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 پژوهشی مقاله

 چکیده
 ابتدایی مراحل با )گندم( پاییزه هایکشت رشد دوره انتهایی مراحل زراعی، فصل طول در شمالی خراسان خیزپنبه منطقه در

 و شدن سبز برای آب به پنبه )نیاز دوره این در آبیاری به گیاه دو هر مبرم نیاز است. همپوشانی دارای )پنبه( بهاره هایکشت

 زارعین، که شودمی سبب کشاورز، حقابه کمبود و گلدهی( مرحله یعنی رشد مرحله ترینحساس در آب به گندم نیاز و استقرار

 در گندم عملکرد توجهقابل کاهش سبب موضوع این نمایند استفاده پنبه آبیاری برای خود حقابه از و متوقف را مگند گیاه آبیاری

 عملکرد کاهش بدون را زراعی گیاه دو این از یکی آبیاری همپوشانی، دوره در بتواند که تکنیکی هر از استفاده شود.می منطقه

 راهکار یک عنوان به تواندمی نشا و کاری()نم هیرم کشت روش در پنبه آبیاری به زنیا عدم رسد.می نظر به ضروری نماید، حذف

 طرح قالب در پالت استریپ صورت به تکرار سه در و تیمار سه با آزمایشی اساس این بر رود. بکار دوره این در مشکل این رفع برای

 گیاه دو تیمار هر در گردید. اجرا اترک رودخانه شیهحا اراضی در 1395-1396 زراعی سال در تصادفی کامل هایبلوک آماری

 به پنبه کاشت -2 )شاهد(. گندم آبیاری  قطع و بذری صورت به پنبه کاشت -1 از عبارتند تیمارها . گردید کشت پنبه و گندم

 آبیاری در شده جوییصرفه آب از پنبه کاری نشا و کاریهیرم تیمار در گندم. آبیاری آخرین از بعد نشا کاشت -3 و هیرم صورت

 را آب مصرف وریبهره توانمی نشایی کشت و هیرم کشت روش از استفاده با که داد نشان نتایج شد. استفاده آنها با متناظر گندم

  داد. افزایش بذری روش به نسبتدرصد 47
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 مقدمه

 دیتهد کی یکشاورز یبرا پیدرپی هاییخشکسال

 آبیاری، آب عرضه کاهش با تواندیم که است بزرگ اریبس

 سراسر در محصول دیتول از نانیاطم عدم و وریبهره کاهش

 Al-Solaimani et al., 2017)) بیاورد ارمغان به جهان

and Martinez-Fernandez et al., 2016.) مخصوصا 

 حال در آب کمبود و یالسخشک یی،ایآس کشورهای در

 با را غذایی مواد تامین و است یجد مشکل کی حاضر

 ,Giannerini and Genovesi) است کرده مواجه مشکل

 کشاورزی اراضی از درصد 80  حدود دیگر طرف از (.2015

 باعث خود این که هستند پراکنده و خرد صورت به دنیا در

 شودمی آب مصرف وریبهره کاهش و آبیاری آب هدررفت

 وضعیت این از نیز ایران کشور (.1394 همکاران، و )حقیقت

 هایدهه در خشکسالی وجود بر عالوه و نیست مستثنی

 کشاورزی، تولید پایه عنوان به دهقانی مستقل نظام اخیر،

 به که است کشور کشاورزی برداریبهره نظام ترینرایج جزء

 شودمی هکتار 10 زیر خرد واحدهای شامل عمده طور

 سرشماری نتایج اساس بر (.1393 اکبری، و )پوررمضان

 هکتار 1 از کمتر هایبرداریبهره سهم 1392 کشاورزی

-بهره درصد،38 هکتار 5 تا 1 هایبرداریبهره درصد، 9/36

-بهره درصد،3/20 هکتار 20 از کمتر تا 5 هایبرداری

-بهره و درصد8/3 هکتار 50 از کمتر تا 20 هایبرداری

 را هابرداریبهره کل درصد 1 باال به هکتار 50 هایریبردا

 (.1392 ایران، آماری )سالنامه اندداده اختصاص خود به

 زراعی زمین کشور در بردارانبهره از درصد75 حدود یعنی

 منطقه در دارند. پراکنده صورت به هم آن هکتار 5 از کمتر

 زکشاور که شده سبب مشکالت این وجود نیز طرح اجرای

 برای است ناگزیر و نشود خود مزارع تمام آبیاری به قادر

 )از زراعی سال یک طول در مصرفی آب هیدرومدول توزیع

 اراضی از بخشی آینده(، سال مهر تا جاری سال مهر اول

 بهاره کشت زیر را دیگر بخش و پاییزه کشت زیر را خود

 اییزهپ گیاهان رشد انتهایی مراحل نیز حالت این در اما ببرد.

