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  چکیده
 بـا توجـه   .دهد  و در مراحل رشد به مقدار و روش آبیاري واکنش نشان میکندآب زیادي مصرف می    نسبتاًپنبه گیاهی است که     

اي بین ایـن روش و   محصوالت مختلف از جمله پنبه مقایسه   براي   ست ا به گسترش سیستم هاي آبیاري بارانی در سالهاي اخیر الزم         
 سـال  در قالـب   طـی سـه  ور ایـن طـرح   به همین منظ. در مراحل مختلف رشد صورت گیرد،  )آبیاري سطحی( روش متداول آبیاري 

د پنبه بعنـوان کـرت   ی که تیمارهاي آبیاري در آن بعنوان کرت اصلی و ارقام ساحل و سپشد تکرار اجرا  3طرح کرتهاي خرد شده با      
ري از تیمارهـاي آبیـا  بین  .اختالف معنی داري وجود نداشت سالها از نظر عملکرد نشان داد که بین  تجزیه مرکب   نتایج  . فرعی بودند 
اختالف معنی داري وجـود  و تعداد قوزه در بوته رصد زودرسی اما از نظر دداشت  وزن قوزه اختالف معنی داري وجود      و   نظر عملکرد 

 درصـد افـزایش عملکـرد    3/19شیاري بدست آمد که نسبت به آبیـاري بـارانی بـه میـزان     بیشترین عملکرد با تیمار آبیاري     . نداشت
د بـه میـزان   ی بطوریکه عملکـرد در رقـم سـپ    اختالف معنی دار وجود داشت  و اجزا عملکردز نظر عملکرد پنبه ادو رقم   ین  ب. داشت
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  مقدمه 
اگر   ایران،  پایین آبیاري دربا وجود کم آبی و بازده نسبتاً

 ،منماییبخواهیم در آینده از آب موجود استفاده موثرتري 
با توجه به . ما استبراي  سب منا استآبیاري بارانی گزینه

در ایران و راندمان باالي سطحی راندمان پایین آبیاري 
نقش از آن و عملی   اصولیاستفادهترویج آبیاري بارانی، 

باال رفتن سطح زیر موثري در صرفه جویی آب آبیاري و 
  . )1372رحیم زادگان (آبی خواهد داشت کشت 

وشهاي آبیاري سطحی رایج ترین رمختلف هاي  روش
از نظر هزینه این روشها . استآبیاري در مزارع کشاورزي 

 قطره اي و زیرزمینی ،نسبت به روشهاي آبیاري بارانیاولیه 
هزینه سرمایه گذاري و اجرا در این روش، برتري دارد زیرا 

وسایل ، نیاز چندانی به  تعمیر و نگهداري و براياستکمتر 
فزایش وسعت اراضی در سالهاي اخیر ا. ماهر نیست کارگرو 

قطره اي  روشهاي آبیاري بارانی و ناشی از گسترش  آبی،
بوده که اختالف عمده این روشها نسبت به روش آبیاري 

هاي تسطیح اراضی براي  نسبی هزینهاز نظر مقایسهسطحی 
 انرژي براي تأمین هايیع مؤثر آب به طریق ثقلی و هزینهتوز

روشهاي .  می شودهاي تحت فشار مربوطفشار در سیستم
گذاري کمتري دارد و نگهداري آنها سطحی نیاز به سرمایه

 است تر اما از نظر مدیریت به مراتب پیچیدهاستتر ساده
  ). 1375مصطفی زاده و موسوي (

سه یدر مورد مقا) 2002(لگل ین و بیقات ستیج تحقینتا
ن یشتری که بدهدمی پنبه نشان ي روياری آبيروشها

 ی و بارانياری، شيا قطرهياریآب ي به روشهاعملکرد مربوط
. استلوگرم در هکتار ی ک3380 و 3630، 4380ب با یبترت

دو روش آبیاري بارانی و نشتی را بر ) 1379( کیانی و آبیار
 و نشان دادند که کردندخواص کمی و کیفی پنبه مقایسه 

 1430 و 1930عملکرد پنبه در بارانی و نشتی بترتیب 
صرفه جویی به دلیل و روش بارانی است هکتار کیلوگرم در 

