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چكیده
بهمنظور بررسی اثرات متقابل مقادير مختلف کفود نیتروژنفه و آب آبیفاری بفر کفارايی مرفرآ آب
وعملکرد پنبه رقم ورامین طرحی با سه سطح آب آبیاری به میزان  54 ،06 ،44درصد تبخیفر از تشفت
کالس  Aبعنوان فاکتور اصلی و  4سطح نیتروژن خالص ( 186 ،196 ،06 ،6و  )946کیلوگرم در هکتار
به عنوان فاکتور فرعی برورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل ترادفی در سه تکفرار بفه
مدت دوسال در مزرعه ايستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشفمر و در خفاکی بفا شفوری 9/9
دسی زيمنس بر متراسیديته  5/8با بافت سیلتی لوم به اجرا درآمد.نتايج حاصل حاکی ازآن بود که اثفر
تیمارهای نیتروژن بر عمکرد وش ،تعداد قوزه ،تعداد شاخههفای جفانبی و ارتافاب بوتفه معنفی دار بفود.
درحالیکه اثر نیتروژن بر وزن قوزه معنی دار نبود .اثر تیمارهای آبیاری بر عملکفرد معنفی دار بفود .اثفر
متقابل آب و نیتروژن بر عملکردوش ،تعداد قوزه ،تعداد شاخه و ارتااب بوتفه معنفی دار بفود و بیشفترين
عملکرد وش ،تعداد قوزه ،تعداد شاخه و ارتااب بوته از تیمار نیتروژنی  186کیلفوگرم در هکتفار و تیمفار
آبیاری به میزان  54درصدتبخیر از تشت کالس  Aبدست آمفد .بفا کفاهي میفزان آب آبیفاری کفارآ ی
مررآ کود نیتروژنه نیز کاهي يافت .بطور کلی نتايج حاصل از اجرای طرح حفاکی از آن اسفت کفه در
شرايط آزمايي تیمار برتر شامل مررآ  186کیلوگرم نیتروژن خفالص در هکتفار و آبیفاری بفه میفزان
 %54تبخیر از تشت کالس ( Aبا مررآ  11045/4متر مکعب آب در هکتار) بود.
واژگان كلیدی :پنبه ،عملکرد وش ،نیتروژن ،کارايی مررآ آب