 ماه( خرداد و )اردیبهشت بهاره کشت ابتدایی مراحل با

 قوت به آب کمبود مشکل باز که باشندمی همپوشانی دارای

 بهاره و پاییزه گیاه آبیاری به قادر کشاورز و است باقی خود

 اجرای منطقه در میدانی بررسی با نیست. دوران این در

 در آب بودکم با مقابله برای کشاورزان که شد مشخص طرح

 که را خود پاییزه گیاه آبیاری عرف طور به سال، از موقع این

 از و قطع دارند قرار آبی تنش به نسبت حساسی مراحل در

 این که کنندمی استفاده بهاره گیاه آبیاری برای خود حقابه

 و داشت پی در را پاییزه گیاه عملکرد شدید افت موضوع

 به ضروری بنابراین .گردیدمی زارع درآمد کاهش به منجر

 کاشت، هایتکنیک برخی از مندیبهره با تا رسیدمی نظر

 هم و بهاره کشت هم حقابه مقدار همان با بتواند کشاورز

 به توجه با نماید. آبیاری آبی تنش بدون را پاییزه کشت

 موئین هایلوله قانون با مطابق کاریهیرم روش در اینکه

 و خلل با برخورد دلیل به اکخ ترپایین اعماق رطوبت خاک،

 و متوقف الیه این زیر در سطحی شخم از حاصل درشت فرج

 در همچنین و گیردمی قرار گیاه ریشه اختیار در مرور به

 در رشد مراحل همپوشانی دوره طول در نشا نشاکاری، روش

 در کشت روش دو این بررسی شوندمی آبیاری نشا سینی

 رشد مراحل همپوشانی دوره طول در آبیکم مشکل رفع

 و گندم گیاهان برای نمونه طور به بهاره، و پاییزه گیاهان

 است. ارزیابی قابل پنبه

 روش و کاری()نم هیرم کشت روش از استفاده زمینه در

 صورت کشور نقاط اقصی در فراوانی مطالعات نشایی کشت

 که دریافتند 1397 سال همکاران و قلیحسن است. گرفته

 در محصول دو مزرعه یک در توانمی هم ایینش کشت با

 ماه در توانمی هم بهاره( و پاییزه )کشت نمود کشت سال

 هم و دارد نیاز آب به پاییزه کشت هم که آب مصرف اوج

 یگیاهچه نشا داد. کاهش را مصرفی آب مقدار بهاره، کشت

 محیطی در را خود رشد دوره از قسمتی که است کوچکی

 شرایط شدن مساعد از پس و گذرانده هشد کنترل و مناسب

 انتقال به نشاکاری شود.می منتقل اصلی زمین به محیطی

-)خواجه شودمی گفته اصلی زمین به کوچک نشا این

 و نشایی کشت سیستم مقایسه (.1394 همکاران، و حسینی

 پنبه تحقیقات ایستگاه در پنبه رقم دو عملکرد بر  مستقیم

 درصد 24 پنبه نشائی کشت که ادد نشان گرگان، آبادهاشم

 نمود تولید بیشتری عملکرد مستقیم کشت به نسبت

 (.1397 همکاران، و دنگالنی )خواجه

 یمحصوالت از بعد پنبه دوم کشت یا و یریتاخ کشت

 محصول کردن رس زود ره،یغ و باقال کلزا، جو، گندم، مثل
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 لیدل به درآمد شیافزا و پنبه دیتول نهیهز کاهش پنبه،

 نوبت دو تا کی کاهش درصد،50 از شیب بذر مصرف هشکا

 به کمتر ازین کردن، تنک مرحله حذف ،یسمپاش و یاریآب

 م،یمستق کشت به به نسبت شتریب محصول دیتول و نیوج

 جادیا عدم نامناسب، یها خاک در یزن جوانه مشکل عدم

 از موثر استفاده ،یسطح خاک یبند سله قیطر از مشکل

 از را یزراع نیزم و رشد فصل لیاوا در محدود یآب منابع

 همکاران، و )نوروزیه نمودند اعالم ینشاکار مهم یتهایمز

 ستگاهیا در 1393 سال همکاران و یدهقان .(1393

 عملکرد بر پنبه ینشاکار ریتاث رودشت یکشاورز قاتیتحق

 یفاکتورها دادند. قرار یبررس مورد آب مصرف ییکارا و

 چهار و یاریش و یکرت یاریآب روش شامل آنها یبررس مورد

 خیتار که داد نشان آنها جینتا بود. نیزم در نشا کاشت زمان

 آب مصرف ییکارا وش، عملکرد ،یمصرف آب بر کاشت

 بود گذار ریتاث غوزه ده وزن و بوته در غوزه تعداد ،یاریآب

 رگذاریتاث فوق یپارامترهاها همه بر یاریآب روش نیهمچن

 مجموع در  نداشت. یریتاث بوته در غوزه تعداد بر یول بود

 زمان نیبهتر خزانه، در کشت از بعد روز 20 پنبه نشا انتقال

 قیتحق جینتا نمودند. اعالم یاصل نیزم به انتقال یبرا

 از استفاده که داد نشان پنبه یرو بر 1377 سال یانیبان

 دو تا کی میمستق کاشت روش به نسبت پنبه یینشا کشت

 جویی¬صرفه یسمپاش در نوبت کی و یرایآب در نوبت

 کی انجام از پس1379 سال همکاران و یجواهر .شود¬یم

 مختلف های¬خیتار و بذر میمستق کشت یرو بر قیتحق

 به وش عملکرد نیشتریب که افتندیدر طبس در نشا انتقال

 در و میمستق صورت به بذر کاشت روش به مربوط بیترت

 نیزم به نشا نتقالا روش سپس و بهشتیارد اول خیتار

 در لوگرمیک 3825 و 4043 زانیم به روز 20 از پس یاصل

  .باشدیم هکتار

نشاکاری پنبه در تناوب یکساله با غالت پاییزه، باعث 

 ,.Choi et al. )افزایش بهره وری از زمین زراعی می شود

گزارش نمودند که نشاکاری پس از برداشت جو در ( 1992

داد( عملکرد پنبه را در مقایسه با خر 20تاریخ دهم ژوئن )

کشت مستقیم بذر در همان تاریخ افزایش داد اما عملکرد 

پنبه در نشاکاری پس از برداشت جو مشابه کشت مستقیم 

  .اردیبهشت( بود 11بذر در تاریخ کاشت اول می )

 هایینهاده از استفاده بهبود در مؤثری نشاکاری نقش

 دوره کاهش همچنین. اردد واحد سطح در کود و بذر مانند

 تواندمی مزرعه گیاه در تولید زمان شدن کمتر یا رشد

 در و مانند آب هایینهاده از استفاده کارایی افزایش موجب

 در کارایی افزایش شود. تولید هایهزینه کاهش نتیجه

 مؤثرتر کنترل مطلوب، تراکم به رسیدن کشت، واحد سطح

هرز از دیگر مزایای  یهاعلف و گیاهی هایبیماری آفات،

-جوانه درصد بودن (. باالترWien, 1997نشاکاری است )

دو  امکان محیطی، بهینه شرایط دلیل به شدن سبز و زنی

 شرایط نامساعد در حتی زمین در گیاه کاشت نوبت کشت،

 در بیشتر عملکرد و یکنواختی افزایش و هوایی و آب

 روش به گیاهان کشت مزایای دیگر از... محصول و

 (.Vantine and Verlinden, 2003) باشدمی نشاکاری

 برای راهی تواندمی نشایی طریق به ذرت امکان کشت

 مصرف در جوییصرفه نیز و رشدی نمودن فصل تر طوالنی

 باالترین به را گیاه تواندمی ذرت نشاکاری .شود تلقی آب

 زمانی ویژه به برساند عملکرد بیشترین نیز و سطح بازدهی

 خسارت معرض در استقرار و شدن سبز در مرحله گیاه که

 نشان خود از کارایی مؤثرتری این روش باشدمی پرندگان

-(. غیاث Fanadzo, 2010و  Oswald, 2001دهد )می

 تاریخ اثر بررسی منظور ( به1393آبادی و همکاران )

 ای علوفه ذرت مستقیم کشت مقایسه و نشاکاری کاشت

 دانشگاه کشاورزی دانشکده قیقاتیتح مزرعه در آزمایشی

 شامل تیمارهای آزمایشی .کردند اجرا مشهد فردوسی

 و تیر( 16 و تیر 1 خرداد، 17سطح ) سه در کاشت تاریخ

 هفته دو نشاء مستقیم، سطح )کشت سه در کاشت روش

 نشان واریانس تجزیه ای( بودند. نتایج هفته سه نشاء و ای

 اول کاشت تاریخ رد ای هفته سه نشای تیمار که داد

تن در هکتار(و  536/66دارای باالترین عملکرد علوفه تر )

تن در هکتار(را داشت. ذولفقاران و  64/21خشک )

(  در  بررسی عملکرد، حجم آب مصرفی 1395همکاران )

