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  چکیده

  

گیرد ولی زمان کاشت آن  با توجه به محدودیت منابع آب در بیشتر مناطق کشور، از جمله استان اصفهان که در آن کشت پنبه انجام می

باشد، ابداع و استفاده از تکنیک هایی که بتوان تا حد امکان از منابع موجود حداکثر استفاده را نمود  مقارن با دورة حساس رشد غالت می

این . کشت نشایی و انتقال آن به زمین اصلی در زمان مناسب یکی از روشهاي صرفه جویی و استفاده بهینه از آب است. بدیا ضرورت می

فاکتورها . اجرا گردید تکرارسه در قالب بلوك کامل تصادفی در  صورت فاکتوریل وه ب ایستگاه تحقیقات کشاورزي رودشت وتحقیق در

نتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر آب مصرفی، عملکرد  . بوددر زمین  )نشاء(و چهار زمان کاشت شیاريکرتی و  شامل دو روش آبیاري

همچنین روش آبیاري بر همه پارامترهاي فوق تأثیر گذار . وش، کارآیی مصرف آب آبیاري، تعداد غوزه در بوته و وزن ده غوزه تأثیر گذار بود

توان آن را  توان گفت که در صورت عدم امکان کشت به موقع پنبه در زمین می در مجموع می. تبود ولی بر تعداد غوزه در بوته  تأثیري نداش

  .روز نشائ آن را به زمین انتقال داد 20در خزانه کشت نموده و پس از 

  

  شیاري، گیاهچه پنبهآبیاري کرتی، آبیاري : واژه هاي کلیدي
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  مقدمه 
هـواي خشــک و نیمــه  ایـران بــا داشــتن آب و  

خشک با کمبود منابع آبی مواجه است و از طرفـی داراي  
باشد که بـا توجـه بـه    اراضی مستعد کشاورزي زیادي می

روند توسعه در راستاي کشاورزي پایدار استفاده بهینـه از  
با توجه به سهم زیاد . نماید این منابع حیاتی، ضروري می

مصرف آب در بخش کشاورزي نسبت به سایر بخشـها و  
بازده نسبتا پایین آبیاري، استفاده از روشهایی که بتـوان در  
آن یک یا چند نوبت آبیاري را حذف نمـود و یـا در هـر    
آبیاري درصـدي از آب را حفـظ نمـود امـري غیـر قابـل       

ی اسـت کـه داراي   پنبه از جمله گیاهـان . اجتناب می باشد
هـاي   تنوع زیاد رقم و قابلیت سـازگاري خـوب در اقلـیم   

مختلف می باشد و نقش مهمی در صنایع نساجی، روغـن  
  . کشی و تغذیه دام دارد

طـوبتی  با توجه به سازگاري پنبه به تنش هاي ر
عملکـرد   مصـرف آب کمتـر   این امکان فراهم شده تـا بـا  

) 1377(انیانینتایج تحقیق ب.اقتصادي مطلوب حاصل شود
بر روي پنبه نشان داد که با استفاده ازکشت نشایی پنبـه و  
انتقال آن به زمین اصلی نسبت به مزارع شاهد، یک تـا دو  
نوبت در آبیاري و یک نوبت در سمپاشـی صـرفه جـویی    

گـزارش کردنـد کـه    ) 1375(قائمی و همکاران. شده است
رقـم   تاثیر آبیاري کامل نسبت به کم آبیاري بر روي چنـد 

به طوري کـه میـانگین عملکـرد    . پنبه معنی دار بوده است
نوبت  12(وش ارقام  مورد آزمایش در تیمار آبیاري کامل 

کم  نسبت به) متر مکعب در هکتار 10800آبیاري به میزان 
 30نوبت آبیاري از زمان خاك آب تـا  چهار شامل (آبیاري

عب متر مک 3600روز بعد از کاشت و در مجموع به میزان 
کیلــوگرم در  1163و  5460بــه ترتیــب برابــر ) در هکتــار

  . هکتار بدست آمد
با انجام تحقیقی اثر دور و میزان ) 1377(رضایی

بـر عملکـرد پنبـه    آب آبیاري پس از مرحله گـل دهـی را   
نشـان داد کـه اثـر رژیـم رطـوبتی بـر        نتـایج . بررسی کرد