درآمد خالص ،  آب مصرفی و افزایش سطح زیر کشتدر
  . داردبیشتري 

ند که در بین اهنشان داد) 1994(ستین و همکاران 
  سطحی،اي و زیرقطره روشهاي آبیاري شیاري، بارانی، 

اي بود و هعملکرد پنبه مربوط به آبیاري قطربیشترین 
  و28  ،31سطحی بترتیب اي، بارانی و زیري قطرههاآبیاري

متري نسبت به آبیاري شیاري مصرف ک درصد آب 27 

مرحله اولیه  بیشتر کشاورزان در غرب کالیفرنیا در. کردند
 ياریرشد پنبه از آبیاري بارانی و در بقیه مراحل از آبیاري ش

طی تحقیقی ) 1997( ویچلن وهمکاران. استفاده می کنند
هاي بارانی و سیفونی روي   تحلیل اقتصادي سیستمبارهدر

پنبه، پیشنهاد کردند دولتهایی که تمایل به بهبود مدیریت 
هاي بارانی را  هاي اولیه سیستم آبیاري دارند باید هزینه

 به کشاورزان اجازه انتخاب بهترین ترکیب ولیکاهش داده 
 نشان داد که) 1976(شراویلین . روشهاي آبیاري را بدهند

بین آبیاري شیاري وبارانی از نظر عملکرد پنبه اختالف  
 900ندارد اما آب مصرفی در روش بارانی   معنی داري وجود

 – 1300 متر مکعب درهکتار و دروش شیاري 600 –
  . هر آبیاري بود هکتار در مترمکعب  در1200

در ازبکستان نشان داد که ) 1997(مخانف قات یتحق
 بار آبیاري بارانی 4 تا 3ل ی از قبیائعملکرد پنبه در تیماره

آبیاري بارانی   بار5 تا 4 میلی متر، 95-110هر بار به میزان 
 بار آبیاري 5 تا 3 میلی متر و 50 – 70هر بار به میزان 

، 3900 میلی متر بترتیب 70-100بارانی هر بار به میزان 
کوشال و پتاك . درهکتار بود  کیلوگرم4320، 4250

 عملکرد پنبه ر آبیاري بارانی و نواري را برثیتا) 1997(
 و نشان دادند که عملکرد پنبه در آبیاري کردندمقایسه 

که در روش   کیلوگرم درهکتار بود درحالی1000بارانی
آتانا سیو و . دیز رسی کیلوگرم درهکتار ن1500نواري تا 
 مقایسه روشهاي مختلف آبیاري به این با) 1976(همکاران 

د که عملکرد پنبه درتیمارهاي بدون آبیاري، نتیجه رسیدن
آبیاري زیر سطحی و آبیاري شیاري بترتیب  آبیاري بارانی،  

 و استهکتار   کیلوگرم در4930 و 4000  ،3610  ،1950
به روش آبیاري زیر سطحی تعلق بیشترین درصد زودرسی 

دریافتند که ) 1972(و رکا و) 1972(نیکوالسکایا . دارد
ه ی نسبت به آبیاري شیاري عملکرد پنبه را بآبیاري باران

.  درصد افزایش داد19 در صد و  10 /5ترتیب به میزان 
نتیجه گرفت که عملکرد پنبه در روش ) 1970(استیونسون 

 2920 روزه 7 میلی متر آب و دور آبیاري 38بارانی با 
 میلی متر آب و 76کیلوگرم درهکتار و در روش شیاري با 

) 1973(شریو .  کیلوگرم در هکتار بود3090 روزه 14دور 
 آبیاري  دریافت که عملکرد پنبه در آبیاري شیاري،

 2720  ،2510  ،2490زیرسطحی وآبیاري بارانی بترتیب 
  .  در هکتار استکیلوگرم
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مراحل مختلف  و شیاري در آبیاري بارانی سهی مقابراي
ر ق دین تحقیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ایرشد و تاث

 و زمان  آبیاريرین روشت به شد تاجرا امنطقه گرگان
   .دمشخص شواستفاده از آن 

  