وری مصرف آب در کشت نشایی و کشت مستقیم و بهره

( آزمایشی در اراضی مرکز Basinذرت فوق شیرین )رقم 

قیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان تح

های اصلی رضوی به اجرا در آوردند. در این آزمایش کرت

 125و  100، 75شامل سه سطح تامین آب آبیاری )
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کشت نشاء  -1های فرعی شامل: درصد نیاز آبی( و کرت

کشت مستقیم بود.  -3روزه و  30کشت نشاء  -2روزه  20

وری شت نوبت اول، بیشترین بهرهنتایج نشان داد که در ک

آب برای عملکرد بالل در تیمارهای کشت نشایی و پس از 

آن در تیمار کشت مستقیم حاصل شد و اختالف آنها در 

دار بود. عملکرد بالل و عملکرد دانه درصد معنی 1سطح 

روزه بیشتر از  30روزه و  20در تیمارهای کشت نشایی 

درصد  1ف آنها در سطح تیمار کشت مستقیم بود و اختال

دار شد. همچنین نتایج نشان داد که بین حجم آب معنی

مصرفی تیمارهای کشت نشایی با کشت مستقیم تفاوت 

جویی در دار وجود دارد و کشت نشایی سبب صرفهمعنی

رسد حجم آب مصرفی خواهد شد. با این وجود به نظر می

ت بهتر است از نظر اقتصادی کشت نشایی نسبت به کش

 مستقیم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 

 ستگاهیدر ا 1385و افشار چمن آباد سال  یلیجم

آب  انیبستر جر هیپنبه کاشمر سه روش ته قاتیتحق

با  یفیو رد ی(، کرتمتریسانت 70)  یمعمول یفهایشامل رد

( در دو روش کاشت  متریسانت 140)  ضیعر یپشته ها

قر ار  سهیورد مقاری مکاو خشکه کاری(کاری )نمرمیه

 Splitخرد شده ) های¬به صورت کرت شی. آزما دادند

plotبا  یکامل تصادف های¬بلوک هی( درقالب طرح پا

و  کاری¬رمی)ه یاریآب های¬وهیچهار تکرار اجرا شد. ش

 هیته های¬و روش یاصل ی( به عنوان پالتهاکاری¬خشکه

نشان  جیقرار گرفتند. نتا یفرع یآب در پالتها انیبستر جر

 شتریب کاری¬خشکه وهشی در ها¬بوته سبزداد که در صد 

 روش در ها¬است ، اما سرعت رشد بوته کاری¬رمیاز ه

اختالف  کهیبود به طور کاری¬بهتر از خشکه کاری¬رمهی

شد . از نظر  دار¬یمعن دهی¬گل شروع در ها¬ارتفاع بوته

 یاریآب های¬روش نیب داری¬یعملکرد تفاوت معن

آب و اثر  انیجر سترب هیته یها-، اما روش مشاهده نشد

 وهیشد . ش دار¬یمعن یاریآب های¬متقابل آن با روش

در اول فصل  یاریکاهش سه نوبت آب لیبه دل کاری¬رمیه

 هیبرخوردار بود و روش ته یمصرف آب باالتر ییاز کارا

 نیکمتر ضیعر های¬آب به صورت پشته انیبستر جر

 ید . از نظر زودرسمصرف آب را به خود اختصاص دا

مناسب تر از  کاری¬رمیه وهیپنبه ش های¬هبوت

آب به صورت  انیبستر جر هیو روش ته کاری¬خشکه

بود .  گرید های¬روش از تر¬مناسب ضیعر های¬پشته

و  یمقدار آب مصرف ،یدر مجموع از نظر عملکرد، زودرس

جهت  یبه صور ت کرت نیزم هیمصرف آب روش ته ییکارا

 یبرا ضیعر های¬وش پشتهو ر کاری¬رمیه

 یسطح یاریآب های¬روش نتری¬مناسب کاری¬خشکه

به  1395سال  ییو رضا پور¬یتیهدا درزراعت پنبه بودند.

به روش  یتیچ ایدر کشت لوب ایلوب یاقتصاد لیمنظور تحل

در شهرستان  ای¬مطالعه کاری¬رمیو ه کاری¬خشکه

 لیلتح نیدر ا یمورد بررس های¬انجام دادند. نهاده نیخم

 ،ییایمیسوخت، سموم ش ن،یماش ،یکارگر یرویشامل ن

و بذر  یمصرف آب ته،یسیالکتر ،یوآل ییایمیش یکودها

نشان داد که  ایلوب دیتول یاقتصاد لیتحل جیبودند. نتا

 ایدر کشت لوب یاقتصاد یو بهره ور نهیبه هز دهینسبت فا

 یاز روش خشکه کار شتریب یکار رمیبه روش ه یتیچ

امکان  یدر بررس 1392سال  یماو یلطف  باشد. یم

 یشیهرز در مزارع ذرت در آزما یعلف ها یقیتلف تیریمد

سبب  کاری¬رمیدو ساله نشان داد که کاربرد روش ه

. شود¬یهرز م های¬علف وماسیب دار¬یکاهش معن

در مقایسه دو روش کاشت  1381و همکاران سال  یقنبر

لوبیا چیتی هیرم کاری و خشکه کاری  بر روی چهار رقم 

در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین نشان دادندکه در 

روش کشت هیرم کاری ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، 

نسبت به  یتعداد دانه در بوته و در نتیجه عملکرد بیشتر

نشاط  فیظر. دآی¬یبه دست م کاری¬خشکه اشتروش ک

تاثیر روش های مختلف کشت در  یدر بررس 1383سال 

ایط هیرم و خشکه کاری بر عملکرد زیره سبز مقدار شر

 رمیسبز با استفاده از کشت مرسوم در ه رهیعملکرد ز

در سال اول و  448.3و  523، 505.3 بیبه ترت یکار

در هکتار در سال دوم و  لوگرمیک 558.67و  649، 632

کشت مرسوم در  یمارهایبا استفاده از ت دعملکر زانیم

 لوگرمیک 402.67و  457.67، 404 بیبه ترت یخشکه کار

در هکتار در  لوگرمیک 556و  688، 614سال اول و  یبرا

را  رمیسال دوم به دست آورد و استفاده از روش کشت ه

 نمود. هیتوص
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 بهبود رفاه و کشور در جمعیت روزافزون رشد

