
 
 

  وزارت جهاد کشاورزي
  کشاورزيو ترویج آموزش  ،سازمان تحقیقات

  مؤسسه تحقیقات خاك و آب
 
 
 

   در مزارع پنبه ياریآب تیریمد
 )کاشمر يمطالعه مورد(

 

 
 

  548نشریه فنی شماره       
  1395: سال انتشار

   

  هنویسند
رحیمیان  حسین محمد  

  خراسان رضويعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 



 
 
 
 
 
 
 

  مشخصات نشریه
 )کاشمر موردي مطالعه( پنبه مزارع در آبیاري مدیریت: عنوان

  محمدحسین رحیمیان: نویسنده
  مؤسسه تحقیقات خاك و آب: ناشر

  1395 :سال انتشار
  اول: نوبت چاپ

  نسخه 100 :تیراژ
  محمدي قیومی حمید دکتر آقاي: ویراستار

  اسدزاده شیرین: حروفچینی و آراییصفحه
  محمدي زهرا: انتشارات کارشناس
   سید هرمز سجادي: طراح جلد

  انتشارات سنا: لیتوگرافی، چاپ و صحافی
  تومان 5000 :قیمت

  .حق چاپ براي ناشر محفوظ است
در مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزي به  3/7/95در تاریخ  50286این نشریه با شماره 

  . ثبت رسیده است
  .نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است

   



 

 پیشگفتار

 اقتصادي علمی، توسعه در قدماولین  و پیشرفت اصلی هايپایه از پژوهش
 سـاله،  20 انـداز چشم اهداف سند از یکی. شودمی محسوب کشوري هر اجتماعی و

 به دستیابی. باشدمی 1404  افق سال در منطقه علمی برتر قدرت به ایران رساندن
 توسـعه  ویـژه  بـه  مختلـف  شـرایط  و هـا زمینـه  شدن فراهم نیازمند مهم هدف این

 در ریـزي هبرنامـ  .گـردد می محسوب پیشرفتی هرگونه پایه و مبنا که است پژوهش
نظـام   هـر  جدي نیازهاي و الزامات از کاربردي و بنیادي مطالعات و پژوهش حوزه

یکی از اجزاي مهم منابع پایه و بستر اصـلی کشـت   خاك از آنجا که  .تحقیقاتی است
مؤسسه تحقیقات خاك باشد و با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی و مهم گیاه می

و آب کشور، شناخت تـوان تولیـدي منـابع خـاك و آب و بهـره بـرداري و مـدیریت        
باشـد  مناسب از این منابع در راستاي تولید پایدار، امنیت غذایی و سالمت جامعه می

و با عنایت به اینکه انتقال دانش و تجربیات بدسـت آمـده بـه بهـره بـرداران اعـم از       
منـدان از  داران، پژوهشـگران، دانشـجویان و سـایر عالقـه    گلخانه کشاورزان، باغداران،

اهمیت خاصی برخوردار است، لذا تهیه و تدوین نشریات و کتب علمی و فنـی، آموزشـی،   
اي مناسب براي بیان و ارائه راهکارهاي علمی و عملـی  تحقیقی و ترویجی به عنوان وسیله

امید است نشریه حاضـر و سـایر   . آیددر جهت افزایش آگاهی و دانش مخاطبان بشمار می
  .  انتشارات از این دست گامی مؤثر در راستاي این هدف مهم باشد

  

  کامبیز بازرگان
 رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور

 )ع(امام علی                         .      نشر، زیور دانش است
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 هدف
                                                                     با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق مختلف کشـور کـه عمـدتا داراي                

           ی گیـاه و        مصـرف ب  آ      بـه                     می باشـند، توجـه                  خشک و نیمه خشک                  شرایط آب و هوایی
       خراسان                 زراعی در استان  مهم          از محصوالت          پنبه یکی  .         ضروري است                 برنامه ریزي آن 

                                                        این اسـتان از نظـر سـطح زیرکشـت و تولیـد پنبـه در          که          به طوري        می باشد       رضوي
                                طبق آمار ارائـه شـده در سـال       .                         را به خود اختصاص داده است                   سطح کشور، رتبه اول 

               کشـاورزي بـه            اراضـی                   هـزار هکتـار از       38        در حدود       رضوي                  ، در استان خراسان     1391
   در    .                           هزار تن محصول تولید شده است    86 / 8                       اختصاص داشته و بالغ بر          پنبه آبی       تولید 

          هکتـار و        2085                                         هاي کاشمر و بردسکن با سطح زیرکشت معـادل                  این میان شهرستان
        باشـند                                                      درصد از کل سـطح زیرکشـت پنبـه اسـتان مطـرح مـی       5 / 5                 به عبارت دیگر با 

