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 پنبه به منظور دستیابی به ارقام مناسب برای کشت دوم در  ارقام زراعیارزیابی 

    استان اردبیل

 سیدیعقوب سیدمعصومی*

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -عضوهیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی 

 ، ایران.آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل اردبیل، سازمان تحقیقات،

Email:yamasoumi@yahoo.com 

 .6445311665*نویسنده مسئول.استان اردبیل.مشگین شهر. ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.کدپستی

  05565651460: تلفن همراه

  چكیده:

گنددم و کلدزا در   برای کشت دوم پس از برداشت پنبه این تحقیق به منظور شناسائی و معرفی رقم یا ارقام مناسب         

پنبده کده در سدالهای گهشدته وارد مندابع       مختلد  در این تحقیق از میان ارقدام  گردید.  ءمناطق شمالی استان اردبیل اجرا

و به همراه ارقام رایج کشور یعنی مهر و ورامدین مدورد ارزیدابی قدرار     انتخاب   رقم هشتپالسمی کشور شده تعداد ژرم

وزه، تعدداد  قد  00زودرسدی، وزن  درصدد  عملكدرد کدل،   ارتفاع بوتده،  لفی از جمله تحقیق حاضر صفات مخت در گرفتند.

. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامدل تصدادفی بدا    ندگیری شدبرداری و اندازه وزه در بوته مورد یادداشتقمتوسط 

که مورد مطالعه نشان داد ات انجام گردید. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صف در منطقه پارس آباد مغانچهار تكرار و 

و اساسدی در کشدت دوم پنبده    کده از صدفات مهدم    عملكرد کدل و زودرسدی   ارقام مورد مطالعه از لحاظ دو صفت مهم 

پنبده  نشان داد که از لحاظ عملكرد کدل وش  بررسی نتایج بدست آمده  اختالف معنی داری داشتند.  شوند، محسوب می

را داشدتند.   بیشدترین عملكدرد   کیلدوگرم در هكتدار   6/1660و  6/1630تیب با  به تر  Nazily46و  Gukorova ارقام 

،  درصدد  44و  30بدا متوسدط زودرسدی    به ترتیب  Nazily46و  Gukorova ارقام صفت زودرسی از لحاظ  همچنین

مدورد  م در بدین ارقدا   Nazily46و  Gukorova ارقدام  با توجه به اینكده   د.دنبو تر نسبت به سایر ارقام بسیار زودرس
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 کاندیدای خوبی برای کشت دوم پنبده در منداطق پنبده کداری     س ترین و پرمحصول ترین رقم بود، بنابراینزودرمطالعه، 

 .  اشدبمی  کشور و خصوصا استان اردبیل

 

 وزهق، زودرسی ژرم پالسم، کشت دوم،پنبه،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه و بررسی منابع:

رود کده در منداطق   ترین گیاهدان لیفدی بده شدمار مدی     سفید نام گرفته، یكی از قدیمی پنبه، که به حق طالی               

پنبده اصدود در شدرایط اقلیمدی      .(5554)سدین،،  شودکشدور  جهدان کشدت مدی     40گرمسیری بیش از گرمسیری و نیمه

   گرمسیری در استان های پنبه خیز کشور خصوصا اراضی شمالی استان اردبیل)دشت مغان( کشت می شود.

است. این گیاه پنبه دارای یک ریشه اصلی است که در شرایط  0و جنس گوسیپیوم 5پنبه گیاه دو لپه ای از تیره مالواسه    

مخطل  محیط، عمق نفوذ و طول آن در خاک متفاوت می باشد. طول ریشه در انواع مختل  و شدرایط متفداوت جدوی    

 . (5136 )ناصری،متر می رسد 1تا حداکثر  00/5سانتی متر و گاهی اوقات  40تا  60معمودً بین 

برگ که بطور متناوب  4برگ های پنبه از روی شاخه ها بطور منظم ظاهر شده و در روی هر شاخه معمودً تعداد 

وزه یا کپسول پنبه معروف است در قمیوه پنبه که به .قرار گرفته اند وجود دارد و توسط دمبرگی به شاخه متصل شده اند

 .(0000)بانتین و همكاران، دان گیاه است که پس از تلقیح به سرعت رشد کرده و بزرگ می شودحقیقت تخم