*نويسنده مسئولzabihi_hamidreza@yahoo.com :
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مقدمه
پنبه از جمله مهمترين و با ارزشترين گیاهان لیای جهان به شمار میرود که به دلیل نیاز آبی زياد
سطح زير کشت آن در حال کاهي میباشد .با توجه به کمبود بارندگی و عدم توزيفع مناسفب بارنفدگی
در حال حاضر در ايران مهمترين عامل محدودکننده رشد گیاهان آب میباشد .با توجه به کمبفود مفواد
آلی در خاک در بین عناصر غذايی نیز نیتروژن از جمله عناصر مهم برای رشد گیاهان محسوب میشود
که مقادير متنابهی از کودهای نیتروژنی هر ساله در زراعت پنبه به مررآ مفیرسفد .مفديريت صفحیح
آبیاری و کاربرد مقدار مناسب نیتروژن در پنبه مهمترين نقي را در حرفول عملکفرد مطلفوب آن ايافا
مینمايد .کاربرد نیتروژن همچنین کارآيی مررآ آب را اففزايي مفیدهفد .نیتفروژن کفم بسفته شفدن
روزنهها را در مقابل تني خشکی افزايي داده و باعث تجمع اسید آبسیك در گیاه میگردد .تفني آبفی
حرکت رو به باالی مواد را کاهي و حرکت رو به پايین را افزايي میدهد (گرلیك و همکفاران.)1224 ،
واکني پنبه به تني آبی عمدتاً با کاهي سطح برگ ،کفاهي ارتافاب بوتفه و کفاهي فتوسفنتز خفالص
همراه است .تني ماليم رطوبتی سبب کنترل رشد رويشی شده و رشد زايشفی را تحفرک مفیکنفد ،در
نتیجه مواد فتوسنتزی مازاد بر رشد رويشی را سبب میشود که به نوبه خفود ظرفیفت حمفل مفواد بفه
غوزهها بیشتر میگردد (گلوتر و رين.)1255 ،
کمبود نیتروژن در پنبه مستقیما با کاهي کارآيی تبديل مواد فتوسنتزی و بهطفور غیرمسفتقیم بفا
مح دود ساختن گسترش سطح برگ و در نتیجه کاهي دريافت انرژی تابشی بر رشد گیفاه مفوثر اسفت
(هرن .)1280 ،از طرآ ديگر وجود نیتروژن به مقدار بیي از نیاز گیاه باعث طفوالنی شفدن دوره رشفد
رويشی میگردد و در نتیجه عملکرد به علت افزايي پوسیدگی غوزهها کاهي میيابد .کیایت الیاآ نیز
به علت کاهي ظرافت الیاآ کم میشود (هرن .)1254 ،برگهای پنبه مخفزن اصفلی يخیفره نیتفروژن
برای تغذيه میوه هستند .تقريباً نر نیتروژن غوزه نتیجه انتقفال مجفدد نیتفروژن از برگهفا بفه سفمت
غوزهها است (گريك و همکاران .)1224 ،مقدار نیتروژن برگها در طول دوره رشد از  % 4ماده خشفك
به  % 9/4کاهي میيابد که نتیجه انتقال نیتروژن از برگها به غوزههاست (اوانز.)1258 ،
هر عاملی که تجمع ماده خشك را تحت تاثیر قرار دهد ،میتواند باعفث ريفزش گفل و غفوزه شفود.
تولید غوزه و توسعه سطح برگ بهطور ياتی با هم وابسفته هسفتند و دوام دوره غفوزه دهفی وابسفته بفه
تعادل بین ظرفیت فتوسنتزی و تقاضای مواد فتوسفنتزی بوسفیله غفوزههفای در حفال رشفد مفیباشفد
(کنستابل و همکاران .)1286 ،در مناطقی که آب محدودکننده رشد گیاه باشد ،ارتااب گیاه بفا عملکفرد
رابطه مثبتی داشته ولی اگر آب اضافی باعث رشد رويشی بیي از حد شود ،عملکفرد کفاهي مفیيابفد.
چون در اين شرايط برگهای بزرگ تقدم بیشتری برای جذب مواد هیدروکربنه نسفبت بفه رشفد غفوزه
دارند (کوچکی .)1224 ،تني خشکی باعث پیری برگها و کاهي ظرفیت فتوسفنتزی آنهفا مفیگفردد
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(کلوتروريان .)1255 ،درشرايط بدون محدوديت رطوبتی همراه با کاربرد نیتفروژن باعفث رشفد رويشفی
