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 يدهچک
  

 مؤثر يها از گام شود.ل يه و تحليکود تجز -ن آبيروابط ب که از استين مختلفت آب و کود در مناطق يريمد يساز نهيبه يبرا
واکنش عملکرد پنبه تحت  يبررس يبرا. استعملکرد  -کود - آبد ين توابع تولييتع ،کود و عملکرد، درک بهتر روابط آب يبرا
 %،۳۶ %،۰ يش با شش سطح آبين آزماياجام شد. در گرگان ان ۱۳۹۱ يسال زراع در يشيو مصرف کود، آزما ياريتوأم آب ريتأث

گلستان و  يها به نام پنبهو دو رقم  ياز کودي% ن۱۰۰% و ۶۶%، ۳۳%، ۰ و چهار سطح کود ياز آبي% ن%۱۳۲، ۱۰۰ %،۸۸ %،۶۶
 ساده، يد از سه تابع خطين تابع تولين بهترييجهت تع با سه تکرار انجام شد. يخرد شده نوار يها کرتدر قالب طرح  ۵۵۷ب

ج ينتا بيايارز .قرار گرفتند يابيارز مورد سنجش ود يج حاصل از برازش توابع توليو درجه دوم استفاده شد و نتا يتميلگار
 برابر بيترت به ME و  RMSE،R2 ،EF يآمار يها مشخصهنشان داد که  رقم گلستان يتميلگار ديتول تابعحاصل از برازش 

داد که  نشان يتميو درجه دوم با تابع لگار يتوابع خط يآمار يها سه مشخصهيمقادست آمد.  هب ۳۳/۰و  ۰۰۷/۰، ۸۶/۰، ۱۲/۰
معادله گر ياز طرف دو  دينما يم يساز هيتر شب قيکود، عملکرد رقم گلستان را دق - ر مختلف آبيمقاد يبه ازا يتميتابع لگار

عملکرد رقم  يساز هيدرخصوص شبد يتابع تول نيتر فيعنوان ضع هب ۰۶/۱و  ۰۹/۰، ۷۳/۰، ۵۵/۰ ريمقاد ب بايترت م بهدودرجه 
با رقم گلستان  يج مشابهينتا ها، شاخص متفاوت رير در مقادييرغم تغ يعل، ۵۵۷رقم ب يج براين نتايانتخاب شد. اگلستان، 

، يآب ازين ۰%( ۱W و افت نمود)ياز، آب درين% ۳W )۳۶ رمايب در تيترت به ۵۵۷رقم گلستان و ب يمصرف آب برا ييکارا .داشت
 يمصرف باالتر ييکارا يدارا ۵۵۷ن رقم گلستان نسبت به رقم بيدست آمد و همچن هب )نشد ياريم و آبيصورت د هکاشت ب

 .بود
  

  .مصرف آب يي، کاراکود - آبد يتابع تولپنبه،  ،يساز نهيبه :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 اد استيار زيبس ياهان زراعير رشد و نمو گب مؤثرعوامل 

 ن نقش رايشتريب ،ييآب و مواد غذا ،ن عوامليان ايماز  که
است که  هعات نشان دادل. مطادارند يثمردهو  در رشد

زان يزمان و م پاسخ بهمختلف در  ياهان زراعيعملکرد گ
است که  ياهانيمتفاوت است. پنبه از جمله گ يافتيآب در

نشان  يمتفاوت يها پاسخ يافتيزان و زمان آب دريبه م
 ،متفاوت يدو سال زراع يط .)۱۳۸۳ ،يقربان( دهد يم

اکرا و  يپنبه (ساحل، سادند که عملکرد سه رقم کرگزارش 
ن ياز ب(ر ير از تشت تبخيتبخ% ۷۵مار ي) در ت۸۱۸-۳۱۳

ن مقدار را به يشتريب )کامل ياريتا آب ياريآب کم يمارهايت
ز ي) ن۱۳۸۹( ينوده ياکبر خود اختصاص داده است.

