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 چكیده

هاای های مختلف کشت، آزمایشی به صورت کرتشیوهعملکرد پنبه در  یعملکرد و اجزاهای مختلف تغذیه بر به منظور بررسی تأثیر نظام

 شهرستان روداب )خراسان رضوی( در ساا  زراعایشخصی در  ایدر مزرعه های کامل تصادفی در سه تکرارکخرد شده در قالب طرح بلو

باه عناوان کارت اصالی و رو  )بدون مصرف کود(  نوع کود مصرفی شامل شیمیایی، آلی، شیمیایی+آلی و شاهد انجام گردید. 99-8991

عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتاایج نشاان داد تیماار تلیی ای  کاشت شامل کشت رایج و کشت در فواصل ردیف خیلی باریک به

 898درصاد( و وزن غاوزه ) 9/11درصد(، تعداد غوزه در بوته ) 7/81در م ایسه با شاهد سبب افزایش تعداد شاخه جانبی ) شیمیایی و آلی

ای، کشات رایاج تعاداد غاوزه بیشاتری در های تغذیاهدر کلیه نظامدرصد( شد.  9/84درصد( و تیمار کود آلی سبب افزایش درصد الیاف )

کشات در فواصل ردیف خیلی باریک داشت و بالاترین تعداد غوزه در بوته در تیمار تلیی ی و کشت رایج به دست آماد. م ایسه با کشت در 

فواصال ردیاف در  ر و کشاتدرصد عملکرد و  بیشات 5/81ای تلیی ی در م ایسه با کشت رایج در نظام تغذیه فواصل ردیف خیلی باریک

. درمجموع نتاایج ایان آزماایش عملکرد الیاف بیشتری را تولید کرد 41/9ای کود آلی در م ایسه با کشت رایج نظام تغذیه خیلی باریک در

ت در درصدی استیاده از کودهای شیمیایی و کشا 55درصدی کود آلی در سیستم تلیی ی با کاهش  55توان با جایگزینی می نشان داد که

 فواصل ردیف خیلی باریک عملکرد و  و الیاف مناسبی را در پنبه تولید کرد.

 مدیریت تلیی ی مواد غذاییگیاهان صنعتی،  عملکرد و ،رو  کاشت، ی کلیدی: هاواژه

 

 مقدمه

 ترینیمیاز قااد یکاای( .Gossypium hirsutum Lپنبااه )

 دیاکشور جهان با تول 855از  شیاست که در ب زراعیمحصولات 

. (Khan et al., 2020) شاودیمکشات تان  ونیالیم 45حدود 

 ،انساان هیادر تغذ بیاباه ترت اهیاگ نیاا الیافو  نیروغن، پروتئ

 یهاکارخاناه یبارا هیااول مااده ینترو به عنوان مناسب واناتیح

 15و  نیدرصاد پاروتئ 6حاضر . در حا  شودیاستیاده م نساجی

 ,Townsend) شودیم ینجهان از پنبه تأم یعیطب الیافدرصد 

( و Saccharum officinarum) شااکریپنبااه بعااد از ن .(2020

و  گیااه صانعتی نی( به عنوان ساومBeta vulgarisچغندرقند )

 ,.Ahmadi et al) شودیمکشت  رانیدر ا یمحصو  روغن نیاول

هکتاار  5555باا  در خراسان رضوی شهرساتان سابزوار .(2019

اساتان را ایان هزار تن رتبه نخست  86 دیکشت و تول یرسطح ز

 .(Ghavi and Armin, 2021) محصو  دارد نیا تولید در

)کشات  جیاپنبه به صورت فواصل را ،مناطق کشت شتریدر ب

اماا در اغلاب  ردیاگیصاورت ما متر(سانتی 75تا  55در فواصل 

به کشت پنباه  شیگرا ،محصو  نیکننده عمده ادیتول یکشورها

 45تااا  81)کشاات در فواصاال  کیاابار یلاایخ فیاادر فواصاال رد

 ;Brodrick et al., 2013) در حا  گساتر  اساتمتر( سانتی

Iqbal et al., 2020; Mehrabadi, 2018).   امااروزه رو

 دیابه منظاور تول کیبار یلیخ فیاستیاده از کشت در فواصل رد

 .قارار گرفتاه اسات گارانپژوهشعملکرد بالاتر پنبه مورد توجه 

، (Saleem et al., 2009) مانند زودرس کردن محصاو  یعوامل

 شیو افازا (Iqbal et al., 2020) هارز یهااکااهش رشاد علف

است کاه باعا   یلیاز دلا (Jost and Cothren, 2000) عملکرد

 ساتمیاسات. در س هرو  شاد نیادرآمد کشاورزان در ا شیافزا

روز  96تا  81تاج پوشش در حدود  کیبار یلیکشت با فواصل خ

 ,.Brodrick et al) شاودیبسته م جیرا فیرد یزودتر از فاصله

 م اله پژوهشی

mailto:moh.armin@iau.ac.ir


 31 شمس و همکاران

 

 

