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 چکیده
 یهاسال يط يدوم پس از کلزا، آزمايشپنبه در کشت  یمنظور تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاربه    

انجام شد.  يسیلت يرس يبا بافت لوم يدر خاک شم آباد گرگانهادر ايستگاه تحقیقات پنبه 1831و   1831

 (،1T) 07از سدور آبیاری پ یکه تیمارها بودده با سه تکرار دو بار خرد ش یهاکرتصورت هب يشيطرح آزما

171 (2T) 147و (3T) کالس تبخیر از تشت  میلي مترA 47مقادير آب و  يعنوان کرت اصلبه (1q) ،37 

(2q )127و (3q)  ساحلارقام و کرت فرعي بعنوان درصد آب تبخیر شده از تشت پس از اعمال ضريب تشت 

(1c(، 48214 (2c )84048و (8c) مرکب دو نتايج تجزيه  در نظر گرفته شدند.کرت فرعي ـ فرعي عنوان هب

اختالف  يي مصرف آبآکار وزن قوزه و، يکل، درصد زودرس ها از نظر عملکردن سالیساله نشان داد که ب

کرد، از نظر عمل یدور آبیار یبین تیمارهادار وجود نداشت. يل اختالف معنیاما از نظر درصد ک دارمعني

با دو برابر وجود نداشت اما دار يل اختالف معنیو درصد کيي مصرف آب آکار، وزن قوزه،يدرصد زودرس

که یافت بطوريکاهش عملکرد  ،یآب آبیار با کاهشافت. يدرصد کاهش  11، عملکرد یاریشدن دور آب

. با کاهش ندکرد داشتدرصد کاهش عمل 1/4 و 8/11زان یترتیب به مهب 3qنسبت تیمار  2qو  1q یمارهایت

بین  افت.يافت اما وزن قوزه کاهش يش يافزايي مصرف آب آکار ول  یدرصد زودرسي، درصد ک یاریآب آب

اما وزن قوزه در رقم ساحل دار وجود نداشت ياختالف معن ياز نظر عملکرد کل و درصد زودرسارقام پنبه 

 شتریبيي مصرف آب آکارل و یدرصد ک یراو ساحل دا 48840شتر بود. ارقام یگر بينسبت به دو رقم د

 ييپنبه و کارآ ج حاصل از عملکرد و اجزاء عملکرديبا توجه به نتادر نهايت  .ندبود 48214نسبت به رقم 

درصد آب  37از تشت تبخیر با  يمتر تبخیر تجمع يمیل 171پس از  یآبیار، ترين تیمارمناسب، مصرف آب

 بود. 48840و رقم  تبخیر شده از تشت

 *ی، پنبه و کشت تاخیری، مقدار آب آبیاریدور آبیار: یکلید یهاژهوا

                                                
 ghorbang@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

 یکاهش سطح زير کشت پنبه، کشت کلزا در استان گلستان سیر صعود بدنبالدر چند سال اخیر 

معروف  یيافته است. به منظور باال بردن سطح زير کشت پنبه پس از برداشت کلزا، که به کشت تاخیر

توسط موسسه تحقیقات پنبه کشور  يارقام زودرس شود(اواسط خرداد کشت مي در است )معموالً

ارقام اين بهینه  یدور و مقدار آب آبیار ،شناسايي شده است که الزم است با توجه به تاخیر در کشت

  مشخص شود. 

ه به با توجو مي باشد مقدار آب آبیاری و زمان آبیاری  تابعپنبه گیاهي است که از طرفي ديگر     

و علمي برای استفاده بهینه از آب آبیاری امری  حريزی صحیبرنامه ،محدوديت منابع آبي استان گلستان

توان با اعمال رسد. با تعیین زمان دقیق آبیاری و مقدار مناسب آب آبیاری مينظر ميهضروری ب

در موثرتر از آب  و بهینهآب و استفاده جويي در مصرف عالوه بر صرفههای صحیح آبیاری مديريت

  مواقع عملکرد و کیفیت الیاف را افزايش داد. يدر بعض يشرايط کم آبي، حت

زمان آبیاری در اکثر محصوالت زراعي از جمله پنبه، عالوه بر رطوبت خاك به پارامترهای     

 …هواشناسي از قبیل درجه حرارت، رطوبت نسبي، تشعشع خورشیدی، میزان بارندگي، تبخیر و 

زيادی وجود دارد که بعضي از آنها ساده و بعضي ديگر های روشي دارد. برای تعیین زمان آبیاری بستگ