 شده غذایی مواد تامین برای تقاضا افزایش باعث اجتماعی

 کشور، 1404افق  اندازمچش سند در که طوری به است

 که باشدمی غذایی مواد تن میلیون 190 نیازمند ایران

شود )جعفری و  تامین کار و کشت طریق از است الزم

 وجود مستلزم غذایی مواد تولید مقدار (. این1398غالبی، 

باشد که با می مختلف محصوالت آبیاری برای کافی آب

ی اخیر، تامین آن هادهه پیدرهای پیتوجه به خشکسالی

ای جزء استفاده بهینه از رسد بنابراین چارهبعید به نظر می

واحدحجم آب در کشاورزی وجود ندارد به عبارت دیگر با 

های کاربردی باید مقدار آب موجود و با استفاده از تکنیک

میزان تولید در واحد سطح افزایش یابد که تکنیک کشت 

تند. بنابراین برای هیرم و نشا دارای این خاصیت هس

دستیابی به این هدف و با توجه به این که گندم )کشت 

پاییزه( و پنبه )کشت بهاره( جزء محصوالت عمده اراضی 

باشد و حاشیه رودخانه اترک در استان خراسان شمالی می

ترین با شروع کاشت پنبه، آبیاری گندم آن هم در حساس

ی در مرحله رشد نسبت به تنش آبی )مرحله گلده

اردیبهشت ماه( قطع و افت عملکرد زیادی برای کشاورزان 

-منطقه به همراه دارد، آیا امکان استفاده از تکنیک هیرم

کاری و نشاکاری پنبه برای رفع این مشکل در منطقه 

وجود دارد یا نه؟ اقدام به اجرای طرح تحقیقاتی حاضر 

 گردید.

 مواد و روش ها 

 به سود )نسبت 1آب فمصر وریبهره ارتقای منظور به

 کاریهیرم و نشایی کشت تکنیک از استفاده با مصرفی( آب

 استان در سملقان و مانه شهرستان خیزپنبه منطقه در

 قالب در پالت استریپ بصورت آزمایشی شمالی، خراسان

 با پالت استریپ صورت به تصادفی کامل بلوکهای پایه طرح

 سطح در 1395-96 زراعی سال در تکرار سه در و تیمار سه

                                                 
وری مصرف آب در منابع مختلف تعاریف مختلفی از بهره -1

و همچنین کارایی مصرف آب ذکر شده است جهت رفع 

وری ابهام در این مقاله نسبت سود به آب مصرفی، بهره

مصرف آب و نسبت عملکرد به آب مصرفی کارایی 

 شود مصرف آب تعریف می

 اترک رودخانه حاشیه کشاورزی اراضی از مترمربع 3000

 شد. اجرا
 زارعین عرف مطابق گندم کاشت -1 شامل مارهایت

 اوایل در بهاره( )کشت پنبه کاشت و 1395 آبان در محل

 و )سنتی( کاریخشکه و بذری روش به 1396 اردیبهشت

 محل ینزارع عرف مطابق (زهییپا )کشت گندم یاریآب قطع

 کشت روش دو مقایسه مبنای عنوان به تیمار این از .)شاهد(

 که داد پاسخ سوال این به بتوان تا شد استفاده نشا و هیرم

 را کشاورزان مشکل تواندمی چقدر نشا و هیرم کشت روش

 نماید حل ماه خرداد و اردیبهشت در آبیاری آب کمبود در

 در آنها کار و کشت نحوی بر منطبق تیمار یک اساس این بر

 پژوهش اجرای از قبل است ذکر به الزم شد. گرفته نظر

 و آبیاری آب تخصیص سنتی مدیریت بررسی با حاضر

 که کشاورزانی کلیه که گردید مشاهده کشاورزان با گفتگو

 آب، کمبود دلیل به کنندمی گندم و پنبه کشت به مبادرت

 گندم اریآبی داشت، خواهند عملکرد کاهش اینکه به علم با

 -2 کردند.می پنبه آبیاری صرف را خود حقابه و قطع را

 و 1395 آبان در محل زارعین عرف مطابق گندم کاشت

 گیاه تیمار این در کاری(.)نم کاریهیرم روش به پنبه کاشت

 تفاوت این با شدند کشت اول تیمار با همزمان پنبه و گندم

 به یسطح شخم نیزم شدن گاورو از پس پنبه کشت در که

 24 که یبذور پسس شد زده متریسانت 20 دحدو عمق

 زمین سطح در بود خورده سیخ آب داخل در قبل ساعت

 نیا در کار اساس شد. انجام کشت ماله زدن با و پاشیده

 در خاک رطوبت (الریی)کاپ اینهیموئ صعود کاهش روش

 شخم اثر در که سطحی خاک درشت فرج و خلل با برخورد

 در هوا شدن گرم با که صورت این به باشدیم شده ایجاد

 و رشد( مراحل همپوشانی )دوره ماه خرداد و اردیبهشت

 به اعماق از رطوبتی شیب خاک، سطح از تبخیر افزایش

 ذخیره بارش آب شودمی سبب و شودمی ایجاد خاک سطح

 را خود موئین هایلوله طریق از بهار اوایل و زمستان در شده

 هایلوله قطر و ترفشرده خاک چه هر اند.برس خاک سطح به

 به را خود تریپایین اعماق از رطوبت باشد کوچکتر موئین

 با کند(.می طی را بیشتری )ارتفاع رساندمی خاک سطح

 خاک سطح در مویین هایلوله قطر سطحی شخم زدن

-می جلوگیری رطوبت خروج از سدی مانند و یافته افزایش
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 بستر از ترپایین اعماق به دسترسی با گیاه ریشه اما کند

 دوره در و کند استفاده موجود رطوبت از تواندمی شخم،

 مدت آبیاری بدون پنبه و گندم رشد مراحل همپوشانی

 زدن دیگر عبارت به دهد ادامه خود حیات به زیادی زمان

 به که دارد خاک سطح در خاکی مالچ ایجاد نقش شخم

 یابد.می افزایش تعرق مسه و کاهش تبخیر سهم آن واسطه

 کاشت از بعد روز 35 پنبه گیاه تشنگی عالئم دلیل همین به

 شد اقدام آن آبیاری به نسبت و ها(برگ )پژمردگی شد ظاهر

 قبیل از زراعی هایمدیریت کلیه بعد به زمان این از و

 شد اعمال قبلی تیمار مانند غیره و کوددهی وجین، آبیاری،

 و 1395 آبان در محل زارعین رفع مطابق گندم کاشت -3

 هدف گندم. آبیاری آخرین از بعد مزرعه در پنبه نشا کشت

 رفع در پنبه نشاکاری از تاثیراستفاده بررسی تیمار این از

 پنبه گیاه دو هر آبیاری برای زارع حقابه کفایت عدم مشکل

 و )اردیبهشت آنها رشد مراحل همپوشانی دوره در گندم و

 این در باشد.می آب مصرف وریبهره ایشافز و خردادماه(

 اردیبهشت(، 10) دوم و اول تیمار کاشت با همزمان تیمار

 سانتیمتر 7 عمق به  ایحفره 72 نشا سینی در پنبه بذور

 نظر از موجود دستورالعمل و تجربیات مطابق و شد کشت

 فضای ایجاد و تغذیه مدیریت روزانه، آبیاری تعداد و مقدار

 با همزمان و شد داده پرورش روز 35 تمد به مناسب

 شد منتقل اصلی زمین به ماه( خرداد 15) دوم تیمار آبیاری

 شد. مدیریت دوم و اول تیمار مانند بعد به زمان این از و

 در بوته57000 تراکم با سانتیمتر 25*70 هابوته فاصله

 1 شکل در آزمایش اول تکرار شماتیک نمای بود. هکتار

 است. شده داده نشان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اول تکرار شماتیک -1 شکل

 مزرعه، خاک از بردارینمونه با طرح اجرای از قبل

 تعیین آزمایشگاه در آن شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 نشا کاشت منطقه، در کارنده دستگاه نبود دلیل به گردید.

