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 مزارع پنبه ایهآبیاری قطر هایهساده برای مدیریت سامان ایهارائه برنام

 های داراب و الرستان(شهر)مطالعه موردی: 

 3، وحيد غفوري2، محمد علي شاهرخ نيا*1امير اسالمي

 استان طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات و آموزش مرکز مهندسي کشاورزي، و فني تحقيقات بخش استاديارپژوهشي، -1

مهندسي  و فني تحقيقات دانشيارپژوهشي، بخش -2 ايران شيراز، کشاورزي، ترويج آموزش و تحقيقات، سازمان فارس،

 کشاورزي، ترويج آموزش و تحقيقات، سازمان فارس، استان طبيعي منابع و و آموزش کشاورزي تحقيقات مرکز کشاورزي،

 دکتري مهندسي منابع آب، مديريت آب و خاک و امور فني مهندسي ،سازمان جهاد کشاورزي استان فارس -3 ايران شيراز،

 چکیده

مااام ان ااا  مي يااد خرداد مااو  در اوا فااارس مع نااابع آب کشت پنبه در استان  ماادتا از م ياااري آن ع شااود و آب آب

اي سادم براي آبياري مزارع پنبه م هز به سامانه آبياري گردد. در اين تحقيق سعي شد برنامهزيرزميني تامين مي

مااهبرنامه شاخصدر اين  اي در شهرهاي داراب و  رستان ارائه شود.قطرم گاارار در برنا ياااري از هاي تاثير ريزي آب

باات  دبي روزنه، فاصله روزنه و بافت آبياري، جمله راندمان يکنواختي هاار نو مااان  خاک مزرعه براي تعيين مدت ز

بااه روش براي تعيين زمان ان ا  آبياري، از دادم. مورد استفادم واقع گرديدم است آبياري کااه  -فااائوهاي نياز آبي 

ياااري  شود، استفادم شدم است.مانتيث محاسبه مي-پنمن بر اساس نتايج حاصله بيشترين مدت زمان هر نوبت آب

متري سانتي 30درصد سامانه و با فاصله  70دقيقه در يک خاک لو  رسي با راندمان يکنواختي  700پنبه معادل 

ناادمان ها بدست آمد. کمترين مدت زماليتر در ساعت روزنه 2/1و دبي  ن آبياري مربوط به خاک رسي شني با را

قااه  100ها و معادل ليتر در ساعت روزنه 8/2سانتي متري و دبي  20درصد سامانه و با فاصله  90يکنواختي  دقي

ياازان مي مااد. م باشد. حداکثر تعداد دفعات آبياري به سه بار در هفته براي خاک رسي شني در مرداد مام بدست آ

سااتانکد نياز آبي ناخال بااهص پنبه در شهر سااتان  تااار  10020و  9210ترتيب هاي داراب و  ر عااب در هک مترمک

 برآورد گرديد.
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 بیان مسئله
ياان است.  ترين گيام صنعتي دومنظورم جهانترين ليف طبيعي و مهمپنبه پرمصرف يکي از خصوصيات بارز ا

کاااهش گيام حساسيت به تنش رطوبتي در مرحله تشکيد غوزم غااوزم و  ياازش  صااد ر ها است که باعث افزايش در

ياازش گدگردد. همچنين آبياري بيطول الياف مي عااث ر بااي، با يااز رويه عالوم بر تهديد منابع آ يااام ن ياان گ هاااي ا

ماايريزي آبياري، هم از اتشود. با برنامهمي سااتراتژ تياااهمگااردد. الف آب و هم از تنش آبي گيام جلوگيري   کيا

ناااگون  ييزادا  )کن اله(، اشتغال يانسان، غرا ازيمورد ن افيغرا )روغن(، ال نيپنبه در تام با  و موارد مصرف گو

 .(1393)ديسقاني و همکاران، سازد يضرورت کاشت پنبه در کشور را مطرح م گريد

شااور 70از  باايش در پنبه فائو سازمان آمار طبق هااان ک عااادل  سااطحي در و ج يااون 36م تااار ميل شاات هک  ک

 شاادم توليد محلوج )الياف( پنبه تن ميليون 27حدود  پنبه، کشت سطح اين ميالدي از 2012سال  گردد. درمي

