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  چکیده
در این تحقیق، آزمایشی در قالب بلوك هاي کامل .  یکی از روش هاي آبیاري در زراعت پنبه، روش آبیاري بارانی است 

در مرکز تحقیقات کشاورزي گرگان   ) 84 و   83سال هاي زراعی    (تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در دو سال متوالی            
به منظـور ارزیـابی   .  تبخیر از تشت بود% 70میزان آب آبیاري براي تمام تیمارها بر اساس .  یاه پنبه انجام شد  براي گ 

 ، )13 تـا  9سـاعت  (T2 ،   )9 تـا  6سـاعت   (T1اثر زمان آبیاري بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه چهار زمان آبیاري، 
T3)20 تا 14ساعت (وT4  )قایسه میانگین نتایج نـشان داد، عملکـرد وش پنبـه در    م. اعمال گردید) 5 تا 20ساعت

همچنین نتایج مشابه اي در خصوص وزن وش قوزه پنبه، ارتفاع گیاه .   نسبت به بقیه تیمارها برتري داشتT4 تیمار 
 تفاوت معنی داري مـشاهده نـشد امـا  نتـایج دو سـاله           1385اگر چه بین نتایج در سال       .   و تعداد شاخه بدست آمد    

بـراي چـین هـاي اول و دوم در تمـامی تیمارهـا      .   بودT3 ق نشان داد کمترین عملکرد محصول متعلق به تیمار تحقی
جهت جلوگیري از کاهش عملکرد محصول ترجیحا پیشنهاد می شود آبیاري پنبه            .  اختالف معنی داري مشاهده نگردید    

 . در شب و صبح انجام شود

  
  یزش گلآبیاري بارانی، پنبه، ر:وازه هاکلید 

  
  مقدمه     

پنبه یکی از محصوالت استراتژیک در بـسیاري             
بین کارشناسـان و کـشاورزان پنبـه        . از کشورهاست 

کار در مـورد اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده از سیـستم               
آبیاري بارانی جهت آبیاري مزارع پنبه اختالف نظـر         

به عقیده آنان دوره گلدهی پنبه      .  اساسی وجود دارد  
لذا در صـورت برخـورد      ). حدود دو ماه  (تطوالنی اس 

قطرات آب به دانه گرده، تلقیح مختل شده و در اثـر   
بنـابراین بایـد    . ریزش گل، عملکرد کاهش می یابد     

تالش نمود تا با مطالعه روي حـساس تـرین زمـان          
تلقیح گل در طـول روز، زمـان مناسـب اسـتفاده از             

   در   در ایـران تحقیقـی      .آبیاري بارانی را تعیین نمود    
  

تحقیقـات انجـام    .   این زمینه صورت نگرفته اسـت     
. شده در جهان نیز انگشت شـمار و متنـاقض اسـت           

بعضی از محققـین معتقدنـد آبیـاري بـارانی باعـث            
  افزایش ریـزش گـل و کـاهش عملکـرد محـصول            

  در حالی که محققـین دیگـر مـدیریت        .)9(می شود 
صحیح آبیاري بارانی را موجب کاهش ریـزش گـل          

  ). 8(و ) 2(، )1(دمی دانن
تـاثیر شـرایط مانـدابی را       ) 1(1بنگ و همکـاران        

روي عملکرد پنبـه در سـه مزرعـه بـا خـصوصیات             
. متفاوت از نظر مدت ماندابی بودن، بررسـی کردنـد         
  بر اساس مطالعات آنـان در شـرایط مانـدابی تعـداد           

  
1- Bange et al 
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ــه     ــاه و در نتیج ــشک گی ــه،  وزن خ ــوزه در بوت  ق
 به عقیده آنان کاهش وزن      .عملکرد کاهش می یابد   

خشک بوته در اثر کاهش رانـدمان جـذب تشعـشع           
البته اگر آب مانـدگی در اوج قـوزه دهـی رخ            . است

دهد اثر معنـی داري بـر کـاهش عملکـرد نخواهـد             
 سـاختن  مرطـوب  تاثیر)7(1تانگ و همکاران  . داشت
را بـا روش آبیـاري       ریـشه  توسـعه  عمق از قسمتی

کـرد و خـصوصیات     جویچه اي یک در میان بر عمل      
آن ها نشان دادند     . فیزیولوژیکی پنبه بررسی کردند   

