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 چکیده

 شیافزاا  یبرا دیجد یاستفاده از راهکارها ر،یاخ یها کشت پنبه در سال ریسطح ز دیو کاهش شد یمحصول پنبه در تناوب زراع تیبا توجه به اهم
پنبزه   یریراهکارهزا، کشزت تز خ    نیاز ا یکی. رسد یبه نظر م یضرور یامر ک،یمحصول استراتژ نیا دیتول یها نهیو کاهش ها دیکشت، تول ریسطح ز
کوتاه شزدن دوره   لیکشت پنبه را بعد از گندم قرار داده و به دل یدر تناوب زراع توان یروش م نی. با اباشد یاده از ارقام زودرس مبا استف یینشا رتبصو

منظور  نیهم بهدارد.  یریت خ یها در کشت ینقش مهم یاریزمان و مقدار آب تیریرا برداشت نمود. مد یرشد و عدم برخورد با سرما، محصول قابل قبول
در قالزب   یخرد شزده نزوار   پژوهش در قالب طرح کرت نیشود. ا نییتع یو معمول ییکشت نشا یها پنبه در روش یآب مصرف نهیبه اانیالزم است تا م

 140و  105، 70پس از  یاریشامل آب یاریدور آب ،یبعنوان کرت اصل میو مستق ییروش کشت نشا یمارهایتکرار اجرا شد که ت 3با بلوک کامل تصادفی 
شده از تشزت بزه    ریدرصد آب تبخ 125و  100، 75، 50شامل  یاریمختلف آب آب ریبه عنوان کرت فرعی و مقاد ریاز تشت تبخ یتجمع ریتبخ متر میلی

 دار یمعنز  شیافزاا  نیز بود اما ا میعملکرد نسبت به کشت مستق یدرصد 38 شیافاا یدارا ییفرعی در نظر گرفته شدند. کشت نشا -یعنوان کرت فرع
بزود.   شزتر یب میدرصزد از کشزت مسزتق    3/3و  45، 14 اانیز به م بیبه ترت ییدر روش کشت نشا لیو درصد ک یمصرف آب، درصد زودرس یی. کارابودن
 یمصزرف  درصد آب 50 ماریتشت بود. ت از ریتبخ متر میلی 105پس از  یاریمربوط به دور آب لیو درصد ک یمصرف آب، زودرس ییعملکرد، کارا نیشتریب

 ریز تبخ متزر  میلی 105با  ییروش کشت نشا مار،یت بهترین جهیبود. در نت مارهایت رینسبت به سا یشتریب لیمصرف آب و درصد ک ییعملکرد، کارا یدارا
 بود. یآب ازین درصد 50تشت و 
 

 یآب مصرف ،یاریآب ،میکشت مستق ،ییکشت نشا ،پنبه های کلیدی: واژه
 

 4 3 2 1 مقدمه

کشزاورزی، صزنعتی و بازرگزانی،     پنبه به عنزوان یزک محصزول    
انزه  الیاف پوشاننده د ترین لیف طبیعی است که از مهمترین و با ارزش
آیزد و   به دسزت مزی   Gossypium Hirsutum L گیاهی با نام علمی

شود.  منبع الیاف و منش  غذایی با ارزش برای انسان و دام محسوب می
یزک سزاله    به صزورت گیزاهی  معموال پنبه گیاهی است چند ساله که 

گیرد. در بسیاری از ارقام، بوته پنبزه بزه صزورت     مورد زراعت قرار می

                                                           
آب، دانشزااه   یگزروه مهندسز   ،آبیاری و زهکشزی ارشد  یآموخته کارشناس دانش -1
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کنزد.   متر رشد می سانتی 200تا  60ای کوچک به ارتفاع  نیمه درختچه
این گیاه مهم صنعتی بسیار گرمادوست بوده و به هزوای گزرم و یزک    

روزه )بسته بزه رقزم و شزرایط     200تا  130فصل رشد بدون یخبندان 
تزرین انزواع    است. روغن تخم پنبه، یکزی از مرغزوب   وابستهمحیطی( 

 ترین مواد اولیه صنعت نسزاجی بزه   مهم روغن گیاهی و الیاف آن، جاء
درصد پزروتئین   43تا  33نین کنجاله پنبه دانه نیا شمار می آید. همچ

شود. این گیاه دارد و به عنوان مکمل پروتئین در جیره دام مصرف می
درصد از کل تولیدات الیاف طبیعی جهزان را بزه خزود     75اکنون  ، هم

تزرین لیزف طبیعزی و     اختصاص داده است. ایزن محصزول پرمصزرف   
کشزور جهزان    79ست که در ترین گیاه صنعتی دومنظوره جهان ا مهم

ها نفر در صنایع الیاف و روغن گردیده و  موجب اشتغال بیش از میلیون
های روغنزی جهزان بعزد از سزویا مقزام دوم را بزه خزود         در میان دانه

پنبه  .(1376 ،یکوچک ،1388 ،)حائری و آسایشاختصاص داده است. 
از کنجالزه  و  باشزد  یمز  یصنعت نساج یبرا افیال کننده نیم نه تنها ت

خوراک دام مورد اسزتفاده   یبرا ایآن ن یکش حاصل از روغن مانده یباق
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 (.1384 ،یدیو حم شعار )دهقان ردیگ یقرار م
، مجمزوع تولیزد    المللی مشزورتی پنبزه   اساس اعالم کمیته بین بر

میلیون و  بیست و پن ، بالغ بر  2017-2018الیاف پنبه در سال زراعی 
خواهد رسید که نسبت به مدت مشزابه  لوج و چهل هاار تن مح یکصد

 International) درصد افزاایش را تجربزه خواهزد کزرد     9سال قبل 

Cotton Advisory Committee, 2019.) 
باشزد. در اکرزر    گیاهان می زنیامین آب مورد ت ،هدف اصلی آبیاری

نقاط دنیا آب عامل محدودکننده تولید محصزوالت کشزاورزی اسزت.    
باشزد، بخصزوص در    از آب دارای اهمیزت بسزاائی مزی   استفاده بهینه 

گیزرد.   خشک که حدود دوسوم ایران را در بر می مناطق خشک و نیمه
بزرداری از   کند که حداکرر بهزره  اقتصاد و مدیریت منابع آب ایجاب می

هر واحد حجم آب صورت گیزرد. در چنزین شزرایطی کزه کمبزود آب      
آبزی از اهمیزت    اهان به کموجود دارد، اطالع از واکنش گیتجدیدپذیر 

