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 ارقام يفيو ک يشکر خوزستان بر خواص کميب نآ با زه ياريمختلف کشت و آب يها خيتار ريثأت
  پنبه
 

  ٤يو محمدرضا زنگ ٣يروشن ي، قربانعل٢مختاران ي، عل*١نصرآباد يقربان قربان
  
  

  دهيچک
  

د يتول ياست. واحدها يمشکالت جد از يکيدر استان خوزستان،  يکشاورز  ژهيو به ،مختلف يها   تياز فعال يب ناشآد زهيتول
شکر، يب نآ نه از زهيبه ةخوزستان هستند. در راستاي استفاد غرب  ب در جنوبآ زه يدکنندگان اصلياز تول يشکر و پرورش ماهين

 يطخان  رزا کوچکيشکر ميکشت و صنعت ن ، درپنبه يفيو ک يبر خواص کممختلف  يها خ کشتيدر تار ها ن آبيااثر 
 ۱۰، اسفند ۱۰   خ کشتيتار سهتکرار بود.  ۳دو بار خردشده با  يها  کرت يشيطرح آزما. شد يبررس ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ يها  سال

با آب  يبيترک ياريکارون و آب ةشکر، آب رودخانيب نآ شامل زه ياريمار آبي، سه تيعنوان کرت اصل  هب بهشتيارد ۱۰و  نيفرورد
در نظر گرفته  يفرع-يعنوان کرت فرع هب انيشاد و يخورشگلستان، رقم پنبه شامل  سهو  يکرت فرع عنوان بهب آ کارون و زه

 اسفند بود. عملکرد ۱۰کشت خ يمربوط به تارلوگرم در هکتار يک ۱۷۱۲وش پنبه با ن عملکرد يشتريبج نشان داد که يشدند. نتا
لوگرم در يک ۲۵۴(بهشت يارد ۱۰و  لوگرم در هکتار)يک ۱۲۰۴( نيفرورد ۱۰ يها  خ کشتيبه تار خ کشت اول نسبتيتار پنبه

 يدار ياختالف معن يدرصد زودرس مختلف از نظر يها  خ کشتيتارشتر بود. يدرصد ب ۵۷۴و  ۴۲زان يب به ميترت هبهکتار) 
آب و کارون با هم اختالف  زه يبيترک ياريبا آب کارون و آب ياريمار آبي، عملکرد تياريآب آب تيفيک يمارهاين تيدر ب .ندنداشت

درصد از  ۸/۱۶ ون عملکرد يشتريب يلوگرم در هکتار دارايک ۱۱۵۹رقم گلستان با ، مورد مطالعهن ارقام ي. در بدار نداشتند يمعن
خ کشت يتار . اثردار نشد ياف معنيال يفيخواص کک از ي چيهبر  ياريآب آب تيفيک يمارهايت اثرشتر بود. يان بيرقم شاعملکرد 

آب  با يبيترک يارياسفند و آب ۱۰خ کشت يتار ،قين تحقيج ايبراساس نتا .بود دار يمعندرصد  ۱سطح  اف دريبر استحکام ال
  .ه استيتوص قابلخوزستان  ةمنطق يگلستان براآب و رقم  کارون و زه
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 مقدمه
 ي هااز راهکار يکين، يريبا توجه به کمبود منابع آب ش

 يها آب کاربرد، ين منابع آب کشاورزيمأجهت ت ياساس
ها  باپس آب شور و منابع ، يب کشاورزآ زهشامل  ،نامتعارف

از  يخروج يها آب  زه ةيتخلت يفيکحجم و ت يري. مداست 
 يطيمح ستيز يامدهايف پيدر تخف ياديار زيت بسياهم

 آب  د زهياست. در استان خوزستان تولبرخوردار  يزهکش
از  يکي، يژه کشاورزيو مختلف به يها تياز فعال يناش

ک ين استان در مجموع نزدياست. در ا يمشکالت جد
د. حجم شو يد ميآب در سال تول  ارد مترمکعب زهيليچهار م

ارد متر مکعب يليحدود دو م ييتنها کارون به ةآب حوض  زه
شکر و ين ةتوسع ي. واحدها)۱۳۹۷ ،نام ي(ب در سال است

ن يآب ا  زه يدکنندگان اصلياز تول يماهمزارع پرورش 
حاصل از کشت آب   که زه ياز مناطق يکيحوضه هستند. 

 يا در آن انباشته شده و در حال حاضر به دغدغهشکر ين
 هزار هکتار ۳۵با مساحت  شکرينل شده، تاالب يتبد يجد

  با عراق است. يمرز ةجنوب اهواز در منطقواقع در 
اه يرشد و عملکرد گ ةاز عوامل محدودکنند يکي يشور

 ،يتبار احمد اءيان جلودار و ضي(بابائ شود يمحسوب م
 ياثر شور ي) با بررس١٣٩٣( يرقاسميو م يروشن). ۱۳۸۱

انبارالوم گلستان نشان  ةپ پنبه در منطقيژنوت ١٢خاک بر 
مورد مطالعه،  يها پين ژنوتين عملکرد در بيشتريدادند ب

و  يروشن لوگرم در هکتار) بود.يک ٢٦٢٤رقم گلستان (
خاک در  يرات شورييروند تغ ي) در بررس١٣٩٨همکاران (

پنبه در  ياريآب يشکر برايب مزارع نآ ط استفاده از زهيشرا
ر از سطح خاک، يتبخ ليدل به جنوب خوزستان نشان دادند