ــصرف آب     ــارایی م ــزایش ک ــث اف ــن روش باع   ای
ــود ــی ش ــدونیس و    .م ــات دیوی ــاس مطالع ــر اس ب
 آب زیادي در دوره قوزه دهی، موجـب       ) 3(2جانسون
آنان . طول الیاف و کاهش ظرافت می شود       افزایش

یـاف پنبـه را     با توجه به یافته خود وضعیت کیفیت ال       
بر اساس تاریخ کاشـت، زمـان قـوزه دهـی، میـزان         

توسـط  . بارندگی و شـرایط آبیـاري  تفـسیر نمودنـد      
 روشــهاي مختلــف آبیــاري را  )2 (3ســتین و بیلگــل

براي تعیین اثر آبیـاري بـارانی روي ریـزش گـل و             
کاهش عملکرد، دو بار آبیاري در هفته در زمان اوج          

ــاهش    ــب ک ــدهی موج ــدي عمل12گل ــرد  درص ک
بنابراین توصیه گردید آبیاري بارانی در صـبح        .گردید

هـاتمچر و   . زود که گلها بسته هستند، انجـام شـود        
اثر زمان کم آبیـاري بـر خـصوصیات          )5(4همکاران

در آبیـاري قطـره اي و   (کیفی الیـاف دو رقـم پنبـه         
را در مرکـز تحقیقـات و تـرویج کـشاورزي        ) شیاري

نـان دریافتنـد کـه    آ. دانشگاه کالیفرنیا بررسی کردند   
مدیریت آبیاري تـاثیر بـسزایی بـر ظرافـت و طـول         

هر دو روش آبیـاري اثـر مـشابه اي بـر            . الیاف دارد 
تحقیقات انجـام شـده روي      . کیفیت الیاف داشته اند   

می دهد، قوزه هـاي      ریزش میوه در گیاه پنبه نشان     
                                                                                                                         

1 - Tang et al 
2 - Dawidonis - Johnson 
3 - Cetin-Bilgel 
4 - Hutmacher et al 

تولید شده در اولین محل نزدیـک بـه سـاقه اصـلی           
  یوه هاي دورتر براي بقاء    شانس بیشتري نسبت به م    

در ارزیابی کـارایی  ) 6(5اسمیت و همکاران ).  4(دارند
آب در آبیاري پنبـه، نـشان دادنـد رانـدمان آبیـاري             

  .  درصد می باشد48سطحی کمتر از 
هدف اصلی در این تحقیـق بررسـی اثـر زمـان                

آبیاري با روش بارانی در عملکـرد و اجـزاء عملکـرد      
   اکـرا در منطقـه گرگـان    محصول پنبـه رقـم سـاي      

  .می باشد
  مواد و روشها

ــشاورزي        ــات ک ــز تحقیق ــق در مرک ــن تحقی ای
گرگان در قالب طرح بلوکهـاي کامـل تـصادفی بـا       

 آبیاري در حد فاصـل  - 1 :چهار تیمار آبیاري شامل
 آبیـاري در   - T1(، 2( صبح     9 الی   6زمانی ساعت   

   ،)T2( صـــبح  13 الـــی 9حـــد فاصـــل زمـــانی 
 عـصر  20 الـی  14بیاري در حد فاصل زمانی       آ - 3
)T3(   ،4 -       20 آبیاري در حد فاصل زمانی)  شـب (

 در سه تکـرار و در کـرت هـایی      ،)T4( صبح   5الی  
دور آبیـاري   .   متر انجام شده اسـت     12×12به ابعاد   

تبخیـر  % 70بر اساس مطالعـات قبلـی بـه صـورت          
 و براي تمـامی تیمارهـا یکـسان    A ازتشت کالس

براي جلوگیري از پاشش آب به کرتهاي       . انجام شد 
.  همجوار، بین آنها شش متـر فاصـله گذاشـته شـد            

براي آبیاري درهرگوشـه کـرت یـک آبپـاش قابـل        
 درجه نـصب  90با زاویه پاشش VYR80 تنظیم 

و شدت پاشش آنها از طریق سه پایه و قوطی هاي           
.  محاسبه گردیـد  ) متر3×3در شبکه   (جمع آوري آب    
ده در این تحقیـق رقـم سـاي اکـرا            رقم مورد استفا  

