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سیمتمجایگزینگاوآهنبرگرداندارموردتوجهقرارگرفت.بهعلیت
خشکمالیهایبهوجودآمدهوبهمنظورجلوگیریازفرسیایشآبییو
-1استادیارپژوهشیبخشتصقیقیاتفنییومهندسییکشیاورزی،مرکیز
تصقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانخراسانرضوی،سازمان
تصقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،مشهد،ایران 
-2دانشیارپژوهشیبخشتصقیقاتعلومزراعی،مرکزتصقیقاتوآموزش
کشاورزیومنابعطبیعیاستانخراسانرضوی،سازمانتصقیقات،آمیوزش
وترویجکشاورزی،مشهد،ایران
(*-نویمندهممئول)Email: mohammad_2203@yahoo.com:
DOR: 20.1001.1.20087942.1400.15.2.1.3

بادیوکشاورزیبدونشخمبیرایاولیینبیارخیاکورزیحفیاظتی
معرفیگردید.درشرایطکنونیسالمتموادغذایی،حفیظطبیعیتو
مصیطزیمت،نگهیداریازمنیابعآبوصیرفهجیوییدرمصیرفآب
آبیاریوافزایشبهرهوریموردتوجهکشورهایپیشرفتهقرارگرفتیه
است(تاکیواسدی.)1388،تالشهایبشربرایتولیدغذامیارااز
مصیطزیمتغافلنمیودهاسیت.تیداوماسیتفادهازعملییاتزراعیی
متداولوآنهممتکیبرشخممداوم،بهویژهوقتییکیهبیاحیذف
کاملیاسوختنبقایایگیاهانزراعیتیوممباشید،موجیبفرسیایش
شیدیدخیاک(بیهعنیوانتنهیامنبییعتولییدمیوادغیذایی)مییشییود
).(Montgomery, 2007یکیازمعایبسیمیتمخیاکورزیراییج،
برگرداندنخاکودرمعرضهواقراردادن ییههیایزییرینخیاک
استکهباعی افیزایشسیهمتبخییرواتیالفرطوبیتمییگیردد.
خاکورزی مرسومنیزبهعلتعدمامکانمیدیریتبقاییایگییاهی،
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یسیازد(روزبیه،
شرایطمصیطیرابرایحفظرطوبتخاکفراهمنمی 
1378؛اسیییکندری1381،؛اسیییکندریوهمیییت.)1382،هیییدفاز
اتخاکورزیومدیریتبقایای

کشاورزیحفاظتیکاهششدتعملی
یباشیید.درای ینسیمییتم
گی یاهیدرقالییبیییکسیمییتمتنییاوبیم ی 
پسماندههایمصصولقبلیتماماًیاقممتیازآندرسط یانزدیک
سط خاکنگهداریمیشود.اینکیارباعی حفیظرطوبیتخیاک،
جلوگیریازشمتشویذراتخاکبراثرضیییرباتبیاراندراراضیی
شیبداروکاهشفرسایشآبیمیگیردد،همننیینکیاهششیدت
برهمزدنخاکدرسیمتمکشاورزیحفاظتیازخردشدنوجابجیایی
زییادذراتخیاکوپودرشیدنآنجلیوگیریکیردهوباعی کیاهش
فرسایشبادی میگردد.براییناسیااانتظیارمییرودکیهسیمیتم
کشاورزیحفاظتیبهسببکاهشعملیاتخاکورزیازییکسیوو
حفظبقایایگییاهیازسیویدیگیرسیببافیزایشبهیرهوریآبو
کاهشنیازآبآبیاریمصصیولشیود (Kaspar et al., 1990 and
).Guerif et al., 2001چییاجیوهمکییاران()1389درتصقیقییی
مختلفخاکورزی برمقدارآبمصرفی پنبیه وبهیرهوری

روشهای 

مصرفآبراموردبررسیقراردادند.نتایجاینتصقیقنشاندادکیه
اثرزیرشکنیرویحجمکلآبآبیاریاولوعمیقنفیوذریشیهبیا
احتمال%95معنیداراستولیرویدرصداستقراربوتیه،عملکیردو
بهرهوریمصرفآباثرمعنیدارینداشتهاست.همننیناثرفیاکتور
شخمرویحجمآبآبیاریبااحتمیال %99ورویعملکیرد،عمیق
ریشهوبهرهوریمصیرفآببیااحتمیال%95معنییداربیودوروی
درصداستقراربوتیهوحجیمکیلآبدرآبییاریاولاثیرمعنییداری
نداشتهاست.قادریفروهمکاران()1390روشهایمختلیفخیاک-
ورزیرارویسهرقمپنبهموردبررسیقراردادند.نتایجنشاندادکه
بینسیمتمهای مختلفخاکورزی اختالفمعنیداری وجودداشیت،
بهطوریکهدرکلیهارقامعملکردوش،طولشاخهرویا،تعدادشیاخه
رویاوزایا،ارتفاعبوتهوتعدادقیوزهدرسیمیتمخیاکورزیچییزلو
دیمک(خاکورزیحفیاظتی)بیشیترازتیمیارخیاکورزیمرسیومو
بدونخاکورزیبود.سرداروهمکاران()1393اثر روشهای مختلف
خاکورزی و کنترل علفهای هرزرا بر عملکرد پنبهبررسیینمودنید.
نتایجاینتصقیق نشان داد که بیین روشهیای خیاکورزی اخیتالف
معنیداری وجود داشت بهطوری که عملکرد وش ،طول شیاخه روییا،
تعداد شاخه رویا و زایا ،ارتفاع بوته و تعداد قوزه درروش کمخاکورزی
و روشبیخاکورزی بیشتر از روشخاکورزی مرسیوم بیود.فاضیل
نیاریوهمکاران()1393بامقایمه فنی برخی روشهای خاکورزی
حفاظتی در تولید پنبهنتیجهگرفتندکهبیشترین عملکیرد مصصیول،
بیشترین مصرف سوخت و کمترین ظرفیت مزرعهای مربوط به تیمیار
روشمتداول منطقه بود .تیمار فقط دوبار دیمک با مصیرف کمتیرین
سیوخت بیا عملکیرد نهیایی  2455کیلیوگرم در هکتیار در رتبیه دوم
قرارگرفت.بیشترین کاهش مقاومت خاک در تیمارهای شامل گاوآهن

