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لبیاورزیمتیداوتیمارخاکبرهمکنشگیریدقیقآباستفادهشد.بیشترینعملکردوشپنبهازایبهعنوانیکابزارجهتتوزیعیکنواختواندازه
×%بقاییا60حفیظ×یورزخیاکیبیتیمارهمکنشبربادکهآمبهدستکیلوگرمدرهکتار(3576درصدنیازآبآبیاری)75%بقایاوتأمین60حفظ
ورزیتیمارخاکوریمصرفآبپنبهازدارنداشت.بیشترینمیزانبهرهکیلوگرمدرهکتار(اختالفآماریمعنی2568درصدنیازآبآبیاری)75ینتأم
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%نییازآبآبییاری75جوییدرمصرفآب)باتوجهبهکمبودمنابعآبکشور(اعمالتیمیار%نیازآبآبیاری،درصورتنیازبهصرفه100آبدرتیمار
باشد.برایگیاهپنبهدرشرایطکشاورزیحفاظتیقابلتوصیهمی
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یحفیاظتیورزنبیارخیاکیاولییبدونشخمبیرایوکشاورزیباد
عیتوی،حفیظطبییسالمتموادغذایطکنونید.درشرایگردیمعرف
جیوییدرمصیرفآبازمنیابعآبوصیرفهیمت،نگهیداریزطیمص

شرفتهقرارگرفتیهیپیوریموردتوجهکشورهاآبیاریوافزایشبهره
راازهایبشربرایتولیدغذامیا(.تالش1388است)تاکیواسدی،

مصیطزیمتغافلنمیودهاسیت.تیداوماسیتفادهازعملییاتزراعیی
متداولوآنهممتکیبرشخممداوم،بهویژهوقتییکیهبیاحیذف
کاملیاسوختنبقایایگیاهانزراعیتیوممباشید،موجیبفرسیایش

شییودشیدیدخیاک)بیهعنیوانتنهیامنبییعتولییدمیوادغیذایی(میی
(Montgomery, 2007).ورزیراییج،زمعایبسیمیتمخیاکیکیا

هیایزییرینخیاکبرگرداندنخاکودرمعرضهواقراردادن ییه
گیردد.استکهباعی افیزایشسیهمتبخییرواتیالفرطوبیتمیی

،یاهییگیاییتبقایریمرسومنیزبهعلتعدمامکانمیدیورزخاک
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روزبیه،)سیازدیحفظرطوبتخاکفراهمنمییطمصیطیرابرایشرا
.هیییدفاز(1382وهمیییت،ی؛اسیییکندر1381،ی؛اسیییکندر1378

یایتبقایریومدیورزاتخاکیکاهششدتعملیکشاورزیحفاظت
مییتمینسیییباشیید.درایدرقالییبیییکسیمییتمتنییاوبیمیییاهیییگ

کیانزدیازآندرسط یاقممتیتماماًیمصصولقبلیهاماندهپس
حفیظرطوبیتخیاک،شود.اینکیارباعی یمیسط خاکنگهدار

ذراتخاکبراثرضیییرباتبیاراندراراضیییازشمتشویریجلوگ
نکیاهششیدتیگیردد،همننیمییشآبیشیبداروکاهشفرسا

ییازخردشدنوجابجیایمتمکشاورزیحفاظتیزدنخاکدرسبرهم
کیردهوباعی کیاهشیریادذراتخیاکوپودرشیدنآنجلیوگییز

رودکیهسیمیتمگردد.براییناسیااانتظیارمییمییشبادیفرسا
ورزیازییکسیووکشاورزیحفاظتیبهسببکاهشعملیاتخاک

وریآبوحفظبقایایگییاهیازسیویدیگیرسیببافیزایشبهیره
 Kaspar et al., 1990 and) کاهشنیازآبآبیاریمصصیولشیود

Guerif et al., 2001).تصقیقییی(در1389وهمکییاران)چییاجی
وریوبهیرهپنبیهیمقدارآبمصرفبریورزمختلفخاکیهاروش

مصرفآبراموردبررسیقراردادند.نتایجاینتصقیقنشاندادکیه
اثرزیرشکنیرویحجمکلآبآبیاریاولوعمیقنفیوذریشیهبیا

داراستولیرویدرصداستقراربوتیه،عملکیردوی%معن95احتمال
نداشتهاست.همننیناثرفیاکتوریداریآباثرمعنوریمصرفبهره

%ورویعملکیرد،عمیق99شخمرویحجمآبآبیاریبااحتمیال
داربیودورویی%معنی95وریمصیرفآببیااحتمیالریشهوبهره

داریدرصداستقراربوتیهوحجیمکیلآبدرآبییاریاولاثیرمعنیی
-مختلیفخیاکیهاروش(1390فروهمکاران)نداشتهاست.قادری

جنشاندادکهیسهرقمپنبهموردبررسیقراردادند.نتایرارویورز
وجودداشیت،یداریاختالفمعنیورزمختلفخاکیهامتمینسیب
ا،تعدادشیاخهیهارقامعملکردوش،طولشاخهرویکهدرکلیطوربه
زلوییچیورزمیتمخیاکیا،ارتفاعبوتهوتعدادقیوزهدرسیاوزایرو
مرسیومویورزمیارخیاکیشیترازتی(بیحفیاظتیورزمک)خاکید

 مختلف یهاروش (اثر1393ورزیبود.سرداروهمکاران)بدونخاک

پنبهبررسیینمودنید. عملکرد بر هرزرا یهاعلف کنترل و یورزخاک
 اخیتالف یورزخیاک یهیاروش بیین که داد نشان نتایجاینتصقیق

 روییا، شیاخه طول وش، عملکرد که یطوربه داشت وجود یدارمعنی

یورزخاککم درروش قوزه تعداد و بوته ارتفاع زایا، و رویا شاخه تعداد
بیود.فاضیل مرسیوم یورزروشخاک از بیشتر یورزخاکروشبی و
 یورزخاک یهاروش برخی فنی (بامقایمه1393یوهمکاران)رنیا

 مصصیول، عملکیرد گرفتندکهبیشترینپنبهنتیجه تولید در حفاظتی

 تیمیار به مربوط یامزرعه ظرفیت کمترین و سوخت مصرف بیشترین

 کمتیرین مصیرف با دیمک دوبار فقط تیمار بود. منطقه روشمتداول

 دوم رتبیه در هکتیار در کیلیوگرم 2455 نهیایی عملکیرد بیا سیوخت

 گاوآهن شامل یتیمارها در خاک مقاومت کاهش بیشترین.قرارگرفت

 در بیا بنیابراین افتیاد. اتفیا  یورزخیاک بیشیتر عمق دلیل به چیزل

 و چییزل شیامل یورزخیاککیم سیمتم یک کلیهعوامل، نظرگرفتن
 مرسیوم یورزخاک عملیات یبجا جایگزین عنوان به تواندمی دیمک