تیره پنیرکیان بخصوص پنبه در روی ساقه و برگ های خود کرک های ستاره ای شكل دارند. وجود کیسه  گیاهاناکثر    

 .(5136)ناصری، ی باشدهای )غده( رزین و چسبناک در روی ساقه و برگ  از عالمت مخصوص این گیاه م

میلیون هكتار رسید. بادترین سطح زیر کشت پنبه در جهان  6/16، سطح زیر کشت پنبه در جهان به 0050در سال 

سطح زیر  میلیون هكتار 30/0و  5/6، 0/6، 5/5متعلق به کشورهای هند، چین، آمریكا و پاکستان می باشد که به ترتیب 

                                                 
5.  Malvaceae 

8. Gossypium  
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جهان قرار  10هزار هكتار در رتبه  550 سطح کشتدر این میان کشورمان با  اند.داشته  0050در سال  کشت پنبه را

به  5155تا  5144های سال  سطح زیر کشت پنبه در سالهای اخیر در استان اردبیل)دشت مغان( متغیر بوده و بینداشت. 

 .(5155دکشاورزی، )وزارت جهاهكتار از اراضی منطقه را به خود اختصاص داده است 6600تا  1600 طور متوسط

در سیستم های نوین کشاورزی، به منظور افزایش بهره برداری از زمین زراعی مدیریت های زراعدی ندوین توسدعه          

 .(0000)متزر، یافته است. یكی از این مدیریت ها، کشت دو محصول مختل  درطول یک سال زراعی می باشد

کشت در دنیا می باشد کده در کشدور مدا نیدز از اهمیدت وید ه ای       یكی از الگوهای  محصودت زراعیکشت دوم        

 اختصاص مدی یابدد.  مختل   کشور به کشت دوم محصودتزراعی از اراضی  هزاران هكتاربرخوردار است و همه ساله 

گیاه پنبه نیز به عنوان یكی از مهمترین محصودت زراعی استرات یک است که می تواند بده عندوان محصدول کشدت دوم     

در این میان یدافتن رقدم یدا ارقدام مناسدب بدرای       از زراعت های زمستانه ازقبیل گندم و کلزا مورد کشت قرار گیرد.  پس

ارقام زودرس بده دلیدل کوتداه بدودن     در این میان کشت دوم می تواند قسمت اعظم مشكالت بهره برداران را حل نماید. 

بدرای کشدت دوم پنبده    یسه با ارقدام متوسدط رس و دیدررس    در مقا مک شدن نیازهای آبی و غهائی آنها ودوره رشدی 

)برادو می کنددر سیستم کشت دوم، زمان کشت پنبه را زمان برداشت محصول زمستانه یا پائیزه تعیین  مناسب می باشند.

 .(5551 و بائور،

دیررس دارندد. بدا کاشدت    یكی از مزایای ارقام زودرس پنبه این است که نیاز آبی و کودی کمتری نسبت به ارقام         

ها نیز تا حدی کاهش داد بطوریكه کاهش خسارت هلیوتیس در مدزارع  توان صدمات آفات و بیماریدیرتر این ارقام می

پنبه با ارقام زودرس مشهود بوده است. در واقع دلیل کلی این مسأله بیشتر مربوط به قرار گدرفتن کوتداه مددت گیداه در     

 .(5555 ،پولومو و )گودیشده است مقابل آفات و بیماریها ذکر

بررسی و مطالعه تنوع ژنتیكی موجود در سطح گونه اولین گام در جهت بكدارگیری از ایدن صدفت جهدت توسدعه            

هدای مدورد   زودرسدی بده عندوان یكدی از شداخ       (.5554ای،سباشد)مورهای اصالحی گیاهان میاندازهای برنامهچشم

پوشی از این صفت در آزاد سازی ارقام تجاری قیقاتی پنبه به شمار آمده و امروزه چشمهای تحگیری در تمام طرحاندازه

    (.0000،پتی گریورسد)و ممتاز غیر ممكن به نظر می
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موضوع کشت دوم پنبه با گندم به منظور حصول حداکثر استفاده از زمین و فصدل زراعدی در دیگدر کشدورهای دنیدا          

ای در سیستم کشت دوم پنبه پدس از  .در مطالعه باما و جنوب جرجیا مورد بررسی قرار گرفتو در ایالت آد مانند آمریكا

