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   1چکیده
 افزایش راندمان کاربرد آب از طریق کاهش میزان آب آبیاري در ،هدف اصلی از اجراي کم آبیاري

ه اهی است که بیپنبه گ. هایی است که کمترین بازدهی را دارند حذف آبیارياز طریق یا  هر نوبت و
ست  اکه ممکن يطور هب ،دهد نشان می يادیاري در مراحل مختلف رشد واکنش زی آب آبردامقزمان و 

 از نداشتهی آب نهبعضی از مراحل اصالً بدر ا یاري حساس بوده یآبکم در بعضی از مراحل رشد به 
 پژوهش د،رشک از مراحل یاري در هر یآببه کم ت پنبه یزان آب مصرفی و حساسین مییبراي تع. باشد

سه  آباد گرگان طی هاشم  پنبهاتقیقستگاه تحی تکرار در ا3خرد شده با هاي  کرتقالب طرح  درحاضر 
،کم آبیاري در مرحله )I1( کم آبیاري در مرحله گلدهی: شاملکم آبیاري   تیمارهاي.دیاجرا گردسال 

ل گلدهی، اوج گلدهی و کم آبیاري در مراح ،)I3 (دهی کم آبیاري در مرحله قوزه ،)I2 (اوج گلدهی
کم آبیاري در مراحل گلدهی و   ،)I5 (کم آبیاري در مراحل گلدهی و اوج گلدهی ،)I4 (دهی قوزه
ر آب یعنوان کرت اصلی و مقاد  به)I7 (دهی  و کم آبیاري در مرحله اوج گلدهی و قوزه)I6(دهی  قوزه

تجزیه مرکب ج ینتا. نظر گرفته شدندعنوان کرت فرعی در  هاز آبی بی درصد ن100 و 70، 35، 0اري یآب
ها از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته  بین سالنشان داد که سه ساله 

بین تیمارهاي کم آبیاري در مراحل مختلف رشد از نظر عملکرد . دار وجود داشت  معنیاختالف کامالً
دار  ی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختالف معنیدار اما از نظر درصد زودرس  معنیاختالف کامالً
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 کمترین .بود I3 و I7 ،I2 بیشترین عملکرد در طی سه سال مربوط به تیمارهاي آبیاري. وجود نداشت
ترین مراحل رشد پنبه از  توان گفت حساس در مجموع می. بود I5  وI4عملکرد مربوط به تیمارهاي 

 بین مقادیر مختلف آب آبیاري از نظر عملکرد، .باشند لدهی مینظر تنش آبی مراحل گلدهی و اوج گ
بهترین تیمار  .دار وجود داشت  معنیدرصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختالف کامالً

 آب مصرفی کمتر و کاهش ،بیشترکارآیی مصرف آب داراي بود که  درصد نیاز آبی 70 تیمار،آبیاري
  . نسبت به تیمار آبیاري کامل بود درصد7/4 و 4/18 ،7/16ن ترتیب به میزا عملکرد به

  
   پنبهمراحل مختلف رشد و  ، آبیاريمقادیر مختلف آبآبیاري کامل،  کم آبیاري، :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ط کمبود آب است که یعمل آوردن محصوالت تحت شرا هنه براي بیک استراتژي بهیاري یکم آب
هدف اصلی از اجراي کم آبیاري افزایش راندمان کاربرد آب از . شدبا محصول میهمراه با کاهش 

کم . ن بازدهی را دارندیی است که کمتریها ياریا حذف آبیاري در هر نوبت یزان آب آبیمکاهش طریق 
نیز ک منطقه ید محصوالت یت تولیا تثبیاري براي گسترش سطح کشت و به حداکثر رساندن و یآب

هاي تولید، افزایش راندمان کاربرد  محاسن کم آبیاري کاهش هزینه. رار گیردتواند مورد استفاده ق می
طور  هاري بیکم آب .)2009، یزاگیرت و ر( باشد اري مییب آبآهاي مربوط به  نهیوکاهش هزآب آبیاري 