چیزل به دلیل عمق بیشیتر خیاکورزی اتفیا  افتیاد .بنیابراین بیا در
نظرگرفتن کلیهعوامل ،یک سیمتم کیمخیاکورزی شیامل چییزل و
دیمک میتواند به عنوان جایگزین بجای عملیات خاکورزی مرسیو م
منطقه در کشت پنبهپیشنهاد گردد.مصمدیوافضیلینییا()1397بیا
مقایمهاقتصادیخاکورزیحفاظتیباخاکورزیمرسیومدرتنیاوب
گندم-پنبه نتیجهگرفتندکیه عملکیردگنیدموپنبیهدرتیمیارهیای
مختلفخاکورزیدراکثرسالهاییکهتصقیقادامیهداشیتهاسیت،
ی-
اختالفمعنیداریباهمنداشتند .روشهیایکیمخیاکورزیوبی 
خاکورزی،درمقایمهباخاکورزیمرسوم،هزینههیایتولییدرابیه
ی-
ترتیب5و10درصدکاهشدادهاند.روشهایکمخاکورزیوبی 
خاکورزی،درمقایمهباخاکورزیمرسیوم،مصیرفسیوخترابیه
ترتیببهمیزان60و77درصدکاهشدادهانید.درروشهیایکیم-
خاکورزیوبیخاکورزیظرفیتمزرعهایموثرافزایشچشمگیری
داشت،بهطوریکهزمانعملیاتتهیهزمیندرمقایمهباخاکورزی
مرسومبهترتیب62و74درصدکاهشیافتهاست.ارزشفعلیبازده
برنامهایدرروشخاکورزیمرسوم(53662هزارریال)نمیبتبیه
ارزشفعلیبازدهبرنامهایدرروشهایکمخاکورزی(46379هیزار
ریال)وبیخاکورزی(38149هزارریال)بیشیترینمقیداراسیت.بیا
لصاظکردنمجموعهایازعواملدرتصیمیمگییری،او ً عملکیرددر
واحدسیط (،)0/312هزینیهتولیید( )0/221ومصیرفآب()0/219
بیشترینوزنرادرتصمیمگیریکشاورزاندرانتخیابشییوهخیاک-
ورزیدارندوثانیاسیمتمهایخاکورزیحفاظتیدراولویتبا تری
قراردارند.افضلینیاوهمکاران()1397تأثیر روشهیای خیاکورزی
حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد پنبهدر تناوب پنبیه-
ی
گندمرابررسینمودند.نتایجاینتصقییقنشیاندادکیهروشهیا 
ی
خاکورزی اثر معنیداری بر حفظرطوبت در خاک داشتند بیه طیور 
که تیمارهای بیخاکورزی و کمخیاکورزی نمیبت بیهخیاکورزی
مرسوم ،مقیادیر رطوبیت خیاک رابیه ترتییب15/22و5/47درصی د
افزایش دادند .روش خاکورزی اثر معنیداری بر نفوذ تجمعیی آب در
ی
خاک ،پایداری خاکدانهها وعملکرد پنبیه نداشیت .مقایمیه اقتصیاد 
تیمارهای خیاکورزی نییز نشیان داد کیه خیاکورزی مرسیوم دارای
ک-
بیشترین بازده اقتصادی بودو روشهای کمخیاکورزی و بییخیا 
ش-
ورزی در رتبههای بعدی قرار داشتند ،هر چند تولید تصت همیهرو 
های خیاکورزی اقتصیادی(دارای سیود) بیود .بنیابراین ،چناننیه در
جایگزینی خاکورزی مرسوم با خاکورزی حفیاظتی در منیاطق گیر م
استانفارا مدیریتمناسب اعمال شود ،میتوان از مزایای این روش
در کشت پنبه استفاده نمیود.خلیلییاندراییا تمتصیدهپینجتیمیار
زل،کولتیواتیور مزرعیه،
خاکورزی شیاملگیاوآهن برگیرداندار،چیی 
لنهباریکرابرایپنبهمقایمهکردنید.رطوبیتخیاکو
دیمکوبی 
شاخصمخروطخاکقبلوبعدازخاکورزیوبعدازبرداشتتعیین
جنشاندادکهشخمباگاوآهنبرگیردانداروچییزلازنظیر

شد.نتای
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آماریعملکردیکمانیداشتندوعملکردآنها%45ازسهتیماردیگیر
بیشتربود ).(Khalilian, 1983آمدوهافیار گیزارشکردنیدکیهدر
کاربهشخمهایعمیقاعتقاددارنددرحالیکیه

سودانکشاورزانپنبه
هیچتاییدعلمیبرایاینندارند.تصقیقاتیکهدرایینزمینیهانجیام
شده،نشاندادهاستکهخیاکورزیکیمعمیقوکیمخیاکورزیاز
مرسوموخاکورزیعمیقسودآورتراست (Ahmed and