مهمترین فاکتور براي بهتر کـردن  .  )  91  13  ،    رضوي                           سازمان جهاد کشاورزي خراسان  (
وري آب، شناخت و تعیین نیاز آبی گیاه و متعاقبا برنامه ریزي آبیاري و کارایی و بهره

هـدف از  . اسـت ) یتبا و بدون محدود(اعمال روش مناسب آبیاري در شرایط مختلف 
  .باشدتهیه این نشریه اعالم نیاز آبی و چگونگی برنامه ریزي آبیاري گیاه پنبه می

  
  دامنه کاربرد

-مناطق پنبه خیز از جمله کاشمر و بردسـکن و شهرسـتان   این نشریه براي
هایی که شرایط زیست بوم شناختی و اقلیمی مشابه کاشمر دارند در بـازه زمـانی ده   

  . ساله کاربرد دارد
  

  مخاطبین
  کشاورزان، مروجان، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان کشاورزي
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 متن اصلی
تعرق گیاه عبارت از مجموع آب بخار شده از طریق  -نیاز آبی گیاه یا تبخیر

در طول فصل ) تبخیر(و آب تبخیر شده از سطح خاك گیاه ) تعرق(هاي گیاه روزنه
گونه محدودیتی در زمینه رشد نداشته و در شرایطی که گیاه هیچ. رشد گیاه است
. تعرق پتانسیل گیاه انجام خواهد شد -تعرق را انجام دهد، تبخیر - حداکثر تبخیر

مانند (مستقیم  هاياز روش بایستیتعرق پتانسیل  -براي بدست آوردن تبخیر
در  .استفاده کرد) هاي تجربیمانند  فرمول(هاي غیرمستقیم و یا از روش) الیسیمتر

هاي تجربی براي تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه معموال از تبخیرو تعرق روش
بدین صورت که ابتدا . باید کمک گرفته شود) چمن یا یونجه(پتانسیل گیاه مرجع 
 (Kc)ل گیاه مرجع تعیین نموده و سپس باید آن را در ضریبی تبخیر و تعرق پتانسی
    :تعرق گیاه مورد نظر بدست آید -ضرب نمود تا تبخیر

ETcorp=Kc.ETo  که  ETcorp گیاه پتانسیل  تعرق -تبخیر مقدار ،Kc گیاهی  ضریب ، ETo 

   .باشد  می  مرجع  گیاه  تعرق -تبخیر مقدار
آبی و مدیریت  هاي نیازمتولی پژوهش موسسه تحقیقات خاك و آب بعنوان

-هاي هواشناسی در اسـتان آب در مزرعه، بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و داده
و  هاي کشور و با استفاده از روش تجربی معتبر پنمن مانتیث، نیـاز آبـی گیـاه پنبـه    

بـرآورد آب  "جلد کتاب  سایر گیاهان زراعی و باغی کشور را بررسی و حاصل را در دو
در جلد یـک ایـن مجموعـه    . ارائه نموده است "مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی کشور

مؤثر   باران و میلیمتر 4/1000کاشمر را  در راپنبه  ETcrop  گیاه  پتانسیل  تعرق -تبخیر 
فرشـی و  (اسـت   نمـوده   بیـان  میلیمتـر  967را   گیـاه   ایـن   آبیـاري   خالص نیاز و 4/33

  .)1376، همکاران
بیان داشته که نیاز آبی پنبه در ) FAO ،2013(سازمان خواربار جهانی

. میلیمتر متغیر است 1300میلیمتر تا  700طول رشد آن با توجه به اقلیم منطقه از 
است و حداکثر آن در مرحله %) 10حداکثر (اولیه نیاز آبی پنبه کم در دوره رشد 
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 4/0-5/0براي مرحله اولیه رشد  Kcضریب گیاهی . است) درصد کل 50- 60(گلدهی 

و براي مرحله رسیدن اولیه  7/0- 8/0و براي مرحله رشد سریع یا توسعه ) روز30تا20(
 55تا  40(8/0- 9/0و براي مرحله رسیدن نهایی ) روز 60تا  50( 05/1-25/1یا متوسط 

  .است 7/0- 65/0و در موقع برداشت ) روز
تعـرق   -ترین روش براي تعیـین تبخیـر  ترین و دقیقروش مستقیم مطمئن

اجـرا شـده و    دار زهکـش  الیسیمتر  طریقبه  کاشمر اي دراست و بدین منظور پروژهگیاه 
بـا  .  )1381 ،رحیمیـان (بدسـت آمـده اسـت     میلیمتر 1183 نیاز آبی پتانسل پنبه معادل