ان اهيگ ييمواد غذان يتأم. کردد ييتأ را مشابه يروند
 يدهزدر رشد و با مؤثرگر از عوامل يد يکي ،يزراع

از يمورد ن يين عناصر غذاي. از باست يمحصوالت زراع
 ييسزا هب ريتأثتواند  يتروژن خاک مين کمبود نيتأماه، يگ

، کارلن و روسلداشته باشد ( يعملکرد محصوالت زراعدر 
م بر رشد يمستق ريتأثاز آب و کود ين نيتأماگرچه . )۱۹۸۷

از آب و کود، نه تنها يش از حد نين بيتأماما  ،دارداه يگ
تواند باعث کاهش  يبلکه م ،دهد يش نميعملکرد را افزا

شود  ياه سبب ميش از حد گيب ياريشود. آبز ينعملکرد 
اه دچار يده و تنفس گتمام منافذ خاک از آب اشغال ش

سبب کنترل رشد  يم رطوبتياختالل شود. تنش مال
ک يرا تحر يشيو رشد زا شود يم اه پنبهيگ يشيرو

 يشيد بر رشد رومازا يمواد فتوسنتز ،جهيدر نت؛ کند يم
 شودشتر يها ب ت حمل مواد به غوزهيشود که ظرف يسبب م

، حاتماچرارس و يابد (آيش يو عملکرد پنبه دانه افزا
در مورد  زان رطوبت و عملکردين ميرابطه ب نيا .)۱۹۹۱

از يش از حد نين بيتأمز صادق است. ين يين مواد غذايتأم
باعث از  و يشيش رشد رويافزاسبب  ،اهيگ يبراتروژن ين
شود.  يم يشيد رشد زاياه در تولين رفتن تعادل گيب

در  يشيش از حد رشد رويش بياز افزا يناش يخطرها
ش يش بيافزا ،ن مناطقياست. در ا شتريبمناطق مرطوب 
اه يگ ط اطرافيمحشود  يسبب م ،انداز هياز حد سطح سا

 ها ها و آفت يماريرشد ب يرا براط يو شرا اشدمرطوب ب
به تروژن ينوجود  )۱۹۹۶( هرن که يطور هب کند؛ا يمه

شدن دوره رشد  يباعث طوالنرا اه ياز گيش از نيمقدار ب
ل يدل جه عملکرد پنبه، بهيکند که در نت يعنوان م يشيرو

 تروژنينابد. کاربرد ي يها کاهش م غوزه يدگيش پوسيافزا

ش يافزا يا در مقابل تنش خشکرها  بسته شدن روزنه ،کم
کاهش عملکرد محصول را به دنبال  ،جهيو در نت دهد يم

 آثاراست که  ين در صورتيا ).۱۹۹۵نر، چشمار(دارد 
تا  بر عملکرد تروژنيآب و کود نتوأمان  يريکارگ هب

 ريتأثتروژن يکود ن يريکارگ هب تر است. دهيچيپ يحدود
و  اداجم( کند يجاد ميمصرف آب ا ييدر کارا ييبسزا

شود  يز سبب مياه نيبه موقع گ ياريآب. )۲۰۱۰مدحج، 
راسک و همکاران، ابد (يش يمصرف کود افزا ييکارا

مصرف  ياديآب ز ،رشد يياه در دوران ابتداياگر گ ).۲۰۰۵
ش ياه افزايگ يشيشود که رشد رو يسبب م ن عمليکند، ا

نه تنها  ،مواقع ني. در امختل شوداه يگ يشيابد و رشد زاي
بلکه باعث  ،ستيناه ي) به نفع گتروژني(ن يکود ازين نيتأم

 يشيو زا يشين رشد رويشتر در روند تعادل بياختالل ب
ن يشتر از روابط بيب يامروزه آگاه ،لين دليبه همد. شو يم

تواند باعث  ينه تنها م ،اهياز گيمورد ن ييآب و مواد غذا
هنگفت در  يها نهيبلکه هز ،اه شوديش عملکرد گيافزا
 يريصورت چشمگ هاه را بيگ يمصرف ين نهادهايتأم

د آب، کود و عملکرد يمعادالت توابع تول کاهش دهد.
مواد  ،ن آبيبه درک بهتر روابط ب يانيتوانند کمک شا يم

) ۱۳۹۰(و همکاران  يصالح ند.کناه يعملکرد گ و ييغذا
 ينيب شين پيند که بهترکردعنوان  يپژوهشضمن انجام 
زان آب يو م ياريآب آب يشور ها به واسطيعملکرد کوش

 ،ياز طرف است.توسط تابع درجه دوم انجام شده  يکاربرد
پاسخ  سطوح همانگر يتواند ب يعملکرد م هم يها نقشهيه ته