خاکورزی

).Haffer, 1993پروزی و همکارانبیان کردندکه از نظر اقتصیادی
سیمتمهای کمخاکورزی و بیخاکورزی اگر چه عملکرد مصصول
را به مقدار کمی کاهشمیدهند ولی سود ناخیالص را در مقایمیه بیا
خیاکورزیمتیداول افیزایش داده و ییا اقیل ثابیت نگیه میی-
دارند ).(Peruzzi et al., 1996شاوبوهمکیارانکیاهشعملکیرد
10درصدی،ایشا وهمکاراندرپاکمتانوپتگریووجونز درآمریکا
کاهشعملکرد 11درصدیپنبیهتصیتسیمیتمبییخیاکورزیدر
مقایمهباخاکورزیمتداولراگزارشنمودند.همننینسودمندیو
بهبودعملکردپنبهدرشرایطیکهبقایایمصصیولقبلییحفیظشیده
بود،بیشترازشرایطیبودکهبقایاحذفشدهبودنید.یکییازد ییل
اصلیافزایشعملکرددرسیمتمکشاورزیحفاظتینمبتبهشیرایط
متداولافزایشمادهآلیخاکبود (Schwab et al., 2002, Ishaq
).et al., 2001 & Pettigrew and Jones, 2001درمطالعهدیگیر
کهتوسطبالسیوراویندارانطی5سالانجامشد،مشیاهدهگردیید
کهعملکردپنبهدرسهسالاولدرسیمتمخیاکورزیحفیاظتیبیه
طورمعنیداری بیشترازخاکورزیمرسومبیود،درحیالیکیهدردو
سالآخرعملکردپنبهدرسیمتمخاکورزی حفاظتی معادلباخاک-
ورزیمرسییومبییود ).(Blaise and Rvindran, 2003باکییتو
همکاران نیزگزارشنمودنددریکآزمایشطو نیمیدتودرطیی
پنجسالعملکردپنبهبهمیزان5تیا%11تصیتسیمیتمکشیاورزی
حفاظتیبیشترازسیمتممتیداولخیاکورزیبیود (Boquet et al.,
).2004بالکوموهمکیارانتصیتشیرایطفارییابوبیررویخیاک
سیلتی-لومدرآمریکاگزارشنمودندکهعملکردپنبهدرشرایطبی-
خییاکورزینمییبتبییهخییاکورزیمتییداول%13افییزایشداشییته
است ).(Balkcom et al., 2006نتایجآزمایشاتطیو نیمیدتدر
مکزیک(گوارتزوهمکاران وسایریوهابز)چهدرشرایطدیموچیه
فاریابنشاندادعملکردگنیدمدرسیمیتمبییخیاکورزیبیشیتراز
خیاکورزیمتیداولبیود (Govaerts et al., 2006 & Sayre and
) .Hobbs, 2004رایتوهمکاراناظهارداشتندکهعملکردپنبیهدر
سیمتمکم خاکورزیدرمقایمهبیاخیاکورزیمرسیومبیشیتربیود
).(Wright et al., 2005تورسیانفگیزارشنمیودکیهتیمارهیای
کشاورزیحفاظتیمشتملبرخاکورزیحدواسط،)IT(1پشتههیای

دائمی)PB(2وبیخاکورزی)ZT(3برایدرصدسبزپنبهمناسبتیر
ازخییاکورزیمتییداول)CT(4بییود.ازاییینتصقیییقکییهدرتاشییکند
ازبکمتانانجامشدهنتیجهگیریشدکهدرشرایطفاریابنیزدرصید
سبزپنبهدرشرایطکشاورزیحفاظتیبیشترازسیمتممتیداولبیوده
است) .(Tursunov, 2009ورهالمتوهمکاران درتصقیقیبهایین
نتیجهرسیدندکهعملکردوشپنبهتصتسیمتمکشاورزیحفیاظتی
بیشیترازسیمیتممتیداولبیودهاسیت).(Verhulst et al., 2010
افضلینیا و همکارانبا بررسیاثر خاکورزی حفاظتی در کشت پنبیه
دریافتند کهخاکورزی حفاظتی در مقایمه با خاکورزی مرسوم،باع
کاهش عملکرد پنبه به میزان15/7درصدمییشیود (Afzalinia et
).al., 2011سینگوهمکاران اظهارداشتندعملکردپنبیهدرتیمیار-
هایپنبهبدونخاکورزیوپنبهباخاکورزیمتداولمشابهبود،اما
ازنظرآمارینمبتبهگندمباخاکورزیمتداولبا تربود.بیهطیور
متوسطوقتیکهپنبهبدونخاکورزییاگندمباخاکورزیمتیداول
کشتگردید،عملکردوشپنبیهدرسیال2012و2013بیهترتییب
9/25و9/06درصدبا تردرمقایمهباگندمباخاکورزیمتیداولو
پنبهباخاکورزیمتداولبود.دلیلعمدهعملکیردبیا تروشپنبیه،
تعدادبرداشتبیشترنمبتبهگندمباخاکورزیمتداولبیودهاسیت.
روندمشابهدرعملکردگندمنیزمشاهدهشد.میانگینعملکیردگنیدم
کاشتهشدهبابذرپاشبعدازپنبهبدونخاکورزیوپنبیهبیاخیاک-
ورزیمتداولبهترتیب18/5و33/6درصدبا ترازگندمبیاخیاک-
ورزیمتداولبودهاستکهدلیلعمدهآنیرامییتیواندردرجیهاول
کاشتبهموقعگندمدانمت.ازطرفدیگیرنتیایجآزمایشیاتکوتیاه
مدت(2تا4سال)متفاوتبودهاست) .(Singh, et al., 2013مینل
وهمکاراندرتصقیقیطی12سالبیابررسییسیمیتمهیایشیخم
حفاظتیدرکشتپنبهبهایننتیجهرسیدندکههزینههیایشیخمدر
کشاورزیحفاظتینمبتبهروششخممرسوم70،د ردرهرایکر
کاهشمییابد.ایندرحالیاستکهعملکردپنبهنییزدرکشیاورزی
حفاظتینمبتبهروششخممرسومازنظرآمیاریافیزایشمعنیی-
داریداشتهاست).(Mitchell et al., 2012دوکوتیاوهمکیاراندر
تصقیقیاثراتخیاکورزی،میدیریتبقاییایگییاهیومقیدارکیود
نیتروژن برعملکردوبهیرهوریآبپنبیه،گنیدمزممیتانهوذرتدر
تناوبدوسالهتصتکشاورزیحفاظتیدرمقایمهباروشهایشخم
معمولکشاورزانراموردبررسیقیراردادنید.بیراسیاانتیایجایین
تصقیق،عملکرد،اجزایعملکردوبهرهوریمصیرفآبپنبیهتصیت
تاثیرخاکورزیقرارنگرفت.اماعملکردگنیدموذرتدرکشیاورزی
حفاظتینمبتبهروشمرسوموسنتیبیهترتییب12و42درصید
افزایشیافتوبهرهوریمصرفآبهم،درگنیدم27ودرذرت84

