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  پژوهشي مقاله
 

  پنبه عملکرد ياجزا و عملکرد بر يينشا و ميمستق کشت يها روش و ياريآب تيريمد اثر
 

  ٤حسام يموس و ٣نصرآباد يقربان قربان ،٢يقربان ليخل ،*١يفغان رهيمن
  
  

  دهيچک
  
 و يزودرس عملکرد، شيافزا باعث که است يينشا صورت  به يريتأخ کشت پنبه،سطح زيرکشت  ةتوسع يراهکارها از يکي

 طرح ،منظور نيهم به .دارد يريتأخ يها کشت در يمهم اريبس نقش ،ياريآب حيصح يزير برنامه .شود يم آب مصرف ييکارا
 يها روش .شد اجرا آباد هاشم ةپنب قاتيتحق ستگاهيا در ۱۳۹۸ سال در تکرار ۳ با پالت پياستر ليفاکتور نوع از يشيآزما

 پس ياريآب دور يمارهايت و يفرع عامل عنوان به ميمستق و يينشا کشت يها روش ،ياصل عامل عنوان به ،ياريش و پيت ياريآب
 تشت از شده ريتبخ آب درصد ۱۲۵ ،۱۰۰ ،۷۵ ،۵۰ ،۰ ياريآب مقدار و تشت از يتجمع ريتبخ متر يليم ۱۴۰ ،۱۰۵ ،۷۰ از
 ،يينشا کشت اما ؛نداشت يريتأث ،عملکرد ياجزا و عملکرد بر ياريآب روش داد نشان جينتا بود. يفرع يفرع عامل عنوان به

 کشت به نسبت درصد ۳/۱۱ و ۸/۴ ،۱۸۰ ،۱۴ زانيم به يشتريب آب مصرف ييکارا و غوزه وزن ،يزودرس درصد عملکرد،
 ييکارا و غوزه وزن عملکرد، ،تشت از ريتبخ متر يليم ۱۰۵ از پس ياريآب دور ،ياريآب دور يمارهايت نيب در .داشت ميمستق

 ۱۴۰ و ۷۰ دور يمارهايت به نسبت ماريت نيا عملکرد کهاي  گونه به داشت؛ گريد ماريت دو به نسبت يشتريب آب مصرف
 دور به نسبت ۱۰۵ دور ماريت آب مصرف ييکارا اما ؛بود شتريب درصد ۶/۱۶ و ۲/۸ ،بيترت به تشت از يتجمع ريتبخ متر يليم

 ياجزا بر آن ريتأث اما ؛نداشت عملکرد بر يريتأث ،ياريآب آب مختلف ريمقاد يمارهايت بود. شتريب درصد ۹ زانيم به ۱۴۰
 ۱۰۰ ،۷۵ يمارهايت به نسبت که بود ياريآب آب درصد ۵۰ ماريت به مربوط ،آب مصرف ييکارا نيشتريب .بود دار يمعن ،عملکرد

 ياريآب دور با يينشا کشت مار،يت نيرهتب ،تينهادر .بود شتريب درصد ۸/۶۹ و ۴۳ ،۶/۱۹ ،بيترت به ياريآب آب درصد ۱۲۵ و
 شيافزا باعث ،ميمستق کشت نسبت به يينشا کشت ،نيهمچن .بود ياريآب آب درصد ۵۰ مقدار با تشت از ريتبخ متر يليم ۱۰۵

  .شود يم هيتوص پنبه متيق شيافزا صورت در حال، نيا با ؛ستين صرفه به مقرون ،ياقتصاد نظر از اما ؛شود يم عملکرد
  

  .آب مصرف ييکارا پنبه، عملکرد ،ياريآب دور پنبه، يينشا کشت :يديکل يها واژه
  

اجزاي عملکرد هاي کشت مستقيم و نشايي بر عملکرد و  . اثر مديريت آبياري و روش۱۴۰۰قرباني نصرآباد ق. و حسام م.  فغاني م. قرباني خ. ارجاع:
 .۴۰-۳۱: ۴۱ پنبه. مجله پژوهش آب ايران.
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  مقدمه
 ،يبازرگان و يصنعت ،يشاورزک محصول کي عنوان به پنبه
 افيال از هک است يعيطب فيل نيتر ارزشبا و نيتر مهم

 دست به ١وميپيگوس يعلم نام با ياهيگ ةدان ةپوشانند
 و انسان يبرا يباارزش ييغذا منشأ و افيال منبع و ديآ يم

 به پنبهسطح زيرکشت  ديشد کاهش به توجه با .است دام
 کشت پنبه، کشت بودن نهيپرهز چون يمختلف يها علت

 بودن يطوالن و پنبه يجهان متيق کاهش ب،يرق محصوالت
 عيصنا شدنن  يرسانروز به و محصول برداشت و داشت ةدور

 يبرا پنبه زراعت ر،ياخ يها سال در يجانب و ينساج
 تياهم به نظر اما رد؛ندا ياقتصاد تيجذاب ،کشاورزان

 از استفاده با دارد ضرورت ،يراهبرد محصول نيا ديتول
 يها نهيهز کاهش و ديتول شيافزا يراب ديجد يراهکارها

 کشت راهکارها، نيا از يکي د.شو اقدام محصول نيا ديتول
 زودرس ارقام از استفاده با يينشا صورت به پنبه يريتأخ

 سال سه در پنبه يينشا کشت روش از استفاده .است
 غوزه، متوسط وزن ،ها شاخه شيافزا سبب ،يمتوال

 در .)٢٠٠٣ (کارو، دشو يم درصد ٨٣ تا عملکرد و يزودرس
 يها بوته ،شور ياراض در پنبه يارکنشا يابيارز مطالعه