 ،يطين شراير مختلف آب و کود باشد. در چنيمقاد يبه ازا
ر ير آب و کود به مقادين کردن مقاديگزيتوان با جا يم
ا يمحصول کوش هم يمنحنافت. يکسان عملکرد دست ي

را در  يزان آب کاربرديو م يتوان شور ينشان داد که م
کسان يحصول به عملکرد  يها برا رات آنيياز تغ يا دامنه

تاکنون  ).۱۳۹۰و همکاران،  ين کرد (صالحيگزيجا
 رب کود توأمان تنش آب و ريتأث يرو يمطالعات محدو

  است.پنبه گزارش شده  اهيگ
زمان  يد همن تابع تولين بهتريين پژوهش تعيهدف از ا

ن پژوهش يج اين نتاياه پنبه بوده است. همچنيکود گ - آب
ر مناسب آب و يص مقاديبه تخص يديد جديتواند د يم

از  يرينه عملکرد داده و جلوگيبه سطح يايکود جهت اح
 يگر صرفه اقتصاديعبارت د هدر رفت آب و کود و به

  کاشت پنبه را به دنبال خواهد داشت.
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  ها مواد و روش
بهشت تا يارد يابتدا( ۱۳۹۱زراعي  در فصل پژوهشاين 

آباد واقع در  در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشمل آبان) ياوا
غربي شهرستان گرگان با طول  كيلومتري شمال ۱۱

دقيقه شرقي و عرض  ۳۶درجه و  ۵۵جغرافيايي 
 دقيقه شمالي با ارتفاع متوسط ۵۱درجه و  ۳۶جغرافيايي 

 هقبل از كشت از قطعشد.  انجام ايمتر از سطح در ۱۳
و در طول مزرعه متري  سانتي ۰-۳۰مورد نظر و از عمق 

 وسته)ير هفت و هشت به هم پي(مس يضربدرصورت  به

 يآور جمع يها که نمونه يا گونهبه  ؛خاك تهيه شد هنمون
نظر باشد و مصرف كودها  کل قطعه مورد هکنند انيشده ب

 يکيزيف ي. پارامترهاانجام شدبراساس نتايج آزمون خاك 
ل بافت خاک، وزن مخصوص يخاک از قب ييايميو ش

، يپژمردگ هو نقط يت زراعي، درصد رطوبت ظرفيظاهر
از دو  يريگ ته خاک قبل از کشت با نمونهيديو اس يشور

 يريگ اندازه يمتر يسانت ۳۰-۶۰متر و  يسانت ۰- ۳۰عمق 
خاک در جدول  ييايميو ش يکيزيف هاي ويژگيج يشد. نتا

 ارائه شده است. ۱
  

  شيخاک مورد آزما ييايميش و يکيزيف هاي ويژگي -۱جدول 
  عمق خاک

 (Cm)  
  شوري بافت خاک

dS.m-1 
pH وزن مخصوص ظاهري  

 (g.cm-3) 
 F.C رطوبت وزني در

(%) 
  P.W.P رطوبت وزني در

(%) 
 ۲/۱۴ ۳/۲۸ ۵۲/۱ ۷/۷ ۱/۱ لومي رسي سيلتي ۳۰-۰

  ۴/۱۴ ۵/۲۸ ۴۸/۱ ۷/۷ ۰/۱ لومي رسي سيلتي ۶۰-۳۰
 

 يخرده شده نوار يها ش درقالب طرح کرتين آزمايا
 عنوان به يل با سه تکرار اجرا شد. تنش آبيفاکتور صورت به

 يعنوان عوامل فرع هکود و رقم ب يمارهايو ت يعامل اصل
، ۱W شامل شش سطح يآب يمارهايدر نظر گرفته شدند. ت

۲W ،۳W ،۴W ،۵W  ۶وW )۰،% ۳۶،% ۶۶،% ۸۸،% ۱۰۰ ،%
 ياز کودين براساس يزان کود مصرفيو م )ياز آبي% ن۱۳۲

که  ،ياز کوديدرصد ن ۱۰۰و  ۶۶، ۳۳ب بدون کود، يترت به(
انتخاب  )اند دهنشان داده ش ۴Nو  ۱N ،۲N ،۳Nب با يترت به

 يارانب ياريستم آبيبا استفاده از س يرايآب شدند.
ن و يزم ياز کوديبراساس ن يدهو کودنجام ا يا شاخه تک

