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 چکیده

تا  6831طی سال هاي  پژوهشاین  ،داردکار  پنبهدر سود خالص کشاورز  تعيين کننده اي نقش ،شروع آبياري زمان از آنجایی که

 ابتداي دهی، از غنچه از قبل هفته یک آبياري: تيمار شروع در ایستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان با  رقم گلستان و شش 6831

 شروع گلدهی در از پس هفته شروع گلدهی و سه از پس هفته شروع گلدهی، دو از پس هفته گلدهی، یک دهی، از شروع هغنچ مرحله

کاشت بذر با ردیف کار پشت تراکتوري و مقدار آب آبياري بر اساس کمبود  اجرا شد. تکرار سه بلوک هاي کامل تصادفی با طرح قالب

زراعی شامل وجين، تنک، مبارزه با آفات زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام شد. در هر تيمار رطوبت خاک محاسبه گردید. سایر عمليات 

سه بوته بصورت تصادفی انتخاب و اندازه گيري اجزاي عملکرد در آنها انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تيمارهاي زمان شروع آبياري 

دار بود.  به طور ي که با تاخير در شروع ياف در سطح یک درصد معنیبر روي عملکرد، زودرسی محصول، وزن قوزه و درصد کيل ال

 آبياري و شروع دهی غنچه مرحله ابتداي در آبياري آبياري، صفات  مذکور کاهش پيدا کردند. بيشترین عملکرد وش در تيمارهاي شروع

. اما از نظر  کارآیی مصرف آب، توصيه می شود کيلوگرم در هکتار بود 8913و  8196به ترتيب با مقادیر  دهی غنچه از قبل هفته یک

  شود. گلدهی شروع از پس هفته عمليات آبياري یک
  
 .زمان آبياري، مدیریت آبياري، کارآیی مصرف آب، آبياري سطحی، پنبه رقم گلستان :هاهواژ کليد
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Abstract 
Since the starting time of cotton irrigation has a considerable effect on the net income of cotton ‘s 

farmers, therefore, this research was conducted in Hashem- Abad Cotton Research Station, during 

2007-2011 years, on Golestan variety and six initial irrigation treatments including: one week before 

the start of squaring stage (I1), early squaring stage (I2), early flowering (I3 ), one week after 

flowering (I4), two weeks after flowering (I5) and irrigation three weeks after flowering (I6) in a 

randomized complete block design with three replications. Sowing was done with the seed planter. 

The amount of irrigation water was calculated based on the soil moisture defficit. Other agricultural 

operations including Weed control, thinning and pest control were done under the supervision of 

experts.Three plants were randomly selected from each treatment and yield components were 

recorded on them.  Results showed that the effect of initial irrigation treatments on yield, earliness, 

boll weight and lint perecentage was significant at the level of one percent, So that, by delay in 

starting irrigation, these parameters were decreased. The highest seed cotton yield, with 3951 kg/ha 

and 3594 kg/ha was obtained in I2 and I1 treatment, respectively. But in terms of water use efficiency, 

it is recommended to start irrigation at one week after flowering stage. 
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تعیین زمان شروع آبیاری مناسب پنبه و تاثیر...سهرابی مشک آبادی:   

 

Keywords: Irrigation time, Water management, WUE, Surface irrigation, Cotton,Golestan variety. 
 

 مقدمه
 بزرگ ترین ،بوته استقرار بذر و کاشت رقم، انتخاب از بعد
 آبياري شروع مناسب زمان انتخاب ه،پنب در مزرعه مدیریتی تصميم

 تا یک احتماال گردد، آبياري بذر کاشت از پنبه پس مزرعه اگر. است
 بوته مناسب استقرار بذر و یکنواخت جوانه زنی سبک براي آبياري دو

 فصل شروع آبياري، اولين از منظور بنابراین  ها کافی خواهد بود.
 سبز براي الزم هاي ياريآب تعریف این در. است پنبه مزرعه آبياري
 بعدي هاي آبياري روي آبياري اولين. شود می گرفته نادیده بذر شدن

 1001 ،1همکاران و گذارد)سيلورتوس می مستقيم اثر گياه فنولوژي و
 انتخاب صورت در. دارد زیادي اهميت پنبه زراعت در آبياري این(. ب

 برقرار شیزای رشد و رویشی رشد مناسبی بين تعادل مناسب، زمان
 خواهد برداشت خوبی محصول داشت، مشکالت کاهش ضمن و شده
 خوردن برهم باعث آبياري شروع در تعجيل یا تأخير گونه هر. شد