 (.1388 ،حقیقی ارکبساایی برخوردار است )رضایی و کام
خشزک و   یدر نزواح  ژهیبزو  ،یا به طور گسترده یاریآب کم کیتکن
 ,English and Raja) اسزت گرفتزه  مزورد اسزتفاده قزرار     ،شکخ نیمه

 ،یاسزتراتژ  نیاست. در ا یساز نهیبه یاستراتژ کی یاریآب کم(. 1996
و  یآب از کم یدرجات تا شود داده می ازهاج اهانیهدفمند به گ یبه صورت

. هزدف  (1380)جلیلیان و همکزاران،   شوندکاهش عملکرد را متحمل 
زاده و  عزرب ) اسزت  مصزرف آب  ییکزارا  شیافاا ،یاریآب در کم یاصل
 .(1384، یتوکل

، و شمال ایزران  ترین مشکل زراعت پنبه در مناطق مرطوب بارگ
هناززام آبیززاری،  آن اسززت. در صززورت شززروع زودمززدیریت آبیززاری 

علمزی( و   نظزر  ازآبیاری کزافی   ی)حت حد از  بیشآبیاری یا آبیاری  کم
در  ویزژه  بزه عملکزرد   ،افزت  شده کنترلعدم استفاده از تنش  درنهایت

(، ازحزد  بیشتنش یعنی آبیاری ) مناطق مرطوب زیاد خواهد بود. در کم
تر به دوره  گیاه با ریاش گل و بار و تولید محصول اندک هر چه سریع

رشد رویشزی افزاایش    ازحد بیشدهد. با آبیاری  زندگی خود خاتمه می
با دیررس شزدن محصزول و    .یابد کاهش میرشد زایشی و  پیدا کرده

 رود مزی  ینهای پاییای نیا بخشزی از وش تولیزدی از بز    شروع بارش
. بزه همزین دلیزل مزدیریت     (1386ی و همکاران، آباد )سهرابی مشک

های گلستان، مازندران( بزا   آبیاری پنبه در مناطق مرطوب )مانند استان
های خراسان، فارس( تفاوت اساسزی دارد.   )مانند استان خشکمناطق 

در مناطق خشک ایران بالفاصله بعد از کاشزت، آبیزاری مزاارع پنبزه     
شرایط خزاص   به دلیلو گلستان  شود اما در استان مازندران شروع می

مزاه   حدود دویعنی ) دهی گلاقلیمی معموالً آبیاری پنبه تا شروع دوره 
 آبادی مشک یسهرابه گاارش ب شود. انجام نمیآبیاری پس از کاشت( 

زیرا گیاه بزرای   است شده  شناخته( این کار مغایر اصول علمی 1384)
این پدیزده   حال  این باگیرد.  قرار می تحت تنش خشکیمدت طوالنی 

عملکزرد   درنتیجهحجم شاخ و برگ و  ،اثر مربتی در کنترل ارتفاع گیاه
 کزوددهی  ،پاشزی  سم ،داشت )وجین مربوط به وش داشته و مشکالت

عنزوان   اگرچه پنبه بزه  .دهد کاهش می شدت  به...( و برداشت پنبه را و
تز ثیرات  سازگار معروف است اما مقادیر مختلف آب آبیزاری  یک گیاه 

 (.Price, 2010داری بر روی عملکرد پنبه داشته است ) معنی
در حالزت  آن  یو کم یفیعملکرد ک اانیاست که م یپنبه محصول

محصول در  نیا دیتولبرای است.  میاز حالت د شتریب اریبس یآبکشت 
 قیز زمان مناسب و نسبتاً دق نیی. تعاست یاریبه آب ازین ایاغلب نقاط دن

در مارعه  یاریآب حیصح تیریمهم در مد یها  از مشخصه یکی یاریآب
زمزان   کننده نییخاک تع یکیایف یها و مشخصه یمیاقل طیاست. شرا

سزاله   5. نتزای  آزمزایش   (Bronson et al., 2006) باشزند  یم یاریآب
کانل و همکاران نشان داده است که اگر عواملی هماننزد شزرایط    مک

قززار   نززدپنبززه همان یزا یمززاریاقلیمززی متغیززر و خسززارت عوامززل ب 
ورتیسیلیوم عملکرد پنبه را تحزت تز ثیر قزرار ندهزد، آبیزاری پنبزه در       

 کنززد مززیم محصززول بیشززتری را تولیززد  مقایسززه بززا شززرایط دیزز  
(McConnell et al., 2000.) ردنزد  گزاارش ک  این و همکاران نیراد

دور  نیکزه فاصزله بز    ابزد ی یمز  شیافاا یمحصول پنبه زمان اانیکه م
 Radin) دیننما رییتغ شده صرفو مقدار کل آب م ابدیها کاهش  یاریآب

et al., 1984.) 
 شزوند  یمز  عملکزرد  اانیباعث کاهش م معموالً یسنت یها روش

(Wang et al., 2019.) الزت یپنبه در ا ییاستفاده از روش کشت نشا 
درصد،  83عملکرد تا  شیسبب افاا یمهاراشترا هند در سه سال متوال

از  یکیگردد.  یم غوزهوزن متوسط  شیشاخه و افاا شیافاا ،یزودرس
( یریخ کشت در کشت دوم )تز  خیبه جلو انداختن تار یکارنشا یایماا
عملکززرد  راندنززو و همکززا قیززدر تحق .(Karve, 2003) باشززد یمز 

و  یسباریامر د نیتر است. علت ا نییاز کشت نرمال هم پا یزودکاشت
عملکزرد در   شیباشزد. افزاا   یسزرما مز   لیها به دل اهچهیشدن گ ماریب
گزردد کزه سزبب     یعملکرد م شیسبب افاا یدر صورت یینشا ستمیس

 ,.Dong et al)بوته شود غوزه رفتن زودتر به  جهیو در نت یزودگلده

2005.) 
هزای مهزم    عنوان یکی از استراتژی آب آبیاری به مدیریت صحیح

کمبزود   شزود.  در باال بردن تولیزد محصزوالت زراعزی محسزوب مزی     
بهتزر از منزابع آب    تیریمزد کنزد کزه    بارندگی در ایزران ایجزاب مزی   

پزذیرد. مت سزفانه در حزال     صورت داریتوسعه پا یدر راستا ریدپذیتجد
حاضر عدم آشنایی کشاورزان با اصول صحیح مدیریت آب و اسزتفاده  