ن داده شد. عمق آب يصورت سرک به زم دو مرحله به يط
ه نصب يسه پا يروکه  ييها يتوسط قوط ،ياريبعد از هر آب

 ،پخش آب يکنواختي يشد. برا يم يريگ اندازه ،شده بود
آرامتر،  يعت هوايل وضيدل هب ،ت شبادر ساع ياريآب

و قبل از طلوع  ياريرفت. حجم آب بعد از آبيپذ يصورت م
 يمارهايت .شد يانجام مر ياز تبخ يريل جلوگيدل هآفتاب ب

 يلوله اصل يطول خط يشش نوار در راستا شامل يآب
ب با توجه به ين ترتيرا به ايز ؛انتخاب شدند يخط ياريآب

پخش آب با فاصله گرفتن از خط لوله عمق  يمثلث يالگو
که نوار  ييشود تا جا يافته و تنش اعمال ميکاهش  ياريآب

ها قرار  شتر از شعاع پاشش آبپاشيب يا در فاصلهکه ششم 
 براساس ياريزمان آبه است. کردافت نيدر يآب ،گرفته

 )۵W(از نوار دوم  يريگ خاک با نمونه يوزن ن رطوبتييتع
ز براساس عمق مورد ين ياريشد. مدت زمان آب يمشخص م

) و شدت پاشش ۵Wدر نوار دوم ( يت زراعياز تا ظرفين
کود و رقم  يمارهايت شد. ين نوار محاسبه ميآبپاش در ا

ن يا وانتخاب  ياريآب يو عمود بر نوارها يصورت نوار هب
از در هر تکرار قرار داده شدند.  يتصادفصورت  هنوارها ب

به ابعاد  ييها کرت ،هم صورت عمود بر هن نوارها بيبرخورد ا
بهشت يارد ۲۵خ ي. کشت پنبه در تارجاد شديمتر ا ۳×۵/۲

 ۷۵ف يرد همتر و فاصل يسانت ۲۵بوته  هو به فاصل۱۳۹۱
خط کاشت در نظر  ۴هر کرت  يبراانجام و متر  يسانت

عنوان  به ين دو خط کشت کنارين بيگرفته شد که از ا
ن عملکرد در نظر ييتع عنوان بهه و دو خط وسط يحاش

ب در يترت ن و بهيدو چ يبراعملکرد پنبه دانه  گرفته شد.
ن يدر ا و نييتعف وسط ياول مهر و آبان و از دو رد

استفاده شد.  کود -آبد ين تابع تولياز روش تخم پژوهش
مقدار آب  ريتأثرات عملکرد محصول را تحت يين تابع تغيا

ن معادله يا يدهد. شکل کل ينشان م يو کود مصرف
  :است )۱( معادله صورت به

Y = f (AW, F) )۱(                                                
 AW، ر هکتارعملکرد پنبه دانه برحسب تن ب Y ،که در آن

بر  يکود مصرف Fمتر و  يليبر حسب م يزان آب مصرفيم
د پس يتوابع تول .بيضر f، ر هکتار استبلوگرم يحسب ک
و  MINITABافزار  ها و با استفاده از نرم داده يآور از جمع

 يبرا ،. سپسندبرآورد شد )۴( و )۳(، )۲( به فرم معادالت
 يها از شاخصه ،ن معادالتينه اين بهييو تع يل آماريتحل
  استفاده شد. )EFو  RMSE ،R2 ،ME( يآمار
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)۲(   =   +     +     
)۳(   =   +           

)۴(   =   +     +      +    +     +       
زان خطا در محاسبات مدل و برآورد دقت يبرآورد م براي

هاي آماري ريشه ميانگين  از آزمون يساز هيمدل در شب
 ME))، حداكثر خطا ۵( معادله( RMSEمربعات خطا 

)) ۱۷( معادله( EFسازي  )) و كارايي مدل۱۶( معادله(
ن يانگيشه مير يرامورد استفاده ب معادله .استفاده شد
  :استر يزبه شکل ) RMSE( مربعات خطا

)۵(      =  ∑(  −   )   

 Oi، ر محاسبه شده توسط مدليمقاد Pi ،معادلهن يدر ا
  .است ها هتعداد مشاهد N و يواقعر يمقاد