 می عملکرد کاهش نهایت در و زایشی رشد و رویشی رشد بين تعادل
 می شروع کاشت زمان از پنبه مزارع آبياري خشک، مناطق در. شود
 وضعيت اساس بر و خفيف تا شدید تنش از ياريآب آب مقدار اما. شود

 مناطق در. کند می تغيير زارع( تجربه پنبه )طبق هاي بوته ظاهري
 خودداري پنبه مزارع آبياري از گلدهی شروع تامعموالً  نيز مرطوب

 هاي روش شود. جلوگيري بوته ها بی رویه رشد از تا شود می
 :دارد وجود آبياري مناسب زمان تعيين براي مختلفی

 خاک دسترس قابل رطوبت اساس بر آبياري زمان انتخاب-
 بوته ظاهري عالیم و رشد مرحله اساس بر آبياري زمان انتخاب-
 پنبه هاي

 جوي شرایط اساس بر آبياري زمان انتخاب-
 فوق هاي روش از ترکيبی اساس بر آبياري زمان انتخاب-

 پنبه نکشاورزا (الف 1001) همکاران و به گزارش سيلورتوس
 تحریک باعث مزرعه هنگام زود آبياري که دارند عقيده آریزونا کار

  آنها عقيده به. گردد می داشت مشکالت افزایش و رویشی رشد
 رشد تحریک رویه، بی رویشی رشد از جلوگيري به خاطر اوليه تنش

 پنبه مزارع براي مناسبی استراتژي گلدهی، تحریک و ریشه عمقی
 و رشد روي آبياري اولين اثر ارزیابی براي دليل همين به. است

 انجام  1991 سال از را هایی پژوهش سلسله آریزونا دانشگاه عملکرد،
 :آمد به دست زیر نتایج ها پژوهش این از. داد

 . نيست سودمند عملکرد و رویشی رشد نظر از هنگام زود آبياري-
 بر دایمی وءس تاثير باعث آبياري اولين  انجام در حد از بيش تأخير-

 .شود می عملکرد کاهش نهایت در و جوان هاي بوته

                                                                 

1- Silvertooth et al. 

 و عملکرد رسی، زود روي آبياري اولين شروع در تأخير یا تعجيل-
 . دارد مستقيم تاثير کشاورز درآمد

 مفهوم: است این آبياري اولين زمان خصوص در اساسی سئوال
  چيست؟ دیر خيلی یا زود خيلی

اما  .معروف است خشکیبا ار پنبه به عنوان یک گياه سازگ
. در ردداري بر عملکرد پنبه دامقادیر مختلف آب آبياري تاثير معنی

درصد پتانسيل  100و  52، 20، 12تحقيقی با چهار سطح آب آبياري 
)آندر  تبخير و تعرق، باالترین عملکرد مربوط به تيمار آخر بوده است.

 (.1009، 1و همکاران

رطوبت خاک و در نتيجه تاخير در یکی از راه هاي حفاظت از 
 3شروع آبياري، استفاده از مالچ است. احمدي مقدم و همکاران

( اثر بقایاي گندم، ذرت، خاک اره، برگ و سوپر جاذب را بر 1392)
خصوصيات خاک بررسی کردند. مالچ ها موجب افزایش ظرفيت 

 نگهداري آب در خاک شدند.
قيق آبياري حياتی اندازه گيري رطوبت خاک براي مدیریت د

است. به کمک پيشرفت هاي به وجود آمده در دانش سنجش از دور 
اندازه گيري محتواي رطوبت خاک در سطوح بزرگ امکان پذیر شده 

می توان در  ،است. با اطالع از ميزان رطوبت خاک و مرحله رشد پنبه
 4تصميم گيري کرد. ناسا ،شروع آبياري مزرعه مناسب مورد زمان

می توان رطوبت سطح  2توسعه داد که به کمک جی پی اس روشی را
گياهی در نظر در روش مذکور تاثير پوشش  تعيين کرد.خاک لخت را 

( با هدف استفاده از 1015)6شين کيااو و همکاران گرفته نشده بود.
امواج رادیویی جهت تعيين رطوبت خاک و مدیریت آبياري مزارع 

مذکور  روش یالت کارولينا انجام دادند.مطالعه دو ساله اي را در ا ،پنبه
قادر به تشخيص تغييرات رطوبت خاک در مدت یک هفته بعد از 

 ميلی متر در روز بود. 12بارش هاي بيشتر از 

تالش هاي تحقيقاتی فوق العاده اي  ،براي مبارزه با بحران آب

  .در حال انجام است ،خشک شمال غرب چينپنبه کاري و ناطق مدر 

سال هاي اخير آزمایش هاي ميدانی گسترده، دانش نظري در      
بهينه سازي مصرف آب در توليد پنبه را به افزایش داده است. با این 

و  فيک بهره وري واقعی آب آبياري کشاورزان پایين است.حال، 
کشاورزان پنبه کار چينی از  درک( براي افزایش 1015)5همکاران

این مطالعه در شمال غرب  دند.تحقيقی انجام دا ،کارآیی مصرف آب

                                                                 

2 - Onder et al. 