ناور بهتار و کااهش  افاتیباعا  در فی. کاهش عرض رد(2013

. در (Darawsheh et al., 2009) شاودیآب م ریااحتماا  تبخ

برخاوردار هساتند  یکمتار یه از رشد جانببسته ک پیبا ت ارقام

 تریاکنزد فیابالا با کاشت در فواصال رد یهااز تراکم توانیمیم

رو  امکاان  نیاو ا میبهاره ببار شتریبه عملکرد ب دنیرس یبرا

 دکننادگانیتول یدر زمان برداشت را بارا آلاتیناستیاده از ماش

 .(Mehrabadi, 2018) کندیفراهم م

های تلیی ی مدیریت مواد غاذایی در رو  امروزه استیاده از

گیاهان زراعای باه عناوان یاک رو  اکولوبیاک بارای افازایش 

قارار گاران پاژوهشها و افزایش تولیاد مادنظر پایداری سیستم

 عدم و شیمیایی کودهای از رویهیب طرفی استیاده گرفته است. از

 عامال اخیار، ساالیان طای بیولوبیاک و آلی از کودهای استیاده

 محیطییستز ایجاد مشکلات و آلی مواد میزان کاهش چشمگیر

 خااک غاذایی عناصر توازن و عدم خاک فیزیکی تخریب جمله از

در واکنش پنبه به نوع کود مصارفی  .(Yasin, 2020)است  بوده

ها منجر به افزایش غلظت تل یح بذر با باکتریگزار  شده است 

اجااازای  ، اماااا عملکااارد و ساااایرگااارددینیتاااروبن بااار  م

هاا نشاان داری نسبت به تل یح بااکتریپاسخ معنی پنبه عملکرد

در . (Gharanjiki and Fallah Nosrat-abad, 2020)دهد ینم

 شارای  در هرز یهاعلف با رقابت در پنبه عملکرد و رشد ارزیابی

 در گازار  شاده اسات بیولوبیاک و شایمیایی کودهای مصرف

 باه تنهاایی به شیمیایی کودکاربرد  هرز یهاعلف تداخل شرای 

 و رشاد کااهش موجاب هرز هایعلف رقابتی توان افزایش دلیل

 نصف میزان به اوره مصرف کاهش با کهدرحالی شد پنبه عملکرد

 افازایش سابب باه پنباه عملکرد نیتروکسین، با آن جایگزینی و

 شایمیایی کودهای مصرف تیمار با م ایسه در بوته درتعداد غوزه 

در  .(Rahimizadeh, 2020)یافاات  افاازایش درصااد 68 حاادود

 عادم باه نسبت میکوریزاقارچ  تح ی ی گزار  شده است کاربرد

 انشاعابات تعاداد ساقه، قطر بوته، ارتیاع افزایش باع  آن، کاربرد

 آب مصارف کارایی بیولوبیک، عملکرد و ، عملکرد اصلی، ساقه

در پنباه . (Moosavi, 2020)گردیاد  بیوماس و و  تولید برای

ی سابب کاود مرغا تان در هکتاار 45مصرف  گزار  شده است

در م ایسه با مصرف  پنبه عملکرد اجزای و عملکرد افزایش بیشتر

تن در هکتار کود گاوی شده است که این افزایش عملکرد به  85

 چاه و آلاودگیگیااه مار  کااهش و سابز درصاد افزایش دلیل

 بیماااری نظاار از. ی بااوده اسااتکااود مرغاا تیمااار در آلترناریااایی

 و بیماار یهابوتاه درصاد کمتارین ورتیسایلیومی نیاز پژمردگی

 بیشاترین تان، 95 م دار به یکود مرغ تیمار در بیماری شاخص

 و تان 85 م ادار باه گوسیندی کود تیمار در بوته آلودگی درصد

 در تن 85 م دار به گاوی کود تیمار در بیماری شاخص بیشترین

 ,Hoshiarfard and Gharanjiki) گازار  شاده اسات هکتار

مساعد  بر علاوه مرغی کود مصرف که گزار  شده است .(2009

 های مییاد،یکروارگانیسامم فعالیات بارای خااک محای  نکرد

کودهاای آلای  .کنادیم اصلاح نیز را زراعی خاک فیزیکی خواص

ظرفیات  ،pHمانناد  موجب بهبود خصوصایات شایمیایی خااک

و میاازان  هایکروارگانیساامفعالیاات متباااد  کاااتیونی و افاازایش 

مثبتی در رشاد و عملکارد  یرشده و تأث ییدسترسی به مواد غذا

 .(Adediran et al., 2005) گیاهان دارند

باا توجاه بااه اینکاه گارایش اسااتیاده از سیساتم کشاات در 

های باریک در پنبه در حا  گساتر  اسات اماا مطالعاات یفرد

ای در ایان رو  های تغذیاهواکنش پنبه به نظام اندکی در مورد

هاای تاأثیر نظام ارزیابی این تح یقهدف از صورت گرفته است. 

و  جیادر کشت رامختلف تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه 

 .بود کیبار یلیخ فیکشت با فواصل رد

 

 هاروشمواد و 

ای شخصی در شهرستان روداب در سا  آزمایش در مزرعه

 55در کیلومتر مزرعه مورد بررسی  .اجرا شد 8991-99زارعی 

 97درجه و  95غرب شهرستان سبزوار با مشخصات جغرافیایی 

 دقی ه طو  جغرافیایی و ارتیااع 81درجه و  57دقی ه عرض و 

بررسی به صورت آزماایش  متر قرار داشت. 8845از سطح دریا 

هاای ماورد سه تکارار اجارا شاد. فاکتور با های خرد شدهکرت

بررسی شامل تیمارهای کودی )شیمیایی، آلی، شیمیایی+آلی و 

رو  کاشت )کشت رایج )فاصله  شاهد( به عنوان کرت اصلی و

)فاصاله  متری( و کشت با فواصل ردیف خیلی باریکسانتی 55

قاارار گرفاات. م اادار کااود  در پلااات فرعاای متری(سااانتی 45

ی از کود مرغای شیمیایی بر اساس توصیه آزمون خاک، کود آل

درصد از هر کدام از کودهای  55پلیت شده و در رو  تلیی ی 

آلی و شیمیایی مصرف شد. قبال از اجارای آزماایش، از عماق 

برداری باه عمال آماد و متری خاک مزرعه نموناهسانتی 95-5

شاد  برخی از خصوصایات فیزیکای و شایمیایی خااک تعیاین

 (.8)جدو  



 یکبار یلیخ یفو فواصل رد یجعملکرد پنبه در کشت را یبر عملکرد و اجزا یهمختلف تغذ یهانظام یرتأث 30

 

 

 شیخاک در محل آزما ییایمیکوشیزیف اتیخصوص -0جدول 

Table 1- Physical and chemical analysis of soil in the field site 

(1:5)pH )1-EC (dS m 
 سیلت

)%(Silt 

 رس

)%(Clay 

 شن

)%(Sand 

 نیتروژن

)%(N 

 پتاسیم

K (ppm) 

 فسفر

P (ppm) 

 عمق

Depth (cm) 

7.5 2.2 56 20 24 0.074 200 7.6 0-30 

 

کاود کیلوگرم در هکتاار  855بر اساس نتایج تجزیه خاک، 

سوپر فسیات تریپل و سولیات پتاسیم به خاک اضاافه و باا آن 

در  لاوگرمیک 455باه م ادار  شادهمخلوط شد. نیتروبن توصیه

زماان باا کاشات و هم سومکنیز به صورت کود اوره و ی هکتار

هاای او  و دوم دوسوم باقیمانده به صورت سرک بعد از وجین

تان  9به مزرعه اضافه شد. م دار مصرف کود مرغی پلیت شده 

مشخصات کود مرغی استیاده شاده در آزماایش  در هکتار بود.