(بیا1397نییا)مصمدیوافضیلی.گردد پنبهپیشنهاد کشت در منطقه
ورزیمرسیومدرتنیاوبورزیحفاظتیباخاکخاکاقتصادیمقایمه
هیایعملکیردگنیدموپنبیهدرتیمیارنتیجهگرفتندکیهپنبه-گندم

هاییکهتصقیقادامیهداشیتهاسیت،ورزیدراکثرسالمختلفخاک
-ورزیوبییخیاکهیایکیمروش .دشتنداریباهمندااختالفمعنی

هیایتولییدرابیههزینهورزیمرسوم،ورزی،درمقایمهباخاکخاک
-ورزیوبییخاککمهایاند.روشدرصدکاهشداده10و5ترتیب

ورزیمرسیوم،مصیرفسیوخترابیهورزی،درمقایمهباخاکخاک
-هیایکیمانید.درروشدرصدکاهشداده77و60ترتیببهمیزان

گیریایموثرافزایشچشمورزیظرفیتمزرعهخاکورزیوبیخاک
ورزیبهطوریکهزمانعملیاتتهیهزمیندرمقایمهباخاک،شتدا

.ارزشفعلیبازدههاستدرصدکاهشیافت74و62مرسومبهترتیب
هزارریال(نمیبتبیه53662ایدرروشخاکورزیمرسوم)برنامه

هیزار46379ورزی)خاکهایکمایدرروشارزشفعلیبازدهبرنامه
هزارریال(بیشیترینمقیداراسیت.بیا38149ورزی)خاکریال(وبی

عملکیرددرگییری،او ًایازعواملدرتصیمیمکردنمجموعهلصاظ
(219/0ومصیرفآب) (221/0)(،هزینیهتولیید312/0واحدسیط )

-گیریکشاورزاندرانتخیابشییوهخیاکبیشترینوزنرادرتصمیم

دراولویتبا تریورزیحفاظتیهایخاکورزیدارندوثانیاسیمتم
 ورزیخیاک هیایروش (تأثیر1397نیاوهمکاران)افضلی.قراردارند

 -پنبیه تناوب پنبهدر عملکرد و خاک فیزیکی خصوصیات بر حفاظتی
 هیایگندمرابررسینمودند.نتایجاینتصقییقنشیاندادکیهروش

 طیوری بیه داشتند خاک در حفظرطوبت بر داریمعنی اثر ورزیخاک

 ورزیبیهخیاک نمیبت ورزیخیاککم و ورزیخاکبی هایتیمار که

 درصید47/5و22/15ترتییب رابیه خیاک رطوبیت مقیادیر مرسوم،

 در آب تجمعیی نفوذ بر داریمعنی اثر ورزیخاک روش دادند. افزایش

 اقتصیادی مقایمیه نداشیت. پنبیه وعملکرد هاخاکدانه پایداری خاک،

 دارای مرسیوم ورزیخیاک کیه داد نشیان نییز ورزیخیاک تیمارهای

-خیاکبیی و ورزیخیاککم هایروش بودو اقتصادی بازده بیشترین

-همیهروش تصت تولید چند هر داشتند، قرار بعدی هایرتبه در ورزی

 در نیهنچنا بنیابراین، بیود. سیود( اقتصیادی)دارای ورزیخیاک های

 گیرم منیاطق در حفیاظتی ورزیخاک با مرسوم ورزیخاک جایگزینی

 روش این مزایای از توانمی شود، اعمال مدیریتمناسب استانفارا

میاریمتصیدهپینجتا تییدراانییلیخل.نمیود استفاده پنبه کشت در
مزرعیه،واتیوری،کولتزلییچدار،برگیردانشیاملگیاوآهنیورزخاک

مهکردنید.رطوبیتخیاکویپنبهمقایکرابرایبارلنهیمکوبید
نییوبعدازبرداشتتعیورزشاخصمخروطخاکقبلوبعدازخاک

زلازنظیرییداروچآهنبرگیردانجنشاندادکهشخمباگاویشد.نتا
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گیریماردی%ازسهت45داشتندوعملکردآنهایکمانیعملکردیآمار
گیزارشکردنیدکیهدر رامدوهافیآ. (Khalilian, 1983)شتربودیب

کیهیقاعتقاددارنددرحالیعمیهاکاربهشخمنپنبهسودانکشاورزا
نیهانجیامینزمییکهدرایقاتینندارند.تصقیایبرایدعلمییچتایه

ازیورزخیاکعمیقوکیمکیمیورزنشاندادهاستکهخیاک،شده
 Ahmed and)قسودآورتراستیعمیورزمرسوموخاکیورزخاک

Haffer, 1993).اقتصیادی نظر از کردندکه بیانهمکاران و پروزی 

 مصصول عملکرد چه اگر ورزیبیخاک و ورزیخاککم هایسیمتم

 بیا مقایمیه در را ناخیالص سود ولی دهندکاهشمی کمی مقدار به را

-میی نگیه ثابیت  اقیل ییا و داده افیزایش ورزیمتیداولخیاک

ملکیردکیاهشعشاوبوهمکیاران (Peruzzi et al., 1996).دارند
درآمریکا درپاکمتانوپتگریووجونزدرصدی،ایشا وهمکاران10

ورزیدرخیاکدرصدیپنبیهتصیتسیمیتمبیی11کاهشعملکرد
همننینسودمندیوورزیمتداولراگزارشنمودند.مقایمهباخاک

شیدهبهبودعملکردپنبهدرشرایطیکهبقایایمصصیولقبلییحفیظ
بقایاحذفشدهبودنید.یکییازد ییلبود،بیشترازشرایطیبودکه

اصلیافزایشعملکرددرسیمتمکشاورزیحفاظتینمبتبهشیرایط
 Schwab et al., 2002, Ishaq) متداولافزایشمادهآلیخاکبود

et al., 2001 & Pettigrew and Jones, 2001)گیری.درمطالعهد
دییشیاهدهگردسالانجامشد،م5یندارانطیوراویکهتوسطبالس

بیهیحفیاظتیورزمتمخیاکیکهعملکردپنبهدرسهسالاولدرس
کیهدردویمرسومبیود،درحیالیورزشترازخاکیبیداریطورمعن