تر  قيعم يها هيبه ال نسبت يانباشت نمک در خاک سطح
) اثرات توأم ١٣٩١( مود يتر بود. نجف مرخ خاک مشهودين

ت پنبه با سه يفيعملکرد و ک را بر ياريآب کم و يشور
متر) و  بر  منسيز ي(دس ٩/٨و  ٥/٥، ٢/٢آب  يسطح شور

درصد و دو  ١٢٥و  ١٠٠، ٧٥، ٥٠ ياريپنج سطح عمق آب
قرار  ين و خرداد مورد بررسيورام يها نام رقم پنبه به

عملکرد  بر ياريآب آب يکه اثر شور ج نشان داديدادند. نتا
 يآب کاربرد ييکارااه، يتوسط گ يآب مصرف يياوش، کار

دار و بر تعداد غوزه در مترمربع، وزن غوزه،  يمعن کامالً
اف، گرم تکس و يال يکنواختياف، يارتفاع بوته، طول ال

، يودرساما بر درصد ز ؛دار بود   ير معنيکرونيب ميضر
ن ياف و درصد روغن و پروتئيل، کشش اليک درصد

 يبر خواص کم يارينبود. عمق آب آب يدار يدانه معن پنبه

ن ي، درصد روغن و پروتئيجز درصد زودرس هپنبه ب يفيو ک
  بود. يدار  يدانه معن پنبه
 مربوط به اهانيگ در يشور از يناش مشکالت اکثر

 ينواح يها خاك در که است ميسد و ديکلر يها وني
دارد.  ياديز گسترش ها آن آب منابع و يساحل و خشک

 رتريچشمگ خشک مهين و خشک مناطق در يشور اثر
در  خاك، مناسب تيريمد اعمال آب و عدم است. کمبود

 تا را يشور مشکالت ،باال ريتبخ يدارا و باران ممناطق ک
  ). ۲۰۰۶ ،همکاران و دهد (آزودو يم شيافزا برابر چند

 و شود يمحسوب م يشور در برابراهان مقاوم يگ ازپنبه 
 يها پياز آن است که ژنوت يمتعدد حاک يها  گزارش

 متفاوت هستند يشور در برابرمختلف پنبه از نظر تحمل 
ل باالبودن تحمل ياز دال يکي). ۱۹۹۵ ،(خان و همکاران

ش يتواند با افزا ين است که پنبه ميا يشور در برابرپنبه 
ع تعرق خود را کاهش يطور سر به ،کيزيد آبسياسزان يم

 يةدر مراحل اول اهين گيا). ۱۹۹۵ ،دهد (خان و همکاران
 يبه تنش شور نسبت يت باالترياز حساس يرشد و گلده

 ةمطالع). ۲۰۱۰ ،(چن و همکاران برخوردار است
) در تحمل ارقام مختلف پنبه ۱۳۸۵( يو دهقان ييجعفرآقا
 ياريمختلف آب آب يها  تيفيکه ک نشان داد يبه شور
متر  بر  منسيز يدس ۱۳و  ۱۰، ۷، ۴ يشورسطوح شامل 

که  يطور هب ؛عملکرد پنبه داشت بر يدار ير معنيثأت
 منسيز يدس ۴ ياريمار آبين عملکرد مربوط به تيشتريب
) نشان داد که محصول ۲۰۰۸( يضيف ةمطالعمتر بود.  بر 

 منسيز يدس ۲/۱۰و  ۳/۶ آب ياف و وش پنبه در شوريال
درصد کاهش عملکرد داشت.  ۶۶و  ۳۳ب يترت متر به بر 

اه يکه رشد گ نشان دادند) ۲۰۰۸مانز و تستر (طور  نيهم
تنش  در اثر خاکاد شوري يغلظت ز طيدر شراپنبه 

 ژهيو هاي ونيت ياي و سم هيتعادل تغذ اسمزي، عدم
که افتند يدر) ۲۰۰۶( شود. باسال و همکاران يم محدود

افت. يش شوري خاك کاهش يخشک با افزا ةد ماديتول
از توان  ياز شوري را م يناش يمنف اثراتت رشد و يمحدود

مراحل  يطدر  يو کاربرد مواد مغذ ياريت آبيريق مديطر
  .)۲۰۰۱ ،ل کرد (فلورس و همکارانياه تعديمختلف رشد گ

 توسط ژانگ ون يچ يبا آب شور در اراض يارير آبيثأت
 يش شوريافزا افتنديشد و در يبررس )٢٠١٨همکاران (

بر  يدار  ير معنيثأمنس بر متر تيز يدس ٨/٨آب تا سطح 
منس بر متر، يز يدس ٤/١٢ يدر شور اما ؛عملکرد نداشت

درصد کاهش  ٦/٨و  ١/١١، ٣/٧عملکرد در سه سال  مقدار
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 يبهشت و خرداد بر رويخ کشت اردير دو تاريثأت .دادنشان 
) مورد ٢٠١٩ون و همکاران (يرقم پنبه توسط است ١٠

خ کشت ير در تاريخأج نشان داد تيگرفت. نتا قرار يبررس
  .شد افيو ظرافت ال د عملکرديباعث کاهش شد

 يها کش با آب شور زه يارير آبيثأن مطالعه تيهدف از ا
بر عملکرد و  است،متوسط  يشور يرااشکر که دين

که  استمختلف  يها خ کشتيعملکرد پنبه در تار ياجزا
موجود، مشکل  يها آب ه نه از زيبه ةدر صورت استفاد

