دار معنا
 افتـادن  تعویـق  بـه  بـا  کـه  شـد  داده نشان آمریکا پی سی سی می

 اوایـل  بـه  فـروردین)  (اواسط آوریل اوایل از پنبه کاشت تاریخ
 در درصـد  2 حدود در جزئی کاهشی اردیبهشت)، (اواسط می

   ].28[ گرفت صورت دانه  پنبه روغن میزان
 اثــر بــودن دار معنــا از حــاکی واریــانس تجزیــۀ نتــایج

 درصـد  بر AB اثر از غیر متقابل آثار همۀ و هیدروپرایمینگ
 AC متقابـل  اثـر  هاي میانگین مقایسۀ ).1 (جدول بود روغن

 تاریخ سه هر در »ورامین« رقم که دهد می نشان 5 شکل در
 بود، نکرده چندانی تغییر دانه، روغن درصد لحاظ از کاشت

 درصد باالترین اول کاشت تاریخ در »كپا« رقم که حالی در
 کاشـت،  در تـأخیر  با و داد اختصاص خود به را دانه روغن
 دیگر عبارت به کرد. افت داري معنا طور به آن روغن درصد

 لحـاظ  از بیشـتري  ثبـات  از »ورامین« رقم که گفت توان می
 نسـبت  »پاك« رقم که حالی در بود برخوردار روغن درصد

 درصد لحاظ از بیشتري حساسیت کاشت تاریخ تغییرات به
 از »پاك« رقم که کرد اظهار توان می همچنین، داشت. روغن
 زودهنگـام  کاشـت  به مناسبی پاسخ دانه روغن میزان لحاظ
  است.  داشته
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ــی ــانگین بررس ــاي می ــر ه ــل اث ــکل در BC متقاب  6 ش
 از هیـدروپرایمینگ  بـه  رقـم  دو متفـاوت  واکنش دهنده نشان
 رقـم  روغـن  درصـد  کـه  طـوري  بـه  ود،ب روغن درصد لحاظ

ــین« ــر در »ورام ــت دو ه ــاهد حال ــگ و ش ــاوت پرایمین  تف
 موجـب  پرایمینگ انجام که حالی در نداشتند، هم با داري معنا

 حالـت  بـه  نسـبت  »پـاك « رقم روغن درصد دار معنا افزایش

 آثـار  بررسـی  تحقیقـی،  در شـد.  رقم این در پرایمینگ بدون
ــدروپرایمینگ ــر هی ــام ب ــگ،گلر ارق ــان ن ــه داد نش ــل ک  عم
 دانـه  روغـن  درصـد  دار معنـا  افزایش موجب هیدروپرایمینگ

 مشخص نیز دیگر اي مطالعه از حاصل نتایج ].1[ شد گلرنگ
 تیمارهـاي  و کاشـت  تـاریخ  بـه  کلـزا  رقم دو واکنش که کرد

 ].14[ بود متفاوت دانه روغن درصد لحاظ از پرایمینگ
 

 
 رقم هر در مشابه حروف با هاي میانگین دانه. روغن درصد بر )AC( رقم و کاشت تاریخ تقابلم اثر هاي میانگین مقایسۀ .5 شکل
 .هستند )SE( استاندارد خطاي دهندة نشان عمودي هاي میله ندارند. معناداري تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس

 
 رقم هر در مشابه حروف با هاي میانگین دانه. روغن درصد بر )BC( رقم و پرایمینگ متقابل اثر هاي میانگین مقایسۀ .6 شکل
 هستند. )SE( استاندارد خطاي دهندة نشان عمودي هاي میله ندارند. معناداري تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون براساس
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 صفات بین همبستگی ضرایب .3 جدول