ش ی، افزاکم آبیاريهدف . شود  انجام می،خصوص در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند هب ع،یوس
اري کامل بخشی یبه بهاي آب(و محافظت محصوالت بخشی از اراضی در برابر نابود شدن عملکرد 

  .)2009، یزاگیرت و ر( باشد ن منطقه میی از زارعیشتري سود رسانی به عده بهمچنین) گرید
اري، یاهی است که به کم آبیک در استان گلستان بوده و گیکی از محصوالت استراتژیعنوان  هپنبه ب

ست در بعضی از مراحل  اممکنکه  يطور هدهد ب ادي را نشان مییاري واکنش زیدار آب آبزمان و مق
 .)4( از نداشته باشدیا در بعضی از مراحل اصالً به آب نیحساس بوده و اري یرشد به کم آب

اري روي محصوالت مختلف انجام شده که به ذکر تعدادي از آنها یادي در مورد کم آبیز هاي پژوهش
  .شود میپرداخته 

 بدون اینکه عملکرد را شدیداً  در محصوالت مختلفدریافتند کم آبیاري )2009( یزات و ررگی
که تحمل به خشکی در گیاهان با  ییجا از آن. گردد کاهش دهد باعث افزایش کارآیی مصرف آب می
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شکی نیاز ش خکند، کم آبیاري به مطالعه دقیق واکنش گیاه به تن رقم و مراحل فنولوژیکی تغییر می
  .دارد

کم در ترکیه نشان از مجاز بودن ) 1999(و کیردا و همکاران ) 2006(کانبر و همکاران  هاي پژوهش
در ) 1999(که بر طبق مطالعات آناس و همکاران  در حالیاست دهی  آبیاري در طی گلدهی و قوزه

. و گلدهی مجاز نیست در طی تشکیل قوزه مجاز بوده و در طی مراحل رویشی  تنهاترکیه کم آبیاري
مراحل حساس پنبه به کم آبیاري در آرژانتین مراحل رشد رویشی و دریافتند  )1999(پریتو و آنگوریا 

  .ها مجاز است دهی بوده اما کم آبیاري در مراحل قوز دهی و باز شدن قوزه غنچه
اري متوسط  نشان داد کم آبی نیزدر آسیاي مرکزي) 2009(پریرا و همکاران  هاي پژوهشنتایج 

  در حالیاستجویی در مصرف آب و افزایش کارآیی مصرف آب براي گیاه پنبه مناسب  صرفهعلت  هب
 منجر به کاهش  ولیگردد جویی زیاد در مصرف آب می که کم آبیاري شدید، اگر چه باعث صرفه

  .صرفه نباشد به ظر اقتصادي مقرونست از ن اعملکرد گردیده که ممکن
 در )1999( شی توسط تشکريیآزما پنبه نیز اريین زمان آبیتر ن مناسبییتعمنظور بررسی و  به

هر کدام (دهی  رحله گلدهی و قوزهماري در یمار آبیج نشان داد که تینتا. شرق مازندران انجام شد
اري در مراحل یمار آبید که با تبوداراي حداکثر عملکرد کیلوگرم در هکتار  4619با عملکرد ) کباری

گر یمارهاي دیدار نداشت ولی با ت اختالف معنی) کباریهر کدام ( ها دهی و باز شدن قوزه زه قو-گلدهی
اري فقط در مرحله باز شدن یدهی و آب اري فقط در مرحله قوزهیآب، اري فقط در مرحله گلدهییشامل آب

  .دار داشت ها اختالف معنی قوزه
شی را بررسی یدر مرحله زا آبی تنش به پنبه نسبیت یز حساسین) 1990( و همکاران کوكدي 