درصدد   40کیلوگرم در هكتار گدزارش گردیدد کده بده      500تا  400عملكرد الیاف خال  پنبه بین بداشت گندم افزایش 

 (.0000 ،بانتین وهمكارانار در سیستم تک کشتی نزدیک بود)ظعملكرد مورد انت

در خاکهای آلوده به قارچ عامل بیماری ورتیسیلیومی پنبه، سیستم کشت دوم پنبه پس از برداشت گنددم و   یتحقیق در    

 .(5546 ک ،یز لئا)جو توانسته  است عامل بیماری ورتیسیلیومی را به مقدار قابل مالحظه ا ی کاهش دهد

 4ی مورفولوژیكی و فنولوژیكی با زودرسی برروی پهیری و رابطه متغییرهابررسی بر روی نحوه توارث یک  طبق       

های تولید شده پنبه که همگی از گونة زراعی هیرسوتوم بودند، ارقام پاکوتاه و همچنین ارقامی که در F5تا از  04والد و 

 .(5555،  پالومو)گودی و  تر بودنداولین شاخ زایا دارای گره کمتری بودند، زودرس

روز تأکید می کنند. در یک تحقیدق   56ح زودرسی در کشور سودان، بر کاهش دورة رشد پنبه تا های اصالدر برنامه      

پهیری این صفت و رابطه زودرسی با میزان عملكرد و درصد الیاف صورت گرفتده، گدزارش شدده    برروی نحوة توارث 

فصل رشد بیشدتری هسدتند بده    شود. البته بطور کلی ارقام دیررس که دارای است که زودرسی باعث کاهش عملكرد می

کنندد در حالیكده ارقدام زودرس در    خوبی رشد و نمو کرده و الیافی با خصوصیات کیفی بهتر و میزان بیشدتر تولیدد مدی   

 .(5556)مهال و مور،العاده از خود نشان دهندتوانند همانند ارقام دیررس رشد فوقفاصلة کوتاه نمی

دت زمستانه از قبیل باقال، نخودفرنگی ،کلزا و گندم در زمین های آلوده بده  کشت دوم پنبه پس از برداشت محصو       

عوامل بیماری مرگ گیاهچه و پ مردگی ورتیسیلیومی پنبه مورد توجه محققین پنبه در استان گلستان قدرار گرفتده اسدت.    

ستان، در مزارع آلوده به دو در یک مطالعه به منظور بررسی امكان کشت دوم پنبه پس از محصودت زمستانه در استان گل

 گزارش شدده اسدت کده   عامل بیماری مرگ گیاهچه و پ مردگی ورتیسیلیومی پنبه و بر روی دو رقم پنبه گلستان و سپید 

درصددد( در تیمددار کشددت دوم پنبدده پددس از نخددودفرنگی  و کمتددرین درصددد  13/54بیشددترین درصددد مددرگ گیاهچدده)

 (.5150)سلطانی و عزیزی، گردیداز گندم مشاهده درصد( در تیمار کشت دوم پنبه پس 06/4آن)
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کاری کشور و پراکندگی جغرافیایی آنها و همچنین کمبود ندزودت آسدمانی و در   با توجه به خصوصیات مناطق پنبه     

باشد لزوم توجه به مسدئله زودرسدی   ای مناطق کوتاه بودن فصل رشد پنبه که همراه با سرمای زودرس آخر فصل میپاره

گیاه استرات یک پنبه نیز از این موضوع استثناء نگردیده و مورد توجده  باشد. تحقیقات پنبه بیش از پیش مورد تاکید میدر 

لها در این تحقیق بر آن شده ایم تا رقم یا ارقام مناسب برای کشت دوم پنبه  .ن در مناطق مختل  کشور بوده استزارعی

ی کشور از جمله مناطق شمالی استان اردبیل، با توجه به اهمیت بیمداری مدرگ   در اغلب مناطق پنبه کار را معرفی نمائیم.