   مواد روشها
 در 1384و1382،1383 هاي سالطیاین تحقیق 

قبل از . گرگان اجرا شدایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد 
 تعیین خواص فیزیکی و شیمیائی خاك و نیز کشت براي

 خاك صورت برداريونهتوصیه کودي از زمین مورد نظر نم
سپس در آزمایشگاه، خواص فیزیکی و شیمیائی . گرفت
 قبل ازکشت،پائیز سال زمین در .  شدمورد نظر تعیین خاك 

و آماده سازي  عملیات دیسک زنی ،در بهار شخم زده شد و
 کوددهی براساس ،پس از آماده سازي زمین. انجام شدزمین 

 100 بل از کشت آن قاساس آزمون خاك انجام شد که بر
 در  کیلوگرم150  هکتار کود دي آمونیم فسفات، کیلوگرم در

پس از کشت در % 60 و  قبل از کشت%40( هکتار کود اوره
 کیلوگرم در هکتار کود 50، )مرحله گلدهی بصورت سرك

هکتار کود سولفات روي و   کیلوگرم در40  سولفات منیزیم،
وسط کود پاش به  کیلوگرم درهکتار کود سولفات منگنز ت30

   .زمین داده شد
 با یلتی سی رسی بافت لوميش دارای    خاك مورد آزما 

وزن  ،8/7ته یدیمنس بر متر،اسی زی دس1/1 يشور
ز ی متر مکعب و نی گرم بر سانت53/1 يمخصوص ظاهر

 3/14 و 2/28 ی و نقطه پژمردگیت زراعیدرصد رطوبت ظرف
  . درصد بود
 ي دارایفیظر خواص ک مورد استفاده از نياریآب آب

 15/0، آهن 1/7ته یدیمنس بر متر، اسی زی دس9/0 يشور
تر، منگنز ی واالنت بر لی اکیلی م5تر، کلر ی گرم بر لیلیم
م یتر و سدی گرم بر لیلی م1/0تر، بر ی گرم بر لیلی م1/0

  .تر بودی گرم بر لیلی م12/0
کمک ردیفکار پشت هصورت ردیفی و بهکشت پنبه ب

 سانتی متر صورت 20 × 80با فواصل کشت تراکتوري 
 تکرار 3صورت کرت خرد شده با هطرح آزمایشی ب. گرفت

 مرحله گلدهی، اوج گلدهی و قوزه 3دوره رشد پنبه به .  بود
روش آبیاري مورد . ها تقسیم گردید  باز شدن قوزه-دهی

استفاده درهر یک از مراحل مختلف رشد بعنوان کرت اصلی 
. عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدد  بیسپو ارقام ساحل و 
  : کرت اصلی شامل

   ) I1(ـ آبیاري شیاري در تمام مراحل رشد 1
   )I2( ـ آبیاري بارانی در تمام مراحل رشد2
مراحل گلدهی، اوج گلدهی و آبیاري  ـ آبیاري شیاري در3

   )I3( باز شدن قوزه ها -مرحله  قوزه دهی بارانی در
ر مراحل گلدهی، اوج گلدهی و آبیاري  ـ آبیاري بارانی د4

   )I4( باز شدن قوزه ها -شیاري در مرحله  قوزه دهی
مرحله گلدهی و آبیاري بارانی در   ـ آبیاري شیاري در5

  )I5( باز شدن قوزه ها -مراحل اوج گلدهی و قوزه دهی
آبیاري شیاري در  مرحله گلدهی و  ـ آبیاري بارانی در6

  )I6( باز شدن قوزه ها -دهیمراحل اوج گلدهی و قوزه 
 × 12 / 8به ابعاد   ردیف کشت16هر کرت اصلی داراي 

از د ی متر مربع بود که در داخل آن دو رقم ساحل و سپ12
. صورت تصادفی کشت گردیده ردیف و ب8هر کدام به تعداد 

براي جلوگیري از اثرات رطوبتی تیمارها بر یکدیگر، بین 
. رفاصله در نظرگرفته شد مت6کرتهاي اصلی و تکرارها 