3 - Ahmadi Moghadam et al. 

4 -NASA 

5 -GPS 

6 - Qiao et al. 
7 - Feike et al. 
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 36ویژه نامه بهار  8/8ی، شماره94جلد  پژوهشی(، -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

درصد زمين هاي زراعی به کشت  60) 1تاریم-چين و منطقه اکسو
پنبه اختصاص دارد( انجام شد. در این منطقه استفاده بيش از حد از 
منابع محدود اب هاي سطحی نه تنها موجب تخریب محيط زیست 

بهاي آشده است بلکه به دليل رقابت ميان کشاورزان، بهره برداري از 
آنها در بررسی پرسشنامه  زیر زمينی نيز به شدت گسترش یافته است.

تعداد دریافتند که اندازه مزرعه، نوع محصول و  ،بهره بردار 112هاي 
در انتخاب سيستم آبياري قطره اي موثر بوده اند. کشت در سال، 

مزارع خانوادگی اقليت هاي قومی در حاشيه در  عالوه بر این حفر چاه
عالقه و غير مقيم در منطقه، داشته و کشاورزان کم سوادتر قرار 

 بيشتري به حفر چاه داشتند.
ارتباط کارآیی مصرف آب با تراکم ( 1015)2بارتيموت و همکاران

متر  2/1فاصله ردیف هاي مورد مطالعه یک و بوته را بررسی کردند. 
عملکرد، کارآیی مصرف آب، موقعيت گل روي بوته و  ت.بوده اس

نتایج دو سال د. يت الياف همراه با تردد ماشين ها بررسی شدنکيف
مطالعه در مزرعه پنبه و یک سال مزرعه گندم نشان داد که از نظر 

هاي کارآیی مصرف آب و تراکم خاک ناشی از تردد ماشين آ
متر بهتر از فاصله ردیف مرسوم )یک  2/1، فاصله ردیف کشاورزي

متر به دليل کاهش  2/1ردیف  فاصله در عملکرد. استبوده متري( 
تعداد بوته در واحد سطح، افزایش اندازه حوضچه ها و کاهش تردد 

کمتر از فاصله ردیف یک متر بود، اما  ،ماشين هاي برداشت سنگين
 .کارآیی مصرف آب بيشتري داشت

( اثر متقابل تاریخ کاشت، شروع و 1362) 3شاهرخ نيا و قاسمی
در  2  1-جی-و آکاال اس4وپی کاال قطـع آبياري را روي دو رقم ه

خاک نسبتأ سنگين ایستگاه تحقيقات حسن آباد داراب مطالعه کردند. 
روز بعد از شکرآب انتخاب شد. اثر  42و  30، 12شروع آبياري 

تيمارهاي شروع آبياري اثر بسيار مشخصی در امر توليد پنبه داشته 
ملکرد وش درصد از ع 10است. با تأخير در شروع آبياري حدود 

 کاسته شد. 
 رشد ،اول فصل خفيف رطوبتی تنش( 1921) 6هيماز نظر 

 نمی قرار تأاثير تحت را فتوسنتز و ها قوزه رشد اما کاهش را رویشی
 اختيار در تواند می رویشی رشد بر مازاد فتوسنتزي مواد بنابراین. دهد

 5نوفزیگر و به گزارش استون. گيرد قرار گياهی هاي سایراندام
 رشد تحریک باعث رشد، اوليه مراحل در آبياري افزایش( 1993)

 است، نامحدود رشد گياهی پنبه می شود. با توجه به اینکه  رویشی
 اختصاص به منجر شود، رویشی رشد تحریک باعث که عاملی هر

                                                                 

1 - Aksu-Tarim 

2 - Bartimote et al. 