کااي از روشبه منظور صرفه جويي در مصرف آب و افزايش بهرم .است کااه از ي هااا و وري آب در مزرعه  ز  است 

مااه ريزي آبياري استفادم شود. برنامهابزارهاي برنامه شااروع و خات تاار  يااق  مااان دق ريزي آبياري به معناي تعيين ز

ماايباشد. اگر زمان شروع و خاتمه آبياري با دقت ان ا  شود، آبياري مي ياازان هم اتالف آب کاهش  هاام م بااد و  يا

شااور محصول توليدي در حد مطلوب خواهد بود. در خصوص کاربرد برنامه ريزي آبياري براي محصو ت زراعي ک

( براي ذرت 1391( براي گوجه فرنگي و شاهرخ نيا )1395هاي موفقي وجود دارد. شاهرخ نيا و همکاران )ت ربه

هاارمريزي آبدر استان فارس برنامه صاارف آب ياري را اعمال نمودند که باعث کاهش مصرف آب و افزايش ب وري م

 اين دو محصول گرديد.

نااه شرايط پنبه تابع اقليم، رقم، طول دورم رشد و  مورد نيازطور کلي ميزان آب آبياري به  بااودم و دام خاااک 

نااين در نوسان است متر در کشورميلي 1000متر تا حدود ميلي 400تغييرات آن بسته به شرايط از  طااول . همچ

ساايعي  .(1391)کياني،  است متغير روز 180تا  150بسته به اقليم و رقم از  پنبه گيامدورم رشد  پنبه در دامنه و

کردن ح م متنابهي از آب کند، اما بافت متوسط و سنگين، خاک عميق که قادر به ذخيرمخاک رشد ميبافت از 

لااو 60تا  20گر  در هکتار ازت، کيلو 180تا  100حت آبياري حدود شود. پنبه تباشد، ترجيح دادم مي گر  در کي

  .(1391)کياني، گر  پتاسيم نياز داردکيلو 80تا  50هکتار فسفر و 

عااه در مااديريتي ترين تصميمبزرگ بوته، استقرار و برر کاشت رقم، انتخاب از بعد بااه، مزر خاااب پن مااان انت  ز

 گيام فنولوژي بعدي و هاي آبياري روي آبياري (. اولين1396)سهرابي مشک آبادي، آبياري است  شروع مناسب

عااه زودهنگا  ( آبياري2012بارنز ) و وريس عقيدم ( . به2001گرارد )سيلورتوث و همکاران، مي مستقيم اثر  مزر

 .شودمي هاافزايش هزينه موجب آبياري شروع در تاخير و گيام استقرار بهبود پنبه باعث
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صااد نبه براي رشد مناسب، تشکيد و تکميد غنچه، گد و غوزمپ مااا  ف هاي سالم نياز به رطوبت مناسب در ت

شااان  دهيرشد دارد. در مراحد قبد و دورم گد شااتري ن ساايت بي بااه آب حسا ساابت  غااوزم ن شااکيد  و همچنين ت

نااه را  خواص کيفي آب عمدتاً به نوع رقم وابسته است. کمبود شديدتأثير طور کلي دهد. بهمي آب درصد روغن دا

ياازش غوزمکاهش مي سااتدهد و اثر مستقيم کمبود آب روي خواص الياف پنبه به دليد ر شاااهدم ني بااد م  هااا قا

ساايت حالاين با شود گرفته مي نظر در خشکي به متحمد گيام يک عنوان به پنبه چه اگر .(1391)کياني،   حسا

نااوع وجود تاييد ( با2008باشد. يو  و همکاران )مي متفاوتبسيار  آن ارقا  و هاگونه در خشکي به کااي ت در  ژنتي

ياااري شرايط در پنبه ارقا  برخي با ي عملکرد داشتند، عيلرغم ابراز خشکي( تنش به تحمد )سطح پنبه ارقا   آب

بااادي و  توليد را پاييني عملکرد ارقا  اين کمبود آبياري در شرايط نرمال، هاار آ کاااران )نمودند. م طااي 1395هم  )

جاازا  کاهش سبب آب کمبود پژوهشي در ايستگام تحقيقات کشاورزي کاشمر دريافتند که تنش شااد ا شااي  ر روي