های تشت داده طلبد. استفاده ازگیری مخصوص و دقت زيادی را ميپیچیده بوده که وسايل اندازه

 باشد. های کاربردی جهت تعیین زمان آبیاری و مقدار آب آبیاری ميتبخیر يکي از روش

 باشد: صورت زير مي( بهrET( و تبخیر و تعرق گیاه مرجع ) panEرابطه بین تبخیر از تشت )    
ETr = kp . E pan 

kp باشد که تابعي است از نوع تشت، محل نصب تشت، متوسط درصد رطوبت نسبي، ضريب تشت مي

 د تا به تشتکنکه باد از روی پوشش سبز گیاهي طي ميمسافتي متری و  2سرعت باد در ارتفاع 

 بدست آمد.  01/7ضريب تشت برای منطقه مورد نظر و بر اساس اطالعات هواشناسي،   .برسد

يکي از مشکالت اساسي در زراعت پنبه تعیین زمان و مقدار مناسب آب آبیاری است. آبیـاری بـیش   

نهايت کاهش ی باز شده و در هااز حد باعث افزايش رشد رويشي، تاخیر در زودرسي، کاهش تعداد قوزه

بیاری هم باعث افزايش ريزش گل و قوزه و در نهايت کاهش عملکـرد  آعملکرد مي گردد در حالیکه کم 

 (.2770، بوتار و همکاران 2771پنبه مي گردد )کرم و همکاران 

مقدار  8روزه و  0و  1، 8دور  8با  یقطره ا یاریدر روش آب يقیتحق ي( ط2771رامش و همکاران )    

افتند که يمالچ دار و بدون مالچ در یمارهایر و تیر شده از تشت تبخیدرصد تبخ 17و  37، 177آب 

داشت.  یرین عملکرد را در پنبه تاخيشتریروزه ب 8ر تشت و دور یدرصد تبخ 177با  یقطره ا  یاریآب

رصد د 177مار یت يط آب کافيمار بدون مالچ داشت. در شراینسبت به ت یشتریمار مالچ دار عملکرد بیت
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تر مناسب یریپنبه با کشت تاخ یر تشت برایدرصد تبخ 37مار یت آب، تيط محدوديو در شرا

 177و  07، 47، 7رژيم آبیاری بر اساس تشت تبخیر )  4( تاثیر 2712قادری فر و همکاران )باشند. يم

روی پنبه  ایمیلي متر برسد را با روش قطره 17-47که تبخیر تجمعي به  درصد تبخیر تشت( را زماني

درصد تبخیر  42و  31و دوم با تیمارهای  بررسي کردند و دريافتند ماکزيمم عملکرد پنبه در سال اول 

از تشت بدست آمد و کیفیت بذر پنبه با کم آبیاری افزايش يافت. با کاهش آب مصرفي در تیمارهای 

( 2774همکاران ) درصد کاهش يافت. اوندر و 14و  4درصد تبخیر تشت، عملکرد تنها  47و  07

درصد تبخیر تشت برای تعیین مقدار آب آبیاری،  177و  01، 17، 21دريافتند که در بین تیمارهای 

درصد  17ب مربوط به تیمار آ درصد و باالترين کارايي مصرف 177بهترين تیمار از نظر عملکرد، تیمار 

 .تشت تبخیر بود

را با استفاده از  ياز آبیدرصد ن 121و  177، 01، 17، 21 یاریمار آبیت 1ر ی( تاث2774) نيت و رايوا

 21 یمارهاین تیجه گرفتند بیش کردند و نتيپنبه آزما یدو سال بر رو يطلینیرمو  یاریستم آبیس

دار بود اما بین ساير تیمارها اختالف نیاز آبي با ساير تیمارها از نظر عملکرد اختالف معني درصد

 افتي افزايشوزن قوزه  کاهش يافت اما یاریآب آب افزايشبا صرف آب دار وجود نداشت. کارآيي ممعني

