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ي هدررفت آب در اندازه براوردیک مزرعه لوبیا جهت  مصرفیمقایسه نیاز آبی با میزان آب 
 منطقه بافت کرمان 

 
 2پیمان معدنچی 1*جمه حاج سید علی خانینن

کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج *:1
 nsedalikhani@yahoo.comایران.کشاورزي، کرمان، 

خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج  عضوهیئت علمی  بخش تحقیقات حفاظت -2
 peyman_madanchi@yahoo.com .کشاورزي، کرمان، ایران

 
 

 چکیده:
کشاورزان مقداري آبی را که  موارد بسیاري بارندگی ونیاز مبرم به استفاده صحیح از آب موجود در کشاورزي، درکمبود  مغعلیر

زیادتر از آن مقداري است که گیاه در آن مقطع رشد نیاز دارد و بالعکس مواردي هم مشاهده شده  استفاده می کنندبراي آبیاري گیاه 
جام نداده و یا آبیاري را به صورت کامل انلیل کم بودن آب، کشاورز، نیاز  به آبیاري مشخصی داشته ولی به د زمانی از رشدکه گیاه در 

در صورتی که بتوان بر اساس مدیریتی مناسب، نیاز آبی هر محصول را در هر مقطع رشد براورد  .است اینکه به زمانی دیگر موکول کرده
در  .معضالت و مشکالت کم آبی خواهد شد کمکی به  حلکرد و بر اساس همان نیاز آبی با برنامه ریزي مشخص، آبیاري صورت گیرد 

و میزان آبی که کشاورز در اختیار  cropwat و نرم افزار دارد از طریق آمار هواشناسییق با مقایسه میزان آبی که گیاه نیازاین تحق
براین  کنیمپاره اي از مشکالت کمبود آب را شناسایی و حل  یمتا بتوان، کردهگیاه قرار می دهد یک الگوي مدیریتی مناسب تعریف 

نظر گرفته و میزان آبی را که کشاورز به صورت تجربی در اختیار گیاه  دراز اراضی حوزه دره مرید بافت  لوبیا را دریکی مزرعه اساس
نیاز لوبیا درهر دوره رشد با همان شرایط اقلیمی منطقه با میزان آبی که  داده در چندین نوبت توسط سریز اندازه گیري کرده و قرار 
که می تواند  آبیاري شده استمتر مکعب آب بیشتر از نیاز ابی به گیاه  500بررسی شده حدود با توجه به نتایج که  همقایسه کرد است،

   .در مصارف دیگر استفاده شود
 آبیاري، الگوي مصرف، کم آبی، لوبیا ، نیاز آبی کلید واژه گان:
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 مقدمه
ارائه شده: از آن جمله، تغییرات جویی زمین، خسارات وارد شده به وسیله انسان  کمبود تولیددالیل مختلفی در زمینه کمبود اب و 

به محیط زیست، مانند قطع جنگل ها، آسیب رساندن به منابع آب، مصرف بیش از حد و بی رویه آب و بی ارزش پنداشتن آن، عدم 
همه عرصه هاي اصلی مصرف یعنی کشاورزي، صنعت و در حال حاضر تقاضا براي آب در مدیریت درست بهره برداري از منابع آب و ...

شهرها به شدت افزایش یافته است. هر چه فشار کم آبی در ایران بیشتر می شود، استفاده بی ضابطه و بی حد و حساب از آب هاي زیر 
یریت صحیح در عرصه منابع زیر این الیه هاي آبدار، همچون ذخایر نفت تجدید ناپذیرند و تنها با اعمال مد .]1د[زمینی افزایش می یاب

گیاه در طول دوره رشد بی اطالعند و فقط آبی بسیاري از کشاورزان از نحوه صحیح آبیاري و نیاز .زمینی، می توان آنها را حفظ کرد
به آب فراوان  مقطع رشد نیازآن آبیاري می کنند این در حالی است که شاید گیاه در  براساس میزان آبی که در اختیار دارند گیاهان را

نداشته باشد بنابراین یکی از راهکارهایی مدیریتی استفاده مناسب از آب کشاورزي، دانستن نیاز آبی گیاه در هر مقطع رشد می 
می توان همان مقدار آبی را که در دسترس است. براي گیاهی استفاده کرد که نیاز آبی آن به طور آب با توجه به کمبود  ].5[باشد