 سـانتیمتر در    80×20کـشت بـا تـراکم       .  می باشـد  
اواسط اردیبهـشت و برداشـت چـین اول در اواسـط        

در .  انجـام شـد  1384و 1383شهریور در سال هاي    
هر کرت چهار بوته به صـورت تـصادفی انتخـاب و       

                                                                                                                         

5 - Smith et al 
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اندازه گیري هاي زراعی و فنولـوژیکی شـامل شـمارش        
یـدي، انـدازه گیـري هفتگـی ارتفـاع          روزانه گلهـاي تول   

بوته، شمارش تعداد شاخه زایا و رویا، تعـداد قـوزه، وزن            
بیست قوزه وش، عملکرد محصول روي ایـن بوتـه هـا            

قبل از هر آبیـاري نیـز تعـدادي گـل           .  انجام شده است  
 سـاعت بعـد   24سفید با اتیکت عالمت گـذاري شـده و      

ثبـت  از آبیاري تعـداد گلهـاي ریختـه شـده شـمارش و        
مشخـصات خـاك و نیـاز کـودي از طریـق            . شده است 

ــاك و آب، و    ــشگاه خ ــه آزمای ــه مرکــب ب ــال نمون ارس
اطالعات هواشناسـی از ایـستگاه سـینوپتیک مـستقر در        

بـازده  .  مجاورت محل اجـراي طـرح اخـذ شـده اسـت           
مصرف آب بـه عنـوان یـک شـاخص ارتبـاط بـین آب               

ایـن  .  مصرفی و عملکرد محـصول را نـشان مـی دهـد          
  :خص به صورت زیر تعریف می شودشا

I
YWUE =    (1) 

 ، بازده مصرف آب برحسب WUETکه در آن، 
، عملکرد محصول بر Yکیلو گرم بر متر مکعب، 

 ، میزان آب مصرفی I حسب کیلوگرم در هکتار، و 
 .بر حسب مترمکعب در هکتار  می باشد
  نتایج و بحث

ین اول و دوم نتایج عملکرد محصول شـامل چـ        
 در جـداول  1384 و 1383به ترتیب در سـال هـاي    

و نیز متوسط عملکـرد دوسـال در جـدول      ) 2(و  ) 1(
میـزان آب مـصرفی در تیمارهـا و        .  آمده اسـت  ) 3(

ــصرف آب در دوســال   ــارایی م ــدمان ک  و 1383ران
ــدول 1384 ــت ) 3( در جــ ــده اســ ــه شــ . ارایــ
بیـشترین عملکـرد وش مربـوط تیمـار          1383درسال

T4ترین عملکرد مربوط بـه تیمـار        وکمT2  از .  بـود
. طرفی تفاوت بین تیمار اول و چهارم نـا چیـز بـود            

همین نتایج نیز   با توجه بـه اینکـه اخـتالف بـین               
تکرار ها در سال معنـی دار نبـود،  در ایـن جـداول               

  .میانگین مقادیر در تکرار ها آورده شده است
  

  
  1383 عملکرد وش در سال -1جدول 

کیلو گرم (عملکرد 
 )وش در هکتار

 چین دوم

کیلو گرم در (
)هکتار  

چین اول 
کیلو گرم در (

 )هکتار

وش وزن 
 تک قوزه

 )گرم(

 ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(

 زود رسی

(%) 

 تیمار

3634 1351 2283 5/5 5/87 3/62 T1 

3444 1319 2125 7/5 9/87 7/63 T2 

3260 1372 1888 4/5 3/85 0/59 T3 

3782 1446 2336 7/5 1/94 3/61 T4 
  

  1384 عملکرد وش در سال -2جدول 
 عملکرد 

کیلو گرم وش (
 )در هکتار

 چین دوم

کیلو گرم در (
)هکتار  

چین اول 
کیلو گرم در (

 )هکتار

وزن وش 
 تک قوزه

 )گرم(

 ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(

 زود رسی

(%) 

  تیمار

2982 378 2604 1/6 7/98 4/87 T1 

2665 301 2364 7/5 7/93 7/88 T2 

2558 311 2247 8/5 2/90 9/87 T3 

2971 445 2526 9/5 3/98 8/84 T4 
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نشان می دهد که    ) 1( بررسی مقادیر در جدول          
 کیلو گرم در هکتـار بیـشترین      3782تیمار چهارم با    

