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  1چکیده
در   . هستند  پنبه  یش عملکرد و اجزاي عملکردافزا در مهم بسیار عامل دو نیتروژن،کود  و آبیاري آب

 کود نیتروژن بر مقادیر مختلف، میزان آب آبیاري و  آبیاريثیر روش تأبررسیمنظور   بهاین راستا پژوهشی
 آزمایش .انجام شد  آباد گرگان  هاشم پنبه تحقیقات ایستگاه در سپید عملکرد پنبه رقم   اجزاي و عملکرد

 تکرار طی سال زراعی 3هاي کامل تصادفی و در  شده با طرح پایه بلوكهاي دو بار خرد  صورت کرت هب
 ،33 ،0 آبیاري آب مقادیر اصلی، فاکتور عنوان هب شیاري و بارانی آبیاري روش دو. اجرا شد  87-1386
 ،0  مقادیر به نیتروژن سركکود  سطح پنج و فرعی فاکتور عنوان هب گیاه آبی نیاز درصد 133 و 100 ،66
 داد  نشان   نتایج. گرفته شد نظر در فرعی فرعی فاکتور عنوان هب کودي توصیه درصد 133 و 100 ،66 ،33
 اخـتالف الیاف   شاخص غوزه و  در دانه تعداد بذر، شاخص غوزه، وزن از نظر  آبیاري روشبین دو    که

 . داشتنداري وجود  اختالف معنی وش و عملکرد الیاف عملکرد از نظر اما  آماري وجود داشتهدار معنی
 ترین ثیر تیمارهاي مختلف آب آبیاري قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیش     أت میزان عملکرد وش تحت   

سـطوح  . بـود  هکتار در وش کیلوگرم 60/1996 با آبیاري آب درصد 66 تیمار به مربوط وش عملکرد
همچنین .  دار بود عنیغوزه داراي اختالف م در دانه جز تعداد مختلف آب آبیاري بر تمام اجزاء عملکرد به

بررسی  . شد دار معنی الیاف عملکرد بوته و در غوزه تعداد وش، عملکرد بر ازت کود مختلف مقادیر اثر
 تفاوت نیتروژن کود  درصد133تیمار  در الیاف عملکرد و وش ها نشان داد که عملکرد  مقایسه میانگین 

  .نداشت  درصد100 و 66، 33 تیمار سهداري با  معنی
  

  عملکرد اجزاي عملکرد، نیتروژن، آبیاري، پنبه، :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
این  به از کل تولیدات الیاف طبیعی جهان  درصد75اکنون  هم. ترین گیاه لیفی جهان است پنبه مهم

 دوام، شستشو، قابلیت  از جملهمنحصر به فرديالیاف پنبه داراي خصوصیات . دارداختصاص گیاه 
 است که سایر پذیري رنگ و اولیه تجمع یا رفتن آب سهولت انعطاف، ب،آ بخار هدایت استحکام،

دانه بعد از سویا از  پنبه ).1997کوچکی، (باشند دارا نمیجا  طور یک الیاف تمام این خصوصیات را به
 محصولاین ). 1995ناصري، (شود   دومین دانه روغنی جهان محسوب می نیزنظر میزان تولید روغن

 میزان با افزایش آگاهی عمومی شود و می نامیده سفید طالي ،زیاد تجاري و صادياقت ارزش علت به
 ).1996 شهبازي، شاهبازپور(افزایش است  حال در اي پنبه منسوجات به نیاز

 و ها آب د که در میان آنننمای آفرینی می  عملکرد مطلوب در گیاه پنبه نقشکسبعوامل بسیاري در 
 عملکرد اجزاء و عملکرد بر عمیقی تأثیر ها بر یکدیگر،  و اثرات متقابل آنگیاه نیاز مورد غذایی عناصر

 مدیریت بنابراین،. باشد می عنصر ترین مهم نیتروژن ، نیزگیاه هر اصلی غذایی عناصر میان  در.نددار پنبه
گرایمس و ( است پنبه مطلوب تولید در اساسیمهم و  بسیار موضوع دو نیتروژن، و آبیاري آب

  ).2002؛ لی و همکاران، 2001؛ برانسون و همکاران، 1990؛ مارو و کریگ، 1969ن، همکارا
 نداشته همراهه ب مشابهی نتایج پنبه بر آبیاري مختلف هاي روش ثیرأت مورد در شده انجام تحقیقات