-معادلباخاکیحفاظتیورزمتمخاکیسالآخرعملکردپنبهدرس

.باکییتو (Blaise and Rvindran, 2003)مرسییومبییودیورز
میدتودرطیینیزگزارشنمودنددریکآزمایشطو نیهمکاران

%تصیتسیمیتمکشیاورزی11تیا5پنجسالعملکردپنبهبهمیزان
 ,.Boquet et al) ورزیبیودحفاظتیبیشترازسیمتممتیداولخیاک

تصیتشیرایطفارییابوبیررویخیاکبالکوموهمکیاران.(2004
-ملکردپنبهدرشرایطبیعکهلومدرآمریکاگزارشنمودند-سیلتی

ه%افییزایشداشییت13ورزیمتییداولورزینمییبتبییهخییاکخییاک
میدتدر.نتایجآزمایشاتطیو نی (Balkcom et al., 2006)است

بز(چهدرشرایطدیموچیههاوسایریو مکزیک)گوارتزوهمکاران
ورزیبیشیترازخیاکفاریابنشاندادعملکردگنیدمدرسیمیتمبیی

 Govaerts et al., 2006 & Sayre and)ورزیمتیداولبیودخیاک

Hobbs, 2004) . توهمکاراناظهارداشتندکهعملکردپنبیهدریرا
شیتربیودیمرسیومبیورزمهبیاخیاکیدرمقایورزخاک متمکمیس

(Wright et al., 2005)تورسیانفگیزارشنمیودکیهتیمارهیای.
هیای(،پشتهIT)1دواسطورزیحکشاورزیحفاظتیمشتملبرخاک

                                                           
1- Intermediate technology 

تیر(برایدرصدسبزپنبهمناسبZT)3ورزی(وبیخاکPB)2دائمی
(بییود.ازاییینتصقیییقکییهدرتاشییکندCT)4ورزیمتییداولازخییاک

گیریشدکهدرشرایطفاریابنیزدرصیدازبکمتانانجامشدهنتیجه
ودهسبزپنبهدرشرایطکشاورزیحفاظتیبیشترازسیمتممتیداولبی

درتصقیقیبهایین ورهالمتوهمکاران .(Tursunov, 2009)است
نتیجهرسیدندکهعملکردوشپنبهتصتسیمتمکشاورزیحفیاظتی

.(Verhulst et al., 2010)بیشیترازسیمیتممتیداولبیودهاسیت
 پنبیه کشت در یحفاظت یورزخاک اثریبررس باهمکاران و نیایافضل

 مرسوم،باع  یورزخاک با مهیمقا در یحفاظت یورزکهخاک افتندیدر

 Afzalinia et)شیوددرصدمیی7/15میزان به پنبه عملکرد کاهش

al., 2011).اظهارداشتندعملکردپنبیهدرتیمیار رانسینگوهمکا-

ورزیمتداولمشابهبود،اماورزیوپنبهباخاکهایپنبهبدونخاک
طیورورزیمتداولبا تربود.بیهازنظرآمارینمبتبهگندمباخاک
ورزیمتیداولورزییاگندمباخاکمتوسطوقتیکهپنبهبدونخاک

بیهترتییب2013و2012کشتگردید،عملکردوشپنبیهدرسیال
ورزیمتیداولودرصدبا تردرمقایمهباگندمباخاک06/9و25/9

 تروشپنبیه،ورزیمتداولبود.دلیلعمدهعملکیردبیاپنبهباخاک
ورزیمتداولبیودهاسیت.تعدادبرداشتبیشترنمبتبهگندمباخاک

روندمشابهدرعملکردگندمنیزمشاهدهشد.میانگینعملکیردگنیدم
-ورزیوپنبیهبیاخیاککاشتهشدهبابذرپاشبعدازپنبهبدونخاک

-درصدبا ترازگندمبیاخیاک6/33و5/18ورزیمتداولبهترتیب

تیواندردرجیهاولورزیمتداولبودهاستکهدلیلعمدهآنیرامیی
کاشتبهموقعگندمدانمت.ازطرفدیگیرنتیایجآزمایشیاتکوتیاه

مینل. (Singh, et al., 2013)تسال(متفاوتبودهاس4تا2مدت)
هیایشیخمسالبیابررسییسیمیتم12وهمکاراندرتصقیقیطی

هیایشیخمدرنتیجهرسیدندکههزینهحفاظتیدرکشتپنبهبهاین
د ردرهرایکر70کشاورزیحفاظتینمبتبهروششخممرسوم،

یابد.ایندرحالیاستکهعملکردپنبهنییزدرکشیاورزیکاهشمی
-حفاظتینمبتبهروششخممرسومازنظرآمیاریافیزایشمعنیی

دراراندوکوتیاوهمکی.(Mitchell et al., 2012)داریداشتهاست
گییاهیومقیدارکیودبقاییایمیدیریتورزی،خیاکتصقیقیاثرات
بر درذرتوزممیتانهگنیدمپنبیه،آبوریبهیرهوعملکردنیتروژن

هایشخمتناوبدوسالهتصتکشاورزیحفاظتیدرمقایمهباروش
بیراسیاانتیایجایینمعمولکشاورزانراموردبررسیقیراردادنید.

وریمصیرفآبپنبیهتصیتتصقیق،عملکرد،اجزایعملکردوبهره
ورزیقرارنگرفت.اماعملکردگنیدموذرتدرکشیاورزیتاثیرخاک

درصید42و12حفاظتینمبتبهروشمرسوموسنتیبیهترتییب
84ودرذرت27درگنیدم،وریمصرفآبهمافزایشیافتوبهره

                                                           
2- Permanent beds 

3 - Zero tillage 

4- Conventional tillage 
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یشداشت.ازطرفیدیگیرمصیرفآبهیمدرکشیاورزیدرصدافزا
23و11حفاظتینمبتبهروشسنتیدرگنیدموذرتبیهترتییب

درصدکاهشیافت.وقتیکهمقدارکودنیتیروژنازسیط صیفربیه
-دارمتوسطافزایشیابد،افزایشقابلتوجهیدرعملکیردوبهیرهقم

اماافزایشکیودوریمصرفآبهرسهمصصولبوجودخواهدآورد.
نیتروژنازسط متوسطبهسط زیادهیمدرکشیاورزیحفیاظتیو

وریمصرفهمکشاورزیمعمول،افزایشناچیزیدرعملکردوبهره
آبهرسهمصصولداشت.لذااثرمثبتکشاورزیحفاظتیومدیریت