3- Shahrokhnia and Ghasemi 

4- Hopycala 

5- Acala SJ2 

6- Heam 

7- Stone and Nofziger 

 ریزش نتيجه در و گياه رویشی اندام هاي به فتوسنتزي مواد بيشتر
 براي( 1992) 2همکاران و يجراست مطالعه. گردد می غنچه و گل

 پتانسيل گيري اندازه اساس بر پنبه آبياري شروع مناسب زمان تعيين
 برگ به آب پتانسيل بودکه زمانی آبياري شروع .شد انجام 9برگ آب
 تيمارهاي که داد نشـان نتایج. مگاپاسکال برسد -3/1 و -9/1 ،-2/1

 زمان پس .شتنددار دا معنی اختالف عملکرد نظر از آبيـاري شروع
 . دهد می قرار تاثير تحت را عملکرد و پنبه رشد آبياري، شروع

( آبياري زودهنگام مزرعه پنبه 1011به عقيده وریس و بارنز)
باعث بهبود استقرار گياه و تاخير در شروع آبياري موجب افزایش 
هزینه ها می شود. به طور کلی، پنبه کاران ترجيح می دهند تا حد 

آبياري را به تاخير اندازند تا سایر عمليات اول فصل ممکن شروع 
زراعی مثل وجين علف هاي هرز و پخش کود ازته خاتمه یابد. این 
استراتژي در شرایطی که رساندن آب به فاروها، با لوله انجام می 
شود، درست است. به تصور بسياري از کشاورزان ، تنش اول فصل 

ه ریشه پنبه می شود. تنش )تاخير در شروع آبياري( موجب توسع
 .بسيار شدید موجب افت عملکرد خواهد شد

بعد   آبياري اولين در تاخير( 1996)10وهمکاران وانجورا گزارش طبق
 درصد 30 به مصرفی آب مقدار کاهش باعث دهی، غنچه تا کشت از
 مطالعات نتایج. شد درصد هشت ميزان به عملکرد افزایش و

 در تاخير که داد نشان آفریقا در( 1991) 11بوردووسکی و همکاران
 تبخير، تشت از تجمعی تبخير متر ميلی 600 از پس آبياري اولين
در آزمایش . گردد می عملکرد کاهش بدون زودرسی افزایش باعث

 52، 20، 12( با چهار سطح آبياري به مقادیر 1009آندر و همکاران )
ه باالترین اند کدرصد پتانسيل تبخير و تعرق گزارش کرده 100و 

 درصد بوده است. 100عملکرد مربوط به تيمار 
  310 آبياري تا اولين در تاخير که دریافت کاشمر در( 1359)11کاخکی

باعث  دار معنی به طور تبخير تشت از تجمعی تبخير متر ميلی
   .گردد می پنبه عملکرد افزایش

  
 

                                                                 

8- Steger et al. 

9- Leaf Water Potential 

10- Wanjura et al. 

11- Bordovsky et al. 

12- Kakhki 
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 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک  -1جدول 
 عمق خاک

 متر()سانتی 
 بافت
 خاک

ECe 
 ()دسی زیمنس بر متر

pH Bd 

 گرم بر سانتی متر مکعب(

Fc 
 درصد

PWP 
 درصد

 1/14 1/12 24/1 5/5 1/1 لوم رس سيلتی 30-0

 1/14 1/12 46/1 5/5 0/1 لوم رس سيلتی 60-30

 
با توجه به اهميت ایجاد تعادل بين رشد رویشی)شاخ و برگ( و     

( در توليد محصول، پنبه کاران به ویژه رشد زایشی)توليد گل و قوزه
در کشورهاي پر باران و مناطق مرطوب، از هورمون هاي متوقف 
کننده رشد استفاده می کنند. اما کشاورزان ایران به صورت تجربی و 
از طریق اعمال تنش خشکی یا سرزنی بوته ها جلوي رشد رویشی 

مناسب شروع  بيش از حد را می گيرند. هدف این تحقيق تعيين زمان
بين رشد رویشی و رشد  مطلوبآبياري مزارع پنبه، براي حفظ تعادل 

است. تا ضمن کاهش  در زمان ورود مزرعه به مرحله گلدهی ،زایشی
)هزینه سمپاشی عليه آفات و بيماري ها، هزینه خرید هزینه داشت

( در مزرعه انبوه درصد وارداتی، هزینه برداشت، ... 100هورمون هاي 
 د رضایتبخش از واحد سطح کسب گردد.عملکر

 

 ها مواد روش
   21/ عرض شمالی و  o32  2/ تا  o36  14/استان گلستان بين 

o23  14/ تا o26  شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته  طول
 1144است. بيشترین و کمترین بارش ثبت شده در استان به ترتيب 

ر سال متوالی )سال زراعی ميلی متر است. این پژوهش در چها 159و 
. اما به دليل شرایط جوي و به هم 1329و 1322، 1325،  1326

گزارش نمی  1322و  1325خوردن رابطه بين تيمارها اطالعات سال 
شود( در ایستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان اجرا گردید. این 
ایستگاه در یازده کيلومتري شمال غربی گرگان، در فاصله یک 