 آنتالیا شرق جنوب از قسمتی در  و بارانی راشیاري ،اي قطره آبیاري روش سه )2002( بلجل و سین .است
 در کیلوگرم 3380 و 3630 ،4380 ترتیب به مذکور روش سه در پنبه عملکرد .دندکر بررسی ترکیه در

در ) 2000(مود و همکاران  نجفیپژوهش  در .اند داشته دار معنی  تفاوتاز نظر آماري کهه بود هکتار
 نسبت به يدار یطور معن  شیاري بهماریت میزان عملکرد محصول در ،ایستگاه تحقیقات کشاورزي کاشمر

تفاوت چندانی ) 2000(کانل و همکاران   ساله مک5 در مطالعات اما.  بوده استي برتري دارای بارانماریت
 )1974 (تاکسین و یوکسک. از نظر عملکرد پنبه وجود نداشته استبین دو روش آبیاري نشتی و بارانی 

 . پنبه گزارش نمودندثیر بودن روش آبیاري بر عملکردأت تایج مشابهی را در بین نیز
 ثیراتأت آبیاري آب مختلف مقادیر اما است معروف سازگار گیاه یک عنوان هب پنبه اگرچه

 مختلف نشان  پژوهشگراننتایج تحقیقات). 2009 آندر و همکاران،(دارد  پنبه عملکرد بر داري معنی
ل بین رشد رویشی و  تعاد دسترس گیاه،قابلهر دو حالت کمبود و فراوانی رطوبت در  که دهد می

 همکاران، و گین(دارد  بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه نامطلوبثیرات أت هم خورده کهه  بزایشی
 ثیراتأت دهی غوزه و گلدهی دوره طول در آبی تنش). 2002 و همکاران، یازار ؛1997 کوچکی، ؛1981
 فتوسنتز، برگ، سطح توسعه نظیر پنبه شیمیایی پارامترهاي و فیزیولوژیکی خصوصیات را بر زیادي
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 باعث تواند می نهایت در که دارد ها اکسیدان آنتی متابولیسم همچنین و نیتروژن و کربن متابولیسم
 بیش آبیاري). 2005؛ اینهلی و عرال، 2001؛ پتیگرو، 1994بال و همکاران، ( گردد وش عملکرد کاهش

 موجب ، تاخیر در شروع گلدهی و دیررس شدن محصولرویشی رشد ایشافز بر عالوه نیز حد از
گردد  می زمینی زیر هاي آب آلودگی و کوددهی هزینه رفتن باال ،ریشه ناحیه از غذایی مواد شویی آب

 ،25 صفر، مقدار به آبیاري سطح چهار با) 2006 (همکاران و برآنسوندر تحقیقات  ).2008تار،  دي(
 مشابه. است دست آمده به درصد 75 از تیمار عملکرد باالترین  پتانسیل،تعرق و تبخیر درصد 75 و 50
  مادهرغم افزایش در پژوهش دیگري به. شده است گزارش) 2002 (همکاران و  لیتوسط نتایج این

 با داري معنی تفاوت ، پتانسیلتعرق و تبخیر درصد 100 تا 90 مقدار به پنبه آبیاريگیاهی،  خشک
 .)2001برانسون و همکاران، ( است نداشته  پتانسیلتعرق و تبخیر درصد 80 تا 75 قدارم هب آبیاري

 تبخیر درصد 100 و 75 ،50 ،25 آبیاريآب  سطح چهار با) 2009 (همکاران و آندر مطالعات همچنین
 .است بوده درصد 100 تیمار به مربوط عملکرد باالترین  پتانسیل،تعرق و

 نیتروژن اختصاص. دارد زیادي اهمیت پنبه براي مناسب کودي توصیه زراعی، گیاهان اکثر همانند
 ،رویشی رشد افزایش باعث نیاز از بیش نیتروژن دادن و محصول کاهش باعث نیاز مورد مقدار از تر کم

 .)1996؛ باندادا و همکاران، 1996 ملکوتی، (شود می پنبه الیاف کیفیت کاهش و محصول دیررسی
مقدار  .شود می جذب خاك از مداوم طور هب پنبه گیاه رشد دوره طول در دهنیتروژن جذب ش مقدار