1- Intermediate technology

2- Permanent beds
3 - Zero tillage
4- Conventional tillage
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درصدافزایشداشت.ازطرفیدیگیرمصیرفآبهیمدرکشیاورزی
حفاظتینمبتبهروشسنتیدرگنیدموذرتبیهترتییب11و23
درصدکاهشیافت.وقتیکهمقدارکودنیتیروژنازسیط صیفربیه
مقدارمتوسطافزایشیابد،افزایشقابلتوجهیدرعملکیردوبهیره-
وریمصرفآبهرسهمصصولبوجودخواهدآورد.اماافزایشکیود
نیتروژنازسط متوسطبهسط زیادهیمدرکشیاورزیحفیاظتیو
همکشاورزیمعمول،افزایشناچیزیدرعملکردوبهرهوریمصرف
آبهرسهمصصولداشت.لذااثرمثبتکشاورزیحفاظتیومدیریت
بقایابرعملکردوبهرهوریمصرفآبگندموذرتوعدمتأثیرمنفی
برعملکردپنبهنشاندادکهکشیاورزیحفیاظتیومیدیریتبقاییاو
کاربردمناسبمقدارکودنیتروژنجایگزینمناسبیبیرایروشهیای
کشاورزیمرسوموناپایداردرمناطقخشکمیباشد.به شرطاینکیه
دردرازمییدتاسییتفادهشییوند).(Devkota et al., 2013دااو
همکارانعملکردوسوداقتصادیپنبهراتصتکشاورزیحفاظتی(در
مقایمهباکشتمرسوم)درتناوبزراعیگندم–پنبهمیوردبررسیی
قراردادند.نتایجدوسالآخرآزمایشآنهانشاندادکهدرکرتهای
تصتکشتبمترپهن(بدونجویوپشته)بیدونشیخمبیابقاییای
گیاهیدرمقایمهباکرتهایبدونشخمتصتکشتجویوپشیته
وبدونبقایایگیاهیوکرتهایباشخمسنتیوبمترصافبیدون
بقایایگیاهی،میانگینعملکردبذرپنبهبهترتیب24و51درصیدو
بازگشتخاصسرمایهبهترتیب36و13درصیدبیشیتربیودهاسیت
).(Das et al., 2014عبااوهمکاراندرتصقیقییدیگیربیهایین
نتیجهدستیافتندکهبرایبهبیودعملکیردوکیفییتپنبیه،باییداز
فناوریبیخاکورزیاستفادهشود .همننینآنهاتوصیهکردنیدکیه
بایدمطالعهبیشتریبرای ارزیابی بیخاکورزیبیهعنیوانفینآوری
بالقوهدرمناطقمختلفبااقلیمهایمختلفدرسراسردنیاانجامشود
) .(Abbas et al., 2016درسالیاناخیرسرمایهگذاریهاییدررابطه
بااستفادهازسامانههایآبیاریتصتفشاردرمناطقمختلیفکشیور
انجامشدهکهموجببهبودنمبیبهرهوریمصرفآبشدهاست،اما
تغییرسیمتمزراعیازمتداولبهکشاورزیحفاظتیمییتوانیدنقیش
مهموموثریدرکاهشمصرفآبوافزایشبهیرهوریمصیرفآن
داشتهباشد.ازاینروانجامفعالییتهیایتصقیقیاتیدرایینزمینیهاز
اهمیتبمیاریبرخورداراست.بههمینمنظوردرتصقیقحاضرتاثیر
روشهای کشاورزی حفاظتی بههمراهحفظمقادیرمختلفیازبقایای

گیاهیدرسط خاکدرمقایمهباروشمتداولکشتبرعملکیردو
بهرهوریمصرفآبدرتناوبزراعیپنبه-گنیدمدرمنطقیهمعتیدل
خراسانرضویموردبررسیقرارگرفیت.لیذا هیدف از اجیرای ایین
تصقیق ،بررسی اثر ارکان اصلی کشاورزی حفاظتی(حداقل جابجیایی
خاک و حفظ بخشی از پوشش بقایا)و درصدآب مصرفی بر عملکرد و
بهرهوری آب پنبه و در نهایت ،در صورت سودمندی تاثیر تیمیارهیای
مورد بررسی ،کمکدر جهت توسعه این راهکیارهیا در عرصیه تولیید

مصصو تزراعی در نظام کشاورزی کشور بودهاست .


مواد و روشها
بهمنظور تعییناثرکشاورزیحفیاظتیبیرمییزانعملکیردوش،
حجمآبمصرفیوبهرهوریآبمصرفیپنبهدرتناوببیاگنیدمدر
منطقهگناباد،آزمایشیدرقالبطرحکرتهایدوبارخردشده برپایه

بلوکهایکاملتصادفیباسیهتکیرارانجیامشید.ایینآزمیایشدر
ایمتگاهتصقیقاتیگنابادباعیرضجغرافییایی34درجیهو22دقیقیه
شمالیوطولجغرافیایی58درجهو45دقیقهشرقیوارتفیاع1060
مترازسط دریا،بامیانگینبارندگیسالیانه160میلیمتردرتنیاوب
زراعیپنبه-گندمدرسال1394اجراشد .زمبیهذکیراسیتایین
آزمایشبخشیازیکطرحتصقیقاتی 5سیاله()1391-1396اسیت
کهدرقالبتناوبزراعیگندم-گندم-جو-پنبه-گنیدمدرایین
منطقهاجراگردید.اینپژوهشباسهفاکتور:الف-روشخیاکورزی
درسهسط (بدونشخم،شخممتداولوشخمکیاهشیافتیه)ب-
مدیریتبقایادرسهسط (بدونبقایا،حفظ30درصیدبقاییاوحفیظ
60درصدبقایا)ج-مقادیرآبآبیاریدرسیهسیط (75،50و100
درصدنیازآبآبیاری)انجیامشید.تیمیارروشخیاکورزیدرکیرت
اصلی،تیمارمدیریتبقایادرکرتفرعیوسطوحمختلفآبآبیاری
بهصورتوزنیی
درکرتهایفرعیقرارگرفت.علتاینکهمقداربقایا 
وکمریازموادبیولوژیکباقیماندهدرنظرگرفتهشدهایناستکه
او ًمقدارمادهخشکگیاهانموردکشتدرتناوب،بایکدیگرتفاوت
داردثانیاًدرسالهایمختلفنیزبراییکگیاهمقیدارمیادهخشیک
تفاوتپیدامیکند.زمینآزمایشقبلازکاشیتبیهصیورتدقییقو
کاملتمطی شدوبقایایمصصولقبلیبراسااتیمارهایتعرییف
شدهدرتصقیق،درهرقطعهمنظورگردید.بهمنظوراعمالتیمارهیای
خاکورزیازادواتیازجملهگاوآهن،دیمیکولیولراسیتفادهشیدو
برایکشتممتقیمپنبهازبذرکارکشتممتقیممدلبرزگیرهمیدان
استفادهشد.همننینازرقمرایجوتجارتیپنبیهبیهنیامخیردادکیه
مناسبمنطقهاست،استفادهشد.پنبهدرتاریخ94/3/25بامیزانبذر
بهصیورت
50کیلوگرمدرهکتار(بدونکرک)کشتشد.روشکشت 
ممط وفاصلهخطوطکاشت50سانتیمتردرنظرگرفتهشد.پساز
سبزشدن بوتههاعملیاتتنککردن انجامگردید.مراقبتهایزراعی
واستفادهازکود سرکبراسااعیرفمعمیولمنطقیهانجیامشید.
مقادیرکودپتاسیموفمفرویکسیومنیتیروژنموردنییازبیراسیاا
یمانیدهکیود
آزمونخاکقبلازکاشتبهزمیندادهشد.دوسومباق 
نیتروژندرطولدورهرشدبهصورتسرکبیهگییاهپنبیهدادهشید.
مقدار120کیلوگرمکودنیتیروژنخیالصازمنبیعاوره(ییکمرحلیه
بهصورتپایهودومرحلیهبیهصیورتسیرک)و75کیلیوگرمفمیفر
خالصازمنبعسوپرفمفاتتریپلبهعنوانکیودپاییهاسیتفادهشیده