 غوزه، تعداد ا،يزا يها شاخه ،خرداد ٢٠ در شده يارکنشا
 ٣٠ ينشاها با سهيمقا در يمترک ردکعمل و يزودرس

 در .)۲۰۰۰ همکاران، و ي(طهماسب داشت بهشتيارد
 جينتا ،پنبه متداول و يينشا ،يزودکاشت روش سه ةسيمقا

 دانه، پنبه عملکرد شيافزا سبب يينشا کشت که داد نشان
 شود يم متداول کشت به نسبت غوزه تعداد و وش عملکرد
 ياريآب آب حيصح تيريمد ).٢٠٠٥ همکاران، و (دانگ

 ديتول شيافزا در مهم يها ياستراتژ از يکي عنوان به
 در يمهم اريبس نقش ،پنبه ژهيو به ،يزراع محصوالت

 تياسپل طرح قالب در يپژوهش دارد. يريتأخ يها کشت
 اجرا تکرار سه با کاشمر ةپنب قاتيتحق ستگاهيا در پالت

 سه در ياريآب ريمقاد ،مطالعه مورد ياصل يها عامل که شد
 و تشت از شده ريتبخ آب درصد ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ سطح
 بود. پ)ي(ت يا قطره و ياريش ياريآب روش ،يفرع عامل

 ريمقاد مختلف يمارهايت در عملکرد زانيم داد نشان جينتا
 يمارهايت در يول ندارد؛ يدار يمعن اختالف ،يمصرف آب

 ماريت به مربوط عملکرد مقدار نيشتريب ،ياريآب روش
 بوده هکتار در لوگرميک ۸۸/۳۷۵۵ مقدار با ياريش روش

                                                             
1- Gossypium 

 صورت به يپژوهش ).۲۰۰۷ ،يمهرآباد و (افشار تاس
 کامالً يها بلوک هيپا طرح با خردشده بار دو يها کرت

 در ۱۳۸۶- ۱۳۸۷ يزراع سال در تکرار سه در و يتصادف
 دو که شد انجام گرگان آباد هاشم ةپنب قاتيتحق ستگاهيا

 آب ريمقاد و ياصل عامل ،ياريش و يباران ياريآب روش
 از رشدهيتبخ آب درصد ۱۳۳ ،۱۰۰ ،۶۶ ،۳۳ ،۰ ياريآب

 روش دو نيب که شد گرفته نظر در يفرع عامل ،تشت
 و زهغو در نهدا ادتعد ر،بذ شاخص زه،غو وزن نظر از يرايبآ

 ماا ؛شتدا دجوو يرماآ دار يمعن فتالـخا ،افيال شاخص
 يدار يمعن فختالا ،فايلا دعملکر و وش دعملکر نظراز
 آب مختلف يهارمايت از وش دعملکر انزيم .نشد دهيد
 عملکرد نيترشيب داد ننشا جينتا و گرفت ريتأث يرايبآ

 ۶۰/۱۹۹۶ با ياريآب آب درصد ۶۶ ماريت به مربوط ،وش
 در ).۲۰۱۱ همکاران، و ي(فتح بود هکتار در وش لوگرميک

 ۷۵ و ۵۰ ،۲۵ ،۰ ارمقد به يرايبآ سطح رچها با يپژوهش
 درصد ۷۵ رمايت از دعملکر نيبهتر تشت، از ريتبخ صددر
 مشابه ).۲۰۰۶ همکاران، و (برونسون ستا همدآ ستدبه
 در .کردند گزارش )۲۰۰۶( همکاران و يل را جينتا نيا

 درصد ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ ،۲۵ ياريآب سطح چهار با يپژوهش
 ۱۰۰ ماريت به مربوط ،عملکرد نيبهتر ،تشت از ريتبخ

 جينتا ).۲۰۰۹ همکاران، و (آندر است بوده درصد
 ۵ با ذرت و پنبه يرو هيترک يغرب جنوب در ييها پژوهش

 خاک رطوبت ةيتخل درصد ۱۰۰ و ۷۰ ،۵۰ ،۳۰ ،۰ ماريت
 بر ،يدار يمعن طور به ياريآب کم يمارهايت داد نشان

 از پنبه عملکرد متوسط .داشت اثر ذرت و پنبه عملکرد
 نيشتريب و بود ريمتغ هکتار در لوگرميک ۵۴۹۰ تا ۱۷۸۰

 و (دگدلن آمد دست به کامل ياريآب يمارهايت از عملکرد
 ياريآب به پنبه واکنش ،يپژوهش در ).۲۰۰۶ همکاران،

 يبررس يرس خاک کي در ياريش و يرسطحيز يا قطره
 يبرا الزم آب ،درصد ۱۲۰ و ۹۰ ،۷۵ ،۵۰ سطح چهار شد.

 )الزم آب درصد ۱۰۰( آب سطح کي و يرسطحيز ياريآب
 با داد نشان جينتا .شد گرفته نظر در ياريش ياريآب يبرا

 شاخص و ها شاخه تعداد اه،يگ ارتفاع آب، مصرف شيافزا
 ياريآب در شيافزا نيا و افتي شيافزا برگ سطح

 و ييهتاراي(ب بود ياريش ياريآب از شتريب يرسطحيز
 يا قطره ياريآب روش ريتأث ،يپژوهش در ).۲۰۰۳ همکاران،

 شد. يبررس پنبه عملکرد و زشير درصد غوزه، تعداد يرو
 سه روز)، ۱۰ و ۵( ياريآب دور شامل ياريآب يمارهايت
 دو و تشت) از ريتبخ درصد ۱۰۵ ،۹۰ ،۷۵( آب زانيم
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 ريمتغ و ثابت درصد ۷۰( خاک يشدگ سيخ درصد سطح
 آب شيافزا با داد نشان جينتا بود. پوشش) درصد به نسبت
 غوزه زشير درصد يول ؛داشت شيافزا ،عملکرد ،يمصرف