  دست حل خواهد شد. نييپا يها آب در دشت ه انباشت ز
  

  ها مواد و روش
 ۳بر  ياريمار آبيسه ت اثر يبررسمنظور  به پژوهشن يا

خ کشت در شرکت کشت و صنعت يتار ۳رقم پنبه در 
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ يها سال يخان اهواز ط رزا کوچکيم

دوبار  يها صورت کرت هش بيطرح آزماصورت گرفت. 
 ١٠ ،اسفند ١٠ يها خ کشتيتار .تکرار بود ٣خردشده با 

 يمارهاي، تيعنوان کرت اصل هببهشت يارد ١٠و  نيفرورد
 بر  منسيز يدس ٥/٦ يشور(شکر ين آب  زهشامل  ياريآب

 بر  منسيز يدس ٣- ٥/٢ يشور(کارون  ة، آب رودخان)متر
نوان ع هب يبيترکصورت  هشکر و آب کارون بين آب  زهو  )متر

 انيشاو  دي، خورشو ارقام پنبه شامل گلستان يکرت فرع
در نظر گرفته شدند. کشت  يفرع-يعنوان کرت فرع هب

متر  يسانت ٦٠×٢٠ فواصلبا  يمتر ٣٠خط  ٨ش در يآزما
 يرس يبافت رس تا لوم يخاک مزرعه دارا انجام شد.

 .)١بود (جدول  يلتيس
 يت جنوبيموقع ۸۲۰ ةش در قطعيمورد آزما ةمزرع
 خان بود رزا کوچکي) کشت و صنعت م۲ ديت توليري(مد

  ).۱ (شکل
  

  
  خان در شرکت کشت وصنعت ميرزاکوچک L08-20موقعيت مزرعة  - ۱شکل 

  
 يات زراعياسفند بعد از انجام عمل ۱۰خ کاشت ين تارياول

؛ صورت گرفت ،يسک و کوددهيشامل شخم، د
کش  ب که بذور بدون کرک با استفاده از قارچيترت نيبد

شد و  يکش گاچو ضدعفون رام و حشرهين تيکاربوکس
ها  در قسمت داغ آب پشته ۶۰×۲۰سپس به فواصل کشت 

 .شدط خاک مزرعه کشت يشرابه در عمق مناسب با توجه 
درصد رطوبت  يريگ براساس اندازه ياريآب يزير برنامه

 شه انجام شد.ير ةو عمق توسع ياريخاک قبل از هر آب

 يشده طبق مبان (محاسبه ياريآب در هر دور صورت نيبد

با  ياريات آبيک روز قبل از انجام عملي)، يطراح
، يمتر يسانت ١٠٠خاک تا عمق  رطوبت  يريگ اندازه

در  اه يگ  ةشير ةکمبود رطوبت خاک با توجه به عمق توسع
 درنظرگرفتنو با  نييتع يمتر يسانت ۲۵ يها  مرخين

 ۶۰ معادل) MAD( ياريآب  تيريمد بيحداکثر مقدار ضر
 ياريآبات يعمل خاک، آب در يت نگهداريدرصد ظرف

  :انجام شد )۲) و (۱معادالت (با مطابق 
)۱         (                                            =        
)۲      (                 =   ∗   ∗    *1000    
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Igبا درنظرگرفتن  ييهمراه آبشو  به يارياز ناخالص آبي: ن
، )روز( ياريآب : دورF)، متر بر روز يليم( راندمان کاربرد

RAW(متر بر متر)،  الوصول : رطوبت سهلAW رطوبت :
 يمجاز رطوبت ةيب تخلي: ضرMAD(اعشار)،  دسترس قابل

  .(متر) اهيگ ةشير ة: عمق توسعDrz(اعشار)، 

پ چهار يت WSCبا استفاده از فلوم  يزان آب کاربرديم
آب  ةجهت محاسبدراز يمورد ن يشد. پارامترها يريگ اندازه

  است. ارائه شده ۲در جدول  يکاربرد

  
  مشخصات فيزيکي و شيميايي نمونه خاک محل آزمايش - ۱جدول 

 بافت خاک متر) (سانتي عمق خاک
  جرم مخصوص ظاهري

 مترمکعب) (گرم بر سانتي
  ظرفيت زراعي
 (درصد حجمي)

  نقطة پژمردگي
 (درصد حجمي)

 ۹۷/۱۹ ۸۳/۴۰ ۳۹/۱ لومي رسي  ۰- ۲۵
 ۰۹/۱۵ ۵/۳۳ ۳۷/۱ رس ۲۵- ۵۰
  ۲۲/۱۷  ۹۸/۴۶  ۴۶/۱  لوم رسي سيلتي  ۵۰- ۷۵

  ۱/۱۶  ۲۸/۴۲  ۴/۱  لوم رسي سيلتي  ۷۵- ۱۰۰
 

  اهيرشد گ ةمختلف دور يها اه در ماهيگ ياز آبيپنبه براساس ن اهيگ  ياريدور آب -۲جدول 
 وريشهر مرداد ريت خرداد بهشتيارد نيفرورد اسفند  

Ig ۴  ۳/۱۵  ۲/۱۷  ۶/۱۶  ۷/۸  ۲/۳  ۱/۳ متر بر روز) يلي(م  
AW ۵/۲۲  ۵/۲۲  ۵/۲۲  ۵/۲۲  ۵/۲۲  ۵/۲۲  ۵/۲۲  متر) يلي(م  

MAD  ۶/۰ ۶/۰  ۶/۰  ۶/۰  ۶/۰  ۶/۰  ۶/۰  
Drz (متر)  ۱۵/۱  ۱/۱  ۷۵/۰  ۶/۰  ۵/۰  ۲/۰  ۱/۰  