 مقدار تابع هعمدطور  به و نبوده ثابت پنبه مختلف ارقام براي و شرایط تمام در نیتروژن مورد نیاز پنبه
 تعداد در افزایش طریق از یا معموالً، شده جذب نیتروژن .باشد می شده تولید گیاهی خشک ماده کل
 ها آن از تري بیش تعداد نگهداري و حفظ وسیله هب یا و) 2000 کانل و همکاران، مک (زایشی هاي اماند

 را پنبه وش محصول تولید ،)1990مارو و کریگ،  (غوزه و گل غنچه، ریزش درصد کاهش یعنی
ر هکتا در کیلوگرم 143 و 95 با بررسی دو سطح کودي نیز) 2006 (همکاران و ساون .دهد افزایش می

بوده  دار معنی آماري نظر از، نشان دادند که عملکرد در این دو سطح Giza86 رقم پنبهعملکرد  بر
 نشان پنبه گیاه بر ایکر در کیلوگرم 75 و 50 ،25 نیتروژن کود سطح سه بررسی با دیگري تحقیق. است

 75 و 50 مارهايتی و است بوده ایکر در کیلوگرم 75 تیمار در دانه پنبه عملکرد ترین بیش که داد
 اند داده افزایش ایکر در کیلوگرم 25 تیمار به نسبت را دانه پنبه عملکرد  درصد30/12 و 31/6 ترتیب به
  .)2005محمد و همکاران، (

واقع  در. دارد وجود مستقیمی رابطه گیاه تغذیه وضعیت با آبیاري آب که است داده نشان تحقیقات
 شرایط از که است گیاهانی از تر کم هستند، آبی تنش دچار که گیاهانیدر  مصرفی کودهاي بازده
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 آبی تنش برابر در دارند، مناسبی تغذیه که گیاهانی دیگر، طرف از. برخوردارند مناسبی رطوبتی
 ).1997؛ فایف و نمبیر، 1994؛ هالوسان و رول، 1991 پرست، حق (دهند می نشان تري بیش مقاومت

 و گرایمز (دهد می افزایش را گیاه در آب مصرف بازده و کارایی نیتروژن، با پنبه مزارعکوددهی 
 که داد نشان  نیز)2000 (همکاران و کانل مک تحقیق  نتایج).1990 مارو و کریگ، ؛1969 همکاران؛

ثیر أت بررسی هدف با مطالعه این .است دیم شرایط از تر بیش آبی، شرایط در نیتروژن به پنبه کودي نیاز
  .گرفت انجام پنبه عملکرد اجزاي و عملکرد بر نیتروژن کود و آبیاري آب مختلف مقادیر ها، روش

  
 ها روش و مواد

 کیلومتري 11 در واقع آباد هاشم پنبه تحقیقات ایستگاه در 1386- 87 زراعی سال در تحقیق این
 سه با دهش خرد دوبار هاي کرت طرح قالب در آزمایشی منظور بدین .شد انجام گرگان شهرستان غربی شمال
 سطح پنج اصلی، فاکتور عنوان هب شیاري و بارانی آبیاري روش دو آن در که شد انجام سپید رقم بر تکرار

 سرك کود سطح پنج و فرعی فاکتور عنوان هب گیاه آبی نیاز درصد 133 و 100 ،66 ،33 ،0 آبیاري آب
 گرفته نظر در فرعی، فرعی فاکتور عنوان هب کودي توصیه درصد 133 و 100 ،66 ،33 ،0 مقادیر به نیتروژن

 در اصلی هاي کرت بین همچنین شد کشت 75×20 بوته فاصله با و متر 12 طوله ب خط 4 در تیمار  هر.شد
 .در نظر گرفته شد متر 6 نیز تکرارها بین فاصله و گردید لحاظ نکاشت صورت هب خط 7 تکرار هر

 توجه با .گردید تهیه خاك نمونه نظر مورد  قطعهمتري سانتی 25-50 و 0-25 عمق از کشت از قبل
 در کیلوگرم 75 طرح این براي کودي توصیه مقدار پنبه نیاز مورد نژنیترو مقدار و خاك آزمون به

  نیزشیمیایی کودهاي سایر مصرف مقدار نیتروژن، از غیر به. شد گرفته نظر در خالص نیتروژن هکتار
 کود. شدند اضافه خاك به کاشت از قبل مرحله رد تماماً کودي، توصیه و خاك آزمون براساس
 داده زمین به سرك صورت هب گلدهی شروع و کشت از قبل مرحله دو در و تقسیط صورت هب نیتروژن