 ،گريد يپژوهش در ).۲۰۰۳ کانبر، و (ارتک افتي کاهش
 عملکرد و آب مصرف ييکارا بر آب مختلف سطوح ريتأث

 ،۲۰ با برابر آب زانيم سه (با يا قطره ياريآب روش در پنبه
 (با يسطح ياريآب روش و تشت) از ريتبخ درصد ۴۰ و ۳۰
 مقدار با داد نشان جينتا شد. يبررس ر)يتبخ درصد ۴۰

 ر)،يتبخ درصد ۴۰( روش دو هر در يمصرف آب يمساو
 شتريب درصد ۳۲ ،يا قطره ياريآب روش در عملکرد زانيم
 ياريآب روش در عملکرد زانيم بود. ياريش ياريآب از

 ۲ و ۱۲ حدود بيترت به ر،يتبخ درصد ۲۰ و ۳۰ با يا قطره
 ريتبخ درصد ۴۰ با يسطح ياريآب روش از شتريب درصد

 حدود ،يا قطره ياريآب روش در زين آب مصرف ييکارا بود.
 و وجالي(آ شد گزارش ياريش روش از شتريب درصد ۲۶

 در پنبه محصول تياهم به توجه با ).۲۰۰۵ همکاران،
 در آن سطح زيرکشت ديشد کاهش و يزراع تناوب

 و ملکردع يبررس ،پژوهش نيا از هدف ر،ياخ يها سال
 آب ةنيبه مقدار و آب مصرف ييکارا ،پنبه عملکرد ياجزا

 فيتعار با پنبه يينشا و يمعمول کشت در يمصرف
 و مي(مستق کشت نوع ازجمله ،مختلف يوهايسنار

 ،۷۰( ياريآب دور و پ)يت و ياري(ش ياريآب روش )،ياريش
 و ر)يتبخ تشت از يتجمع ريتبخ متر يليم ۱۴۰ ،۱۰۵
 ريتبخ آب درصد ۱۲۵ ،۱۰۰ ، ۷۵ ،۵۰ ،۰( ياريآب مقدار
 .باشد يم تشت) از شده

  

  ها روش و مواد
  يمطالعات ةمنطق

 ۱۱ در واقع آباد هاشم ةپنب قاتيتحق ستگاهيا در طرح نيا
 طول با گرگان شهرستان يغرب شمال يلومتريک

 عرض و يشرق ةقيدق ۳۶ و درجه ۵۵ ييايجغراف
 متوسط ارتفاع با يشمال ةقيدق ۵۱ و درجه ۳۶ ييايجغراف

 يوهوا  آب ،ستگاهيا نيا شد. انجام ايدر سطح از متر ۱۴
 و ميمال اًنسبت آن يها زمستان و دارد يا ترانهيمد

 بلندمدت متوسط است. مرطوب اًنسبت آن يها تابستان
 ةعمد که بود متر يليم ۵۲۷ ،منطقه نيا در ساالنه رشبا

 ۵/۱۷ دما متوسط و زمستان و زييپا فصول در آن پراکنش
 ۱ جدول در يهواشناس يپارامترها .است گراد يسانت ةدرج
 يکيزيف اتيخصوص نييتع يبرا ،نيهمچن است. شده ارائه

 يها يبردار نمونه مطالعه، مورد ةمنطق در کخا ييايميش و
 و متر يسانت ۶۰ تا ۳۰ و ۳۰ تا ۰ عمق از الزم

 جينتا نيا از و انجام شگاهيآزما در الزم يها يريگ اندازه
 نيا در شد. استفاده مناسب يودک ةيتوص نييتع يبرا

 اشباع لک يکيترکال تيهدا اشباع، رطوبت درصد ،شيآزما
 روش هب کخا بافت و نييتع زين اشباع ريخم تهيدياس و
 و يکيزيف يها هيتجز جينتا .شد يريگ اندازه يدرومتريه
  است. شده آورده ۳ و ۲ جدول در کخا ييايميش

مورد مطالعه،  ةبراي تعيين خصوصيات آب در منطق
هاي الزم در آزمايشگاه انجام  گيري ها و اندازه برداري نمونه

  آورده شده است. خصوصيات آب در ةشد. نتايج تجزي

 ١٣٩٨ سال در پنبه رشد ةدور در آباد هاشم ستگاهيا يهواشناس آمار -١ جدول
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گراد) يسانت ة(درج هوا حرارت درجه نيانگيم  ٣/٢٦  ٦/٢٨  ٢/٢٨  ٧/٢٥  ٣/٢٢  ٣/١٥  

(ساعت) يآفتاب ساعت نيانگيم  ٦/٩  ٣/٦  ٣/٧  ٢/٧  ٦/٧  ٤/٥  

متر) يلي(م يبارندگ زانيم مجموع  ٦/٠  ٦/٣٩  ٨/٧  ٥/٢٤  ٨/٥١  ٢/١٣٦  

متر) يلي(م ريتبخ زانيم نيانگيم  ٤/٧  ٩/٥  ٣/٦  ٤/٥  ٦/٣  ٥/١  
(%) هوا ينسب رطوبت نيانگيم  ٧١ ٦٥ ٦٣ ٦٤ ٦٧ ٥٨ 

ه)يثان بر (متر حداکثر باد سرعت نيانگيم  ٦/٥  ٦/٤  ٣/٤  ٧/٦  ٧/٥  ١/٥  
  

 کاشت از شيپ آباد هاشم ةمزرع خاک ييايميش و يکيزيف شيآزما جينتا -٢ جدول

 اشباع کل تهيدياس %)( يآل کربن (%) کل ازت
 (PH) 

