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  چکیده
  

زي از اهمیت ربا توجه به محدودیت منابع آب، به کارگیري روشهاي بهینه مصرف آب در بخش کشاو
به منظور بررسی عکس العمل ارقام پنبه به رژیم هاي آبیاري در مراحل مختلف . زیادي برخوردار است

صورت ه ب و) 1384-1386(ایستگاه تحقیقات کشاورزي کبوترآباد به مدت دو سالرشد، آزمایشی در 
در این آزمایش . اجرا گردید تکرارچهار و در قالب بلوك کامل تصادفی در  کرت هاي یکبار خرد شده

چهار برگی تا اوایل گل دهی، اوایل (تیمار آبیاري براساس تبخیر از تشت تبخیر در سه دوره رشد پنبه 6
به عنوان عامل اصلی و )  رشد لهی تا اوایل باز شدن غوزه ها و اوایل باز شدن غوزه ها تا پایان فصگل د

نتایج نشان داد که . به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدتابالدیال و  B557دو رقم پنبه به نامهاي
عنی دار داشته ولی بر  رژیم هاي آبیاري بر عملکرد چین اول و عملکرد کل، متوسط وزن ده غوزه تأثیر م

بنابر نتایج این پژوهش آبیاري بر اساس . تعداد بوته سبز شده و تعداد غوزه در بوته بی تأثیر بوده است
میلیمتر در دوره چهار برگی تا  150آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر پس از ( I6تیمار 

در دوره اوایل گل دهی تا اوایل باز شدن غوزه  میلیمتر تبخیر تجمعی 70اوایل گل دهی، آبیاري پس از 
با ) میلیمتر تبخیر تجمعی از اوایل باز شدن غوزه ها تا پایان فص رشد 110ها و آبیاري پس از 

نتایج نشان داد که تاثیر رقم بر . کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد وش را تولید نمود 3/5113
می تابالدیال و  B557اختالف معنی داري نبود و هر دو رقم عملکرد و اجزاي آن از نظر آماري داراي 

  .تواند قابل توصیه می باشد
  

  .تابالدیالو  B557رقم پنبه  ،تبخیر از تشترژیم آبیاري، : واژه هاي کلیدي

                                                
  اصفهان، شهرك امیریه، مرکز تحقیقات کشاورزي: آدرس نویسنده مسئول -  ١
  1393اردیبهشت : و پذیرش 1392خرداد : دریافت  *
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  مقدمه
کشور ایران با قرار گرفتن بر روي کمربند 
خشکی کره زمین و داشتن آب و هواي خشک و نیمه 
خشک با کمبود منابع آبی مواجه است و از طرفی داراي 
اراضی مستعد کشاورزي زیادي می باشد که با توجه به 
روند توسعه در راستاي کشاورزي پایدار استفاده بهینه از 

  . تاین منابع حیاتی ضروري اس
پنبه از جمله گیاهانی است که داراي تنوع زیاد 

هاي مختلف می  ارقام و قابلیت سازگاري خوب در اقلیم
تحقیقات انجام شده  نشان می دهد پنبه نسبت به . باشد

تنش هاي رطوبتی سازگاري داشته و این امکان فراهم 
شده تا با مصرف آب کمتر عملکرد اقتصادي مطلوب 

بیان داشته است که مقدار آب ) 1378(قائمی . حاصل شود
در منطقه ) رقم ورامین(آبیاري مورد نیاز براي کشت پنبه 

متر مکعب در هکتار می  10110ورامین حدود 
همچنین ایشان زمان شروع آبیاري پنبه را در در نیمه .باشد

درصد  50پس از) تا موقع ظهور گل(اول فصل رشد 
یمه دوم فصل کاهش رطوبت قابل استفاده خاك و در ن

درصد کاهش رطوبت قابل استفاده  75رشد تا حدود 
  . توصیه نموده است

که بر ) 1379(نتایج تحقیق جعفرآقایی و رضایی
روي اثر دور آبیاري و تراکم گیاه پنبه در اصفهان انجام 
شد نشان داد که میانگین عملکرد وش در رژیم آبیاري 