گیاهچه و پ مردگی ورتیسیلیومی و خسارات ناشی از آن از قبیل کاهش تعداد قوزه، تاخیر در رسیدگی فیزیولوژیكی بهر 

با این روش، ارقام  حصول باشد.و الیاف ، کشت دوم پنبه می تواند راهكار مناسبی برای گریز از بیماری ها و آفات این م

 شناسائی و برای کشت در منطقه توصیه می شود.کاری کشور مناسب برای مناطق پنبه

     

 مواد و روش ها:

ئدل بهدار شدخم زده شدد و پدس از کدود پاشدی و        اوا ر دوم دربدا برای قطعه زمین مورد نظر یک بار در زمستان و        

در هدر کدرت، کشدت بده      لیتر در هكتار، کشت تیمار ها انجام شدد  1فالن به میزان سمپاشی برعلیه عل  های هرز با تر

متر سانتی 00های روی ردی  متر و فاصله بوتهسانتی 40صورت ردیفی انجام شد، هر کرت شامل چهار ردی  با فاصله 

ه سه تا چهار بدهر قدرار   کاشت بهور بصورت کپه ای بوده و داخل هر کپ ها شش متر در نظر گرفته شد.بود. طول ردی 

عملیات کاشت، داشت و برداشت بدرای  گرفت که پس از انجام عملیات تنک کاری، فقط یک بوته در هر کپه باقی ماند. 

، انددازه گیدری صدفات و    همه ارقام و تكرارها به طور یكنواخت انجام گرفت. در آخر فصل بعدد از حدهف ا در حاشدیه    

حدهف   خط وسط نیم متر به عنوان حاشیه و بدرای  6مرحله برداشت از ابتداء و انتهای در  ها انجام شد.بردارییادداشت 

 گرفت. انجامخط وسط  6ها از ا رات حاشیه ای حهف و یاداشت برداری

 عبارتند از: ارقام مورد مطالعه    

  

Gukorova Sindos08 

Nazily08 G80288 
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Belizovar Tabladilla 

Crema Siokra 
Varamin Mehr 

 

     

قدوزه و ارتفداع بوتده     00وزن  قدوزه،  شدامل عملكدرد، زودرسدی، تعدداد     زراعدی  صفات مختل   حاضر، در تحقیق     

 6بوته بطور تصادفی از  6به منظور محاسبه صفات ارتفاع بوته، تعداد و وزن متوسط قوزه تعداد  یادداشت برداری شدند.

، وزن قوزه ها با ترازوی قوزه ارتفاع بوته با خط کش و شمارش تعدادخط وسط هر تیمار انتخاب و پس از اندازه گیری 

بوته برای هر تیمار یا رقم صفت مورد نظر یادداشت برداری و  بدت   6حساس مشخ  و در نهایت با میانگین گیری از 

ند وزن هدزار  قوزه به عنوان یک صفت وی ه مان 00صفات پنبه، صفت وزن ات مربوط به . قابل ذکر است در مطالعگردید

 قرار می گیرد. ارزیابیدانه در گندم مورد 

د. مجمدوع  بواواسط آبان ماه دراواسط مهر ماه و چین دوم دربرداشت پنبه در دو چین یا مرحله انجام شد، چین اول      

رت برداشت بده صدو   محصول هر تیماراست. وش)مجموع الیاف پنبه و بهر( دو مرحله از برداشت به عنوان عملكرد کل

 دستی و به وسیله کارگر انجام گردید.

، بدرای هدر تیمدار در هدر تكدرار عملكدرد محصدول چدین اول را بده عملكدرد           به منظور محاسبه درصد زودرسدی       

 ضرب می شود. 500و در عدد کرده کل)مجموع چین اول و دوم( تقسیم 

پس از یادداشت برداری و  بدت   صادفی با چهار تكرار کشت شد.های کامل تارقام مورد مطالعه در قالب طرح بلوک     

و   MSTATCداده های بدست آمده با استفاده از ندرم افزارهدای   آن در فرم های مخصوص برای هر صفت در نهایت 

SPSS  فتندگر و مورد تجزیه و تحلیل قرار آنالیز. 

 

 

 

 



 875-818. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه5331 پاییز-3،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره
 

862 

 

 نتایج و بحث:

یادداشت برداری شده ، تجزیه واریانس صفات مختل  نشان داد که ژنوتیپ براساس  تجزیه و تحلیل داده های          

اخدتالف   % 6احتمدال  رسدی در سدطح   عملكرد کل و زودقوزه،  00وزن ، ارتفاع بوتههای مورد آزمایش از نظر صفات 

 (. 5معنی داری با یكدیگر داشتند)جدول

استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانكن نشان داد که  با ارتفاع بوته ارقام مورد آزمایشمقایسه میانگین صفت       