  )MEحداکثر خطا (
)۶(    =        |  −   | 

  )EF( يساز مدل ييکارا

)۷(    = (∑       − ∑       ) ∑         

 يساز هير شبيمقاد يابيسه و ارزيمقا يبرا ،پژوهشن يدر ا
  استفاده شد.  ن)يين (تعييتبب ياز ضر يشده و واقع

)۸(  
  =   ( −   )( −   )   ( −   )  ( −   )   

  
  ج و بحثينتا
 صورت بهپنبه اه يگ کود - آبد ين توابع توليج تخمينتا

ارائه شده  ۲و درجه دوم در جدول  يتميساده، لگار يخط

و درجه  يتميساده، لگار ين توابع خطييب تعيضر است.
و  ۷۳/۰و  ۸۶/۰، ۷۲/۰ب يترت رقم گلستان به يدوم برا

 ۶۳/۰و  ۷۲/۰، ۷۰/۰ب برابر يترت به ۵۵۷رقم ب يبرا
د يدست آوردن توابع تول ه. پس از بدست آمد هب

ک از يد. هر شن ييتع يابيارز يبرا يآمار يها شاخص
و با توجه به  شدند يابيارز صورت جداگانه هد بيتوابع تول

رتبه اول تا چهارم را به خود  ،دست آمده هجه بينت
به خود  يکه رتبه بهتر يجه تابعياختصاص دادند. در نت

 د انتخاب شد کهين تابع توليوان بهترعن هد بااختصاص د
 يبرا ؛ارائه شده است ۳ک رقم در جدول يبه تفک آن جينتا

ن باشد يشتريب) يب همبستگي(ضر ۲Rکه  يمثال به مدل
ب ين ضريکمتر يکه دارا يک نسبت داده شد و مدليرتبه 

ت حاصل يرتبه چهارم داده شد. در نها ،بود يهمبستگ
ن رتبه را يکه کمتر يمدل ها محاسبه شد و جمع تمام رتبه

جدول ( ندد انتخاب شدين تابع توليعنوان بهتر هب داشت،
ب نشان داد که قدرت برازش تابع يسه ضراي. مقا)۳

است که  ين در صورتيشتر است. ايب يتميلگار
ن يبهتر عنوان بهتابع درجه دوم را  يمتعدد گران پژوهش
و مقدار آب  ي، شورن عملکرديب هرابط يبررس يتابع برا

 ،تا و همکارانيدان کردند (يخاک گندم، ذرت و پنبه ب
را  درجه دوم) تابع ۱۳۹۰( و همکاران يصالح ).۱۹۹۸

 يمعرفا يکوش يخشک -يشورد ين تابع توليعنوان بهتر به
  ند.نمود

  

  
  فلرقم پنبه با استفاده از توابع مخت دو يمصرف کود - آبد يب توابع توليضرا -٢جدول 

  متغير
  ۵۵۷رقم ب  رقم گلستان

  تابع درجه دوم  تابع لگاريتمي  تابع خطي  تابع درجه دوم  تابع لگاريتمي  تابع خطي
              

  - ۹۷/۱  -۳۶۷/۰  ۶۲/۲  - ۳۵/۶  - ۵۸/۱  ۳/۲  ثابت
AW ۰۰۴۰۱/۰  -  ۰۵۰۱/۰  ۰۰۲۱۷/۰  -  ۰۲۳۹/۰  

F  ۰۰۱۶۹/۰-  -  ۰۰۵۸۱/۰-  ۰۰۲۲۴/۰-  -  ۰۰۹۶۸/۰  
Ln AW -  ۴۹۵/۰  -  -  ۲۸۶/۰  -  

Ln F  -  ۰۰۸۸۴/۰-  -  -  ۰۱۵۸/۰-  -  
AW2  -  -  ۰۰۰۰۵۸/۰-  -  -  ۰۰۰۰۲۴/۰-  

F2  -  -  ۰۰۰۰۶۹/۰  -  -  ۰۰۰۰۲۶/۰  
AW*F  -  -  ۰۰۰۰۳۹/۰-  -  -  ۰۰۰۰۳۹/۰-  
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 توابع مختلف دو رقم پنبه يآمار يها شاخصه يابيارز - ٣جدول 