  بود. پنبه حساس ارقا  از بيشتر متحمد ارقا  در کاهش وجود ميزان اين با شد، پنبه

بااه  هاي آبياري سطحيترين روشآبياري کرتي، آبياري نواري و آبياري شياري عمدم بااراي پن سااتفادم  مورد ا

 شوداي زيرسطحي استفادم مياي در سطح و آبياري قطرماي پنبه به دو روش آبياري قطرمآبياري قطرمباشند. مي

 .(1393)ديسقاني و همکاران،

دريافتند که براي گيام پنبه  2011تا  2009هاي اي طي سال( با ان ا  آزمايش مزرعه2016رائو و همکاران )

اي بر روش آبياري فارو مزيت دارد. بطوريکه تامين خشک هندوستان، روش آبياري قطرمطق خشک و نيمهدر منا

صاارفي اي به ترتيب سبب صرفهدرصد نياز آبي گيام پنبه در روش آبياري قطرم 80و  100 ياازان آب م جويي در م

 درصد نسبت به روش آبياري فارو شد.  17و  30به ميزان 

ساانتز و  آب براي گيام از دو جنبه حياتي است. جنبه اول تعرق گيام و جنبه دو ، فيزيولوژيک بدن گيام، فتو

مهمترين عناصر گيري آبياري مزرعه يکي از ساير فرآيندهاي متابوليکي است. مديريت صحيح و به روز در تصميم

بنابراين با توجه به اهميت محصول پنبه در کشور و استان فارس و همچنين استفادم به اندازم  .توليد پايدار است

 گردد.اي براي آبياري مزارع پنبه استان فارس ارائه ميو اصولي از منابع آب زيرزميني، در اين مقاله برنامه

 معرفی راهکار

فااارس را در اين مقاله سعي شدم تا  سااتان  براي دو شهر داراب و  رستان که بيشترين سطح کشت پنبه در ا

اي ارائه شود. در اين برنامه، نياز آبي گيام پنبه دارند، برنامه آبياري پنبه براي اراضي م هز به سامانه آبياري قطرم

باارآورد هاي هواشناسي دو شهرسهاي ايستگاممانتيث با استفادم از دادم-پنمن-به روش فائو تان داراب و  رستان 

ساات. متر يليم 198سا نه شهرستان  رستان  يبارندگ نيانگيمگرديد.  ناادگ حااداکثرا مااام )بار ماان   41ي در به
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ماادت   ر شهرستاان يحداقد دما نيانگباشد. ميمتر( ميميلي 1متر( و حداقد در خرداد مام )ميلي  4/7در دراز 

ماااميدرجه در ت 4/4 حداکثر دما انيانگيمام و م يگراد در ديدرجه سانت شاادمي ر ناادگ نيانگياام. با سااا نه  يبار

بهمن مام و حداقد  در متريليم 63ي باشد. حداکثر بارندگمتر مييليم 258شهرستان داراب در درازمدت برابر با 

ياان  يحداقد دما نيانگيم. در مهر مام گزارش شدم است متريليم 6/0 يبارندگ تاااانا ماادت در در شهرس  9/3از 

 . باشدمي رماميدرجه در ت 7/41دما  حداکثر انيانگيمام و م يگراد در ديدرجه سانت

بااا (  90اي )نواري يا تيپ( در دو راندمان يکنواختي برنامه آبياري براي سامانه آبياري قطرم درصد )راندمان 

شاادم، درصد )راندمان متوسط( ارائه گرديدم است. پارامترهاي ديگري که  70و  تااه  ظاار گرف به صورت متغير در ن

جااه ليتر بر ساعت( مي 8/2و  4/2، 0/2، 6/1، 2/1ها ) سانتي متر( و دبي آن 30و  20ها )فاصله روزنه بااا تو باشد. 