 .(Mehrandesh et al., 2021) آورده شده اسات 4در جدو  

باا متری سانتی 45متری یا سانتی 55ردیف  8هر کرت شامل 

بود. کاشات  متریسانت 45متر و فاصله بوته روی ردیف  8 طو 

با بذرکار پنوماتیک و با استیاده از بذر دلینته رقم ورامین انجام 

گیاری ساااده باااین دور از  8911رقم ورامین در سا   شد.

به دست آمد. این رقام باا  599ویلات و اساترین  855کااوکر

و حسااس باه  متحمل به شاوری متر،سانتی 845-855تیاع ار

باشد و متوس  عملکارد آن می بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

کیلااااوگرم در هکتااااار گاااازار  شااااده  8555در ایااااران 

. باذور ماورد نیااز بارای  (Azaddisfani et al., 2015)اسات

از  قبال پنباه باذور هاد کشاورزی سبزوار تهیه شد.جکاشت از 

 در هازار دو نسابت باا تیارام کاربوکسای کاشقاارچ با کاشت

سله بستن خاک و بهباود جلوگیری از  شد به منظور ضدعیونی

روز  85آبیااری دوم باا فاصاله  ،های پنبهوضعیت سبز گیاهچه

بعد انجام گردید. آبیاری در طی فصال رشاد بار اسااس عارف 

انجام شد. پس از اسات رار کامال و  بارکروز ی 85منط ه و هر 

روی  هابوته، عملیات تنک کردن هابوتهبرگی  6تا  5مرحله  در

ی به ابیدستاز یکدیگر به منظور  متریسانت 45ردیف به فاصله 

ی هرز در طو  مادت هاعلفتراکم مطلوب انجام شد. مبارزه با 

آزمایش در سه نوبت و ف   به صورت مکانیکی )دستی( صورت 

مشااهده نگردیاد گرفت و چون در طاو  دور  آزماایش آفتای 

 کشی استیاده نشد.آفت گونهچیه

 
 آزمایش این در شده استفاده پلیت مرغی کود مشخصات -3جدول 

Table 2- Specifications of plate poultry manure used in this experiment 

 روی

Zn (ppm) 

 منگنز

Mn (ppm) 

 آهن

Fe (ppm) 

 گوگرد

)%(S 

 پتاسیم

)%(K 

 فسفر

)%(P 

 تروژنین

)%(N 

 ماده آلی
)%(O.C. 

900 600 400 5 4 3 4 33 

 

بوته به صورت تصاادفی  5ی اجزای عملکرد، ریگاندازهبه منظور 

ی میانی هر کارت انتخااب و در آن ارتیااع نهاایی، تعاداد هافیرداز 

ی شاد. بارای تعیاین وزن ریگانادازهشاخه زایا و تعداد غوزه در بوته 

ی برداشت شده به صورت تصادفی انتخااب و هابوتهغوزه از  85غوزه، 

ی شد. برداشات و  پنباه در ریگاندازهغوزه  85در آن متوس  وزن 

با حذف نیم متار ها درصد غوزه 95حدود  باز شدنیک مرحله بعد از 

عناوان اثار  از ابتدا و انتهای هار کارت و یاک ردیاف از طارفین باه

داناه از انده انجام شد. سپس الیاف و پنباهمی از مساحت باقیاهیحاش

از ت سایم وزن الیااف بار وزن  شاد.و  جداسازی و جداگانه توزین 

ضاارب عملکاارد و  در درصااد کیاال و  درصااد کیاال و از حاصاال

 تعاداد . جهت تعیین وزن هزار دانه پنباه،به دست آمد الیاف عملکرد

جدا گردید و با تارازوی دیجیتاا   طور تصادفینه بهداعدد پنبه 855

 گرم وزن شد. 58/5با دقت 

ها یانگینمو م ایسه  SAS افزارنرممحاسبات آماری با استیاده از 

 در سطح احتما  پنج درصد ی دانکنادامنهچند  از طریق آزمون

 انجام گرفت. Excel افزارنرمتوس  ها شکلو رسم 

 

 نتایج و بحث

 واریانستجزیه 

های آزماایش، نشاان داد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

داری بار و رو  کاشات اثار معنای تغذیاه مختلاف هایکه نظام

تعداد غوزه در بوتاه، وزن غاوزه،  ارتیاع بوته، تعداد شاخه جانبی،
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اثار  کاهیحالعملکرد الیاف داشت در و عملکرد و ، درصد الیاف

کاشت بر تعاداد غاوزه در  رو  و تغذیه مختلف هاینظاممت ابل 

 دار و باریمعن یرتأث بوته، وزن غوزه، عملکرد و  و عملکرد الیاف

و وزن هازار داناه  ارتیاع بوته، تعداد شاخه جانبی، درصاد الیااف

 (.9جدو  داری نداشت )تأثیر معنی

 
 روش کاشتو  نظام تغذیه ریپنبه تحت تأث یصفات مورد بررستجزیه واریانس  -2جدول 

Table 3- Analysis of variance of investigated traits of cotton as affected by nutrition systems and planting method 

عملکرد 
 Lint الیاف

yield 

درصد 

 الیاف

Lint 

percent 

 عملکرد وش

Seed cotton 

yield 

وزن 

 هزار دانه

1000-

seed 

weight 

وزن 

 غوزه

Boll 

weight 

تعداد 

 غوزه

Boll 

number 

تعداد شاخه 

یشیزا  

Sympodial 

branch 

number 

 ارتفاع

Height 

درجه 

 آزادی

(DF) 

 ییرتغمنابع 

S.O.V. 