طور  خیر بهمیلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تب 135پس از 
با ) 1377(رضایی. داري بیشتر از بقیه تیمارها بود معنی

انجام تحقیقی اثر دور و میزان آب آبیاري پس از مرحله 
نتایج  نشان داد . گل دهی را بر عملکرد پنبه بررسی کرد

که اثر رژیم رطوبتی بر عملکرد وش، تعداد غوزه در هر 
تمال یک بوته، ارتفاع بوته و پوشش گیاهی در سطح اح

هاي فرعی در  درصد و  بر وزن یک غوزه، تعداد شاخه
قائمی و . دار گردید درصد معنی پنجسطح احتمال 

گزارش کردند که تاثیر آبیاري کامل ) 1375(همکاران
نسبت به آبیاري محدود بر روي چند رقم پنبه معنی دار 

به طوري که میانگین عملکرد وش ارقام مورد . می باشد

نوبت آبیاري به میزان  12(یمار آبیاري کامل آزمایش در ت
نسبت به آبیاري محدود ) متر مکعب در هکتار 10800

روز  30نوبت آبیاري از زمان خاك آب تا  چهارشامل (
متر مکعب در  3600بعد از کاشت و  در مجموع به میزان 

کیلوگرم در هکتار  1163و  5460به ترتیب برابر) هکتار
  .بدست آمد

 گزارش کردند در) 1982(کاران، گریمز و هم
در مرحله رشد رویشی  مناطقی با محدودیت آبیاري، پنبه

قادر به تحمل تنش رطوبتی بوده و تا قبل از گلدهی و از 
رویشی باعث بهبود عملکرد می طریق تنظیم رشد 

گزارش کردند کم ) 2002( همچنین یازار و همکاران.شود
نتایج . می شود آبیاري در پنبه موجب زودرسی در گیاه

نشان می دهد که تنش ) 1993(تحقیقات استون و نوفزیگر
رطوبتی خفیف به صورت تاخیر در آبیاري در مراحل 
اولیه و تا قبل از مرحله چهار برگی، رشد رویشی را 

ا تحت تاثیر کاهش می دهد اما رشد غوزه ها و فتوسنتز ر
د این مواد فتوسنتزي مازاد بر رشبنابر. قرار نمی دهد

  .تیار اندام هاي زایشی قرار گیردرویشی می تواند در اخ
بر  با انجام آزمایشی) 2009(پریرا و همکاران
کم آبیاري از طریق کاهش  روي پنبه نتیجه گرفتند که

باعث افزایش کارآیی مصرف آب براي گیاه  مصرف آب
نیز ) 2004(نتایج تحقیقات وایت و راین. پنبه می شود

ام کم آبیاري و کاهش آب مصرفی از نشان می دهد با انج
درصد نیاز آبی، کارآیی مصرف آب آبیاري به  79به  100

نکدت و . درصد افزایش می یابد 5/24میزان 
با انجام آزمایشی بر روي پنبه با ) 2006(همکاران

درصد نیاز آبی نشان دادند  100و   70،  50، 30تیمارهاي 
ري عملکرد پنبه را که تیمارهاي کم آبیاري به طور معنی دا

 1780تحت تاثیر قرار داده و متوسط عملکرد پنبه از
درصد نیاز آبی تا  30کیلوگرم در هکتار براي تیمار 

درصد  100کیلوگرم در هکتار براي تیمار  5490حداکثر 
نیز با انجام آزمایش کم ) 1390(اکبري . نیاز آبی متغیر بود

ل تیمار کم آبیاري بر روي پنبه گزارش کردند که اعما



   563/ 1393/  3شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

 

درصد نیاز آبی، عملکرد وش پنبه  25آبیاري به میزان 
 50کاهش نیافته است ولی با کاهش آب مصرفی به میزان 

درصد کاهش نشان  15درصد نیاز آبی، عملکرد وش پنبه 
  . داد

و کامبر و ) 2004( هانگ و همکاران
پس از انجام تحقیقات جداگانه  بر روي  )2001(همکاران