های عظیم ملزی   های کشاورزی، باعث اتالف سرمایه ناصحیح از نهاده
الذکر بایستی  های مناسب برای موارد فوق حل یافتن راه گردد. برای می

 گیرد. ای در این زمینه صورت تحقیقات گسترده
زیسزتی   جزویی در آب و ماایزای محزیط    عالوه بر ماایای صزرفه 

خاک، منافع اقتصادی یکی دیار از عوامل مهم در تولیزد محصزوالت   
از  (. بزر ایزن اسزاس، هزدف    Xiang et al., 2019باشزد )  مزی زراعی 

تحقیق حاضر نیا بررسی ت ثیر مقادیر مختلف آب بر روی خصوصزیات  
حداقل میاان آب موردنیاز برای نیزل   ،که در آنبود و کیفی پنبه  کمی
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و های رویشی و زایشزی پنبزه    ترین عملکرد با توجه به ویژگی به بیش
در شزرایط اقلیمزی گرگزان    مقایسه دو روش کشت نشایی و مسزتقیم  

 گردید.تعیین 
 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 
سزال زراعزی در ایسزتااه تحقیقزات پنبزه       یزک این تحقیق طی 

 دوباری ها کرتدر قالب طرح پژوهش  ین. اشدگرگان انجام  آباد هاشم
 ییروش کشت نشزا یمارهای که ت تکرار اجرا شد 3با  یخرد شده نوار

، 70پزس از   یزاری شزامل آب  یاریدور آب، یبعنوان کرت اصل میو مستق
عنزوان کزرت   ه بز  یزر از تشت تبخ یتجمع یرتبخ متر میلی 140و  105
و  100، 75، 50شزامل   یزاری مختلزف آب آب  یرمقاد یمارهایو ت فرعی
در فرعزی   -یعنوان کرت فرعه شده از تشت ب یردرصد آب تبخ 125

متر و با فاصزله بوتزه    8طول ه خط ب 4هر تیمار در  .شدندنظر گرفته 
متزر(   2/3خزط )  4هزا   گردد. بین کزرت  متر کشت می یسانت 80×  20

 یزری گ امکانزات انزدازه   وجزود  عزدم  یلدله . بشدفاصله در نظر گرفته 
در منزاطق مختلزف کشزور،    گیری دقیزق ریشزه    و اندازهرطوبت خاک 

 و تزر  یتشزت کزه کزاربرد    از یرتبخ یارمع یبر مبنا یاریآب یایر برنامه
در هزر   توان یم یریگ یجهپس از نت گرفت کهباشد صورت  یتر م ساده

قبزل از   .نمزود  ی به کشاورزان تزرو  یاریرا بر اساس دور آب منطقه آن
نمونزه خزاک    ،سانتیمتری 0 -30از قطعه مورد نظر و از عمق  ،کشت
. گرفزت شده و مصرف کودها بر اساس نتای  آزمون خاک انجزام   تهیه

اک، وزن بافززت خزز یززلخززاک از قب یمیاییو شزز یایکززیف یپارامترهززا
 ی،و نقطزه پژمردگز   یزراعز  یتدرصد رطوبت ظرف ی،مخصوص ظاهر

 0-30از دو عمزق   یریگ خاک قبل از کشت با نمونه یدیتهو اس یشور
پزس از برداشزت گنزدم     ین. زمشد یریگ اندازه یمتر یسانت 30-60و 

شده و پزس   یاریآب بذر یمکشت مستق یرطوبت الزم برا ینم جهت ت
. اما در روش کشزت  شدطلوب کشت انجام رطوبت به حد م یدناز رس
در  نیصزورت گرفزت. همچنز    یاریز همامان با انتقال نشاها آب یینشا

هفتزه   کیز  حتمزاً  یستیبا ایاستقرار نشاها ن جهت ییروش کشت نشا
روز قبزل از   30تزا   25 نشزاها  مجدد انجام شود. یاریآب ،پس از کشت
 یآب مصزرف  یزاان در داخزل گلزدان کشزت شزده و م     یمکشت مسزتق 

از زمزان   ییدر روش کشزت نشزا   یاری. آبشد یریگ اندازه یاها ن گلدان
روز( بدون اعمزال تزنش    10تا  7 ینب یباانتقال نشا تا استقرار آن )تقر

 یهواشناسز  های یستااهتشت موجود در ااز  یرتبخ یاان. مگردیدانجام 
 یزر شده و هزر زمزان تبخ   یریگ هر روز اندازهدر  یشمحل آزما یکناد

 یزاری آب یدرسز  یاریدر نظر گرفته دور آب یمارهایاز تشت به ت یتجمع
شزده از تشزت    یزر بر اسزاس آب تبخ  یاری. مقدار آب آبگرفتصورت 

قبزل از   ی. کزودده گرفزت تشت صورت  یبو پس از اعمال ضر یرتبخ
 یزراعز  یزات . عملاعمزال شزد   یمارهزا در همه ت یکسانکشت بصورت 

بزه طزور    یمارهادر تمام ت ...و هرز یها مبارزه با علف ی،پاش شامل سم
بوته در هر کزرت   3اول تعداد  ین. قبل از برداشت چانجام شد یکسان

منظزور   همچنزین بزه   .گردید یریگ دازهندر بوته اغوزه انتخاب و تعداد 
غزوزه قبزل از چزین اول     30، تعزداد  تعیین میزاناین وزن تزک غزوزه   

 ینچز دو  یبرداشت از دو خط وسزط هزر کزرت و طز     برداشت گردید.
 یزاری مصرف آب آب یی. کاراگرفتصورت  یدرصد زودرس یینجهت تع
بنزدی و   . پزس از جمزع  شزد محاسبه  یعملکرد به آب مصرف یماز تقس

آمزاری   افزاار  منزر اسزتفاده از  ها، نتای  بدست آمده با  مرتب کردن داده
MSTATC  ینب  یسهمقا یت بادر نهاگرفت. مورد تجایه و تحلیل قرار 
از نظزر آب   یزاری آب یمارت ینبهتر یی،و نشا یکشت معمول یآب مصرف

 .شد یشنهادپ مصرف آب در ییجو و صرفه یمصرف

 
 ی و شیمیایی خاک مزرعه قبل از کاشتکیزیفنتایج آزمایش  -1جدول 

 شماره نمونه
 عمق

(cm) 
 درصد اشباع

 هدایت الکتریکی

1۰۳
EC× 

(ds/m) 

 اسیدیته کل اشباع

(pH) 