منفیتأثیرعدموذرتوگندممصرفآبوریبهرهوعملکردبقایابر
کشیاورزیحفیاظتیومیدیریتبقاییاودادکهنشانپنبهلکردعمبر

هیایروشبیرایمناسبیمقدارکودنیتروژنجایگزینمناسبکاربرد
بهشرطاینکیه.باشدمیخشکمناطقدرناپایدارومرسومکشاورزی
دااو.(Devkota et al., 2013)مییدتاسییتفادهشییونددردراز

عملکردوسوداقتصادیپنبهراتصتکشاورزیحفاظتی)درهمکاران
پنبهمیوردبررسیی–مقایمهباکشتمرسوم(درتناوبزراعیگندم

هایهانشاندادکهدرکرتقراردادند.نتایجدوسالآخرآزمایشآن
تصتکشتبمترپهن)بدونجویوپشته(بیدونشیخمبیابقاییای

یبدونشخمتصتکشتجویوپشیتههاگیاهیدرمقایمهباکرت
هایباشخمسنتیوبمترصافبیدونوبدونبقایایگیاهیوکرت

درصیدو51و24میانگینعملکردبذرپنبهبهترتیب،بقایایگیاهی
درصیدبیشیتربیودهاسیت13و36ببازگشتخاصسرمایهبهترتی

(Das et al., 2014)هایینهمکاراندرتصقیقییدیگیربیاو.عبا
نتیجهدستیافتندکهبرایبهبیودعملکیردوکیفییتپنبیه،باییداز

هکردنیدکیهیهاتوصنآنیهمنن ورزیاستفادهشود.خاکفناوریبی
یآورورزیبیهعنیوانفینخاکبییابیارزیشتریبرایبایدمطالعهب

اانجامشودیهایمختلفدرسراسردنمیبالقوهدرمناطقمختلفبااقل
.(Abbas et al., 2016) هاییدررابطهگذاریدرسالیاناخیرسرمایه

هایآبیاریتصتفشاردرمناطقمختلیفکشیوربااستفادهازسامانه
وریمصرفآبشدهاست،اماانجامشدهکهموجببهبودنمبیبهره

توانیدنقیشتغییرسیمتمزراعیازمتداولبهکشاورزیحفاظتیمیی
وریمصیرفآنکاهشمصرفآبوافزایشبهیرهمهموموثریدر
هیایتصقیقیاتیدرایینزمینیهازروانجامفعالییتداشتهباشد.ازاین

ریاهمیتبمیاریبرخورداراست.بههمینمنظوردرتصقیقحاضرتاث
بههمراهحفظمقادیرمختلفیازبقایاییحفاظتیکشاورزیهاروش

شمتداولکشتبرعملکیردومهبارویگیاهیدرسط خاکدرمقا
گنیدمدرمنطقیهمعتیدل-وریمصرفآبدرتناوبزراعیپنبهبهره

 ایین اجیرای از هیدف خراسانرضویموردبررسیقرارگرفیت.لیذا

 جابجیایی حفاظتی)حداقل کشاورزی اصلی ارکان اثر بررسی تصقیق،

 و عملکرد بر مصرفی درصدآب بقایا(و پوشش از بخشی حفظ و خاک
 هیایتیمیار تاثیر سودمندی صورت در نهایت، در و پنبه آب وریبهره

 تولیید عرصیه در هیاراهکیار این توسعه جهت کمکدر بررسی، مورد

.بودهاست کشور کشاورزی نظام در مصصو تزراعی


 هامواد و روش

،وشردکیزانعملییمتعییناثرکشاورزیحفیاظتیبیرمنظوربه
مصرفیپنبهدرتناوببیاگنیدمدرآبوریبهرهویحجمآبمصرف

برپایه هایدوبارخردشدهمنطقهگناباد،آزمایشیدرقالبطرحکرت
نآزمیایشدریی.اشیدرارانجیامکیتسیهبایاملتصادفکیهاکبلو
قیهیدق22درجیهو34ییاییگنابادباعیرضجغرافیقاتیمتگاهتصقیا

1060وارتفیاعیشرققهیدق45درجهو58ییایوطولجغرافیشمال
متردرتنیاوبیلیم160سالیانهینبارندگیانگیبام،ایمترازسط در

 زمبیهذکیراسیتایین.شداجرا1394ندمدرسالگ-هپنبزراعی
(اسیت1391-1396سیاله)5آزمایشبخشیازیکطرحتصقیقاتی

اییننیدمدرگ-هنبپ-جو-مندگ-مکهدرقالبتناوبزراعیگند
ورزیروشخیاک-منطقهاجراگردید.اینپژوهشباسهفاکتور:الف
-ب(یافتیهکیاهشدرسهسط )بدونشخم،شخممتداولوشخم

حفیظدرصیدبقاییاو30مدیریتبقایادرسهسط )بدونبقایا،حفظ
100و50،75مقادیرآبآبیاریدرسیهسیط )-جدرصدبقایا(60

ورزیدرکیرت(انجیامشید.تیمیارروشخیاکیارآبیآبدرصدنیاز
فرعیوسطوحمختلفآبآبیاریاصلی،تیمارمدیریتبقایادرکرت

وزنییصورتبهقرارگرفت.علتاینکهمقداربقایاهایفرعیدرکرت
ماندهدرنظرگرفتهشدهایناستکهوکمریازموادبیولوژیکباقی

کشتدرتناوب،بایکدیگرتفاوتمقدارمادهخشکگیاهانمورداو ً
هایمختلفنیزبراییکگیاهمقیدارمیادهخشیکدرسالیاًثاندارد

دقییقوصیورتبیهکند.زمینآزمایشقبلازکاشیتتفاوتپیدامی
کاملتمطی شدوبقایایمصصولقبلیبراسااتیمارهایتعرییف

یمارهیایمالتاعمنظوربهدرهرقطعهمنظورگردید.درتصقیق،شده
ازجملهگاوآهن،دیمیکولیولراسیتفادهشیدویازادواتیورزکخا
ممدلبرزگیرهمیدانیشتممتقکبذرکارازپنبهمیشتممتقکیبرا

کیهپنبیهبیهنیامخیردادیجوتجارتینازرقمرایاستفادهشد.همنن
بامیزانبذر25/3/94مناسبمنطقهاست،استفادهشد.پنبهدرتاریخ

صیورتبهکیلوگرمدرهکتار)بدونکرک(کشتشد.روشکشت50
متردرنظرگرفتهشد.پسازسانتی50ممط وفاصلهخطوطکاشت