و عرض   o24  16/ ومتري روستاي هاشم آباد، در طول جغرافياییکيل
 متر 3/13واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا   o36  21/ جغرافيایی

در شرایط اقليمی استان، کشت پنبه معموال در اردیبهشت ماه  .است
شروع شده و اغلب تا آبان برداشت می شود. مشخصات خاک 

 . ( آمده است1ایستگاه در جدول)

عمليات آماده سازي زمين در بهار انجام شد. قطعه زمين مورد      
نظر در اواخر فروردین دیسک زده شده سپس بر مبناي آزمون خاک 

کيلوگرم در  120کيلوگرم در هکتار کود دي آمونيوم فسفات،  100
درصد در مرحله  60درصد آن قبل از کشت و  40هکتار کود اوره ) 

کيلوگرم در  20ياري اول به عنوان کود سرک(، گلدهی و همراه با آب
کيلوگرم در هکتار کود سولفات روي  40هکتار کود سولفات منيزیم، 

کيلوگرم در هکتار کود سولفات منگنز )قبل از کشت توسط کود  30و 

پاش( در زمين پاشيده شد. براي مبارزه با بذر علف هاي هرز، قبل از 
تار( استفاده شد. بنابراین مطابق ليتر در هک 2/1کشت، سم ترفالن ) 

عرف منطقه، کرت ها پس از سه الی چهار بار شخم زمستانه، دیسک 
و ماله آماده کشت گردید. کشت پنبه توسط ردیفکار پشت تراکتوري  

سانتی متر انجام  10سانتی متر و بين بوته  20با فاصله بين ردیف 
لوک هاي کامل گرفت. تيمارهاي زمان شروع آبياري در قالب طرح ب

 تصادفی، به شرح ذیل در نظر گرفته شدند:
  (I1) دهی غنچه از قبل هفته یک آبياري شروع-

 (I2) دهی غنچه مرحله ابتداي در آبياري شروع-

 (I3) گلدهی اوایل در آبياري شروع-

 (I4) گلدهی از پس هفته یک آبياري شروع-

 (I5) گلدهی از پس هفته دو آبياري شروع-

 (I6) گلدهی از پس هفته سه ريآبيا شروع-

عمليات زراعی از قبيل واکاري، تنک، مبارزه با علف هاي هرز، 
آفات و بيماري ها در تمام تيمارها  به صورت یکسان انجام شد.  هر 
کرت شامل چهار ردیف کشت به طول شش متر بود. براي جلوگيري 

ر از حاشيه رطوبتی بين کرت هاي اصلی و بين تکرارها چهار مت
فاصله در نظر گرفته شد. مراحل رشد زایشی تيمارها با مشورت و 
مشاهده وضعيت ظاهري کرت ها تعيين شد. مقدار آب آبياري نيز بر 
اساس کمبود رطوبت خاک تا حد ظرفيت زراعی محاسبه گردید. به 
همين دليل درصد وزنی رطوبت خاک قبل از آبياري با نمونه گيري از 

سانتی متري خاک اندازه گيري و عمق   30-60و  0-30عمق هاي 
 شد:( محاسبه 1آب آبياري  با فرمول )

 

(1)  MADBR
PWFC

d d
P ..

100

)(



 

 

 که در آن:  
 dمتر(: عمق آب آبياري )سانتی 

  R  متر(ها )سانتی: عمق توسعه ریشه 

 Bd)جرم مخصوص ظاهري )گرم بر سانتی متر مکعب : 

  MADضریب تخليه مجاز رطوبتی :  

FCدرصد رطوبت وزنی خاک در نقطه ظرفيت زراعی : 
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PPW درصد رطوبت وزنی خاک در نقطه پژمردگی دایم : 
در این تحقيق درصد وزنی رطوبت خاک قبل از آبياري، 
جایگزین درصد رطوبت خاک در نقطه پژمردگی دایم گردید، لذا 

یک در نظر گرفته شد. مقدار  ضریب تخليه مجاز رطوبتی خاک
 ( آمده است.1پارامترهاي فرمول فوق در جدول)

قبل از برداشت چين اول، در هر کرت سه بوته به صورت 
تصادفی مشخص شد. در هر کرت عملکرد و اجزاي عملکرد  شامل 

قوزه که از هر کرت به  30ميانگين وزن قوزه ها ) ميانگين وزن 
)نسبت الياف به وش بر حسب  صورت تصادفی گرفته شد(، کيل

قوزه جين زده شده(، چين اول )برداشت محصول هر  30درصد از 
کرت معموال در مهر ماه( و چين دوم )برداشت محصول هر کرت 
معموال در آبان ماه( در بوته هاي مذکور شمارش یا اندازه گيري 
گردید.  برداشت کل پنبه در دو چين انجام شد و کارآیی مصرف آب 

محاسبه نسبت کل وش برداشت شده به مقدار آب مصرفی در هر با 
تيمار )ميانگين سه تکرار( تعيين گردید. تجزیه آماري با نرم افزار 

mSAS  انجام  1کمترین تفاوت معنی دارو مقایسه ميانگين با آزمون
 شد.