 کربن آلی

)%( 

 کلازت 

()% 

1 30-0  51 83/0  3/8  18/1  15/0  
2 60-30  52 78/0  8/7  5/1  14/0  

 
 ی و شیمیایی خاک مزرعه قبل از کاشتکیزیفآزمایش  نتایج -)ادامه( 1جدول 

 شماره نمونه
 عمق

(cm) 

F.C 

)%( 

PWP 

)%( 

 وزن مخصوص

 (gr/cm3ظاهری )

 رس

)%( 

 الی

)%( 

 ماسه

)%( 
 بافت

1 30-0 3/28 2/14 52/1 27 67 6 Si-C-L 

2 60-30 5/28 4/14 48/1 34 61 5 Si-C-L 
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 تیمارهای آزمایشی طرح
بزه صزورت دو   متر مربع  5000در زمینی به مساحت  این پژوهش

نشایی و مستقیم )توسط ردیف کار پشت آزمایش مستقل شامل کشت 
در قالزب طزرح   شزان داده شزدند   ن M2 و M1 تراکتور( که به ترتیب با

تکزرار اجزرا    3بزا   در قالب بلوک کامل تصزادفی  خرد شده نواری کرت
 140و  105، 70گردید که تیمارهای دور آبیاری شامل آبیاری پزس از  

به ترتیب تبخیر تجمعی از تشت تبخیر به عنوان کرت اصلی  متر میلی
، 75، 50تیمارهای مقادیر مختلف آب آبیاری شامل و  R3و  R1 ،R2 با

درصد آب تبخیر شده از تشت به عنوان کرت فرعزی کزه    125و  100
 شدند.در نظر گرفته  D4 و D1 ،D2 ،D3به ترتیب با حروف 

 
 دور و عمق آبیاری

و 105، 70دور آبیاری پس از رسیدن تبخیر تجمعی از تشزت بزه   
تبخیر از تشت واقع در مرکا هواشناسی مجاورت مارعه  متر میلی 140

و میاان آبیاری تیمارها با توجه به تبخیزر از تشزت و در نظزر گزرفتن     
( بدسزت  1از معادله ) 9/0 و راندمان آبیاری 75/0 ضریب تشت تبخیر

 آمد

(1) 
90
750

/

/


E
D 

میزاان تجمعزی تبخیزر از     Eو  (متزر  میلیعمق آبیاری ) Dکه در آن، 
 متزر  میلی 75برای مرال در نوبت آبیاری با دور است.  (متر تشت )میلی

 درصزد آبیزاری   100تبخیر تجمعی از تشت عمق آبیاری بزرای تیمزار   
به دست خواهزد آمزد بزه همزین ترتیزب بزرای سزایر         متر میلی 5/62

 به نسبت عمق آبیاری به دست خواهد آمد. 125و  75، 50تیمارهای 
 

 زمان آبیاری
فلت به میاان مورد نیزاز تهیزه    ها لوله با جنس لی در ابتدای ردیف

های کشت شیر  گردید و به فاصله هشتاد سانتیمتر معادل فاصله ردیف
اتلین روی لوله کارگذاری شد که به سیستم خط انتقال آب موجود  پلی

اد در مرکا وصل گردید و دبی خروجی از شیرها با تنظیم فشزار و تعزد  
شزدند ثابزت شزد و بزا سزطل مزدرج و        شیرهایی که همامان باز مزی 

کرنومتر دبی خروجی اندازه گیری شد و زمان مزورد نیزاز آبیزاری هزر     
 ( محاسبه گردید.2) ردیف از معادله

(2) 
Q

LRD
T


 

 R، (متزر  میلیعمق آبیاری )  D،زمان آبیاری )دقیقه( Tکه در آن، 
لیتزر  دبی ورودی ) Qو  طول ردیف )متر( L، )متر(ها  فاصله بین ردیف

و تز مین  آبیاری اولیه کشت نشایی برای استقرار نشاها است.  بر ثانیه(
بر اساس رطوبت موجود در خزاک محاسزبه و   رطوبت مورد نیاز بذرها 

 صورت گرفت.
 

 و بحث جینتا

اسزتفاده از  آمزده بزا    دسزت  در این پژوهش اطالعات صحرایی به
گردید که نتای  حاصزل   از نظر آماری تحلیل MSTATCافاار آماری  نرم

 . ارائه شده است (2جدول ) ها در از تجایه واریانس داده

 
 عملکرد پنبه اجزای و عملکرد صفات واریانس تجزیه نتایج -2جدول 

درجه  (MSمیانگین مربعات )

 آزادی
 صفات 

 عملکرد وزن غوزه درصد زودرسی تعداد غوزه در بوته کارایی مصرف آب کیلدرصد 

718/5  014/0  793/25  477/207  109/0  تکرار 2 264736 
*53/73  ns19 / 0 933/65 ns 667/3198 * 761/0 * 4615735ns 1 روش کشت (A) 

644/1  097/0  76/80  634/60  044/0  aخطای  2 1070894 

684/5 ns 124/0 * 028/36 ns 297/936 ** 015/0  ns 914617* 2 دور آبیار( یB) 

601/4  009/0  263/12  659/26  073/0  bخطای  4 95832 

977/1 ns 007/0 ns 613/38 ns 536/72  ns 2/0  ns 79738 ns 2 AB 

88/2  017/0  881/16  619/66  07/0  cخطای  4 156377 

665/9 *
 197/0 ** 89* 959/169 ** 994/0  (Cآبیاری )مقدار  3 *232485 **

025/5 ns 013/0 ns 397/10 ns 614/229 ** 51/0 ** 200899* 3 AC 

939/2 ns 021/0 * 948/30 ns 372/214 ** 189/0 ns 1231412* 6 BC 

023/6 * 008/0 ns 306/8 ns 736/68 ns 362/0 * 93718ns 6 ABC 

378/2  007/0  379/24  964/35  114/0  کلخطای  36 75304 

 ضریب تغییرات - 4/17 3/6 5/16 21/9 18/3 4/2

 باشند. داری می % و عدم معنی5، %1دار در سطح  دهنده اختالف معنی ترتیب نشانه ب n.s** ، * و 

 



 1335     یيو نشا ميکشت مستق يها عملكرد پنبه در روش يبر عملكرد و اجزا ياريمختلف آب و دور آب ریتأثير مقاد يابیارز

 عملکرد پنبه اجزای و عملکرد صفات میانگین مقایسه     -۳جدول 

 درصد کیل

)%( 

 آب مصرف کارایی
(kg/m3) 