اثر رژیمهاي مختلف آبياري ،بقایا و خاکورزي بر عملكرد ،اجزاي عملكرد و بهرهوري مصرف ...

است.کلیهعملیاتزراعی زمازقبیلمبارزهباعلفهایهرز،آفیات
وبیماریهادرطولفصلرشدبهطیوریکمیانودرزمیانمناسیب
برایتمامتیمارهااعمالشد.درهرکرتبرایهرتیمار5پشیتهبیه
طول50مترزیرکشتقرارگرفت.آبیاریبیاروشقطیرهاینیواری
(تیپ)بافواصلخروجی30سانتیمتروباآبدهی8لیتردرساعتدر
هرمترطولانجامگردید.دراینروشبرایهرپشتهیکخطلولیه
تیپدرنظرگرفتهشد.دراینتصقیقازروشآبییاریقطیرهایبیه-
عنوانیکابزارمناسبجهتتوزیعیکنواختواندازهگیریدقیقآب
استفادهشد،ولیدورآبیاری(برمبنایآبیاریشییاری)ثابیتو8روز
بهمنظورایجادشرایطممیاوی
درنظرگرفتهشد.دونوبتاولآبیاری 
درجوانهزنیودرصدسبزمزرعه،بهصورتیکنواختانجیامگردییدو
تیمارهای سطوحمختلفآبدرپنبیهازنوبیتسیومآبییاریاعمیال
شدند.ازآنجاییکهدرمصلاجرایتصقیقایمتگاههواشناسیوجیود
نداشت،نیازآبیودرنتیجهاعمالتیمارهایآبیاریبراساامقیادیر
ارائهشدهدرسندملیآبکشورصورتگرفت.سپسبراسیاا،50
75و100درصدنیازآبآبیاری،تیمارهیایسیطوحآبییمصاسیبهو
اعمالگردید.حجمناخالص آب موردنیاز(برحمب لیتر) در هیر نوبیت
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آبیاری بر اساا جدول عمق ناخالص آب آبییاری و بیاتوجیه بیه دور
آبیاری ،مماحت هر کرت و تیمار درصید آبآبییاری بیهدسیت آمید.
بهوسیله کنتور حجمیاندازهگیری آب نیز با دقت کنترل می-
همننین 
گردید .زم به ذکراست که راندمان آبیاری در روش آبیاری اسیتفاده
ن،
شده دراین تصقیق 90 ،درصد منظور شده است(کرباسی وهمکیارا 
.)1379مصصولپنبیهدرتیاریخ  94/8/18برداشیتگردیید.پیساز
برداشت مصصول،مییزانعملکیرد،حجیمآبمصیرفی وبهیرهوری
مصرفآب(عملکردبهازایواحدآبمصرفی)وخصوصییاتزراعیی
نوبااستفادهازنرمافزارMSTAT-Cمورد

مصصولدرهرتیمارتعیی
تجزیهوتصلیلآماری قرارگرفت.برایمقایمهمیانگینهاازآزمیون
استفادهشد.درنهایتدرزمینهصرفهجوییاحتمیالیدرمییزان

LSD
آبمصرفیدرنتیجهتغییرسیمتمکشاورزیازمتداولبهحفیاظتیو
تعیینبهترینحجمآبمصرفیدرمنطقهگنابادنتیجهگیریبهعمل
آمد.مشخصاتفیزیکییوشییمیاییخیاکمصیلانجیامتصقییقدر
جدول1آمدهاست.عمقناخالصآبیاریدرهرنوبیتآبییاریبیرای
مصصولپنبه(بدوناحتمابخاکآب)درجدول2درجشدهاست .



جدول  -1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
عمق الیه

درصد ذرات خاک

بافت

)(cm

شن

سیلت

رس

خاک

 0-30
 30-60

 37
 35

 35
 40

 28
 25

لومرسی 
لوم 

هدایت

اسیدیته گل

الکتریکی

اشباع

)(dS/m

 7/7
 7/8

 4/21
 4/30

درصد

فسفر

پتاسیم

کربن

قابلجذب

قابلجذب

آلی
 0/37
 0/32

)(mg/lit

)(mg/lit

 8/8
 6/4

 219
 179

جدول  -2عمق ناخالص آبیاری در هر نوبت برای محصول پنبه (بدون احتساب خاک آب)
تاریخ آبیاری
94/3/27
94/4/4
94/4/12
94/4/20
94/4/28
94/5/5
94/5/13
94/5/21
 94/5/29
 94/6/6
 94/6/14
 94/6/22
 94/6/30
 94/7/7
 94/7/15
جمع 

عمق ناخالص آب آبیاری )(mm

تیمار  50درصد
16/5
22/5
31/4
36/8
36/6
35/3
37/1
40/9
37/0
32/5
28/2
23/6
18/2
14/0
11/6
 422/2