بیي از حد شده مشکل کنترل حشرات ،پوسیدگی غوزهها و به تفاخیر افتفادن رسفیدگی ممکفن اسفت
روی دهد که در نتیجه میوههای پايین بوته ريزش کرده و مواد غذايی سفاخته شفده بفه مرفرآ رشفد
رويشی میرسند (کنستابل و هرن .)1281 ،در شرايط تني خشکی ريشفههفای سفطحی از بفین رفتفه
مجددا هنگام آبیاری بازسازی میشوند .اين چرخي مواد 1در ريشه باعث میشود مواد فتوسفنتزی کفه
برای نمو غوزه الزم است به طرآ ريشه يا رشد رويشی حرکت نمايد و ريزش غوزهها تشديد گردد (بفال
و همکاران .)1224 ،توانايی جذب نیتروژن در دوره زايشی کفاهي يافتفه و تفني آبفی در ايفن مرحلفه
معموالً تني مواد غذايی را هم به دنبال دارد آبیاری مکرر با اففزايي ظرفیفت جفذب آب ،جفذب مفواد
غذايی و بهويژه نیتروژن را افزايي می دهد.
کمبود آب و نیتروژن حرکت باال رونده مواد را کاهي و حرکت پايین رونده مواد را افزايي میدهفد
نیتروژن و آب هر دو برای نگهداری غوزه مورد نیاز میباشند به محض اينکه نمو مورفولوژيکفی متوقف
گردد تولید برگ نیز متوق شده و شاخص سطح برگ تحت تفاثیر قفرار مفیگیفرد (کنسفتابل و هفرن،
 .)1284هنگامی که فاصله بین دو آبیاری زياد است پنبه دچار تني خشکی میگفردد ،در دوره تفني،
تقسیم سلولی ادامه يافته ولی بزرگ شدن آنها بهعلت عدم آماس به وقوب نمیپیوندد وقتی گیاه آبیفاری
میشود تعداد زيادی از اين سلولهای تقسیم شده همزمان با هم متورم میشوند و مقفادير بفاالی مفواد
هیدروکربن و نیتروژن موجود در گیاه را جذب مینمايد .چنانچه گیاه با کمبفود نیتفروژن مواجفه باشفد
ريزش گل و غوزه تشديد میگردد (اوانز.)1258 ،
علیزاده و همکاران میزان نیتروژن مورد نیاز پنبه را بفرای منطقفه کاشفمر  186کیلفوگرم نیتفروژن
خالص در هکتار اعالم کردند ،سروری و همکفاران بفرای منطقفه داراب  134کیلفوگرم و بفرای منطقفه
استهبان  186کیلوگرم نیتروژن خالص را توصیه کردند .در حالی که در منطقه بهشفهر نیتفروژن مفورد
نیاز پنبه فقط  26کیلوگرم در هکتار گزارش شده است (معتمدی .)1224 ،در مزارب پنبه استرالیا که از
نظر فسار و پتاس غنی هستند میزان نیتفروژن مرفرفی پنبفه بفین  166تفا  966کیلفوگرم در هکتفار
میباشد (نعمتی و همکاران .)1282 ،با توجه به اهمیت مررآ متعادل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد
پنبه و کارايی مررآ آب در آن اين پژوهي انجام شد.
مواد و روشها
اين آزمايي در قالب طرح پايه بلوکهای کامل ترادفی در سه تکرار به صورت کرتهای خرد شفده
به مدت دو سال در مزرعه ايستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر اجرا شد ،که در آن مقدار
1 - Turnover
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آب آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل %06 ،%44 :و  %54تبخیفز از تشفتك کفالس  Aو
میزان کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در  4سطح شامل مقادير  186 ،196 ،06 ،6و  946کیلوگرم
نیتروژن خالص در هکتار مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
قبل از آماده سازی زمین نمونه خاک از عمق  6تا  36سانتیمتر جهفت بررسفی خفواي فیزيکفی و
شیمی خاک تهیه شد که نتايج در جدول  1آمده است.
جدول  -2برخی از ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاك مورد آزمایش
EC
)(dS/m

