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 چکیده

 یشافزا یبرا های مؤثر و بهینه روش بکارگیری یر،اخ یها در سال آنکشت  یرسطح ز یکاهشروند و  یاوب زراعمحصول پنبه در تن یتاهمنظر به 
، کشرت  هرا  روش یرن از ا رسرد  یکری   یبه نظرر مر   یضرور یامر یک،محصول استراتژ ینا یدتول های ینهو کاهش هز یدتول افزایش ،آن کشت یرسطح ز
 ینهبه یزانالزم است تا م، پنبه  شتدر ک یاریزمان و مقدار آب یریتمد نقش مهمبا توجه به   استارقام زودرس  با استفاده از ییپنبه بصورت نشا یتأخیر
در قالب بلوک کامر    یخرد شده نوار یها طرح کرت به صورتپژوهش  ینشود  ا یینتعیی نشا تأخیری به صورت در روش کشت این گیاه یصرفم آب

و  یکرت اصرل  عنوانبه  یر(از تشت تبخ یتجمع یرتبخ متر یلیم 140و  105، 70پس از  یاریشام  آب) یاریدور آب رهاییمات  تکرار اجرا شد 3با تصادفی 
که تیمار نشان داد  یجبه عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند  نتا (شده از تشت یردرصد آب تبخ 125و  100، 75، 50شام  ) یاریمختلف آب آب یرمقاد
و  70 یهایمارو نسبت به تبوده  ی مصرف آب و درصد ک ییکارا ی،عملکرد، درصد زودرس یشترینبدارای  ،از تشت یرتبخ یلیمترم 105پس از  یاریآبدور 
 یشتریندر هکتار ب یلوگرمک 2016با  یآب مصرف درصد 100 یمارت ی  در حالبیشتری داشته استعملکرد  درصد 40و  11 یزانبه م یببه ترت یلیمترم 140

درصد  5ها در سطح  درصد طبق آزمون دانکن در مقایسه میانگین 125و  50 یمارهایاختالف آن با تیاری داشت که عمق آب یمارهایت ینبا در ر عملکرد
 ییکرارا  یشرترین ب ی،آب مصررف درصد  50 یمارکه ت یبه طور یافتمصرف آب کاهش  ییکارا ی،عمق آب مصرف یشبا افزا  از طرف دیگر دار نبود یمعن

 105پرس از   یاریآبتیمار  یمار،ت ینبهتر ،مصرف آب ییعملکرد و کارا یعملکرد، اجزابررسی حاص  از  یجبا توجه به نتا یتدر نها  ب را داشتمصرف آ
 بدست آمد درصد  50 یاریاز تشت با عمق آب یرتبخ یلیمترم

 
 آب مصرف کارایی عملکرد، نشایی،کشت  تأخیری،کشت  ،پنبه :هایکلیدیواژه
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و زیرر تیرره    Malvaceaپنبه گیاهی است گلدار و دولپره از تیرره   
Hibiscae  با نام علمیGossypium   مریالدی   1753  لینره در سرال

گونره از   20، تنها 1947را معرفی نمود و تا سال  Gossypiumجنس 
آن شناسایی شده بود  گیاه پنبه در مناطق سرد و معتردل بره صرورت    

طق گرم به صورت چندساله یرا داممری رشرد کررده و     یکساله و در منا
دوره رشرد  بر اساس منراب،،   ( Zhou et al., 2010دهد ) محصول می
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پنبره   یراف ال ( Mitchell et al., 2015روز اسرت )  150پنبه بیشتر از 
 یمراده مصرنوع   یچاسرت کره هر    یمنحصر به فرد یاتخصوص یدارا
شستشو،  یترتند از: قابلعبا یاتخصوص ینا  با آن رقابت کند تواند ینم

قدرت انتقال بخار، ثبرات  ، دوام و استحکام در حالت مرطوب و خشک
خسرارت   یدگی،پوسر  ی،سوز انعطاف، مقاومت به آتش ی،نرم یمیایی،ش

وجود نردارد   یفینوع فرآورده ل یچهزا  بعالوه،  یماریو عوام  ب تحشرا
پنبه  چرا که گرم مناسب باشد های یممصرف در اقل یبرامانند پنبه که 

پنبره    (1364 ی،)کوچک شود یخشک م ی،رطوبت را جذب کرده و سر
بلکه  است ی، نساجایصنمورد استفاده برای  یافال کننده ینمأنه تنها ت
مقام دوم را در جهان دارا اسرت و کنجالره    غنی،دانه رو یکبه عنوان 

ده خوراک دام مورد اسرتفا  یبرا یزآن ن یکش حاص  از روغن مانده یباق
  (13۸9 یدی،)حم گیرد یقرار م
، مجمروع تولیرد    المللی مشرورتی پنبره   اساس اعالم کمیته بین بر

میلیرون و   بیسرت و پرنج   ه، بر  2017-201۸الیاف پنبه در سال زراعی 
که نسبت به مدت مشابه سرال   رسیدو چه  هزار تن محلوج صد  یک
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 International Cotton) نمرروددرصررد افررزایش را تجربرره  9قبرر  

Advisory Committee, 2018 ) 
 عملکررد  زانیر باعر  کراهش م   معمروالا  یسنتکاشت  یها روش