عملکرد وش، تعـداد غـوزه در هـر بوتـه، ارتفـاع بوتـه و       
وشش گیاهی در سطح احتمال یک درصد و بر وزن یـک  پ

پـنج  هـاي فرعـی در سـطح احتمـال      غوزه و تعداد شـاخه 
محققین معتقد هسـتند کـه مقـدار    . دار گردید درصد معنی

آب آبیاري مورد نیاز براي پنبه در یـک سـال زراعـی بـه     
عوامل مختلفی از جمله شرایط جـوي منطقـه، رقـم پنبـه،     

بیاري و راندمان آبیاري بستگی میزان شوري خاك و آب آ
با انجام یک تحقیق مقدار آب آبیـاري  ) 1378(قائمی. دارد

در منطقه ورامـین  ) رقم ورامین(مورد نیاز براي کشت پنبه
ــ 10110را حــدود  ــت آورده  مت ــار بدس ــب در هکت ر مکع

همچنین ایشان زمان شروع آبیاري پنبه را در در نیمه .است
درصـد   50تـا میـزان   ) لتا موقع ظهور گ( اول فصل رشد

کاهش رطوبت قابل استفاده خـاك و در نیمـه دوم فصـل    
درصـد کـاهش رطوبـت قابـل اسـتفاده       75رشد تا حدود 
  . توصیه نمودند

که بر ) 1379(نتایج تحقیق جعفرآقایی و رضایی
روي اثر دور آبیاري و تراکم گیاه پنبـه در اصـفهان انجـام    

رژیـم آبیـاري    شد، نشان داد که میانگین عملکـرد وش در 
طـور   میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر به 135پس از 

قـائمی و حسـینی   . داري بیشتر از بقیه تیمارهـا بـود   معنی
نتیجه گرفتند که اثر تنش رطـوبتی بـر تولیـد    ) 1379(نژاد

دار بوده و بـروز آن کـاهش    محصول و کیفیت الیاف معنی
 میلیمتــر 4/1عملکــرد وش، یــک درصــد کــاهش کیــل و 

اما سـهرابی و  . کاهش طول الیاف را موجب گردیده است
در نتایج تحقیق خویش نشان دادند که اثر ) 1379(رضایی

تیمارهاي تنش رطوبتی بر ارتفاع بوته، تعداد شـاخه زایـا،   
  .دار نبوده است وزن غوزه و درصد زودرسی معنی

نیـز  ) 1379(نتایج حاصل از تحقیق حسینی نژاد 
که تعداد غـوزه در بوتـه و تعـداد     بیانگر این مطلب است

دانه حاصل از گلهاي تـــولیدي در شرایطی که مزرعه بـا  
تنش رطوبتی مواجه است کمتر از شرایــط بدون تنش می 

پـس از انجـام یـک    ) 1379(جـواهري و همکـاران  .  باشد
 روي کشـت مسـتقیم بـذر و تـاریخ هـاي      تحقیق کـه بـر  

گزارش کردنـد   مختلف انتقال نشاء در طبس انجام دادند،
که بیشـترین عملکـرد وش بـه ترتیـب مربـوط بـه روش       
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کاشت بذر بصورت مستقیم و در تاریخ اول اردیبهشـت و  
روز بـه   20سپس روش انتقال نشاء به زمین اصلی پس از 

 همچنـین . یلوگرم در هکتار می باشدک 3825، 4043میزان 
کمترین عملکرد وش به ترتیب مربوط به تیمار کاشت بذر 

شاء در همین تاریخ وپس از خرداد و انتقال ن 30تاریخ در 
  .کیلوگرم در هکتار بدست آمد 1605و  1388با  روز 30

عملکـرد   ،تمامی پارامترهاي مورد بررسی شامل
و خصوصیات کمی به جز تعـداد شـاخه رویـا و تـراکم،     

با تأخیر در کاشـت،  . تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند
ــرعت نســبی   ــطح س ویــژه بــرگ کــاهش    رشــد و س

با استفاده از مدلی مقدار  )1996(اسکات و همکاران.یافتند
آب مورد نیاز پنبه را براي مناطقی با اقلـیم نیمـه خشـک    