RAW  ۵/۱۳  ۲۷  ۵/۶۷  ۸۱  ۲۵/۱۰۱  ۵/۱۴۸  ۲۵/۱۵۵  
F (روز)  ۳۰  ۱۰  ۶  ۵  ۸  ۹  ۵  

  
 يدورها يرشد برا ةدر طول دور يحجم آب کاربرد

منظور  بهاست.  نشان داده شده ۲در شکل  ياريمختلف آب
مار مشخص يدر هر ت هتبو پنج ،عملکرد ياجزا يريگ اندازه

 يها انجام شد. برداشت پنبه ط ن بوتهيا يرو يريگ و اندازه
، با يبند ها پس از جمع دادهصورت گرفت.  نوبتسه 

 يةمورد تجزو براساس آزمون دانکن  MSTATCافزار  نرم
خ ياز نظر تار ،مارين تيت بهتريقرار گرفتند. درنها يآمار

هستند  يعملکرد بهتر يو رقم که دارا ياريکشت، نوع آب
   .شدند يو معرف ييشناسا

  

  
  شکريب نآ استفاده از زه - خ کشت اوليتار - طول فصل رشد  در ياريرات حجم آب آبييتغ - ۲ شکل
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 روز نسبت به اولین آبیاري



 ٤٣                                                                                                           ١٤٠١/ بهار ٤٤/ پياپي ١/ شماره ١٦ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  ج و بحثينتا
عملکرد پنبه  يانس صفات عملکرد و اجزايوار يةج تجزينتا

و ارقام مختلف پنبه  ياريخ کشت، نوع آب آبير تاريثأت تحت
ن جدول نشان داد که يج اياست. نتا ارائه شده ٣در جدول 

و تعداد غوزه  وزن غوزه ،خ کشت بر عملکرد کلير تاريثأت
اما بر درصد  بود؛ دار يمعن درصد ١در سطح  ،در بوته

تنها بر  يارير آبيثأت .نبود دار يمعنل يدرصد کو  يزودرس
اما بر  ؛دار بود يدرصد معن ١تعداد غوزه در بوته در سطح 

دار  يل معنيو درصد ک يعملکرد، وزن غوزه، درصد زودرس

بر عملکرد کل و  ياريآب برخ کشت ينبود. اثر متقابل تار
اما بر  بود؛ دار يدرصد معن ١تعداد غوزه در بوته در سطح 

دار نبود.  يل معنيک ، وزن غوزه و درصديدرصد زودرس
دار  يعملکرد پنبه معن ير ارقام پنبه بر عملکرد و اجزايثأت

خ کشت در رقم تنها بر تعداد غوزه ير متقابل تاريثأنشد. ت
 ياريدار شد. اثر متقابل آب يدرصد معن ١در بوته در سطح 

در  ياريخ کشت در آبيدر رقم و اثر متقابل سه گانه تار
  ).٣ دار نشد (جدول يعملکرد معن يرقم بر عملکرد و اجزا

  
 ها و رقم و اثرات متقابل آن ياريخ کشت، آبير تاريثأعملکرد تحت ت يعملکرد و اجزا يانس پارامترهايوار يةتجز - ۳جدول 

يآزاد ةدرج راتييمنابع تغ  ليدرصد ک  در بوته تعداد غوزه وزن غوزه  يدرصد زودرس عملکرد کل 

ns ۲/۴۶ ۶۹۵۸۶ ۲ تکرار  ns ۱۵۱/۰  ns ۸۶/۱  ns ۱/۵۴  ns 

A ۲ ۱۴۷۷۸۲۰۶** ۲۶۴۱ ns ۳۸/۲۳  خ کشتيتار  ** ۸/۳۱۷ ** ۷/۶۵  ns 

a ۴ ۴۰۶۸۶۸ ۵/۱۰۰۹ يخطا  ۷۲/۰  ۷۲/۳  ۳/۳۸  

B ۲ ۹۶۹۷۴ ns ۴/۱۶۸  ياريآب  ns ۲۱۰۵/۱  ns ۴/۲۸ ** ۲/۵  ns 

b  ۴  ۲۲۱۷۵ ۴/۲۲۸ يخطا  ۸۷/۰  ۱۵/۰  ۹/۲۷  
۲/۳۷ **۲۰۵۱۱۶ ۴ خ کشتي*تارياريآب  ns ۷۱/۱  ns ۹/۷ ** ۲/۳۲  ns 

ab ۸ ۲۶۵۶۶ ۳/۱۰۲ يخطا  ۶۰۴/۰  ۰۹/۱  ۱۹/۱۲  

C ۲ ۲۱۵۶۳۹ ns ۱/۱۳۹رقم  ns ۲۰۹/۲  ns ۳۱/۱  ns ۷/۴۳  ns 

ns ۳/۱۰۳ ۱۳۰۴۸۸ ۴ خ کشت*رقميتار  ns ۲۸۹/۰  ns ۳۷/۴ * ۶/۳۰  ns 

ns ۲/۲۴۸ ۷۳۴۴۷ ۴ *رقم ياريآب  ns ۱۲۱/۰  ns ۶۹/۰  ns ۴/۵۰  ns 

ns ۶/۲۱۵ ۵۷۳۲۳ ۸ *رقمياريکشت*آب  ns ۴۰۱/۰  ns ۶۷/۱  ns ۸/۲۶  ns 

۱/۲۱۵ ۷۰۶۴۴ ۳۶ کل يخطا  ۹۳۷/۰  ۱۱/۱  ۶/۴۲  

%۱/۲۵  راتييب تغيضر  ۵/۱۹%  ۵/۳۱% ۷/۱۲%  ۵/۱۶% 
  يدار  يدرصد و عدم معن ۱، ۵در سطح احتمال  يدار  يب معنيترت  به ns*، ** و 