 مقدار به و ها کرت همه در یکسان صورت هب کشت از قبل مرحله در نیتروژن کود مصرف مقدار. شد
 آزمایش کودي تیمارهاي مقادیر براساس گلدهی همرحل در اما بود خاك آزمون براساس شده توصیه

 درصد تعیین خاك، از گیري نمونه براساس آبیاري رشد، فصل طول در همچنین اختصاص یافت
 سیستم بارانی با آبیاري .شد انجام نشتی و بارانی روش دو به خاك رطوبت مجاز تخیله و رطوبت

 یک صورت هب نهایت در که بود متر 12 لوله ره روي ها پاش آب فاصله. شد اجرا متحرك نیمه کالسیک
 با اي ضربه نوع از ها پاش آب. شدند مستقر ها و در اطراف تیمارزمین روي متر 12×12 مربعی شبکه
فاروها انتقال ها به داخل   همچنین در آبیاري نشتی، آب توسط سیفون.شد  انتخابتنظیم قابل زاویه
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 و پذیرفت صورت پاشی سم مرتبه چهار ،ها  و بیماريآفات با همبارز برايدر طول دوره رشد . پیدا کرد
  .گرفت انجام وجین عمل دستی، صورت به نیز هرز هاي علف از جلوگیري براي همچین
هر  انتهاي و ابتدا از متر یک حذف از  پسمحصول، برداشت از قبل و ها غوزه شدن باز زمان در
 و غوزه وزن بوته، در غوزه تعداد جمله از صفاتی و هشد انتخاب تصادفی طور به بوته پنجآن  از کرت

 جدا هم از  غلطکیجین دستگاه توسط ها آن  و بذرالیاف سپس. شد گیري اندازه تعداد دانه در غوزه
 عملکرد وش، عملکرد در آن ضرب با و محاسبه الیاف کیل وش، وزن بر الیاف وزن تقسیم از. شد

 آن تقسیم با و شده محاسبه الیاف و وش عملکرد بین اختالف از دانه پنبه عملکرد. آمد دست هب الیاف
 الیاف عملکرد تقسیم با همچنین گردید تعیین صددانه وزن سپس و دانه هر وزن متوسط دانه، تعداد بر
 ازاي به الیاف میزان دهنده نشان که الیاف شاخص ،100 در آن حاصل ضرب و مترمربع در دانه تعداد بر

که معادل  مترمربع 4/18 به مساحت چین از سطحی دو در وش انتها در. شد تعیین دباش می دانه 100
 اي دلیل از بین بردن اثرات حاشیه آن به مساحت دو خط میانی هر تیمار که یک متر از ابتدا و انتهاي

 هکتار واحد  در گیاهبه عملکردعملکرد محصول در این سطح،  محاسبه با  وشد برداشت ،هحذف شد
 نتایج و گرفته صورت SAS افزار نرم توسط آماري هاي تحلیل و تجزیه تحقیق این در.  داده شدتعمیم

  .تگرف قرار مقایسه مورد LSD آزمون با
  

  بحث نتایج و
بـا ایـن حـال مقـدار     ). 1جـدول   (دار نـشد   ر عملکرد وش پنبه معنی    اثر روش آبیاري ب   : عملکرد وش 

 که از آنجایی). 2جدول ( از روش آبیاري شیاري بود  تر عملکرد وش در روش آبیاري بارانی کمی بیش       
 شاید یکی از دالیلی بنابراین.  با عملکرد داردرابطه مستقیمی در میان اجزاي عملکرد، تعداد غوزه     غالباً

تغییر نکردن تعـداد  هاي آبیاري قرار نگیرد،  ثیر روشأت که باعث شده است تا میزان عملکرد وش تحت        
اثر مقادیر مختلف آب آبیـاري بـر عملکـرد وش در سـطح یـک       . استبودهیاري غوزه در دو روش آب  

درصد آب آبیاري  66رین عملکرد وش مربوط به تیمار   ت و نتایج نشان داد که بیش     . دار بود  درصد معنی 
 ،کلی افزایش آبیاري بیش از حد نیازطور هنتایج نشان داد که ب . کیلوگرم وش در هکتار بود     60/1996با  

 مقدار عملکـرد وش   .ثیري منفی بر عملکرد پنبه داشته است      أعث افزایش رشد رویشی شده و ت      فقط با 
ها   درصد بود و نتایج تجزیه آماري دادهپنجدر سطوح مختلف کودي نیز داراي تفاوت آماري در سطح        