تیمار  75درصد
24/7
33/7
47/1
55/3
54/9
52/9
55/7
61/3
55/5
48/8
42/3
35/3
27/3
21/0
17/3
 633/1

تیمار  100درصد
32/9
44/9
62/9
73/7
73/3
70/6
74/2
81/8
74/0
65/0
56/4
47/1
36/4
28/0
23/1
 844/4

نیتروژن کل
)(%

 0/065
 0/059
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میزانمصرفآبدرتیمارهایمختلفسطوحآبیاریبااحتمیاب
دونوبتآبیاریاولیه(مجموعاًبهمیزان645مترمکعبدرهکتارویا
بهعمق64/5میلیمتر)کهبهمنظورایجادشرایطمماویدرجوانهزنی
ودرصدسبزمزرعهبهصورتیکنواختانجامشده،درجدول3آمیده
است.درشکل1تصیویریازمصیلاجیرایآزمیایشودرشیکل2
دادهشدهاست .
یش 
شماتیکاجرایآزمایشنما 


نتایج و بحث
نتایجتجزیهواریانسعملکردمصصولوشپنبهوتعدادقوزهبیاز
وبمتهپنبهدرجدول4نشاندادهشدهاست.براساااطالعاتاین


جدول،اثرتیمارآبیاریدرسط %1برعملکردوش،تعدادقوزهبازو
بمتهوبهرهوریمصرفآبپنبهمعنیدارشد.برهمکنشتیمیارهیای
خاکورزی×بقایا×آبیاریدرسط %1بربهرهوریمصرفآبودر
سط %5برعملکردوشپنبهمعنیدارشد .

جدول  -3حجم آب مصرفی محصول پنبه
سطح آب آبیاری
50درصدنیازآبآبیاری) (I50
75درصدنیازآبآبیاری) (I75
100درصدنیازآبآبیاری) (I100

3

حجم آب مصرفی )(m /ha

 4859
 6976
 9088



شکل  -1تصویری از محل اجرای آزمایش
جدول  -4جدول تجزیه واریانس دادهها
تعداد قوزه بسته
تعداد قوزه باز
عملکرد وش
درجه آزادی
منابع تغییرات
 31/211ns
 16/128ns
 713653/716ns
2
تکرار 
 19/133ns
 548/170*  14744883/309 ns
2
خاکورزی 

 8/886
 62/614
 3871229/716
4
خطا 
 2/863ns
 3/079ns
 1700614/235 ns
2
بقایا 
 3/545ns
 13/287ns  1123713/901ns
4
خاکورزی×بقایا 

 2/808
 25/870
 1538368/698
 12
خطا 
** 0/133
** 2/845
** 1982186/864
2
آبیاری 
 0/016ns
 0/118ns
 86564/364ns
4
خاکورزی×آبیاری 
 0/008ns
 0/068ns
 262985/985ns
4
بقایا×آبیاری 
 0/010ns
 0/045ns
* 116133/093
8
خاکورزی×بقایا×آبیاری 
 0/009
 0/076

 36
خطا 
 4/0
 3/34
 17/06
ضریبتغییرات( )%
یدار 
یداردرسط آماری%5و%1وغیرمعن 
*و**و nsبهترتیبمعن 

بهرهوری مصرف آب
0/018
0/338ns
 0/090
0/043ns
0/025
 0/033
** 0/077
**0/010
**0/006
**0/006
 0/003
 18/08
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بیشترینتعدادقوزهبمته(8/585عیدد)ازتیمیاربییخیاکورزیبیه
دستآمد.البتهبینتیمارهیایمختلیفخیاکورزیازنظیرعملکیرد
وش،تعدادقوزهبمتهوبهرهوریمصرفآباختالفآمیاریمعنیی-
داریوجودنداشت.امااثرتیمارهایمختلفخاکورزیبرتعدادقوزه
بازدربوتهمعنیدارشد(جدول .)5

اثر خااکورزی بار عملکاردب بهارهوری مصارف آب و برخای
خصوصیات پنبه

نتایجنشاندادکهبیشترینعملکردوشپنبه(بیهمییزان2837
کیلوگرمدرهکتار)،تعدادقوزهباز(13/08عدد)وبهیرهوریمصیرف
آب(0/425کیلییوگرمدرمترمکعییب)ازتیمییارخییاکورزیمتییداولو


جدول  -5اثر خاکورزی بر عملکردب بهرهوری مصرف آب و برخی خصوصیات پنبه
تعداد قوزه باز در بوته
 13/08 a
 4/156 b
 7/544 ab
 5/979

تیمار خاکورزی
خاکورزیمتداول 
کمخاکورزی
خاکورزی 
بی 
کمتریناختالفمعنیدار( )LSD 5%


اثر مقادیر بقایا بار عملکاردب بهارهوری مصارف آب و برخای
خصوصیات پنبه

اثرمقادیربقایابرعملکردوشپنبه،تعیدادقیوزهبیاز،بهیرهوری
مصرفآبوتعدادقوزهبمتهمعنییدارنشید.امیابیشیترینعملکیرد
وش،تعدادقوزهبازوبمتهوبهرهوریمصرفآبپنبهازتیمارحفیظ
%60بقایاحاصلشدکهالبتهازنظرآماریاختالفمعنییداریبیین
سطوحمختلفبقایامشاهدهنشد .
اثر سطوح آب آبیاری بر عملکردب بهرهوری مصرف آب و برخی
خصوصیات پنبه

بیشترینعملکردوشپنبهبهتیمارآبیاریکامل(%100نییازآب


آبیاریگیاه)اختصاصیافتکهباتیمارکمآبیاری(تیأمین%75نییاز
آبآبیاری)ازتفاوتآماریمعنیداربرخوردارنبود.اعمالتیمارآبیاری
%50موجبشدعملکردوشپنبهبهمیزان29/7درصیدنمیبتبیه
تیمارآبیاری(%100شاهد)بهطورمعنیداریکاهشیابد(جیدول.)6
کاهشعملکردناشیازاعمیالتیمیار%75آبییاریفقیطحیدود3/3
درصدبودکهبهلصاظآماریغیرمعنیداروناچیزبود.اماصرفهجویی
درمصرفآبحدود2100مترمکعبدرهکتاردرتیمیارتیأمین%75
نیازآبآبیارینمبتبهتیمیارتیأمین%100نییازآبآبییاریاتفیا 
افتادهاست(جدول.)3همننینبیشترینتعدادقوزهبازوبمتهپنبهو
کمترینمقداربهرهوریمصرفآبازتیمارآبیاریکاملحاصیلشید
(جدول.)6

