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   واحد قائمشهر،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

  15/10/89 : ؛ تاریخ پذیرش19/2/89: تاریخ دریافت
  چکیده
 تکرار در 4 تیمار و 6مازندران، آزمایشی با استان ترین زمان آبیاري پنبه در شرق  منظور تعیین مناسب به

زراعی مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات  ساحل و بهپنبه  روي رقم هاي کامل تصادفی قالب طرح بلوك
ار آبیاري در مرحله باز شدن یکب: I1یاري، تیمار بدون آب: I0اساس  تیمارهاي آبی بر.کال به اجرا درآمد بایع

در (آبیاري  دو بار: I4آبیاري در مرحله گلدهی، یکبار : I3  دهی، آبیاري در مرحله غوزهیکبار : I2  ها غوزه
به ) ها دهی و مرحله باز شدن غوزه  غوزه،یدهگلمرحله (  سه بار آبیاري:I5و ) دهی مرحله گلدهی و غوزه

 سال آزمایش نشان داد که اثر تیمارهاي آبیاري 3هاي  نگین تجزیه واریانس و مقایسه میانتیجه. اجرا در آمدند
 آبیاري و ر با سه باI5 هاي تیمار).>01/0P( تدار بوده اس  درصد معنی1پنبه در سطح احتمال بر عملکرد 

قدار عملکرد را به  کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین م1649 و 4722  باترتیب  بدون آبیاري بهI0تیمار 
 درصدي آب مصرفی 49 با کاهش I3 نشان داده است که در تیمار دست آمده بهنتایج . خود اختصاص دادند

که محدودیت   در صورتیI3تیمار .  درصد کاهش عملکرد مشاهده گردیده است23 تنها I4نسبت به تیمار 
که محدودیت منابع   در صورتی.گردد  میمحسوبعنوان بهترین تیمار آبی  ه ب،منابع آب وجود داشته باشد

با ) Ky(  مقدار فاکتور حساسیت گیاه.گردد عنوان بهترین تیمار معرفی می ه بI4 تیمار ،آب وجود نداشته باشد
  .باشد  می84/0ال آزمایش برابر با  س3هاي  استفاده از داده

   

  1زهدهی، باز شدن غو گلدهی، غوزه، زمان آبیاري، پنبه : کلیديهاي واژه

                                                
  dakbarin@yahoo.com :  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 و کیفی یبراي جلوگیري از کاهش کمطور کلی   به. باشد ثرترین عامل در تولید محصول میؤمآب 

 براساس  که در هر نوبت در دفعات مورد نیاز و با میزان مناسبباید آبیاري به روش مناسبمحصول 
هاي  ودیتبه علت وجود محد. شود، صورت گیرد ی آب و خاك تعیین مییشیمیا - خصوصیات فیزیکو

 و برنامه آبیاري در زمان،  آبیاريمین آب کشاورزي در هر منطقه و قراردادهاي محلی، دورمنابع تأ
 که اگر تحقیقات وسیع نشان داد). 1999گل،  ضیغمی( بسیاري از موارد هماهنگ با نیاز آبی گیاه نیست

خیر در اي تأه ر آن نشانه بزرگ رشد نموده و داي چهصورت درخت هپنبه با آب فراوان آبیاري شود ب
اي کمتر  دوره رشد سبزینه تحت تنش رطوبتی مالیم و طوالنی داراي اما. گردد رشد زایشی نمایان می

  در استان مازندران حدود).1990کانبر و همکاران، ( شود دهی می ده و زودتر وارد مرحله گل و غوزهبو
نبه و عملکرد پائین آن باعث کاهش شدید قیمت نامناسب پ. رود  هکتار پنبه به زیر کشت می1000

لذا براي افزایش سطح زیر کشت و در نهایت . سطح زیر کشت این محصول در منطقه شده است
شناسایی مراحل حساس رشد به . باشد اشتیاق کشاورز به کشت پنبه نیاز به تحقیقات جامع و علمی می

 که بیشترین اثر تنش بر عملکرد بیان نمود )1981 (علیزاده .تواند باشد کم آبی یکی از این اهداف می
اعمال تنش در این مرحله موجب توقف .  بعد از مرحله گلدهی استها مرحله رشد غوزهپنبه در طول 

در نتیجه افزایش   وه سبب افزایش طول الیافحله رسیدن غوزرها و اعمال تنش در م رشد غوزه
 و  بهتر است آبیاري در سه مرحله فیزیولوژیکعالوه در شرایط محدودیت آب به. گردد عملکرد می