 
  غوزه تعداد
 بوته در

  دانه تعداد
 غوزه در

  وزن
 دانه صد

 نوز
 غوزه 

  عملکرد
 وش

  عملکرد
 الیاف

 درصد
 روغن

       1 بوته در غوزه تعداد

      1 490/0** غوزه در دانه تعداد

     1 173/0 -234/0 دانه صد وزن

    1 120/0 454/0** 203/0 غوزه وزن

   1 584/0** -267/0 332/0* 695/0** وش عملکرد

  1 532/0** 195/0 -075/0 611/0** 789/0** الیاف عملکرد

 1 -009/0 169/0 526/0** 121/0 209/0 -033/0 روغن درصد

 درصد. 1 و 5 احتمال سطوح در معنادار ترتیب: به ** و *
 

 گیري نتیجه .4
 در هیـدروپرایمینگ  انجـام  کـه  داد نشـان  تحقیق این نتایج
 وش عملکـرد  دار معنـا  افـزایش  موجـب  اول کاشـت  تاریخ
 تـأخیر  بـا  ولی شد، دروپرایمینگ)هی (بدون شاهد به نسبت

 وش عملکـرد  بـر  اثـري  هیـدروپرایمینگ  عمـل  کاشت، در
 کاشـت  بـه  وش عملکـرد  لحـاظ  از »ورامین« رقم نداشت.

 از »پـاك « رقم دیگر سوي از داد. پاسخ خوبی به زودهنگام
 بهتـري  وضعیت اول کاشت تاریخ در دانه روغن میزان نظر

 افـزایش  موجـب  هیـدروپرایمینگ  انجـام  همچنـین  داشت،
 ایـن  از حاصـل  نتـایج  براسـاس  شـد.  آن دانه روغن درصد

 زودهنگـام  هـاي  کاشـت  در هیدروپرایمینگ انجام آزمایش،
 در تـأخیر  بـا  ولی شود، پنبه عملکرد بهبود موجب تواند می

 بـر  چنـدانی  اثـر  هیدروپرایمینگ عمل است ممکن کاشت،
 مـورد  پنبـۀ  رقـم  دو مقایسه، در باشد. نداشته تولید افزایش
 نظـر  از »ورامـین « رقم هنگام، زود کاشت شرایط در مطالعه
 داشت. برتري »پاك« رقم به نسبت وش عملکرد

 
 

 منابع
 و بـذر  هیدروپرایمینگ اثر )1393( ج رزمجو و ا اشرفی .1

 درصـد  زیسـتی،  عملکـرد  دانه، عملکرد بر آبیاري رژیم
 گلرنـــگ مختلـــف ارقـــام دانـــه پـــروتئین و روغـــن

)Carthamus tinctorius L..( پـژوهش  زراعـت  نشریۀ) 
 .68-61 :103 سازندگی). و

ــرم .2 ــادري  اک ــلطانی ف، ق ــلطانی ا، س ــري و ا س  ا ع می
 دمـا  بـه  زنـی  جوانه به واکنش بر پرایمینگ تأثیر )1387(
 ):3(15 طبیعـی.  منـابع  و کشـاورزي  علوم مجلۀ پنبه. در
44-51. 

ــرم .3 ــادري اک ــی ف، ق ــایی ن، لطیف ــلطانی و ج رض  ا س
 و الیـاف  کیفیـت  بـر  کاشـت  تـاریخ  اثر ررسیب )1380(

 پـژوهش  گرگـان.  در پنبـه  رقـم  سـه  بـذر  روغن درصد
 .20-32 ):1(3 کشاورزي.

 تـأثیر  )1381( ج رضـایی  و ن لطیفـی  ف، قـادري  اکرم .4
 پنبـه  رقم سه عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت تاریخ

 :2 طبیعـی.  منـابع  و کشـاورزي  علـوم  مجلـه  گرگان. در
81-93. 
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 رشد ارزیابی )1387( م االحمدي جامی و ع م بهدانی .5
 کاشـت.  مختلف هاي تاریخ در گلرنگ ارقام عملکرد و

 .254-245 ):2(6 ایران. زراعی هاي پژوهش

 )1385( ع قجري و ا زینلی س، گالشی ع، کوب پنجه .6
 و عملکـرد  بر بوته تراکم و هنگام دیر کاشت تاریخ اثر

 ومعلــ مجلــۀ اکــرا. ســاي رقــم پنبــه عملکــرد اجــزاي
 و زراعــت نامــۀ (ویــژه13 طبیعــی. منــابع و کشــاورزي

 .168-157 نباتات): اصالح

ــه .7 ــور  خواج ــول )1386( ر م پ ــانی و اص ــت مب  زراع
 صــنعتی دانشــگاهی جهــاد انتشــارات دوم). (نگــارش
 ص.386 اصفهان.