نبه گزارش کردند که با کاهش مقادیر آب کم آبیاري پ
آبیاري، کارآیی مصرف آب آبیاري افزایش می یابد و 
بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب آبیاري براي تیمارهایی 

قربانی و . با کمترین آب آبیاري مصرفی به دست آمد
با انجام تحقیقی بر روي کم آبیاري ) 1389(هزارجریبی 

و  70، 35و مقادیر صفر، در مراحل مختلف رشد پنبه 
درصد نیاز آبی نشان دادند که بین تیمارهاي کم  100

آبیاري در مراحل رشد پنبه از نظر عملکرد اختالف معنی 
درصد نیاز آبی در بین  70داري وجود دارد و تیمار

تیمارهاي مورد آزمایش داراي بیشترین مقدار کارآیی 
  . مصرف آب آبیاري بود

مراحل رشد پنبه از نظر تنش ترین ایشان حساس
تا رسیدن به اوج (آبی را مراحل گل دهی و اوج گل دهی

با ) 1992(رادین و همکاران. گزارش کردند) گل دهی
انجام آزمایشی  بر روي پنبه گزارش کردند در مرحله 
زمان اوج گل دهی پنبه، در صورت افزایش فرکانس 

درصد  25آبیاري به دو برابر شرایط معمول، عملکرد وش 
گزارش کرد حساسیت ) 1373(علیزاده. افزایش یافته است

پنبه در دوران گل دهی تا غوزه بندي نسبت به کاهش 
درصد آب کل  50رطوبت بسیار باال می باشد و حدود

گلدهی و غوزه بندي مصرف  مورد نیاز خود را در مراحل
حساس ) 1373(و علیزاده ) 1370(خواجه پور. می کند

د پنبه از نظر کمبود آب را تا حدود سه ترین مرحله رش
هفته پس از باز شدن اولین گل دانسته و با باز شدن غوزه 

) 1984(گوئین و مائونی . ها حساسیت کم می شود
پنبه، کمبود رطوبت  گزارش کردند در مرحله تشکیل غوزه
د ناشی از آبیاري با در منطقه ریشه و همچنین رطوبت زیا

خواهند  ث کاهش تعداد غوزه هاباعهر دو  تواتر زیاد،

اظهار ) 1992(در همین رابطه بردوسکی و همکاران . شد
ایط کمبود رطوبت به می دارند کاهش تعداد غوزه در شر

هاي بارور شده است در صورتی که دلیل کاهش گل
زیادي رطوبت در منطقه ریشه باعث ریزش غوزه هاي 

و نتایج تحقیقات علیزاده . تشکیل یافته می شود
% 80نشان می دهد زمانی که بوته هاي پنبه) 1361(واردي

دوره رشد خود را گذرانده باشند، قطع آبیاري موجب 
  . تسریع در باز شدن غوزه ها و افزایش محصول می شود

با توجه به ضرورت مطالعات براي افزایش بهره 
وري آب در بخش کشاورزي و استفاده بهینه از منابع آب 

خشک و نیمه خشک کشور و در این مخصوصا در مناطق 
رابطه، این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین زمان آبیاري 
پنبه در مراحل محتلف رشد و افزایش کارآیی مصرف 

  .آب، در ایستگاه تحقیقات کبوترآباد اصفهان اجرا گردید
  

  مواد و روشها
پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي این 

اجرا  1386تا  1384 سال طی دوکبوترآباد به مدت 
کیلومتري شرق اصفهان  25این ایستگاه واقع در . گردید

 32متر از سطح دریا، عرض جغرافیایی  1510با ارتفاع 
 51درجه و  51دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 31درجه و 

) 1382( هدقیقه شرقی  و بر اساس گزارش محمود زاد
داراي آب و هواي گرم و خشک و میانگین بارندگی و 

درجه سانتیگراد می  15میلیمتر و  110دماي سالیانه حدود 
  .  باشد

هاي  کرتاین تحقیق در قالب طرح آماري 
تیمار و چهار تکرار به صورت  ششبا یکبار خرد شده 

کرتهاي اصلی . بلوك هاي کامل تصادفی انجام شد
طبق  I6تا  I1بیاري متفاوت آزمایش شامل شش رژیم آ

