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 چکیده

از آب،  نهیاستفاده به های از راه یکی. شود سبب میرا  یاز آب در بخش کشاورز نهیمنابع آب، ضرورت استفاده به تیمحدود

-ریو ز یسطح ای قطره یاریآب های ستمیس کارگیریب مقاله نیاست. در ا ینوار ای قطره یاریاز جمله آب یاریمدرن آب های روش یریکارگب

آبی  درصد نیاز 01و  01، 011اعمال سه تیمار با  اتتحقیق .گردد توصیه می نهایتأ وشده بررسی  عملکرد پنبه ر افزایشبه منظو سطحی

درصد  01و  01 ماریدو تمصرفی  حجم آبدر دو سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی،  یآب مصرف زانیبودن م کسانیبا داد نشان 

است که عملکرد محصول به  یدر صورت نیا د،یگرد جویی مترمکعب صرفه 0011و  0011 انزیبه م بیبه ترت ،درصد 011نسبت به تیمار 

ای  اعمال سیستم آبیاری قطره که با داشت شیدرصد افزا 3/1و  0/0 و کارآیی مصرف آب درصد کاهش 0/00و  0/03 زانیبه م بیترت

. عالوه بر این نسبت منفعت به هزینه سیستم یافتفزایش درصد ا0/00و  00ای سطحی به میزان  زیرسطحی نسبت به سیستم آبیاری قطره

. بنابراین استفاده از سیستم آبیاری است بیشترسطحی ای  درصد نسبت به سیستم آبیاری قطره 0ای زیرسطحی در حدود آبیاری قطره

جویی در مصرف آب و افزایش  رفهکاری مناسب برای ص تواند راه درصد نیاز آبی در کشت پنبه می 01ای زیرسطحی در قالب تیمار قطره

 سالی باشد. های خشك مصرف آب در دوره کارآیی

 مصرف آبکارآیی ای، عملکرد پنبه،  آبیاری قطره :هاي كلیدي واژه

 

 بیان مسئله
این  .(0)شکل  باشد مناطق خشك و نیمه خشك می ترین گیاه لیفی و یکی ازگیاهان مناسب برای کشت در مهم ،پنبه

 زائی در اشتغال ،کشی و روغن صنایع نساجیمین مواد اولیه أترین محصوالت کشاورزی است که عالوه بر ت از مهم گیاه

(. در بازار جهانی از میان پنج دانه روغنی مهم یعنی سویا، 0) کند مهمی ایفا می کشاورزی، صنعت و بازرگانی نقش های بخش

ویا در مقام دوم قرار دارد، زیرا پنبه منبع غنی از روغن و پروتئین است که آفتابگردان، پنبه، بادام زمینی و کلزا، پنبه بعد از س

  .(5)خود اختصاص داده است  درصد از کل مصرف الیاف جهان را به 50و تئین مورد نیاز دنیا ودرصد پر 0بیش از 

ای های آبیاری قطرهافزایش عملکرد پنبه با بکارگیری سیستم

 سطحی و زیرسطحی

 0کرانادر کوهی چلهن،   *0مهدخت ارجمند کرمانی
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 . گیاه پنبه1شکل

 

منابع آب امروزه کشاورزان را به سمت  کاهش (.0) باشد هزار هکتار می 001ور حدود کل سطح زیر کشت پنبه در کش

ست که در صورت استفاده صحیح از آب عالوه بر ا های آبیاری با راندمان باال سوق داده است. این در حالی استفاده از سیستم

های  های نیل به این اهداف کاربرد شیوه توان سطح زیر کشت را نیز افزایش داد. یکی از راه افزایش تولید در واحد سطح می

ای نواری است. استفاده از این سیستم عالوه بر کاهش مصرف آب، افزایش  جدید آبیاری مانند استفاده از سیستم آبیاری قطره

ای برای محصوالت مختلف  های آبیاری قطره (. در چند دهه گذشته امکان استفاده از روش3عملکرد محصول را در پی دارد )

های مرسوم  ای نسبت به روش شخص شده است در شرایط معینی روش آبیاری قطرهزراعی مورد بررسی قرار گرفته و م

 (. 0باشد ) آب آبیاری برای محصوالت مختلف میمیزان مصرف آبیاری قادر به کاهش 

در تگزاس شروع شد که افزایش عملکرد، بهره اقتصادی و کاهش  0805ای در زراعت پنبه از سال  آبیاری قطره