.  دوره حداکثر گلدهی انجام شودترتیب اولویت در دوره رشد غوزه، زمان ظهور اولین گل پنبه و به
با اعمال سطوح مختلف کم آبیاري بر روي محصول پنبه گزارش نمودند، ) 2006(اکبري و همکاران 

.  درصد نیاز آبی بوده است100ر آبیاري و مربوط به تیمار مت  میلی352بیشترین عملکرد پنبه با اعمال 
اثر کم آبیاري در مراحل مختلف رشد پنبه را مورد بررسی قرار داده و به ) 1990(ووریس و همکاران 

 حساسیت را نسبت به تنش ها بیشترین این نتیجه رسیدند که پنبه در دو مرحله گلدهی و رشد غوزه
عالوه تابع تولید  به. استبوده ها این حساسیت خیلی کمتر  له باز شدن غوزه و در مرحآبی را نشان داده

 سال آزمایش اثر 3در آرکانزاس آمریکا در طی  .صورت منحنی درجه دو است پنبه نسبت به آب به
یم بر ارتفاع و عملکرد پنبه متر و شرایط د  میلی75 و 50، 25ي در کسر رطوبت ي آبیاراتیماره
  ایرل و همکاران).1990مارو و گریک، ( متر توصیه گردید  میلی75تیمار کسر آبیاري  نشد و دار معنی

بر بیشترین نیاز آبی  با انجام آبیاري در مراحل مختلف رشد پنبه به این نتیجه رسیدند که عالوه) 1999(
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این مرحله ترین مرحله براي آبیاري در این مرحله بوده که با آبیاري در  پنبه در مرحله گلدهی، حساس
گیاه پنبه را در مراحل مختلف رشد ) 1988( گانوتیسی .حاصل گردیده استعملکرد  زایشاف بیشترین

ثیر را روي أتحت تنش آب قرار داده و مشاهده کرد که تنش کم آبی در مرحله گلدهی بیشترین ت
شد رویشی دهی و ر دهی، غنچه ترتیب مراحل غوزه عملکرد وش و اجزاي آن گذاشت و پس از آن به

بیان داشتند که موجودي آب در طی گلدهی نسبت به موجودي ) 1990( و گریگ مورو .قرار داشتند
با برآورد مقادیر ) 1979( دورنبوس و کاسام .آب پیش از گلدهی براي عملکرد اهمیت بیشتري داشت

رشد گیاه ترین مرحله  ضریب حساسیت در هر یک از مراحل رشد گیاه پنبه، مرحله گلدهی را حساس
العمل پنبه به تنش آبی در مراحل مختلف رشد را  عکس) 1990 (کوك و همکاران  دي.معرفی نمودند

ی تنش آب. مورد بررسی قرار داده و بیان نمودند که بیشترین کاهش عملکرد در دوره گلدهی بوده است
 پیشنهاد ها آن. شود  میش عملکرد و افزایش الیاف پنبهها باعث افزای گیري غوزه در مرحله انتهاي شکل

در ها صورت گرفته و آبیاري  ه توسعه غوزه وجود دارد، تنش در مرحلکه محدودیت آب نمودند وقتی
  .ها متوقف گردد باز شدن اولین غوزهزمان 

العمل   هدف تعیین رابطه میزان مصرف آب و عملکرد پنبه و محاسبه فاکتور عکسپژوهشدر این 
  .باشد ترین زمان آبیاري پنبه در استان مازندران می ناسبپنبه به کم آبی و تعیین م

  
  ها مواد و روش

 1380ترین زمان آبیاري پنبه در شرق استان مازندران، آزمایشی از سال  منظور تعیین مناسب به
این ایستگاه در شمال شهر نکا در عرض . کال به اجرا درآمد  سال در ایستگاه تحقیقاتی بایع3مدت  به

 متر از سطح 4 دقیقه شرقی و ارتفاع 30 درجه و 53 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 26  درجه و36
 درجه 17متر، متوسط درجه حرارت منطقه   میلی620متوسط بارندگی منطقه . ددریا قرار دار

هاي  داده. باشد متر می  میلی1300ط تبخیر از تشت  و متوس درصد70گراد، متوسط رطوبت نسبی  سانتی
  . شده استه نشان داد1ارندگی فصل رشد در طی سه سال آزمایش در جدول مقدار ب