دوره .  میلیمتـر مـی باشـد    1150آبیاري براي پنبهلحاظ باران مؤثر مقدار نیاز خالص آب 
روز است که از ابتداي اردیبهشت شـروع و در دهـه سـوم آبـان     210رشد پنبه در کاشمر 

نیاز خالص آبیاري پنبـه در چهـار مرحلـه رشـد شـامل مرحلـه       ). 1جدول(یابد خاتمه می
ـ    5/50ه ترتیـب  اولیه و مرحله رشد سریع و مرحله رسیدن اولیه و مرحله رسیدن نهـایی ب

  .باشدمی 3/303و  7/518و  5/292و 
  

 در دوره رشد در شهرستان کاشمر نیاز خالص آبیاري گیاه پنبه - 1جدول 

  
نحوه توزیع ده روزه نیاز آبی پنبـه در طـول دوره رشـد نشـان داده شـده       1در شکل 

  .مرداد ماه حداکثر است10تا  1در از نمودار مشخص است که نیاز آبی . است
  

 نام
شهرستا

  ن

  دوره
  رشد

  )روز(

شروع 
دوره 
  رشد

  )کاشت(

انتهاي 
دوره 
  رشد

برداشت(
(  

آب 
خالص 

مورد نیاز 
دوره 
رشد 
ETcrop  
(mm)  

  بارندگی
  مؤثر

Eff.Rain  
(mm)  

نیاز 
خالص 
آب 

  آبیاري
IRReq  
(mm)  

نیاز 
خالص در 

مرحله 
  .Initاولیه 

(mm)  

نیاز 
خالص در 

مرحله 
رشد 
سریع 

Deve.  
(mm)  

نیاز 
خالص در 

مرحله 
رسیدن 

  mid.اولیه
(mm)  

نیاز 
خالص در 

مرحله 
رسیدن 
نهایی 
Late .  
(mm)  

اول   210  کاشمر
  1150  33  1183  آبان30  اردیبهشت

اول ( 5/79
اردیبهشت 

تا 
  ) خرداد10

9/445  
خرداد 10(

 10تا 
  )مرداد

3/478  
مرداد 10(

  )مهر10تا 

3/146  
مهرماه10(

  )آبان 30



 
   7                              548نشریه شماره )/مطالعه مورد مشهد(مدیریت آبیاري در مزارع پنبه 

 

  
روزه  10هاي در دوره )بر حسب میلیمتر(پنبه  توزیع نیاز خالص آب آبیاري -1 شکل

  )3( کاشمر  شهرستان
  

  دور آبیاري
)  تعیـین دور و مقـدار آبیـاري   (پس از تعیین نیاز آبی پنبه، برنامه ریزي آن 

اگـر منبـع آبـی داراي    . دور آبیاري بستگی به منابع آبی منطقه دارد. در اولویت است
باشد مثال در شرایطی که زارع داراي حقابه است نـاگزیر بایسـتی تنظـیم    محدودیت 

در صـورتیکه محـدودیتی در منـابع آب    . آبیاري و دور آبیاري براسـاس حقابـه باشـد   
نداشته باشیم، برنامه ریزي آبیاري براساس مقدار آب خالص مورد نیاز پنبه و میـزان  

 .نطقه ریشـه صـورت مـی گیـرد    در خاك و م) آب قابل استفاده(رطوبت ذخیره شده 
   :برنامه ریزي و مدیریت آبیاري مناسب به درك خوب از عوامل

نــوع  -روابـط خـاك، آب و گیـاه     -)نیـاز تغذیـه اي محصــول  (حاصـلخیزي خـاك    -
 -دسترسـی بـه آب    -مراحل رشد گیـاه   -حساسیت محصول به تنش آبی -محصول 

قابلیـت هـا و    -تشعشع خالص  عوامل اقلیمی نظیر بارندگی، درجه حرارت، رطوبت و
 ).2011افتا (یت هاي سیستم آبیاري نیاز دارد محدود
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این نشریه فرض بر این است که محدودیت منابع آب نداشته و براسـاس   در

. اصول علمی ذکر شده، برنامه ریـزي آبیـاري و دور آبیـاري را تعیـین خـواهیم کـرد      
  .آورده شده است 2در جدول هاي مختلف میزان آب قابل استفاده گیاه براي خاك