چهار برگی تا اوایل (در سه دوره رشد ) 1(جدول 
و اوایل  گلدهی، اوایل گلدهی تا اوایل بازشدن غوزه

و بر اساس تبخیر از تشت ) بازشدن غوزه تا پایان فصل
طبق جدول یک و ) میلیمتر 150و 110، 70(تبخیر 



  پنبه در اصفهانبررسی تاثیر برنامه آبیاري بر عملکرد و برخی اجزاي آن در دو رقم / 564  
 

 

  . گرفته شددر نظر پنبه  B-557کرتهاي فرعی شامل ارقام تابالدیال و 
  

  تیمارهاي آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر در سه دوره رشد - 1 جدول
 70 110 150 70 110 150 70 110 150 تیمارآبیاري چهار برگی تا اوایل گلدهی اوایل گلدهی تا اوایل بازشدن غوزه اوایل بازشدن غوزه تا پایان فصل
- * - - - * - - * I1 
* - - - - * - - * I2  
* - - - - * * - - I3  
* - - - - * - * - I4  
- * - - - * - * - I5  
- * - - - * * - - I6  

مساحت  به پژوهش زمینی این اجراي براي
 18آماده سازي بستر، به  پس از مترمربع 1000حدود 

فرعی  هر کرت .شد تقسیم مترمربع 6×9/4ابعادکرت به 
ردیف کاشت به صورت جویچه اي با فواصل  شششامل 

سانتیمتر  15سانتیمتر و فاصله بوته ها روي هر ردیف  70
در این پژوهش فاصله تیمارها در تکرار . شد گرفته نظر در
به . متر در نظر گرفته شد سهمتر و فاصله بین تکرارها  دو

 30- 60و 0- 30کود مورد نیاز از عمقهاي تعیین  منظور
و سپس مقدار انجام شد  نمونه برداريخاك  متري سانتی

صورت  به و آب توصیه مؤسسه خاك کود براساس
  . مساوي بین کرتها تقسیم و به خاك اضافه گردید

همچنین در طول فصل رشد دو مرتبه کود سرك   
هرز از جهت مبارزه با بذر علف . اوره به گیاه داده شد

در هکتار استفاده ر لیت سهبه مقدار  فلورالین تري سم
بذرهاي پنبه پس از ضدعفونی در نیمه دوم خرداد ماه .شد

کیلوگرم در  12میرانهر سال به صورت دست پاش، به 
اعمال . و در زیر داغ آب جویچه ها کاشته شدند هکتار

در مرحلۀ (چه پس از استقرار گیاه ي رژیم آبیاريتیمارها
در طول فصل رشد کلیه . گرفتانجام ) هار برگیچ

شامل وجین، تنک کردن و سمپاشی جهت  مراقبتهاي الزم
منبع آب مورد استفاده از  .گردیدانجام  مبارزه با تریپس

یک حلقه چاه و رودخانه بود که پس از ذخیره در استخر، 

از طریق لوله تا سر هر کرت هدایت و آبیاري انجام می 
بر اساس ) اعمال تیمارهاي آبیاري(ان آبیاري تعیین زم .شد

. انجام می گرفت Aتبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس 
قبل از زمان هر آبیاري رطوبت خاك توسط نوترون متر 
اندازه گیري گردیده و حجم آب مورد نیاز بر اساس 

 60به حد ظرفیت مزرعه تا عمق خاك رسیدن رطوبت 
. ه و اعمال گردیدبراي هر تیمار محاسب متريیسانت

شامل تعداد بوته ها در طول فصل رشد  یادداشت برداري
سبز شده در واحد سطح، تعداد غوزه در بوته صورت 

  . گرفت
 دواز هر سال  در اواسط مهرماه و اواسط آبان

متر از ابتدا  5/0با حذف حاشیه ها و ( خط وسط هر تیمار
 برداشت طی دو چین )متر از انتهاي هر کرت 5/0و 

داده هاي حاصل از صفات اندازه گیري . صورت گرفت
 MSTACشده در تیمارهاي مختلف توسط نرم افزار 