صورت کالسیک متحرك با لوله آلومینیمی و هآبیاري بارانی ب
گوشه هرکرت درچهار( تک نازله آبپاشهاي قابل تنظیم 

-هطراحی و اجرا شد، ب)  نصب گردیده بود12×12به فواصل 
 درجه  90که با تنظیم زاویه چرخش آبپاش با زاویه طوري

در آبیاري بارانی براي . دش میفقط داخل هر کرت آبیاري
 مقدار آب آبیاري، گیري میزان آب دریافتی و کنترلاندازه

هاي داخل هر کرت نصب و روي آنها قوطیهایی سه پایه
به همین منظور، همزمان با . داده شد آوري آب قرارجمع

ساعت شدت پخش آب آبپاشها با  مدت یکهآبیاري اول و ب
 آبیاري در. ها محاسبه گردیدوطیگیري میزان آب قاندازه

از عملیات کولیتواتورزنی سقبل از مرحله گلدهی و پشیاري 
 و آبیاري بین ردیفهاي کشت پنبه ایجاد شدشیارهایی 

  .شیاري به کمک سیفون و با روش شیار در کرت انجام شد
وجین علفهاي هرز  عملیات زراعی از قبیل واکاري، تنک، 

طور یکسان هر تمام تیمارها بو سمپاشی مطابق عرف و د
مرحله گلدهی  صورت گرفت و همزمان با اولین آبیاري و در

آبیاري شیاري و . صورت سرك به گیاه داده شدهکود اوره ب
و در مراحل تعیین صورت همزمان ه تیمارها ب همهبارانی در



. . .                                                                      در ر دو روش آبیاري بارانی و شیاري یتاث                                                                                                          ٤٠

مبناي زمان آبیاري هنگامی بود که  .انجام شدشده رشد 
 درصد رطوبت خاك بین 70م شده براساس تحقیقات انجا

دن ی رسيبرا. ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی تخلیه گردد
 و یت زراعیرطوبت ظرف درصد يرین مبنا با اندازه گیبه ا

طور مرتب اندازه ه بياری چند روز  پس از آبینقطه پژمردگ
  .  گرفتی رطوبت خاك صورت ميریگ

  متر از1برداشت پنبه طی دو چین و پس از حذف 
 ردیف وسط هر کرت انجام شد و 6طرفین هر کرت و از 

درصد زود رسی هر تیمار و رقم،  از تقسیم وزن برداشت 
. شده چین اول به وزن وش برداشت شده کل بدست آمد

 بوته در هر 5قبل از برداشت چین اول و با در نظر گرفتن 
کرت تعداد قوزه در بوته و با برداشت وش بیست قوزه پنبه 

.   میانگین وزن هر قوزه اندازه گیري شد، کرتدر هر 
درنهایت پس از جمع بندي و مرتب کردن نتایج عملکرد 
واجزا عملکرد، تیمارهاي آزمایشی به کمک برنامه 

بر اساس آزمون دانکن مورد و   MSTATC کامپیوتري
  . تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

  
  نتایج و بحث

تجزیه مرکب واریانس سه ساله صفات عملکرد و اجزا نتایج 
در ) 1384 تا 1382سالهاي (عملکرد پنبه طی سه سال 

با توجه به این جدول بین سالها از .  ارائه شده است1جدول 
نظر درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته  اختالف 

ی دار وجود داشت اما از نظر عملکرد اختالف معنکامال معنی 
بین تیمارهاي آبیاري از نظر عملکرد کل و . دار وجود نداشت

 کامال معنی دار بود اما از نظر درصد وزن قوزه اختالف
زودرسی و تعداد قوزه در بوته اختالف معنی دار وجود 

همچنین بین ارقام پنبه  از نظر عملکرد، درصد . نداشت
ال زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته  اختالف کام

تاثیر متقابل آبیاري در رقم بر . معنی دار وجود داشت
.عملکرد و اجزاء عملکرد معنی دار نبود


  سال  در گرگانسه صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه تحت تاثیر تیمارهاي آبیاري و رقم طی مرکب  تجزیه واریانس   نتایج- 1جدول 