هر  ای مورد آزمایش در صدر قرار گرفت.تیمارهنسبت به بقیه  سانتیمتر 1/503 بوته متوسطارتفاع با  Gukorova  رقم

وبی به چه یک رقم ارتفاع بوته بیشتری داشته باشد برای برداشت مكانیزه با دستگاه پنبه چین و یا قوزه چین صفت خ

حساب می آید. بنابراین اگر درصورتی که هدف از تحقیق رسیدن به یک رقم مناسب برای برداشت مكانیزه باشد این 

قوزه  00همچنین با توجه به جدول مقایسه میانگین مشخ  گردید که از نظر صفت وزن  مناسب به نظر می رسد.رقم 

گرم  6/560و  5/566، 0/564به ترتیب با  Belizovarو Gukorova  ، Nazily46 ارقامدر واحد کرت یا تیمار ، 

 (. 0به خود اختصاص دادند)جدول در میان ارقام مورد مطالعه بیشترین مقدار را

قوزه همانند وزن هزاردانه در گندم صفت خاص می باشد که هر چه، مقدار این پارامتر بیشتر باشدد در میدزان    00وزن 

   عملكرد نهائی تا یر گهارتر است.

و  Gukorova ارقدام  مقایسه میانگین صفت زودرسی با استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانكن نشان داد کده      

Nazily46  زودرس تدر  درصدد نسدبت بده بقیده ژنوتیپهدای مدورد آزمدایش         44و  30با متوسدط زودرسدی   به ترتیب

 ایجی دست یافتند.( نیز در تحقیقات خود به چنین نت5556مهال و مور) (.0)جدولبودند
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 6/1630به ترتیب با    Nazily46و  Gukorova ارقام در رابطه با صفت میزان عملكرد کل وش در هكتار،            

نتایج بدست آمده با  (.0وش بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند)جدولکل کیلوگرم در هكتار عملكرد  6/1660و 

 ( مطابقت دارد. 0000نتایج تحقیقات بانتین و همكاران)

در گیاه پنبه صفات مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرند ولی در این میان دو صفت مهدم و اساسدی زودرسدی و             

. در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای ی داشته و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته استبیشتراهمیت عملكرد 

 .اصالحی مدنظر قدرار گرفتده اندد و از اهمیدت خاصدی برخوردارندد      زراعی و رنامه های پنبه خیزجهان این صفات در ب

صفات زودرسی و میزان عملكرد وش از به دلیل شرایط اقلیمی خاصی که دارد منطقه مغان  دربا توجه به اینكه همچنین 

 پردازیم.ای برخوردار است به تحلیل این صفات میاهمیت قابل مالحظه

 ی  صفت زودرس    

در تمام محصودت کشاورزی بهاره از اهمیت خاصی بر خوردار است. گیاه پنبه نیدز از ایدن قاعدده     صفت زودرسی     

بدا زمدان کاشدت    مستثنی نبوده و زمان رسیدگی در ایدن گیداه از اهمیدت بیشدتری برخدوردار اسدت. زودرسدی در پنبده         

ژنوتیپ های وارداتدی  گر را در گزینش است که نظر اصالحاز صفاتی و دارد  تنگاتن، رابطهدر منطقه  همحصودت پائیز

بدرای   زودرسدی   مقایسده میدانگین صدفت   ، تحقیقدر این  .کندبه خود جلب می ارقام و تكمیلی در مقایسات مقدماتی و

نسدبت    Nazily46و  Gukorova ارقدام  های مختلفی را تفكیک نمود و نشان داد که کالس ،مورد آزمایش هایتیمار

کشت در مناطقی که با سرمای زودرس پائیزه مواجه مدی شدوند و همچندین در آن     برایو  تر بودهیر ارقام زودرس به سا
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چدون بدا کشدت ارقدام      بوده و قابل توصیه استمناسب  مناطق کشت گندم از محصودت رایج منطقه محسوب می شود

 . زودرس، زمین برای کشت محصودت پائیزه به موقع خالی می گردد

 صفت عملكرد کل     

هدف نهائی در همه گیاهان زراعی  عملكرد نهائی می باشد. در پنبه نیز عملكرد کل وش یعنی مجموع الیاف و بدهر       

 یكی از صفات بسیار مهم بوده به حساب می آید.