پنبره   ییاستفاده از روش کشت نشا ( Wang et al., 2019) شوند یم
عملکررد   شیسبب افرزا  یهند در سه سال متوالدر مهاراشترا  التیدر ا
وزن متوسرط غروزه    شیشراخه و افرزا   شیافزا ،یدرصد، زودرس ۸3تا 
کشرت در کشرت    خیجلو انداختن تار ی،نشاکار یایاز مزا یکی  یدگرد

 پرژوهش در  یعملکرد زودکاشت  (Karve, 2003است )( یدوم )تأخیر
امرر   نیر   علرت ا برود ترر   نییاز کشت نرمال هرم پرا  ران دنگ و همکا

 شیباشرد  افرزا   یسررما مر    یها به دل اهچهیشدن گ ماریو ب یسبزرید
گرردد   یعملکرد م شیسبب افزا یتدر صور یینشا ستمیعملکرد در س

 Dong)زودتر به غوزه رفتن بوته شود  جهیو درنت یکه سبب زودگلده

et al., 2005 ) 
و  ینیبرا روش ماشر   یکشرت گلردان   (1393) دهقانی و همکراران 

 یافتنرد و در هقررار داد  یسهبذر پنبه مورد مقا یمرا با کشت مستق یدست
نسربت بره    یشرتری د بعمکرر  یدر هر دو روش دارا یکه کشت گلدان
و  ءمختلرف انتقرال نشرا    یها زمان یرتأث  ایشان بذر بود یمکشت مستق
رقم  یفیو صفات ک یاقتصاد یها بذر بر عملکرد، جنبه یمکشت مستق

و  یشری رشرد رو  دهنرده  نشانیج، نتادند  قرار دا یرا مورد بررس ینورام
الوه ع  بذر بود یلهکاشت بوس نسبت به ییدر کاشت نشا یشترب یشیزا
 یرز صفات مرتبط برا عملکررد و ن   یشموجب افزا ین، کشت نشاییبر ا

کاهش عملکرد با تأخیر در کاشت در روش  یزان  میدعملکرد وش گرد
  بذر بود یمکمتر از روش کشت مستق یینشا
  در اکثرر  اسرت  یراری آب ی ازاصرل  هدف یاه،گ یازآب مورد ن ینمأت

 و اسرت  یالت کشاورزمحصو یدآب عام  محدودکننده تول ،یانقاط دن
خشرک و   یمیاقل یطکه شرا یاز آب بخصوص در مناطق ینهاستفاده به

از آنجا کره   است  ییبسزا یتاهم یخشک بر آن حاکم است دارا یمهن
بهترر و   یریتمرد  یرد،گ یدر بر مچنین مناطقی را  یرانسوم ا حدود دو
احرد  از هر و یبردار کند که حداکثر بهره یم یجابمناب، آب ااقتصادی 
کمبرود آب  مواجهره برا    یطدر شررا به عرالوه،    یردصورت گحجم آب 

برخوردار  ییبسزا یتاز اهم یآب به کم یاهان، اطالع از واکنش گیاریآب
 ( 13۸۸ حقیقی، ارکو کام ییاست )رضا

طبق مناب، سازگار معروف است اما  یاهگ یکعنوان  اگرچه پنبه به
عملکررد   یبر رو داری معنییرات تأث یاریمختلف آب آب یرمقادموجود، 

 ( Onder et al., 2009 ،Balkcom et al., 2010)پنبه داشته اسرت  
و جذب آب در دوره  یربه مقدار تبخ یبستگدر گیاهان مصرف ک  آب 
دارد  آب  یمرابطه مسرتق  یطمح یبا دما یزن یرتبخ یزانرشد داشته و م

 یفتوصر  یهستند کره بررا   ییها واژه ی،و تعرق واقع یرو تبخ یمصرف
از زمان کاشت تا برداشرت   یزراع یاهشده از خاک و گصرف مک  آب 
 یاریبه آب یآب بستگمصرف  یواقع نرخو  یرندگ یاستفاده قرار م مورد
 یراز ن آب مورد یطورکل به  مرطوب شدن خاک دارد یزانو م یبارندگ یا

در  ومکعرب اسرت    مترر  9000تا  6000پنبه در طول دوره رشد حدود 
 12000بره  این مقدار  ،یسبک و شن های ینو زم یادز یدمابا  مناطق
 ( 1372 بنده،رسد )خدا یم یزمکعب در هکتار ن متر

 یپنبه در کشرت ترأخیر   یاریزمان آب ینتر مناسب (13۸7) قربانی
از تشت و مقردار   یرمتر تبخ یلیم 105بر اساس  را پس از برداشت کلزا

بدسرت   یرر از تشرت تبخ شده  یردرصد آب تبخ ۸0را  یاریآب آب ینهبه
  آورد

طرور   بره  خشرک  خشک و نیمره  یدر نواح ویژه به یاریآب کم روش
. (English and Raja, 2004) مورد استفاده قرار گرفته است ای ویژه

صورت  به ،یاستراتژ نیاست  در ا یساز نهیبه یاستراتژ کی یاریآب کم
و کراهش   یآبر  از کرم  یدرجات شود تا داده می اجازه اهانیهدفمند به گ