دهی و قبل از گلدهی باعث تکامل زودرس در  جه گرفتند که تنش آبی در مرحله غنچهیکردند و نت
ت خود را از یاف، اهمیتر شدن ال ها و طوالنی  با رشد قوزهاثرن ی اهاي پنبه شده اما تعداد کمی از قوزه

ن اثر تنش بر یمهمتر. اف بوده استیو عملکرد الت بذر پنبه یفیجه آن بهتر شدن کیدست داده که نت
ن مرحله یگلدهی است که اعمال تنش در ا انیروي عملکرد در طول رشد قوزه پنبه، مرحله بعد از پا

اف و رشد یش طول الیها سبب افزا دن قوزهیدر مرحله رستنش . گردد پنبه میقوزه  توقف رشدسبب 
  .گردد ش عملکرد مییجه موجب افزایها در نت قوزه
 تیمار آبیاري شیاري روي پنبه را مورد مقایسه قرار دادند که 5در ترکیه ) 1999(اس و همکاران نآ

اي  ، کم آبیاري در یکی از سه مراحل رشد سبزینه)111( کل فصل رشد آبیاري کامل در: تیمارها شامل
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نتایج نشان داد . ودند ب)000(  در کل فصل رشد کم آبیاريو) 110( دهی و قوزه) 101( ، گلدهی)011(
 و  کیلوگرم در هکتار2290 و 3130، 3010، 3050، 3310ترتیب  ه بیاد شدهکه عملکرد تیمارهاي 

.  درصد بود31 و 5، 9، 8ترتیب  هب) 111( کاهش عملکرد تیمارهاي کم آبیاري نسبت به تیمار شاهد
  .شود دهی می وزهنسبت به مرحله قیعنی تنش در مرحله گلدهی باعث کاهش بیشتر عملکرد 

 تیمار 5غربی ترکیه روي پنبه و ذرت با  در جنوب) 2006(  و همکارانداگدلن هاي پژوهشنتایج 
طور  ه که تیمارهاي کم آبیاري بنشان داد درصد تخلیه رطوبت خاك 0 و 50،30، 70آبیاري کامل 

 5490 تا 1780 از متوسط عملکرد پنبه. ندثیر قرار دادأت داري عملکرد پنبه و ذرت را تحت معنی
دست آمد و تیمار آبیاري  هبیشترین عملکرد از تیمارهاي آبیاري کامل ب. کیلوگرم در هکتار متغیر بود

  .مرطوب که محدودیت منابع آب نداشته باشند مناسب است کامل براي مناطق نیمه
تجمعی از  درصد تبخیر 100 و 50دریافتند عملکرد پنبه در تیمارهاي  )2002(همکاران  یازر و

بیانگر افزایش کارآیی مصرف  )2004(مطالعات وایت و راین . داري نداشت تشت تبخیر تفاوت معنی
داري  اختالف معنی.  درصد نیاز آبی بود79 به 100 درصد با کاهش آب مصرفی از 5/24میزان  آب به

  .یزیولوژیک مشاهده نشددر عملکرد و رشد ف
اشاره شده و عدم امکان تعمیم نتایج حاصل از  هاي ژوهشپبا توجه به نتایج متفاوت حاصله از 

 تعیین میزان آب مصرفی و حساسیت پنبه به کم پژوهش، هدف از این هاي دیگر یک اقلیم به اقلیم
و  دهی، گلدهی و اوج گلدهی، گلدهی گلدهی، اوج گلدهی، قوزه(آبیاري در مراحل مختلف رشد 

 درصد 100 و 70، 35، 0وان کرت اصلی و مقادیر آب آبیاري عن به) دهی دهی، اوج گلدهی و قوزه قوزه
 تکرار طی سه سال در ایستگاه 3هاي خرد شده با  قالب طرح کرت درعنوان کرت فرعی  هنیاز آبی ب

  .آباد گرگان است تحقیقات پنبه هاشم
 

  ها مواد و روش
 آباد گرگان  پنبه هاشمقاتیستگاه تحقیدر ا 1385 و 1384، 1383کم آبیاري  هاي در سالپژوهش ن یا