نتایج تحقیق آنان نشان داد کـه مقـدار   . شبیه سازي کردند
روزه حـدود   102تبخیر و تعرق پتانسیل پنبه در یک دوره 

طهماسـبی و کـردي   . با مقدار واقعـی اخـتالف  دارد  % 10
به منظور ارزیابی کشت نشایی پنبـه در خاکهـاي    )2001(

حقیقات پنبـه ورامـین انجـام    شور آزمایشی را در بخش ت
  .دادند

ــذر    ــت ب ــاریخ کش ــایش در دو ت ــن آزم  30(ای
کاشت (و چهار تاریخ انتقال نشاء) خرداد 22اردیبهشت و 

روز بعد از کاشـت   30و  20، 10همزمان در زمین اصلی، 
و بـا دو شـیوه کاشـت یـک ردیفـه و دو      ) زمین اصلیدر 

نتایج نشـان داد کـه تأخیرکاشـت بـذر     . ردیفه اجرا گردید
باعث کـاهش عملکـرد، کـاهش تعـداد غـوزه در بوتـه و       

کشـت دو  . شود کاهش شاخه هاي رویشی در هر بوته می
ردیفه در مقایسـه بـا کشـت تـک ردیفـه باعـث افـزایش        

هــر بوتــه و افــزایش عملکــرد، افــزایش تعــداد غــوزه در 
کشـت نشـایی در   . هاي رویشی در هر بوتـه گردیـد   شاخه

هاي زایشی  مقایسه با کشت مستقیم بذر باعث تولید شاخه
همچنین تعداد بوته تحت تأثیر زمان انتقـال  . بیشتر گردید

  .نشاء قرار گرفت
بدین صورت که هـر چـه زمـان انتقـال نشـاء       

شـد تعـداد    مـی  نسبت به تاریخ کشت بذر در خزانه بیشتر
و ) 1377(بنا به گزارشـات بانیـانی  .  یافت بوته کاهش می

استفاده از گلدان هاي کاغـذي  ) 2001(طهماسبی و کردي 
جهت کشت و انتقال نشاء براي پنبه اخیراً به عنوان روشی 
جدید در بسیاري از کشورها مورد توجه و اسـتفاده قـرار   

اغذي در مقدار با استفاده از این گلدان هاي ک. گرفته است
بذر صرفه جویی شده، عمل تنک کردن محـدود و امکـان   
دو کشت در سال میسر گشته است و مقدار تولیـد مزرعـه   

  . یابد به علت تناوب پنبه و غالت افزایش می
همچنین بیشترین تأثیر اسـتفاده از گلـدان هـاي    
کاغذي صـرفه جـویی در مصـرف آب در ابتـداي فصـل،      

کمبود آب، و داشتن زمان کافی مخصوصا در مناطق داراي 
 )1992(اسار و همکـاران . باشد براي آماده سازي زمین می

نیز معتقدند که در این روش اثرات نامناسـب محیطـی در   
ــی     ــداقل م ــه ح ــز ب ــت نی ــان کاش ــد زم ــاکس و . رس ب

با انجام  تحقیقـی سـه سـاله در ایالـت     )  1988(همکاران
ل پنبـه  آریزوناي آمریکا بر روي خاك لوم شنی و محصـو 

براي محاسبه مقـدار بهینـه آبیـاري و دور آبیـاري نتیجـه      
گرفتند که در سیستم آبیاري میکرو عملکـرد وش حـدودأ   

ــوده و بیشــترین   25 درصــد بیشــتر از سیســتم ســطحی ب
کیلـوگرم در هکتــار و   2000عملکـرد آبیـاري سـطحی را    
کیلوگرم بر متر مکعب  21/0کارآیی مصرف آب آبیاري را 

  . دبه دست آوردن
آزمایشـی را بـا دو   ) 1999(آلبرتس و همکاران 

روش آبیاري سـطحی کرتـی و فـارویی بـر روي پنبـه در      
نتـایج آنهـا نشـان داد کـه در روش     . پاکستان انجام دادند

آبیاري فارویی زمـان آبیـاري کمتـري مـورد نیـاز بـوده و       
در . بنابراین راندمان کاربرد آب بیشتر از کرتی مـی باشـد  