  تعداد قوزه در بوتهوزهوزن قدرصد زودرسیعملکرددرجه آزاديمنابع خطا
  y(  2n.s360968 **4133**057/6  **39/110(سال
161/0**1060 **4687209  6  تکرار*سال *93/29 * 

a 5  3688074** 7/51فاکتور  n.s208/0 **64/18  n.s 
a*y 10  2119910 n.s 7/103  n.s193/0 **605/5  n.s 

a  30153459 4/72059/0خطاي  1/12  
  b  1  ** 1694758**2/502**708/11  **06/67فاکتور

b*y  2**1597585n.s903/1n.s396/0n.s 64/12  
b*a  595257 n.s 1/33 n.s029/0  n.s 679/0  n.s 
b*a*y 10232202 n.s 4/17  n.s122/0  n.s 292/3  n.s 

b36120903  2/21خطاي  133/0343/7  
  نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار   n.s و نیز  درصد5  و1 تمال معنی دار در سطح احنشان دهنده تفاوتبترتیب  *و **
    

 میانگین عملکرد و اجزا عملکرد پنبه مقایسه 2  جدول
که بین طوريهرا طی سه سال در گرگان نشان می دهد ب

سالهاي آزمایش، بیشترین درصد زودرسی مربوط به سال 
دوم بود که نسبت به سالهاي اول و ) 1384(سوم آزمایش 

 درصد افزایش داشت و این بدان علت 4/20 و 1/29بترتیب 
خیر و دیرتر أبود که برداشت چین اول در سال سوم با ت

بیشترین وزن قوزه مربوط به سال اول . صورت گرفته بود
 درصد افزایش 9/17آزمایش بود که نسبت به سال دوم 

به سال دوم بود بیشترین تعداد قوزه در بوته مربوط . داشت
 درصد افزایش 6/28 و 8/9که نسبت به اول و سوم  بترتیب 

  . داشت
 کیلوگرم در 2761 کمترین عملکرد با 2 با توجه به جدول
 یعنی آبیاري بارانی در تمام I2تیمار آبیاري هکتار مربوط به 

مراحل رشد بود که اختالف آن با سایر تیمارها معنی دار بود 
اري در تمام مراحل  یعنی آبیاري شیI1و نسبت به تیمار

ل ی درصد بود که دل2/16رشد داراي عملکردکمتر به میزان 
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س شدن و عدم ی از خی ناششتر گلیزش بیآن احتماال به ر
نکه در صورت یخاطر اه باشد بی میح در روش بارانیتلق
م ی نشده و گلها عقی پنبه، گرده افشانيس شدن گلهایخ
ن نتیجه را یبه امشا. آیدزش به وجود میی مانده و ریباق

ن ی، ست)1976(، آتاناسیو و همکاران )1997(کوشال و پتاك 
بر روي پنبه بدست ) 1970(و استیوتسون) 2002(گلیو ب

 از نظر  I6  و I1 ، I3  ،I4 ،I5بین تیمارهاي آبیاري . آوردند
آبیاري ن ی بیعنی. عملکرد اختالف معنی دار وجود نداشت

 و ياری متناوب شيهاياریو آبدر تمام مراحل رشد  شیاري
 از نظر عملکرد مشاهده ی در مراحل مختلف رشد تفاوتیباران
بین تیمارهاي آبیاري از نظر درصد زودرسی نیز . نشد

 زودرسی درصداختالف معنی دار وجود نداشت اما کمترین  
 و بیشترین آن به I6  درصد مربوط به تیمار آبیاري 9/76با 

ر وزن  قوزه بین تیمارهاي از نظ.  تعلق داشتI3تیمار 
 کمترین کهطوريهآبیاري اختالف معنی دار وجود داشت ب

 I1   بود که اختالف آن با تیمار I5 وزن قوزه مربوط به تیمار
بیشترین  .  معنی دار نبود اما با سایر تیمارها معنی دار بود

اختالف بین تیمارهاي .  بودI2وزن قوزه مربوط به تیمار 
تیمارهاي . ر تعداد قوزه در بوته معنی دار بودآبیاري از نظ