ي از متر 14، ارتفاع  دقیقه55 درجه و 36 و عرض جغرافیایی  دقیقه20 درجه و 54 با طول جغرافیایی
حداکثر و حداقل  درصد، متوسط 50-60متر، رطوبت نسبی  میلی 450- 550 ، متوسط بارندگیسطح دریا

ی یایمیکی و شیزین خواص فیی تعقبل از کشت جهت .دیاجرا گردگراد  درجه سانتی 8/7 و 7/27دماي 
قطعه  .صورت گرفت ري خاكیگ ن مورد نظر نمونهی زم قطعهه کودي، ازیز توصیش و نیخاك مورد آزما
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 درصد رطوبت ،g/cm3 47/1 افت لومی رسی سیلتی با وزن مخصوص ظاهريبمورد آزمایش داراي 
 و اسیدیته dS/m1 د، شوري  درص14 و 28ترتیب  هبنقطه پژمردگی دائم  ظرفیت زراعی و وزنی در

 .دیکش قبل از کشت، آماده کشت گرد سم علف زی کودپاشی و ن،سکیشخم و دپس از ن یزم.  بود7/7
وم یآمون لوگرم در هکتار کود ديی ک100ن اساس یدهی بر مبناي آزمون خاك صورت گرفت که بر اکود

 درصد در مرحله گلدهی 50 و  درصد آن قبل از کشت50 (کود اوره لوگرم در هکتاری ک150فسفات، 
لوگرم در ی ک40م، یزیلوگرم در هکتار کود سولفات منی ک50، ) کود سركعنوان هاري اول بیو همراه با آب

ز قبل از کشت توسط کودپاش به لوگرم در هکتار کود سولفات منگنی ک30هکتار کود سولفات روي و 
 لیتر در 5/2میزان  فوالرین به تري  کش علفهاي هرز، سم  جهت مبارزه با بذر علف .شدپاشیده ن یزم

هاي خرد شده  صورت کرت ه بشییطرح آزما. کتوري به زمین زده شدهکتار توسط سمپاش پشت ترا
ر یاري در مراحل مختلف رشد و کرت فرعی مقادیمارهاي کم آبیت که در آن کرت اصلی، ،با سه تکرار

اري یبمارهاي کم آیت. نددرصد نباز آبی بود )q4( 100و )q1( ،35)q2(،70)q3(0 زانیاري به میکم آب
  :نددر بویصورت ز هب

  )I1 (اري در مرحله گلدهییکم آب -1
 )I2 (اري در مرحله اوج گلدهییبآکم  -2

 )I3 (دهی اري در مرحله قوزهیکم آب -3

 )I4 (دهی اري در مراحل گلدهی، اوج گلدهی و قوزهیکم آب -4

 )I5 (اوج گلدهیاري در مراحل گلدهی و یبآکم  -5

 )I6 (دهی اري در مراحل گلدهی و قوزهیبآم ک -6

 )I7(دهی  اري در مرحله اوج گلدهی و قوزهیکم آب -7

متر  ی سانت20×80فکار پشت تراکتوري و به فواصل یفی و با کمک ردیصورت رد هکشت پنبه ب
ها  ن کرتی متر بوده و ب6طول   هف کشت بی رد4هر کرت داراي  .بود سپید رقم مورد کشت. انجام شد

آب از . ه رطوبتی در نظر گرفته شدشی از حاجلوگیري متر فاصله جهت 4 و 3ب یترت تکرارها بهو 
ن بر یفون و با حجم و مدت زمان معی توسط س،د شده بوداجیق نهري که در باالي هر کرت ایطر