 يکيالکتر تيهدا
Ec*10^3 (ds/m) 

 درصد
 اشباع

 (cm) عمق

۱۵/۰  ۱۸/۱  ۳/۸  ۸۳/۰  ۵۱  ۳۰-۰ 
۱۵/۰  ۵/۱ ۸/۷  ۷۸/۰  ۵۲  ۶۰-۳۰  
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  کاشت از شيپ آباد هاشم ةمزرع خاک ييايميش و يکيزيف شيآزما جينتا - ٣ جدول
  خاک بافت  ماسه%  %يال  رس%  )gr/cm3( يظاهر مخصوص وزن  FC % PWP %  (cm) عمق

۳۰-۰  ۳/۲۸  ۲/۱۴  ۵۲/۱  ۲۷  ۶۷  ۶  Si-C-L 
۶۰-۳۰  ۵/۲۸  ۴/۱۴  ۴۸/۱  ۳۴  ۶۱  ۵  Si-C-L  

               

  آباد هاشم ستگاهيا در آب ةيتجز جينتا - ٤ جدول

  ميزيم+منيلسک طبقه
(meq/l) 

  ميسد
(meq/l)  

  کربنات يب
(meq/l) 

  ربناتک
(meq/l)  

PH 
EC 

µs/m)( 

C3-S1 ۱/۷  ۵/۵  ۳/۹  ۰  ۱/۷  ۱۲۶۰  

 
  شيآزما طرح
 در تکرار ۳ با پالت پياستر ليفاکتور نوع از يشيآزما طرح

 مهر، ۱۶ ،بيترت به مرحله ۴ در و اجرا ۱۳۹۸ رماهيت کمي
 عامل .شد انجام برداشت ۱۳۹۸  آبان ۲۱ و ۶ آذر، ۱۱
 عامل ،)ياريش و پي(ت ياريآب روش ،پژوهش نيا در ياصل
 يفرع عامل و م)يمستق و يي(نشا کشت روش ،يفرع
 ۱۴۰ ،۱۰۵ ،۷۰ از (پس ياريآب دور يمارهايت ،يفرع

 ،۰( ياريآب آب مقدار و تشت) از يتجمع ريتبخ متر يليم
 ر)يتبخ تشت از رشدهيتبخ آب درصد ۱۲۵ ،۱۰۰ ،۷۵ ،۵۰
 به فيرد ۴ شامل ،مربع متر ۶/۲۵ ابعاد با کرت هر بود.

 نيب ةفاصل و متر يسانت ۸۰ خطوط ةفاصل با متر ۸ طول
 ياريآب دور و عمق يمبنا شد. گرفته نظر در متر ۲ ها کرت
 بود. شيآزما محل يکينزد در ريتبخ تشت يها داده

 درصد ۱۸ ،برداشت زمان و کشت يابتدا در خاک رطوبت
 ةدور طول در مؤثر بارش است. نداشته يراتييتغ و بوده
 ياريآب عمق است. بوده متر يليم ۵۷ ،پنبه اهيگ رشد

 مرکز در موجود ريتبخ تشت از استفاده با مارهايت
 تشت بيضر گرفتن نظر در و مزرعه مجاور يهواشناس

 ،بيترت به يا قطره و ياريش ياريآب راندمان و ۷۵/۰ ريتبخ
 نيا در آمد. دست به )۱( ةمعادل براساس ۹۵/۰ ،۹/۰

 ريتبخ زانيم ،E و متر) يلي(م ياريآب عمق ،D ،معادله
  .است متر) يلي(م تشت از يتجمع

)۱(                                            
9.0
75.0*ED =  

 الزم زانيم به فلت يل جنس از لوله ،ها فيرد يابتدا در
 يها فيرد ةفاصل معادل ،متر يسانت هشتاد ةفاصل به و هيته

 به که شد يکارگذار لوله يرو نياتل يپل ريش کشت
 يدب و شد وصل مرکز در موجود آب انتقال خط ستميس

 که ييرهايش تعداد و فشار ميتنظ با رهايش از يخروج
 و يريگ اندازه کرنومتر و مدرج سطل با شد يم باز زمان هم

 در .شد محاسبه )۲(معادله  از فيرد هر ياريآب الزم زمان

 ياريآب عمق ،D ؛قه)ي(دق ياريآب زمان ،T ،معادله نيا
 فيرد طول ،L ؛(متر) ها فيرد نيب ةفاصل ،R ؛متر) يلي(م

  .است ه)يثان بر تري(ل يورود يدب ،Q و (متر)

)۲(                                         
Q

LRDT **
=   

 ۲۰ ةفاصل به که شد استفاده زين پيت ينوارها از نيهمچن
 يها لوله به و هيتعب ييهاچکان قطره ،آن يرو در متر يسانت

 خط دو از برداشت ،پژوهش نيا در .ندشد متصل فلت يل
 چهار در يکنار يها خط حذف از پس و ماريت هر وسط

 بوته ۵ تعداد ،اول نيچ برداشت از شيپ .شد انجام نيچ
 و يريگ دازهنا بوته در ها غوزه تعداد و انتخاب کرت هر در
 .شد ثبت بوته در غوزه تعداد عنوان به آنها نيانگيم

 و شد برداشت اول نيچ از شيپ غوزه ۳۰ تعداد ،نيهمچن
 با آمد. دست به غوزه وزن نيانگيم ،۳۰ عدد بر ميتقس با

 درصد ،کل عملکرد به اول نيچ وش عملکرد ميتقس
 از پس زين آب مصرف ييکارا آمد. دست هب يزودرس
 ميتقس از و ماريت هر کل يمصرف آب زانيم ةمحاسب

 برحسب کل يمصرف آب بر لوگرميک برحسب کل عملکرد
 يآور جمع از پس ها داده ،تيدرنها آمد. دست به مترمکعب