 جهاد انتشارات صنعتی. گیاهان )1389( ر م پور  خواجه .8
 ص. 564 اصفهان. صنعتی دانشگاهی

 و عملکــرد بــر کاشــت تــاریخ اثــر )1366( ق رنجبــر .9
 نامــۀ پایــان اصــفهان. در سـویا  ارقــام عملکــرد اجـزاي 

 دانشـکدة  اصـفهان،  صـنعتی  دانشگاه ارشد. کارشناسی
 کشاورزي.

 هـاي  روش کـاربرد  در نظـر  تجدیـد  )1389( ا سلطانی .10
ــاري ــات در آم ــاورزي. تحقیق ــارات کش ــاد انتش  جه

 صفحه. 74 مشهد. دانشگاهی

 و ع مهـــر ســـیروس م، مقـــدم یرمضـــان ا، صـــدیقی .11
 پنبه ارقام العمل عکس بررسی )1392( ر م پور اصغري

)Gossypium hirsutum L.( کشــت هــاي سیســتم در 
 ).Hordeum vulgare L( جـو  از پس دوگانه و معمول

 کشـاورزي.  شناسی بوم نشریۀ گناباد. اقلیمی شرایط در
5)1:( 58-66. 

 شـاهرخی  و ن پـور  علی محب س، سیدین ع، فرامرزي .12
 و عملکـرد  بـر  کاشـت  تاریخ تأثیر بررسی )1391( ش

 Gossypium hirsutum( پنبـه  رقم سه عملکرد اجزاي

L.( زراعـی،  علـوم  در پـژوهش  مجلـۀ  میانه. منطقه در 
 .38-27 صفحات ،16 شماره ،4 سال

 بـر  کاشـت  تـاریخ  اثـر  )1385( ن لطیفـی  و ف قادري .13
 در پنبـه  ارقـام  دانـه  روغـن  محتـواي  و الیـاف  کیفیت
 .32-20 :3 کشاورزي تحقیقات مجلۀ گرگان.

 اثـــر مطالعـــۀ )1393( ع م ابوطالبیـــان و ع محققـــی .14
 اجـزاي  عملکـرد،  بـر  کاشـت  تـاریخ  و بـذر  پرایمینگ
 دو کیفـی  و زراعـی  خصوصـیات  از برخـی  و عملکرد

 زراعی هاي پژوهش نشریۀ همدان. در بهاره کلزاي رقم
 .525-516 ):3(12 ایران.
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Abstract 
This experiment was conducted to study the effects of sowing date and hydropriming on the yield of two 
cotton cultivars using a factorial experiment based on randomized complete block design in three 
replications at the Research Farm of Islamic Azad University, Sanandaj Branch in 2013 growing season. 
The first factor was sowing date with three levels: April 29, May 13, and May 27. The second factor was 
hydropriming in two levels of control (without priming) and hydro-priming application and the third 
factor was cultivar with two levels of Paak and Varamin cultivars. Results showed that seed hydropriming 
at the first sowing date (April 29) significantly increased seed cotton yield in comparison with control 
(without priming), however hydropriming had no effects on seed cotton at the second and the third 
sowing dates. Varamin cultivar responded well to early planting and its yield at the first sowing date was 
significantly higher than that of Paak cultivar whereas there was no difference between two cultivars 
regarding seed cotton yield at the other sowing dates. Delay in sowing date and non-priming treatments 
resulted in a significant decrease in oil content of Paak cultivar, but had no significant effect on the oil 
content of Varamin cultivar. 

Keywords: boll, cottonseed, hydro-priming, lint, yield components. 
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