35589* 0.091ns 7546* 6.09ns 1.06ns 2.38ns 0.037ns 2.04ns 2 
 تکرار

Replication 

404860** 18.9** 1080287** 32.5ns 174** 120** 10.7** 887** 3 
 نظام تغذیه

Nutrition systems (A) 

39750 0.151 1251 35.8 0.388 0.641 0.408 0.481 6 
 ی اصلیخطا

Main error 

6350447** 12.2** 5875152** 813** 84.6** 98.1** 28.1** 234** 1 
 رو  کاشت

Planting method (B) 

1154391** 1.38ns 612381** 34.6ns 10.9** 8.22** 0.501ns 2.73ns 3 A×B 

15632 0.668 4722 41.5 0.737 0.290 0.291 1.37 8 
 فرعیی خطا

Sub error 

18.1 6.38 10.1 5.96 6.73 18.8 6.75 18.3  CV (%) 
ns ،**. *درصداحتما  پنج و یک  در سطح داریمعن ،داریمعن یرغ بیبه ترت 

ns: not significant; * and ** represent significant difference at P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 

 

 ارتفاع بوته

بالاترین ارتیاع گیاه در تیمار تلیی ای کاود شایمایی+کود آلای 

. داری با تیمار کود آلی نداشتمشاهده شد که اختلاف آماری معنی

م ایساه باا تیماار شااهد سابب تلیی ی کود شیمایی+کود آلی در 

رساد یم(. به نظر 8)جدو   درصدی ارتیاع بوته شد 6/85افزایش 

نیتروبن  ترمناسبارتیاع به تیمار تلیی ی فراهمی  ترمناسبواکنش 

ایی و فراهمای ایان ییل فصل رشد توس  کود شیماآزاد شده در او

عنصر در طو  فصل رشد در کود آلی بوده است. اگرچاه در تیماار 

یر پذامکانکود آلی مرغی فراهمی نیتروبن در اوایل فصل رشد هم 

رساد ایان فراهمای همانناد کاود شایمایی یماست اماا باه نظار 

علااوه بار  ی زیساتیکودهاباشد. گزار  شده است که کاربرد ینم

باا تحریاک  کنندیمفراهم  یشتری را برای گیاهاینکه مواد مغذی ب

 شاوندیمارتیااع نهاایی گیااه  سنتز هورمون اکسین سبب افزایش

(Dawood et al., 2019). رسد کاه افازایش در می چنین به نظر

رشد گیاه به دلیل تمایل به تولید بر  بیشتر باشد که این موضاوع 

. کودهای آلای باشادناشی از آزاد شدن تدریجی عناصر از  تواندیم

گزار  شده است که ارتیاع پنبه واکنش مثبتی به افزایش مصارف 

کیلوگرم در هکتاار  95دهد و بالاترین ارتیاع با مصرف یمنیتروبن 

. در اکثاار (Yang et al., 2021) نیتااروبن گاازار  شااده اساات

آزمایشات انجام شده نشان داده شده است که کمبود عناصر غذایی 

ن سبب کاهش رشد و نمو گیاه و ارتیاع پنبه خواهد نیتروب خصوصاً

 Gharanjiki and Fallah Nosrat-abad, 2020; Yang et) شد

al., 2021; Yousefi et al., 2021) ،نیتروبن باع  است رار گیاه .

شاود. باا یمو افازایش ارتیااع بوتاه  هااندامرشد و توسعه عمومی 

ی مانناد اکساین و یهااهورمونافازایش میازان نیتاروبن، سااخت 

در گیااه  هااهورمونیاباد. باا افازایش ایان یمسایتوکنین افزایش 

یی و زاانادام، هاسالو ت سیم سلولی، طویل شدن و بازر  شادن 

یابد که این افزایش شامل ارتیاع گیااه نیاز یمافزایش  هااندامرشد 

. مطابق با نتاایج ایان تح یاق در (Zaman et al., 2015) شودیم

ی شایمیایی و کودهااکلزا نیز گزار  شده اسات کااربرد تلیی ای 

در شارای  تانش  خصوصااًزیستی سبب تولید ارتیاع بیشتر گیااه 

کااربرد . (Mamnabia et al., 2020)شاود یممحیطای شادید 
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 شددرصدی ارتیاع بوته پنبه  9/85یش افزاموسوی میکوریزا سبب 

(Moosavi, 2020).  

درصاد ارتیااع  78/85کشت در فواصل ردیف خیلی باریاک 

تر یاکنزدبا  (.8)جدو  بیشتری در م ایسه با کشت رایج داشت 

در ردیف رقابت برای جذب نور نیاز افازایش  هابوتهشدن فواصل 

گاردد. در یمکند که این امر سبب افزایش ارتیااع بوتاه یمپیدا 

بوتاه باه دلیال تغییار سیساتم سایر تح ی ات نیز افزایش ارتیاع 

در ، ارتیااع درصادی 5/1 ایشزاف کاشت پنبه گزار  شده است.

 ,Mehrabadi) مترساانتی 45باه  65اثر کاهش فاصله ردیف از 

درصدی ارتیااع بوتاه در کشات باا فواصال  45، افزایش (2018

 Bagherabadi et)ردیف خیلی باریک در م ایسه به کشت رایج 

al., 2019)  گزار  شده است.نیز 

 
 اثر نظام تغذیه و روش کاشت بر ارتفاع، تعداد شاخه زایشی، وزن هزار دانه و درصد الیاف -4جدول 

Table 4- The effect of nutrition systems and planting method on height, number of reproductive branches, 1000-seed weight and lint 

percentage 

 درصد الیاف

Lint percent 

 وزن هزار دانه

1000-seed weight (g) 

 یشیتعداد شاخه زا

Sympodial branch number 

 ارتفاع

Height (cm) 
 

    
 نظام تغذیه

Nutrition systems (A) 

27.6 c 105 a 6.50 c 50.2 c 
 کنتر 

Control 

31.8 b 108 a 7.50 b 58.8 b 
 شیمیایی

Chemical 

39.3 a 111 a 8.33 b 69.8 ab 
 آلی

Organic 

30.2 b 107 a 9.67 a 73.1 a 
 شیمیایی+آلی

Chemical + organic 

    
 رو  کاشت

Planting method 

37.5 a 113 a 11.1 a 58.8 b 
 رایج

Conventional 

33.5 b 102 b 9.61 b 65.1 a 
 فواصل ردیف خیلی باریک

Ultra-narrow row 
 (α=55/5دانکن، داری با هم ندارند )های دارای حروف مشابه در هر ستون اختلاف آماری معنیمیانگین

The means with similar letters in each column are not statistically significant (Duncan, α=0.05). 

 

 تعداد شاخه زایشی

در تیمااار تلیی اای کااود زایشاای  بیشااترین تعااداد شاااخه

داری باا شیمایی+کود آلی مشاهده شد که اختلاف آمااری معنای

سایر تیمارها داشت. بین تیمار کود شیمایی و کاود آلای از نظار 

نشاد داری مشااهده تعداد شاخه زایشای اختلااف آمااری معنای

افزایش تعداد شاخه زایشی باا افازایش ارتیااع گیااه (. 8)جدو  

و از آنجا ( Bagherabadi et al., 2019)تی دارد همبستگی مثب

بیشاتری داشاته  ارتیااعکه تیمار تلیی ی کود شیمایی+کود آلی 

است در این تیمار هم تعداد شاخه زایشی بیشاتری تولیاد شاده 

 فعالیاات باار مختلااف، کودهااای تیمارهااای از اسااتیادهاساات. 