 دانکن آزمون با MSTATC يآمار افزار نرم با کردن، مرتب و
  شد. يآمار ليوتحل هيتجز

 
  بحث و جينتا
 متأثر پنبه عملکرد ياجزا و عملکرد صفات انسيوار جينتا
 دور و ياريآب آب ريمقاد ،کشت روش ،ياريآب روش از
 ،جدول نيا به توجه با است. شده ارائه ۵ جدول در ياريآب
 مصرف ييکارا و غوزه وزن کل، عملکرد بر ياريآب ماريت

 ۵ سطح در يزودرس درصد بر اما ؛نبود دار يمعن ،آب
 دار يمعن کامالً بوته در غوزه تعداد بر و دار يمعن ،درصد

 سطح در غوزه وزن و کل عملکرد بر کشت روش ماريت .بود
 در و دار يمعن کامالً ،يزودرس درصد بر ،دار يمعن ،درصد ۵



 ٣٥                                                                                                    ١٤٠٠ان / تابست٤١/ پياپي ٢/ شماره ١٥ ايران/ جلد آب پژوهش مجله

 ريتأث .نبود دار يمعن آب مصرف ييکارا وبوته در غوزه تعداد
 و آب مصرف ييکارا و کل عملکرد بر ياريآب دور ماريت

 تعداد و غوزه وزن بر اما ،دار يمعن کامالً يزودرس درصد
 ،يزودرس درصد و ّآب مصرف ييکارا ،بوته در غوزه
 ،کل عملکرد بر ياريآب آب ريمقاد ريتأث نبود. دار يمعن
 ييکارا و غوزه وزن ، يزودرس درصد بر اما ؛نبود دار يمعن

 ،بوته در غوزه تعداد بر و دار يمعن کامالً ،آب مصرف
 بر کشت روش در ياريآب روش متقابل اثر بود. دار يمعن

 ؛نبود دار يمعن ،آب مصرف ييکارا و غوزه وزن کل، عملکرد
 بود. دار يمعن ،بوته در غوزه تعداد و يزودرس درصد بر اما
 ،کل عملکرد بر ياريآب دور در ياريآب روش متقابل اثر

 بر اما ؛دار يمعن ،آب مصرف ييکارا بر و دار يمعن کامالً
 دار يمعن ،بوته در غوزه تعداد و غوزه وزن و يزودرس درصد
 ياريآب آب مختلف ريمقاد در ياريآب روش متقابل اثر نبود.

 کامالً ،آب مصرف ييکارا و يزودرس درصد ،کل عملکرد بر
 دار يمعن ،بوته در غوزه تعداد و غوزه وزن بر اما ؛دار يمعن

 ياريآب آب مختلف ريمقاد در کشت روش متقابل اثر نبود.
 اما ؛دار يمعن الًکام ،آب مصرف ييکارا و کل عملکرد بر زين

 ،بوته در غوزه تعداد و غوزه وزن و يزودرس درصد بر
 ياريآب آب مختلف ريمقاد در دور متقابل اثر نبود. دار يمعن

 در غوزه تعداد غوزه، وزن ،يزودرس درصد کل، عملکرد بر
 روش متقابل اثر نبود. دار يمعن ،آب مصرف ييکارا و بوته

 کل عملکرد بر ياريآب آب مقدار در کشت روش در ياريآب
 وزن و يزودرس درصد بر اما ؛دار يمعن ،آب مصرف ييکارا و

 روش متقابل اثر نبود. دار يمعن ،بوته در غوزه تعداد و غوزه
 وزن عملکرد، صفات بر ياريآب آب مقدار در دور در ياريآب

 دار يمعن ،آب مصرف ييکارا و بوته در غوزه تعداد ،غوزه
 روش متقابل اثر .بود دار يمعن ،يزودرس درصد بر اما ؛نبود

 ،آب مصرف ييکارا بر ياريآب آب مقدار رد دور در کشت
 تعداد و غوزه وزن ،يزودرس درصد عملکرد، بر و دار يمعن

 روش يمارهايت متقابل اثر نبود. دار يمعن ،بوته در غوزه
 عملکرد بر ياريآب آب مقدار و دور کشت، روش در ياريآب

 ؛بود دار يمعن ،آب مصرف ييکارا بوته، در غوزه تعداد کل،
 در غوزه وزن بر و دار يمعن کامالً ،يزودرس درصد بر اما

  .)۵ جدول( نبود دار يمعن ،بوته
 عملکرد اجزاي و عملکرد صفات ميانگين ةمقايس نتايج
 کشت، روش آبياري، روش مختلف تيمارهاي از متأثر پنبه
 نشان ۶ جدول در ۱۳۹۸ سال در آبياري آب مقدار و دور
 در پنبه عملکرد جدول، اين به توجه با است. شده داده

 آبياري روش از درصد ۴/۱۶ ميزان به شياري آبياري روش
 وزن ازنظر نبود. دار معني اختالف، اين اما بود؛ بيشتر تيپ،
 دو بين داري معني اختالف آب، مصرف کارايي و غوزه
 آبياري ةبوت در غوزه تعداد اما نداشت؛ وجود آبياري روش

 بود بيشتر تيپ آبياري روش از درصد ۳۶ ميزان به شياري
 کشت روش در پنبه عملکرد بود. دار معني اختالف، اين که

 که بود بيشتر مستقيم کشت از درصد ۱۴ ميزان به نشايي
 زودرسي، درصد همچنين، بود. دار معني اختالف، اين

 کشت روش در آب مصرف کارايي و غوزه وزن ميانگين
 از درصد ۳/۱۱ و ۸/۴ ،۱۸۰ ميزان به ترتيب، به نشايي
 بود؛ دار معني نيز اختالف اين که بود بيشتر مستقيم کشت

 ۲/۱۳ ميزان به مستقيم کشت در بوته در غوزه تعداد اما
 دار معني اختالف، اين که بود بيشتر نشايي کشت از درصد
 نشايي کشت زودرسي درصد بيشتربودن علت به نبود.