 ییکرارا  شیافرزا  ،یاریر آب در کم ی  هدف اصلشوندعملکرد را متحم  
 انرگ و ژ یرده بره عق   (13۸4 ی،زاده و تروکل  )عررب اسرت   مصرف آب
سرطح بررو و    یشبا تراکم بوته باال باعر  افرزا   یاریآب کم ،همکاران

مرنظم شرده و موجرب کراهش      یاریسرعت جذب خالص نسبت به آب
 ( Zhang et al., 2016)گردد  یم یافال ریکرونم یشو افزا یافطول ال

، و شمال ایرران  ترین مشک  زراعت پنبه در مناطق مرطوب بزرو
مرردیریت آبیرراری آن اسررت  در صررورت شررروع زودهنگررام آبیرراری،   

علمری( و   از نظرر آبیراری کرافی    ی)حتر  ازحد یشآبیاری یا آبیاری ب کم
در  ویرژه  هبر افرت عملکررد    ،شرده  عدم استفاده از تنش کنترل درنهایت

(، گیاه با ازحد بیشآبیاری )تنش  مناطق مرطوب زیاد خواهد بود  در کم
ترر بره دوره    هر چره سرری،   ،و تولید محصول اندک غوزهریزش گ  و 

رشد رویشری افرزایش    ازحد بیشدهد  با آبیاری  زندگی خود خاتمه می
با دیررس شردن محصرول و     یابد کاهش میرشد زایشی و  پیدا کرده
رود  مری  ینهای پاییزی نیز بخشری از وش تولیردی از بر    رششروع با

  بره همرین دلیر  مردیریت     (1390 آبادی و همکاران، )سهرابی مشک
مازنردران(   و های گلستان آبیاری پنبه در مناطق مرطوب )مانند استان

 و هرای خراسران   )ماننرد اسرتان   خشکتفاوت اساسی با مناطق دارای 
بالفاصله بعد از کاشرت، آبیراری     در مناطق خشک ایران استفارس( 

بره  مازنردران و گلسرتان    هرای  شود اما در استان مزارع پنبه شروع می
 دهی گ معموالا آبیاری پنبه تا شروع دوره  ،شرایط خاص اقلیمی دلی 

 یسرهراب ه گرزارش  بر  شرود   )حدود دو ماه پس از کاشت( انجرام نمری  
 اسرت  شرده  ه شرناخت این کار مغایر اصول علمی  (،13۸4) آبادی مشک

 یرن ا گیرد  با قرار می تحت تنش خشکیزیرا گیاه برای مدت طوالنی 
حجم شراخ و بررو و    ،این پدیده اثر مثبتی در کنترل ارتفاع گیاه حال

داشرت   مربوط بره  مشکالتاز شدت  عملکرد وش داشته و به درنتیجه
  کاهد می   ( و برداشت پنبه و کوددهی پاشی، سم ،)وجین

 لمحصو نشد دهماو آ موق، به نسیدر باع  رییابآ موق، به قط،
 فحذ شام  شتدابر ایبر گیدماآ ینا  دشو می شتدابر ایبر
 زبا تحریکو  جدید شدر توقف(، وبر شیزو ر خشکی) بالغ یها  وبر
( Kelley and Keeling, 2011ست )ا دموجو یها زهغو نشد
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 دییاز تالمشک دیجاا باع  نداتو می فص  خرآ دیاز ریبیاآکه  درحالی
 ینتهاا تفاآ یشافزا ،فص  خرآ دمجد شدر زه،غو پوسیدگی مانند
 ,.Braunack et al) دشو لمحصو ی تولیرد ها هزینه یشافزا و فص 

2012 ) 
 شتریب اریبس یآبکشت پنبه در حالت  یفیک ی وعملکرد کم زانیم

  اسرت  یاریر آبمند ازین ایدر اغلب نقاط دن آن دیتول بوده و میاز حالت د
مهم در  یها  از مشخصه یکی یاریآب قیزمان مناسب و نسبتاا دق نییتع
 یها و مشخصه یمیاقل طیدر مزرعه است  شرا یاریآب حیصح تیریمد
 ,.Bronson et alباشرند )  یم یاریزمان آب کننده نییتع ،خاک یکیزیف

نشان داد که اگرر   کان  و همکاران ساله مک 5(  نتایج آزمایش 2006
پنبه  یزا یماریرایط اقلیمی متغیر و خسارت عوام  بعواملی همانند ش

قارچ ورتیسیلیوم عملکرد پنبه را تحت تأثیر قرار ندهد، آبیراری   ندهمان
 کنرد  پنبه در مقایسه با شررایط دیرم محصرول بیشرتری را تولیرد مری      

(McConnell et al., 2000 ) گرزارش کردنرد    زین و همکاران نیراد
دور  نیکره فاصرله بر    ابرد ی یمر  شیفزاا یمحصول پنبه زمان زانیکه م
 دیر ننما رییر تغ شرده  صررف و مقردار کر  آب م   فتره ایها کاهش  یاریآب
(Radin et al.,1989 ) 

زیسرتی   جرویی در آب و مزایرای محریط    عالوه بر مزایای صررفه 
خاک، مناف، اقتصادی یکی دیگر از عوام  مهم در تولیرد محصروالت   

ن اساس، هدف از پرژوهش  (  بر ایXiang et al., 2019است )زراعی 
حاضر بررسی تأثیر مقادیر مختلرف آب برر روی خصوصریات کمری و     
کیفی پنبه بوده است که در آن، حداق  میزان آب موردنیاز بررای نیر    