 دستگاههای فعال اینکه ضمن شد انجام دستی صورت به

 به قادر روز در هکتار یک از بیش شورک در موجود کارنده

 از )قبل آفتاب طلوع از قبل نشا انتقال نیستند. نشا کشت

 اتمام از پس بالفاصله و گرفت صورت هوا( شدن گرم

 رشد دوره طول کل در شد. آبیاری ثقلی صورت به نشاکاری،

 با مبارزه آبیاری، گیاهی، تغذیه وجین، از اعم زراعی مدیریت

 مطابق و یکسان هاکرت کلیه برای غیره و هابیماری و آفات

 بود اترک رودخانه آبیاری آب منبع گردید. اعمال زارع عرف

 ثابت و مشخص مقدار یک با ایمنطقه آب نظارت تحت که

 با ایذوزنقه آبرسان کانال طریق از رشد فصل طول در

 گرفت.می قرار زارع اختیار در سیمانی پوشش

-هیرم و نشاکاری روش زیابیار برای پژوهش این در

 سنتی روش با مقایسه در آبیکم مشکل رفع در پنبه کاری

 فصل یک طول در مصرفی آب هزینه، درآمد، صفات از

 محصول آب مصرف کارایی و آب مصرف وریبهره زراعی،

 در پنبه و گندم مجموع و جداگانه صورت به پنبه و گندم

 شد. استفاده زراعی فصل کل

 رعایت با هاکرت از یک هر پنبه و گندم عملکرد میزان

 کلگیری طریق از هاحاشیه حذف از پس و علمی موازین

 گندم مگند گندم

-پنبه )خشکه

 (کاری

-پنبه )هیرم

 (کاری

 )نشاکاری(پنبه 

 تکرار اول
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 شامل هاهزینه شد. تبدیل )هکتار( سطح واحد به و تعیین

 تیمارهای در پنبه برای نشا کشت بستر نمودن آماده

 خرید سنتی، روش در کشت بستر تهیه همچنین و نشاکاری

 نشا کاشت و تهیه هزینه پنبه، و مگند برای سم و کود بذر،

 پنبه برداشت هزینه وجین، و آبیاری برای کارگر هزینه پنبه،

 واحد به هاهزینه کلیه بودند. انبار به آن انتقال و گندم و

 قرار استفاده مورد محاسبات در و تبدیل )هکتار( سطح

 گرفت.

 با آب دبی آبرسانی، کانال ابعاد بودن مشخص با .

 آب سطح در شناور جسم حرکت سرعت روش از استفاده

 در آبیاری آب حجم آبیاری، زمان مدت به توجه با و تعیین

 شد: محاسبه زیر روابط از آبیاری هر

(

1) 
Q= V. A 

(

2) 
Q.T 3600= 1V  

(

3)  

 سرعت :V ثانیه(، در )مترمکعب کانال دبی :Q آن در که

 کانال مقطع سطح :A ثانیه(، بر )متر کانال در آب

 :T  )مترمکعب(، کرت هر آبیاری آب حجم :1V )مترمربع(،

 مصرفی آب :aWs )ساعت(، کرت هر آبیاری زمان مدت

 لحاظ نیز راندمان آن در که هکتار( در )مترمکعب واقعی

 است ذکر به الزم مربع(. )متر کرت سطح: a و است شده

 آب )حجم مساوی تیمارها تمام آبیاری برای حقابه مقدار

 کلیه همچنین و ( یکسان تیمارها به شده ادهد اختصاص

 )زمان شدند آبیاری یکسان زمان یک با هاکرت و تیمارها

 خطای وجود بنابراین یکسان( هاکرت و تیمارها آبیاری

 روش به آبیاری آب حجم و دبی گیریاندازه در احتمالی

-معنی تاثیر زراعی سال طول در حقابه تغییر یا شناور جسم

 نخواهد زراعی فصل طول در مصرفی آب مقدار کل بر داری

 داشت.

 آب مصرف وریبهره و آب مصرف کارایی محاسبه برای

 شد: استفاده زیر روابط از

 بر )کیلوگرم آب مصرف کارایی :WUE آنها در که

 در واقعی)کیلوگرم عملکرد :aYield هکتار(، در مترمکعب

 :acost )تومان(، هکتار در واقعی درآمد :aincome هکتار(،

 آب مصرف وریبهره :aWP )تومان(، هکتار در واقعی هزینه

 وریبهره برآورد در مکعب(. متر بر )تومان واقعی شرایط در

 مثل کشاورز برای درآمدزا عوامل کلیه (aWP) آب مصرف

 لحاظ نیز دام چرای اجاره حتی و گندم در کلش و کاه

 گردید.

 پس و زراعی فصل انتهای در بررسی مورد صفات تجزیه

 و SPSS افزارنرم از استفاده با پنبه، و گندم برداشت از

 گرفت. صورت دانکن آزمون اساس بر آنها بندیگروه
 

 و بحث نتایج
 به آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی تجزیه نتایج

 باشد.می 1 جدول شرح
 آزمایش حلتجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک م -1جدول

عمق 

 خاک

(Cm) 

EC 
Mmo

h/cm 

PH 
T.N.

V. 