هایزراعیانجامگردید.مراقبتتنککردنهاعملیاتبوتهسبزشدن
سرکبراسااعیرفمعمیولمنطقیهانجیامشید.واستفادهازکود

بیراسیااییازموردننیتیروژنسیومیکموفمفرویودپتاسکریمقاد
ودکیمانیدهیباقندادهشد.دوسومیاشتبهزمکقبلازکآزمونخا

اهپنبیهدادهشید.ییبیهگکصورتسرنیتروژندرطولدورهرشدبه
نبیعاوره)ییکمرحلیهخیالصازمیتیروژننکیلوگرمکود120مقدار

کیلیوگرمفمیفر75وسیرک(صیورتبیهپایهودومرحلیهصورتبه
کیودپاییهاسیتفادهشیدهعنوانبهخالصازمنبعسوپرفمفاتتریپل
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هایهرز،آفیاتاست.کلیهعملیاتزراعی زمازقبیلمبارزهباعلف
هادرطولفصلرشدبهطیوریکمیانودرزمیانمناسیبوبیماری

پشیتهبیه5ماریایتمامتیمارهااعمالشد.درهرکرتبرایهرتبر
نیوارییابیاروشقطیرهیاریآبشتقرارگرفت.کریمترز50طول

تردرساعتدریل8یمتروباآبدهیسانت30یخروج)تیپ(بافواصل
خطلولیهکیهرپشتهیدراینروشبراد.یهرمترطولانجامگرد

-ایبیهشد.دراینتصقیقازروشآبییاریقطیرهپدرنظرگرفتهیت

گیریدقیقآبعنوانیکابزارمناسبجهتتوزیعیکنواختواندازه
روز8استفادهشد،ولیدورآبیاری)برمبنایآبیاریشییاری(ثابیتو

یطممیاویجادشرایامنظوربهیاریدرنظرگرفتهشد.دونوبتاولآب
دویینواختانجیامگردکیصورتبهزرعه،ودرصدسبزمیزندرجوانه

اعمیالیارییسطوحمختلفآبدرپنبیهازنوبیتسیومآبیهاماریت
ایمتگاههواشناسیوجیودتصقیقشدند.ازآنجاییکهدرمصلاجرای

هایآبیاریبراساامقیادیرنداشت،نیازآبیودرنتیجهاعمالتیمار
،50سبراسیاا.سپارائهشدهدرسندملیآبکشورصورتگرفت

مصاسیبهویهیایسیطوحآبیماری،تارییآبآبزایدرصدن100و75
نوبیت هیر در لیتر( برحمب)یازموردن آب اعمالگردید.حجمناخالص

 دور بیه بیاتوجیه و آبییاری آب ناخالص عمق جدول اساا بر آبیاری

 آمید. بیهدسیت آبآبییاری درصید تیمار و کرت هر مماحت آبیاری،

-می کنترل دقت با نیز آب گیریحجمیاندازه کنتور یلهوسبه همننین

 اسیتفاده آبیاری روش در آبیاری راندمان که ذکراست به  زم گردید.

،همکیارانو کرباسیت)اس شده منظور درصد 90 تصقیق، دراین شده
پیسازبرداشیتگردیید.18/8/94(.مصصولپنبیهدرتیاریخ1379
وریبهیرهویرد،حجیمآبمصیرفکیزانعملیی،ممصصولبرداشت

واحدآبمصرفی(وخصوصییاتزراعیییازابه)عملکردمصرفآب
وردمMSTAT-Cافزارنوبااستفادهازنرمییمارتعیدرهرتمصصول

هاازآزمیونمیانگینمهیمقابرای.قرارگرفتیلآماریهوتصلیتجز
LSDتمیالیدرمییزانجوییاحاستفادهشد.درنهایتدرزمینهصرفه

آبمصرفیدرنتیجهتغییرسیمتمکشاورزیازمتداولبهحفیاظتیو
گیریبهعملتعیینبهترینحجمآبمصرفیدرمنطقهگنابادنتیجه

مشخصاتفیزیکییوشییمیاییخیاکمصیلانجیامتصقییقدر.آمد
آمدهاست.عمقناخالصآبیاریدرهرنوبیتآبییاریبیرای1جدول

درجشدهاست.2)بدوناحتمابخاکآب(درجدولمصصولپنبه



 محل آزمایش کخا ییایمیشفیزیکی و ات یخصوصبرخی از  -1جدول  

 هیال عمق
(cm) 

 کخا درصد ذرات
 بافت

 کخا

 تیهدا

 یکیترکال
(dS/m) 

 گل تهیدیاس

 اشباع

 درصد

ربن ک

 یآل

 فسفر

 جذبقابل
(mg/lit) 

 میپتاس

   جذبقابل
(mg/lit) 

 لکنیتروژن 
 رس لتیس شن (%)

21/47/737/08/8219065/0رسیلوم30-0373528
30/48/732/04/6179059/0لوم60-30354025

 

 عمق ناخالص آبیاری در هر نوبت برای محصول پنبه )بدون احتساب خاک آب( -2جدول 

 تاریخ آبیاری

 

 (mm)عمق ناخالص آب آبیاری 

 درصد 100تیمار  درصد 75تیمار  درصد 50تیمار 

27/3/94 5/16 7/24 9/32 

4/4/94 5/22 7/33 9/44 

12/4/94 4/31 1/47 9/62 

20/4/94 8/36 3/55 7/73 

28/4/94 6/36 9/54 3/73 

5/5/94 3/35 9/52 6/70 

13/5/94 1/37 7/55 2/74 

21/5/94 9/40 3/61 8/81 

29/5/940/37 5/55 0/74 

6/6/945/32 8/48 0/65 

14/6/942/28 3/42 4/56 

22/6/946/23 3/35 1/47 

30/6/942/18 3/27 4/36 

7/7/940/14 0/21 0/28 

15/7/946/11 3/17 1/23 

2/4221/6334/844جمع
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مختلفسطوحآبیاریبااحتمیابمیزانمصرفآبدرتیمارهای

درهکتارویامکعبمتر645بهمیزانمجموعاًاولیه)یاریدونوبتآب
یزندرجوانهیطمماویجادشرایامنظوربهمیلیمتر(که5/64بهعمق

آمیده3نواختانجامشده،درجدولکیصورتبهودرصدسبزمزرعه
2شیکلدرشوآزمیایمصیلاجیرایتصیویریاز1شکلدراست.