 اول چين در بيشتري هاي غوزه مستقيم، کشت به نسبت
 زودرس سرماي صورت در که است شده باز نشايي کشت
 که شود مي وارد ها غوزه به کمتري خسارت پاييزه،
 کشت به نسبت نشايي کشت مزاياي از يکي بودن، زودرس
 )،۲۰۰۳( کارو نتايج مشابه مذکور، نتايج است. مستقيم

 همکاران و دانگ و )۲۰۰۳( ساحايي )،۱۹۹۶( ونگ و سان
 بيشترين آبياري، دور تيمارهاي بين در است. )۲۰۰۵(

 متر ميلي ۱۰۵ از پس آبياري دور تيمار به مربوط عملکرد
 تيمارهاي به نسبت که بود تبخير تشت از تجمعي تبخير

 و ۲/۸ ميزان به ترتيب، به تشت از متر ميلي ۱۴۰ و ۷۰ دور
 بود. دار معني اختالف، اين که بود بيشتر درصد ۶/۱۶

 از پس آبياري تيمار به مربوط زودرسي درصد بيشترين
 با آن اختالف که بود تشت از تبخير متر ميلي ۱۴۰

 اما بود؛ دار معني تبخير، متر ميلي ۱۰۵ و ۷۰ تيمارهاي
 داري معني اختالف متر، ميلي ۱۰۵ و ۷۰ تيمارهاي بين

 دور تيمار سه هر نداشت. وجود زودرسي درصد ازنظر
 بوته در غوزه تعداد و غوزه وزن ميانگين ازنظر آبياري
 وجود داري معني اختالف آنها بين و بود يکديگر مشابه

 تيمار به مربوط آب مصرف کارايي بيشترين نداشت.
 اختالف که بود تشت از تبخير متر ميلي ۷۰ از پس آبياري

 تيمار با و نبود دار معني تبخير، متر ميلي ۱۰۵ تيمار با آن
 و ۷۰ تيمارهاي بين و بود دار معني تبخير، متر ميلي ۱۴۰
 اختالف آب، مصرف کارايي ازنظر متر ميلي ۱۰۵
 در نتايج اين مشابه ).۶ (جدول نداشت وجود داري معني

 و قرباني )،۲۰۱۹( همکاران و مظفري خواجه پژوهش
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 با شد. ارائه )۲۰۰۲( همکاران و يزار و )۲۰۱۳( قرنجيکي
 آب مختلف مقادير تيمارهاي بين در ۶ جدول به توجه

 وجود داري معني اختالف کل، عملکرد ازنظر آبياري
 درصد ۷۵ تيمار به مربوط عملکرد بيشترين اما نداشت؛

 تيمار به مربوط زودرسي درصد بيشترين بود. آبياري آب
 تيمارها، ساير با آن اختالف که بود آبياري آب درصد ۵۰

 تيمار به مربوط زودرسي درصد کمترين بود. دار معني
 ۷۵ تيمار با آن اختالف که بود مصرفي آب درصد ۱۲۵

 بود. دار معني ديگر، تيمار دو با اما نبود؛ دار معني درصد،
 آبياري آب درصد ۵۰ تيمار به مربوط غوزه وزن بيشترين

 ،آبياري آب درصد ۱۲۵ تيمار جز تيمارها ساير با که بود
 بوته در غوزه تعداد بيشترين داشت. داري معني اختالف
 ۷۵ تيمار با که بود آبياري آب درصد ۱۲۵ تيمار به مربوط

 ۵۰ تيمار با اما نبود؛ دار معني آبياري، آب درصد ۱۰۰ و
 مصرف کارايي بيشترين بود. دار معني آبياري، آب درصد

 ساير با که بود آبياري آب درصد ۵۰ تيمار به مربوط آب
 زمينه، اين در ).۶ (جدول داشت دار معني اختالف تيمارها

 و لي )،۲۰۰۶( همکاران و برونسون را مشابهي نتايج
  کردند. ارائه )۲۰۰۹( همکاران و آندر )،۲۰۰۶( همکاران

  
 سال در ياريآب مختلف ريمقاد و دور ،کشت ،ياريآب روش از متأثر عملکرد ياجزا و عملکرد صفات انسيوار ةيتجز جدول - ۵ جدول

  گرگان در ۱۳۹۸

  صفات
 (MS) مربعات ميانگين

 درجه
  آزادي

 کل عملکرد
(kg/ha) 

 غوزه وزن  % زودرسي درصد
(g)  

 در غوزه تعداد
  بوته

 آب مصرف کارايي
(kg/m3) 

۲  ۹۸۱۰۷۵ns ۵/۴۱۴ (A) تکرار * ۴۲/۰ ns ۴۶۹/۱۰ ns ۰۵۶/۰ ns 
۱  ۵۴۸۶۹۱۵ns ۸/۳۶۴ (B)ياريآب روش * ۱۴۴/۰ ns ۳۶۷/۷۶۶ ** ۱۳۰/۰ ns 

۲  ۱۳۳۴۲۱۴ ۸/۱۰ (a) يخطا  ۱۱۹/۰  ۴۱۶/۳  ۰۷۰/۰  
۱  ۴۱۴۰۸۸۵* ۸/۳۳۵۳۱ (c) کشت روش ** ۳۸۳/۱ * ۶۹۴/۶۶ ns ۰۴۶/۰ ns 