ر تجمعی یري تبخیگ اري بر اساس اندازهیمقدار آب آب. دیمارهاي مختلف، وارد هر کرت گردیاساس ت
اهی محاسبه شد و با یب گی و ضر)=75/0kp( ب تشتی اعمال ضرپس ازو  Aر کالس یز تشت تبخا
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 70، 35مارهاي یبراي ت. کرت بدست آمد اري هریاري، مدت زمان آبیفون و حجم آب آبیبی سدداشتن 
  .دی ضرب گرد1 و 7/0، 35/0ب در یترت اري، بهیاز آبی، مقدار آب آبی درصد ن100و 

 مارهایها در تمام ت يماریهاي هرز، آفات و ب ل واکاري، تنک، مبارزه با علفیبقز ات زراعی ایعمل
تعداد  بوته در هر کرت مشخص شد و 5ن اول، یقبل از برداشت چ. کسان صورت گرفتیصورت  هب

ن درصد یین، جهت تعیبرداشت پنبه طی دو چ. دیردگري یگ اندازه  قوزه وزن بیستقوزه در بوته و
م متر از ابتدا و انتهاي هر یبرداشت از دو خط وسطی هر کرت و پس از حذف ن. شدزودرسی انجام 

 و براساس يوتریها، با استفاده از برنامه کامپ ردن دادهکبندي و مرتب  پس از جمع. کرت صورت گرفت
  .ل آماري قرار گرفتندیه و تحلیج مورد تجزیانکن، نتادآزمون 
  

  نتایج و بحث
ب سه ساله تاثیر تیمارهاي کم آبیاري در مراحل مختلف رشد بر صفات  نتایج تجزیه مرک1جدول 

ها از  بین سالدار   معنی اختالف کامالًبیانگرل دوج نتایج. دهد عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه را نشان می
بین تیمارهاي کم آبیاري در . داردنظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته 

دار اما از نظر درصد زودرسی، وزن قوزه و   معنیلف رشد از نظر عملکرد اختالف کامالًمراحل مخت
بین مقادیر مختلف آب آبیاري از نظر عملکرد، . دار وجود نداشت تعداد قوزه در بوته اختالف معنی

قابل ثیر متأ در ت.دار وجود داشت  معنیدرصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختالف کامالً
عملکرد، درصد کم آبیاري در مراحل مختلف رشد و مقادیر مختلف کم آبیاري بر روي صفات 

  .مشاهده گردیددار   معنی اختالف کامالً نیززودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته
ثیر تیمارهاي کم آبیاري در مراحل أت مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه تحت

با توجه به این جدول، بیشترین .  ارائه گردیده است2د طی سه سال در گرگان در جدول مختلف رش
دار نداشت اما  بود که با سال سوم اختالف معنی) 1384(عملکرد مربوط به سال دوم اجراي طرح 

  .دار بود اختالف این دو سال با سال اول معنی
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اجزاء عملکرد پنبه تحت تاثیر تیمارهاي کم آبیاري در  نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد و - 1جدول 
  .مراحل مختلف رشد طی سه سال در گرگان

  تعداد قوزه در بوته  وزن قوزه  درصد زودرسی  عملکرد  درجه آزادي  منابع خطا
  L(  2  **3527616  ** 3522  **48/13  **2/184 (سال

  136/9  074/0  7/170  571940  6   سالخطاي
  A 6  **1628373  n.s46/40  n.s189/0  n.s906/7تیمار آبیاري 

LA 12  n.s298339  n.s94/123  n.s 066/0  n.s834/8  
  A 36  451775  35/141  091/0  415/8 خطاي

  B 3  **2102354  **9/1372  **82/2  **059/57مقدار آبیاري 
LB 6  n.s269023  n.s6/79  n.s 036/0  n.s787/10  
AB  18  **625670  **04/130  **208/0  **971/11  

LAB  36  n.s188590  **49/100  *132/0  n.s053/7  
  114/5  081/0  73/45  127057  126  کلخطاي 