 تعداد غوزه 

 بوته در

 درصد زودرسی

)%( 

 وزن غوزه

 گرم()

 عملکرد

  )کیلوگرم در هکتار(

 روش کشت      

9/37 a 522/0 a 5/23 a 0/43 a 27/5 b 1831a  نشایی (M1) 
8/35 b 42/0 a 6/21 a 7/29 b 47/5 a 1325a  مستقیم (M2) 
 دور آبیاری      

5/36 a 486/0 a 2/23 a 0/30 c 40/5 a 1689a  متر میلی 70آبیاری پس از (R1) 
4/37 a 534/0 a 2/21 a 5/42 a 35/5 a 1693a  متر میلی 105آبیاری پس از (R2) 

7/36 a 393/0 b 4/23 a 5/36 b 36/5 a 1353b  متر میلی 140آبیاری پس از (R3) 

 مقدار آب آبیاری      

9/37 a 624/0 a 5/24 a 1/35 bc 14/5 c 1633a 50 صد آب مصرفیدر (D1) 

4/36 b 445/0 b 5/21 ab 0/38 ab 25/5 bc 1410b 75 صد آب مصرفیدر (D2) 
8/36 b 428/0 b 9/19 b 7/39 a 68/5 a 1612a 100 صد آب مصرفیدر (D3) 

3/36 b 387/0 b 4/24 a 7/32 c 41/5 b 1657a 125 صد آب مصرفیدر (D4) 

 .باشندمی درصد 5 سطح در دار معنی اختالف دارای تیمار هر و ستون هر در مشابه نا حرف با اعداد

 
فاکتورهزای مختلزف بزر عملکزرد و      ت ثیرول مذکور اجد بر اساس

تزر   اجاای عملکرد تحلیل شدند و برای بررسی بیشزتر و تعیزین دقیزق   
بررسی، مقایسه میاناین با آزمون  نقش عوامل آزمایش بر صفات مورد

نیا انجام شد که نتیجه آن در در سطح پن  درصد دانکن ای  چند دامنه
ین اثرات متقابل عوامل آزمزایش بزر   همچن .شده است ذکر( 3جدول )

بررسی قزرار گرفزت و در صزورت داشزتن اثزر       روی صفات پنبه مورد
تحلیزل   و دار با استفاده از نمودار و جداول مربوطه، مورد تجایزه  معنی

 بیشتر قرار گرفت.
 
صتفات   یبتر رو  یاریت دور و مقتدار آب آب  روش کشتت   تأثیر

 عملکرد پنبه یعملکرد و اجزا

 عملکرد

تزز ثیر  (، روش کشززت2)جززدول  انسیززوار هیززتجا  ینتززامطززابق 
دور آبیزاری و مقزدار   تز ثیرات  امزا   بر عملکرد پنبه نداشزت داری  معنی

دار داشتند. با توجه  اختالف معنی ،عملکرد بردرصد  5آبیاری در سطح 
 ،(3به مقایسه میاناین صفات عملکرد و اجاای عملکرد پنبزه )جزدول   

دار روش کشزت روی عملکزرد پنبزه، کشزت      نیرغم عدم ت ثیر مع علی
در  .افاایش عملکرد نسبت به کشت مستقیم داشزت  درصد 38نشایی 

 ایز قبزل در داخزل گلزدان     ماه کیبذر پنبه  نکهیا لیبدل ییکشت نشا
 ،ابزد ی یم انتقال نیشدن به زم یبرگ 4نشا کاشته شده و پس از  ینیس

نسزبت بزه کشزت     یو گلزده  دهزی  غنچزه  لیاز قب یکیمراحل فنولوژ
عملکرد پنبه نسبت بزه   ،لیدل نیبه هم و دوش میزودتر شروع  میمستق

 ،میدر کشزت مسزتق   ازر یاز طزرف د  .ابزد ی یمز  شیافاا میکشت مستق
ز بزا  اهییپا یرماسبه گل رفتن و برخورد با  رید لیبدلها  از غوزه یبعض
آبیاری، . در تیمار دور گردد یباعث کاهش عملکرد پنبه ماین  و ندنشد

 و متزر آبیزاری بزود    میلزی  105بیشترین عملکرد در دور آبیاری پس از 
 140نسبت به دور آبیزاری پزس از   عملکرد  یدرصد 25سبب افاایش 

 70نسبت به دور آبیاری پزس از  داری  اختالف معنی لیو شدمتر  میلی
متر در سطح پن  درصد وجود نداشت. در تیمار مقادیر آب آبیاری،  میلی

کزه بزا    درصد آب مصرفی بزود  125مق آبیاری بیشترین عملکرد در ع
و سبب ایجاد  دار داشته اختالف معنی ،متر میلی 75تیمار آبیاری پس از 

بزا  داری  اخزتالف معنزی   اما درصد شد 5/17افاایش عملکرد به میاان 
 آب مصرفی دیده نشد.درصد  100و  50تیمارهای آبیاری پس از 

بزا دور   یاریز از حد و آب شیب یشیرشد رو لیلزودهناام بد یاریآب
باعث کزاهش عملکزرد پنبزه نسزبت بزه دور       اهیتنش به گ لیبدل ادیز

به زمان و  یادیاست که واکنش ز یاهیشود. پنبه گ یم یاریمناسب آب
بزا دور و عمزق    یاریز . آب(1383)قربزانی،   دهد ینشان م یاریمقدار آب
له  مسز  نیا و دنز یرا بهم م یشیو زا یشیرشد رو نیتعادل ب ،نامناسب

از حزد   شیبز  یاریز گزذارد. آب  یمز  ت ثیرعملکرد  یعملکرد و اجاا یرو
مواقزع باعزث    یبلکزه بعضز   هنشزد عملکرد پنبزه   شیتنها باعث افاا نه

کزه   یشز یو زا یشز یورشزد ر  نیگردد. تعادل بز  یم ایکاهش عملکرد ن
 یادیز ز تیز دارد از اهم یاریو دور مناسب آب اانیبا م یمیارتباط مستق

 یاریز فاصزله آب  شیافاا قیاز طرایجاد شده  یبرخوردار است. تنش آب
کزه کزاهش عملکزرد را     دوشز  مزی پنبزه   یها گل و غوزه اشیباعث ر

 (.1386 و همکاران،آبادی  مشک)سهرابی  بدنبال دارد
 

 اثر متقابل عوامل آزمایش بر روی عملکرد پنبه
، اثزر متقابزل   (2جزدول  )با توجه به جدول نتای  تجایه واریزانس  