جدول  -6اثر سطوح آب آبیاری بر عملکردب بهرهوری مصرف آب و برخی خصوصیات پنبه
تیمار آبیاری
)(I100
)(I75
)(I50
کمتریناختالفمعنیدار( LSD

 )5%

عملکرد وش پنبه

تعداد قوزه باز در

تعداد قوزه بسته در

)(kg/ha

2188a
 2117a
 1687b

بوته
 8/489a
 8/404a
 7/889b

بوته
 2/404a
 2/387a
 2/275b

0/241c
0/303b
0/347a

 188/1

 0/152

 0/0524

 0/030


بیشترینعملکردوشپنبهوتعدادقوزهبیازپنبیهازبیرهمکینش
تیمارهایخاکورزیمتداول×حفظ%30بقاییا×آبییاریکامیلبیه
دستآمدکهالبتهعملکیردوشایینبیرهمکینشبیابیرهمکینش
خاکورزیمتداول×حفظ%60بقایا×%75نیازآبیتفاوت
تیمارهای 
آماریمعنیدارینداشت.همننیندرتیماربیخیاکورزیبیشیترین
عملکردوشپنبهبهترتیبازتیماربیخاکورزی×حفظ%60بقاییا

بهرهوری مصرف آب
3

) (kg/m

×سط آبیاری2568(%75کیلوگرمدرهکتار)وتیماربیخاکورزی
× حفظ%60بقایا×سط آبیاری2339(%100کیلیوگرمدرهکتیار)
بهدستآمد.اینمیزانعملکردوشپنبهدرمقایمهبابیرهمکینش
تیمارخاکورزیمتداول×حفظ%60بقایا×سیط آبییاری%100و
همننینبرهمکنشتیمارخاکورزیمتیداول×حفیظ%60بقاییا×
سط آبیاری%50وبرهمکنشتیمیارخیاکورزیمتیداول×بیدون

اثر رژیمهاي مختلف آبياري ،بقایا و خاکورزي بر عملكرد ،اجزاي عملكرد و بهرهوري مصرف ...

بقایا× سط آبیاری%100ازاختالفآماریمعنیداربرخیوردارنبیود
(جدول.) 7درهمیینحیالبیشیترینتعیدادقیوزهبمیتهپنبیهازبیر
همکنشتیمارهایبیخاکورزی× حفظ%60بقایا×%75نییازآب
آبیاریتعلقداشت(جدول)7؛لذاعملکردوشپنبهباتعدادقوزهبیاز
همبمتگیمثبتوباتعدادقوزهبمتههمبمتگیمنفییداشیتهاسیت
چناننههموارهباافزایشتعدادقیوزهبیازعملکیردوشنییزافیزایش
نشاندادهاست.بیشترینبهرهوریمصیرفآبنییزازبیرهمکینش
تیمارهایخاکورزیمتداول×حفظ%60بقایا×%50نیازآبآبیاری
بهدستآمد.هرچندکهاثرروشهایخاکورزیونیزمدیریتبقاییا
درسطوحآمارییکیاپنجدرصدمعنیدارنبود،ولیحتیدرصورت
نبودتأثیرقابلتوجه برعملکردمصصولوبهرهوریمصیرفآب،بیه

علتکاهشهزینههایاقتصیادیوزیمیتمصیطییناشییازحیذف
ورزیمیتوانددلیلیمنطقیبرتوصیهکیاربرد


قممتیازعملیاتخاک
کشاورزیحفاظتیباشد .
نتایجآزمایشهایکوتاهمدت(2تیا4سیال)درایینزمینیهودر
مناطقمختلفمتفاوتبود.شیاوبوهمکیارانکیاهشعملکیرد10
درصدی)،(Schwab et al., 2002ایشیا وهمکیاراندرپاکمیتان
)(Ishaq et al., 2001وپتگریووجونزدرآمریکا (Pettigrew and
)Jones, 2001کاهشعملکرد11درصدیوافضلینییاوهمکیاران
ک-
()2011کاهش 15/7درصدیعملکردپنبهتصتسیمتمبییخیا 
ورزیدرمقایمهباخاکورزیمتداولراگزارشکردهاندکهبانتیایج
اینتصقیقمطابقتدارد.

جدول  -7بر همکنش اثر تیمارهای خاکورزی × بقایا × آبیاری بر عملکردب اجزاء عملکرد و بهرهوری مصرف آب پنبه
تیمار

253

عملکرد وش پنبه

بهرهوری مصرف آب
3

آبیاری
بقایا
خاکورزی
) (kg/m
)(kg/ha
0/311defg
2829 bc
)(I100
بدونبقایا
0/277efgh
1934 de
)(I75
(صفر )%
0/393cd
1911 def
)(I50
0/387cd
3514 a
)(I100
حفظ%30
خاکورزی
0/466bc
3253 ab
)(I75
بقایا 
متداول 
0/572a
2779 bc
)(I50
0/320def
2902 bc
)(I100
حفظ%60
0/513ab
3576 a
)(I75
بقایا 
0/582a
2831 bc
)(I50
0/184hi
1673 efgh
)(I100
بدونبقایا
0/206ghi
1440efgh
)(I75
(صفر )%
0/276efgh
1340efgh
)(I50
0/167i
1520efgh
)(I100
حفظ%30
کم 
0/265efgh
1844def
)(I75
بقایا 
خاکورزی 
0/228fghi
1105gh
)(I50
0/172hi
1558efgh
)(I100
حفظ%60
0/178hi
1242fgh
)(I75
بقایا 
0/265efghi
1285efgh
)(I50
0/192hi
1745defg
)(I100
بدونبقایا
0/227 fghi
1586efgh
)(I75
(صفر )%
0/208 ghi
1013h
)(I50
0/177hi
1608efgh
)(I100
حفظ%30
بی 
0/230 fghi
1607efgh
)(I75
بقایا 
خاکورزی 
0/279efgh
1356efgh
)(I50
0/257fghi
2339cd
)(I100
حفظ%60
0/368cde
2568c
)(I75
بقایا 
0/321def
1561efgh
)(I50
 0/091
 564/3
کمتریناختالفمعنیدار( )LSD 5%
یداریندارند 
یانگینهایدارایحروفمشترکاختالفآماریمعن 