بود. تعداد قوزه نیاز آبي درصد  121و  21 یمارهاین تیوزن قوزه بدر دار يتنها تفاوت معن کهطوریهب

دار يتنها تفاوت معن اما افتيکاهش نیاز آبي درصد  17 یباال یمارهایش مقدار آب در تيدر بوته با افزا

 بود. نیاز آبي درصد  21و  17 یمارهاین تینظر تعدا قوزه در بوته باز 

ر یدرصد تبخ 21و  17، 01، 177 یاریمقدار آب آب 4 یبر رو يقیتحق ي( ط2772) ازر و همکاراني    

و  10، 177مقدار آب  8کم و  یق با انرژیدق یاریستم آبیروزه در س 1ر با دور یاز تشت تبخ يتجمع

مورد مطالعه قرار  یاستم قطرهیروزه در س 1و  8 یر با دورهایاز تشت تبخ يجمعر تیدرصد تبخ 88

 1 آبیاری ر تشت با دوریدرصد تبخ 177 یاریمار آبین عملکرد مربوط به تيشتریافتند که بيدادند و در

مار یمربوط به تآبیاری دقیق با انرژی کم ستم  یسدر ن عملکرد يشتریبود. ب یقطره ا ستمیدر س هروز

ر شده و دور یدرصد آب تبخ 10با  یامصرف آب مربوط به روش قطره يين کارآيشتریدرصد بود. ب 177

 روزه بود. 1

متر تبخیر از تشت میلي 127و  177،  37، 17تاثیر چهار زمان آبیاری بر اساس ( 1444)ذبیحي     

ین تیمارهای آبیاری از نظر را روی عملکرد پنبه مورد آزمايش قرار داد. نتايج نشان داد که بA  کالس

 37که بیشترين عملکرد مربوط به تیمار آبیاری پس از دار وجود داشت بطوریعملکرد، اختالف معني

کیلوگرم در هکتار و کمترين آن مربوط به تیمار آبیاری پس از  8011متر تبخیر از تشت به میزان میلي

متر میلي 127بود. آبیاری پس از  در هکتارکیلوگرم  2830متر تبخیر از تشت به میزان میلي 127

 تبخیر از تشت طول الیاف را کاهش ولي ظرافت الیاف را افزايش داد و تاثیری بر استحکام الیاف نداشت.
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تبخیر  مترمیلي 147و  117، 37( تاثیر سه زمان آبیاری ) آبیاری پس از 2717قرباني و قرنجیکي )

درصد آب تبخیر شده از تشت( را روی  177و  07، 47) آبیاری و سه مقدار آب (تجمعي از تشت تبخیر

متر میلي 147دو رقم پنبه ساحل و سای اکرا بررسي کردند و بهترين تیمار آبیاری، ابیاری پس از 

منظور بررسي به (1443) نساکر و همکارانها اکرا بود.درصد نیاز آبي در رقم سای 47تبخیر از تشت با 

تیمار آبیاری با دور کم  8وی رشد و عملکرد پنبه درآريزونای مرکزی، آزمايشي را با اثر زمان آبیاری ر

(L( آبیاری با دور زياد ،)Hو آبیاری با دور کم تا شروع قوزه )ها مرحله رسیدن قوزه زياد در دهي و دور

 Hدر تیمار  ( اجرا کردند و دريافتند که رشد و عملکرد پنبهLHL) هاو دور کم بعد از باز شدن قوزه

افزايش  Lدرصد نسبت به تیمار  21و  11ترتیب ماکزيمم و عملکرد اين تیمار در سال اول و دوم به

 داشت. 

های تشت تبخیر بر بیاری بر اساس دادهآبه همین منظور سه تیمار زمان آبیاری و سه مقدار آب 

مورد بررسي و مقايسه آماری  های دو بار خرد شده با سه تکراردر قالب طرح کرتپنبه رقم سه روی 

 تا تاثیر آنها بر عملکرد و اجزا عملکرد مشخص شود. گرفتندقرار 

 

 هامواد و روش
شم آباد گرگان اجـرا گرديـد.   هاپنبهدر ايستگاه تحقیقات  1831و  1831های اين آزمايش طي سال

آبیـاری   یدورهاي شامل تکرار بود که کرت اصل 8ی دو بار خرد شده با هاصورت کرتطرح آزمايشي به