 آلاای مااواد تجزیااه بااا و بااودهماارثر  خاااک هااایمیکروارگانیساام

 را گیااه دساترس قابال غذایی عناصر معدنی، مواد به دارنیتروبن

 شاودمی رشد و تعداد شاخه جانبی افزایش سبب و نموده تسریع

(Monem et al., 2018).  افاازایش فراهماای نیتااروبن ساابب

و از  شاودیماافزایش ت سیم سلولی و در نهایت افازایش ارتیااع 

ی رویشی در اکثر ارقام ت ریباً ثابت اسات، هاشاخهآنجا که تعداد 

 گارددیمای زایشی بیشتر منجر هاشاخهافزایش ارتیاع به تولید 

(Omadewu et al., 2017). 

ی هاشاخهنشان داد، بیشترین تعداد  هادادهم ایسه میانگین 

(. چناین باه نظار 8در کاشت رایج به دست آمد )جادو   زایشی

از یکدیگر بیشاتر باشاد، رقابات  هابوتهرسد که هر چه فاصله یم

و باه دلیال وجاود  وجاود دارد هابوتاهی کمتری بین اگونهدرون

کناد. یمفضای مناسب تولید شااخه جاانبی نیاز افازایش پیادا 

های جانبی گیااه پنباه تحات گزار  شده است که تعداد شاخه
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هاای بود و با تراکم بیشتر گیاه از تعداد شاخه هابوتهیر فاصله تأث

کاشات  هاییفرد ینکمتر، در ب یهادر تراکم جانبی کاسته شد.

وجود دارد کاه علااوه بار  یشتریب یخال یها، فضاهاو فاصله بوته

اعام از رطوبات، ماواد  یطایباه مناابع مح یاهگ یشترب یدسترس

 یهاشااخه یشاترسبب توسعه ب یخال یفضاها ینو نور، ا ییغذا

 .(Li et al., 2019)گردد یم یجانب

 

 تعداد غوزه در بوته

نشان داد، بیشترین تعاداد غاوزه در  هادادهم ایسه میانگین 

در تیمار تلیی ی کود شیمایی+آلی در کاشت رایج به دسات  بوته

آمد. به جز تیمار کود آلی که در آن تعداد غوزه در بوته در کشت 

در سایر تیمارهای کودی بود  با فواصل ردیف خیلی باریک بیشتر

تعداد غوزه در بوته بیشتری در م ایسه باا کشات در  ،رایجکشت 

رساد در یم(. به نظار 8فواصل ردیف خیلی باریک داشت )شکل 

تیمار کودی آلی در کشت با فواصل ردیف خیلی باریاک در کال 

دوره رشد فراهمی مواد فتوسنتزی برای تولید غاوزه در بوتاه باه 

است که ایان  دهشافزایش یا دوام بیشتر سطح بر  فراهم  دلیل

امر سبب افزایش تعداد غوزه در بوته شده است اما در کشات در 

فواصل رایج به دلیل افزایش تعداد شاخه جانبی به دلیال فضاای 

بیشتر موجود مواد فتوسنتزی کمتری برای هر شاخه فراهم شده 

است و این امر با کاهش تعداد غوزه یاا گال در هار شااخه و در 

بوته همراه شده است. افرایش تعاداد غاوزه نهایت تعداد غوزه در 

گوناه تاوان ایانیمدر بوته در تیمار تلیی ی در کشت رایج را نیز 

توجیه کرد که با وجود افزایش تعداد شاخه جانبی به دلیل تراکم 

ی شایمیایی در کودهااکمتر سهولت دسترسی به مواد غذایی در 

آن در اوایل فصل رشد سابب تولیاد ماواد فتوسانتزی و هخیاره 

ی تدریجی مواد غذایی در کاود آلای آزادسازشده است و  هااندام

در اواس  و اواخر دوره رشد سبب تولید مواد فتوسنتزی مطلوب 

 شده است که این مواد فتوسانتزی باه هماراه ماواد فتوسانتزی

و در  هااآنشده توانسته است مانع از ریز  غوزه و حیا  هخیره

 در به عبارت دیگر تغییار؛ وته شودنهایت افزایش تعداد غوزه در ب

 باین فتوسانتزی ماواد توزیاع بار نیتاروبن دسترسای باه زمان

 در مارثر عوامال از یکی است که مرثر زایشی و رویشی هایاندام

گل و تعداد غاوزه در  یتوسعه آن، تبعبه اندام زایشی و یتوسعه

عنوان هاا در ابتادای رشاد باهاین اسااس، بر  برشود. می پنبه

 کنندمخزن، مواد پرورده را صرف توسعه و افزایش سطح خود می

های گیاه صادر و پس از آن مواد پرورده را برای توسعه سایر اندام

که در بین ماواد غاذایی بارای رشاد  شده است گزار  .کنندیم

کاه  یدر شارایط .کندیمغوزه نیتروبن ن ش بسیار مهمی را اییا 

گیاه با کمبود نیتروبن مواجه شود تولید و گستر  ساطح بار  

کند که این امر سبب کاهش تولید ماواد یمدر پنبه کاهش پیدا 

 شااود.یم هاااغوزهفتوساانتزی و قنااد مااورد نیاااز باارای تشااکیل 

نشان داده کشت در فواصل ردیف رایج تعاداد غاوزه در تح ی ات 

با کشت با فواصل خیلی درصد( در م ایسه  98/45بوته بیشتری )

تعداد غوزه  ش. کاه(Bagherabadi et al., 2019)باریک داشت 

در بوته به کاهش تعداد شاخه جاانبی در هار بوتاه ارتبااط داده 

تعاداد  ،که با افزایش فاصاله بوتاه شده است گزار  شده است. 