دار در سزطح پزن     روش کاشت و مقدار آبیاری باعث ایجاد تغییر معنی
هزا   مقایسه بین میاناین ،(1درصد در عملکرد شد و با توجه به نمودار )
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در اثر متقابل روش کشت و مقزدار آب  که بیشترین عملکرد  نشان داد
آب  درصزد  100تیمار کشت نشایی با مقزدار آبیزاری    مربوط به یاریآب

اخزتالف   یآب مصزرف  درصزد  125و  50 یمارهایبود که با تمصرفی 
و  50با  میعملکرد مربوط به کشت مستق نینداشت و کمتر یدار یمعن
اثر متقابزل دور آبیزاری و مقزدار آبیزاری     بود.  یآب مصرفدرصد  125

دار در سطح پن  درصد در عملکرد پنبه شد و با  باعث ایجاد تغییر معنی
متزر تبخیزر بزا     لزی می 70تیمار دور آبیاری پس از  ،(2نمودار )توجه به 

آب  ریبود که اختالف آن با مقزاد آب مصرفی درصد  125عمق آبیاری 
و  متزر  میلزی  105 یاریز بزا دور آب  ایز و ن یآب مصرفدرصد  100و  50
دار نشد امزا بزا دور    یمعن یآب مصرفدرصد  125و  75، 50آب  ریمقاد
 یآب مصزرف  درصد 125و  75، 50آب  ریبا مقاد متر میلی 140 یاریآب
 یاریز بزا دور آب  ییروش کشت نشا رسد یبنظر م نیدار شد. بنابرا یمعن
 برتر باشد. ماریت ،یآب ازیندرصد  50تشت و  ریتبخ متر میلی 105

 

 

 در عملکرد پنبه یاریو مقدار آب دور آبیاریاثر متقابل  :2نمودار   در عملکرد پنبه مقدار آبیاریاثر متقابل روش کشت و  -1نمودار 

 
 کارایی مصرف آب

نوع کشت،  ت ثیرعملکرد پنبه تحت  ،انسیوار هیتجا  ینتامطابق 
دور آبیزاری و مقزدار آبیزاری در     ،(2دور آبیاری و عمق آبیاری )جدول 

 1و  5دار در سزطح   کارایی مصرف آب، به ترتیب سبب اختالف معنزی 
داری در کزارایی مصزرف آب    اختالف معنی ،درصد بوده و روش کشت

نداشت. نتای  مقایسه میاناین صفات عملکرد و اجاای عملکزرد پنبزه   
از  ددرصز  24 ییمصرف آب کشت نشا ییکاراکه داد  نشان( 3)جدول 

نبزود.   دار معنی یاختالف از نظر آمار نیبود اما ا شتریب میکشت مستق
نسبت به کشت  ییکشت نشا باالترعملکرد  لیبدل ییکارا شیافاا نیا

تیمارهزای دور   در کمتزرین میزاان کزارایی مصزرف آب     بود. میمستق
متر تبخیر از تشت بود و  میلی 140آبیاری مربوط به دور آبیاری پس از 

درصد کاهش نسبت به تیمارهای آبیزاری پزس از    19و  26به ترتیب 
در بزین تیمارهزای    را نشزان داد. متر تبخیزر از تشزت    میلی 75و  105

درصزد آب   50بیشزترین کزارایی مصزرف آب در تیمزار      ،مقدار آبیاری
درصد نسبت بزه تیمارهزای    61و  46، 40فی با افاایش به ترتیبمصر
 شیافزاا  وجزود  بزا آب مصرفی مشزاهده شزد.    درصد 125و  100، 75

 ییکزارا  ،عملکزرد  دار معنزی  شیافااعدم  لیبدل اما یآب مصرف میاان
در  یآب مصرف درصد 50با  توانیم نی. بنابرایافت کاهش مصرف آب
 ییعملکزرد بزاال   ار،یمصرف آب را باال برده و از طرف د ییپنبه کارا

 .به دست آوردهم 

 

 مصرف آب پنبه ییها در کاراماریاثر متقابل ت
اثزر متقابزل روش    ،(2با توجه به نتای  تجایزه واریزانس )جزدول    

کاشت و دور آبیاری، اثر متقابل روش کاشت و مقدار آبیاری و نیا اثزر  
ی مصزرف  متقابل روش کشت، دور آبیاری و مقدار آب آبیاری در کارای

که اثر متقابل دور آبیاری و مقزدار   در حالی داری نداشت آب ت ثیر معنی
کارایی مصرف در  درصد 5دار در سطح  آبیاری باعث ایجاد تغییر معنی

 آب پنبه شد.
 مصزرف  ییکارا نیشتریب ،یاریمتقابل دور در مقدار آب آب ت ثیردر 

 یآب مصرف درصد 50با  متر میلی 105 یاریدور آب ماریآب مربوط به ت
 یآبز  ازیز ن درصزد  50و  متر میلی 70پس از  یاریدور آب ماریبود که با ت
بزود.   دار معنزی اختالفشان  مارهایت رینداشت اما با سا دار معنیاختالف 

 140 یاریز دور آب مزار یمصزرف آب هزم مربزوط بزه ت     ییکارا نیکمتر
 (.3)نمودار بود  یآب مصرف درصد 125با  متر میلی

 
 وزن غوزه

نزوع   تز ثیر پنبه تحزت   وزن غوزه انسیوار هیتجا  ینتابر اساس 
(، روش کشزت باعزث   2کشت، دور آبیزاری و عمزق آبیزاری )جزدول     

درصزد، مقزدار آبیزاری سزبب اخزتالف       5دار در سزطح   معنیاختالف 
کزه دور   درصد در وزن غزوزه پنبزه شزد در حزالی     1دار در سطح  معنی
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داری نداشت. با توجزه بزه نتزای      آبیاری در وزن غوزه پنبه ت ثیر معنی
(، وزن 3مقایسه میاناین صفات عملکرد و اجاای عملکرد پنبه )جدول 

درصد نسبت به روش نشایی بیشتر  5/3غوزه در روش کشت مستقیم 

درصد آب مصرفی  100بود. در بین تیمارهای مقادیر آب آبیاری، تیمار 
درصد افاایش وزن غزوزه نسزبت بزه تیمارهزای      11و  8، 5به ترتیب 

 درصد آب مصرفی داشت. 50و  75،  125
 

 

 مصرف آب ییدر کارا یاریمقدار آب و یاریاثر متقابل دور آب -۳نمودار 

 

  