 : بودندبشرح زير شامل سه رقم پنبه فرعي  -و کرت فرعي شامل مقادير آب آبیاری  و کرتهای فرعي 

آبیـاری پـس از    -2، (1T)تبخیـر  میلي متر تبخیر تجمعي ازتشت  70آبیاری پس از :های آبیاریزمان

متـر تبخیـر تجمعـي از    میلـي  471آبیـاری پـس از   و  (2Tمتر تبخیر تجمعي از تشت تبخیر )میلي 171

 .(8Tتشت تبخیر )

  37آبیـاری بـه مقـدار     ،(1qدرصد آب تبخیر شده از تشـت )   47آبیاری به مقدار  :مقادير آب آبیاری

 .(8qدرصد آب تبخیر شده از تشت ) 127آبیاری به مقدار و ( 2qدرصد آب تبخیر شده از تشت )

 (3c) 84048م رقو ( 2c) 21448رقم ، (1cرقم ساحل ) :ارقام

و وزن مخصوص ظاهری  ،مترهای فیزيکي خاك از قبیل بافت، شوری، اسیديتهراپا ،قبل از کشت

کوددهي بر اساس آزمون  و گیری شداندازه يدرصد رطوبت خاك در نقاط پژمردگي و ظرفیت زراع

  ارائه گرديده است. 1گرفت که مشخصات آن در جدول خاك انجام 
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 خاک مورد آزمايش یو شیمیاي یمشخصات فیزيک - 1جدول 

 عمق خاك
Cm 

 یشور بافت خاك
Ds/m 

 اسیدتیه
وزن مخصوص 

 3g/cmظاهر 

درصد رطوبت 
 F.Cدر  يوزن

درصد رطوبت 
 P.W.Pدر  يوزن

  1/14  1/23 14/1 0/0 1/1  يسیلت يرس يلوم 87-7

  2/14  2/23 41/1 0/0 7/1 يسیلت يرس يلوم 17-87

 

. کشت به صورت گرديدشخم، ديسك، کودپاشي و سمپاشي آماده کشت زمین پس از چاپر زني،     

 متر صورت گرفت. در هر کرتسانتي 27 هاسانتي متر و بین بوته 37ها دستي با فواصل بین رديف

. برای گرديدندطور تصادفي کشت رقم پنبه به سهمتر شامل  1رديف به طول  12 يو فرع ياصل

متر فاصله و بین تکرارها  8های اصلي و فرعي بین کرت ،ا بر يکديگرجلوگیری از اثرات رطوبتي تیماره

 متر فاصله در نظر گرفته شد.  4

مستقر در مجاورت محل  Aبرای تعیین زمان و مقدار آب آبیاری از اعداد تشت تبخیر کالس 

یر انجام استفاده گرديد. تبخشم آباد گرگان( هااستان گلستان )آزمايش واقع در اداره کل هواشناسي 

مورد نظر تیمارهای و زمانیکه تبخیر تجمعي به اعداد  شد يم شده از تشت تبخیر هر روز صبح قرائت

برای تعیین مقدار آب آبیاری در هر تیمار، تبخیر  .گرديد مي رسید آبیاری شروع مي زمان آبیاری

نیز ضرب  4/7و  3/7،  2/1تجمعي از تشت تبخیر در ضريب تشت ضرب و برای اعمال تیمار در اعداد 

 مي گرديد. 

صورت های هرز و سمپاشي در تمام تیمارها بهعملیات زراعي از قبیل واکاری، تنك، مبارزه با علف

يکسان صورت گرفت. آبیاری با استفاده از سیفون و به صورت شیار در کرت انجام شد. پس از مشخص 

با محاسبه عمق )مقدار( آب  ، ي از تشتی تبخیر تجمعهاشدن زمان آبیاری هر تیمار بر اساس داده

 هاگیری دبي سیفونآبیاری و نیز مساحت هر تیمار، حجم آب آبیاری هر تیمار بــدست آمد. با اندازه

 گرديد. کمك سطل مدرج( و حجم آب آبیاری، مدت زمان آبیاری هر تیمار محاسبه ميه)ب

برای تعیین میانگین وزن  گرديد.انجام  يجهت تعیین درصد زودرس برداشت پنبه طي دو چین

. برداشت پنبه پس از حذف نیم متر از گرديدندطور تصادفي انتخاب قوزه در هر تیمار، بیست قوزه به

  ابتدا و انتهای هر کرت و از دو خط وسطي هر کرت انجام شد.