عااه  خاااک مزر فاات  بااه با به اين که ظرفيت نگهداري آب در خاک و ميزان آب آبياري در هر نوبت بستگي زيادي 

، بافت (Loam) هاي مورد نظر يعني بافت متوسط يا لو ه بافت خاک غالب شهرستاندارد، برنامه آبياري براي س

طااه ( Clay Loam)و بافت لو  رسي ( Sandy Clay)رس شني  عااي و نق ارائه گرديد. مقادير رطوبت ظرفيت زرا

پنبه نيز  هاي فائو به دست آمدم است. ميزان تخليه م از رطوبتيپژمردگي سه بافت خاک مورد نظر نيز از توصيه

بااراي  10درصد لحاظ گرديدم است. ميزان ضريب آبشويي نيز  50طبق توصيه فائو  کااه  درصد در نظر گرفته شد 

ياان مزارعي که آب يا خاک خيلي شور داشته باشند مي توان درصدي را به ميزان آب آبياري کد اضافه نمود. در ا

هاااي متر و فاصله رديفسانتي 60نه آبياري قطرم اي برنامه در هر دو شهرستان، عمق موثر آبياري ريشه در ساما

بااي سانتي 75کاشت از هم  ياااز آ خااالص، ن متر در نظر گرفته شد. در هر دو شهرستان مورد نظر، مقادير نياز آبي 

 ها به صورت هفتگي در طول فصد کشت ارائه گرديدم است. ناخالص، دور آبياري و تعداد آبياري

 گیری نهایییجهنت

توان ان ا  داد. در روش اول دور آبياري ثابت و مقدار آب ريزي آبياري را به دو صورت ميکلي برنامهبه طور 

ظاار  باات در ن باات ثا هاار نو ياااري در  آبياري در هر نوبت متغير باشد. در روش دو  دور آبياري متغير و مقدار آب آب

زمان آبياري در هر نوبت براي سه بافت مدت  1گرفته شود. در اين مقاله از روش دو  استفادم شدم است. جدول 

بااه اي با مشخصات مختلف را نشان ميخاک مورد نظر و در سامانه آبياري قطرم دهد. به عنوان مثال در مزرعه پن

لااومي و  4/2متر، دبي هر روزنه سانتي 30ها اي که فاصله روزنهبا سامانه آبياري قطرم خاااک  ليتر بر ساعت، بافت 

سااانيدن درصد 90يکنواختي با يي ) سيستم از راندمان بااراي ر ياااري  بااه آب هاار مرت ( برخوردار است، مدت زمان 

ها از قبد باشد. در خصوص دبي هر روزنه، اگرچه دبي اسمي روزنهدقيقه مي 206رطوبت خاک به ظرفيت مزرعه 

بااا د، کشاورزان ميکنها نيز تغيير ميمشخص است، ولي با توجه به اينکه معمو  با تغييرات فشار، دبي آن توانند 

ياار روشي سادم دبي واقعي روزنه ها را در حين آبياري به دست آورند. بدين ترتيب که ليواني با ح م مشخص را ز

گيري گردد. با تقسيم ح م ليوان يک روزنه واقع در وسط يکي از خطوط گراشته و مدت زمان پرشدن آن اندازم
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هايي که همزمان خروج آب آيد. سپس با داشتن تعداد روزنهبه دست مي به مدت زمان پرشدن ليوان، دبي روزنه

، مقادير نياز آبي خالص و ناخالص، دور 3و 2هاي شود. جدولگيرد، دبي کد سامانه حاصد ميها صورت مياز آن

د. البته دههاي داراب و  رستان نشان ميهاي خاک مختلف شهرستانو تعداد دفعات آبياري در هفته را در بافت

عااداد مقادير نياز آبي خالص و ناخالص به يااا ت ياااري  بااودن دور آب لااو   بااا مع شاادم و  عنوان اطالعات اضافي آوردم 

باشد. به عبارت ديگر با استخراج مدت ها در هفته، نياز به استفادم از مقادير نياز آبي توسط کشاورزان نميآبياري

جااداول و استخراج تعداد  1زمان هر آبياري از جدول  تااه از  کااامال 3يااا  2دفعات آبياري در هف ياااري  مااه آب ، برنا

عااات عنوان مثال در شهرستان داراب، در مزرعهگردد. بهمشخص مي اي که داراي بافت رس شني است، تعداد دف

سااتم مرتبه مي 2آبياري در هفته چهار  تيرمام  صااات سي باشد. مدت زمان هر آبياري اين مزرعه با توجه به مشخ

عااه داراي به دست مي 1ري از جدول آبيا يااک مزر شااتن آب در  يااار دا هاااي در اخت عااداد روز آيد. در صورتي که ت

ماادت محدوديت باشد، مي عااو   کاااهش و در  صااوص را  توان با احتياط، تعداد دفعات آبياري در يک هفته به خ

 زمان هر آبياري را اضافه نمود.