تیمـار   درصد کود اتفاق افتاد که البته این    133ترین میزان عملکرد وش در تیمارهاي        نشان داد که بیش   
  .نشان نداد درصد نیز 100  و66، 33 با تیمارهاي تفاوت آماري
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 LSDکود براساس آزمون  میزان و آبیاري آب میزان آبیاري، روش در ارزیابی مورد صفات  مقایسه میانگین-2جدول 
   درصد5و سطح احتمال 

الیاف  شاخص
 الیاف گرم(
  )صددانه ازاي به

 عملکرد
کیلوگرم (الیاف

  )بر هکتار

  عداد دانهت
  در غوزه

 شاخص بذر
گرم (
  )صددانه وزن

 وزن
 غوزه

  )گرم(

تعداد 
در  غوزه

  بوته

 عملکرد وش
کیلوگرم بر (

  )هکتار
  عوامل آزمایش

  هاي آبیاري روش              
b05/7  a47/722  a54/29  a87/9  a97/4  a40/9  a91/1734 بارانی  
a43/7  a88/763  b96/26  b31/9  b49/4  a27/10 a74/1712  شیاري  

  میزان آب آبیاري              
d45/6  c14/649 ab32/28 d37/8  d18/4  d71/6  c10/1493  صفر درصد  
c92/6  b05/739 a53/28 c02/9  c52/4  c26/8  bc70/1685  33درصد   
ab62/7 a08/864  b59/27 b92/9 b81/4  b99/9  a60/1996  66درصد   
b42/7  b82/719 ab18/28 b83/9 b84/4  a89/11  b09/1670  100د درص  
a80/7  b79/743  a62/28 a79/10 a31/5  a33/12 b80/1772  133درصد   

  میزان کود ازته              
a32/7  b97/699  a30/28  a62/9  a77/4  d67/7  b30/1616  صفر درصد  
a38/7  ab53/729  a98/28  a68/9  a75/4  c95/8  ab90/1683  33درصد   
a05/7  ab18/773  a07/28  a53/9  a64/4  c15/9  ab20/1801  66 درصد  
a08/7  ab98/719  a86/28  a40/9  a74/4  b40/11  ab90/1672  100درصد   
a36/7 a23/793 a02/28 a71/9  a76/4 a00/12 a80/1844 133درصد   

  .هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از لحاظ آماري در یک گروه قرار دارند در هر تیمار، میانگین
  

 این. دهد را افزایش میبوته پنبه  رویشی رشد ،اضافی آب دهمانن نیتروژن کود حد از بیش مصرف
 افزایش نیز برثیري أتشود بلکه  مشکالت داشت و برداشت مزرعه می افزایش باعث تنها نه لهأمس

 رویشی رشد بینتعادل  خوردن هم هب زیرا مصرف نامتوازن کود نیتروژن باعث . نداردعملکرد محصول
  .شود می پنبه در زایشی و

 نتایج). 1 جدول (شد دار معنی درصد یک سطح درآب آبیاري  میزان و آبیاري روش بین متقابل اثر
 درصد آب آبیاري 66 در تیمار محصول عملکرد ترین در دو روش آبیاري، بیش طورکلی هب کهنشان داد 

 درصد آب آبیاري براي 66 و 33 کیلوگرم وش در هکتار و سطوح 78/2222براي روش بارانی با 
تنها باعث افزایش محصول آن نشده   پنبه نهحد از بیش آبیاري ).3جدول ( ش شیاري بوده استرو
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 تعداد کاهش باعث پنبه در آب شدید تنش. است داشته همراه بهنیز  را محصول کاهش است بلکه
  .شود می سطح در پنبه عملکرد کاهش باعث نهایت در و ها غوزه وزن کاهش تولیدي، غوزه
  

  )کیلوگرم بر هکتار(اثر متقابل بین روش آبیاري و میزان آب آبیاري بر عملکرد وش  یسه میانگین مقا-3جدول 
  سطوح آب آبیاري

  روش آبیاري
   درصد133   درصد100   درصد66   درصد33   درصد0

 d70/1357 d45/1327 a78/2222 cd12/1620  ab77/2146  بارانی

 bc47/1628 ab04/2044 abcd60/1770 bcd79/1721 bcd86/1732  شیاري

  . درصد5 و سطح احتمال LSDبا استفاده از آزمون 
  

 دار معنیآماري  تفاوت بوته، هر در غوزه تعداداز نظر  آبیاري روش دو بین :بوته در غوزه تعداد
 هر درغوزه  27/10 میانگین با شیاري آبیاري روش در غوزه تعداد حال این با) 1 جدول (مشاهده نشد