 

 نتایج و بحث
نتایج ( آمده است. 1تجزیه آماري اطالعات دو ساله در جدول)

ها نشان داد که عملکرد محصول در سطح یک تحليل دادهتجزیه و 
درصد تحت تأثير عوامل آزمایش یعنی تيمارهاي شروع آبياري قرار 

(. نتایج مقایسه ميانگين نشان داد که بيشترین 1گرفته است )جدول 
مقدار عملکرد محصول در تيمار شروع آبياري در ابتداي مرحله غنچه 

شروع . البته عملکرد این تيمار با تيمار (3( بوده است )جدول I2دهی )
دار ، تفاوت آماري معنی(I1)آبياري یک هفته قبل از غنچه دهی 

( تيمارهاي آبياري موجب 1به استناد جدول)نداشته است. درمجموع 
تفاوت آماري معنی دار در سطح یک درصد در چين یک، چين دو، 

وزه و کيل عملکرد کل و زودرسی و در سطح پنج درصد در وزن ق
( آبياري در مرحله غنچه دهی 3داشتند. در مقایسه ميانگين )جدول 

ا ببيشترین تأثير را در عملکرد چين اول داشته است. البته این تيمار  
تيمار شروع آبياري یک هفته قبل از غنچه دهی هم گروه شده است. 
با این وجود شروع آبياري از زمان غنچه دهی از نظر عددي عملکرد 

کيلوگرم در هکتار(. با توجه به نتيجه  430االتري داشته است)حدود ب
 ،مشابه در عملکرد کل وش، به نظر می رسد حتی تنش یک هفته اي

نيز می تواند با تحریک رشد زایشی  ،از طریق تاخير در شروع آبياري
وقوع بارندگی هاي  الًموجب افزایش عملکرد کل وش گردد. احتما

نسبت به  1326ام ماه هاي فصل بهار و تابستان هر چند ناچيز در تم
، موجب رشد رویشی مناسب بوته ها در زمان تشکيل 1329سال 

                                                                 

1- LSD 

(. با توجه به عدم وجود اختالف معنی دار 1غنچه ها شده است )شکل
آماري ناشی از تاثير اکثر تيمارهاي آبياري بر وزن قوزه ها، رشد 

محل بالقوه تشکيل گل رویشی مناسب به معنی ایجاد تعداد بيشتري 
 نتيجه تعداد قوزه هاي باز شده، است.  و در

درصد زودرسی محصول تحت تأثير تيمارهاي شروع آبياري قرار 
(. نتایج نشان داد 1گرفته و در سطح یک درصد معنی دار بود )جدول 

که از نظر عددي بيشترین مقدار درصد زودرسی محصول در تيمار 
درصد  2/29با مقدار   (I1)از غنچه دهی یک هفته قبل  آبياري شروع

، داراي تفاوت  I6و   I2(. البته این تيمار با تيمار 3اتفاق افتاد )جدول 
زیرا پنبه گياهی با رشد نامحدود با دوره گلدهی  دار آماري نبود.معنی

طوالنی )در شرایط ایران گلدهی پنبه حدود دو ماه بوده و هر بوته در 
يد می کند( است. مدیریت آبياري عالوه بر گل جدید تول 1-1روز 

تاثير در زمان شروع گلدهی، در تعداد گل هاي توليدي هر بوته و 
ریزش گل هاي اضافی نيز )مازاد بر توان حفظ گل توسط بوته( موثر 
است. با توجه به عدم تشکيل همزمان گل روي بوته، مزرعه پنبه در 

مدیریت آبياري موجب  چند نوبت برداشت می شود. لذا برآیند اثر
تغيير نسبت محصول برداشت شده در چين اول به کل محصول 

در سال هاي اخير برداشت شده از مزرعه )تعریف زودرسی( می گردد. 
به دليل کمبود کارگر جهت برداشت محصول، گرایش به برداشت 
مکانيزه افزایش یافته است. یکی از پارامترهاي مهم در رضایت 

داشت محصول با کمباین، همزمان رسی یا باز شدن کشاورزان از بر
قوزه ها در بازه زمانی کوتاه است. با مدیریت زمان و مقدار آب آبياري 