های  ( به بررسی اثرات دو ساله رژیم0118(. باسال و همکاران )0صول باعث گسترش این سیستم گردید )های تولید مح هزینه

نیاز درصد  011و  30، 01، 00مصرف آب در شرق ترکیه با چهار سطح آبیاری کارآیی و ای بر عملکرد مختلف آبیاری قطره

درصد نیاز آبی از لحاظ عملکرد در یك گروه آماری  30و  011نتایج تجزیه آماری تحقیق نشان داد که دو تیمار  پرداختند. آبی

و  011درصد نیاز آبی دارای بهترین جایگاه آماری و بعد از آن دو تیمار  30مصرف آب تیمار  کارآییچنین  اند. هم قرار گرفته

 ت پنبه نمودند.درصد نیاز آبی در کش 30محققین پیشنهاد اعمال تیمار  لذااند.  درصد نیاز آبی قرار گرفته 01

، 01سطح  5با اعمال  ای سطحی و زیرسطحی را های آبیاری قطره ، دو سال عملکرد سیستم(0113) کالفونتز و همکاران

سطوح نتایج تجزیه آماری نشان داد که عملکرد محصول در . کردندارزیابی  را بر عملکرد پنبهدرصد نیاز آبی،  001و  011، 01

و  011دو تیمار  دردر آبیاری زیرسطحی عملکرد که  داری نداشتند. در حالی سطحی تفاوت معنیدر آبیاری  مختلف نیاز آبی

جمله سطوح که رطوبت اضافی باعث افزایش رشد رویشی از  بدین علت. تر بود بیش درصد 001 درصد نسبت به تیمار 01

ن شرایط بزرگ شدن برگ تقدم بیشتری نسبت به در ای احتماالً ،کاهش پیدا کرده در نتیجه عملکرد برگ و ارتفاع گیاه شده و

درصد نیاز آبی در سیستم آبیاری  01و  01عملکرد پنبه در دو تیمار  چنین همرشد غوزه برای کربوهیدرات موجود دارد. 

 باشد.  سطحی میداری بیشتر از آبیاری  طور معنی زیرسطحی به
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 اورد معرفی دست 

 سطح سهتیمارها عبارتند:  .گردید  اجرا تکرار 0 های کامل تصادفی بابلوک این طرح به صورت اسپلیت پالت در قالب

سطحی و زیر  ای آبیاری قطره سیستم)سیستم آبیاری  دو وبه عنوان عامل اصلی  درصد نیازآبی کامل( 30و 011، 000 آبیاری) 

  ی خالص(.)نیاز آب دشاعمال ضریب گیاهی تعیین و نیاز آبی گیاه  به عنوان عامل فرعی (سطحی

 آبیاریسیستم اما در  ،گرفتنددر کنار ساقه گیاه قرار نوارهای دو جداره )تیپ(  سطحی ای قطرهسیستم آبیاری در 

اجرای سیستم  0شکل داده شدند. از سطح خاک قرار متری  سانتی 01 در عمق، جداره )تیپ( نوارهای دوزیرسطحی  ای قطره

 .دهد ای در مزارع پنبه را نشان می آبیاری قطره

  
 اي در مزارع پنبهسیستم آبیاري قطره. 2شکل 

 

 حصولمعملکرد  نیانگیم سهیمقاو درصد  01و  01، 011ای در مزارع پنبه با اعمال نیاز آبی  اجرای سیستم آبیاری قطره

رصد به د 0/03 و 0/00 در حدود یبا اختالف هکتار و در لوگرمیک 0000با عملکرد  یآب ازیدرصد ن 011 ماریکه ت دادنشان 

روند کاهش اعمال آب  ،یبه عبارت دبوعملکرد  نیباالتر یدارا یآب ازین درصد 01درصد و  01 یمارهاینسبت به ت بیترت

 . (0)شکل دوو بس با روند کاهش عملکرد محصول هم یاریآب

 

 
 یعامل اصل ماریعملکرد وش پنبه حاصل از اثر ت نیانگیم سهی. مقا3 شکل
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عملکرد محصول در  زانیم ،ای سطحی و زیرسطحی های آبیاری قطرهماریدر ت یآب مصرف زانیبودن م کسانی رغم علی

 نیا لی، دل(5)شکل  دوب تر شیدرصد ب 00در حدود  یسطح ینوار یاریآب ستمینسبت به س یرسطحیز ینوار یاریآب ستمیس