و  مپیوتریکار افزابا استفاده از نرم عملکرد و اجزاءدر نهايت تیمارهای آزمايشي از نظر خواص 

مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار انه و سپس بصورت مرکب یابتدا بصورت سال ،براساس آزمون دانکن

 .گرفتند
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 نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس مرکب دو ساله عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر زمان و مقدار     

عملکرد، وزن قوزه و ن سالها از نظر ین جدول بيا باارائه شده است. با توجه  2آب آبیاری در جدول 

ل یو از نظر درصد ک دارمعنياختالف  يدرصد زودرس از نظر ، دارمعنيکارايي مصرف آب اختالف کامال 

، وزن قوزه، يعملکرد، درصد زودرساز نظر  یاریدور آب یمارهاین تیوجود نداشت. ب دارمعنياختالف 

از نظر  یاریمقدار آب آب یمارهاین تیوجود نداشت. ب دارمعنيل اختالف یکارايي مصرف آب و درصد ک

، وزن قوزه و کارايي يدرصد زودرساز نظر وجود نداشت اما  دارمعنيل اختالف یعملکرد و  درصد ک

 يعملکرد، درصد زودرساز نظر ن ارقام پنبه یوجود داشت. اختالف ب دارمعنيمصرف آب اختالف کامال 

 بود. دارمعني ل کامالًیوزن قوزه و درصد ک از نظردار نبود اما يف آب معنو کارايي مصر

 
نتايج تجزيه واريانس مرکب دو ساله عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر زمان و مقدار   -2جدول 

 آب آبیاری در گرگان

 منابع خطا
درجه 
 آزادی

 عملکرد
درصد 
 زودرسي

 وزن قوزه
کارايي 

 مصرف آب
صد کیلدر  

 n.s 7/743 **1/134 **10/18 *281/2 **14877188 1 سال

 n.s 32/4 n.s 1/24 n.s 7/744 n.s 80/711 n.s 1744041 4 خطای سال

A فاکتور   2 171444 n.s 11/80 n.s 7/114 n.s 7/711 n.s 1/742 n.s 
سال×   A 2 141743 n.s 11/11 n.s 7/211 n.s 7/110 n.s 2/314 n.s 

سال  × A یطاخ   3 128037 08/21  434/7  744/7  248/20  

B فاکتور   2 141012 n.s 222/1** 1/814** 1/272** 23/301 n.s 
B ×سال    2 141411 n.s 14/80 n.s 7/187 n.s 7/711 n.s 0/404 n.s 
A ×B 4 231147 n.s 3/74 n.s 7/701 n.s 7/743 n.s 8/330 n.s 

A  ×B ×سال    4 111144 n.s 11/311 n.s 7/711 n.s 7/773 n.s 1/124 n.s 
10/88 284718 24 خطا  144/7  721/7  344/3  

C فاکتور   2 204141 n.s 3/310 n.s 1/371** 7/720 n.s 111/724** 
C ×سال    2 2411214** 111/01** 471/7  7/274** 18/284* 
A   × C 4 11417 n.s 21/103 n.s 7/741 n.s 7/770 n.s 8/480 n.s 

A×C ×سال    4 103343 n.s 81/04 * 7/711 n.s 7/712 n.s 1/844 n.s 
B ×C 4 111104 n.s 18/04 n.s 7/703 n.s 7/711 n.s 8/120 n.s 

B   × C ×سال    4 211808 n.s 27/711 n.s 7/712 n.s 7/720 * 1/184 n.s 
A  ×B   × C 3 108073 n.s 27/18 n.s 7/713 n.s 7/713 n.s 2/447 n.s 

B   × C   × A ×سال    3 83732 n.s 14/10 n.s 7/700 n.s 7/778 n.s 2/114 n.s 
کل یخطا  02 124443 14/18  740/7   71/7  301/8  

دارغیر معنيو  n.s %1و  %1دار در سطح ترتیب معنيهب      *و  ** و  
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ر سال نشان یو رقم را تحت تاث یاریدور، مقدار آب آب یمارهایساله ت ج دوين نتایسه بيمقا 8جدول 