که باا بیشاتر طوریبه یابدیدر بوته به طور خطی افزایش م غوزه

درصاد غاوزه  85حدود  متریسانت 95به  85بوته از شدن فاصله 

که . (Ghajary et al., 2012)گردد می بیشتری در بوته تشکیل

 خوانی دارد.با نتایج این تح یق هم

 

 وزن غوزه

 و یاجکشات را تیماار کاودی آلای در در یدارتیاوت معنای

 از نظار وزن غاوزه در بوتاهدر فواصل ردیف خیلی باریک  کاشت

غاوزه در  مشاهده نشد اما در سایر تیمارهای کودی متوس  وزن

باود یشتر از کشت با فواصال ردیاف خیلای باریاک ب کشت رایج

به دلیال تاراکم کمتار  یجدر کاشت را رسدیبه نظر م (.4شکل )

اندازی وجود نداشته است و تولید ماواد یهسابوته در واحد سطح، 

فواصال ردیاف خیلای  فتوسنتزی بیشتری در م ایسه با کشت با

باریک انجام شده است که این امر افزایش وزن غوزه در بوته را به 

همراه داشته است. در نتایج مشابه توس  مح  ان بالاترین م دار 

وزن و تعداد غوزه پنبه مربوط به بالااترین میازان کاود نیتاروبن 

داری بالااتر از ساایر م اادیر معنای طورباهمصرف شده باود کاه 

 Omadewu et al., 2017; Yang)ن استیاده شده باود یتروبن

et al., 2021). متر،یسانت 75به  45از  هافیفاصله رد شیبا افزا 

 ،فاراهم شاده اهیاگ شاهیتوسعه ر یاز خاک برا یترعیوس یفضا

تعااداد  شیافاازا و سااوکیاز  یکاااف یرطوباات و غااذا افااتیدر

باعا   گارید یاز ساو ایاو زا ایااعام از رو اهیگ یفرع یهاشاخه

 افااتیکاارده، در جااادیرا ا یترکاماال یکااانوپ اهیااتااا گ شااودیماا

 یزراعا اهیارا ساهم گ یشاتریب یها و ماواد فتوسانتزلاتیمیسآ

شده از لحاظ اندازه و  دیتول یهاتا غوزه گرددیسبب م نی. ادینما
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تر بوده و وزن و  در کاشت متراکم بزر  یحجم نسبت به الگو

 ,.Brodrick et al) ابادی شیافازا یقابال تاوجه زانیها به مآن

علاوه بر این که ماواد  راکمشده است با افزایش ت  . گزار(2013

ماواد معادنی قابال  اباد،ییفتوسنتزی برای هار بوتاه کااهش م

کااهش یافتاه کاه پیاماد آن، کااهش  زیدسترس برای هر بوته ن

 کااهش وزن و  در غاوزه خواهاد باود جاهیدر نت و اندازه غوزه

(Ren et al., 2013). 
 

 
 ای و روش کاشت بر تعداد غوزه در بوتهاثر نظام تغذیه -0شکل 

Figure 1- Effect of nutrition system and planting method on the number of bolls per plant 

 

 

 
 ای و روش کاشت بر وزن غوزهاثر نظام تغذیه -3شکل 

Figure 2- Effect of nutrition system and planting method boll weight 
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 وزن هزار دانه

کشت در فواصل ردیف خیلی باریک سبب کاهش وزن هازار 

یلای خدانه شد. کشت رایج در م ایسه با کشت با فواصل ردیاف 

. (8)جادو   درصد وزن هزار دانه بیشتری داشات 71/85باریک 

هاا روی بر  اندازییهساابا  در کاشت متراکمشده است گزار  

تحات  یهاادر بر ی ساخته شده مواد فتوسنتز یزانم یکدیگر،

ها کمتر تنیس آن شده درمصرف هاییدراتاز م دار کربوه یه،سا

ها به جای صادرات ماواد، خاود باه گونه بر ینا یجهنتشده و در

شاده ساخته هاییدراتدر مصرف کربوه یبرق مخزن یکصورت 

-یمیلاتم دار آس ینبه شمار رفته و بنابرا ییبالا یهاتوس  بر 

 ,Pessarakli) یابادشاود کااهش میکه به دانه منت ل می ییها

 یازوزن هزار داناه ن، با وجود کاهش تعداد دانه یجه. در نت(2019

برای  یزن یشهر یهدر ناح یادز یهادر تراکم همچنینشود. کم می

 ییرقابات باه وجاود آماده و ماواد غاذا ییآب و مواد غذاجذب 

رقابات  یجاهنتگیارد و دردسترس هار بوتاه قارار میکمتری در 

 ,.Kiær et al) شاودباع  کاهش وزن هزار دانه می یزن هایشهر

 مطاب ت دارد. یقتح  ینبه دست آمده در ایج که با نتا (2013

 

 عملكرد وش

نتایج م ایسه میانگین تیمارها نشان داد که سیستم تلیی ای 

هم در کشت رایج و هم در کشت با فواصل ردیف خیلای باریاک 

های تغذیه داشات. با سایر نظامعملکرد و  بیشتری در م ایسه 

جز در تیمار کنتر ، در سایر تیمارهای کودی عملکارد و  در به

بیشاتر از کشات رایاج باود.  کیابار یلیخ فیکشت با فواصل رد

 یلایخ فیاکشات باا فواصال ردم دار افزایش عملکارد و  در 

ای کود شایمیایی، کاود آلای و تلیی ای در در نظام تغذیه کیبار

 5/81و  5/85، 1/45م ایسه با کشات رایاج باه ترتیاب معااد  

 (. 9درصد بود )شکل 

 

 
 و روش کاشت بر عملکرد وش ایاثر نظام تغذیه -2شکل 

Figure 3- Effect of nutrition system and planting method on seed cotton yield 

 

های تلیی ای نتایج تح ی ی دلیل افزایش عملکرد در سیستم

را ناشی از مطاب ت بیشتر بین نیتروبن قابال دساترس خااک باا 

که در اوایل دوره رشاد کاه نیااز طوریبه وداند نیازهای گیاه می

کمتار از کاود  هااآنغذایی پایین است میزان نیتاروبن معادنی 

شیمیایی است، ولی در مراحل رشد زایشی به علت تداوم فرآیناد 

یاباد تری ادامه پیدا مایزمان طولانیمعدنی شدن، جذب تا مدت

(Mooleki et al., 2004). ادسازی افزایش فعالیت میکروبی و آز

عناصر غذایی موجود در کلوئیدهای خاک، اصلاح خواص فیزیکی 

تواند از دلایل افزایش عملکرد یمخاک و درنتیجه تهویه بهتر آن 

دارا باودن  .(Shata et al., 2007)ی تلیی ای باشاد هاارو در 
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، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، تولید ترکیباات یمواد آل