۱  ۷۴۷۷۹۲ns ۴/۹۴۲  (BC) کشت در آبياري روش * ۱۶۲/۰ ns ۵۰۰/۱۷ * ۰۱۹/۰ ns 
۴  ۳۸۸۴۱۶ ۵/۱۱۲ (C) خطاي  ۱۱۷/۰  ۲۶۸/۳۸  ۰۱۹/۰  

**۲  ۱۸۸۰۴۸۱ (D) آبياري دور
 

۲/۲۳۷ ** ۱۸۱/۰ ns ۷۹۰/۲۵ ns ۰۴۶/۰ ** 

۲  ۳۰۴۳۵۰** ۴/۲۱ (BD) آبياري دور در آبياري روش ns ۲۱۴/۰ ns ۷۶۵/۱۶ ns ۰۱۹/۰ ** 

۲  ۴۰۴۱۰۷** ۷۶** ۶۱۹** ۶۹۰/۶ (CD) آبياري دور در کشت روش ns ۰۲۲/۰ ** 

۲  ۸۳۲۰۹ns ۴/۸ (BCD) دور در کشت در آبياري روش ns ۰۱۶/۰ ns ۱۵۹/۲۰ ns ۰۰۷/۰ ns 

۳  ۴۵۲۹۴ns ۸/۱۶۸ (E)  آبياري آب مقدار ** ۷۸۷/۰ ** ۴۲۳/۳۳ * ۷۳۴/۰ ** 

**۳  ۱۰۹۵۵۳۳  (BE) آبياري آب مقدار در آبياري روش
 

۸/۲۷۲ **
 

۱۳۶ns
 

۲۳۰/۹ ns
 

۰۷۸/۰ **
 

**۳  ۴۵۵۵۰۶  (CE) آبياري آب مقدار در کشت روش
 

۱/۱۹ ns
 

۱۵۸ns
 

۹۸۷/۳ ns
 

۰۱۷/۰ **
 

  آبياري آب مقدار در کشت در آبياري روش
(BCE)  

۳  ۲۴۸۵۲۰*
 

۱/۸ ns
 

۰۵۸/۰ ns
 

۲۵۴/۱۷ ns
 

۰۱۳/۰ *
 

۶  ۳۱۴۴۳ns (DE)  آبياري آب مقدار در آبياري دور
 ۴/۲۹ ns

 

  
۲۱۹/۰ ns

 
۸۸۶/۱۴ ns

 
۰۰۳/۰ ns

 

 آبياري آب مقدار در دور در آبياري روش
(BDE)  

۶  ۱۳۱۵۴۲ns
 

۶/۳۴ *
 

۰۵۵/۰ ns
 

۴۶۳/۲۰ ns
 

۰۰۷/۰ ns
 

 آبياري آب مقدار در آ دور در کشت روش
(CDE)  

۶  ۲۶۲۷۹۱ns
 

۹/۱۶ ns
 

۱۹۳/۰ ns
 

۴۴۵/۱۶ ns
 

۰۱۱/۰ *
 

 آب مقدار در دور در کشت روش در آبياري روش
 (BCDE) آبياري

۶  ۱۸۷۸۱۷*
 

۲/۴۷ **
 

۲۱۱/۰ ns
 

۷۹۳/۹ *
 

۰۱۱/۰ *
 

۷۲۰۷۵  ۸۸  کل خطاي
  

۹۶/۱۳
  

۱۰۸/۰
  

۴۷۴/۱۱
  

۰۰۵/۰
  

۱۰%/۳۹    تغييرات ضريب
  

۶۲/%۶
 

۶۱/%۷
 

۰۱/%۲۵
 

۶۹/%۱۰
 

  .است يدار يمعنريغ و درصد ٥ درصد، ١ سطح در دار يمعن اختالف ةدهند نشان ،بيترت به n.s و * **،
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 در ياريآب مختلف ريمقاد و دور، کشت ،ياريآب روش يمارهايت از متأثر پنبه عملکرد ياجزا و عملکرد صفات نيانگيم ةسيمقا - ۶ جدول
  گرگان در ۱۳۹۸ سال

  آب مصرف ييکارا  بوته در غوزه تعداد  )g( غوزه وزن  % يزودرس درصد (kg/ha) کل عملکرد  مارهايت
(kg/m3) 

            ياريآب نوع
۲۳۸۸a ۷/۳۳  (B1) پيت a   ۲۸/۴ a ۲۳۵/۱۱ b ۵۹۹/۰ a 

۲۷۷۹a ۵/۳۰  (B2) ياريش b ۳۴/۴ a ۳۴۹/۱۵ a ۶۵۹/۰ a 
            کشت روش

۲۷۵۳a ۴/۴۷  (C1) يينشا a ۴۱/۴ a ۵۶۱/۱۲ a ۶۶۲/۰ a 

C2)(  ۲۴۱۴b ۹/۱۶ ميمستق b ۲۱/۴ b ۲۲۲/۱۴ a ۵۹۵/۰ b 
            ياريآب دور

۲۵۷۴b ۲/۳۱  (D1) متر يليم ۷۰ b ۲۵/۴ a ۵۴۲/۱۳ a ۶۴۰/۰ a 

۲۷۸۶a ۵/۳۰  (D2) متر يليم ۱۰۵ b ۳۷/۴ a ۰۷۷/۱۴ a ۶۴۶/۰ a 
۲۳۹۰c ۷/۳۴  (D3) متر يليم ۱۴۰ a ۳۱/۴ a ۷۰۶/۱۲ a ۵۹۳/۰ b 