  بترتیب داراي بیشترین و کمترین تعداد قوزه I2 و I3آبیاري 
دار بود اما با سایر در بوته بودند که اختالف آنها معنی

 ست اد آنین مطلب مویا. دار نبودتیمارها اختالفشان معنی
د قوزه زش گل باعث کاهش  تعدایعلت ره بی بارانياریکه آب

  .شودی مياری شياریش وزن قوزه نسبت به آبیدر بوته و افزا
بین ارقام پنبه از نظر عملکرد اختالف معنی دار وجود 

 درصد 3/8زان د عملکرد بیشتر به مییداشت و رقم سپ
از نظر درصد زودرسی نیز بین . نسبت به رقم ساحل داشت

ه رقم کطوريهدو رقم پنبه اختالف معنی دار وجود داشت ب
  درصد نسبت به 6/5ان د درصد زودرسی بیشتر به میزیسپ

 و اختالف بین دو رقم پنبه از نظر وزن اشتدرقم ساحل 
معنی دار بود بطوریکه رقم ساحل قوزه و تعداد قوزه در بوته 

د ی درصد نسبت به رقم سپ1/12وزن قوزه بیشتري به میزان 
تري در قوزه بیش ،د نسبت به رقم ساحلی و رقم سپداشت

  .بوته داشت


  سال در گرگانسه  مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه تحت تاثیر تیمارهاي آبیاري و رقم طی - 2جدول 
  تعداد قوزه در بوته  )g(وزن قوزه (%)درصد زودرسی  )kg/ha( عملکردشرح

  سال

1382  a3604c7/70a05/6a23/14

1383  a3205b8/75b  13/5a63/15

1384  a3149a3/91a99/5b15/12

 تیمارهاي آبیاري

I1  a32947/80  a75/5  abab73/14

I2 2761 b 1/78  a91/5  a25/12  b 

I3 3145 a3/81  a78/5  a04/15  a 

I4 3095 a1/80  a85/5  a76/13  ab 

I5 3247 a8/78  a6/5  b66/13  ab 

I6 3296 a9/76  a82/5  a58/14 

ارقام پنبه

a5/81 3265 دیسپ  a45/5  b79/14  a 

3014 b 2/77ساحل  b 11/6  a2/13  b 

   اعدادي که داراي حداقل یک حرف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی دار ندارند و هر تیماردر هر ستون
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 3 در جدول ياری مختلف آبيمارهای مصرف آب تییکارا
 يارینکه مقدار آب آبیبا توجه به ا. استده یارائه گرد

 ییکسان داده شده است کارایزان ی به مياری آبيمارهایت

ن یهدف از ا. استگر یکدیبا مشابه یماره تقریمصرف آب ت
 است در مراحل مختلف رشد ياریسه دو روش آبیق مقایتحق

  . استکسانیبا مقدار آب 
  

  ياری آبيمارهای مصرف آب تیی و کارای مقدار آب مصرف-3جدول
  kg/m^3/ha مصرف آب    ییکارا m^3/ha یآب مصرف kg/haعملکرد   ياری آبيمارهایت

I1 3294  4410  747/0  

I2 2761  4410  626/0  

I3 3145  4410  713/0  

I4 3095  4410  702/0  

I5 3247  4410  736/0  

I6 3296  4410  747/0  
  . باشدی با احتساب باران موثر میآب مصرف

  
  

  گیري نتیجه 
با توجه به نتایج حاصل از سه سال آزمایش انجام شده 
می توان نتیجه گرفت که آبیاري شیاري در پنبه نسبت به 
آبیاري بارانی با مقادیر آب یکسان، عملکرد پنبه را به میزان 

اما آبیاري متناوب بارانی و شیاري در .  افزایش داد3/19
 عملکرد  بر عملکرد و اجزاثیريأمراحل مختلف رشد ت

  . نداشت
ت آب ییفی با کی بارانياریق مربوط به آبین تحقیج اینتا

تر با یلیقات تکمی شود تحقیه میتوص.  باشدیمناسب م
 مختلف از نظر شدت پخش ي متفاوت آب، آبپاشهايتهایفیک

  .اجرا شود یآب، اندازه ذرات و نوع پاشش در روش باران
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