سیر، افازایش جاذب ماواد غاذایی شبه هورمونی در محی  ریزو

کلای بهباود سااختار شایمیایی و فیزیکای  توس  گیاه و به طور

کاه بارای افازایش عملکارد  دلاایلی اساتبستر کاشت، از جمله 

  گزار  شده استهای آلی یا زیستی گیاهان در اثر کاربرد کود

(Du et al., 2020).  از آنجا که در پنبه اجازای عملکارد شاامل

، باشادیبوته در مترمربع م اکمتعداد غوزه در بوته، وزن غوزه و تر

کاه  یناثر مت ابل دارند. نظر به ا یکدیگرسه جزء با  ینا یجهدرنت

 یشافازا یستمس یندر ا اییندهتعداد بوته در مترمربع به طور فزا

ه در بوتاه و وزن غاوزه تعاداد غاوز یعنای یگاردو جزء د یابد،یم

 یاقاز طر ه. از آنجا که کاهش تعداد غاوزه در بوتایابدیکاهش م

عملکرد  یگرشود، جزء دتعداد بوته در مترمربع جبران می یشافزا

و م ادار آن کااهش  گیاردیقارار م یروزن غوزه تحات تاأث یعنی

گزار  شده اسات کاه  (.Vories and Glover, 2002) یابدیم

در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلای باریاک افزایش عملکرد 

به دلیل افزایش تجمع بیوماس و یا به دلیل افزایش تسهیم ماواد 

باشاد. در ایان سیساتم کاشات فتوسنتزی به بخاش زایشای می

 ,.Brodrick et al) یردگتر صورت مییعسرتجمع اولیه بیوماس 

2012.) 

 

 درصد الیاف

را تولید کرد. بین تیمار  کاربرد کود آلی بالاترین درصد الیاف

داری از نظار درصاد تلیی ی و کود شیمیایی اختلاف آماری معنی

الیاف وجود نداشات و کمتارین درصاد الیااف در تیماار کنتار  

رساد دلیال افازایش درصاد یم(. به نظار 8 مشاهده شد )جدو 

تر بودن ترکیب مواد غذایی ماورد الیاف در تیمار کود آلی مناسب

و  در هار غاوزه و فراهمای بیشاتر نیتاروبن در  نیاز برای رشد

کاه  شده است گزار در این تیمار بوده است.  هاغوزهزمان رشد 

افزایش میزان مصرف نیتروبن سبب افزایش حجم ریشاه شاده و 

دهد. نیتاروبن یمپتانسیل آب قابل استیاده را برای گیاه افزایش 

ر فصال ی آخاهااغوزهدهای و تشاکیل با طولانی کردن دوره گل

یی کاه باا هابوتهکه حالیگردد دریمی پنبه زودرسسبب کاهش 

دهناد و قطاع یمکنناد زودتار گال یمم ادیر کم نیتروبن رشد 

 تارزودرسین بناابراافتاد یمزودتار اتیاا   هاآندهی هم در گل

شوند که این زودرسی با کاهش تولید و  در هار غاوزه و در یم

شود. واکنش درصد الیاف )کیل( به یمنهایت کاهش درصد الیاف 

 شاده  تیمارهای مدیریتی مختلف گازار  شاده اسات. گازار 

دهاد ینماست که درصد الیاف واکنشی به کاربرد اسید هیومیک 

شاود. یماما استیاده از میکاوریزا سابب افازایش درصاد الیااف 

 فتوسانتزی مواد اختصاص بیشتری از سبب  میکوریزا از استیاده

افازایش  .(Moosavi, 2020شده باود ) اختصاص الیاف تولید به

شاده اسات گازار   نیاز ی نیتاروبنپاشامحلو درصد کیل باا 

(Yousefi et al., 2021.) 

در کشت رایج درصد الیاف تولیاد شاده بیشاتر از کشات باا 

رساد در کشات رایاج یمفواصل ردیف خیلی باریک بود. به نظار 

و تولید ماواد فتوسانتزی بیشاتر سابب تولیاد  اندازی کمتریهسا

برخلااف نتاایج فاو  در بیشتر الیاف در هار غاوزه شاده اسات. 

ها گزار  شده است که درصد الیاف واکانش یشآزمابسیاری از 

 Bagherabadi et)داری به سیستم کاشت نداشاته اسات معنی

al., 2019; Ghavi and Armin, 2021; Saleem et al., 

2009). 

 

 عملكرد الیاف

روند تغییرات عملکرد الیاف مشابه با عملکارد و  باود کاه 

یرپذیری بیشاتر عملکارد الیااف از عملکارد و  در تأثدلیل آن 

نشان داد تیمارها  هایانگینمیسه م ام ایسه با درصد الیاف است. 

تیمار کود آلی و کشت باا فواصال  در الیاف عملکرد یشترینکه ب

 یلایخ فیاکشت با فواصال رددر رو   ردیف خیلی باریک بود.

ای مشااهده های تغذیهداری بین نظامی معنیآماراختلاف  کیبار

یمیایی از نظر آمااری شنشد و هم تیمار تلیی ی و هم تیمار کود 

عملکرد الیاف مشابه با تیمار کود آلی داشتند اما در رو  کشات 

د کرد که باا رایج تیمار کود تلیی ی بالاترین عملکرد الیاف را تولی

(. 8داشات )شاکل دار یمعنی آمارهای تغذیه اختلاف سایر نظام

فاصاله بوتاه و  یشبا افازامطابق با نتایج فو  گزار  شده است 

قارار  یرتحت تأث یافدر واحد سطح، عملکرد ال یاهکاهش تراکم گ

متر از سااانتی 75ها کااه فاصااله بوتااه یمارهاااییو در ت گیااردیم

درصاد کااهش  5/48 یاافد، عملکارد الشاده باو یفتعر یکدیگر

کشات  یچناد در الگاو ر. ها(Clawson et al., 2006) یابدیم

آن تعاداد  یجاهو در نت یافته یشافزا یفرع یهاتعداد شاخه یجرا

 یابادیم یشدر بوته افازا یافعملکرد ال یتنها غوزه در بوته و در

تعداد جه به با تو یکبار یلیخ یفکشت با فواصل رد یاما در الگو

در واحاد ساطح  یشاترتعاداد غاوزه ب ینچنبوته در مترمربع، هم
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 یاستنباط نمود که در الگاو توانیم یجکشت را ینسبت به الگو

 یاافحاصل، عملکرد ال یندبرآ یکبار یلیخ یفکشت با فواصل رد

که کیییات الیااف  شده استگزار  در واحد سطح باشد.  یشترب

گیاارد و اختلاااف آماااری ینمیر الگااوی کشاات قاارار تااأثتحاات 

داری بین ارقام مختلف مورد بررسی از نظر کیییات الیااف معنی

 مشاهده نشد اگرچه کشت در فواصل ردیف خیلی باریک عملکرد

 Aghajari and) الیاف بیشتری در م ایسه با کشت رایج داشات

Akram ghadri,2007). 