آب  میهرز و رساندن مستق های کنترل بهتر علف ر،یتبخ اهشک لیدل به  یرسطحیز یاریآب ستمیآن دانست که س توان یامر را م

 (. 0) شتعملکرد دا شیدر افزا یینقش بسزا شهیبه منطقه توسعه ر

 
 یعامل فرع ماریعملکرد وش پنبه حاصل از اثر ت نیانگیم سهی. مقا4 شکل

 

 
 . مزرعه پنبه در مرحله قبل از تولید وش پنبه5شکل 

 

 
 تولید وش در گیاه پنبه. 6شکل 
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لذا برای مقایسه  ،ای در محصوالت زراعی هزینه زیادی را در بر دارد که بکارگیری روش آبیاری قطره با توجه به این

(. در 0) استفاده شد اقتصادی میزان عملکرد مزرعه به ازای میزان آب مصرفی آن، از تکنیك اقتصادی نسبت منفعت به هزینه

محاسبه ینه هر تیمار را طبق دستورالعمل سه بین تیمارهای مختلف، الزم است که ابتدا نسبت منفعت به هزاین روش برای مقای

هایی که نسبت  تر از یك بود مردود شمرد، سپس تیمار بهینه را در آن کرده و هر تیمار را که نسبت منفعت به هزینه آن کم

نسبت  (.0) ها را دو به دو مقایسه کرد زینه اولیه مرتب ساخته و آنباشد، برحسب ه تر از یك می ها بیش منفعت به هزینه آن

 بود تر بیش ای سطحی درصد نسبت به سیستم آبیاری قطره 0ای زیرسطحی در حدود  منفعت به هزینه در سیستم آبیاری قطره

 .(3 )شکل

 
 درصد نیاز آبی 166و  06، 66 . نسبت منفعت به هزینه در تیمارهاي7شکل 

 

 . (0)شکل  ای سطحی بود تر از آبیاری قطره ی بیشای زیرسطح یی مصرف آب در سیستم آبیاری قطرهآکارچنین  مه

 
 آبیاري یی مصرف آب در تیمارهاي مختلفآ. مقایسه كار0شکل 

خشك کشور از یك سو و راندمان باالی سیستم   های مستمر و بحران آب در مناطق خشك و نیمه سالی با بروز خشك

زیرسطحی از سوی دیگر، در راستای استفاده بهینه از منابع آب کشور در بخش کشاورزی، استفاده از  أای خصوص هآبیاری قطر

 باشد. ای زیرسطحی ضروری می چون آبیاری قطره های با کارآیی باال هم روش
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 توصیه ترویجی 
نیاز  011توانند در تیمار  ان میکشاورزهای آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در کشت پنبه  سیستم با بکارگیری -0

د که عملکرد انشان د اتکیلوگرم در هکتار داشته باشند. تحقیق 0330و  0015آبی عملکرد خوبی را به ترتیب به میزان 

 500و  800، به ترتیب به میزان درصد نیاز آبی 011درصد نیاز آبی نسبت به تیمار  01و  01محصول ناشی از اعمال تیمارهای 

  .یافتم در هکتار کاهش کیلوگر

های مختلف میزان عملکرد محصول، آب مصرفی، کارایی مصرف آب و معیار اقتصادی نسبت  بررسی شاخص -0

 د:وب ای زیرسطحی بر سیستم آبیاری سطحی در کشت پنبه به دالیل زیر  منفعت به هزینه گویای برتری سیستم آبیاری قطره

کیلوگرم در هکتار بیشتر از سیستم  050ای زیرسطحی به میزان  آبیاری قطرهعملکرد محصول پنبه در تیمار سیستم  -

 .بودای سطحی  آبیاری قطره

درصد  05رغم یکسان بودن میزان آب مصرفی، حدود  علی ای زیرسطحیمصرف آب در تیمار سیستم آبیاری قطره -

 . بود ای سطحیتر از تیمار سیستم آبیاری قطره بیش

ای سطحی درصد نسبت به سیستم آبیاری قطره 0ای زیرسطحی در حدود نه سیستم آبیاری قطرهنسبت منفعت به هزی -

 .بود بیشتر

لتذا   ای زیرسطحی بر سیستم آبیاری سطحی در کشتت پنبته ارجحیتت دارد.   بنابراین استفاده از سیستم آبیاری قطره -0

 گردد. توصیه می ای زیر سطحی به کشاورزان در کشت پنبه بکارگیری سیستم آبیاری قطره
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