درهرستونم
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بعضیازمصققاننیزگیزارشنمیودهانیدکیهییکدورهانتقیالی
چندساله،قبلازایجادتغییراتقابلتوجیهدرخصوصییاتخیاککیه
توسطتغییراتمیدیریتیر مییدهید،موردنییازمییباشیدتیافوایید
اقتصادیکشاورزیحفاظتینماییانشیود ;(Montgomery, 2007
) .De Vita et al., 2007; Hobbs et al., 2008



نتیجهگیری
نتایجاینتصقیقنشاندادکهبیشترینمیزانعملکردوشپنبیه
ازبرهمکنشتیمارخاکورزیمتداولباحفظ%60بقایاوتأمین75
درصدنیازآبآبیاریبهمیزان3576کیلوگرمدرهکتاربهدستآمید
کهبابرهمکنشتیماربییخیاکورزی×حفیظ%60بقاییا×سیط 
آبیییاری2568(%75کیلییوگرمدرهکتییار)اخییتالفآمییاریمعنیییدار
نداشت.ازطرفدیگربیشترینمیزانبهیرهوریمصیرفآبپنبیهاز
تیمارخاکورزیمتداولباحفظ%60بقایاوسط آبیاری50درصید
بهمیزان0/58کیلوگرمدرمترمکعبحاصلشدهاست.نتیایجنشیان
داد،بیشترینعملکردوشپنبهازتیمیارهیایخیاکورزیمتیداولو
حفظ%60بقایابهدستآمد.بدینمفهومکهبینتیمارهیایخیاک-
ورزیباوجودعدماختالفمعنیدار،بیشترینعملکردپنبهبیهتیمیار
خاکورزیمتداولاختصیاصیافیت.یکییازد ییلعمیدهکیاهش
عملکردپنبهتصتتیمارهایکمخاکورزیوبیخاکورزیبهدلیل
شرایطخاکمصلانجامآزمایشبود.طیسالهایمتمادیعملییات
خاکورزیمتداولوشخمباگیاوآهندرایینخیاکاعمیالشیدهو
موجبکوبیدگیوایجاد یهسختزییرینشیدهاسیت.عمیقایین
سخت یهبهصورتمیانگیندرایمتگاهتصقیقاتکشاورزیومنیابع
یمتربود.
طبیعیگناباد(کهشخمعمیقزدهشدهاست)حدود30سانت 
بههمیندلیلنفوذریشههایعمیقپنبیهبیامشیکلمواجیهشیدهو
عملکردوشپنبهدرتیمارخاکورزیمتداولبهترازدوتیمیاردیگیر
خاکورزیبودهاست.البتهنتایجتصقیقاتاکثیرمصققییندرسراسیر
نهتنهیا
کوتاهمدت(2تا4سال) 
دنیانیزنشاندادهکهدرآزمایشهای 
اعمالتیمارهیایکیمخیاکورزیوبییخیاکورزیباعی افیزایش
عملکرددرپنبهنشدهاستبلکهدراکثرآنهیاکیاهشعملکیردنییز
وجودداشتهاست.نتایجاینتصقیقنشیاندادکیهاخیتالفعملکیرد
وشپنبهتصتتیمارهایخاکورزیمتداولوبیخاکورزیازنظیر
آماریمعنیدارنبودهاست.باتوجهبهکاهشغییرمعنییدارعملکیرد
وشپنبهتصتتیمیار%75نییازآبآبییاریدرمقایمیهبیاشیاهدو
افزایشبهرهوریمصرفآبتصتتیمار%75نیازآبآبیارینمیبت
بهرهوریمصرفآبدرتیمار%100نیازآبآبیاری،درصورتنیاز
به 
بهصرفهجوییدرمصرفآب(باتوجهبهکمبیودمنیابعآبدرکشیور)
اعمالتیمار%75نیازآبآبیاریبرایگیاهپنبهدرشرایطکشیاورزی

حفاظتیقابلتوصیهمیباشد .
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Abstract
Effects of different irrigation levels on yield, water consumption, water use efficiency and agronomic
characteristics of cotton-wheat crop rotation system products under the conservation agriculture system were
examined in the temperate zone of Khorasan Razavi. The study was conducted in agricultural and natural
resources research station of Gonabad using split split plot based on a randomized complete block with three
replications in 2015. This research with three factors: a- tillage method at three levels (no-till, conventional
tillage and reduced tillage) b- Residue management at three levels (without residue, maintain 30 percent of the
debris and keep 60% residue) c- different levels of water irrigation at three levels (50, 75 and 100% of irrigation
water requirement). The tillage method was treated in the main plot, the residue management treatment in the
sub-plot and the different levels of irrigation water in the sub-plots. In this study, the common and suitable
cultivar of the region, called Khordad, was used and drip irrigation method was used as a tool for uniform
distribution and accurate measurement of water. In this study, drip irrigation was used as a suitable tool for
uniform distribution and accurate water measurement. The results showed that the highest grain yield of cotton
wheat was obtained from treatment of conventional tillage with 60% residue and applying 75% of the irrigation
water requirement as 3576 kg/ha that there was no statistically significant difference with treatment of no tillage
with 60% residue and applying 75% of the irrigation water requirement as 2568 kg/ha. The highest water use
efficiency of cotton was obtained from treatment of conventional tillage with 60% residue and %50 of the
irrigation water requirement as 0.58 kg/m3. Regarding the non-significant of reduction in cotton yield under 75%
of the irrigation water requirement was compared to the control, and due to the increased in water use efficiency
under 75% of the irrigation water requirement was compared to the control, if needed to save water consumption
(Due to lack of water resources in the country) application of 75% irrigation water requirement for cotton is
recommended in agricultural conservation conditions.
Keywords: Conservation agriculture, Cotton, No-till, Reduced tillage, Water productivity
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