  

عملکرد پنبه  يو اجزاعملکرد  يپارامترها ةسيج مقاينتا
و ارقام مختلف  ياريخ کشت، نوع آب آبير تاريثأتحت ت

نشان ن جدول يج اياست. نتا ارائه شده ٤پنبه در جدول 
و  ۱۷۱۲با ب يترت بهعملکرد ن يو کمترن يشتريبکه  داد

و اسفند  ۱۰خ کشت يلوگرم در هکتار مربوط به تاريک ۲۵۴
به  نسبتخ کشت اول يعملکرد تاربود که بهشت يارد ۱۰
ب به يترت هبهشت بيارد ۱۰ن و يفرورد ۱۰ يها خ کشتيتار

ن اختالف از نظر يشتر بود که ايدرصد ب ۵۷۴و  ۴۲زان يم
دار بود. عملکرد کل پنبه در  يمعن درصد ۱در سطح  يآمار

 ۱۰خ کشت يبه تار ز نسبتين نيفرورد ۱۰خ کشت يتار
ن يشتريب شتر بود.يب صددر ۳۷۴زان يبهشت به ميارد

به  بود که نسبت دومخ کشت يمربوط به تار يدرصد زودرس
. از نداشت يدار ياول و سوم تفاوت معن يها خ کشتيتار

خ يبه تار خ کشت اول نسبتيز، تارين وزن غوزه نيانگينظر م
زان يشتر به ميب ةوزن غوز يدوم و سوم دارا يها کشت

 يها خ کشتين تاريدرصد بود که اختالف ب ۶/۸۷و  ۵/۱۱
 نياما اختالف ا ؛ودبدار ن ير وزن غوزه معنظاول و دوم از ن

وزن  يرو يآمارخ کشت سوم از نظر يخ کشت با تاريدو تار
خ کشت اول يتعداد غوزه در بوته در تار دار بود. يمعنغوزه 
زان يب به ميترت هدوم و سوم ب يها خ کشتيبه تار نسبت

خ کشت دوم يکه تار يدرحال .شتر بوديدرصد ب ۱۴۷و  ۳۵
درصد تعداد غوزه  ۸۳ يخ کشت سوم داراينسبت به تار

اف پنبه به وش ينسبت ال(ل ي. از نظر درصد کبود يشتريب
اما  ؛مارها وجود نداشتين تيب يدار ياختالف معن )پنبه

  . بود يل باالتريدرصد ک يخ کشت دوم دارايتار



 آب نيشکر خوزستان بر خواص کمي و کيفي ارقام پنبه و آبياري با زههاي مختلف کشت  تأثير تاريخ                                                      ٤٤

دوم و سوم، با توجه به وقوع   يها خ کشتيدر مورد تار
ط ي) در شرايشيزا ة(مرحل اه پنبهيگ يمراحل مهم فنولوژ

 يبرا يبحران يگراد که دما يسانت ةدرج ٣٧ يباال ييدما
از  يبخش )١ن شد که، يو منجر به ا است يعملکرد پنبه م

از  يگريبخش د )٢، دا کنديزش پيه رياول يها غنچه
آن  ي ها ، گلبرگيگلده ةشده در مرحل ليتشک يها غنچه

ر و تعرق باال و عدم ير شدت تابش آفتاب، تبخيثأتحت ت
که  ها غنچه ةماند يباق )٣ و شودگل سقط  ةل گرديتشک

 و ار کوچکيبس يها غوزه يح ناقص دارايعلت تلق هب
ل شود. البته در يگرم تشک ٢حدود  ةشکوفا با وزن غوز نا

تر  کوچک ،ها از نظر وزن و اندازه خ کاشت غوزهيهر سه تار
و  يمراحل گلده ،رتريخ کشت ديدر تارکه  يي ازآنجا .بودند
 يو مصادف با گرما افتادهرتر اتفاق يپنبه د يده غوزه

منجر  است، ر يخرداد و ت يها گرم در ماه يبادها ود يشد
عملکرد و د يت کاهش شديزش گل و غنچه و درنهايبه ر
(مختاران  شود يبه کشت زودهنگام م نسبتعملکرد  ياجزا

   .)۱۴۰۰ ،يو قربان
با  ياريمار آبي، عملکرد تيارينوع آب آب يمارهاين تيدر ب

با هم اختالف  آب و کارون زه يبيترک ياريو آب آب کارون
 ياريبه آب نسبت با آب کارون يارياما آب ؛دار نداشتند يمعن

 .شتر بوديدرصد عملکرد ب ۱۲ يآب دارا با آب زه
 ياريبه آب با آب کارون نسبت ياريکه عملکرد آب يدرحال

ن اختالف از نظر يشتر بود که ايب صددر ۶تنها  يبيترک
و  ، وزن غوزهيدار نبود. از نظر درصد زودرس يمعن يآمار

 ياريآب يمارهاين تيب يدار ياختالف معنل يدرصد ک
با آب کارون  ياريآب ةتعداد غوزه در بوت وجود نداشت.