pH

T.N.V
%

O.C%

)P(mg/kg

)K(mg/kg

9/10

5/8

99/14

6/4

4

104

Sand

Silt

Clay

درصد
39/0

49/4

14

همزمان با تهیه زمین کود سوپر فساات تريپل به میزان  966کیلوگرم در هکتار و سولاات پتاسفیم
به میزان  966کیلو گرم در هکتاربه همراه سولاات روی به میزان  46کیلوگرم در هکتفار بفا توجفه بفه
نتايج آ زمون خاک به آن اضافه گرديد .کاشت آزمايي در هر دو سال در اواسط ارديبهشتماه انجام شد.
فواصل کاشت  56در  96سانتیمتر و بذر مورد استااده از رقم ورامین بود که کامالً کفرک زدايفی شفده
بود .هر کرت فرعی شامل  4خط  11متری که دو خط وسط پس از حذآ نیم متر از ابتدا و انتها جهت
برداشت و اندازهگیریها مورد استااده قرار گرفت هر کرت اصلی بفه مسفاحت  144مترمربفع شفامل 4
کرت فرعی بود که اطراآ آن کامالً محرور و میفزان آب ورودی بفا کنتفور انفدازهگیفری شفد .سیسفتم
آبیاری برورت قطره ای و میزان آب مورد نیاز با استااده از حجفم آب در زمفان بفاز بفودن سیسفتم بفه
کرتهای فرعی اضافه شد .يادداشت برداریهای الزم شامل اندازهگیری ارتافاب بوتفه در مرحلفه شفروب
گلدهی و برداشت ،شمارش تعداد قوزه و تعداد شاخههای جانبی در طول دوره داشت انجفام و در پايفان
نیز محرول وش طی دو چین برداشت و عملکرد وش و زودرسی محرول اندازهگیری شد.
نتایج
نتایج سال اول :نتايج بدست آمده در سال اول آزمايي حاکی از آن بود که اثفر نیتفروژن بفر عملکفرد
وش ،ارتااب بوته و تعداد غوزه در سطح  %4معنیدار بود و بیشترين عملکرد وش از تیمار  N180بدست
آمد (جدول  .)9نتايج نشان داد که نیتروژن بطور معنیداری بر ارتااب بوتههفا مفوثر بفود (شفکل  .)1بفا
افزايي مررآ نیتروژن تعداد قوزهها نیز بطور معنیداری افزايي يافت و بیشترين تعداد قفوزه از تیمفار
کودی  N180بدست آمد (شکل .)9
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اثر میزان آبیاری در سطح  %4معنیدار بود بطوریکه بیشترين عملکرد از تیمار  13بدست آمد .امفا
بین عملکرد تیمارهای  13و  19اختالآ معنی داری وجود نداشفت .اثفر متقابفل تیمارهفای نیتفروژن و
مقادير مختل آب آبیاری بر روی عملکرد وش در سطح  %4معنی دار بود .بیشفترين عملکفرد از تیمفار
 13N5به میزان  0130کیلوگرم وش در هکتار و کمترين عملکفرد از تیمفار  12N0بفا عملکفرد 3499
کیلوگرم در هکتار بدست آمد (جدول  .)9رادين و همکاران ( )1229دريافتند که اثفر متقابفل آبیفاری و
نیتروژن معنی دار بوده و بیشترين عملکرد ارتااب بوته و شاخص سطح برگ در باالترين سطح نیتروژن و
میزان باالی آبیاری بدست آمد.
جدول -1اثر متقابل تیمارهای آب و نیتروژن بر عملكرد پنبه در سال اول (كیلوگرم در هكتار)
سطوح نیتروژن
سطوح آب

6

06

196

186

946

 %44تبخیر
 %06تبخیر
 %54تبخیر

4158 cde
3499 e
3844 de

4099 bcde
4828 bcde
3290 cde

4415 bcde
4828 bcde
4938 abcd

4438 bcde
4345 abcd
4232 ab

4360 cde
4450 abc
0330 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنی دار ندارند.

تعداد قوزهها ،نیز تحت تاثیر سطوح مختل آب و نیتروژن قرار گرفتند و بیشترين تعفداد قفوزه در
بوته از تیمار  %06تبخیر و  186کیلوگرم در هکتار نیتروژن به میزان  92قوزه بود (جدول.)3
جدول  -9تاثیر نیتروژن و آب آبیاری بر تعداد قوزه در هر بوته:
سطوح نیتروژن
سطوح آبیاری

6

06

196

186

946

 %44تبخیر
 %06تبخیر
 %54تبخیر

10 de
11 d
11 d

11 d
18 cde
19 de

13 de
90 ab
14 bc

18 de
92 a
95 ab

15B c
93 b
93 b

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنی دار ندارند.
جدول  -3تاثیر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملكرد وش پنبه ()Kg/ha
آبیاری