.استشدهدادهیشنماشماتیکاجرایآزمایش


 و بحثنتایج 

نتایجتجزیهواریانسعملکردمصصولوشپنبهوتعدادقوزهبیاز
نشاندادهشدهاست.براساااطالعاتاین4وبمتهپنبهدرجدول

%برعملکردوش،تعدادقوزهبازو1جدول،اثرتیمارآبیاریدرسط 
هیایهمکنشتیمیاردارشد.بروریمصرفآبپنبهمعنیوبهرهبمته
وریمصرفآبودر%بربهره1آبیاریدرسط ×بقایا×ورزیخاک
دارشد.%برعملکردوشپنبهمعنی5سط 


 حجم آب مصرفی محصول پنبه  -3جدول 

 (m3/ha)حجم آب مصرفی  سطح آب آبیاری

4859(I50)اریآبیآبدرصدنیاز50
6976(I75)اریآبیآبدرصدنیاز75
9088(I100)اریآبیآبدرصدنیاز100




 
 آزمایش تصویری از محل اجرای -1شکل 

 

 ها جدول تجزیه واریانس داده -4جدول 

 وری مصرف آب بهره تعداد قوزه بسته تعداد قوزه باز عملکرد وش درجه آزادی منابع تغییرات

 2ns716/713653ns128/16ns211/31018/0تکرار

 ns309/14744883*170/548ns133/19ns338/0 2یورزخاک

4716/3871229614/62886/8090/0خطا
 ns235/1700614ns079/3ns863/2ns043/0 2بقایا

 4ns901/1123713ns287/13ns545/3025/0بقایا×یورزخاک

12698/1538368870/25808/2033/0خطا
077/0**133/0**845/2**864/1982186**2آبیاری

 4ns364/86564ns118/0ns016/0**010/0آبیاری×ورزیخاک

 4ns985/262985ns068/0ns008/0**006/0آبیاری×بقایا

 093/116133ns045/0ns010/0**006/0*8آبیاری×بقایا×ورزیخاک

36076/0009/0003/0خطا

06/1734/30/408/18(%ضریبتغییرات)

داریمعن%وغیر1%و5درسط آماریداریمعنبهترتیب nsو**و*
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وری مصارف آب و برخای   ورزی بار عملکاردب بهاره   اثر خااک 

 خصوصیات پنبه
2837نتایجنشاندادکهبیشترینعملکردوشپنبه)بیهمییزان

وریمصیرفعدد(وبهیره08/13کیلوگرمدرهکتار(،تعدادقوزهباز)
ورزیمتییداولوکیلییوگرمدرمترمکعییب(ازتیمییارخییاک425/0آب)

بیهیورزخیاکیبیعیدد(ازتیمیار585/8بیشترینتعدادقوزهبمته)
ورزیازنظیرعملکیردهیایمختلیفخیاکالبتهبینتیمارآمد.دست

-وریمصرفآباختالفآمیاریمعنییوش،تعدادقوزهبمتهوبهره

ورزیبرتعدادقوزههایمختلفخاکداریوجودنداشت.امااثرتیمار
(.5دارشد)جدولبازدربوتهمعنی


 وری مصرف آب و برخی خصوصیات پنبهورزی بر عملکردب بهرهاثر خاک -5جدول 

 تعداد قوزه باز در بوته ورزیتیمار خاک

a08/13 ورزیمتداولخاک
b156/4  ورزیکمخاک

ab544/7 یورزخاکیب

979/5(LSD 5%دار)کمتریناختالفمعنی


وری مصارف آب و برخای   عملکاردب بهاره  اثر مقادیر بقایا بار  

 خصوصیات پنبه 
وریاثرمقادیربقایابرعملکردوشپنبه،تعیدادقیوزهبیاز،بهیره

نشید.امیابیشیترینعملکیردداریمعنیمصرفآبوتعدادقوزهبمته
وریمصرفآبپنبهازتیمارحفیظوش،تعدادقوزهبازوبمتهوبهره

داریبیینازنظرآماریاختالفمعنیی%بقایاحاصلشدکهالبته60
سطوحمختلفبقایامشاهدهنشد.

 
وری مصرف آب و برخی اثر سطوح آب آبیاری بر عملکردب بهره

 خصوصیات پنبه
%نییازآب100بیشترینعملکردوشپنبهبهتیمارآبیاریکامل)

%نییاز75ینتیأمیگیاه(اختصاصیافتکهباتیمارکمآبیاری)آبیار
داربرخوردارنبود.اعمالتیمارآبیاریی(ازتفاوتآماریمعنیآبیارآب
درصیدنمیبتبیه7/29%موجبشدعملکردوشپنبهبهمیزان50

(.6داریکاهشیابد)جیدولمعنیبهطور%)شاهد(100تیمارآبیاری
3/3%آبییاریفقیطحیدود75کاهشعملکردناشیازاعمیالتیمیار

جوییداروناچیزبود.اماصرفهاظآماریغیرمعنیدرصدبودکهبهلص
%75ینتیأمکتاردرتیمیاردرهمترمکعب2100درمصرفآبحدود

یاتفیا آبییار%نییازآب100ینتیأمنمبتبهتیمیارنیازآبآبیاری
(.همننینبیشترینتعدادقوزهبازوبمتهپنبهو3جدول)افتادهاست

رآبیاریکاملحاصیلشیدرفآبازتیمامصیوربهرهکمترینمقدار
 (.6)جدول


 وری مصرف آب و برخی خصوصیات پنبهاثر سطوح آب آبیاری بر عملکردب بهره -6جدول 

 عملکرد وش پنبه تیمار آبیاری

(kg/ha) 

تعداد قوزه باز در 

 بوته

تعداد قوزه بسته در 

 بوته
مصرف آب  یور بهره

(kg/m3) 

(I100) a2188 a489/8a404/2c241/0 

(I75) a2117a404/8a387/2b303/0 

(I50) b1687b889/7b275/2a347/0 

 LSDدار)کمتریناختالفمعنی

5%)
1/188152/00524/0030/0


همکینشازبیربیشترینعملکردوشپنبهوتعدادقوزهبیازپنبیه

بیهآبییاریکامیل×%بقاییا30حفظ×ورزیمتداولتیمارهایخاک
همکینشهمکینشبیابیرآمدکهالبتهعملکیردوشایینبیردست

%نیازآبیتفاوت75×%بقایا60حفظ×متداولیورزخاکتیمارهای
ورزیبیشیتریننداشت.همننیندرتیماربیخیاکدارییمعنآماری

%بقاییا60حفظ×ورزیهبهترتیبازتیماربیخاکعملکردوشپنب

ورزیکیلوگرمدرهکتار(وتیماربیخاک2568%)75سط آبیاری×
کیلیوگرمدرهکتیار(2339%)100سط آبیاری×%بقایا60حفظ×