و  ۲۷زان يب به ميترت  هب يبيترک ياريآب و آب به زه نسبت
 يها از نظر آمار ن اختالفيشتر بود که ايدرصد ب ۱۶
 يعلت شور هب آب  زهبا  ياري). آب۴ (جدولدار بود  يمعن

 ،کارون در فصل تابستان ةبه آب رودخان نسبت آن باالتر
ز يکمتر و ن ةتعداد غوزه در بوته، وزن غوزباعث کاهش 

 ،تنش وارده ليدل بهت يدرنهاو کمتر  يشيزا يها اندام
 .شدو آب کارون  يبيترک ياريبه آب نسبتشتر گل يزش بير

ز ي) و نيبي(ترکو کارون  آب  زهان يدرم کي ياريدر آب
 ييو آبشو يتنش شور عدمعلت  هببا آب کارون  ياريآب

کاهش ب، آ با زه ياريبه آب پنبه نسبت عملکرد ،شده انجام
  نداشت. يريچشمگ

لوگرم در يک ۱۱۵۹ن عملکرد با يشترين ارقام پنبه، بيدر ب
د يرقم خورشبه  هکتار مربوط به رقم گلستان بود که نسبت

اما اختالف رقم گلستان با رقم  ؛نداشت يدار ياختالف معن
که عملکرد رقم گلستان به  يطور هب ؛دار شد يان معنيشا

درصد از رقم  ۶/۱۳و ان يدرصد از رقم شا ۸/۱۶زان يم
 يشتريعملکرد ب يد دارايبود. رقم خورشد بشتر يخورش

اختالف ن يان بود که ايبه رقم شا نسبتشتر) يبدرصد  (سه
ن سه رقم پنبه از نظر يدار نبود. ب يمعن ياز نظر آمار

تعداد غوزه در بوته و درصد وزن غوزه، ، يدرصد زودرس
 ).۴ جدولدار وجود نداشت ( يل اختالف معنيک

  
  ها و رقم و اثرات متقابل آن ياريخ کشت، آبير تاريثأعملکرد تحت ت يعملکرد و اجزا يپارامترها ةسيمقا - ۴جدول 

 (%) ليدرصد ک  بوتهتعداد غوزه در  وزن غوزه (گرم) (%) يزودرس لوگرم در هکتار)يعملکرد کل (ک مارهايت
      خ کشتيتار

D1( ۱۷۱۲ a ۹/۷۷اسفند (  ۱۰  a ۷۹/۳  a ۶/۱۱  a ۹/۳۹  a 

  )D2ن (يفرورد ۱۰
 ) D3بهشت (يارد ۱۰

۱۲۰۴ b 

۲۵۴ c 

۲/۸۳  a 

۱/۶۴  a 

۴۰/۳  a 

۰۲/۲  b 

۶/۸  b 
c ۷/۴  

۱/۴۰  a 

۹/۳۷  a 

      ياريآب يمارهايت
I1( ۹۹۹ b ۵/۷۷آب (   زه  a ۸۴/۲  a ۴/۷  c ۴/۳۹  a 

I2 ( ۱۰۵۳ ab ۲/۷۵( يبيترکآب   a ۲۱/۳  a ۱/۸  b ۱/۴۰  a 

I3( ۱۱۱۹ a ۵/۷۲(  کارون ياريآب  a ۱۶/۳  a ۴/۹  a ۳/۳۹  a 

      م پنبهارقا
V1( ۱۱۵۹ a ۵/۷۴گلستان (   a ۷۴/۲  a ۴/۸  a ۳/۳۹  a 

V2( ۱۰۲۰ ab ۱/۷۳د ( يخورش  a ۱۹/۳  a ۱/۸  a ۰/۴۱  a 

V3 ( ۹۹۲ b ۶/۷۷ان (يشا  a ۲۸/۳  a ۵/۸  a ۴/۳۸  a 

 ندارند. يدار  يدرصد آزمون دانکن اختالف معن ۵سطح احتمال  با حروف مشابه در هر ستون، در ييها  نيانگيم
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باال باعث  يبوده که دما يازجمله ارقام انيشارقم 
کاهش عملکرد ارقام علت  .شدگل در آن  يدگيخشک

 يشتر در دمايزش گل بير و يدگيخشک ،انيد و شايخورش
به دو رقم  بود. رقم گلستان نسبتگلستان  رقمبه  باال نسبت

 ؛بود تر متحمل ييو گرما يگر به تنش شوريد
د و يبه دو رقم خورش نسبت يشتريل عملکرد بيدل نيهم به

اهواز رقم  ةمنطق يرسد برا ينظر م هو ب داشتان يشا
  باشد. يمناسب

بر  ياريآب آب ماريتخ کشت در ياثر متقابل تار ۳ شکلدر 
  است. ارائه شدهعملکرد کل پنبه  يرو

کيلوگرم در هکتار مربوط  ۱۹۶۸بيشترين عملکرد پنبه با 
به تاريخ کشت اول و آبياري کارون بوده و عملکرد بعدي 

کيلوگرم در هکتار مربوط به تاريخ کشت اول و  ۱۶۵۳با 
بود که با هم اختالف  آب   زهآبياري ترکيبي کارون با 

 ۲۲۰داري از نظر آماري داشتند. کمترين عملکرد با  معني
کيلوگرم در هکتار مربوط به تاريخ کشت سوم و 

آب، کارون و آبياري ترکيبي بود. با تغيير   هاي زه آبياري
 تاريخ کشت، عملکرد شديداً کاهش يافت.