اناب ناشی از بارانهـاي بـا شـدت زیـاد     روش فارویی رو
راحت تر و سریعتر خارج شده و بوتـه هـاي گیـاه کمتـر     

همچنین در روش فارویی و مخصوصا . خسارت می بینند
در خاکهاي شور جوانه زنی بذور نسبت بـه روش کرتـی   

) 2006(نتایج تحقیق نیشیماکی و همکاران. خیلی بهتر بود
در روش آبیــاري نیــز نشــان داد کــه مقــدار آب مصــرفی 

  .فارویی کمتر از آبیاري کرتی می باشد
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  روش تحقیق
در قالب بلوك  فاکتوریلصورت ه ب این آزمایش

هاي کامل تصادفی و با سه تکـرار در ایسـتگاه تحقیقـات    
ــدت دو     ــه م ــت ب ــی رودش ــالح اراض ــاورزي و اص کش

 65این ایسـتگاه واقـع در   . اجرا گردید)1382-1383(سال
متر از سطح دریـا،   1510اصفهان با ارتفاع کیلومتري شرق 

دقیقــه شــمالی، طــول 30درجــه و  32عــرض جغرافیــایی 
دقیقه شرقی با آب و هواي گرم  20درجه و  52جغرافیایی 

میلیمتر و  100و خشک و میانگین بارندگی سالیانه حدود 
کریمـی،  (میلیمتـر مـی باشـد    2000پتانسیل تبخیر حـدود  

1366(.  
) جویچـه در کـرت  (اي چهکرتی و جویآبیاري  

بـذر و انتقـال   اصلی و چهار زمان کاشـت  به عنوان عامل 
 روز پس از کاشـت  40و 30، 20 زمین در زمانهاي نشاء به
بــه عنــوان عامــل فرعــی  هــاي کاغــذي در گلــدان بــذور
 نیاز براساس آزمون خاك طبق توصیهکودهاي مورد .بودند

ــه  ــات مؤسس ــال تحقیق ــر س ــاك و آب در ه ــتفاده  خ اس
کودهاي فسفره و یـک سـوم کـود ازتـه بـه همـراه       .ندشد

کودهاي پتاسه، مس، روي، آهن، منگنز و منیزیم در زمـان  
کاشت و بقیه کود ازته در دو نوبت به صورت سـرك داده  

رقـم پنبـه مـورد     اردیبهشت و نیمه اولتاریخ کاشت . شد
استفاده ورامین بود زیرا این رقم بیشترین سطح زیر کشت 

  . هان را به خود اختصاص داده استدر استان اصف
متر  هفتردیف به طول  شش کشت به صورت

برداشت پـس از حـذف نـیم     .شد ها انجام در داخل کرت
هـا انجـام    متر از ابتدا تا نیم متر مانـده بـه انتهـاي ردیـف    

در نظـر  )7*5(متـر مربـع    35 ه و اندازه هـر کـرت  گردید
بر  ها له بوتهسانتیمتر و فاص 75ها  فاصله ردیف .گرفته شد

 يهاگلدان. سانتیمتر در نظر گرفته شد 15ردیف هر روي 
کاغذي توسط مخلوطی از ماسه، کود دامی کامال پوسـیده  
و خاك بصورت مساوي پر شده و بـراي آبیـاري آنهـا از    
یک عدد آبپاش و بصـورت پاشـش قطـرات آب اسـتفاده     

-گلـدان  از الزم هايدر طول آزمایش کلیه مراقبت .گردید

کاغذي که به صورت النه زنبوري بـر روي زمـین و    ياه

. اعمـال گردیـد   در نزدیک محل انتقال نشاء قرار داشـتند، 
میلــی متــر تبخیــر از  135دور و میــزان آبیــاري براســاس 

و رسیدن رطوبت خاك به ظرفیت زراعی  )2(تبخیر کتشت
و بـا اسـتفاده از دسـتگاه     متـري سـانتی   80خاك تا عمق 

در روز آبیاري رطوبت خـاك  . گرفت یمم انجا نوترون متر
قرائت و مقدار کمبـود رطوبـت    توسط دستگاه نوترون متر

تا ظرفیت زراعی محاسبه و بـا احتسـاب مقـدار آبشـویی     
متوسط تعداد آبیـاري  . براي آبیاري تیمارها اعمال می شد