 نشان داده 2خاك منطقه مورد آزمایش رسی سیلتی بوده که خصوصیات فیزیکی آن در جدول 
  .شده است
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  .)متر میلی ()1380-1382( مقدار بارندگی فصل رشد -1 جدول
  ماه

  سال
  مجموع  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت

1380  32  7  13  1  13  76  
1381  51  22  21  35  55  184  
1382  31  25  13  12  25  106  

  
تیمار : I0 تیمار آبیاري، 6 تکرار و 4هاي کامل تصادفی با  صورت فاکتوریل در قالب بلوك طرح به

 :I3دهی، یکبار آبیاري در مرحله غوزه: I2ها،  ار آبیاري در مرحله باز شدن غوزهیکب: I1بدون آبیاري، 
  سه بار آبیاري:I5و ) دهی در مرحله گلدهی و غوزه(ارآبیاري دو ب: I4یکبار آبیاري در مرحله گلدهی، 

 5×6/5هاي آزمایشی  ابعاد کرت. به اجرا درآمد) ها غوزهدهی و مرحله باز شدن   غوزه،مرحله گلدهی(
  .ردیدمتر کشت گ  سانتی80 ردیف گیاه به فاصله 5ا متر بوده که در هر کدام از آنه

  
  . خصوصیات فیزیکی خاك محل آزمایش-2 جدول

جرم مخصوص   ماسه  سیلت  رس  بافت خاك
  )gr/cm3( ظاهري

نقطه پژمردگی 
  )درصد( دائم

ظرفیت 
  )درصد( مزرعه

 برداري نمونه عمق
  )متر سانتی(

  0- 30  2/31  1/15  3/1  10  43  47  رس سیلتی
  30- 60  5/30  2/15  34/1  11  40  49  رس سیلتی
  60- 90  8/31  8/14  35/1  5  50  45  رس سیلتی

  
از کشت تنک گشته و بعد ه  سه هفتمتر بوده است که  سانتی10ن گیاهان در ابتداي کشت فاصله بی

 12 خرداد و 7، اردیبهشت 11 هاي بذر پنبه رقم ساحل در تاریخ .متري تثبیت گردیدند  سانتی20در 
 اردیبهشتدر  کشت پنبه در منطقه معموالً. اول تا سوم کاشته شدهاي  ترتیب براي سال به اردیبهشت

علت شرایط نامناسب جوي در خرداد ماه کشت  هبراي سال دوم آزمایش ب( گیرد ماه صورت می
ت یک صورت یکنواخ هاي اول تا سوم به ترتیب براي سال متر آب به  میلی60 و 65، 55مقدار ). گردید

ها  اولین آبیاري کرت .ارهاي آزمایشی داده شدیک از تیمزنی به هر  خاطر جوانه هروز بعد از کشت ب
مقدار . انجام شد تیر ماه 14 خرداد و 16 خرداد، 31هاي  در تاریخ  تا سومهاي اول ترتیب براي سال به

 اینچی و بر مبناي رساندن رطوبت 2آب آبیاري تیمارها بصورت شیاري و با استفاده از کنتور حجمی 
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به حد )  به مراحل رشد گیاه متفاوت در نظر گرفته شده استعمق ریشه بسته( خاك در عمق ریشه
 متر نوسان داشته 10 تا 5سطح آب زیرزمینی در طی انجام آزمایش بین  .ظرفیت زراعی تعیین گردید

  :)1990 ،مورو و گریگ (مقدار عمق آب آبیاري بصورت رابطه زیر محاسبه گردید. است
  

)1  (                                                                                           
100

bwfc .Z).(d 
   

 رطوبت وزنی خاك در زمان آبیاري: Өw، (%) رطوبت وزنی خاك در حد ظرفیت زراعی: Өfcآن،  درکه 
(%)،Z :متر سانتی( عمق ریشه ( وρb :مخصوص ظاهري خاكجرم  )باشد می) مکعب  متر  سانتیگرم در.  