 پنبه وزن غوزهها در ماریاثر متقابل ت
( اثزر متقابزل روش   2با توجه به نتای  تجایزه واریزانس )جزدول    

کاشت در دور آبیاری و نیا اثر متقابل دور آبیاری و مقدار آبیزاری روی  
کاشزت و مقزدار آبیزاری    دار نشد اما اثر متقابزل روش   عنیوزن غوزه م

با توجه  در وزن غوزه شد. درصد 1دار در سطح  باعث ایجاد تغییر معنی

بیشترین میاان وزن غزوزه در تیمزار کشزت نشزایی بزا       ،(4به نمودار )
کزه نسزبت بزه تیمزار روش      درصد آب مصرفی بود 100مقدار آبیاری 

بزا   میکشت مسزتق درصد آب مصرفی  75و  50مقادیر نشایی با کشت 
 مارهزا یت ریداشته امزا بزا سزا    دار معنیاختالف  ،یآب مصرف درصد 50

 نداشت. یدار معنیاختالف 

 

 

 در وزن غوزه یاریاثر متقابل روش کشت و مقدار آب -4نمودار 

 

 درصد زودرسی
 تز ثیر پنبزه تحزت    زودرسی درصد انسیوار هیتجا  ینتابر اساس 

 تز ثیر روش کشزت  (، 2جزدول  )نوع کشت، دور آبیاری و عمق آبیاری 
کزامال   ت ثیرو دور آبیاری و مقدار آبیاری  درصد 5در سطح  یدار معنی

درصد روی درصد زودرسی پنبه داشتند. با توجه  1در سطح  یدار معنی
ناین صفات عملکرد و اجاای عملکرد پنبه )جدول به نتای  مقایسه میا

افزاایش در   درصزد  45( مشاهده شزد کزه روش کشزت نشزایی بزا      3
درصدزودرسی نسبت به روش نشایی همراه بوده و در بزین تیمارهزای   
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متر تبخیر بزه ترتیزب باعزث     میلی 105دور آبیاری، دور آبیاری پس از 
و  70بت بزه دور  درصد افاایش در درصد زودرسی پنبزه نسز   16و  41
تزرین   متر گردید. در بین تیمارهزای مقزدار آبیزاری، زودرس    میلی 140

آب مصرفی بزود کزه بزا     درصد 100 تیمار دور آبیاری مربوط به تیمار
بزا سزایر   اخزتالف آن  دار نداشزت امزا    اختالف معنزی  درصد 75 تیمار

. کمتززرین درصززد زودرسززی مربززوط بززه تیمززار بززوددار  تیمارهززا معنززی
آبیاری بود. در کشت نشایی بدلیل اینکه بذر پنبه از یک ماه قبزل   بیش

تر اتفاق افتاده و  شود، مراحل فنولوژیکی گیاه سریع در گلدان کشت می
های بیشتری برداشت شده بزه همزین دلیزل درصزد      در چین اول پنبه

هایی کزه بزا    تر بودن در سال یابد که این زودرس زودرسی افاایش می
شویم یزک مایزت بزوده و از طرفزی      ییاه مواجه میسرمای زودرس پا

شود. آبیاری بیش از نیاز آبی  باعث افاایش کیفیت وش تولیدی نیا می
نیا بدلیل اینکه گیاه رشد رویشی بیشتری داشته باعث کاهش درصزد  

 شود. زودرسی می
 

 
 یاری در درصد زودرسیاثر متقابل روش کشت و مقدار آب -5نمودار 

 

 

 اثر متقابل دور آبیاری و مقدار آبیاری در درصد زودرسی -6نمودار 

 

 درصد زودرسیها در ماریاثر متقابل ت
(، اثزر متقابزل روش   2با توجه به نتای  تجایزه واریزانس )جزدول    

داری نداشزته   معنیکاشت و دور آبیاری در میاان درصد زودرسی ت ثیر 

و اثر متقابل روش کاشت و مقدار آبیاری و نیا اثر متقابل دور آبیاری و 
درصزد در درصزد    1دار در سزطح   مقدار آبیاری باعث ایجاد تغییر معنی

(، در اثزر متقابزل روش در   5زودرسی پنبه گردید. با توجه بزه نمزودار )  
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ت نشزایی بزا   مقدار آب آبیاری، بیشترین درصد زودرسی در تیمار کشز 
درصد آب مصرفی بزود کزه اخزتالف ایزن      100و  75، 50مقادیر آب 

دار بود. بیشترین زودرسی در اثزر متقابزل    تیمارها با سایر تیمارها معنی
 105دور در مقدار آب آبیزاری مربزوط بزه تیمزار دور آبیزاری پزس از       

درصزد آب مصزرفی بزود کزه اخزتالف آن بزا        100متر تبخیزر و   میلی
 75متزر بزا    میلزی  140، آب مصرفی و نیا آبیاری پس از 75تیمارهای 

دار شزد   دار نشد امزا بزا سزایر تیمارهزا معنزی      درصد آب مصرفی معنی
 (.6)نمودار 
 

 تعداد غوزه در بوته
نزوع کشزت، دور    تز ثیر (، 2)جزدول   انسیوار هیتجا  ینتامطابق 

. نتیجزه  دار نشد آبیاری و عمق آبیاری در تعداد غوزه در بوته پنبه معنی
مقایسه میاناین تعداد غوزه در بوته تحزت تز ثیر روش کشزت، دور و    

 ارائه شده است. 3در جدول نیا مقدار آب آییاری 
 

 اثر متقابل تیمارها در تعداد غوزه در بوته پنبه
( اثزرات متقابزل روش   2با توجه به نتای  تجایه واریانس )جزدول  
در مقدار آبیزاری و نیزا   کاشت در دور آبیاری، اثر متقابل روش کاشت 

غزوزه در بوتزه پنبزه     اثر متقابل دور آبیاری و مقدار آبیاری روی تعزداد 
 داری نشد. معنی

 کیل )الیاف( درصد
(، روش کشزت و مقزدار   2)جزدول   انسیز وار هیتجا  ینتامطابق 

داری در سطح پن  درصزد در درصزد کیزل     آبیاری سبب اختالف معنی
داری در میزاان   ور آبیاری اخزتالف معنزی  )الیاف( پنبه شدند اما تیمار د

درصد کیل پنبه ایجاد نکرد. با توجه به نتای  مقایسه میاناین صزفات  
(، روش کشزت نشزایی سزبب    3عملکرد و اجاای عملکرد پنبه )جدول 