ای با های مختلف خاک و سامانه آبیاری قطرهمزارع پنبه در بافتمدت زمان هر نوبت آبیاری )ساعت(  -1جدول 

 فواصل روزنه متفاوت

 فاصله روزنه

 متر()سانتي

 دبي روزنه

)ليتر بر 

 ساعت(

 بافت خاک

 شنيرسي لو  لو  رسي

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد90

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد70

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد90

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد70

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد90

راندمان 

يکنواختي 

سامانه 

 درصد70

20 

2/1 6 8 5/4 6 4 5 

6/1 5/4 6 5/3 5/4 3 4 

2 5/3 5 3 5/3 5/2 3 

4/2 3 4 5/2 3 2 5/2 

8/2 5/2 5/3 2 5/2 5/1 2 

30 

2/1 9 12 7 9 6 5/7 

6/1 7 9 5 7 5/4 5/5 

2 5/5 7 4 5/5 5/3 5/4 

4/2 5/4 6 5/3 5/4 3 4 

8/2 4 5 3 4 5/2 5/3 
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های متر در روز( دور آبیاری )روز( و تعداد دفعات آبیاری در هفتهنیاز آبی خالص و ناخالص )میلی -2جدول 

 های با بافت مختلف شهرستان دارابهرماه در خاک

 هفته مام

نياز 

آبي 

 خالص

نياز 

آبي 

 ناخالص

 بافت خاک

 رس شني لومي لو  رسي

 دور آبياري
دفعات 

 آبياري

دور 

 آبياري

دفعات 

 آبياري

دور 

 آبياري

دفعات 

 آبياري

 1 15 1 15 1 15 8/1 5/1 1 خرداد

 0 15 0 15 0 15 4/2 2 2 خرداد

 1 7 1 7 1 15 2/3 7/2 3 خرداد

 1 7 1 7 0 15 4/3 8/2 4 خرداد

 1 7 1 7 1 15 5/3 9/2 1 تير

 1 7 1 7 0 15 3/3 7/2 2 تير

 1 7 1 7 1 7 2/4 5/3 3 تير

 2 5 1 7 1 7 1/6 5 4 تير

 2 4 2 5 1 7 3/7 6 1 مرداد

 2 4 2 5 2 6 1/8 6/6 2 مرداد

 2 3 2 4 2 5 5/9 8/7 3 مرداد

 3 3 2 4 2 5 1/10 3/8 4 مرداد

 2 3 2 4 2 5 4/10 5/8 1 شهريور

 2 3 2 4 2 5 7/9 8 2 شهريور

 2 4 2 5 2 6 7/7 3/6 3 شهريور

 2 4 2 5 1 7 3/7 6 4 شهريور

 2 5 2 5 1 7 7/6 5/5 1 مهر

 2 5 2 6 1 7 5/6 3/5 2 مهر

 2 5 1 6 1 7 8/5 8/4 3 مهر

 1 7 1 7 1 7 5/4 7/3 4 مهر

 1 7 1 7 1 7 8/3 1/3 1 آبان

 1 7 1 7 1 7 6/2 1/2 2 آبان

       9210 7540  کل نیاز آبی 
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های متر در روز(، دور آبیاری )روز( و تعداد دفعات آبیاری در هفتهنیاز آبی خالص و ناخالص )میلی -3جدول 