  شاخص آماري
  ۵۵۷رقم ب  رقم گلستان

  تابع درجه دوم  تابع لگاريتمي  تابع خطي  تابع درجه دوم  تابع لگاريتمي  تابع خطي
RMSE ۴۹/۰  ۱۲/۰  ۵۵/۰  ۳۰/۰  ۰۹/۰  ۷۴/۱  

  ۳  ۱  ۲  ۳  ۱  ۲  رتبه
R2  ۷۲/۰  ۸۶/۰  ۷۳/۰  ۷۰/۰  ۷۲/۰  ۶۳/۰  

  ۳  ۱  ۲  ۳  ۱  ۲  رتبه
EF  ۰۰۰۰۲/۰-  ۰۰۰۷۰۲/۰  ۰۹۶/۰-  ۰۰۰۳۳/۰-  ۰۰۱۷/۰  ۴۱۸/۰  

  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱  ۲  رتبه
ME ۲۰۹/۱  ۳۳/۰  ۰۶/۱  ۷۸/۰  ۲۳۹/۰  ۰۱/۳  
  ۳  ۱  ۲  ۲  ۱  ۳  رتبه

  ۱۱  ۴  ۹  ۱۱  ۴  ۹  بندي مجموع رتبه

  )WUEکارايي مصرف آب (
ن ييمهم در تع يپارامترهااز جمله مصرف آب  ييکارا

  است. يدات کشاورزيآب در تول مؤثربخش 
در  بررسي کارايي مصرف آب رقم گلستانج حاصل از ينتا

بيشترين کارايي مصرف آب در د که ده يمنشان  ۴جدول 
 ۱/۱با مقداري برابر  افت نمود)ياز، آب دري% ن۲W )۳۶تيمار 

دست آمد، اين در حالي است که  کيلوگرم بر مترمکعب به
 افت نمود)ياز، آب دري% ن۴W )۸۸بيشترين عملکرد در تيمار 

حاصل شد. همچنين کمترين کارايي مصرف آب در تيمار 
۶W )۱۳۲۷/۰با مقداري برابر  افت نمود)ياز، آب دري% ن 

اني و همکاران دست آمد. قرب کيلوگرم بر مترمکعب به
) روي پنبه در اقليم گلستان نتايج مشابه را تأييد ۱۳۸۲(

  کردند.
آمده  ۵در جدول  ۵۵۷نتايج کاريي مصرف آب در رقم ب

است. بررسي مقادير کارايي مصرف آب در رقم گلستان در 
است و بيانگر اين  ۵۵۷تمامي سطوح آبي بيشتر از رقم ب

مترمکعب آب مطلب است که رقم گلستان به ازاي هر 
عملکرد بيشتري توليد  ۵۵۷مصرفي نسبت به رقم ب

  تر است. عبارت ديگر پرمحصول شود؛ به مي

  
 تکرار)) ٣ن يانگي(م ياز کوديدرصد ن ١٠٠و  ٦٦، ٣٣ ي(سطوح کود يمصرف آب رقم گلستان حالت کل ييکارا - ٤جدول 

يآب يمارهايت  ETc (mm) Y (kg.ha-1) WUE (kg.m-3) 
۱W ۱/۲۶۴  ۲۷۷۰ ۰۵/۱  
۲W ۴/۳۳۲  ۳۶۵۰ ۱/۱  
۳W ۲/۳۹۲  ۴۰۹۰ ۰۴/۱  
۴W ۵/۴۳۵  ۴۰۴۶ ۰۲/۱  
۵W ۷/۴۵۸  ۴۰۴۰ ۸۸/۰  
۶W ۷/۵۲۲  ۳۶۷۰ ۷/۰  

  
 تکرار) ٣ن يانگي(م ياز کوديدرصد ن ١٠٠و  ٦٦، ٣٣ ي(سطوح کود يحالت کل ٥٥٧مصرف آب رقم ب ييکارا - ٥جدول 

يآب يمارهايت  ETc (mm) Y(kg/ha) WUE(kg/m3) 

۱W ۱/۲۶۴  ۲۸۶۰ ۰۸/۱  
۲W ۴/۳۳۲  ۳۱۸۰ ۹۵/۰  
۳W ۲/۳۹۲  ۳۴۴۰ ۸۷/۰  
۴W ۵/۴۳۵  ۳۷۰۰ ۸۴/۰  
۵W ۷/۴۵۸  ۳۴۵۰ ۷۵/۰  
۶W ۷/۵۲۲  ۳۳۱۰ ۶۳/۰  
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ش مقدار آب يبا افزا يدر هر سطح کود يطور کل هب
ش ي، عملکرد پنبه افزاياز آبيدرصد ن ۸۰تا حدود  يمصرف