  )1389انصاري و همکاران (هاي مختلف آب قابل استفاده خاك -2جدول 

  آب قابل استفاده  بافت
  )سانتی متر آب در متر خاك(

  شن درشت
  شن ریز

  شن لومی
  لوم شنی

  لوم سیلتی
  لوم رسی سیلتی

  لوم رسی
  رسی سنگین

4  
6  
8  
13-11  
17-15  

17  
19-17  

15  
  

براي مناطقی است که امکان آزمایش گسترده خاك بخصوص آزمـایش   2جدول 
شناسی براساس اطالعات خاك. فیزیکی تعیین نقاط مهم رطوبتی وجود نداشته باشد

نیـاز بـه ذکـر    (، در منطقه کاشمر خاك داراي بافت متوسط بـوده  )3جدول (منطقه 
.را در تصـمیم گیـري جهـت دور آبیـاري کمـک مـی کنـد        و این امر ما)  ماخذ دارد
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  . نتایج یک نقطه قابل تعمیم براي منطقه کاشمر نمی باشد). 3ماخذ (تجزیه فیزیکو شیمیایی خاك منطقه کاشمر  – 3جدول

  عمق  مشخصات
هدایت 

  الکتریکی
103× EC  

  اسیدیته
pH 
  

 
T.N.V 

%  
کربن 

  آلی

ازت 
  کل
%  

  

Mg/kg  

بافت 
  خاك

F.c 
رطوبت 
  زراعی

Pwp 
رطوبت 
  پژمردگی

S.A.R  
نسبت 
جذب 
 سدیم

فسفر 
قابل 
  جذب

پتاس 
قابل 
  جذب

  مس  روي  منگنز  آهن

 ایستگاه
تحقیقات  

کشاورزي 
  کاشمر

30 -
0  72/4  8/7  4/21  48/0  35%  8/8  5/214  2/2  04/3  86/2  32/1  

 
لوم 

  سیلتی
8/17  8/7  92/4  
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دور آبیاري پنبه در منطقه از تقسیم مقدار رطوبت ذخیر شده یـا آب قابـل اسـتفاده    

آب ذخیره شده همـان مقـدار   . آید بر نیاز آبی روزانه بدست می) سهل الوصول(خاك 

DBdMADpwpFcn: خالص آب آبیاري است کـه از فرمـول   ...
100

)(F 
   کـه در

میـزان   pwpدرصد رطوبت وزنی در نقطه ظرفیـت مزرعـه،    Fcارتفاع آب آبیاري و   Fnآن
وزن مخصـوص ظـاهري    Bdدر نقطه پژمردگی  بـر حسـب درصـد وزنـی،      رطوبت خاك

درصـد مجـاز تخلیـه رطـوبتی، تعیـین       MADباشـد و   عمق توسعه ریشه مـی  Dخاك و 
متـر در   6/0درصـد و عمـق ریشـه را     8/7را   PWPو %  8/17را   Fcدرصورتیکه . گردید

  :تخلیه برابر خواهد بود%  50مقدار ارتفاع خالص آبیاري براساس ) 3جدول(ر بگیریم نظ
mm45 ) =m(045/0  =5/1  ×6/0  ×)078 %- 178/0 (5/0  =Fn  

آب خالص مورد نیـاز متوجـه مـی شـویم کـه حـداکثر        1توجه به شکل  با
میلیمتـر در روز   10در دهه اول مرداد مـاه و معـادل     روزانه نیاز خالص آبیاري پنبه

جهت بدست آوردن دور آبیاري در ماه هاي فوق بایستی رطوبت ذخیـره شـده    .است
لـذا دور  . را بر حداکثر نیاز خالص روزانه پنبه تقسیم نمـود ) Fn(تخلیه % 50در حالت

  .آبیاري در ماه هاي رشد گیاه براساس جدول ذیل خواهد بود
  مرراهنماي برنامه آبیاري پنبه در کاش -4جدول 

  حداکثر نیاز خالص آبیاري  ماه
 )میلیمتر در روز(

  دور آبیاري
 )روز(

  تعداد آبیاري درماه
No. of irrigation 

عمق خالص آبیاري در 
 )میلیمتر(هرنوبت

  اردیبهشت
  خرداد
  تیر

  مرداد
  شهریور

  مهر
  آبان

1/2  
6/5  
7/9  

10  
5/8  
9/5  
8/2  

  سبزآب
10  
6  
5  
6  
9  
20  

1  
3  
5  
6  
5  
3  
1  

52  

40 

50 

50 

45 

47 

62   
  1150        جمع
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آبیـاري در دوره رشـد    24مشاهده می شـود تعـداد    4همانطورکه از جدول