 کیلو گـرم در هکتـار       3260عملکرد و تیمار سوم با      
گــر چــه . کمتــرین عملکــرد وش را داشــته اســت 

ارهاي اول و دوم از نظر آماري با تیمـار چهـارم            تیم
 بـه  T2و T1 در یک گروه جـاي گرفتنـد امـا در    

 کیلو گرم در هکتار، از نظر       3444 و   3634ترتیب با   
عملکــرد کــل، رتبــه هــاي دوم وســوم را بــه خــود 

تکـرار آزمـایش در سـال دوم نیـز          . اختصاص دادند 
ب بـدین ترتیـ  .  نتایج سال اول را تائید نموده اسـت      

آبیاري در ساعات بعد از ظهـر بیـشترین تـاثیر را در      
در این خصوص تیمـار     . کاهش عملکرد داشته است   

 کیلـو گــرم در  2971 و 2982اول ودوم بترتیـب بـا   
. هکتار بیشترین عملکرد را بخـود اختـصاص دادنـد         

 14 و 11عملکرد تیمار دوم، سوم و چهـارم بترتیـب    
بررسی جداول  .   درصد کمتر از تیمار اول بود      6/0و  
نشان داد، تفـاوت معنـی داري بـین      ) 3(، و   )2(،  )1(

تیمارها وجود ندارد، اگرچه تیمـار سـوم در مجمـوع           
همچنـین  .  کمتر از تیمـار چهـارم اسـت       % 3حدود  

جداول نشان می دهد، که اثر زمـان آبیـاري نقـش            
) 3(بـر اسـاس جـدول     .  مهمی در ارتفاع گیـاه دارد     

اول، دوم و سـوم بـه    ارتفاع گیـاه بـراي تیمارهـاي        
کمتر از تیمـار چهـارم   % 7/8، و %6/5،  %2/3ترتیب  
زود رسی پنبه یکی دیگر از پارامترها در ایـن     .  است

تفـاوت معنـی    ) 3(، و   )2(،  )1(جـداول   .  تحقیق بود 
داري بین این پارامتر فیزیولوژیکی نـشان نـداد، در          
صورتیکه این پارامتر از یـک سـال بـه سـال دیگـر       

 معنی داري احتماال به دلیـل اخـتالف         داراي تفاوت 
بر اسـاس آمـار     .  شرایط اقلیمی در این دو سال بود      

هواشناسی میـانگین بارنـدگی در شـش ماهـه اول           
 میلی متـر بـود کـه نـسبت بـه      2/189، 1384سال  
تبخیر از  .   در صد کاهش نشان داد     27،  1383سال  

 در صد کمتـر  6/5 ، 1384 در سال  Aتشت کالس   
بود واز طرفی رطوبت نسبی هوا یک        1383از سال   

 درجه سانتیگراد بیشتر    4/0در صد کمتر ودماي هوا      
با توجه به کاهش بارنـدگی و  . .    بود 1383از سال   

رطوبت نسبی هوا ، افزایش دماي هـوا و در نتیجـه          
افزایش تـنش خـشکی، درصـد زود رسـی در سـال       

 اســت  و  در مجمــوع 1384 بیــشتر از ســال 1384
شرایط اقلیمی می توانـد علـل تفـاوت         این اختالف   

کـارایی مـصرف آب     .  عملکرد در این دو سال باشد     
      . آمده است) 4(طی دو سال اجراي طرح در جدول 

مطابق جدول مذکور تیمارهاي چهـارم و سـوم              
 کیلو گرم براي هـر متـر        88/0 و   02/1به ترتیب با    

ــشترین و   مکعــب آب مــصرفی در هــر دو ســال بی
کار ایـی  . رآیی مصرف آب را داشته است     کمترین کا 

مصرف آب تیمار اول نزدیک به تیمار چهارم اسـت،       
 درصـد  14 و 10اما تیمار دوم و سوم بترتیب حـدود     

مهمترین دالیل کاهش   .  کمتر از تیمار چهارم است    
کارایی مصرف آب به ویژه در تیمار سوم  باز شـدن           
گل ها در وسط روز، شسته شدن دانـه هـاي گـرده       

وسیله قطره هاي آب و جلو گیري از تلقیح گل هـا   ب
ایـن نتـایج بـا نتـایج تحقیقـات وزارت           .  می باشـد  