ام مدورد  ایدن صدفت، بدین ارقد    و مقایسده میدانگین   در رابطه با صفت عملكرد کل بر اساس جدول تجزیه واریانس       

از صفات مهدم و اساسدی در تولیدد    وش وجود دارد. با در نظر گرفتن اینكه صفت عملكرد  تفاوت های فاحشیآزمایش 

پتانسدیل  به علدت دارا بدودن    مورد مطالعه در این تحقیق برخی از ژنوتیپ هایید که آآید چنین بر میپنبه به حساب می

 .ی بده حسداب مدی آیندد    ترمناسبجایگزین های مهر و ورامین، نی ارقام تجارتی کشور یعارقام  نسبت بهعملكرد بادتر 

ت زودرسی و فالبته تنها دارا بودن بیشترین عملكرد برای انتخاب یک ژنوتیپ برتر کافی نمی باشد لها با لحاظ نمودن ص

زمدان مدی   دارای خصوصیات بارز بده صدورت هم   Nazily46و  Gukorova ارقام با جمع بندی تمام جوانب تحقیق، 

( در تحقیقات خود ارقام زودرس و پدر محصدول را بدرای کشدت دوم     5554ای)سر( و مو0000بانتین و همكاران) باشد.

 گزارش نمودند. پنبه پس از برداشت گندم

پر محصول و زودرس بدا دارا بدودن خصوصدیات برتدر نسدبت سدایر       به عنوان ارقام  Nazily46و  Gukorova ارقام 

 ند.انتخاب گردید نسبت به ارقام رایج در منطقه برتر جایگزین های مناسب و رقبای ژنوتیپ ها به عنوان
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 نتیجه گیری:

که رقم یا ارقام مختل  دارای پتانسیل عملكرد و صفات  یدبا بررسی نتایج بدست آمده از این تحقیق، مشخ  گرد      

تی رقم و یا ارقام مناسب برای آن اقلیم مورد کشت برتری در مناطق مختل  می باشند ودر شرایط اقلیمی هر منطقه بایس

و  Gukorova ارقام و کار قرار گیرد. در منطقه مغان نیز با توجه به اهمیت صفت زودرسی با دارا بودن عملكرد بیشتر 

Nazily46  مناسب تشخی  داده شده و قابل توصیه است. برای توصیه این رقم برای کشت در سایر مناطق کشور بهتر

 ت این تحقیق در سایر مناطق پنبه کاری کشور نیز انجام شود.اس

   

 

  ارقام پنبه مورد مطالعهدر  مختل  زراعی میانگین مربعات صفات  -5 جدول

  ارتفاع بوته وزهقتعداد  وزهق 00وزن  زودرسی عملكرد کل درجه آزادی منابع تغییر

 13/5 31/0 044/0 64/506 6/5100040 1 تكرار 

 ns06/6 **46 /60 61/553** 1/041** 4/4113466** 5  ژنوتیپ

 53/60 15/5 06/000 34/516 5454336 03 خطا

 53/5 3/55 6/50 4/50 35/3 تغییرات )درصد(ضریب

                                        ns 6دار در سطح احتمال دار و معنیو ** به ترتیب غیر معنی%  
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 %6به روش دانكن در سطح احتمال  مورد مطالعه یانگین ارقام پنبهمقایسات م -0جدول 

 نام ارقام
عملكرد کل)کیلوگرم 

 بر هكتار(
 )سانتیمتر( ارتفاع بوته   وزه)عدد(تعداد ق قوزه)گرم( 00وزن  )%(زودرسی

Gukorova 
a 6/1630 a 08 a 2/048 a 2/0 a 3/701 

Crema 
abc 4/0560 abc 95 ab 4/400 a 6/6 bc 0/88 

Sindos08 
bc 0306 abc 98 ab 0/400 a 0/9 c 5/88 

Nazily08 
a 6/1660 a 06 a 5/488 a 0/6 ab 1/69 

Belizovar 
abc 1550 ab 64  a 8/482 a0/6 b 5/68 

Siokra 
c 6/0660 bc 98 bc  2/425 a  8/8 d 5/11 

Varamin 
abc 0/0400 abc 90 ab  409 a 4/6 bc 1/85 

Mehr 
c 6/0160 c  88 bc 4/426 a  8/6 d 8/11 

G80288 
bc 4/0300 abc 98 abc  0/404 a 5/9 c 0/87 

Tabladilla 
bc 6/0466 abc 94 abc 5/408 a  9/9 c 0/80 

 ميانگين هايي كه داراي حروف مشترك مي باشند از نظر آماري در يك گروه قرار مي گيرند.