%44

%06

%54

سال اول
سال دوم

4414 b
9398 b

4514 a
3144 a

4296 a
3112 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنی دار ندارند.
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نتایج سال دوم :نتايج حاصل از اجرای طرح در سال دوم حاکی از آن بود که اثفر تیمارهفای نیتفروژن
برعملکرد وش در سطح  %4معنیدار بود (جفدول  .)4تفاثیر نیتفروژن بفر روی تعفداد قفوزه نیفز مشفابه
عملکرد وش در سطح  %4معنیدار بود (شفکل  .)4بفا اففزايي مرفرآ نیتفروژن تعفداد قفوزههفا بطفور
معنیداری افزايي يافت .بطوریکه بیشفترين تعفداد قفوزه از تیمارهفای  N180و  N240بدسفت آمفد
(شکل  .)4اثر میزان آب آبیاری بر عملکرد وش پنبه نیز در سطح  %4معنیدار بود و بیشفترين عملکفرد
از تیمار آبی  19به میزان  3144کیلوگرم وش در هکتار و کمترين عملکرد از تیمار آبفی  I1بفه میفزان
 9398کیلوگرم وش در هکتار بدست آمد .بین تیمارهای آبیفاری  19و  13اخفتالآ معنفیداری وجفود
نداشت (جدول  .)4اثر متقابل تیمارهای نیتروژن و آب آبیاری بر عملکفرد وش در سفطح  %4معنفیدار
بود و بیشترين عملکرد از تیمار  13N240به میزان  4966کیلوگرم وش در هکتار و کمترين عملکرد از
تیمار  12N0به میزان  1244کیلوگرم وش در هکتار بدست آمد .بین تیمارهای  11N24و  12N180و
 13N180و  14N240اختالآ معنیداری وجود نداشت (جدول .)4
جدول  -5اثر متقابل آب ونیتروژن برعملكرد پنبه (كیلوگرم درهكتار) در سال دوم آزمایش
سطوح نیتروژن
سطوح آبیاری

6

06

196

186

946

 %44تبخیر
 %06تبخیر
 %54تبخیر

9929 de
9425 cde
1244 e

9136 e
9546 cde
9354 de

9321 de
3131 bcd
3362 bc

316 de
3485 ab
3811 ab

9491 cde
3508 ab
4966 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنی دار ندارند.

حجم آب آبیاری در تیمارهای مختل براساس تبخیر از سطح تشت کفالس  Aدر سفالهای اجفرای
طرح در جدول ( )0ارا ه شده است.
جدول  -6حجم آب آبیاری درتیمارهای مختلف (متر مكعب درهكتار)
تیمار آبیاری

 %44تبخیر

 %06تبخیر

 %54تبخیر

سال اول
سال دوم
میانگین

5494
0449
0288/4

2266
8530
2318

19354
16296
11045/4

نتایج تجزیه مركب دوساله :نتايج تجزيه مرکب دو ساله اثرات مقادير مختلف آب آبیفاری و سفطوح
نیتروژن برعملکرد پنبه در جداول ( 8 ،5و  )2آورده شده است .اثر متقابفل آب و نیتفروژن بفر عملکفرد
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وش پنبه نیز در سطح  %4معنیدار بود .بطوریکه بیشترين عملکرد از تیمار  13N240به میزان 4900
کیلگرم وش در هکتار و کمترين عملکرد از تیمار  11N0بفه میفزان  9828کیلفوگرم وش بدسفت آمفد
(جدول .)5
همانگونه که جدول  8نشان میدهد اثر سفطوح مختلف نیتفروژن بفر عملکفرد وش در سفطح %4
معنیدار بوده و بیشترين عملکرد از تیمار  N240به میزان  4412کیلفوگرم وش در هکتفار و کمتفرين
عملکرد از تیمار  N0به میزان  3639کیلوگرم وش در هکتار بدست آمده است .اثر دو سفاله تیمارهفای
مقادير مختل آب بر عملکرد پنبه نیز در سفطح  %4معنفیدار بفود و بیشفترين عملکفرد از تیمفاره 13
( %54تبخیر) به میزان  4625کیلوگرم وش در هکتار بدست آمد (جدول .)2
جدول -7مقایسه میانگین عملكرد دو ساله طرح تحت تیمارهای مقادیر مختلف آب آبیاری و نیتروژن(اثر متقابل).
سطوح نیتروژن
سطوح آبیاری

6

06

196

186

946

 %44تبخیر
 %06تبخیر
 %54تبخیر

3946 ef
9206 f
9828 f

3350 ef
3421 def
3146 ef

3444 ef
4613 cde
4920 bcd

3354 ef
4459 abc
4854 ab

3413 ef
4450 abc
4900 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک میباشند در سطح  %4اختالآ معنیدار ندارند.
جدول  -8مقایسه میانگین دو ساله اثر اصلی نیتروژن برای صفت عملكرد وش پنبه.
سطوح نیتروژن