ها در دوسال اجراي طرح براي تاریخهاي کاشت بـذر در  
روز، انتقال نشاء پـس   20از  زمین اصلی، انتقال نشاء پس

 11، 13روز به ترتیـب  40انتقال نشاء پس از  روز و 30از 
روز با گرمـاي   40انتقال نشاء پس از . نوبت بود 10و 10،

آبیـاري  هوا مصادف بوده و بنابر این مجبور به انجام دور 
هـا   ادداشت بـرداري ی. بودیم نزدیک به هم در اوایل فصل

تعداد شـاخه هـاي    تفاع بوته،فصل رشد شامل ار در طول
زایا و رویا، وزن غوزه، عملکرد وش، تعداد غوزه در بوته 

ــرار   و ــابی ق مقــدار آب مصــرفی در هرتیمــار مــورد ارزی
شـده در   گیـري هاي حاصل از صـفات انـدازه  داده.ندگرفت

تجزیـه   MSTATCتیمارهاي مختلف توسـط نـرم افـزار    
آزمـون   واریانس شده و میـانگین تیمارهـاي آزمـایش بـا    

  .دانکن مورد مقایسه قرار گرفت
   

  نتایج
و تجزیه فیزیکی  خصوصیاتاندازه گیري  نتایج

ایج تجزیه نمونه آب و نت شیمیایی خاك محل آزمایش
آمده  )3(الی  )1(جهت آبیاري در جداول  مورد استفاده

 گیري خواصنتایج اندازه )2(جدول شماره . است
محل قبل از کاشت در  هاي مختلف خاك الیه شیمیایی

   .دهدآزمایش را نشان می
در طول فصـل زراعـی بصـورت متنـاوب و در     

برداري انجام گردیـد کـه    چهار مرحله از آب آبیاري نمونه
ارائـه شـده    )3(میانگین نتایج تجزیه آن در جدول شماره 

 .است



 311/  1393/  2شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 
  
 

  خصوصیات فیزیکی خاك در محل آزمایش - 1جدول 

 ظاهري مخصوص جرم  شن سیلت رس  بافت
)g.cm -3(  

نقطه رطوبت 
 پژمردگی دائم

  ظرفیترطوبت 
  )cm( عمق زراعی

 )درصد وزنی(  )درصد(

  0-30  30  14  48/1  16  45  39  لوم رسی
  30-60  27  13  46/1  20  43  37  لوم رسی
  60-90  26  13  47/1  19  44  37  لوم رسی

  
  سانتی متري 0-30سالهاي اجراي طرح در عمق  نتایج تجزیه شیمیایی خاك در - 2جدول 

 
 سال
  

Fe Zn Cu Mn K P 
 

O.C  
  

 
pH 
  

 
EC 
  

Mg.kg-1)(    (%)  (dS.m-1)  
62/3 سال اول  28/0  28/1  62/2  250 1/6  7/0  6/7  5/4  
36/3 سال دوم  46/0  16/1  44/3  265 8/6  87/0  6/7  2/5  

  
  نتایج تجزیه آب آبیاري در سالهاي اجراي طرح  - 3جدول 

 سال
  

مجموع 
 +Na+ Ca2++Mg2 کاتیونها

مجموع 
 -SO42- Cl- HCO3 آنیونها

pH 
 
 

EC 
  

m.eq-1    (dS.m-1)  
4/32 سال اول  1/20  3/12  2/31  9 8/18  4/3  6/7  8/2  
6/35 سال دوم  1/25  5/10  6/34  4/7  25 2/2  4/7  4/3  

ــماره   ــدول ش ــانس   )4(ج ــه واری ــایج تجزی نت
و تـاریخ کاشـت   ) کرتی و جویچـه اي (تأثیرروش آبیاري 

، یی مصرف آبرا بر روي آب مصرفی، کارآ) بذر و نشاء(

وزن ده غـوزه در سـالهاي اجـراي    و  تعداد غوزه در بوتـه 
  .دهد نشان می طرح

  
تجزیه واریانس اثر روش آبیاري و تاریخ نشاء بر روي آب مصرفی، عملکرد وش ، کارآیی مصرف آب آبیاري ، تعداد غوزه در  -  4جدول 