 

 

 

 

 

 

            



 875-818. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه5331 پاییز-3،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره
 

862 

 

 منابع مورد استفاده:

. مجلده  گلسدتان  استان در زمستانه  محصودت از پس پنبه دوم کشت امكان بررسی .5150م. س و عزیزی، طانی،سل – 5

 .63-44پ وهش های پنبه ایران.جلد اول،شماره دوم،ص 

 .510-060. پنبه، انتشارات آستان قدس رضوی. صفحات 5136ناصری، ف.  -0

 .60-60صفحات  .کشاورزی ادجه وزارت نامه آمار . 5155 کشاورزی، جهاد وزارت -3

6. Bell, A.A. 0005. Verticillium wilt. Pp. 04-15. In: G.M. Watking. Compendium of 

Cotton Diseases (0nd ed). APS press. 43 p. 

6.  Bradow, J.M., and Bauer, P.J. 5551. Cover crop in cotton production .Paper 

presented at world cotton research. Conference, February 56-53, Australia. 

4. Buntin, G.D., Raymer, P.L. Bednarz, C.W. Philips, D.V. and Baird, R.E. 0000. 

Winter crop, tillage and planting date effects on Double-crop cotton. Agron. J. 56: 

031-040. 

3. EL-zik, K.M. 5546.Intergrated control of verticillium dahliae wilt of cotton. plant 

Dis 65: 5006-5010. 

4. Godoy, A. S. & G. A. Palomo. 5555. Genetic analysis of earliness in upland 

cotton(Gossypium hirsutum L.) Morphological Variables. Euphytica. 506:566-540 

5. Mehla A. S. and B. R. Mor. 5556. Genetic analysis of yield and fiber characters in 

upland cotton. J. cotton Res. & Dev. 5(0): 45-44. 

50. Metzer, R. B. 0000. The Value of earliness in cotton. Texas A& Muniversity, 

college station. TX. Internet. 



 875-818. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه5331 پاییز-3،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره
 

822 

 

55. Mursai, I. J. 5554. Germplasm utilization in breeding short duration cotton. ICAC. 

PP. 1-6. 

50. Pettigrew, W.T. 0000. Improved yield potential with an early planting           cotton    

production system. Agron. J. 56: 553-5001. 

51. Serunjogi, L. K. 5554. Problems in breeding for short duration cottons. ICAC. PP. 

50-54. 

41. Singh P. 4991. Cotton Breeding. Kalyani publishers New Delhi. Pp: 421-431. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 875-818. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه5331 پاییز-3،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره
 

822 

 

Introduction of new cotton cultivars for Double cropping 

in north west regions of Iran 

 

Seyed yaghoub seyed masoumi 

 

Scientific board's member  of  Horticulture Crops Research Department, Ardabil Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization 

(AREEO), Ardabil, Iran. 

Email:yamasoumi@yahoo.com 

 

Abstact 

This research in order to identify and introduction of  cotton  suitable cultivar  or cultivars 

for the double cropping of after wheat and canola harvesting  was carried out in the 

northern region of Ardebil province. In this study, eight  varieties  of    imported cotton 

germplasm resources in recent years were chosen   and   with the Iran's cultivars included  

Mehr  and Varamin  were evaluated. In this study, different  traits including  plant height, 

total yield, earliness percentage, 82-boll weight, the average number of bolls per plant 

were recorded and measured. This study was conducted  in  randomized complete block 

design  with ten treatments and four replications in Parsabad - e  Moghan. Analysis of 

variance and mean comparison showed that studied cultivars in terms of yield and early 

maturity two important traits,that  were important traits in  double cropping system,were   

significant differences. Investigation of results showed that  Gukorova and Nazily08 

varieties  respectively with 317253 and 311253 kg/ha seedcotton yield were highest than 

others varieties. However  Gukorova and Nazily08 varieties  respectively with 727 and 

%87   early maturity, than other varieties were very earliness. Given that the Gukorova 

and Nazily08  varieties between studied varieties, the earliest and most high-yielding 

varieties, so good candidate for double cropping system of cotton in the cotton cultivation 

regions of the Iran, especially in Ardabil Province. 
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