( نسبت به سال 1831در سال اول )مصرف آب  ييو کاران جدول عملکرد پنبه يتوجه به ادهد. با يم

ز وزن قوزه در سال دوم یو ن يدرصد زودرسشتر بود. یدرصد ب 81و  84زان یبه مب یترتهب( 1831دوم )

ن اختالفات ياف پنبه در هر دو سال مشابه هم بودند. ایل الیشتر بود. درصد کینسبت به سال اول ب

 باشد.يم ييط آب هوايبعلت شرا

مار دور یوجود نداشت اما عملکرد ت دارمعنياز نظر عملکرد اختالف  یاریدور آب یمارهاین تیب

متر يلیم 147و  171پس از  یاریآب یمارهای( نسبت به ت1Tر تشت )یمتر تبخيلیم 07پس از  یاریآب

نسبت به  2Tمار یکه ت يشتر بود در حالیب درصد 8/12و  1/1زان یمب بهیترته( ب8T و 2T یتیمارها)

، ( 1444) ذبیحيبود که  يجيج مشابه نتاين نتاياش عملکرد داشت. يدرصد افزا 4/1تنها  8Tمار یت

پنبه  ی( بر رو2712و همکاران ) قادری فرو ( 2774(، اوندر و همکاران )2717) يقرباني و قرنجیک

درصد د. نبو دارمعنين کاهش يافت اما ايه کاهش وزن قوز یاریش دور آبيبا افزابدست آوردند. 

ن یب یدارمعنيشتر بود اما اختالف یب 8T و 1T یمارهاینسبت به ت 2T ماریل در تیو درصد ک يزودرس

از  8T و 2T یمارهایبود که با ت  1Tماریمصرف آب مربوط به ت يين کارايشتریبمارها وجود نداشت. یت

 (.8)جدول نداشت دارمعني درصد اختالف 1در سطح  ینظر آمار

(  2qو 1q) ياز آبیدرصد ن  37و  47 یمارهایکه تیافت بطوريش يعملکرد افزا یاریش آب آبيبا افزا

درصد کاهش عملکرد داشتند  1/4و  8/11ترتیب به میزان هب ( 8q) ياز آبیدرصد ن 127نسبت به تیمار 

 یمارهایز تیبا هم و ن 2qو  1qمار ین دو تیاما ب ردامعني یاز نظر آمار 8qو  1qمار ین دو تیو اختالف ب

2q  8وq  افت يش يافزا يدرصد زودرس یاریوجود نداشت. با کاهش آب آب دارمعنيبا هم اختالف

اما  دارمعني 8qو  2q یمارهایبود که اختالف آن با ت ين درصد زودرسيشتریب یدارا 1qمار یکه تیبطور

ج را رامش و همکاران ين نتايمشابه ا (.8 )جدول وجود نداشت دارنيمعاختالف  8qو  2qمار ین دو تیب

 پنبه بدست آوردند. یبر رو( 2771)

بود   8qوزن قوزه  با افزايش آب آبیاری افزايش يافت بطوريکه بیشترين وزن قوزه مربوط به تیمار 

ت. با افزايش آب آبیاری داش دارمعنياختالف  1qنداشت اما با تیمار دارمعنياختالف   2qکه با تیمار 

دارای بیشترين درصد کیل و کارايي مصرف آب  1qدرصد کیل و کارايي مصرف آب کاهش يافت. تیمار 

داشت.  دارمعنياختالف  8qنبود  اما با تیمار  دارمعنياز نظر درصد کیل  2q بود که اختالف آن با تیمار

( بر روی پنبه بدست آمد. بین 2772اران )( و يازر و همک2774نتايج مشابهي توسط وايت و راين )

نبود.  دارمعنيدرصد  1با هم از نظر درصد کیل در سطح  8qو  2qبا هم و تیمارهای  2q و 1q تیمارهای

  بود.   دارمعنياختالف بین تیمارهای مقادير مختلف آب آبیاری از نظر کارايي مصرف آب 
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 رقم پنبه سهآب آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد  مقداران و نتايج تجزيه مرکب دو ساله تاثیر زم - 3جدول 