اثر  .متري صورت گرفته است  سانتی90اك بصورت وزنی و تا عمق مقدار رطوبت خگیري  اندازه
استوارت و ( صورت زیر بررسی گردید تنش آبی در طی فصل رشد روي عملکرد محصول به

   ):1990 ، گریکمورو و ؛1977همکاران، 
  

)2(                                                                                     Ya ETaKy
Ym ETm

           
1 1        

  

Ya تعرق ماکزیمم، -تبخیر: ETmتعرق واقعی،  -تبخیر: ETa :که در آن
Ym

   
کاهش عملکرد نسبی و : 1

ETa
ETm

  
 
 -مقدار تبخیر 2در معادله  .باشد میکتور حساسیت گیاه ا فKyو نسبت کمبود تبخیر و تعرق : 1

. دست آمد ه بET=P+I+ΔS-DP تعرق براي تیمارهاي جداگانه با استفاده از معادله بیالن آب با فرمول
) متر میلی(  بارندگیP، )متر میلی(دوره مورد نظر  تغییرات ذخیره آب در ابتدا و انتهاي ΔSدر این معادله 

ي فقط به اندازه رساندن رطوبت خاك تا رطوبت جا که مقدار آب آبیار از آن. هستندآب آبیاري  مقدار Iو 
نظر گردیده   صرف)Dp( ظرفیت مزرعه مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراین از مقدار آب زهکشی شده

وسیله  ه متر و ب5/2طول  ر بهدر نهایت برداشت محصول طی سه چین و از دو ردیف میانی هر تیما. است
 مورد تجزیه قرار گرفت و MSTATCافزار  ا استفاده از نرمهاي آزمایش ب  داده.انجام شددست 
  .اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند هاي تیمارها از طریق آزمون چند دامنه میانگین

  
   و بحثنتایج

، مقدار آب آبیاري در طی فصل رشد و عملکرد محصول براي تیمارهاي مختلف طی يتعداد آبیار
کار برده  ه، مقدار آب آبیاري ب3 جدول مطابق .اده شده است نشان د3سه سال آزمایش در جدول 

 .متغیر بوده استمتر   میلی264 تا 0 و 265 تا 0، 295 تا 0شده بین هاي اول تا سوم  ترتیب براي سال به
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دهد که عملکرد ذرت   نشان می)4جدول  ( و نتایج تجزیه واریانس سال آزمایش3هاي  مقایسه میانگین
 تا 1300مقدار عملکرد پنبه از . معنی دار بوده است) >01/0P(ف در سطح یک درصد در تیمارهاي مختل

 تا 1825 و 1381 کیلوگرم در هکتار در سال 3875 تا 1823، 1380گرم در هکتار در سال  یلو ک5145
 کمترین و I0 در هر سه سال آزمایش تیمار.  متغیر بوده است1382 کیلوگرم در هکتار در سال 5146
علت قطع آبیاري در هر یک از  ه بI0در تیمار .  بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده استI5تیمار 

که مقدار آب مورد نیاز  خاطر این ه بI5 تیمار. مراحل رشد، کاهش معنی دار عملکرد صورت گرفته است
 5جدول  .مراحل حساس رشد گیاه را دریافت نموده ماکزیمم عملکرد را به خود اختصاص داده است

 تا 1649در این جدول مقدار عملکرد محصول از . دهد مقایسه میانگین عملکرد سه ساله را نشان می
متر خاك آب اولیه مصرف شده جهت   میلی60اگر متوسط . گرم در هکتار نوسان داشته است کیلو4722
آب مقدار متوسط . باشد متر می  میلیI5 335 زنی در نظر گرفته شود، مقدار آب آبیاري براي تیمار جوانه

آب مورد مقدار ماکزیمم ) 1385( و همکاران اکبري. متر متغیر بوده است  میلی275 تا 0آبیاري نیز بین 
  .متر ارائه دادند   میلی352 متر خاك آب  میلی70 با احتساب  پنبه در منطقه مورد مطالعه رانیاز

مین آب در هر یک از مراحل أبراساس تدار بودن عملکرد  دهنده معنی مقایسه بین تیمارها نشان
رشد بوده و قطع آبیاري در مرحله گلدهی پنبه حساسیت بیشتري نسبت به دیگر مراحل رشد از خود 

 .باشد می) 1990( کوك و همکاراندو ) 1979( که موافق با نظر دورنبوس و کاسام. نشان داده است
 به قطع تو مرحله رشد کاهش بیشتري نسبدهد، قطع آبیاري در د  نشان می5چنین نتایج جدول  هم

آب آبیاري و فصلی  رابطه بین مقدار 2در شکل  .آبیاري در یک مرحله رشد از خود نشان داده است
دهد که منحنی تابع تولید با یک شیب تند  نشان می 1 شکل. رد محصول نشان داده شده استعملک