% 

OC 

% 

30-0 2 9/7 30 71/0 

60-
30 

69/1 9/7 4/30 65/0 

عمق 

 خاک

(CM

) 

p.(A

v.) 

ppm 

K.(A

v.) 

ppm 

 

Fe                             

Mg/k

g 

 

Zn 

Mg/k

g 

30-0 6/8 280 8/2 34/0 

60-
30 

4/6 265 6/3 34/0 

عمق 

 خاک

(CM

) 

 رس

% 

 سیلت

% 

 شن

% 

 بافت

 

30-0 33 52 15 Si-c-

l 

60-
30 

33 50 17 Si-c-

l 

 
 

صفات  هانیانگیم سهیمقاو  انسیوار هیخالصه تجز

، گندم و مجموع گندم و پنبه در مزرعه پنبه یمورد بررس

درج گردیده است. لحاظ نمودن تکرار در  7تا  2در جداول 
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 های تحقیقاتی برای نشان دادن اعمال شرایط یکسانطرح

از لحاظ مدیریت یکسان زراعی و آبیاری و غیره برای کلیه 

تیمارها است نظر به اینکه صفات درآمد، هزینه، عملکرد، 

وری مصرف آب و کارایی مصرف آب در آب مصرفی، بهره

محصول گندم و پنبه به صورت مجزا و مجموع گندم و 

دار نداشتند پنبه در هیچ یک از تکرارها اختالف معنی

د که مدیریت زراعی اعم از عملیات کاشت، داشت نشان دا

و برداشت، کوددهی و کنترل آفات و بیماریها و غیره در 

طول فصل، در همه تیمارها یکسان اعمال گردیده است و 

 (.6و  4، 2باشد )جداول بیانگر صحت اجرای آزمایش می

 

بررسی تاثیر استفاده از نشاکاری بر صفات 

 گیری شده در پنبهاندازه

الزم به ذکر است که گیاه پنبه در همه تیمارها طول 

دوره رشد کامل داشتند با این وجود روش کاشت هیرم، 

-نشا و بذری بر درآمد حاصل از کشت پنبه اختالف معنی

کاری و درصد ایجاد نمود و روش هیرم1دار در سطح 

درصد  35و  30دار به ترتیب نشاکاری بدون اختالف معنی

بذری، درآمد تولید کردند.رشد علف هرز بیشتر از روش 

همزمان با رشد جوانه بذر پنبه و تاخیر در وجین )اولین 

وجین زمانی باید صورت گیرد که گیاه پنبه کامال استقرار 

برگی شده باشد(، عدم تراکم و جانمایی مناسب  4یافته و 

های پنبه در مزرعه به دلیل عدم سبز شدن بذور بوته

ک شدن بوته سبز شده در اثر وجود کشت شده و یا خش

میری سله ایجاد شده در آبیاری اول و باال بودن آفت بوته

از عوامل کاهش عملکرد و درآمد تیمار شاهد نسبت به 

سایر تیمارها بود. در منطقه اجرای طرح پنبه نیاز به سه 

های خرداد، تیر و مرداد دارد اما تیمار نوبت وجین در ماه

هفته  5کاری پنبه از زمان کاشت به مدت نشاکاری و هیرم

خرداد ماه( نیاز به وجین و آبیاری  15اردیبهشت تا  10)

نوبت آبیاری  3نداشتند و باعث کاهش یک دوره وجین و 

کاری شد همچنین در روش نسبت به روش خشکه

درصد دو تیمار دیگر بود و  25نشاکاری میزان مصرف بذر 

لید و کاشت نشا در بستر های توباعث شد برخی از هزینه

اصلی را جبران نماید و بر خالف تصور استفاده از روش 

کشت نشایی باعث افزایش هزینه اولیه نسبت به روش 

شود بلکه افزایش هزینه در این تیمار به کاشت بذری نمی

دلیل عملکرد باالی این تیمار نسبت به تیمار کاشت سنتی 

تومان هزینه برداشت بود که بازای هر کیلو پانصد و چهل 

در پی داشت. در تیمار کاشت پنبه به صورت بذری )تیمار 

 3کاری اول( نسبت به تیمار روش کشت نشایی و هیرم

-آبیاری بیشتر انجام شد همین عامل باعث اختالف معنی

دار در سطح یک درصد در میزان مصرف آب در این سه 

 تیمار شد.

های در روشدرآمد بیشتر و مقدار آب مصرفی کمتر 

کاری پنبه نسبت به روش کاشت کشت نشایی و هیرم

درصد به  82و  81وری به میزان سنتی باعث افزایش بهره

ترتیب در تیمار کاشت هیرم و روش کشت نشایی بعد از 

آخرین آبیاری )تیمار سوم( گردید و نشان داد که نشاکاری 

کثر های موثر در دستیابی به حداکاری یکی از روشو هیرم

باشد. همچنین کاهش مصرف آب وری مصرف آب میبهره

کاری پنبه سبب ایجاد در تیمارهای کشت نشایی و هیرم

درصد در بین  1اختالف کارایی مصرف آب در سطح 

تیمارها شد. روش کاشت سنتی به دلیل افزایش مصرف 

ترین آب در ابتدای دوره رشد و کاهش عملکرد، پایین

به سایر تیمارها داشت. همچنین کارایی مصرف را نسبت 

در ستون آب  2ضریب تغییرات صفر در جدول شماره 

مصرفی، به دلیل مصرف آب یکسان در همه تکرارها در 

باشد. نوروزیه کاری و بذری میروش کشت نشاکاری، هیرم

 شیافزانیز  1997سال  wiemو  1393و همکاران سال 

 کاهش صد،در50 از شیب بذر مصرف کاهش لیدل به درآمد

 کردن، تنک مرحله حذف ،یسمپاش و یاریآب نوبت دو تا کی

 به به نسبت شتریب محصول دیتول و نیوج به کمتر ازین

 یها خاک در یزن جوانه مشکل عدم م،یمستق کشت

 خاک یبند سله قیطر از مشکل جادیا عدم نامناسب،

 فصل لیاوا در محدود یآب منابع از موثر استفاده ،یسطح

 اعالم ینشاکار مهم یتهایمز از را یزراع نیزم و رشد

سال  wiemو  1393نوروزیه و همکاران سال  .نمودند

 از شیب بذر مصرف کاهش لیدل به درآمد شیافزانیز  1997

 حذف ،یسمپاش و یاریآب نوبت دو تا کی کاهش درصد،50

 محصول دیتول و نیوج به کمتر ازین کردن، تنک مرحله

 در یزن جوانه مشکل عدم م،یتقمس کشت به به نسبت شتریب
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 یبند سله قیطر از مشکل جادیا عدم نامناسب، یها خاک

 لیاوا در محدود یآب منابع از موثر استفاده ،یسطح خاک

 اعالم ینشاکار مهم یتهایمز از را یزراع نیزم و رشد فصل

 افشار و جمیلی تحقیقات نتایج کاریهیرم مورد در و نمودند

 روش در هاسرعت رشد بوته نشان داد که 1385 سال

اختالف  کهیبود به طور کاریبهتر از خشکه کاریرمهی

 وهیشو  شد داریمعن دهیگل شروع در هاارتفاع بوته

در اول فصل از  یاریکاهش سه نوبت آب لیبه دل کاریرمیه

 .برخوردار بود یمصرف آب باالتر ییکارا

 خالصه تجزیه واریانس و میانگین 3و  2در جداول 

صفات مورد بررسی پنبه درج گردیده است. چون درآمد 

قیمت =  ×باشد )عملکرد پنبه متناسب با عملکرد آن می

درآمد( بنابراین عملکرد پنبه مورد تجزیه قرار نگرفت فقط 

 .ذکر گردیده است 3مقدار آن در جدول 

 