 معایب از یکی. )2جدول (بود  بوته هر درغوزه  40/9 میانگین با بارانی آبیاري روش زا تر بیش بوته
 در و تلقیح از جلوگیري و گرده دانه با آب قطرات تماس نامطلوب اثر پنبه، مزارع براي بارانی آبیاري
 غوزه تعداد بارانی آبیاري با که رسید می نظر هب دلیل همین به نظر. شود می برشمرده گل ریزش نتیجه

 مشاهده آماري دار معنی تفاوت آبیاري روش دو بین اما. یابد کاهش شیاري روش به نسبت بوته در
 محدود توان کنار در آبیاري دفعات اندك تعداد و پنبه بوته در تولیدي هاي گل زیاد تعداد البته. نشد
 شدت هب گل ریزش بر بارانی آبیاري نامطلوب اثر کشور شمال در تا شود می باعث گل حفظ براي بوته

 و گرفت قرار ثیرأت تحت شدت به مختلف رطوبتی شرایط در بوته هر در غوزه تعداد صفت. یابد کاهش
 133 آبیاري آب سطوح بین داري معنی تفاوت که دهد می نشان نتایج .شد دار معنی درصد یک سطح در
 و 33/12 با ترتیب به و آبی وحسط در همین غوزه تعداد ترین بیش و نداشته وجود درصد 100 و

 بوته هر در غوزه تعداد صفت بر نیتروژن کود مختلف سطوح. است داشته وجود بوته در غوزه 89/11
 و بوته در غوزه عدد 12 با درصد 133 کودي سطح به متعلق غوزه تعداد ترین بیش و ثیر داشتهأت

  .شد مشاهده بوته در غوزه عدد 67/7 تعداد با نیتروژن کود درصد صفر سطح در نیز آن کمترین
 دار معنی درصد یک سطح در غوزه تعداد صفت بر آبیاري آب میزان و آبیاري روش بین متقابل اثر

 آبیاري در آب میزان درصد 133 و 100 سطوح در غوزه تعداد ترین بیش حالت این در). 1 جدول (شد
 با توجه به همچنین). 4 جدول (دبو شیاري روش در آبیاري آب میزاندرصد  133 سطح و بارانی
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شدت  هدلیل تعداد کم آبیاري، اثر سوء آبیاري بارانی بر افزایش ریزش گل ب شرایط شمال کشور به
توان از آبیاري بارانی  بنابراین در شرایط اقتصادي ایران می. کاهش یافته و حتی قابل اغماض است

 .اندمان آبیاري در سطح مزرعه استفاده نمودعنوان روش مناسب آبیاري تحت فشار براي افزایش ر هب
 درصد کیتعداد غوزه در بوته در سطح صفت  بر  نیز کودزانی و مياری آب آبزانی منیاثر متقابل ب

 و 100 درصد و سطوح 133 و 100 ي غوزه در سطوح کودتعداد نیتر شی بکه طوري هب شد دار یمعن
  ).5 دولج (گردیدمشاهده  ياری آب آبزانی م از درصد133

  
   مقایسه میانگین اثر متقابل بین روش آبیاري و میزان آب آبیاري بر صفت تعداد غوزه در بوته-4جدول 

  سطوح آب آبیاري
  روش آبیاري

   درصد133   درصد100   درصد66   درصد33   درصد0
 f71/5 e30/7 d94/8 a59/12 a48/12  بارانی

 e72/7 d23/9 c04/11 bc18/11 ab17/12  شیاري

  . درصد5 و سطح احتمال LSD استفاده از آزمون با
  

 و سطح LSD با استفاده از آزمون تعداد غوزه در بوته مقایسه میانگین اثر متقابل آب و کود نیتروژن بر -5جدول 
   درصد5احتمال 

  سطوح آب آبیاري
  سطوح کودي

   درصد133   درصد100   درصد66   درصد33   درصد0
 k66/4 ghi37/7 cde17/10 fghi20/8 fg10/9   درصد0

 jk17/6 efg20/9 a13/13 efg30/9 bc70/11   درصد33

 jk33/6 cde27/10 bc50/11 cd83/9 b00/12   درصد66

 ij93/6 bc57/11 ghi37/7 a37/14 bc50/11   درصد100

 gfh40/8 a40/15 fghi33/8 a42/14 a40/14   درصد133

  
 روش در غوزه وزن). 1 جدول (بود دار معنی غوزه متوسط وزن بر آبیاري هاي روش ثیرأت: غوزه وزن