عملکرد پنبه  يش آب مصرفيابد و از آن به بعد با افزاي يم
سه عملکرد يابد. مقاي  يکاهش م يسطوح کود يدر تمام

 ،يزان کود مصرفيش ميبا افزا، يپنبه در هر سطح آب
ن عملکرد ين و کمتريشتريکه ب يا ؛ به گونهابدي يکاهش م
از ين %۱۰۰مار بدون کود و يدر ت يسطوح آب يدر تمام

دو عامل مورد بحث  آثار يبررس يبرا حاصل شد. يکود
ک از يهر  ينيگزين دامنه جاييو تع )يآب و کود مصرف(

 يتوان از منحن يم ،کسانيحصول به عملکرد  يعوامل برا
 هدهند محصول نشان هم يمحصول استفاده کرد. منحن هم

است  يآب و کود مصرفبات مختلف يترک يمکان هندس
کنند  يجاد ميد پنبه ايند توليرا در فرآ يکسانيکه عملکرد 

 ،ياز آب مصرف ينيبا مقدار مع. )۴و  ۳، ۲، ۱ يها شکل(
عملکرد کاهش  ،ابديش يافزا يزان کود مصرفيهرچه م

هرچه  ،نيکود معزان يمن با مصرف يابد و همچني يم
ابد. ي يش ميز افزايعملکرد ن ،شتر شوديب يزان آب مصرفيم

از آب و  ير متفاوتيبه عملکرد مشخص مقاد يابيدست يبرا
گر با يد عبارت به ؛ن کرديگزيتوان جا يرا م يکود مصرف

را  يزان کود مصرفيتوان م يم يش مقدار آب مصرفيافزا
  بماند. که عملکرد ثابت يا ؛ به گونهکاهش داد

خطوط هم پتانسيل ترتيب نمودار  به ۲و  ۱هاي  در شکل
هاي گلستان و  عملکرد محصول براي دو رقم پنبه به نام

به ازاي آب و کود مصرفي نشان داده شده است.  ۵۵۷ب
توان به ازاي  شود نقاطي که مي طور که مشاهده مي همان

مصرف آب و کود مختلف به ميزان ثابتي از عملکرد دست 
  يافت.

شترين عملکرد بي هدهند گفتني است بيشينه نمودار نشان
  کمترين عملکرد است. هکنند و نقاط كمينه بيان

  
  گيري نتيجه

اين است که توابع لگاريتمي  هدهند نتايج اين پژوهش نشان
تري نسبت به دو تابع درجه دوم و خطي  بيني دقيق پيش

در  ۵۵۷هاي گلستان و ب از عملکرد دو رقم پنبه به نام
نمايند. منحني  ميشرايط دريافت آب و کود نيتروژن ارائه 

توان آب و کود مصرفي را در  محصول نشان داد که مي هم
ها براي حصول عملکرد يکسان  اي از تغييرات آن  دامنه

 ۵۵۷رقم گلستان و ب مصرف آب در جايگزين کرد. کارايي
دست آمد. همچنين  به ۱Wو  W2در تيمارهاي  ترتيب به

 ۵۵۷بکارايي مصرف آب در رقم گلستان بيشتر از رقم 
که بهتر است در شرايط يکسان از رقم گلستان براي 

  كاشت در شرايط مشابه استفاده شود.
  

  
  محصول رقم گلستان نقشه هم  - ۱ شکل
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  ٥٥٧محصول رقم ب نقشه هم - ٢ شکل

  
  

  
  ٥٥٧نقشه سطوح هم پاسخ رقم ب - ٣ شکل

  

ار)
هکت

بر 
ن 

 (ت
ل 

صو
مح

رد 
ملک

ع
 

ول
حص

د م
کر

عمل
 

ار)
هکت

بر 
ن 

(ت
 

ود
د ک

رص
د

 ي



 گرگاندر » ۵۵۷ب«و » گلستان«کود و کارايي مصرف آب دو رقم پنبه  - تعيين بهترين تابع توليد آب                                                   ٨

  
 ٥٥٧نقشه سطوح هم پاسخ رقم ب - ٤ شکل
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