 .باشند دار می  درصد و عدم اختالف معنی5 درصد، 1دار در سطح  دهنده اختالف معنی ترتیب نشان ه بn.s و *، **

  
دار بود اما بین  سال اول داراي بیشترین درصد زودرسی بود که اختالف آن با دو سال دیگر معنی

ها  از نظر وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته بین سال. دار وجود نداشت این دو سال اختالف معنی
که بیشترین وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته مربوط به سال سوم  طوري هدار وجود داشت ب اختالف معنی

 که این مسائل با  اول و دوم بودترتیب مربوط به سال هکمترین وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته ب و
  .باشد شرایط جوي و اقلیمی در ارتباط می

  بود که اختالف آنها با I3 و I7 ، I2 بیشترین عملکرد در طی سه سال مربوط به تیمارهاي آبیاري
  بر2که از نتایج جدول  طوري هب. دار بود معنی I5 وI4دار نبود اما با تیمارهاي   معنی I6 و I1تیمارهاي 

بیشترین عملکرد مربوط به تیمارهایی است که کم آبیاري تنها در یک مرحله از رشد و نیز در آید  می
 یعنی I5  وI4کمترین عملکرد مربوط به تیمارهاي  .دهی با هم اعمال شود قوزه و مراحل اوج گلدهی

 در مراحل گلدهیزمانی است که کم آبیاري در تمام مراحل رشد و نیز زمانی است که کم آبیاري تنها 
ترین مراحل رشد پنبه از نظر تنش  توان گفت حساس در مجموع می. اوج گلدهی با هم اعمال شودو 

و پس از گذر از مرحله اوج گلدهی . باشند می) تشکیل قوزه قبل از(اوج گلدهی  و آبی مراحل گلدهی
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بیاري باعث کاهش دهی و باز شدن قوزه و حساسیت کمتر به آب، کم آ و رسیدن به مرحله قوزه
و ) 1999(و آناس و همکاران ) 1990( این نتایج مشابه نتایج دي کوك و همکاران. گردد عملکرد نمی

است که گزارش ) 1999(و کیردا و همکاران ) 2006(در عین حال در تضاد با نتایج کانبر و همکاران 
  .گردد نمینمودند کم آبیاري در مراحل گلدهی و تشکیل قوزه باعث کاهش عملکرد 

  
 مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه تحت تاثیر تیمارهاي کم آبیاري در مراحل مختلف -2جدول 

  .رشد طی سه سال در گرگان
  عملکرد کل  تیمارها

Kg/ha 
  درصد زودرسی

(%)  
  وزن قوزه

  )گرم(
تعداد قوزه در 

  بوته
          سال
1383  b2792  a94/85  c00/5  b10/12  
1384  a3176  b02/77  b30/5  c66/10  
1385  a3108  b35/73  a80/5  a31/13  

          تیمارهاي آبیاري
I1 ab2987  a87/76  ab38/5  a93/11  
I2 a3241  a31/78  ab39/5  a67/12  
I3 a3225  a14/78  a43/5  a35/12  
I4 b2752  a32/79  b25/5  a68/11  
I5 b2805  a87/79  ab29/5  a37/11  
I6 ab2919  a70/79  ab38/5  a75/11  
I7 a3247  a15/79  a45/5  a42/12  

          مقادیر کم آبیاري
q1  d2416  a48/84  c06/5  b65/10  
q2  c3103  b82/79  b41/5  a12/12  
q3 b3260  b49/77  ab48/5  a72/12  
q4 a3412  c29/73  a52/5  a60/12  

  . درصد هستند5دار در سطح  الف معنیاعداد با حروف نا مشابه در هر ستون و هر تیمار بر اساس آزمون دانکن داراي اخت
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دار وجود داشت   معنیبین تیمارهاي مقادیر مختلف کم آبیاري از نظر عملکرد اختالف کامالً
 کیلوگرم در هکتار مربوط به آبیاري کامل بود که نسبت به 3412که بیشترین عملکرد با  طوري هب