  بوته  و وزن ده غوزه در سالهاي اجراي طرح 
 منابع تغییرات

درجه 
 آزادي

  میانگین مربعات
  وزن ده غوزه  

(gr) 
تعداد غوزه در 

 بوته
کارآیی مصرف آب 

 (kg.m-1)آبیاري
 عملکرد وش
(kg.ha-1) 

 آب مصرفی
(m3.ha-1) 

  ns  3/33 ns  55/3 ns  001/0 ns  130677 *  1086110  1  سال
 ns  9/29 ns  9/38 ns  016/0 ns  1353231 ns  169792  4  تکرار*سال

  A( 1  **   300  ns  5/2  *  064/0  ns  168282  **  10792090(روش آبیاري
 A  1  ns  75/0 ns  02/0 ns  004/0 ns  161994 ns  40503 *سال 

  B( 3 ** 157  **  210  **  062/0  **  1122731018  **  11698993(تاریخ کاشت
 B  3  ns  94/0 ns  85/1 ns  013/0 ns  776733 ns  31580 *سال 

A*B  3 ns  3/11 ns  51/3 ns  002/0 ns  148568 ns  31011 
 A*B 3  ns  2/2 ns  67/1 ns  003/0 ns  181703 ns  5662 *سال 

 206394 905208 009/0 3/23 2/22 28  خطا
C.V%   5/6 49/7 45/7 11/6 48/5 

  دار فاقد اختالف معنی   n.sدار در سطح احتمال یک درصد و  معنی**دار در سطح احتمال پنج درصد،    معنی  *
  

  هاي اجراي طرحدر سالمقایسه میانگین اثرروش آبیاري بر پارامترهاي اندازه گیري شده  – 5جدول 
کارآیی مصرف آب   عملکرد وش  آب مصرفی  روش آبیاري

  وزن ده غوزه  تعداد غوزه در بوته آبیاري
 a  8770  a 4077  b 46/0  a 0/25 b  6/69   روش کرتی
 b 7822  a 4315  a 55/0  a 5/24  a6/74   روش فارویی

  >p) 05/0(باشند دار می در هر ستون اعدادي که حروف همسان ندارند داراي اختالف معنی
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  هاي اجراي طرحدر سالمقایسه میانگین اثرتاریخ کاشت بر پارامترهاي اندازه گیري شده  – 6جدول 
  ده غوزه وزن  تعداد غوزه در بوته کارآیی مصرف آب آبیاري  عملکرد وش  آب مصرفی  تاریخ کاشت

 a 9674  a  4939 ab 51/0   a 3/28  c 7/67   کاشت بذر در زمین اصلی
 b 8410 a  5147  a 62/0  a 3/28 ab 7/73   روز 20انتقال نشاء پس از 
 c 7824  b 3752 bc 48/0  b 5/22  a 2/76  روز 30انتقال نشاء پس از 
 d 7277  c 2983  c 41/0  b 0/20 bc 9/70   روز 40انتقال نشاء پس از 

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

  اثر روش آبیاري
نشان می دهد که اثـر روش آبیـاري    )4(جدول 

بـر   بر آب مصرفی و وزن ده غوزه در سطح یک درصـد و 
درصد معنـی دار  پنج کارآیی مصرف آب آبیاري در سطح 

بوده ولی بر تعـداد غـوزه در بوتـه و عملکـرد وش تـأثیر      
میانگین دو سـال آب مصـرفی در روش فـارویی    . نداشت

از طرفـی   درصد نسبت به روش کرتی کمتر بـوده و  8/10
درصــد نســبت بــه روش  5/5عملکــرد در روش فــارویی 

کرتی بیشتر بود که خود باعث افزایش کارآیی مصرف آب 
  . آبیاري در روش فارویی گردید

بیشترین عملکرد وش در طول دو سـال اجـراي   
طرح مربوط به روش آبیاري فارویی می باشد که نسبت به 

کرتـی   تیمارهاي تـاریخ کاشـت مشـابه در روش آبیـاري    
همانطور که مشاهده می  .عملکرد باالتري را ایجاد نمودند

شــود کــارآیی مصــرف آب آبیــاري در روش فــارویی بــا 
رآیی کیلوگرم بر متر مکعـب نسـبت بـه کـا     55/0میانگین 