           ياريآب آب ريمقاد
۲۵۵۴a  (E1) يمصرف آب % ۵۰

 
۲/۳۵ a ۵۲/۴ a ۲۴۴/۱۲ b ۸۰۵/۰ a 

۲۶۱۵a ۹/۳۰  (E2) يمصرف آب % ۷۵ bc ۳۰/۴ b
 

۰۳۱/۱۴ a ۶۷۳/۰ b 
۲۶۱۳a ۲/۳۲  (E3) يمصرف آب % ۱۰۰ b ۲۲/۴ b ۴۲۸/۱۳ ab ۵۶۳/۰ c 

۲۵۵۱a ۳/۳۰  (E4) يمصرف آب % ۱۲۵ c ۲۰/۴ a ۴۶۴/۱۴ a ۴۷۴/۰ d 
            

 کل عملکرد در ياريآب دور در ياريآب روش متقابل ريتأث
 نيترشيب ،شکل نيا به توجه با است. شده ارائه ۱ شکل در

 ماريت به مربوط هکتار در لوگرميک ۳۰۴۲ مقدار با عملکرد
 است. بوده متر يليم ۱۰۵ ياريآب دور با ياريش ياريآب

 ۱۰۵ از پس و ياريش ياريآب روش در آب مصرف ييکارا
 در لوگرميک ۶۸۷/۰ مقدار با تشت از ريتبخ متر يليم

 است بوده شتريب ياريآب يدورها ريسا به نسبت مترمکعب
 مختلف ريمقاد در ياريآب روش متقابل اثر ).۲ شکل(
 با ياريآب آب درصد مقدار و ياريش ياريآب روش با ياريآب

 را عملکرد نيترشيب ،هکتار در لوگرميک ۲۹۵۰ مقدار
 مصرف ييکارا ،۴ شکل به توجه با و )۳ شکل( است داشته

 ياريآب روش در مترمکعب در لوگرميک ۸۹۵/۰ مقدار با آب

 مقدار نيترشيب ،ياريآب آب درصد ۵۰ مقابل در ياريش
 کشت روش متقابل اثر ،۵ شکل به توجه با است. بوده
 ۲۸۵۴ مقدار با ياريآب آب درصد ۱۲۵ ماريت در يينشا

 ييکارا نيترهب و عملکرد نيترهب ،هکتار در لوگرميک
 ۸۴۸/۰ مقدار ،۶ شکل به توجه با ماريت نيا در آب مصرف

 در ياريآب روش متقابل اثر .است مترمکعب در لوگرميک
 ۳۲۲۹ عملکرد مقدار با ياريآب مقدار در کشت روش

 يترشيب عملکرد ،صفات ريسا نسبت به هکتار در لوگرميک
 ماريت در آب مصرف ييکارا مقدار و )۷ شکل( است داشته

 ،مترمکعب در لوگرميک ۹۵۸/۰ مقدار با مذکور متقابل اثر
  ).۸ شکل( است داشته را مقدار نيترشيب

  

  
  پنبه عملکرد در آبياري دور در آبياري روش متقابل اثر - ۱ شکل
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  آب مصرف کارايي در آبياري دور در آبياري روش متقابل اثر - ۲ شکل

  

  
  پنبه عملکرد در آبياري مختلف مقادير در آبياري روش متقابل اثر - ۳ شکل

  

  
  آب مصرف کارايي در آبياري مختلف مقادير در آبياري روش متقابل اثر - ۴ شکل

  

  
  پنبه عملکرد کارايي در آبياري مختلف مقادير در کشت روش متقابل اثر - ۵ شکل
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  آب مصرف کارايي در آبياري مختلف مقادير در کشت روش متقابل اثر - ۶ شکل

  

  
  پنبه عملکرد در آبياري مختلف  مقادير در کشت روش در آبياري روش متقابل اثر - ۷ شکل

  

  
  آب مصرف ييکارا در ياريآب مختلف ريمقاد در کشت روش در ياريآب روش متقابل اثر -۸ شکل

  
  يريگ جهينت
 کشت در ياريآب تيريمد ريتأث از آمده  دست  به جينتا

 نشان پنبه عملکرد ياجزا و عملکرد بر يينشا و ميمستق
 غوزه تعداد جز به صفات يتمام بر ياريآب نوع ماريت که داد
 روش دو ةسيمقا در .بود يمعنيب يزودرس درصد وبوته در

 ،يينشا کشت شد مشاهده پنبه ميمستق و يينشا کشت

 آب مصرف ييکارا و غوزه وزن ،يزودرس درصد عملکرد،
 اختالف نيا که داشت ميمستق کشت به نسبت يشتريب

 نيب در بود. دار يمعن ،ميمستق کشت ماريت به نسبت
 متر يليم ۱۰۵ از پس ياريآب دور ،ياريآب دور يمارهايت

 در غوزه تعداد غوزه، وزن ،عملکرد يدارا ،تشت از ريتبخ
 ۷۰ يمارهايت به نسبت يشتريب آب مصرف ييارکا و بوته
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 مختلف ريمقاد يمارهايت نيب در .داشت متر يليم ۱۴۰ و
 ۲۶۱۵ عملکرد با ياريآب آب درصد ۷۵ ماريت ،ياريآب
 اختالف که داشت را مقدار نيشتريب هکتار، در لوگرميک

 شيافزا با قت،يحقدر نبود. دار يمعن ،گريد يمارهايت با آن
 ؛افتي کاهش آب مصرف ييکارا ،ياريآب آب عمق

 درصد نيشتريب ياريآب آب درصد ۵۰ ماريت کهاي  گونه به
 نيا که داشت را آب مصرف ييکارا و غوزه وزن ،يزودرس
 دار يمعن ،آب مصرف ييکارا و يزودرس درصد در تفاوت

 نيا ،ياريآب آب درصد۱۲۵ ماريت با غوزه وزن در و بود
 ۷۵ يمارهاي(ت گريد ماريت دو با اما ؛نبود دار يمعن اختالف

  بود. دار يمعن ،تشت) از رشدهيتبخ آب درصد ۱۰۰ و
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