 عملکرد کل تیمار
kg / ha 

يدرصد زودرس  
)%( 

 وزن قوزه
 )گرم(

 کارايي مصرف آب
Kg/m^3/ha 

لیکدرصد   
)%( 

      سال

a 3/41 2118 اول  b 40/4  b 187/7  a 40/84  a 

b 2/44 1113 دوم  a 18/1  a 482/7  b 44/84  a 
      آبیاری زمان

T1 1421 a 3/42  a 4/4  a 111/7  a 83/84  a 

T2 1370 a 0/48  a 04/4  a 171/7  a 11/84  a 

T8 1014 a 1/42  a 0/4  a 121/7  a 80/84  a 

آب آبیاری  مقدار       

q1 1144 b 8/41  a 12/4  b 142/7  a 21/47  a 

q2 1387 ab 4/42  b 31/4  a 172/7  b 87/84  ab 

q8 1411 a 4/41  b 48/4  a 843/7  c 32/83  b 

      ارقام

C1 1344 a 0/42  a 10/1  a 184/7  ab 23/47  a 

C2 1048 a 7/48  a 00/4  b 170/7  b 01/80  b 

C8 1313 a 1/48  a 41/4  c 112/7  a 82/47  a 

 رصد هستند.در سطح پنج د دارمعنياختالف  یاعداد با حروف نا مشابه در هر ستون و هر تیمار بر اساس آزمون دانکن دارا 

 
وجود نداشت. وزن قوزه در رقم  دارمعنياختالف  ين ارقام پنبه از نظر عملکرد و درصد زودرسیب    

 48840ود و رقم ي دارمعنين سه رقم یکه اختالف بيشتر بود بطوریگر بيساحل نسبت به دو رقم د

ساحل بود که با هم و  48840ل مربوط به ارقام ین درصد کيشترین وزن قوزه بود. بيکمتر یدارا

مصرف آب در رقم  ييبود. کارا دارمعني 48214نداشتند اما اختالف آنها با رقم  دارمعنياختالف 

مصرف آب بود )جدول  يين کارايشتریب یدارا 48840گر کمتر بود و رقم ينسبت به دو رقم د 48214

8.) 

 

 یکل یریجه گینت

 ييطرح با توجه به عملکرد، اجزاء عملکرد و کارا یاجرا ج حاصل از دو ساليت با توجه به نتايدر نها   

ر از تشت با یمتر تبخيلیم 171پس از  یاریمار، آبین تيجه گرفت که بهتریتوان نت يمصرف آب م

 باشد.يم 48840ر شده از تشت و رقم یدرصد آب تبخ 37مقدار آب 
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 Abstract 
    In order to determination of frequency and irrigation water quantity by 

evaporation pan datum in double crop cotton, an experiment was conducted in 

1385 and 1386 years at the Hashemabad Cotton Research Station of Gorgan with 
Silt clay loam soil. Experimental design was Split-Split plot with three replications. 

Irrigation frequency treatments were: irrigation after 70, 105 and 140 mm 

accumulative pan evaporation as main plot, irrigation water quantity on bases of 

40, 80 and 120 % pan evaporation as sub plot, sahel, 43259 and 43347 cultivars as 
sub- sub plot. Combined analysis results were showed that there were significant 

different between years on view of yield, earliness, boll weight and water use 

efficiency but lint percentage was similar. There were no significant different 
among irrigation frequency treatments on view of yield, earliness, boll weight, lint 

percentage and water use efficiency, but by increasing of irrigation frequency to 

twice, yield decreased to 11%. Increasing of irrigation water quantity resulted to 
decreasing of yield so that q1 and q2 treatments yield than q3 decreased to 11.3 and 

4.5 %. Earliness, lint percentage and water use efficiency increased with decreasing 

of irrigation water quantity while boll weight decreased. There were no significant 

different among cultivars on view of yield and earliness but boll weight in Sahel 
cultivar was higher than two other cultivars. Lint percentage and water use 

efficiency in Sahel and 43347 cultivars were higher than 43259 cultivar. 

Ultimately, regarding to yield and yield components and water use efficiency the 
best treatment could be irrigation after 105 mm evaporation of pan with 80 % water 

requirement and 43347 cultivar.                                                                              
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