بر  در بين تيمارهاي اثر متقابل تاريخ کشت در رقم
اسفند و رقم  ۱۰عملکرد پنبه، برترين تيمار تاريخ کشت 

که تاريخ   کيلوگرم در هکتار بود؛ درحالي ۱۹۲۳گلستان با 
کيلوگرم در  ۲۵۲ارديبهشت و رقم شايان با  ۱۰کشت 

هکتار داراي کمترين عملکرد بود. اين اثر متقابل از نظر 
  ).۴دار نبود (شکل  آماري معني

نشان داده شده و  ۵در رقم در شکل اثر متقابل آبياري 
 ۱۱۸۴براساس اين شکل، بيشترين عملکرد پنبه با 

و آب  کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار آبياري ترکيبي (زه
که  صورت نوبتي) و رقم گلستان بود. درحالي آب کارون به

کمترين عملکرد مربوط به تيمار آبياري ترکيبي و رقم 
هکتار بود. اين اثر متقابل از نظر کيلوگرم در  ۹۰۰شايان با 

 .دار نبود آماري معني

  
 بر عملکرد کل پنبه ياريخ کشت در آبياثر متقابل تار - ۳ شکل

 

  
  اثر متقابل تاريخ کشت در رقم بر عملکرد پنبه – ۴شکل 
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 تيمارهای تاريخ کشت در آبياری
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 تيمارهای تاريخ کشت در رقم
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 در رقم بر عملکرد کل پنبه يارياثر متقابل آب - ۵ شکل

  
 ريثأاف پنبه تحت تيال يفيانس صفات کيوار ةيج تجزينتا

ز اثرات متقابل يو رقم و ن ياريخ کشت، آبيتار يمارهايت
ن جدول ياست. با توجه به ا ارائه شده ۵ ها در جدول آن

، کشش و يکنواختياف، يطول ال خ کشت پنبه برير تاريثأت
اف در سطح ياما بر استحکام ال ؛دار نبود ياف معنيظرافت ال

مختلف نوع آب  يمارهاير تيثأدار بود. ت يمعندرصد  ۱
دار  ياف پنبه معنيال يفيک يک از پارامترهاي چيبر ه ياريآب

خ کشت تنها بر ظرافت يدر تار يارينبود. اثر متقابل آب

ر رقم پنبه بر يثأدار بود. ت يمعندرصد  ۵اف در سطح يال
اما بر  ؛دار نبود ياف معنيو کشش ال يکنواختياف، يطول ال

 ين در حاليا ؛دار بود يمعندرصد  ۵استحکام در سطح 
دار بود.  يمعندرصد  ۱اف در سطح ياست که بر ظرافت ال

در رقم و اثر متقابل  ياريخ کشت در رقم، آبياثر متقابل تار
ک از ي چيدر رقم بر ه ياريخ کشت در آبيسه گانه تار

  دار نشد. ياف پنبه معنيال يفيک يپارامترها

 
  ها تجزية واريانس پارامترهاي کيفيت الياف پنبه  تحت تأثير تاريخ کشت، آبياري و رقم و اثرات متقابل آن - ۵جدول 

  يدار  يو عدم معندرصد  ۱، درصد ۵در سطح احتمال  يدار  يب معنيترت  به ns*، ** و 
  

 ريثأپنبه تحت ت افيال يفيک يپارامترها ةسيج مقاينتا
 و ارقام مختلف پنبه در جدول ياريخ کشت، نوع آب آبيتار
 يمارهاين تين جدول بيبا توجه به ااست.  ارائه شده ٦

، کشش و يکنواختياف، يخ کشت از نظر طول اليتار

ن ياما ب ؛وجود نداشت يدار ياف اختالف معنيظرافت ال
 ۵سطح  اف دريمختلف از نظر استحکام ال يها خ کاشتيتار

ن يشتريکه ب يطور به ؛دار وجود داشت ياختالف معندرصد 
اسفند)  ۱۰( خ کاشت اوليمربوط به تار ۸۴/۲۶ استحکام با
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 تيمارهای آبياری در رقم

 ظرافت  کشش استحکام  يکنواختي طول الياف درجة آزادي منابع تغييرات
۸۹/۷ ۲ تکرار  ۴۸/۳۱  ۳۳/۳۸  ۰۰۶/۰  ۱۶/۰  

A ۲ ۲۱۱/۲ تاريخ کشت   ns ۸۱/۷  ns ۸۹/۱۷  ** ۰۱۵/۰  ns ۴۱/۰  ns 

a ۴ ۴۱/۱خطاي   ۲۵/۱۲  ۷۰۱/۰  ۰۳۴/۰  ۶۱/۰  

B ۲ ۴۷/۴ آبياري   ns ۵۸/۳۰  ns ۱۱/۶  ns ۰۰۴/۰  ns ۰۸/۰  ns 

b  ۴  ۷۸/۳خطاي   ۳۹/۱۴  ۹۹/۲۲  ۰۴۸/۰  ۲۸/۰  
۱۰۷/۱ ۴ آبياري*تاريخ کشت  ns ۵۷/۷  ns ۶۵/۱  ns ۰۵۴/۰  ns ۶۱/۰  * 

ab ۸ ۷۰۱/۱خطاي   ۶۸/۱۵  ۰۳/۶  ۰۴۱/۰  ۱۵/۰  

C ۲ ۶۳/۵رقم  ns ۶۱/۲۲  ns ۰۸/۳۷  ** ۰۰۲/۰  ns ۱۶/۰  ** 

۹۳/۲ ۴ تاريخ کشت*رقم  ns ۰۴/۲۵  ns ۰۴/۱۷  ns ۰۴۸/۰  ns ۳۸/۰  ns 

۲۳/۴ ۴ آبياري *رقم  ns ۹۳/۱۹  ns ۵۳/۱۱  ns ۰۳۸/۰  ns ۰۸/۰  ns 

۵۶/۲ ۸ کشت*آبياري*رقم  ns ۰۲/۱۲  ns ۵۷/۶  ns ۰۴۳/۰  ns ۲۵/۰  ns 

۱۰۴/۳ ۳۶ خطاي کل  ۸۶/۱۴  ۷۰/۸  ۰۲۸/۰  ۱۸/۰  

%۳/۶  ضريب تغييرات  ۵/۴%  ۲/۱۱% ۴/۲%  ۵/۹% 



 ٤٧                                                                                                           ١٤٠١/ بهار ٤٤/ پياپي ١/ شماره ١٦ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