تر کارائی مصرف آب در  عبارت ساده هب. شود تدریج از شیب آن کاسته می سپس بهشود و  شروع می
رابطه بین مقدار فصلی آب آبیاري و  ).1999ایرل و روبرت، ( مقادیر کم آبیاري بسیار زیادتر است

  :باشد صورت زیر می درجه دوم و بعملکرد محصول از
y = -0.0214w2 + 17.77w + 1662           R2=0.712                                                 )3(  

شکل . باشد می) متر میلی( مقدار آب آبیاري: Wو ) کیلوگرم در هکتار(عملکرد محصول : Yکه در آن، 
رابطه بین عملکرد محصول . دهد  رابطه خطی تغییرات عملکرد محصول با تبخیر وتعرق را نشان می3

  :باشد و تبخیر و تعرق خطی و بصورت زیر می
y=11.56ET+766.6                                   R2=0.72                                                 )4(  
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  .تجزیه واریانس عملکرد پنبه -4 جدول
  میانگین مربعات

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  عملکرد پنبه

 4897965**  2  سال

  16450501**  5  تیمارهاي آبیاري
  988411**  10  تیمار آبیاري در سال

  9/11    (%) ضریب تغییرات
  .)>01/0P(  درصد1دار در سطح احتمال  معنی: **
  

  . پنبه، آب آبیاري و آب مصرفی در تولید پنبه عملکرد ساله3مقایسه میانگین  -5 جدول
تیمارهاي   1380- 1382

  آبیاري
تعداد 
  )متر میلی(ی فآب مصر  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد پنبه   )متر میلی( آب آبیاري  آبیاري

I0 0 0   d1649 7/115  
I1  1 93   c2336  3/208  
I2  1 90   b3272  3/209  
I3  1 92   b3542  7/198  
I4  2 182   a4359  298  
I5 3 275   a4722  3/402  
(%)CV      8/13    

  

  
  

  . آبیاري در تیمارهاي مختلف تغییرات عملکرد محصول پنبه-2 شکل
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  .ق و عملکرد محصولرابطه میزان تبخیر و تعر -3 شکل

  
ه سال آزمایش و براساس معادله هاي س مقدار فاکتور حساسیت محصول پنبه با در نظر گرفتن داده

، ماکزیمم تبخیر و )Ya(  عملکرد واقعی محصول،)Ym( ماکزیمم عملکرد.  محاسبه گردیده است1
. دست آمده است ه ب3ل با استفاده از اطالعات جدو) ETa( تعرق -و مقدار واقعی تبخیر) ETm( تعرق

 برابر Kyمطابق شکل مزبور مقدار . العمل محصول نشان داده شده است  مقدار فاکتور عکس4در شکل 
  دورنبوس و کاسام85/0 با مقدار یاد شده مطالعه 84/0 متوسط مقدار. دست آمده است ه ب84/0با 
 را براي 89/0 مقدار) 2002( اران یازار و همک.تطابق دارد) 1996( ر و همکاران کانب86/0و ) 1979(

  :باشد  بصورت زیر می2دار نسبی عملکرد محصول بر اساس معادله  رابطه مق.پنبه ارائه دادند







 






 

ETm
ETa/

Ym
Ya 18401                R2= 77/0                                                 )4 (

   

  
  .)Ky( بت به آب آبیارينسپنبه ضریب واکنش عملکرد محصول  -4 شکل
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 سال آزمایش و متوسط سه ساله ارائه 3هاي پوسیده و باز نشده براي   درصد غوزه6در جدول 
بیشترین ). >01/0P( باشد دار می  درصد معنی1ها در سطح احتمال  اختالف تعداد غوزه. گردیده است

 که آبیاري در I5 و I1 در تیمار. ت داده اس  رخI0 و کمترین مقدار در تیمار I5درصد پوسیدگی در تیمار 
ین آبیاري در  بنابرا.گرفته درصد تلفات بیشترین مقدار را داشته است ها صورت مرحله باز شدن غوزه
اي که  نکته. شود و در نهایت کاهش عملکرد محصول میها باعث افزایش تلفات  مرحله باز شدن غوزه
 و 1381، افزایش درصد تلفات غوزه در سال  قابل استنباط است6 و 3 هاي براساس نتایج جدول