و های رویشی و زایشری پنبره    ترین عملکرد با توجه به ویژگی به بیش
در شررایط اقلیمری گرگران    در روش کشت تأخیری به صورت نشایی 

 گردید ن تعیی
 

هاموادوروش

منطقهموردمطالعه
سرال زراعری در ایسرتگاه تحقیقرات پنبره       یکطی  پژوهشاین 
ی خررد  ها کرتبه صورت پژوهش اجرای   شدگرگان انجام  آباد هاشم
 و برود تکررار   3برا  در قالب طررح بلروک کامر  تصرادفی      ینوار شده
مترر   میلری  140و  105، 70پس از  یاریشام  آب یاریدور آبیمارهای ت

 یرمقراد  یمارهایو ت اصلیکرت  عنوان به یراز تشت تبخ یتجمع یرتبخ
شرده   یردرصد آب تبخ 125و  100، 75، 50شام   یاریمختلف آب آب

خرط   4هر تیمار در   شدنددر نظر گرفته ی کرت فرع عنوان بهاز تشت 

د  برین  یمتر کشت گرد یسانت ۸0×  20متر و با فاصله بوته  ۸طول ه ب
 عردم  یر  دله   بر شرد در نظر گرفتره   متر 2/3به فاصله خط  4ها  کرت
در گیری دقیق ریشره   و اندازهرطوبت خاک  یریگ امکانات اندازه وجود

 یرر از تبخ یرار مع یبرر مبنرا   یاریآب یزیر مناطق مختلف کشور، برنامه
پرس از   گرفرت کره  صرورت   اسرت ترر   سراده  ترر و  یتشت که کاربرد

بره   یراری هرر منطقره برر اسراس دور آب     دررا  آن توان یم یریگ یجهنت
از قطعره مرورد نظرر و از عمرق      ،قب  از کشت  نمود یجکشاورزان ترو

شده و مصرف کودها برر اسراس    تهیهنمونه خاک  ،سانتیمتری 30-0
خراک   یمیاییو ش یزیکیف ی  پارامترهاگرفتنتایج آزمون خاک انجام 

 هرای  درصرد رطوبرت   ی،بافت خراک، وزن مخصروص هراهر    ی از قب
خاک قب  از کشت  یدیتهو اس یشور ی،و نقطه پژمردگ یزراع یتهرف

 یرری گ انردازه  یمترر  یسانت 30-60و  0-30از دو عمق  یریگ با نمونه
  پرس از برداشرت   ( ارامه گردیده است2( و )1های ) شدند که در جدول
 یی،نشرا  تأخیری در قالرب  کشت یرطوبت الزم برا ینگندم جهت تأم

 ینشراکار  ،رطوبت به حد مطلروب  یدنس از رسشده و پ یاریآب ینزم
 حتمراا  یسرت یبا ییکشت نشرا  در نیانجام شد  همچن یبه صورت دست

اسرتقرار نشراها انجرام    به دلی  مجدد  یاریآب ،هفته پس از کشت کی
در داخر  گلردان    انتقرال بره مزرعره   روز قب  از  30تا  25 نشاها شود 

 یراری   آبشرد  یریگ زهاندا یزها ن گلدان یآب مصرف یزانو م کشت شده
 10ترا   7 ینب تقریباااز زمان انتقال نشا تا استقرار آن ) ییدر کشت نشا

برر اسراس آب    یراری   مقردار آب آب دشر روز( بدون اعمال تنش انجام 
  گرفرت انجام تشت  یبو پس از اعمال ضر یرشده از تشت تبخ یرتبخ

  اعمرال شرد   یمارهادر همه ت یکسان صورت بهقب  از کشت  یکودده
هررز در تمرام    یهرا  مبرارزه برا علرف    ی،پاش شام  سم یزراع یاتعمل
 3اول تعرداد   ین  قب  از برداشرت چر  انجام شد طور یکسان به یمارهات

  دشر  یرری گ دازهنر در بوتره ا غروزه  بوته در هر کرت انتخراب و تعرداد   
غوزه قبر    30منظور تعیین میانگین وزن تک غوزه، تعداد  همچنین به

 یبرداشت از دو خط وسط هر کررت و طر   ت گردید از چین اول برداش
مصررف آب   یی  کاراگرفت انجام یدرصد زودرس یینجهت تع یندو چ
  پرس از  شرد محاسربه   یعملکرد به آب مصرفمقدار  یماز تقس یاریآب

اسرتفاده از  برا   آمرده  دسرت  بره ها، نترایج   بندی و مرتب کردن داده جم،
گرفررت  یرر  قرررار مررورد تجزیرره و تحل MSTATCآمرراری  افررزار منرر 

از  یراری آب یمرار ت ینبهترر  تحلی  آماری نتایج بدست آمده، درنهایت با
  شد یشنهادمصرف آب پ در ییجو و صرفه یآب مصرف مقدار نظر

 

نتایجآزمایششیمیاییخاکمزرعهقبلازکاشت-1جدول

شمارهنمونه
عمق

(cm)
 درصداشباع

هدایتالکتریکی

EC×1۰3 (ds/m) 

اشباعاسیدیتهکل

(pH)