تجزیه واریانس شده و میانگین تیمارهاي آزمایش با 
  . آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت

  خصوصیات گیري  اندازه  نتایج )2( جدول
خصوصیات  )3(و جدول  خاك  مختلف هاي   الیه فیزیکی 

نشان  را  آزمایش  اجراي  در محلآب مورد استفاده 
  .دهد می 

  
  آزمایش در محل  خاك  فیزیکی  خصوصیات  -2 جدول

  آب قابل استفاده شن سیلت رس بافت
mm 

 مخصوص جرم
  ظاهري

(gr cm-3) 

نقطه 
 پژمردگی

ظرفیت 
 مزرعه

رطوبت 
 اشباع

  عمق
cm 

 درصدوزنیدرصد                 درصد
  0-20  40  21  12  48/1  6/26  8  52  40  لوم سیلتی رسی

  20-60  41  21  13  46/1  7/46  8  50  42  رسی سیلتی
  60-90  41  25  16  47/1  5/31  6  44  50  رسی سیلتی
  90-100  35  22  15  62/1  3/28  4  50  46  رسی سیلتی
  میانگین  25/39  25/22  14  50/1  27/33  5/6  49  5/44  رسی سیلتی
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  میانگین نتایج منابع آب مورد استفاده جهت انجام آبیاري - 3جدول 

مجموع 
مجموع  +Na+ Ca2++Mg2 کاتیونها

 -SO42- Cl1- HCO3 آنیونها
pH EC  

(dS-1)  منبع آب 
meql-1  

 رودخانه 7/2 4/7 6/5 8/13 4/8 8/27 8/12 16 8/28
 چاه 9/4 4/7 8/4 2/29 8/15 8/49 8/23 27 8/50
  استخر  4/3  4/7  3/4  9/18  2/11  4/34  4/16  19  4/35

  نتایج و بحث
نتایج مربوط به اجراي این پژوهش در جداول 

 I1رژیم آبیاري بر اساس تیمار. آمده است هفتالی  چهار
به علت دور آبیاري کم در مرحله رشد رویشی بیشترین 

کمترین مقدار . حجم آب آبیاري را به خود اختصاص داد
می  I3 آب مصرفی مربوط به رژیم آبیاري بر اساس تیمار

درصد آب کمتر مصرف  I1 2/26باشد که نسبت به تیمار
مصرف کمتر آب آبیاري در این رژیم آبیاري . کرده است

بیاري زیاد در هر دو دوره رشد به علت دور آ
و دوره اوایل باز ) چهار برگی تا اوایل گلدهی(رویشی

  . شدن غوزه تا پایان فصل می باشد
عملکرد وش بطور معنی داري تحت تأثیر رژیم 

تیمارهایی که در مرحله رویشی . هاي رطوبتی قرار گرفت
 سانتیمتر تبخیر از 150آبیاري پس از(تحت تنش رطوبتی

دهی تحت تأثیر بودند و در مرحله گل) تشت تبخیر
 70آبیاري پس از(رطوبت مناسب یا بدون تنش رطوبتی

قرار داشتند باالترین میزان ) میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر
وش در چین اول را تولید کردند و تیمارهایی که در اوایل 
فصل رشد و به دنبال آن در دوره گل دهی نیز تحت تأثیر 

رطوبتی مناسب و یا فراوانی رطوبت بودند کمترین رژیم 
کمترین میزان . میزان وش را در چین اول تولید کردند

بود که در سراسر  I1وش در این چین مربوط به تیمار
  I6تیمار. فصل تحت تأثیر رژیم رطوبتی فراوان بوده است

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را در چین  6/3327با 
درصد کاهش نسبت به  4/20با  I1رد و تیماراول تولید ک

در . کمترین عملکرد را در چین اول تولید نمود I6 تیمار
این رابطه مطالعات سایر محققین از جمله  هانگ و 

نیز بر این )  2001(و کامبر و همکاران) 2004(همکاران
  نکته تأکید دارد که رطوبت زیاد در خاك باعث افزایش 