روز در ماه مرداد می باشـد و حـداکثر    5حداقل دور آبیاري . پنبه بایستی اعمال شود
بایسـتی توجـه   . باشـد هاي اردیبهشـت و آبـان مـی   روز در ماه 20دور آبیاري معادل 

هاي خاص ي یک دوره آماري درازمدت تدوین شده و براي سالداشت این برنامه برا 
که بارندگی بیش از نرمال است با توجه به مقدار بارندگی و توزیع آن، مقدار و تعـداد  

  .آبیاري قابل تغییر است
آنچه بایستی مدنظر باشد عدم تنش آبی گیاه در مرحله حساس گیاه اسـت  

لذا آبیاري هاي اوایل فصـل رشـد   . باشد که معموال مرحله سبزینگی و رشد اولیه می
  .بسیار حیاتی است و در افزایش عملکرد نقش بسزایی دارد

 
  هاي آبیاريسیستم

تـوان  براي تولید موفقیت آمیز گیاه از سیسـتم هـاي آبیـاري مختلـف مـی     
: انتخاب نوع سیستم آبیاري به فاکتورهاي زیادي بستگی دارد از جمله. استفاده نمود

مســایل اقتصــادي مــرتبط بــا سیســتم و تولیــد محصــول، کیفیــت و کمیــت آب در 
دسترس، مشخصات شیمیایی و فیزیکی خـاك مزرعـه، تجربیـات تـاریخی کشـاورز،      

  ).1389انصاري و همکاران .(ه، نوع گیاه و غیرزمین ریخت و ژئومورفولوژي منطقه
تلفات آب سیستم هاي آبیاري قطره اي و بارانی از آبیاري غرقابی کمتـر اسـت،   

آبیـاري مکـرر بـا    . بنابراین مقادیر آب فراهم شده کمتر از منطقه ریشه خـارج مـی شـود   
سیستم آبیاري غرقـابی کـارآیی   . سیستم بارانی می تواند باعث توسعه سریع بیماري شود

اوتمـن و  (در شستشوي امالح در مناطقی که غلظت نمک مشکل ساز است دارد  بیشتري
  ). 2012همکاران 

راندمان انتقال و راندمان کـاربرد آب در  (در صورتی که راندمان کلی آبیاري 
 40درصد باشد، مزرعه داراي راندمان خوبی بـوده، رانـدمان    60تا  50معادل ) مزرعه

  ).  1389انصاري و همکاران (رصد پایین می باشد د 30درصد قابل قبول و کمتر از 
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  نتیجه گیري
استفاده از مدیریت مناسب آبیاري در پنبه، براي دستیابی به محصول با عملکـرد و   -

البته چنانچه از لحاظ عناصر غذایی و کنتـرل  . کیفیت باال، رویکرد مطلوبی می باشد
  .آفات و بیماري ها نیز مدیریت مناسبی اعمال گردد

نتایج طرح پژوهشی بر روي پنبه نشان داده که آب  خالص مورد نیاز آبیـاري ایـن    -
بـراي یـک  دوره   ) میلیمتـر 1180(مترمکعب درهکتار  11800گیاه در کاشمر حدود 

میلیمتري نیاز خالص آب آبیاري این  30رشد گیاه می باشد و با احتساب باران موثر 
  .دوره رشد استمیلیمتر در  1150مترمکعب یا  11500گیاه 

آبیاري در فصل رشـد پنبـه در    24با توجه به بافت و مقدار و توزیع بارندگی حدود  -
  .کاشمر الزم است

چنانچه با محدودیت آب آبیاري روبرو هسـتیم بایسـتی از بـروز تـنش در مراحـل       -
  .حساس گیاه که مراحل رشد اولیه گیاه است اجتناب کنیم

ي سطحی براي پنبه بدلیل تلفات زیاد  اجتناب گـردد و آبیـاري   حتی االمکان از کاربرد آبیار - 
  .تحت فشار بخصوص آبیاري قطره اي و در درجه بعدي آبیاري بارانی قابل توصیه است

  
  سپاسگزاري

از آقاي دکتر دواتگر معاون محترم پژوهشی و سرپرسـت  بخـش تحقیقـات    
نم مهندس رقیـه  آبیاري و فیزیک خاك موسسه تحقیقات خاك و آب و همچنین خا

رضوي عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خـاك و آب  بخـاطر حمایـت هـاي بـی      
و همچنین از خانم زهره فیاض بخاطر تایپ مجموعه و از  شان از نگارش تا چاپدریغ

آقاي دکتر حمید قیومی محمدي، عضو هیئت علمـی و ویراسـتار شـوراي انتشـارات     
  .تشکر را داریماین نشریه کمال  موسسه بخاطر ویراستاري
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