6

06

196

186

946

عملکرد (کیلوگرم درهکتار)

3639 c

3359 c

3291 b

4946 ab

4412 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنیدار ندارند.
جدول  -3مقایسه میانگین دو ساله اثر اصلی آبیاری برای صفت عملكرد وش پنبه.
تیمارهای آبی

 %44تبخیر

 %06تبخیر

 %54تبخیر

عملکرد (کیلوگرم درهکتار)

3351 b

3299 a

4625 a

میانگینهايی که حداقل دارای يك حرآ مشترک می باشند در سطح  %4اختالآ معنیدار ندارند.
n of WUE and IWUE values
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شكل  -2اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر ارتفاع بوته پنبه در سال اول آزمایش

شكل  -1اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر ارتفاع بوته پنبه در سال دوم آزمایش
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شكل  -9اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تعداد قوزه در بوته پنبه در سال اول آزمایش

شكل  -3اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تعداد قوزه در بوته پنبه در سال دوم آزمایش

of WUE and IWUE values

بحث و نتیجهگیری
نتايج بدست آمده طی دو سال آزمايي بر روی عملکرد وش نشان داد که اثر تیمارهای نیتروژن بفر
عملکرد در سطح  %4معنیدار بود .افزايي عملکرد به ازاء افزايي میزان نیتروژن خطی نبود و در سطح
پايینی به ازاء افزايي میزان نیتروژن میزان عملکرد افزايي بیشتری يافت در حالیکه در سفطوح بفاالی
نیتروژن افزايي میزان نیتروژن عملکرد را چندان افزايي نداد و نیز افزايي عملکرد بین سطوح N180
و  N240معنیدار نبود .تاثیر تیمارهای آبیاری بر روی عملکرد وش مثبت بود اما در مجمفوب معنفیدار
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نبود .در حالی که اثر متقابل آب و نیتروژن نشان داد که در سطح پايین آبیاری کفاربرد نیتفروژن بفدون
تاثیر بود در حالی که در سطوح باالی آبیاری نیتروژن سبب افزايي کارآيی مررآ آب گرديد .بیشترين
عملکرد در باالترين سطح کودی و بیشترين میزان آبیاری حاصل گرديد .اثر تیمارهای نیتروژن بفهطفور
کامالً معنیداری بر روی عملکرد وش موثر بود .کمبود نیتروژن به دو طريفق بفر روی مفواد فتوسفنتزی
موثر است يا مستقیماً در مکانیسم فتوسنتزی اختالل ايجاد میکنفد و يفا اينکفه بطفور غیرمسفتقیم بفا
کاهي سطح برگ ،دريافت نور را کاهي میدهد .از آنجايی که نیتروژن جزء اساسی پروتئینها میباشد
و بیي از  %04پروتئین برگ در کلروپالستها قرار دارد و  % 46اين مقدار را آنفزيم روبیسفکو 1تشفکیل
میدهد .بنابراين در شرايطی که گیاه شديداً تحت تني نیتروژن قرار دارد عالوه بر کاهي سفطح بفرگ
احتمال اختالل در فتوسنتز نیز وجود دارد .معنیدار بودن عملکرد بین تیمارهای ( N3عدم مررآ کود
نیتروژنی) و ( N1مررآ  06کیلوگرم نیتروژن درهکتار) نیز به همین علت میباشد.
نیتروژن با افزايي سطح برگ و تاخیر در بسته شدن روزنههفا سفبب تعفرب بیشفتر از سفطح گیفاه
میگردد .هنگامی که آب کافی در اختیار گیاه باشد ،افزايي مررآ نیتروژن سبب مادهسفازی بیشفتر و
افزايي کارآيی مررآ آب شده و در نتیجه میزان محرول افزايي میيابد .امفا زمفانی کفه گیفاه تحفت
تني آبی قرار گیرد .افزايي سطح برگ و باز نگهداشفتن روزنفههفای بفرگ ،سفبب تلافات بیشفتر آب،
افزايي شدت تني خشکی و عدم کارآيی مررآ نیتروژن میگفردد .کفاهي تعفداد قفوزه در بفاالترين
سطح کودی و آبیاری طی سال اول به علت تامین رشد رويشی گیاه و افزايي بیي از حد ارتااب بوتهها
بوده است که اين امر منجر به سايهاندازی روی قسمتهای پفايین بوتفه شفده و از تشفکیل غفوزههفای
بیشتر جلوگیری کرده است .با اين حال تااوت معنیداری بین سومین و چهارمین سطح کودی مشاهده
نشد .پس میتوان نتیجه گرفت که کاربرد بیشفتر از  186کیلفوگرم نیتفروژن و آبیفاری بیشفتر از %06
تبخیر از طشت کالس  Aطی سال اول به مررآ لوکس گیاه منجر شده است.
نتايج نشان داد که نیتروژن بهطور معنیداری روی ارتااب بوتهها موثر است .اين تفاثیر نشفاندهنفده
اين واقعیت است که مررآ زياد نیتروژن عالوه بر میزان رشد بوتهها بويژه در مراحل اولیفه رشفد پنبفه
میتواند اهمیت زيادی در کنترل عل های هرز پنبه داشته باشد .نیتروژن با افزايي قدرت رقابفت پنبفه
با عل های هرز تا حد زيادی قادر است هزينههای وجین و احتمفال خسفارت علف هفای هفرز پنبفه را
کاهي دهد .آبیاری تاثیر مثبتی روی ارتااب بوتهها داشت اما اثر آن کمتر از مرفرآ نیتفروژن بفود .اثفر
متقابل ابیاری و نیتروژن روی ارتااب بوتهها نشان داد که در سطح کفم آبیفاری مرفرآ نیتفروژن تفاثیر