 کربنآلی

)%( 

کلازت

()%

1 30-0  51 ۸3/0  3/۸  1۸/1  15/0  
2 60-30  52 7۸/0  ۸/7  5/1  14/0  
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یخاکمزرعهقبلازکاشتکیزیفنتایجآزمایش-2جدول

شمارهنمونه
عمق

(cm) 

F.C
)%(

PWP 

)%( 

وزنمخصوص

(gr/cm3)ظاهری

رس

)%(

 الی

)%(

 ماسه

)%(
بافت

 سیلتی -لوم رسی  6 67 27 52/1 2/14 3/2۸ 30-0 1
 سیلتی -لوم رسی  5 61 34 4۸/1 4/14 5/2۸ 60-30 2

 
تیمارهایآزمایشیطرح

کرت  به صورتمترمرب،  3000در زمینی به مساحت  این پژوهش
تکرار اجررا گردیرد    3با  در قالب بلوک کام  تصادفی خرد شده نواری

 140و  105، 70کرره تیمارهررای دور آبیرراری شررام  آبیرراری پررس از  
به ترتیب عنوان کرت اصلی  بهمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر  میلی
، 50تیمارهای مقادیر مختلرف آب آبیراری شرام     و  R3و  R1 ،R2 با
برا در نظرر گررفتن     درصد آب تبخیر شرده از تشرت   125و  100، 75

، D1عنوان کرت فرعی که به ترتیب با حرروف   به ضریب تشت تبخیر
D2 ،D3 و D4  شدند در نظر گرفته 

 
دوروعمقآبیاری

و  105، 70دور آبیاری پس از رسیدن تبخیر تجمعی از تشرت بره   
متر در مرکز هواشناسی مجاور مزرعه و میزان عمق آبیراری   میلی 140

تیمارها با توجه به تبخیر از تشت و در نظر گرفتن ضریب تشت تبخیر 
 آمد  ه دستب( 1از معادله ) 9/0و راندمان آبیاری  75/0

(1) 
90
750

/

/


E
D  

میزان تجمعی تبخیر  E متر( و عمق آبیاری )میلی D در این معادله،که 
 75مترر( اسرت  بررای مثرال در نوبرت آبیراری برا دور         از تشت )میلی

درصرد   100متر تبخیر تجمعی از تشت، عمق آبیاری برای تیمرار   میلی
ه همرین ترتیرب بررای سرایر     متر به دست آمد و بر  میلی 5/62آبیاری 

 درصد به دست خواهد آمد  125و  75، 50تیمارهای 
 

زمانآبیاری
یاز تهیه و ن موردفلت به میزان  لوله با جنس لی ،ها ردیفدر ابتدای 

اتریلن   یپلر های کشت، شیر  سانتیمتر معادل فاصله ردیف ۸0به فاصله 
د در مرکرز  روی لوله کارگذاری شده و به سیستم خط انتقال آب موجو

وص  گردید  دبی خروجی از شیرها با تنظیم فشار و تعرداد شریرهایی   
با سط  دبی خروجی شدند ثابت نگه داشته شده و  باز می زمان همکه 

یری شد  زمان مورد نیاز آبیاری هر ردیف نیرز  گ اندازهمدرج و کرنومتر 
 ( محاسبه گردید 2از معادله )

(2) 
Q

LRD
T


  

 R مترر(،  عمرق آبیراری )میلری    D زمان آبیاری )دقیقره(،  T ر آن،د که
دبی ورودی )لیترر   Qطول ردیف )متر( و  L ها )متر(، فاصله بین ردیف

بر ثانیه( است  آبیاری اولیه برای استقرار نشاها و تأمین رطوبت مرورد  
 نیاز بذرها بر اساس رطوبت موجود در خاک محاسبه و صورت گرفت 

 
تبرداشتاطالعا

صورت گرفته و صفات عملکررد،   مهر 26چین اول طرح در تاریخ 
  در ندگیری شد وزن سی غوزه، درصد کی  و تعداد غوزه در بوته اندازه

آبان نیرز چرین دوم و نهرایی طررح انجرام شرده و پرس از         27تاریخ 
ها، صفات مورد نظر در طرح شام  عملکررد کر ، وزن    بندی داده جم،

داد غوزه در بوته، کارایی مصرف آب و درصد غوزه، درصد زودرسی، تع
 کی  محاسبه گردید 

 

وبحثجینتا

در این پرژوهش برا    آمده دست بهاطالعات صحرایی آماری تحلی  
نترایج حاصر  از    و انجرام شرد   MSTATCافزار آماری  استفاده از نرم

ارامه شده است  بر اساس جردول   (3جدول )ها در  تجزیه واریانس داده
مرورد  یر فاکتورهای مختلف بر عملکررد و اجرزای عملکررد    مذکور تأث
تر نقش عوامر    و برای بررسی بیشتر و تعیین دقیق قرار گرفتهتحلی  

ای  دامنهچندآزمایش بر صفات مورد بررسی، مقایسه میانگین با آزمون 
( 4نیز انجام شد که نتیجره آن در جردول )  در سطح پنج درصد دانکن 

ثرات متقاب  عوام  آزمایش بر روی صفات ارامه شده است  همچنین ا
دار با استفاده از نمودار و  و در صورت داشتن اثر معنی شدهپنبه بررسی 