 7/4 و 10، 2/41ترتیب  هرصد نیاز آبی ب د70 درصد نیاز آبی و 35، )دیم(تیمارهاي بدون آبیاري 
 35  درصد نیاز آبی نسبت به تیمار70ست که تیمار  ااین در حالی. درصد افزایش عملکرد داشت

یعنی . کمترین عملکرد مربوط به تیمار دیم بود.  درصد افزایش عملکرد نشان داد5درصد نیاز آبی تنها 
این نتایج مشابه نتایجی بود که آناس و . رار گرفتندتیمارهاي کم آبیاري تحت تاثیر کاهش عملکرد ق

  .بر روي پنبه بدست آوردند) 2002(ن او یازر و همکار )2006(، داگدلن و همکاران )1999(همکاران 
اختالف بین تیمارهاي کم آبیاري در مراحل مختلف رشد از نظر درصد زودرسی و تعداد قوزه در 

یمارهاي کم آبیاري در تمام مراحل رشد و نیز کم آبیاري در دو که در ت طوري هدار نبود ب بوته معنی
بین تیمارهاي مقادیر مختلف کم آبیاري از نظر درصد . مرحله از رشد باعث زودرسی بیشتر گردید

کمترین درصد زودرسی مربوط به تیمار  که بیشترین و طوري هدار وجود داشت ب زودرسی اختالف معنی
 q2دار اما با دو تیمار  با هم معنی q4 و  q1بود که اختالف تیمارهاي اري کامل آبی  q4و تیمار ) q1(دیم 

نتایج حاکی از کاهش . دار نداشتند با هم اختالف معنی q3 و q2که دو تیمار  دار نبود در حالی معنی  q3 و
بین تیمارهاي مقادیر مختلف کم . طول دوره رشد و زودرس شدن محصول در اثر تنش آبی است

که بیشترین آن مربوط به   طوري هدار وجود داشت ب اري از نظر تعداد قوزه در بوته اختالف معنیآبی
با هم   q4 وq2،  q3تعداد قوزه در بوته در سه تیمار . بود q1کمترین آن مربوط به تیمار  و q3 تیمار

رهاي کم آبیاري در مراحل بین تیما. دار بود معنیq1   با تیمار آنهانداشتند اما اختالف دار اختالف معنی
کمترین آن مربوط  که بیشترین و طوري هدار وجود داشت ب مختلف رشد از نظر وزن قوزه اختالف معنی

نتیجه فوق بدان معناست که کم آبیاري در .  بودI4 وکمترین آن مربوط به تیمار I3  وI7 به تیمارهاي
 شده و اعمال کم آبیاري در مراحل پایان دهی باعث کاهش وزن قوزه تمام مراحل رشد و قبل از قوزه

بین تیمارهاي مقادیر مختلف . دهد علت تامین نیاز آبی در مراحل قبل، وزن قوزه را کاهش نمی هرشد ب
که بیشترین آن مربوط به تیمار  طوري هدار وجود داشت ب کم آبیاري نیز از نظر وزن قوزه اختالف معنی

q4 کمترین آن مربوط به تیمار  وq1 دو تیمار . دار شد بود و اختالف این دو تیمار با هم معنیq2 و q3   با
  ).2 جدول( دار نداشتند  اختالف معنیبا هم q4 وq3   و  دو تیمارهم

ر دو کارآیی مصرف آب تیمارهاي آبیاري ) با احتساب بارندگی موثر(آب مصرفی  مقدار
 آب مصرفی و کمترین کارآیی مصرف آب بیشترین.  طی سه سال ارائه گردیده است2 و 1نمودارهاي 
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میزان   بهq4 نسبت به تیمار q3 و q2مقدار آب مصرفی در تیمارهاي . متعلق به تیمار آبیاري کامل بود
 q4 نسبت به تیمار q3 و q2که کارآیی مصرف آب در تیمارهاي  کمتر بود در حالیدرصد  4/18 و 9/39
، پریرا و همکاران )2006(یج مشابهی را داگدلن و همکاران نتا. بیشتر بوددرصد  7/16 و 4/44میزان  به
  .بر روي پنبه بدست آوردند) 2009(و گیرت و رایز ) 2004(، وایت و راین )2009(