 

 
 ای و روش کاشت بر عملکرد الیافتغذیهاثر نظام  -4 شکل

Figure 4- Effect of nutrition system and planting method on lint yield 

 

 گیری کلینتیجه

در مجموع نتایج این بررسی نشان داد کاه اساتیاده از رو  

تلیی ی در م ایسه با مصرف کود به صورت شایمیایی یاا آلای باا 

تر ماواد غاذایی سابب تولیاد عملکارد و اجازای راهمی مناسبف

شود. کشت در فواصل ردیاف خیلای باریاک عملکرد بیشتری می

بوته شد اما باه دلیال کاگرچه سبب کاهش اجزای عملکرد در ت

بالاتر بودن تعداد بوته در واحاد ساطح، عملکارد و  و عملکارد 

الیاف بیشتری را تولید کرد که هم در رو  کشت رایج و هام در 

 55اساتیاده از رو  تلیی ای ) کیابار یلیخ فیفواصل ردکشت 

 .ای باودترین نظام تغذیاهدرصد آلی( مناسب 55درصد شیمایی+

اختلااف  کیابار یلایخ فیافواصال ردر اگرچه در رو  کشت د

ای از نظار عملکارد الیااف های تغذیهداری بین نظامآماری معنی

توان در منط ه ماورد بررسای یاا مشاهده نشد. بر این اساس می

آب و هوایی مشابه استیاده از رو  تلیی ی کاوددهی و  با مناطق

جهت حصاو  عملکارد و   کیبار یلیخ فیفواصل رد در کشت

 ا توصیه کرد.مناسب ر
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Abstract 

Introduction: Cotton (Gossypium hirsutum L.) is one of the oldest agricultural crops, cultivated in 

over 100 countries with a total production of approximately 25 Mt. This plant's oil, protein, and 

seed cotton are used in human and animal nutrition, and as the best coating raw material for 

spinning mills, respectively. Cotton, following sugarcane (Saccharum officinarum) and sugar beet 

(Beta vulgaris), is Iran's third largest industrial crop and first oil crop. Appropriate agronomic 

practices, such as plant density and fertilizer management, have a substantial impact on crop 

development and final yield. Adjusting the distance between cotton rows has been a technique used 

to increase yield. Typically, cotton is planted in rows separated by 70 to 100 cm. Ultra narrow row 

(UNR) cotton production has been proposed as a cost-effective method for increasing yields and 

decreasing production expenses. The fertilizer needs of UNR cotton are not well-established, and 

the lint yield of UNR cotton relative to that of conventional-row (CR) cotton has been variable. This 

research aimed to determine the optimal nutrition systems for UNR and CR cotton production. 

Materials and Methods: This research was conducted on a private farm in Rudab (Khorasan 

Razavi province), 60 km from Sabzevar at a latitude of 36° 13',  longitude of 57° 44', and an 

elevation of 990 m above sea level, during 2019 and 2020. The experimental design consisted of a 

split plot arrangement of treatments with three replicates in a completely randomized complete 

block design. The type of fertilizer, which included chemical, organic, chemical+organic, and 

control (without fertilizer), was regarded as the main plot, while the planting method, which 

included conventional and ultra-row spacing cultivation, was regarded as the sub plot. Each plot 

consisted of four 50 cm (UNR) or 25 cm (CR) rows with a length of 4 m and a 20 cm plant spacing. 

Utilizing a pneumatic seeder and Varamin cultivar, sowing was performed. Before planting, a 

physicochemical analysis of the experimental soil was conducted. In accordance with the 

recommendation of the soil test, a uniform dose of phosphorus (150 kg ha-1) in the form of Triple 

Super Phosphate was applied at the time of sowing as part of the chemical treatment. The 

recommended amount of N (250 kg ha-1) was applied as urea. One-third of the N was applied at the 

time of sowing, and the remaining two-thirds were applied in two equal splits at the first and second 

weedings (50 and 80 days after sowing, respectively). In organic treatment, the rate of poultry 

manure application was 3000 kg ha-1. In the chemical+organic treatment, each organic and chemical 

fertilizer was applied at a rate of 50%. At the time of harvest, five plants were randomly selected 

from the middle rows of each plot and their final height, number of branches, and number of bolls 

per plant were measured. In order to determine the weight of bolls, 10 bolls were selected at random 

from the harvested plants and their average weight was determined. The seed cotton yield was 

harvested at one stage after approximately 90 percent of the bolls had opened. The lint and seeds 

were separated and weighed separately from the seed cotton. The lint percentage was calculated by 

dividing the lint weight by the seed cotton weight. The collected data on various parameters were 

statistically analyzed using SAS (Version 9.4), and the least significant difference (LSD) test at a 

5% probability level was used to compare the treatment means. 

Results and Discussion: Chemical and organic treatment increased the number of lateral branches 
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(48.7 percent), number of bolls per plant (88.9 percent), and boll weight (131 percent) compared to 

the control, while organic fertilizer treatment increased lint percentage (42.3 percent). In all 

nutrition systems, conventional cultivation produced more bolls per plant than ultra-row spacing, 

and integrated treatment and conventional cultivation produced the greatest number of bolls per 

plant. In ultra-row spacing and integrated nutrition systems, seed cotton yield was increased by 

18.5% over conventional and organic fertilizer and cultivation, and lint yield was increased by 

9.28% over conventional cultivation. 

Conclusion: Overall, the results of this experiment demonstrated that it is possible to produce a 

satisfactory seed cotton yield by substituting 50 percent of the chemical fertilizers in an integrated 

system with 50 percent less organic fertilizer and by utilizing ultra-row spacing. 

Keywords: Industrial crop, Integrated nutrient management, Planting method, Seed cotton yield 

 