گیری شده بررسی نشاکاری پنبه بر صفات اندازه

 در کشت پاییزه گندم

رع گندم به جزء تیمار شاهد که با شروع کاشت در مزا

شد و در مراحل حساس دچار تنش پنبه آبیاری آن قطع 

جویی شده به آبی گردید در دو تیمار دیگر از آب صرفه

کاری پنبه، تا مرحله دلیل استفاده از کشت نشایی و هیرم

سفت شدن دانه مطابق با عرف و به میزان حقابه موجود 

هیچ تنش آبی متحمل نشدند )در این آبیاری شدند و 

مدت پنبه در تیمار کشت نشایی، دوره رشد خود را در 

گیری از آب کاری با بهرهسینی کشت و در تیمار هیرم

ذخیره شده در خاک، نیاز به آبیاری نداشت( و این باعث 

گردید که عملکرد گندم افزایش و درآمد نیز متناسب با 

-وه بر اینکه نشاکاری و هیرمآن افزایش یابد بنابراین عال

شود درآمد گندم کاری پنبه باعث افزایش درآمد پنبه می

دار درآمد را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش معنی

گردد. آبیاری بیشتر گندم در این درصدی می 1در سطح 

دو تیمار سبب افزایش هزینه کارگری، کوددهی، مبارزه با 

ره در این دو تیمار نسبت به تیمار علف هرز، برداشت و غی

کاشت بذری پنبه که در آن با کاشت پنبه آبیاری گندم 

 شود.قطع می

وری مصرف آب کاری پنبه بر بهرهنشاکاری و هیرم

دار ایجاد نکرد اما بر کارایی مصرف آب گندم اختالف معنی

درصد اختالف ایجاد نمود و مقدار هر دوی آنها  5در سطح 

 4یت آبیاری سنتی گندم بیشتر بود )جداول در روش مدیر

(. دلیل باال بودن کارایی مصرف آب در مدیریت سنتی 5و 

گندم از این دیدگاه قابل تحلیل است که به دلیل 

آبیاری )کاهش برخورداری گیاه گندم از اثرات مفید کم

مصرف آب در مقابل کاهش عامدانه عملکرد( نه تنها 

د کارایی مصرف آب در گندم نشاکاری پنبه کمکی به بهبو

و  4نکرده بلکه باعث کاهش آن هم شده است  )جداول 

5.) 

گیری شده بررسی نشاکاری پنبه بر صفات اندازه

 در مجموع گندم و پنبه در طول یک فصل زراعی

آنچه که برای کشاورز اهمیت دارد درآمد، هزینه و 

وری مصرف آب برای هر دو گیاه کشت شده در اراضی بهره

باشد و با تحت مالکیت خود در طول یک فصل زراعی می

توجه به این که نشاکاری پنبه عالوه بر عملکرد پنبه بر 

باشد بنابراین اثر نشاکاری مقدار عملکرد گندم نیز موثر می

گیری و برآورد شده هر دو محصول پنبه بر صفات اندازه

 بررسی شد.

شاکاری کاری( و نکاری )نمکشت پنبه به صورت هیرم

کاری، بر مقدار درآمد، هزینه، آب نسبت به روش خشکه

وری مصرف آب مجموع گندم و پنبه در مصرفی و بهره

درصد اختالف ایجاد کرد. تیمار نشاکاری پنبه بعد  1سطح 

تومان در  24144250از آخرین آبیاری گندم، با درآمد 

هکتار، باالترین درآمد را در یک فصل زراعی داشت و با 

آمد زارعی که از روش کاشت پنبه به صورت هیرم در

(. 7و  6ندار نداشت )جدول نماید تفاوت معنیاستفاده می

بنابراین در صورتی که صرفا شاخص درآمد مبنای تصمیم 

زارع برای برنامه کشت و کار باشد، کشاورز باید متناسب با 

حقابه بخشی از اراضی تحت مالکیت خود را به کشت 

دهد و بخش دیگر را پس از آخرین آبیاری  گندم اختصاص

 گندم، پنبه به صورت نشا یا هیرم کشت نماید.

افزایش عملکرد گندم و پنبه در تیمار نشاکاری و  

کاری باعث افزایش هزینه برداشت گردید اما چون در هیرم

ای برای کاری بر خالف روش نشاکاری هزینهروش هیرم
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نه آن کمتر از روش تهیه و کاشت نشا صورت نگرفت هزی

دار هزینه در کشت نشایی شد و سبب ایجاد اختالف معنی

 درصد در بین تیمارها گردید. 1سطح 

آب مصرفی پنبه و گندم در طول یک فصل زراعی 

برای همه تیمارها معادل حقابه زارع بود بنابراین اختالفی 

-در میزان مصرف آب در بین تیمارها وجود نداشت. بهره

ب که در بر گیرنده هر سه صفت درآمد، وری مصرف آ

باشد تحت تاثیر نشاکاری و هزینه و مقدار آب مصرفی می

 1دار در سطح کاری پنبه قرار گرفت و اختالف معنیهیرم

وری درصدی بهره 47درصد بوجود آورد و باعث افزایش 

کاری و نشاکاری نسبت به روش کشت در تیمار هیرم

کاری پنبه در روش هیرم سنتی شد. داشتن هزینه کمتر

نسبت به روش کشت نشایی، کمبود درآمد آن را جبران و 

وری مصرف آب در این دو تیمار برابر سبب شد که بهره

شود. افزایش مصرف آب و کاهش درآمد در روش کاشت 

ترین بذری سبب شد تا این تیمار در بین سه تیمار، پایین

 وری مصرف آب را داشته باشد.بهره

عملکرد گندم و پنبه قابل جمع نیستند بنابراین چون  

امکان استفاده از شاخص کارایی مصرف آب برای ارزیابی 

کاری و استفاده از نشا پنبه در طول یک فصل زراعی هیرم

وجود ندارد. خالصه تجزیه واریانس و میانگین مقادیر 

وری مصرف آب در یک درآمد، هزینه، آب مصرفی و بهره

 7و  6ی محصول گندم و پنبه در جداول فصل زراعی برا

 است. درج گردیده

 
 خالصه جدول تجزیه واریانس مزرعه پنبه -2جدول 

nsدرصد 1داری در سطح ** معنی           درصد 5داری در سطح * معنی          دار: عدم اختالف معنی 

 

 ها صفات مورد بررسی در مزرعه پنبهمقایسه میانگین -3جدول 

صفات              

 روش

 