 جداول مربوطه، مورد تجزیه و تحلی  بیشتر قرار گرفت 
 

درعملکرردیبرصفاتعملکردواجزایاریآبعمقتأثیردورو

بهصورتنشاییپنبهکشتتأخیری
( تیمار 3تجزیه واریانس مجموع مربعات )جدول  با توجه به جدول

دار در سطح پنج درصد بین تیمارهرا در   اختالف معنیآبیاری سبب دور 
عملکرد، درصد زودرسی، تعداد غوزه در بوته و کارایی مصرف آب شده 

داری در درصد کی  مشاهده نشد  تیمار عمرق آبیراری    و اختالف معنی
درصد در عملکرد و سبب اختالف  دار در سطح پنج سبب اختالف معنی

دار در سطح یک درصد در سایر صفات عملکرد در پنبه شد  اثرر   معنی
دار در  متقاب  دور آبیاری و عمق آبیاری سربب ایجراد اخرتالف معنری    

سطح یک درصد در عملکررد پنبره و وزن غروزه، درصرد زودرسری و      
ر دار در سرطح پرنج درصرد د    کارایی مصرف آب شده و اختالف معنری 

 جزء عملکرد درصد کی  را سبب شد 
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عملکردپنبهاجزایوعملکردصفاتواریانستجزیهنتایج-3جدول

(MSمیانگینمربعات)
درجهآزادی صفات

درصدزودرسی تعدادغوزهدربوته کاراییمصرفآب درصدکیل وزنغوزه عملکرد

735/6  0۸9/0  412/17  045/159  023/0  تکرار 2 1157997 
64/2 ns 096/0 * ۸5۸/66 * 927/596 * 153/0 ns 9/75۸221  (A)دور آبیاری  2 *
4۸6/2  011/0  723/14  754/6۸  0۸9/0  5/150150  aخطای  4 

352/9 ** 0۸/0 ** 936/49 ** 366/361 ** 291/1 ** 7/274312  (Bی )آبیار مقدار 3 *

995/0  005/0  609/2  647/17  132/0  bخطای  6 74442 

275/6 * 024/0 ** ۸03/24 ns 455/152 ** 3۸7/0 ** 3/277795 ** 6 AB 

571/1  005/0  43/41  956/27  0۸5/0  1/5۸593  ک خطای  12 

31/3  06/13  33/27  2۸/12  53/5  22/13  ضریب تغییرات - 

 باشند  داری می % و عدم معنی5%، 1دار در سطح  دهنده اختالف معنی نشان بیبه ترت n.s**، * و 

 
 عملکردپنبهاجزایوعملکردصفاتینمیانگمقایسه-4جدول

درصدکیل

)%( 

آبمصرفکارایی

(kg/m3) 

تعدادغوزه

 بوتهدر

درصدزودرسی

)%(

 وزنغوزه

(gr)

عملکرد

(kg/ha)  

 دور آبیاری      

۸/37 a 54/0 ab 24ab 0/37 b 4/5 a 1959ab  متر میلی 70آبیاری پس از (R1) 

4/3۸ a 60/0 a 21b ۸/50 a 2/5 a 1993a  متر میلی 105آبیاری پس از (R2) 

5/37 a 43/0 b 26a 4/41 ab 3/5 a 1542b  متر میلی 140آبیاری پس از (R3) 

 مقدار آب آبیاری      

1/39 a 65/0 a 26a 4/34 b 0/5 b 1۸02ab 50 درصد آب مصرفی (D1) 

1/3۸ ab 49/0 bc 21b 9/44 ab 9/4 b 1605b 75 درصد آب مصرفی (D2) 

۸/37 b 52/0 b 22b 5/49 a 7/5 a 2016a 100 درصد آب مصرفی (D3) 

36/6 b 43/0 c 25a 4/34 c 4/5 a 1902ab 125 درصد آب مصرفی (D4) 

  باشند می درصد 5 سطح در دار معنی اختالف دارای تیمار هر و ستون هر درنامشابه  حرف با اعداد

 
( باالترین عملکررد  4ها )جدول  با توجه به جدول مقایسه میانگین

میلیمترر تبخیرر از    105های دور آبیاری، در آبیراری پرس از   بین تیمار
میلیمتر تبخیر  140تشت بدست آمد که نسبت به تیمار آبیاری پس از 

دهرد و همچنرین    درصردی عملکررد را نشران مری     29از تشت، رشرد  
زودرسی، کارایی مصررف آب و درصرد کیر  در ایرن      دبیشترین درص

درصردی کرارایی    40و  11تیمار بدست آمده و سبب رشد بره ترتیرب   
تبخیرر از   میلیمتر 140و  70ر آبیاری پس از مصرف آب نسبت به تیما

 تشت شد 
( باالترین عملکررد  4ها )جدول  با توجه به جدول مقایسه میانگین

درصرد آب   100بین تیمارهای عمق آبیاری در تیمار آبیاری به میرزان  
خیرر از تشرت(   مصرفی )عمق آبیاری بدست آمده با توجه به میزان تب

دار نداشت  درصد، اختالف معنی 125و  50بدست آمد که با تیمارهای 
کره سربب    دار بود در حرالی  درصد، دارای اختالف معنی 75اما با تیمار 