1 - Rubisco
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 اما در سطوح باالی آبیاری تاثیر مررآ نیتروژن روی ارتااب بوتفههفا.چندانی روی ارتااب بوتهها نداشت
. بطوریکه بیشترين ارتااب در سطوح باالی نیتروژن و آبیاری حاصل گرديد.کامال مشخص بود
) نیز اعالم نمودندکه هنگامی که از مقدار آب آبیاری کاسته شد عملکفرد9664( آيوجال و همکاران
 همزمفان بفا کفاهي مقفدار نیتفروژن مرفرفی در تمفامی سفطوح آب آبیفاری.پنبه نیفز کفاهي ياففت
 با توجه به مجموب نتايج حاصل از اجرای طرح میتوان نتیجه گرفت که.مقدارعملکرد پنبه کاهي يافت
 کیلفوگرم نیتفروژن خفالص در186 بهترين تیمار کودی و آبیاری در شرايط ازمايي بهترتیفب مرفرآ
. میباشدA  تبخیر از طشت کالس%54 هکتار و آبیاری به میزان
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Abstract
In order to investigation the effect of different amount of N-fertilizer and irrigation
water on cotton yield of Varamin variety, an experiment was conducted in Kashmar
agriculture and natural resource station in a Silty loam textured soil with EC=2.2 dS/m and
pH=7.8. Experimental design was split plot as randomized complete block design with
three replications which three levels of irrigation water including 45, 60 and 75 %
cumulative evaporation of class A pan were as main plots and five levels of nitrogen
including 0, 60, 120, 180 and 240 kg N/ha were as sub plots. Results showed that the effect
of Nitrogen treatment on cotton yield, boll number, side branch number, and plant height
was significant while N effect was not significant on boll weight. Irrigation treatments had
significant effect on cotton yield. The highest cotton yield, boll number, side branch
number, and plant height was obtained from 180 kg N/ha treatment and irrigation at 75 %
evaporation from class A pan. By reducing of irrigation water, N-use efficiency decreased
as well. In general results of this experiment showed that the best treatment was irrigation
with 75 % evaporation from class A pan and 180 kg N/ha.

Keywords: Cotton, Yield, Nitrogen, Irrigation water, WUE

*Corresponding author; zabihi_hamidreza@yahoo.com