  مزرعه پنبه، می توان تا حد زیادي روي این پارامتر تاثير گذاشت.
( زمان شروع آبياري روي وزن قوزه در سطح 1به استناد جدول )

( 3)جدول کمترین وزن قوزه است. پنج درصد اثر معنی دار داشته 
( است. این فاکتور در I6مربوط به تيمار شروع آبياري در اوج گلدهی )

کنار تعداد قوزه هاي قابل برداشت نقش تعيين کننده اي در عملکرد 
یکی از هدف هاي اصلی آبياري، تامين رطوبت دارد. به همين دليل 

این ترتيب حتی در  الزم براي رشد قوزه و افزایش وزن آن است. به
 مناطق مروب نيز تنش مزرعه پنبه در اوج گلدهی مجاز نيست.

بيشترین کارآیی مصرف آب  در سال اول و دوم به ترتيب مربوط 
دليل اصلی تفاوت  (. 1و شکل  4بود )جدول   I2و   I4به  تيمار 

کارآیی مصرف آب طی دو سال زراعی تفاوت نياز آبياري مزرعه در 
اکنش مناسب بارش هاي بهاره و تابستانه در سال اول دو سال و پر

اجراي تحقيق بود. در سال دوم هر چند مجموع آب آبياري و باران 
موثر کمتر از سال اول بود اما عملکرد کل وش آن کاهش 
چشمگيري نداشته است. با توجه به  محاسبه آب مورد نياز کرت ها 

 يک قبل از آبياربر اساس کمبود رطوبت خاک و تفاوت رطوبت خا
در تيمارهاي مختلف )به دليل تفاوت زمان شروع آبياري( مقدار آب 

آبياري مصرف شده در هر آبياري نيز متفاوت بوده است. لذا تفاوت  
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به هر  دو تيمار فوق از نظر کارآیی مصرف آب رخ داده است.  022/0
 لحال تحليل کارآیی مصرف آب پنبه در مناطق مرطوب نظير شما

باید با احتياط و دقت بيشتري صورت گيرد. در  ان و استان اردبيلایر
، مزارع تابستانهاندک  بهاره و خوب این مناطق به دليل بارش هاي 

محصول قابل قبولی توليد نموده و کارآیی  ،یا کم آبياري شده دیم

معموال بيش از مزارع آبی محاسبه  ،مصرف آب با احتساب بارش موثر
مناطق بهتر است به جاي کارآیی مصرف آب،  در این می گردد.

واحد آب مصرفی( مالک از کارآیی اقتصادي مصرف آب)سود ناشی 
  ارزیابی قرار گيرد.

 

 مرکب نتایج دو ساله عملکرد و اجزای عملکرد پنبهتجزیه واریانس)میانگین مربعات (  -2جدول 
 درجه منابع تغيرات

 آزادي

 چين
 اول

 چين
 دوم

 عملکرد
 کل

 ددرص
 زودرسی

 وزن
 قوزه

 درصد
 کيل

 سال
1 ** 2252223 

**961312 
**12125025 ns 52/26 

**13/4 
**6/124 

 تکرار*سال
4 

* 349640 
** 219644 **223323 

** 54/302 ns 12/0 ns 06/0 

 تيمار
2 

** 1650424 
** 115626 

**3453114 
** 69/94 

*10/0 *96/1 

 تيمار * سال
2 ns 153144 

**125596 
** 429436 

** 26/131 ns 02/0 ns 62/0 

 خطا کل
10 115415 12292 134109 51/15 065/0 203/0 

C.V 
 1/13 1/36 9/11 9/4 3/2 1/1 

nsمعنی دار در سطح احتمال یک درصد **         = معنی دار در سطح احتمال پنج درصد * = عدم معنی دار بودن =  

 

 عملکرد پنبه در تیمارهای مختلف شروع آبیاری مقایسه میانگین عملکرد و اجزای -3جدول  
 چين اول تيمار

Kg/ha 

 چين دوم

Kg/ha 

 عملکرد کل

Kg/ha 

 زودرسی
% 

 وزن قوزه
gr 

 کيل
% 

I1 ab 3159 ab 412 ab 3294 a 2/29 a 1/2 a 0/41 

I2 
a 3409 a 241 a 3921 ab 1/22 a 9/4 a 6/41 

I3 
bc 1591 a 602 bc 3396 bc 0/24 a 0/2 a 2/41 

I4 
c1226 a 220 c 3136 c 6/21 a 0/2 abc 0/41 

I5 
d 1955 a 435 d 1414 c 5/59 ab 2/4 bc 2/40 

I6 
d 1500 b 112 e 1919 ab 2/25 b 6/4 c 1/40 

 a 3090 a 631 a 3511 a 9/23 a 1/2 a 1/43 سال اول

 b 1114 a 304 b 1412 a 4/26 b 6/4 b 0/39 سال دوم

 هستند   LSDحداقل در یک حرف مشترک می باشند، فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون اعداد هر ستون که  
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1326ميزان بارندگی  1329ميزان بارندگی 