  

  
  سطوح مختلف آبیاري

  .2006-2005-2004هاي   مقدار آب مصرفی در تیمارهاي مختلف کم آبیاري شده طی سال-1شکل 
  

  
  سطوح مختلف آبیاري

  .2006- 2005-2004هاي   کارایی مصرف آب در تیمارهاي مختلف کم آبیاري در طی سال-2شکل 
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  يگیر نتیجه
 ترین مراحل رشد پنبه از نظر تنش آبی مراحل گلدهی توان نتیجه گرفت که حساس  میطورکلی هب

 و پس از گذر از مرحله اوج گلدهی و رسیدن به. باشند می) تا رسیدن به اوج گلدهی(اوج گلدهی و 
علت حساسیت کمتر به آب، کم آبیاري باعث کاهش عملکرد  هب ها دهی و باز شدن قوزه مرحله قوزه

نیاز آبی بعلت آب مصرفی کمتر، کارآیی مصرف آب باالتر و کاهش جزئی درصد  70تیمار  .گردد نمی
  .بهترین تیمار آبیاري بوددرصد  7/4 و 7/16، 4/18ترتیب به میزان  هعملکرد ب

  
  سپاسگزاري

 ،خاطر حمایت هآباد گرگان ب از موسسه تحقیقات پنبه کشور و کارکنان ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم
  .آید عمل می هها و فراهم نمودن امکان اجراي این تحقیق قدردانی ب کمک
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Abstract 
The objective of deficit irrigation is to increase water use efficiency by reducing of 

water quantity or wave off further irrigations that have not necessary. Cotton plant is 
sensitive to irrigation timing and quantity through different growth stages. The field 
trail was conducted at Hashemabad Cotton Research Station (Gorgan) to determine 
water consumption and cotton sensitivity to deficit irrigation at different growth stages 
during years 2004, 2005 and 2006. The study was carried out in a split plot design with 
three replications. Treatments of deficit irrigation in different growth stages were 
contained: deficit irrigation in flowering stage(I1), deficit irrigation in peak flowering 
stage(I2), deficit irrigation in boll formation stage(I3), deficit irrigation in flowering, 
peak flowering and boll formation stages(I4), deficit irrigation in flowering and peak 
flowering stages(I5), deficit irrigation in flowering and boll formation stages (I6) and 
deficit irrigation in peak flowering and boll formation stages (I7) as main plots and 
irrigation water quantities of 0% (q1) , 35 % (q2), 70 % (q3) and 100% (q4) water 
requirement as subplots. Data from combined three years analyses showed that there 
were significant differences (R<0.01) among years with respect to yield, earliness 
percentage, boll weight and boll number per plant. Through different growth stages, 
deficit irrigation treatments showed significantly different yield but did not showed 
significantly difference earliness percentage, boll weight and boll number per plant. 
Irrigation treatments I7, I2, and I3 had the highest yield over 3 years. The lowest yield 
was found in I4 and I5. In summery, flowering and peak flowering stages can be 
considered the most sensitive growth stages with respect to water deficit. Irrigation 
water quantities were significantly different with respect to yield, earliness percentage, 
boll weight and boll number per plant. Treatment of 70% of water requirement(q3) had 
higher water use efficiency at rate of 16.7% , less water use at rate of 18.4% and 4.7% 
yield reduction than full irrigation (q4), so it can be applied as best treatment. 
 
Keywords: Deficit irrigation, Full irrigation, Different irrigation water quantities, 
Different growth stages and Cotton2 
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