ن) يفرورد ۱۰( خ کاشت دوميبود که اختالف آن با تار
بهشت) در يارد ۱۰( خ کاشت سومياما با تار ؛دار نبود يمعن

خ کاشت ياف تاريدار بود. استحکام ال يمعندرصد  ۵سطح 
ن يشتر بود. بيبدرصد  ۶خ کاشت سوم يبه تار اول نسبت

 از نظر خواص ياريآب آب يفيت سطوح کيريمد يمارهايت

ن يوجود نداشت. ب يدار ياف پنبه اختالف معنيال يفيک 
اف يو کشش ال يکنواختياف، يارقام پنبه از نظر طول ال

ن ارقام پنبه از نظر ينداشت؛ اما بدار وجود  ياختالف معن
دار  ياختالف معندرصد  ۵استحکام و ظرافت در سطح 

 وجود داشت.
  

  ها و رقم و اثرات متقابل آن ياريخ کشت، آبير تاريثأاف پنبه تحت تيال يفيک ين پارامترهايانگيم ةسيمقا - ۶جدول 
 ظرافت  کشش استحکام يکنواختي افيطول ال مارهايت
      خ کشتيتار

D1( ۷۱/۲۷( اسفند ۱۰  a ۶/۸۴  a ۸/۲۶  a ۰۱/۷  a ۵۶/۴  a 

  )D2( نيفرورد ۱۰
 )D3( بهشتيارد ۱۰

۵۷/۲۷  a 

۱۶/۲۷  a 

۶/۸۵  a 

۸/۸۴  a 

۵/۲۶  a 

۳/۲۵  b 

۹۷/۶  a 
a ۹۷/۶  

۵۳/۴  a 

۳۴/۴  a 

      ياريآب يمارهايت
I1( ۰۷/۲۷( آب  زه  a ۱/۸۵  a ۷/۲۶  a ۹۸/۶  a ۴۵/۴  a 

I2( ۸۹/۲۷( يبيآب ترک  a ۰/۸۶  a ۱/۲۶  a ۹۹/۶  a ۴۴/۴  a 

I3( ۴۸/۲۷( کارون ياريآب  a ۹/۸۳  a ۸/۲۵  a ۹۷/۶  a ۵۴/۴  a 

      ارقام پنبه
V1( ۸۶/۲۷( گلستان  a ۳/۸۵  a ۶/۲۵  b ۹۹/۶  a ۴۶/۴  b 

V2( ۹۷/۲۶( ديخورش  a ۱۰/۸۴  a ۴/۲۵  b ۹۸/۶  a ۷۳/۴  a 

V3( ۶۱/۲۷( انيشا  b ۷/۸۵  a ۶/۲۷  a ۹۸/۶  a ۲۴/۴  b 

  .ندارند يدار  يآزمون دانکن اختالف معندرصد  ۵ سطح احتمال با حروف مشابه در هر ستون، در يها  نيانگيم
  

گر يبه دو رقم د ن استحکام نسبتيشتريب يان دارايرقم شا
د از نظر ياف دو رقم گلستان و خورشيبود. استحکام ال

مربوط  ۲۴/۴اف با ين ظرافت اليکسان بود. کمتري يآمار
دار  يگلستان اختالف معنان بود که با رقم يبه رقم شا

 يکه دارا ۷۳/۴د با ظرافت ياما با رقم خورش ؛نداشت
 ۵ها در سطح  اختالف آن ،داشت يشترياف بيظرافت ال
بود که  يجيج مشابه نتاين نتايدار بود. ا يمعندرصد 

 ي) بر رو۱۳۹۱مود ( ي) و نجف۲۰۱۹ون و همکاران (ياست
  دست آوردند. هپنبه ب

  

  يريگ جهينت
 يمارهايخ کشت و تيج حاصل از اثرات تاريبه نتابا توجه 

 ۱۰خ کشت اول يتار ،مارين تيبر سه رقم پنبه، بهتر ياريآب
ان آب کارون و يدرم کيصورت  هب ينوبت يارياسفند و آب

شنهاد يخوزستان پ ةمنطق يآب و رقم گلستان برا زه
در  امکان کشت زودتر از اسفند با توجه به عدم .شود يم

از کشت شود  يه ميهوا، توص يل سرمايدل هخوزستان ب
پنبه در بهمن در خزانه استفاده شده سپس در  يينشا

زش غنچه و گل که يابد تا اثرات رين انتقال ياسفند به زم
سوزان در خوزستان  يد و بادهايشد يمصادف با گرما

 ابد.يش يبرطرف شده و عملکرد پنبه افزا است، 

  

  يتشکر و قدردان
شرکت آب و برق خوزستان و شرکت کشت له از يوس نيبد

ن پروژه را يا يخان که امکان اجرا رزا کوچکيو صنعت م
  د.يآ يعمل مه ب يکمال تشکر و قدردان کردند،فراهم 
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