 براي گرم 49/4 وزن متوسط با شیاري آبیاري روش از تر بیش گرم، 97/4 وزن متوسط با بارانی آبیاري
 یک سطح در و داشت ثیرأت غوزه متوسط وزن صفت بر آبیاري آب مقدار). 2جدول  (بود غوزه هر

 گرم 31/5 میزان به آبیاري آب درصد 133 تیمار در یزن آن مقدار ترین بیش  وشد دار معنی درصد
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 کود مختلف سطوح جهت از آماري دار معنی تفاوت که داد نشان واریانس تجزیه نتایج. شد مشاهده
 133 و 66 تیمارهاي در غوزه وزن مقدار ترین بیش حال این با نداشت وجود غوزه وزن صفت بر ازت

دلیل فراهم نمودن فرصت کافی براي تکامل  رسد آب آبیاري به مینظر  ه بنابراین ب.بود ازت کود درصد
ثیر خصوصیات ژنتیکی گیاه بوده و أت  البته این صفت تحت. نماید الیاف، به افزایش وزن غوزه کمک می

هاي مختلف اصالحی و دقت در چرخه تولید بذر، براي تولید  کمک روشه نژادي ب محققان به
هد که مدیریت مناسب آبیاري نیز د نتیجه این تحقیق نشان میاما . نندک تر تالش می هاي بزرگ غوزه

  .دهد  بوته را براي افزایش وزن غوزه افزایش میوانت
 در  بذر  شاخص بر داري معنی ثیرأت آبیاري روش که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج: شاخص بذر

 از  تر بیش  گرم  9/ 87  مقدار با بارانی شرو در صفت این مقدار). 1 جدول (است داشته درصد یک سطح
 سطح  در  بذر  شاخص  بر  آبیاري آب مختلف مقادیر اثر). 2 جدول (بود گرم 31/9 مقدار با شیاري روش

 بذر شاخص مقدار بر آبیاري آب میزان افزایش با که داد نشان نتایج بررسی و شد دار معنی درصد یک
 تـرین  بـیش  .است کرده پیدا کاهش نیز بذر شاخص يآبیار آب میزان کاهش با برعکس و شده افزوده
 و 83/9 ،92/9 مقـادیر  بـا  ترتیب به آبیاري آب درصد 133 و 100 ،66 تیمار سه در بذر شاخص مقدار

 و شـدن  کوچـک  باعـث  رشد دوره طول در تنش که دهد می نشان نیز دیگر مطالعات .بود گرم 79/10
 بر  داري معنی اثر نیتروژن کود مختلف مقادیر ).1983اران، بیلوریا و همک(گردد  می ها دانه شدن تر سبک

 آن  مقدار  ترین کم  و  درصد 133 تیمار در بذر شاخص مقدار ترین بیش وجود این با نداشت بذر شاخص
  ).2جدول  (بود نیتروژن کود درصد 66 تیمار در نیز

 دانه  تعداد). 1 جدول (بود ذارثیرگأت غوزه هر در دانه تعداد صفت بر آبیاري روش: غوزه در دانه تعداد
 ثیرأت).  2  جدول ( بود 96/26 با شیاري آبیاري روش از تر بیش 54/29 با بارانی آبیاري روش در غوزه در

 میزان  افزایش  با  طورکلی به  که  داد  نشان  نتایج ولی نشد دار معنی غوزه در دانه تعداد بر آب مختلف سطوح
 بر آماري دار معنی اثر نیز ازت کود مختلف سطوح. است شده دهافزو غوزه در دانه تعداد بر آبیاري آب

 بـا  و یافتـه  کـاهش  غوزه در دانه تعداد افزایش با دانه وزن همچنین. نداشت غوزه در دانه تعداد صفت
  .یابد می کاهش دانه اندازه غوزه، اندازه کاهش

  



   و همکاران داود فتحی
 

 71

 داري معنی اثر آبیاري روش و نمود پیروي وش عملکرد مشابه روندي از الیاف عملکرد: الیاف عملکرد
داري بـین دو     نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان داد که تفاوت معنی        . )1جدول   (نداشت الیاف عملکرد بر