 عملکرد
kg/ha 

 درآمد

toman 
 هزینه

toman 
 آب مصرفی

/ha3m 
 وریبهره

3toma/m 

کارایی

 آبمصرف
3kg/m 

 A14528583 B3683980 B7420 A1461 A6/0 4470 کاریهیرم

 A15080000 A4205600 B7420 A1466 A63/0 4640 نشاکاری

 B11158333 C3354000 A9670 C807 C36/0 3433 سنتی

 
 خالصه جدول تجزیه واریانس مزرعه گندم -4جدول 

 صفات            

نابع تغییراتم  
 هزینه درآمد درآمد

آب 

 مصرفی
 وریبهره

کارایی 

 مصرف آب

 ns10E8/5 ns10E8/5 ns8E77/3 0 ns2340 ns001/0 تکرار

 12E19/7 **12E19/7 **10E57/7** تیمار
**

3796875 
ns 911 *0037/0 

C.V 4/2 4/2 77/0 0 6/3 5/2 

ns :درصد 1داری در سطح معنی**            درصد 5ح داری در سطمعنی*           دارعدم اختالف معنی 

 صفات            

 منابع تغییرات
 وریبهره آب مصرفی هزینه درآمد

کارایی مصرف 

 آب

 ns11E9 ns10E57/2 0 ns11774 ns0016/0 تکرار

 13E97/1 **11E57/5** تیمار
**

5062500 
**388353 **05/0 

C.V 4 3/2 0 5 7/4 
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 ها صفات مورد بررسی در مزرعه گندممقایسه میانگین -5جدول 

 صفات            

 

 روش

 درآمد (kg/haعملکرد )

(toman) 

 هزینه

(toman) 

آب 

 صرفیم
/ha3m 

 وریبهره
3/mtom 

کارایی

 آبمصرف
3kg/m کاه دانه 

 A9104748 A1454689 A5920 1292 B88/0 2707 5206 کاریهیرم

 A9064250 A1452524 A5920 1286 B88/0 2593 5083 نشاکاری

 B5952183 B1135771 B3670 1313 A94/0 1650 3460 سنتی

 
 خالصه جدول تجزیه واریانس مزرعه گندم و پنبه -6جدول 

 صفات            

 منابع تغییرات

 وریبهره آب مصرفی هزینه درآمد

 ns12E28/1 ns10E999/2 0 ns6076 کرارت

 13E7/3 **11E009/8 **421875 **139217** تیمار

C.V 4/2 65/1 0 78/2 

ns :درصد 1داری در سطح معنی**            درصد 5ری در سطح  دامعنی*           دارعدم اختالف معنی 

 
 و پنبهها صفات مورد بررسی در مزرعه گندم مقایسه میانگین -7جدول 

 صفات            

 روش

 درآمد

(toman) 

 هزینه

(toman) 

 آب مصرفی

(ha/3m) 

 وریبهره

(3toman/m) 

 A23633332 B5138669 A13340 A1386 کاریهیرم

 A24144250 A5658124 A13340 A1386 نشاکاری

 B17448650 C4489770 A13340 B946 سنتی

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

ش نشان داد در شرایط کمبود آب در دوره همپوشانی مراحل رشد گندم و پنبه )اردیبهشت و خرداد ماه(، نتایج این پژوه

کاری، از این شود در صورت مناسب بودن خاک مزرعه و تجربه کشت هیرمکه امکان آبیاری هر دو گیاه وجود ندارد توصیه می

مه خرداد(، نشا پنبه را به زمین اصلی منتقل نمایند. در این حالت روش کشت استفاده نمایند یا بعد از آخرین آبیاری گندم )نی

درصد افزایش پیدا  47وری مصرف آب )نسبت سود به آب مصرفی( در یک سال زراعی نسبت به روش کاشت بذری پنبه بهره

 کند.می

جویی در مصرف ان صرفهدیدگاه مدیران و کشاورزان نسبت به مصرف آب در حوزه کشاورزی متفاوت است. از دیدگاه مدیر

های کشاورز نیست. کشاورزی که پول حقابه خود را جویی در مصرف آب جزء اولویتآب در اولویت است اما صرفا صرفه

-جویی نماید و آب صرفهپرداخت کرده این انگیزه را ندارد که با استفاده از یک تکنیک مدیریتی در مصرف حقابه خود صرفه

جویی شده داخل چاه آب باقی بماند و یا در کف رودخانه جاری شود بلکه تمایل دارد از آب صرفهجویی شده در پشت سد یا 

شود برای دستیابی به اثرات جامع و کامل استفاده از نشاکاری عالوه بر بررسی در تولید درآمد استفاده کند.بنابراین پیشنهاد می
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جویی شده برای وی گیاه زراعی که قبل از آن کشت شده و از آب صرفهگیری شده گیاه نشا شده، تاثیرات آن بر رصفات اندازه

 آبیاری آن استفاده گردیده نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شود کاشت در پژوهش حاضر به دلیل وسعت کم زمین زراعی نشاها به صورت دستی به بستر اصلی منتقل شد پیشنهاد می

دستگاههای کارنده نشا مورد بررسی قرار گیرد. هر چند دستگاههای موجود در کشور نشا پنبه به صورت مکانیزه و با استفاده از 

 ظرفیت بیش از کاشت یک هکتار نشا در روز را ندارند.

( و برای شرایط حاکم بر منطقه 1کاری( در خاکی با خصوصیات ذکر شده )جدول کاری )نمکاشت پنبه به صورت هیرم

ل رشد گیاهان پاییزه و بهاره با یکدیگر همپوشانی دارند دارای چنین نتایجی است اجرای طرح که در آن قسمتی از مراح

 ها و مناطق دیگر تعمیم داده نشود.گردد نتایج این آزمایش برای خاکبنابراین پیشنهاد می
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Investigation of Transplanting and Wet Planting Cotton in Increasing Water Use 

Productivity (Case Study: North Khorasan Province) 

Hissien Jafari1 

Abstract 

In the cotton planting region of northern Khorasan (Iran), the late stages of growing season of 

autumn crops (wheat) are overlapping with the early stages of spring crops (cotton). The 

urgent need of both plants for irrigation during this period (cotton need it for emergence and 

deployment, and wheat need it to develop its the most sensitive stage of growth, the flowering 

stage). Limitation in water rights of farmers causes them to postpone the irrigation of wheat 

and use it for cotton. This reduces the wheat yield in the region. Using any technique that help 

to conquer irrigation overlap of two crops during this period is vital without reducing the 

yields.   

No need for cotton irrigation in the methods of wet planting of seeds and seedling planting 

can be used as a solution for this problem during this period. Accordingly, an experiment was 

carried out with three treatments and three replications in the form of strip plot in a 

randomized complete block design in the marginal lands of the Atrak River in the cropping 

season of 2016-2017. In each treatment, both wheat and cotton plants were cultivated. 

Treatments included: 1- Planting cotton as seed and cutting the irrigation of wheat (control). 

2- Cotton wet planting and 3- Planting the seedlings of cotton after the last irrigation of 

wheat. Saved water in irrigation of the corresponding wheat was used in cotton wet planting 

and seedling planting. The results showed that cotton wet planting and seedling planting, can 

increase water utilization efficiency 47% compared to seed planting method. 

Keyword: Cotton, Transplanting, Water Productivity, Wetplanting and Wheat 
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