 های با بافت مختلف شهرستان الرستانهرماه در خاک

 هفته مام

نياز 

آبي 

 خالص

نياز 

آبي 

 ناخالص

 بافت خاک

 رس شني لومي لو  رسي

 دور آبياري
دفعات 

 آبياري

دور 

 آبياري

دفعات 

 آبياري

دور 

 آبياري

دفعات 

 آبياري

 1 15 1 15 1 15 4/2 2 1 خرداد

 0 15 0 15 0 15 1/3 5/2 2 خرداد

 1 7 1 7 1 15 7/3 3 3 خرداد

 1 7 1 7 0 15 7/3 1/3 4 خرداد

 1 7 1 7 1 7 4/4 6/3 1 تير

 2 5 1 6 1 7 9/5 8/4 2 تير

 2 4 2 5 1 7 4/7 6 3 تير

 2 4 2 4 2 6 6/8 7 4 تير

 2 3 2 4 2 5 4/9 7/7 1 مرداد

 3 3 2 4 2 5 2/10 4/8 2 مرداد

 3 3 2 4 2 5 2/10 3/8 3 مرداد

 3 3 2 4 2 5 8/9 8 4 مرداد

 3 3 2 4 2 5 3/10 4/8 1 شهريور

 2 3 2 4 2 5 1/9 4/7 2 شهريور

 2 4 2 5 2 6 8/7 4/6 3 شهريور

 2 4 2 5 1 7 2/7 9/5 4 شهريور

 2 5 2 6 1 7 6/6 4/5 1 مهر

 2 5 1 6 1 7 1/6 5 2 مهر

 1 6 1 7 1 7 0/5 1.4 3 مهر

 1 7 1 7 1 7 7/3 0/3 4 مهر

 1 7 1 7 1 7 9/2 4/2 1 آبان

 1 7 1 7 1 7 2/1 7/1 2 آبان

       10020 8190  *کل نیاز آبی

 )مترمکعب در هکتار( * 
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 توصیه ترویجی

يااب نتايج نشان مي عااب  9210و  7540دهد که در منطقه داراب نياز آبي خالص و ناخالص کد به ترت مترمک

حاادودم در هکتار بودم که دورم بيشترين ميزان نياز آبي از اواسط مرداد لغايت اواسط شهريور مي ياان م باشد. در ا

ساات. در زماني به دو الي سه مرتبه آبياري در هفته بسته به  ياااز ا شااد ن ساابک با يااا  ساانگين  خاااک  فاات  اينکه با

حاادودم  10020و  8190شهرستان  رستان نياز آبي خالص و ناخالص کد به ترتيب  مترمکعب در هکتار است. م

بااه  کااه  لااي  2بيشترين نياز آبي از ابتداي مردادمام لغايت اواسط شهريور بودم  ياااز  3ا تااه ن ياااري در هف بااه آب مرت

هاي سبک ليتر در ساعت به ويژم در بافت 2متر و دبي کمتر از سانتي 20به توصيه فاصله روزنه باشد. با توجه مي

شاارايط  6/1متر و دبي سانتي 20خاک، مدت زمان آبياري براي نوارهاي آبياري با فاصله روزنه  ليتر در ساعت در 

بااود.  4و بطور ميانگين ساعت  5/4تا  5/3ترتيب حدود راندمان يکنواختي سامانه با  تا متوسط به ساعت خواهد 

بااراي  بااه  ياازان دو مرت بااه م شااد  صااد ر تااداي ف ياااري در اب در هر دو شهرستان داراب و  رستان، تعداد دفعات آب

باشد. در انتهاي فصد رشد هاي متوسط تا سبک در مام خرداد کافي ميهاي سنگين و سه مرتبه براي خاکخاک

سااتان در ر هفته يک نوبت آبياري براي مزارع پنبه شهرستانيعني از اواسط مهر تا اواسط آبان ه هاي داراب و  ر

 شود.هاي مختلف خاک توصيه ميبافت

باارداران  هاارم  با توجه به اهميت آبياري مطلوب و همچنين در نظر گرفتن هزينه تهيه نوار آبياري  ز  است ب

 رتوجه داشته باشند:در خصوص خريد، نصب و بهرم برداري از نوار آبياري به نکات زي

صاايه ميهاي سبک )شني( کمتر مياز آن ايي که سطح خيس شدگي در خاک • بااا باشد، لرا تو نااوار  شااود از 

 گردد.ليتر در ساعت استفادم 2متر و نوار با آبدهي هر روزنه کمتر از سانتي 20فاصله روزنه کم مانند 

 حفظ گردد. متر  10الي  7فشار آب در نوار با کمک شيرها در محدودم  •
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