  
پنبه شده و رسیدگی را به تأخیر می طول دوره رویش در 

این امر ناشی از عدم تهویه در اثر رطوبت زیاد در . اندازد
منطقه ریشه بوده که باعث تأخیر در گل دهی و تأخیر در 
غوزه بندي به دلیل تعویق افتادن رشد زایشی می گردد که 
در نهایت باعث کاهش میزان برداشت در چین اول می 

وش در هر چین متأثر از تعداد همچنین عملکرد . شود
غوزه قابل استحصال است که خود متأثر از تعداد غوزه 

هرچه . هاي بارور شده در طول دوره غوزه دهی می باشد
طول دوره گل دهی کمتر باشد از طول دوره غوزه بندي و 

تنش . به دنبال آن از طول دوره رسیدگی کاسته می شود
ل دهی و کاهش آن خشکی با تأثیر بر روي طول دوره گ

عالوه بر زودرسی باعث افزایش درصد رسیدگی می 
  .گردد

بدیهی است براي داشتن عملکرد مطلوب، 
بایستی آبیاري بر اساس نیاز گیاه با دوره هاي مختلف 

رطوبت زیاد در مرحله رشد رویشی . رشد منطبق باشد
باعث تاخیر در گلدهی و ریزش غوزه ها گردیده و کاهش 

در این پژوهش هر دو . ه همراه خواهد داشتعملکرد را ب
که در مرحله رشد رویشی از رطوبت کافی  I2و  I1تیمار 

در محدوده ریشه برخوردار بودند و با کمترین تنش 
که در  I6خشکی مواجه بودند، نسبت به تیمارهایی مانند 

دوره رشد رویشی مقداري تنش خشکی را تجربه کردند 
  . عملکرد کمتري داشتند

کیلوگرم در هکتار بیشترین  3/5113با   I6مارتی
درصد کاهش  2/8با  I1عملکرد وش را تولید نمود و تیمار

، کمترین عملکرد کل را به خود  I6نسبت به تیمار
هر چند با  I3 رژیم آبیاري بر اساس تیمار. اختصاص داد

از نظر عملکرد I6 کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار  4742
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درصد  6/10صد کاهش داشت ولی با در 3/7وش حدود 
درصد آب  2/26و با  I1 افزایش عملکرد نسبت به تیمار

می تواند در مناطقی با  I1مصرفی کمتر از تیمار 
  .محدودیت بیشتر آب آبیاري مورد استفاده قرار گیرد

  
  در هکتار مکعب بر حسب متردو سال اجراي آزمایش در  پنبهارقام  مصرفیآب حجم  میانگین - 4جدول 

  تیمار آبیاري
 I1 I2 I3 I4 I5 I6  رقم

 17/9844 99/10794 99/9908 17/9208 97/11394 42/12471  تابالدیال
B-557  42/12471 97/11394 17/9208 99/9908 99/10794 17/9844 

  
  تجزیه مرکب دوساله، عملکرد، وزن ده غوزه، تعداد بوته سبز شده و تعداد غوزه  –5جدول 

  میانگین مربعات    
متوسط وزن ده  عملکرد کل وش عملکرد چین اول درجه آزادي منابع تغییرات

 غوزه
تعداد بوته سبز 

 شده
در  تعداد غوزه

 بوته
  سال

  خطاي سال
1  
6 

**3/6870027  
6/648842 

**53752783  
**2142839 

**946  
n.s7/28 

*4/360  
**94/940 

**6/66  
**9/38 

  آبیاري
  آبیاري* سال 

  (a)خطاي آبیاري 

5  
5  

30  

*8/949070  
n.s 1/312479  
n.s 7/263660  

* 383921  
n.s 1482920  
n.s 292852 

* 0/47  
n.s 8/125  
n.s 72/55 

n.s 27/40  
n.s 6/155  
n.s 7/105 

n.s 9/8  
n.s 9/7  
n.s 5 

  رقم
  سال* رقم 
  آبیاري* رقم 
  سال* آبیاري * رقم 

  خطاي رقم

1  
1  
5  
5  

36  

**13717620  
**3/7718571  
1/243948  
3/416145  
0/482578 

n.s 2003637  
n.s 39487  
n.s 308790  
n.s 439749  
15/563492 

n.s 6/24  
n.s 7/148  
n.s 4/60  
n.s 9/97  
2/41 

n.s 108  
n.s 126  
n.s 56  
n.s 62  
6/93 

n.s 5/1  
n.s 5  
n.s 7  
n.s 8  
92/7 

CV  24 5/15 4/10 21/10 3/13 
  دار فاقد اختالف معنی   n.s  دار در سطح احتمال یک درصد معنی  **  دار در سطح احتمال پنج درصد معنی *