 6و  25، 12درصردی آب مصررفی بره میرزان      100افزایش عملکررد  

 125و  75، 50درصد به ترتیب نسربت بره تیمارهرای عمرق آبیراری      
ی گردید  همچنین بیشترین میرزان صرفات عملکررد    درصد آب مصرف

وزن غوزه و درصد زودرسی در این تیمار وجود داشت اما تیمار آبیراری  
حداکثر تعداد غروزه در بوتره، درصرد     ،درصد آب مصرفی 50به میزان 

کی  و کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد که در صفت کارایی 
درصرد بره    50و  25، 32مصرف آب سبب رشد این صفت به میرزان  
درصرد آب   125و  100، 75ترتیب نسبت به تیمارهای عمرق آبیراری   

 مصرفی شد 
قبر  در داخر     مراه  کیر بذر پنبه  نکهیا ی به دل ییدر کشت نشا

 انتقال نیشدن به زم یبرگ 4نشا کاشته شده و پس از  ینیس ایگلدان 
ت بره  نسرب  یو گلرده  دهری  غنچه  یاز قب یکیمراح  فنولوژ ،ابدی یم

عملکرد پنبه نسبت به   یدل نیزودتر شروع شده به هم میکشت مستق
برداشت  یشتریب یها اول پنبه یندر چ  ابدی یم شیافزا میکشت مستق
ترر   زودرس ینکه ا یابد یم یشافزا یدرصد زودرس ی دل ینشده به هم
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 یرک  شرویم  یمواجه م ییزهزودرس پا یکه با سرما ییها بودن در سال
  شود یم یزن یدیوش تول یفیتک یشباع  افزا یاز طرفبوده و  یتمز
 یشرتری ب یشری رشد رو یاهگ ینکها ی به دل یزن یآب یازاز ن یشب یاریآب

  شود یم یداشته باع  کاهش درصد زودرس
برا دور   یاریر و آب ازحد یشب یشیرشد رو ی زودهنگام به دل یاریآب

ت بره دور  باع  کاهش عملکرد پنبره نسرب   اهیتنش به گ ی به دل ادیز
به زمان و  یادیاست که واکنش ز یاهیشود  پنبه گ یم یاریمناسب آب
برا دور و عمرق    یاریر   آب(13۸3 )قربرانی،  دهد ینشان م یاریمقدار آب
 نیر کره ا  دنر ز یرا به هم م یشیو زا یشیرشد رو نیتعادل ب ،نامناسب
 ازحد یشب یاریگذارد  آب یعملکرد تأثیر م یعملکرد و اجزا یمسئله رو

مواقر، باعر     یبلکره بع ر   نشرده  عملکرد پنبره  شیتنها باع  افزا هن
کره   یشر یو زا یشر یورشرد ر  نیگردد  تعادل بر  یم زیکاهش عملکرد ن

 یادیر ز تیر دارد از اهم یاریو دور مناسب آب زانیبا م یمیارتباط مستق
شد  جادیا یاریفاصله آب شیافزا قیکه از طر یبرخوردار است  تنش آب

د که کراهش عملکررد را بره    وش میپنبه  یها هگ  و غوز زشیباع  ر

 ( 13۸4)سهرابی و همکاران،  دنبال دارد
با توجه به نمودارهای اثر متقاب  دور آبیراری و عمرق آبیراری در    

میلیمتر تبخیرر   105(، عملکرد در دور آبیاری پس از 1عملکرد )نمودار 
اثرر   از تشت نسبت به سایر دورهای آبیاری بیشتر بوده و با توجره بره  
(، 2متقاب  دور آبیاری و عمق آبیاری در کرارایی مصررف آب )نمرودار    

میلیمترر تبخیرر از    105درصد با دور آبیراری پرس از    50عمق آبیاری 
 یجکره مشرابه نترا   تشت، بیشترین کارایی مصرف آب را سبب گردیرد  

  سرایر  پنبره برود   یدر کشت تأخیر (13۸5) یآمده توسط قربان دست به
متقاب  دور آبیاری و عمق آبیاری در وزن غوزه )نمرودار  نمودارهای اثر 

در ادامه نشران   (5( و درصد کی  )نمودار 4درصد زودرسی )نمودار  (،3
 داده شده است 

توان نتیجه گرفت که بهترین تیمار از نظر عملکرد و  در نهایت می
میلیمتر تبخیر از تشت و  105اجزای عملکرد پنبه، تیمار آبیاری پس از 

 باشد  درصد در روش کشت نشایی می 50عمق آب مصرفی با 

 

 
 اثرمتقابلدورآبیاریوعمقآبیاریدرعملکردپنبه-1نمودار



 
اثرمتقابلدورآبیاریوعمقآبیاریدرکاراییمصرفآب-2نمودار
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اثرمتقابلدورآبیاریوعمقآبیاریدروزنغوزه-3نمودار

 

 
قابلدورآبیاریوعمقآبیاریدردرصدزودرسیاثرمت-4نمودار

 

 
اثرمتقابلدورآبیاریوعمقآبیاریدردرصدکیل-5 نمودار

 

میزانآبمصرفیودفعاتآبیاری
ه دیر ارامره گرد ( 4جدول )در  اهیمربوط به آب داده شده به گ جینتا

در نظرر گررفتن   و  اهیر از مجموع آب داده شده بره گ  ریمقاد نی  ااست
 ثر بدست آمده است ؤم یبارندگ
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 )مترمکعبدرهکتار(یاریآبیمارهایتیآبمصرفزانیتعدادوم-4جدول