با توجه به اینکه    .  مطابقت دارد ) 9(کشاورزي امریکا 
میزان آب کاربردي در هر چهار تیمار تقریبا یکسان         
است،  هر گونه تفاوت بین تیمارها ناشی از کـاربرد           

گر با توجه بـه اینکـه    ازطرف دی .  زمان آبیاري است  
میزان تبخیر در شب و اوایل صبح کم است، باعـث           
افزایش کارایی مـصرف آب در تیمـار چهـارم شـده           

  .است
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  1384و 1383 عملکرد وش در سال هاي-3جدول 
 عملکرد 

کیلو گرم وش (
 )در هکتار

 چین دوم

کیلو گرم در (
)هکتار  

چین اول 
کیلو گرم در (

 )هکتار

ن وش وز
 تک قوزه

 )گرم(

 ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(

 زود رسی

(%) 

 تیمار

3308 865 2444 8/5 1/93 8/74 T1 

3055 810 2245 7/5 8/90 2/76 T2 

2909 841 2068 6/5 9/78 4/73 T3 

3377 946 2431 8/5 2/96 1/73 T4 

  
   

   بازده و میزان مصرف آب در تیمارهاي مختلف- 4جدول
 الس 1383 1384 متوسط

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 تیمار 

کیلو گرم (عملکرد  3634 3444 3260 3782 2982 2665 2558 2971 3308 3055 2909 3377
 )وش در هکتار

میزان آب مصرفی  3517 3539 3554 3577 3185 3124 3094 3086 3351 3331 3324 3331
)مترمکعب در هکتار(  

کارایی مصرف آب  03/1 97/0 92/0 06/1 94/0 85/0 83/0 96/0 99/0 92/0 88/0 02/1
کیلو گرم وش به ازاء (

 )هر متر مکعب آب

  
  

  نتیجه گیري
هدف اصلی از این تحقیق، بررسی اثر زمان      

آبیاري بارانی در عملکرد و اجزاء عملکرد محصول 
چهار تیمار در طول شبانه روز شامل .  پنبه بود

 .ط روز و بعدازظهر بودنداوایل صبح، شب، اواس
) 1384و 1383(حقیق در دو سال متوالی تاین 

نتایج نشان داد آبیاري بارانی در شب و .  انجام شد
  اوایل صبح باعث افزایش عملکرد محصول 

همچنین روش آبیاري بارانی در اواسط .  می شود
  روز و بعدازظهر عملکرد محصول را کاهش 

  .  می دهد

  
  منابع

1-Bange M.P., Milroy S.P., and Thongbai P., 2004, Growth and yield of cotton in 
response to water logging, Filed Crop Research, Vol.88: 129-142. 

2-Cetin O., and Bilgel L., 2002, Effects of different irrigation methods on shedding 
and yield of cotton, Agricultural Water Management, Vol. 54:1-15. 



48 ....بررسی تاثیر زمان آبیاري بارانی:  و همکارانبرومندنسب

3-Davidonis G.H., and Johnson A.S, 2001, Water input and fibre property variability 
from a flowering date and boll location perspective, Reprinted from the Proceeding of 
Betlwide Cotton Conference, Vol. 1: 480-480. 
 
4-Hall, W.C. 1958. Phisiology and biochemistry of abscission in the cotton plant. Tex. 
Agric.Exp.Stn Mp.285. 

5-Hutmacher R.B., Keely M.P., Vail S.S., Davis K.R., and Phene C.J.,2001, Water 
deficit timing, rate and development impacts on some fibre quality characteristics, 
Reprinted from the Proceedings of the Betlwide Cotton Conference, Vol. 1: 475-477. 
 
6-Smith,R.J.,Rain,S.R., Minkevich, J. 2005.Irrigation application efficiency and deep 
drainage potential under surface Irrigation cotton. Agricultural Water Management, 
Vol. 71:117-130. 

7-Tang L., Yan L., and Zhang J., 2005, Physiological and yield responses of cotton 
under partial root zone irrigation, Field Crop Research, Vol. 94: 214-223. 

8-USDA, 2002, Evaluation of sprinkler induced flower losses and yield reduction, 
Internet Site:www.nps.ars.usda.gov/publication. 

  
9-USDA .2001. Cotton pollen sensitivity to water .Internet Site: 
www.nps.ars.usda.gov/publication. 

  
  
 

 

http://www.nps.ars.usda.gov/publication
http://www.nps.ars.usda.gov/publication