درصد در میاان درصد کیل )الیاف( نسبت به روش کشت  6/5افاایش 
 50آبیزاری، تیمزار    مستقیم در پنبه گردید و در بین تیمارهزای مقزدار  

را داشت که اختالف آن  افیال لیدرصد ک نیترشیبدرصد آب مصرفی 
بزا هزم    مارهزا یت نیاما ا دار معنی یآب مصرف ریمقاد یمارهایت ریبا سا

 نداشتند. دار معنیاختالف 
 کیل )الیاف( گیاه پنبه اثر متقابل تیمارها در درصد

اثزر متقابزل روش   (، 2با توجه به نتای  تجایزه واریزانس )جزدول    
کاشت در دور آبیاری و روش کاشت در مقدار آب آبیاری و دور آبیاری 

داری نداشزتند.   کیل )الیاف( پنبه ت ثیر معنزی  در مقدار آبیاری در درصد
متر تبخیزر از   میلی 105بیشترین درصد کیل مربوط به کشت نشایی با 

ورهزای  تشت بود که اختالف آن تنها با تیمارهای کشت مسزتقیم و د 
دار بزود. تیمزار کشزت     متر تبخیر از تشت معنی میلی 140و  70آبیاری 

آب مصرفی نیا بیشترین درصد کیل را داشت کزه   درصد 50نشایی با 
آب  درصزد  100و  75اختالف آن با تیمارهای کشت نشایی با مقزادیر  

دار بود که مشابه نتزای    دار نبود اما با سایر تیمارها معنی مصرفی معنی
 .( در کشت ت خیری پنبه است1385)ت آمده توسط قربانی بدس

 

 گیری نتیجه

 :گردد یارائه م ریبه شرح ز قیتحق نیا یکل  یبخش نتا نیدر ا
تقیم بیشزتر  ساز کشت م درصد 38عملکرد در روش کشت نشایی 

 درصزد  14بود. کشت نشایی دارای کارایی مصرف آب باالتر به میاان 
 درصزد  45نسبت به کشت مستقیم و درصد زودرسی بیشتر به میزاان  

 .نسبت به کشت مستقیم بود
بیشترین عملکرد مربوط به دورهای  ،در بین تیمارهای دور آبیاری

 140تبخیر از تشت تبخیر بود که با تیمزار   متر میلی 105 و 70آبیاری 
اخزتالف   داشزتند امزا بزین ایزن دو تیمزار      دار معنزی اختالف  متر میلی
 وجود نداشت. بیشترین کارایی مصرف آب و درصد زودرسزی  دار معنی
 تبخیر از تشت بود. متر میلی 105مربوط به تیمار آبیاری پس از  نیا

 و 100،50در بین تیمارهای مقادیر آب آبیاری، عملکرد تیمارهای 
آب مصرفی مشابه هم بودند و بین آنها اختالف معنزاداری   درصد 125

 دار معنیآب مصرفی  درصد 75ها با تیمار  شت اما اختالف آنوجود ندا
همچنین بیشترین تعزداد غزوزه در بوتزه، درصزد کیزل و کزارایی        بود.

 آب مصرفی بود. درصد 50مصرف آب مربوط به تیمار 
با توجه به نتای  حاصل از عملکرد و اجاای عملکزرد پنبزه، روش   

 درصزد  50تبخیر از تشزت و   متر میلی 105کشت نشایی با دور آبیاری 
 شود. آب مصرفی در منطقه گرگان پیشنهاد می

با توجه به نتای  بزه دسزت آمزده، پیشزنهادهای زیزر بزه منظزور        
گردد: تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه می

جزویی مصزرف    از آنجا که یکی از راهکارهای مهم در صزرفه  -1
شود تا طزی   نهاد میپیش استای  های آبیاری بارانی و قطره روش ،آب

ای زیرسزطحی   ها مخصوصا آبیاری تیپ و قطزره  تحقیقی با این روش
هزای   که طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرده است، با استفاده از تکنیک

 آبیاری کامل و آبیاری بخشی از ریشه مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهش بهتر است چند سال متوالی آزمایش شود تا بتوان  -2
آبیزاری و میزاان    مقزادیر کزم   ت ثیراساس نتای  چند ساله با قطعیت بر 

 بهینه آب مصرفی را مشخص کرد.
آنجززا کززه عوامززل اقلیمززی یکززی از مهمتززرین فاکتورهززای  از -3
باشد و با توجه به تنوع آب و هوایی  ها می کننده در این نوع طرح تعیین

نقاط ایزران قابزل   ایران، نتای  بدست آمده در این منطقه برای تمامی 
گردد تا این طرح در نقاط دیار آب  توصیه نیست. از این رو توصیه می

 و هوایی نیا اجرا گردد.
 نیز مشزابه ا  ا،یز پنبزه ن  دیز ارقزام جد  یشود بر رو یم شنهادیپ -4

 .شود یبررس ارید یها سال یپژوهش برا
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Abstract 

Considering the importance of cotton in crop rotation and the high reduction of cotton cultivation in recent 
years, it is necessary to use new approaches to increase the cultivation area, production amount and to reduce the 
production cost of this strategic crop. One of these strategies is the delayed cotton cultivation in the form of 
transplanting method by using earliness cultivars. This method can be used to plant cotton after wheat in a crop 
rotation and due to shortening of the growth period and without dealing with cold; an acceptable amount of crop 
can be obtained. Managing the time and amount of irrigation plays an important role in delayed plantings. In this 
regard, it is necessary to determine the optimal amount of water used by cotton in transplanting and conventional 
methods. This experiment was carried out in a strip plot as randomized complete block design with three 
replications with transplanting and direct treatments as main plots, irrigation frequency including irrigation after 
70, 105 and 140 mm cumulative evaporation from evaporation pan as subplot, and various water quantities 
including 50, 75, 100 and 125% of evaporation from the pan were considered as sub-sub plots. The results 
showed that 38% increase of yield for transplanting method in comparison to direct cultivation, but this increase 
was not significant. Water use efficiency, earliness percentage and lint percentage in transplanting were 14%, 
45% and 3.3% higher than direct planting, respectively. The highest yield, water use efficiency, earliness and lint 
percentage were related to irrigation frequency after 105 mm evaporation of the pan. The treatment of 50% of 
used water had higher yield, water use efficiency, and lint percentage than other treatments. Therefore, the best 
treatment was the transplanting method with 105 mm pan evaporation and 50% used water. 

 
Keywords: Cotton, Transplanting method, Direct planting, Irrigation, Used water 
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