دورآبیاری

 آبیاریعمق
میلیمتر14۰میلیمتر1۰5میلیمتر7۰

 2۸20 2660 2۸30 درصد 50
 3400 3160 3420 درصد 75
 39۸0 3660 4000 درصد 100
 4560 4160 4590 درصد 125

 4 4 5 اد آبیاریتعد

 

گیرینتیجه

از  یرتبخ یلیمترم 105پس از  یاری، آبیاریدور آبدر بین تیمارهای 
مصررف آب و درصرد    ییکارا ی،عملکرد، درصد زودرس یشترینتشت ب

بره   یرب به ترت یلیمترم 140و  70 یهایماررا داشت و نسبت به ت ی ک
 عملکرد مشاهده شد  یشافزا درصد 40و  11 یزانم

برا   یآب مصررف  درصد 100 یمارت یاری،عمق آب یمارهایت نیدر ب
عملکرررد، وزن غرروزه و درصررد  یشررتریندر هکتررار ب یلرروگرمک 2016
 125و  50 یمارهرای اخرتالف آن برا ت   کره  یرا داشت در حرال  یزودرس
 دار نبود  ینظر عملکرد معن زا درصد

بره   یافتمصرف آب کاهش  ییکارا ی،عمق آب مصرف یشبا افزا
مصرف آب را  ییکارا یشترینب ی،آب مصرف درصد 50 یمارکه ت یطور
عملکرد و  یحاص  از عملکرد، اجزا یجبا توجه به نتا یتدر نها  داشت
 یلیمترر م 105پس از  یاری، آبیاریآب یمارت ینبهتر ،مصرف آب ییکارا
 درصد بدست آمد  50 یاز تشت با عمق آب مصرف یرتبخ

 یرپنبره تحرت مقراد    عملکررد  یعملکرد و اجرزا  یبررسبر اساس 
 پرس از  یی، آبیراری نشرا  یریدر کشت تأخ یاریمختلف عمق و دور آب

درصرد آب مصررفی    50متر تبخیر از تشت با عمق آبیراری   میلی 105
 شود  محاسبه شده برای منطقه گرگان پیشنهاد می

 
پیشنهادها

منظور تحقیقرات   آمده، پیشنهادهای زیر به دست با توجه به نتایج به
 گردد: این زمینه ارامه می بیشتر در
هرای نروین آبیراری از قبیر       با توجه به راندمان براالی روش  -1

گردد  توصیه می ،آبیاری موضعی با استفاده از تیپ و آبیاری زیرسطحی
برا اسرتفاده از ایرن    میزان افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب پنبره  

 مورد ارزیابی قرار گیرد ها  روش

ین فاکتورهرای  ترر  مهرم اقلیمری یکری از   عوامر    کره  آنجا از -2
توصریه   ،د و با توجه به تنروع آب و هروایی ایرران   نباش کننده می تعیین
 گردد تا این مطالعه در نقاط دیگر آب و هوایی نیز انجام شود  می

یابی به قطعیت باالتر در بررآورد ترأثیر مقرادیر     به منظور دست -3
است این پژوهش طی چند یاری و میزان بهینه آب مصرفی، بهتر آب کم

 سال متوالی انجام شود 

 نیر مشرابه ا  ز،یر پنبره ن  دیر ارقرام جد  یشود بر رو یم شنهادیپ -4
  شود یبررس گرید یها سال یپژوهش برا

سپاسگزاری

 کشور پنبه تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی پروژه از برگرفته مقاله این
 کراری هم ازوسریله   بدین که باشد می 0-07-0714-94115 شماره به

 گرگران  آبراد  هاشرم  پنبره  تحقیقات ایستگاه محترم کارکنان و ریاست
  شود می قدردانی
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Abstract 

Considering the importance of cotton in crop rotation and the decreasing trend of its cultivation area in recent 
years, it is necessary to use efficient and optimized methods to increase the cultivation area and the amount of 
production of this strategic crop and to reduce its production costs. One of these methods is the delayed cotton 
cultivation of premature cultivars in the form of transplanting. Considering the important role of time 
management and irrigation in cotton cultivation, it is necessary to determine the optimal amount of water 
consumed by this plant in the delayed cultivation method. This research was carried out in a split plot design by 
randomized complete block design with three replications. Irrigation interval treatments (including irrigation 
after 70, 105 and 140 mm cumulative evaporation from the evaporation pan) as main plots and different 
irrigation water amounts (including 50, 75, 100 and 125% of evaporated water from the pan) as subplots were 
considered. The results showed that the treatment of irrigation after 105 mm evaporation from the pan had the 
highest yield, bolting percentage, water use efficiency and lint content, and yielded higher yields of 11 and 40% 
than 70 and 140 mm treatments, respectively. While 100% water treatment with 2016 kg/ha had the highest yield 
among irrigation depth treatments, the difference between treatments with 50 and 125% was not significant in 
5% level in Duncan test. On the other hand, with increasing water depth, water use efficiency decreased, in such 
a way that 50% water treatment had the highest water use efficiency. Finally, according to the evaluation results 
of performance, yield components, and water use efficiency, the best treatment was irrigating after 105 mm 
evaporation from the pan with depth of 50%. 
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