رژیم آبیاري مناسب در دوره گلدهی، تشکیل 
غوزه، شکل گیري و رسیدن محصول از اهمیت خاصی 

از زمان گلدهی به بعد با انجام رژیم . است برخوردار
آبیاري مناسب باید رشد رویشی را کنترل نموده و رشد 

در این شرایط اندامهاي زایشی . زایشی گیاه را توسعه داد
شامل غنچه، گل و غوزه ها به موقع تشکیل شده و رشد 

  .می کنند
مقایسه میانگین اثر رژیم آبیاري بر  )6(جدول 

ء عملکرد را در دو سال اجراي طرح نشان عملکرد و اجزا
بیشترین متوسط وزن ده  I6بر این اساس تیمار. می دهد

غوزه را به خود اختصاص داده است و تأثیر متوسط وزن 
ده غوزه و نقش آن را در میزان عملکرد وش در این تیمار 

 I6 65/64وزن ده غوزه در تیمار . آبیاري نشان می دهد
تیمار ها که همه در یک گروه آماري گرم بود که با بقیه 

  . قرار داشتند، از نظر آماري داراي اختالف معنی دار بود
به نظر می رسد این رژیم رطوبتی براي سرعت 
بخشیدن به رشد، غنچه دهی و باردهی خوب و همچنین 

این رژیم . براي تشکیل غوزه هاي سالم مناسب می باشد

نسبت به سایر  رطوبتی باعث تشکیل غوزه هاي درشت تر
غوزه هاي تیمارهاي رژیم هاي رطوبتی دیگر قرار گرفت 

نتایج این . و ریزش کمتري هم نسبت به بقیه داشت
و ) 1992(پژوهش با نتایج تحقیق بردوسکی و همکاران 

تعداد بوته سبز . مطابقت داشت) 1984(گوئین و مائونی 
شده تا حد زیادي تابع رطوبت مناسب در مراحل اولیه 

در این پژوهش هر چند اثر رژیم هاي . شت استکا
آبیاري بر تعداد بوته سبز شده از نظر آماري معنی دار 

که در مراحل I3 و  I6نگردید ولی در تیمارهاي آبیاري
اولیه کاشت رطوبت کمتري نسبت به تیمارهاي آبیاري 

I1 و I2 در اختیار داشتند، تعداد بوته سبز شده آنها هم
  . کمتر بود

نشان می دهد اثر سال بر عملکرد و  نتایج
اجزاي آن در دو سال اجراي پژوهش از نظر آماري داراي 

مهمترین دلیل آن این است که . اختالف معنی دار می باشد
در سال دوم اجراي این پژوهش حمله شدید تریپس 
باعث خسارت زیاد به مزارع پنبه از جمله زمین تحت 

سمپاشی در چند  کشت این آزمایش گردید که علی رغم
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نوبت تعدادي از بوته ها از بین رفت و منجر به واکاري 
این ایجاد وقفه در رشد . در قسمتهایی از تیمارها گردید

باعث وجود اختالف در عملکرد وش و دیگر پارامترهاي 
 مورد اندازه گیري در دو سال اجراي این پژوهش

ر روي با توجه به مقایسه میانگین هاي اثر ارقام ب.گردید
مشاهده می گردد ) 7(جدول  عملکرد و برخی اجزاي آن

در چین اول نسبت به رقم تابالدیال  B-557که رقم 
برتري داشته که نشان از زودرس تر بودن این رقم نسبت 
به رقم تابالدیال می باشد و این در حالی است که عملکرد 
کل، متوسط وزن ده غوزه، تعداد بوته سبز شده و تعداد 