 
 های آزمایشمیزان بارندگی در سال -1شکل 

 

 

 مقدار آب مصرفی و کارآیی مصرف آب تیمارهای آبیاری در دو سال اجرای طرح -4جدول
 تيمارهاي

 آبياري 

 Kg/m^3   کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد کل وش m3/ha *رآب مصرفیمقدا تعداد آبياریها

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول

I1 2 2 6220 4352 624/0  612/0 

I2 2 2 6240 3552 533/0  213/0 

I3 4 4 2990 4112 692/0  612/0 

I4 3 3 4210 3112 562/0  204/0 

I5 3 3 2100 3662 604/0  406/0 

I6 1 1 4110 1229 495/0  633/0 

 مقدارآب مصرفی با احتساب باران موثر و آبياري قبل از کشت می باشد. *
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26مقدارآب مصرفی  29مقدارآب مصرفی 
26کارایی مصرف آب        29کارایی مصرف آب    

تيمار زمان شروع آبياري
I1 I2 I3 I4 I5

 
 با احتساب باران موثر (kg/m^3مقدار آب مصرفی و کارایی مصرف آب ) -2شکل 

 
 

 نتیجه گیری
اي تاثيرگذار بر طور کلی زمان شروع آبياري یکی از فاکتورههب

روي عملکرد و بعضی دیگر از صفات گياه از جمله زودرسی محصول، 
وزن قوزه و درصد کيل الياف بود. طبق نتایج بدست آمده تاخير در 
شروع آبياري باعث افت عملکرد، وزن متوسط قوزه و همچنين درصد 

 غنچه از قبل هفته یک آبياري کيل الياف می گردد. دو تيمار شروع
داراي ( I2) دهی غنچه مرحله ابتداي در آبياري و شروع (I1) دهی

شود زمان شروع آبياري داري نبودند، از این رو توصيه میتفاوت معنی
 غنچه ، مرحلهو حتی مازندران و اردبيل مزارع پنبه در استان گلستان

)در صورت سبز یکنواخت بذر و رشد طبيعی بوته ها(.  باشد( I2) دهی
آبياري مزارع پنبه در مناطق مرطوب نظير شمال ایران مدیریت البته 

با مناطق خشک کشور تفاوت اساسی دارد، در استان گلستان و در 
شرایط نرمال آب و هوایی تاخير در آبياري تا شروع گلدهی استراتژي 
شناخته شده اي بين کشاورزان استان است. با این حال در سال هاي 

و کاهش بارش هاي بهاره آبياري  اخير به دليل افزایش شدت خشکی
هاي  سبک مزارع پنبه از کاشت تا شروع گلدهی به رشد متوازن بوته

کمک می کند. با توجه به تاثير پذیري شدید پنبه از اقليم و  پنبه
گمراه  ،نتایج تحقيقات کشورهاي مختلف تعميم ،موقيعت جغرافيایی

در استان هاي  کننده خواهد بود. حتی به دليل تفاوت رقم کشت شده
، استفاده از مطالعه محققان سایر استان ها نيز با پنبه خيز کشور

احتياط انجام می شود. با این حال بررسی منابع علمی در جهت گيري 
انجام مطالعات و اتخاذ تصميم در موارد خاص بسيار مفيد خواهد بود. 

ري تاخير در آبيا ،در داراب فارسنيز ( 1362شاهرخ نيا و قاسمی )
را جایز ندانسته و شروع آبياري  1-جی-ارقام هوپی کاال و آکاال اس

 را بعد از شکرآب توصيه کردند. 

 

 تشکر و قدردانی
از موسسه تحقيقات پنبه کشور و پرسنل ایستگاه تحقيقات پنبه      

هاشم آباد گرگان براي تامين امکانات اجراي این پژوهش و تکنسين 
آگوشيده به خاطر همکاري، صميمانه محترم جناب آقاي غالمرضا 

 سپاسگزاري می گردد.

 

 نابعم
 ی آبياريعلوم و مهندس. مجله تأثير زمانی چند مالچ روي خصوصيات فيزیکی خاک. 1392 ، م.ر.نوري امامزاده یی قربانی، ب و  .،احمدي مقدم، ز-1

 .122-149(: 1) 39 .اهواز
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