ــا  ــی ب ــاري در روش کرت ــانگین  مصــرف آب آبی  46/0می
  .درصد بیشتر بوده است 15تر مکعب کیلوگرم بر م

رفی مربـوط بـه تیمـار    بیشترین مقـدار آب مصـ  
کاشت بذر در زمین و در روش آبیاري کرتی می باشد که 

ــانی   ــق بانی ــه تحقی ــا نتیج ــبی) 1377(ب ) 2001(و طهماس
کمترین مقدار آب مصرفی مربوط به تیمـار  . مطابقت دارد

روز و در روش آبیاري فارویی می  40انتقال نشاء پس از 
 بـه  کـاهش آب مصـرفی در روش فـارویی نسـبت    . باشد

نفوذ آب به خاك و شکل  روش کرتی را می توان به نحوه
میانگین وزن ده غوزه  .فاروها نسبت به کرت ها نسبت داد

گرم و میانگین وزن ده غـوزه در   6/74در روش فارویی با 
شـاید بتـوان دلیـل    . گرم بدست آمـد  6/69روش کرتی با 

افزایش وزن غوزه ها را در روش آبیاري فارویی به تهویه 
و گسترش ریشه و به دنبال آن جذب بهتر آب و مواد  بهتر

  .غذایی در شرایط اجراي آزمایش مرتبط دانست
  

  ) نشاء(اثر تاریخ کاشت
ــاریخ    )4(جــدول  ــر ت ــه اث ــد ک ــی ده ــان م نش

بــر آب مصــرفی، عملکــرد وش، کــارآیی ) نشــاء(کاشــت
و وزن ده غـوزه   ف آب آبیاري، تعداد غوزه در بوتـه مصر

  .در سطح یک درصد معنی داراست
بر روي مقدار آب مصرفی ) نشاء(تاریخ کاشت 

به معنی دار گردید و بیشترین میانگین آب مصرفی مربوط 
متـر مکعـب    9674با  )کاشت بذر(کاشت در زمین اصلی 

 40در هکتار و کمترین مقدار مربوط به انتقال نشاء پس از 
در روش . در هکتار بدست آمد متر مکعب 7/7276روز با 

به علت نیاز به حداقل ) کاشت بذر(کاشت در زمین اصلی 
 40نوبت آبیاري بیشتر نسبت به انتقـال نشـاء پـس از     دو

نتـایج ایـن تحقیـق    . روز، آب بیشتري مصرف شده اسـت 
، 20نشان داد که مقدار آب مصرفی در انتقال نشا پـس از  

کاشـت  (اصـلی  روز نسبت به کاشـت در زمـین    40و  30
درصـد کـاهش داشـته     8/24و  1/19، 13به ترتیـب  ) بذر

  .است
ــتر   ــانگین   بیش ــا می ــرد ب ــدار عملک  5147ین مق

 20کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار انتقال نشاء پـس از  
 40روز و کمترین مقدار هم براي تیمار انتقال نشاء پس از 

ــانگین  ــا می ــت    2946روز ب ــه دس ــار ب ــوگرم در هکت کیل
و انتقـال  ) کاشت بـذر (مقدار عملکرد در زمین اصلی .آمد

 20روز نسبت به انتقال نشاء پـس از   40و  30نشا پس از 
درصـــد کـــاهش داشـــته  42و  27، 4روز بـــه ترتیـــب 
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بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب آبیاري با میانگین .است
کیلوگرم بر متر مکعب مربوط به تیمار انتقـال نشـاء    62/0

مترین مقدار هم براي تیمار انتقال نشاء روز و ک 20پس از 
کیلوگرم بـر متـر مکعـب     41/0روز با میانگین  40پس از 

همچنین کارآیی مصرف آب آبیاري در زمـین  . بدست آمد
روز  40و  30و انتقـال نشـا پـس از    ) کاشت بـذر (اصلی 

 5/22، 7/17روز به ترتیب  20نسبت به انتقال نشاء پس از 
  .درصد کاهش داشت 9/33و 

بیشترین تعداد غوزه در بوته در تیمار کاشت در   
 20و تیمار انتقال نشـاء پـس از   ) کاشت بذر(زمین اصلی 