علت کاهش عملکرد . باشد میهاي دیگر  چنین کاهش عملکرد محصول در همان سال نسبت به سال هم
. باشد نظر می و افزایش درصد تلفات غوزه، مربوط به بارندگی در سال مورد 1381محصول در سال 

باشد در هنگام باز شدن  ها می  باز شدن غوزه که مرحله1381 سال در اواخر مرداد و اوایل شهریور
بارندگی باعث افزایش تلفات غوزه و افزایش رشد . بارندگی اتفاق افتاده استمتر   میلی80ها  غوزه

  .رد محصول را به همراه داشته است گردیده و کاهش عملک1381رویشی در سال 
  

  .ایش سال آزم3هاي پوسیده و یا باز نشده در  درصد غوزه -6 جدول
   سال3میانگین   1382  1381  1380  تیمار  سال

I0 d5/0  e10  c3  d5/4  
I1  c9  b28  b10  b7/15  
I2  c4  c19  c5  c3/9  
I3  c3  d14  c3  c7  
I4  b4  c20  c4  c3/9  
I5  a14  a36  a16  a22  

(%)CV  20  5/7  8/23    
  

   کلیگیري نتیجه
مازندران پنبه اگر در مراحل بحرانی دهد که در شرق استان   نشان میپژوهش از دست آمده بهنتایج 

 با 5براساس جدول . کند دهی آبیاري گردد بیشترین عملکرد را تولید می  گلدهی و غوزهثلرشد خود م
، کاهش عملکردي برابر با )دو بار آبیاري( I4نسبت به تیمار ) I3تیمار ( یکبار آبیاري در مرحله گلدهی

له أ مس. درصد کاهش داشته است49 میزان آب آبیاري تا که  درصد مشاهده گردیده است، در حالی23
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 در اوائل شهریور یا اواخر ها  آبیاري در مرحله باز شدن غوزهاین است که) 6جدول ( مهم دیگر
ها شده و در نتیجه هزینه کار  کند، چون باعث پوسیدگی غوزه  تولید نمی، اضافه محصولی ماه مرداد

 تولید شاخ و  آبیاري در این مرحله، سبب رشد رویشی مجدد و.دهد  است که زارع انجام میاضافی
رو به کاهش دما هاي جدید بر اثر روند   این غوزهشک بی. شود میهاي جدید  وزهبرگ انبوه و تولید غ

طقه مذکور در صورت من بنابراین در. گردد نشیند و برداشت نمی یزه به بار نمیهاي پای و بارندگی
از که بعد  در صورتی(دهی انجام داد  ک بار آبیاري در مرحله گلدهی و یا غوزهتوان ی محدودیت آب می

که محدودیت منابع آب  در صورتی). عنوان خاك آب صورت گیرد هکاشت بذر پنبه یکبار آبیاري ب
عملکرد قابل قبول دست  توان به  می،دهی در مرحله گلدهی و غوزه ود نداشته باشد با دو بار آبیاريوج

 84/0مورد مطالعه براي منطقه ) Ky( ریب حساسیت محصول پنبه نسبت به آب آبیاريض. یافت
تواند تا  یک گیاه نیمه حساس به تنش آبی بوده که می دهد که پنبه تقریباً این امر نشان می. دست آمد هب

  .حدودي غیر از مرحله گلدهی در مقابل خشکی مقاومت نماید
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Abstract 

In order to determine the best time of cotton irrigation in East of Mazandaran 
province, an experiment, conducted for 3 successive years in agricultural research 
station of Baykola. Six treatments and four replications were carried out with 
randomized complete block designs for Sahel variety. Water treatments were 
carried out based on, I0: no irrigation, I1: once irrigation in boll opening stage, I2: 
Irrigation in boll stage, I3: once irrigation at flowering stage, I4: Twice irrigation 
(flowering and boll stage) and I5: three time irrigation (flowering stage, boll stage 
and boll opening stage). Comparison and analysis of variance results of 3 
consecutive years’ experiments showed that the effect of irrigation treatments on 
cotton yield at 1% level was significant. The results shows that water consumption 
in treatment I3 has been reduced 49% comparing to treatment I3, while the crop 
yield reduced only 23%. Given the existence of water resources restriction, I3 
treatment is known as a best treatment. Given no restrictions on water resources, I4 
treatment is introduced as a best treatment. By use of 3 successive years collected 
data, plant sensitivity factor (Ky) was estimated to 0.84. 
 
Keywords: Irrigation time, Cotton flowering, Boll stages, Boll opening2 
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