همکینشآمد.اینمیزانعملکردوشپنبهدرمقایمهبابیربهدست
%و100سیط آبییاری×%بقایا60حفظ×ورزیمتداولتیمارخاک
×%بقاییا60حفیظ×ورزیمتیداولهمکنشتیمارخاکهمننینبر

بیدون×ورزیمتیداولهمکنشتیمیارخیاک%وبر50سط آبیاری
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داربرخیوردارنبیود%ازاختالفآماریمعنی100سط آبیاری×بقایا
بیر(.درهمیینحیالبیشیترینتعیدادقیوزهبمیتهپنبیهاز7)جدول

%نییازآب75×%بقایا60حفظ×ورزیهمکنشتیمارهایبیخاک
عملکردوشپنبهباتعدادقوزهبیاز؛لذا(7یتعلقداشت)جدولآبیار

همبمتگیمثبتوباتعدادقوزهبمتههمبمتگیمنفییداشیتهاسیت
چناننههموارهباافزایشتعدادقیوزهبیازعملکیردوشنییزافیزایش

همکینشوریمصیرفآبنییزازبیربیشترینبهرهنشاندادهاست.
آبیاری%نیازآب50×%بقایا60حفظ×متداولیورزخاکتیمارهای
ورزیونیزمدیریتبقاییاهایخاککهاثرروشهرچندآمد.بهدست

نبود،ولیحتیدرصورتداریمعندرسطوحآمارییکیاپنجدرصد
وریمصیرفآب،بیهصصولوبهرهبرعملکردمتوجهقابلیرتأثنبود

ناشییازحیذفمصیطیییمیتزویاقتصیادیهاعلتکاهشهزینه
توانددلیلیمنطقیبرتوصیهکیاربردورزیمیقممتیازعملیاتخاک
کشاورزیحفاظتیباشد.

سیال(درایینزمینیهودر4تیا2)مدتکوتاههاییشآزمانتایج
10شیاوبوهمکیارانکیاهشعملکیردمناطقمختلفمتفاوتبود.

،ایشیا وهمکیاراندرپاکمیتان(Schwab et al., 2002)درصدی
(Ishaq et al., 2001)آمریکاوپتگریووجونزدر (Pettigrew and 

Jones, 2001)نییاوهمکیارانفضلیدرصدیوا11کاهشعملکرد
-خیاکدرصدیعملکردپنبهتصتسیمتمبیی7/15(کاهش2011)

کهبانتیایجاندورزیمتداولراگزارشکردهورزیدرمقایمهباخاک
 اینتصقیقمطابقتدارد.

 

 مصرف آب پنبه یور بهرهآبیاری بر عملکردب اجزاء عملکرد و  ×بقایا  ×ورزی همکنش اثر تیمارهای خاک بر -7جدول 

 عملکرد وش پنبه تیمار

(kg/ha) 
مصرف آب  یور بهره

(kg/m3) آبیاری بقایا ورزیخاک 

ورزیخاک
متداول

بدونبقایا
(صفر%)

(I100)  bc 2829  defg311/0  

(I75)  de1934  efgh277/0 

(I50)  def1911 cd393/0 

%30حفظ
بقایا

(I100)  a3514  cd387/0 

(I75)  ab3253  bc466/0 

(I50)  bc2779  a572/0  

%60حفظ
بقایا

(I100)  bc2902 def320/0  

(I75)  a3576  ab513/0  

(I50)  bc2831  a582/0 

کم
ورزیخاک

بدونبقایا
(صفر%)

(I100)  efgh1673 hi184/0  

(I75) efgh1440  ghi206/0  

(I50) efgh1340  efgh276/0  

%30حفظ
بقایا

(I100) efgh1520  i167/0  

(I75) def1844  efgh265/0  

(I50) gh1105  fghi228/0  

%60حفظ
بقایا

(I100) efgh1558  hi172/0  

(I75) fgh1242  hi178/0 

(I50) efgh1285  efghi265/0  

بی
ورزیخاک

بدونبقایا
(صفر%)

(I100) defg1745  hi192/0 

(I75) efgh1586   fghi227/0  

(I50) h1013   ghi208/0  

%30حفظ
بقایا

(I100) efgh1608  hi177/0 

(I75) efgh1607   fghi230/0  

(I50) efgh1356  efgh279/0 

%60حفظ
بقایا

(I100) cd2339  fghi257/0 

(I75) c2568  cde368/0  

(I50) efgh1561  def321/0  

3/564091/0(LSD 5%دار)کمتریناختالفمعنی

ندارنددارییمعندارایحروفمشترکاختالفآماریهاییانگینمدرهرستون
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انیدکیهییکدورهانتقیالیمصققاننیزگیزارشنمیودهبعضیاز

درخصوصییاتخیاککیهتوجیهقابل،قبلازایجادتغییراتچندساله
باشیدتیافواییدمییییازموردندهید،توسطتغییراتمیدیریتیر میی

 ;Montgomery, 2007)اقتصادیکشاورزیحفاظتینماییانشیود

De Vita et al., 2007; Hobbs et al., 2008).



 گیری  نتیجه

نتایجاینتصقیقنشاندادکهبیشترینمیزانعملکردوشپنبیه
75ینتأم%بقایاو60ورزیمتداولباحفظیمارخاکهمکنشتازبر

آمیدبهدستکیلوگرمدرهکتار3576بهمیزاندرصدنیازآبآبیاری
سیط ×%بقاییا60حفیظ×ورزیهمکنشتیماربییخیاککهبابر
دارکیلییوگرمدرهکتییار(اخییتالفآمییاریمعنییی2568%)75آبیییاری

وریمصیرفآبپنبیهازبهیرهنداشت.ازطرفدیگربیشترینمیزان
درصید50%بقایاوسط آبیاری60ورزیمتداولباحفظتیمارخاک
مکعبحاصلشدهاست.نتیایجنشیانکیلوگرمدرمتر58/0بهمیزان

ورزیمتیداولوهیایخیاکداد،بیشترینعملکردوشپنبهازتیمیار
-آمد.بدینمفهومکهبینتیمارهیایخیاکبهدست%بقایا60حفظ

عملکردپنبهبیهتیمیاریشترینبدار،ورزیباوجودعدماختالفمعنی
ورزیمتداولاختصیاصیافیت.یکییازد ییلعمیدهکیاهشخاک

ورزیبهدلیلورزیوبیخاکعملکردپنبهتصتتیمارهایکمخاک
مادیعملییاتمتیهاسالشرایطخاکمصلانجامآزمایشبود.طی