و کمترین تعداد در تیمار انتقـال نشـاء    28روز با میانگین 
ــ 40پــس از  ــا می غــوزه در بوتــه بدســت  20انگین روز ب

 30بیشترین وزن ده غوزه در تیمار انتقال نشاء پس از .آمد
گرم و کمترین وزن ده غوزه در تیمار  2/76میانگین روز با 

گـرم   7/67با میانگین ) کاشت بذر(کاشت در زمین اصلی 
  . بدست آمد

روز در  20نتایج نشان داد که انتقال نشاء پس از 
هر دو روش آبیاري کرتی و فارویی در سـال اول بهتـر از   
کاشت بذر در زمین است، اگر چـه در سـال دوم اجـراي    

کرد وش در تاریخ کاشت بذر نسـبت بـه روش   طرح عمل
انتقال نشاء در هر دو روش آبیاري کرتی و فارویی مقـدار  
کمی بیشتر بود ولی از نظر آمـاري در یـک گـروه آمـاري     

  .قرار گرفتند
  

  نتیجه گیري
توان گفت  با توجه به نتایج دو ساله آزمایش می

در که آب مصرفی در هر کدام از تیمارهاي آبیاري فارویی 
مقایسه با همان تیمارها در آبیاري کرتی کمتـر بـوده و در   
مجموع در آبیاري به روش فارویی در مقایسه با آبیاري به 

درصد آب کمتري مصرف شده  11روش کرتی در حدود 
ــه   .اســت ــوط ب ــوع بیشــترین عملکــرد وش مرب در مجم

روز در روش فـارویی و   20تیمارهاي انتقال نشاء پس از 
با استفاده از بذر در همـین روش آبیـاري   کاشت در زمین 

کارآیی مصرف آب نیز در تیمار انتقال نشاء پس . باشد می
روز در روش آبیاري فارویی بیشترین مقـدار بـوده    20از 

  . است
در مناطقی که اواخر فصل غالت بوده و نیاز بـه  
آب آبیاري حداکثر می باشد و از طرفی زمان کشـت پنبـه   

هتـر اسـت پنبـه را در خزانـه کشـت      نیز فرا رسیده است ب
نموده و سپس انتقال آن به زمین بعـد از برداشـت غـالت    

توان گفـت کـه بهتـرین تـاریخ      بنابراین می. صورت گیرد
روز کاشـت بـذر    20انتقال نشاء از خزانه به زمین پس از 

باشـد کـه حـداکثر کـارآیی مصـرف آب و       در خزانه مـی 
ا روش فارویی نیز از طرفی آبیاري ب. عملکرد وش را دارد

در مقایسه با روش آبیاري کرتـی بـه علـت مصـرف آب     
کمتر و قابلیت و سازگاري بهتـر در اراضـی شـور ارجـح     

  . باشد می
در صورت استفاده از روش نشـاء کـاري پنبـه،    
بسته بـه تـاریخ انتقـال نشـاء حـداقل دو نوبـت آبیـاري        

جویی شده و مصـرف سـموم و وجـین بـه حـداقل       صرفه
در این صورت . باشد ترل تریپس هم آسانتر میرسیده و کن

آب مصرفی براي آبیـاري در تیمارهـاي اسـتفاده از روش    
روز  40و  30، 20نشاء کاري و انتقال نشـاء پنبـه پـس از    

بـه ترتیـب   ) کاشـت بـذر  (نسبت به کاشت در زمین اصلی
مکعـب در هکتـار کمتـر بـوده      متـر  2397و  1850، 1264
  . است

  
 پیشنهادات

این طرح بصورت آزمایشی در  می گرددپیشنهاد 
مزارع کشاورزان جهت آشنایی آنها با شیوه نشاکاري انجام 

چون سطح زیـادي از مـزارع پنبـه در منـاطق شـور      . گردد
استان اصفهان واقع شده است و از طرفی آبیاري فـارویی  

و مصـرف آب   ت به آبیاري کرتی از لحـاظ عملکـرد  نسب
آبیاري فارویی و تاریخ انتقال بهتر بوده، لذا در این مناطق 

روز بعد از کاشت بذر در زمـین توصـیه    20نشاء ترجیحا 
  .می شود
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