و   کانل ؛ مک1974یوکسک و تاکسین، ( اي بر روي عملکرد الیاف پنبه وجود ندارد  روش بارانی و جویچه
 جدول ( شد  دار معنی  الیاف  عملکرد بر ازت کود و آبیاري آب مختلف سطوح ثیرأت اما ).2000ن، همکارا

 کیلوگرم  864/ 08  با  آبیاري آب درصد 66 تیمار در الیاف عملکرد مقدار ترین بیش که داد نشان نتایج). 1
رسد براي شرایط استان گلستان یا مناطق مرطوب، آبیاري به  نظر می هبنابراین ب ).2جدول  (بود هکتار بر

بیاري که موجب آزیرا با این مدیریت . بی براي کسب عملکرد مناسب، کافی باشد درصد نیاز آ66اندازه 
شود، در مقابل کاهش سرعت رشد رویشی، تولید گل تحریک شده و با            تنش خفیف به مزرعه پنبه می     

 درصـد کـود   133ترین عنلکرد الیاف پنبه در سـطح   همچنین بیش . یابد ها عملکرد افزایش می    حفظ آن 
 متقابل  اثر  .  درصد کود نداشت100 و 66، 33داري با سه تیمار  ه شد که البته تفاوت معنینیتروژن مشاهد

 ها میانگین مقایسه بررسی نتایج. شد دار معنی درصد یک سطح در آب آبیاري  میزان و آبیاري روش بین
  .)6  دولج (ه استبود  بارانی  روش  در  آبیاري  آب  درصد  66  تیمار  در  الیاف  عملکرد  ترین بیش  داد  نشان

  
  میزان آب آبیاري بر عملکرد الیافمقایسه میانگین اثر متقابل بین روش آبیاري و  -6جدول 

  روش آبیاري  سطوح آب آبیاري
   درصد133   درصد100   درصد66   درصد33   درصد0

 d71/572 d04/561 a34/927 bcd29/672 ab08/877  بارانی

 abcd52/725 ab13/817 abc94/800 abcd28/765 cd47/610  شیاري

  . درصد5و سطح احتمال  LSDبا استفاده از آزمون 
  

 مقدارنتایج نشان داد که ). 1 جدول (بود دار معنی الیاف شاخص بر آبیاري روش اثر :الیاف شاخص
ه بود گرم 05/7 مقدار با بارانی روش از تر بیش گرم 43/7 مقدار با شیاري روش در الیاف شاخص

 از دست آمده به نتایج و گرفت قرار آب میزان ثیرأت تحت شدت هب افالی شاخص). 2 جدول (است
 کرده پیدا افزایش نیز الیاف شاخص مقدار آبیاري آب میزان افزایش با که داد نشان ها میانگین مقایسه

 آن مقدار ترین کم و آبیاري آب درصد 133 و 66 تیمارهاي در الیاف شاخص مقدار ترین بیش  واست
  .نشد دار معنی الیاف شاخص بر نیتروژن کود مختلف مقادیر ثیرأت. بود دیم تیمار در
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Abstract2 

Irrigation water and nitrogen fertilizer are two important factors in increasing 
the yield and yield components of cotton. In order to evaluate effects of irrigation 
methods, various levels of water and nitrogen fertilizer on yield and yield 
components of cotton were studied at Hashemabad Cotton Research Station of 
Gorgan in 2008. The experiment was conducted in split-split plots design with 
three replications. Furrow and Sprinkler methods were main plots, various levels of 
irrigation water 0%, 33%, 66%, 100% and 133% of water requirement were 
subplots plots and various levels of nitrogen fertilizer 0%, 33%, 66%, 100% and 
133% of recommended fertilization were sub-sub. The results showed that the 
effect of irrigation methods were significant on boll weight, seed index, number of 
seed per boll and lint index but without significant on yield and lint yield. The yield 
were influenced by various levels of irrigation water and the results showed that 
the highest yield 1996/60 was obtained in treatment 66% of irrigation water. Levels 
of irrigation water significantly affected on the entire yield components of cotton 
except the number of seed per boll. It was also found that the effect of various 
levels of nitrogen fertilizer showed significant difference on yield, boll and lint 
yield. The results revealed that yield and lint yield didn’t have significant 
difference between treatments 133% and 33%, 66%, 100% of various levels of 
nitrogen fertilizer. 
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