ورزیمتداولوشخمباگیاوآهندرایینخیاکاعمیالشیدهوخاک
موجبکوبیدگیوایجاد یهسختزییرینشیدهاسیت.عمیقایین

میانگیندرایمتگاهتصقیقاتکشاورزیومنیابعصورتبهسخت یه
بود.متریسانت30طبیعیگناباد)کهشخمعمیقزدهشدهاست(حدود

هایعمیقپنبیهبیامشیکلمواجیهشیدهوفوذریشهبههمیندلیلن
ورزیمتداولبهترازدوتیمیاردیگیرعملکردوشپنبهدرتیمارخاک

البتهنتایجتصقیقاتاکثیرمصققییندرسراسیر.ورزیبودهاستخاک
تنهیانهسال(4تا2)مدتکوتاههاییشآزمادنیانیزنشاندادهکهدر

ورزیباعی افیزایشخیاکزیوبییوراعمالتیمارهیایکیمخیاک
هیاکیاهشعملکیردنییزعملکرددرپنبهنشدهاستبلکهدراکثرآن

اخیتالفعملکیردنتایجاینتصقیقنشیاندادکیهاست.داشتهوجود
ورزیازنظیرورزیمتداولوبیخاکوشپنبهتصتتیمارهایخاک

ارعملکیردددارنبودهاست.باتوجهبهکاهشغییرمعنییآماریمعنی
یدرمقایمیهبیاشیاهدوآبییار%نییازآب75وشپنبهتصتتیمیار

ینمیبتآبیار%نیازآب75وریمصرفآبتصتتیمارافزایشبهره
ی،درصورتنیازآبیار%نیازآب100مصرفآبدرتیماریوربهرهبه
کشیور(دربآجوییدرمصرفآب)باتوجهبهکمبیودمنیابعصرفهبه

یبرایگیاهپنبهدرشرایطکشیاورزیآبیار%نیازآب75ماراعمالتی

باشد.حفاظتیقابلتوصیهمی


 منابع

یبیررویورزکمختلیفخیایهامهروشی.مقا1381،ا.یندرکاس
قیاتیمبعیدازبرداشیتنخیود.مجلیهتصقییردگنیدمدکعمل

 .73-57(:11)3.یشاورزکیمهندس

رهییبیرحفیظوذخییرشیکنیزاثیر1382.،عوهمیت.ا،یندرکاس
قیاتیم.مجلیهتصقییردمصصولگندمدکوعملکرطوبتخا

.1-14(:18)4.یکشاورزیمهندس
 هیایروش .تیأثیر1397،ص.،کرمی،ع.د.ومصمدی،د.یانیافضل

پنبه عملکرد و خاک فیزیکی خصوصیات بر حفاظتی ورزیخاک
(: 2)4. کشاورزی مکانیزاسیون نشریهگندم. -هپنب تناوب در

141-152.
وکدرمنیاطقخشییحفیاظتیورزک.خا1388تاکی،ا.واسدی،ا.

دار.نشریهترویجی،شورایانتشیاراتیلزومآندرکشاورزیپا
مدیریتهماهنگیترویجکشیاورزیاصیفهان،شیمارهنشیریه

107/5. 

یقتصیادوایفنییبررسی.1389،ح.،افشیار،ه.وجمیلیی،ح.یچاج
یواثرآنبیرمقیدارآبمصیرفیورزکمختلفخایهاروش

زاسینادوکی.گزارشپژوهشینهیایی.مراشمرکپنبهدرمنطقه
مؤسمیه،انتشیارات944/89.شیمارهثبیتیشیاورزککمدار

.صفصه36.تصقیقاتفنیومهندسیکشاورزی
یهیاروشییازموردنیزانانیرژیمهمیومقایابیارز.1378روزبه،م.

دیارشد.دانشیگاهشیهیارشناسکنامهانی.پایورزکمختلفخا
 .صفصه77.یشاورزکدهکچمراناهواز،دانش

 .اثر1393،ا.یمصمود و و.ع.،اسالمی،ا.سردار،م.،بهدانی،م.

 بیر هیرز یهیاعلیف وکنتیرلیورزخیاک مختلف یهاروش

 زراعی یهاپژوهش گندم.نشریه بعد دوم کشت پنبهدر عملکرد

.792-784(:4)12ایران.
مقایمیهفنیی.1393 .ودییدهبیاز،،ر.زادهعادل.،نیاریضفاضل

ورزیحفیاظتیدرتولییدپنبیه،سیومینخاکیهاروشیبرخ
کنگرهملییکشیاورزیارگانییکومرسیوم،اردبییل،دانشیگاه

-https://www.civilica.com/Paperمصقییییقاردبیلییییی،
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Abstract 

Effects of different irrigation levels on yield, water consumption, water use efficiency and agronomic 
characteristics of cotton-wheat crop rotation system products under the conservation agriculture system were 
examined in the temperate zone of Khorasan Razavi. The study was conducted in agricultural and natural 
resources research station of Gonabad using split split plot based on a randomized complete block with three 
replications in 2015. This research with three factors: a- tillage method at three levels (no-till, conventional 
tillage and reduced tillage) b- Residue management at three levels (without residue, maintain 30 percent of the 
debris and keep 60% residue) c- different levels of water irrigation at three levels (50, 75 and 100% of irrigation 
water requirement). The tillage method was treated in the main plot, the residue management treatment in the 
sub-plot and the different levels of irrigation water in the sub-plots. In this study, the common and suitable 
cultivar of the region, called Khordad, was used and drip irrigation method was used as a tool for uniform 
distribution and accurate measurement of water. In this study, drip irrigation was used as a suitable tool for 
uniform distribution and accurate water measurement. The results showed that the highest grain yield of cotton 
wheat was obtained from treatment of conventional tillage with 60% residue and applying 75% of the irrigation 
water requirement as 3576 kg/ha that there was no statistically significant difference with treatment of no tillage 
with 60% residue and applying 75% of the irrigation water requirement as 2568 kg/ha. The highest water use 
efficiency of cotton was obtained from treatment of conventional tillage with 60% residue and %50 of the 
irrigation water requirement as 0.58 kg/m3. Regarding the non-significant of reduction in cotton yield under 75% 
of the irrigation water requirement was compared to the control, and due to the increased in water use efficiency 
under 75% of the irrigation water requirement was compared to the control, if needed to save water consumption 
(Due to lack of water resources in the country) application of 75% irrigation water requirement for cotton is 
recommended in agricultural conservation conditions. 
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