در بوته براي هر دو رقم در یک کالس آماري قرار  غوزه
  .گرفتند

  
مقایسه میانگین اثر رژیم هاي آبیاري بر عملکرد چین اول و کل، متوسط وزن ده غوزه، تعداد بوته سبز شده و متوسط تعداد  - 6جدول 

  غوزه در بوته در سالهاي اجراي آزمایش
  چین اول تیمار آبیاري

kg ha-1 
  عملکرد کل

kg ha-1 
متوسط وزن ده 

 (gr)غوزه 
  تعداد بوته
 سبز شده

  متوسط تعداد
 غوزه در بوته

I1  b7/2648 b 0/4692 b 94/60 a5/95 a 1/20 
I2 b 4/2777  b 4/4724 b 04/60  a 5/96  a  9/21  
I3  b 9/2762  b 0/4742  b 66/60  a 1/93  a 7/21  
I4   b5/2857 b 2/4871 b 94/62  a 3/94  a  1/21  
I5  b 7/2772  b 9/4840  b 10/61  a 9/95  a  8/19  
I6  a 6/3327  a 3/5113  a 65/64  a 7/92  a 1/21  

  >p) 05/0(باشند دار می در هر ستون اعدادي که حروف همسان ندارند داراي اختالف معنی
  

متوسط تعداد غوزه در  مقایسه میانگین اثر ارقام پنبه بر عملکرد چین اول و کل، متوسط وزن ده غوزه، تعداد بوته سبز شده و – 7جدول
   سالهاي اجراي آزمایش

عملکرد چین اول  ارقام
kg.ha-1 

  عملکرد کل
Kg.ha-1  

  متوسط وزن
متوسط تعداد غوزه در  تعداد بوته سبز شده  (gr)ده غوزه 

 بوته
 b2481 a 4686 a 2/62  a 96 a 2/21 تابالدیال
B-557  a 5/3237  a 4975  a 1/61  a 94  a21  

  >p) 05/0(باشند دار می در هر ستون اعدادي که حروف همسان ندارند داراي اختالف معنی
به طور کلی می توان چنین استنباط نمود که 
رشد و نمو پنبه به طور فاحشی تحت تأثیر رژیم رطوبتی 

به صورتی که با ایجاد تنش خشکی فاصله . قرار می گیرد
زمانی تا رسیدن به مراحل نمو گیاه کوتاه گردیده و در 
شرایط رطوبتی مناسب فاصله زمانی مذکور افزایش می 

خشکی حجم پوشش در کانوپی کاهش  با ایجاد تنش. یابد
یافته و در نتیجه نفوذ نور به کانوپی راحت تر صورت می 
گیرد ولی با توجه به کند بودن رشد پنبه در ابتداي فصل، 
تبخیر از سطح زمین افزایش می یابد که می توان با 

  . افزایش تراکم تا حدودي این موضوع را جبران کرد
  

  نتیجه گیري
تنش خشکی در دوره رشد رویشی پنبه باعث 

هاي خاص مقاومت به خشکی می ایجاد مکانیسم 
تنش خشکی با افزایش فعالیت ریشه ها و کاهش .گردد

رشد اندام هوایی، باعث افزایش نسبت ریشه به ساقه شده 
و تأثیرات مثبت این امر در نهایت بر روي عملکرد ظاهر 

 . می گردد

ست آمده از این پژوهش با توجه به نتایج به د
براي زمان مناسب آبیاري در طول دوره رشد گیاه پنبه می 

  .توان موارد زیر را توصیه نمود
در طول دوره رشد رویشی و  رسیدگی بهتر است  -1 

گیاه پنبه تحت تأثیر تنش خشکی معادل دور آبیاري 
میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر قرار  150براساس 

شد بی رویه آن جلوگیري شود و از طرفی بگیرد تا از ر
  . رسیدگی آن نیز تسریع گردد

در طول دوره رشد زایشی و مخصوصا در طول دوره  -2
گل دهی و غوزه دهی بهتر است گیاه پنبه کمتر دچار تنش 

 70خشکی شود و توصیه می گردد دور آبیاري معادل 
  .میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر انجام گردد
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