شود.در مواردي مشاهده شده که آب موجود براي کشاورزي کم ومحدود است ولی گیاهی کشت می شود که نیاز آبی آن ده برآورکامل 
  ]2[بیماریها مشکالت اجتماعی هم بدنبال دارد آفات وبیشتر از آب موجود است این عالوه بر مشکالت کمبود محصول و

  
 :هاي محل تحقیقویژگی

وزه دره مریداز زیرحوزه هاي فرعی نزدیکی روستاي ده رضا قلی از زیرحوزه هاي دره مرید بافت است. حمزرعه انتخابی لوبیا در 
 487. مساحت مزرعه حدود  .)1(شکل  محسوب می گردد استان کرمان کیسکان بافت در حوزه سد جیرفت در شهرستان بافت

مساحت و محیط حوزه با استفاده از نقشه هاي موقعیت آن در محدوده مشخص گردیده است  GPSمترمربع بوده که توسط 
کیلو متر برآورد  شده است. بر اساس مطالعات انجام شده  30کیلومتر مربع و  29/54بزنجان به ترتیب  1:50000توپوگرافی با مقیاس 

و پائین ترین  3065بلند ترین نقطه در این حوزه  متر مکعب برآورد شده است 6350000کل جریان سطحی ( رواناب) ساالنه حدود 
متر از سطح دریا قرار دارد. منطقه داراي آب و هوایی سرد و خشک و در زمستان نزوالت بیشتر برف و گاهگاهی به صورت  2500نقطه 

 -20درجه و حرارت حداقل  38میلی متر میزان حداکثر مطلق درجه حرارت هوا  250تا  200رگبارش است . میزان بارندگی سالیانه 
هاي باالدست اطراف ناحیه دره ، درSandyتحت االرض  در و  Sandy loamبافت خاك درناحیه تیه ها درسطح االرض  .درجه است

 ها که نسبتا هموار تا ناهموارمی باشد ودرنواحی دشت هاي کم وسعت بین تپه ماهوره   loamروستاهاي خان پهن و دامنه ارتفاعات
درصد از  38درصد از ماهورها و  54، بافت خاك لومی است. همچنین]8[و یونجه و.. می باشدکه زیرکشت زراعت آبی گندم وجوو لوبیا 

باغات گردو مزارع یونجه عمده محصوالت کشاورزي منطقه هستند که در کنار آن بادام ، گندم و جو،گوجه . دامنه ارتفاعات سنگ است
ارضی کشاورزي در این منطقه بصورت سطحی و کرتی است که آبیاري کل . فرنگی ، لوبیاو سیب زمینی در منطقه  کشت شده است

 بسته به نوبت آبدهی مالکان آبیاري صورت می گیرد.

         
 حوزه آبخیز دره مرید بافت _1شکل

 مواد و روشها:
و  2(شکل صورت گیرد و تحقیقات روي آن در این تحقیق یکی ازمزارع لوبیا در حوضه دره مرید بافت انتخاب گردیده تا آماربرداري 

صورت است  و راه اندازي شده مدیریت آبخیزداري احداثتوسط آبیاري که انتقالی از طریق کانال  وآبیاري مزرعه بصورت سطحی  ).3
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روز یکبار  8بر اساس نوبت آبدهی مزرعه هر  ، از گذشتهمزارع و باغات این منطقه بصورت خورده مالکی استاز آنجا که  .گیردمی
روز بطول  110و طول دوره کاشت تا برداشت  24/2/90که تاریخ اولین آبیاري در  بودهاشت بصورت دستی کو روش شده  ي میآبیار

 است. مستطیلی اندازه گیري شده و ارتفاع آب روي سریز در هر نوبت قرائت شدهسرریز آب ورودي به مزرعه از طریق  .انجامیده است
 است. یز مستطیلی دبی ورودي به مزرعه اندازه گیري شدهراستفاده از رابطه مربوط به سرسانتی متر که با 30طول سریز 

 
                 Q=1.84*(L-0.2*H)*H^1.5                                           

 
میزان آب مورد استفاده در هر  سپسشده است و اندازه گیري  مزرعه، بیاريآمدت زمان توجه به با ورودي به مزرعه لوبیا دبی 

با توجه به اینکه دور آبیاري مشخص بوده میزان کل آبی که به مزرعه لوبیا داده شده از زمان ) 2(جدول .آبیاري مشخص گردیده است
  کاشت تا برداشت مشخص شده

 
 موقعیت مزرعه در استان کرمان -3شکل                                                        عکس هوایی از موقعیت منطقه -2شکل                

 
 ،اطالعات هواشناسی براساس داده ها ونرم افزار این  است. ، محاسبه شده cropwatتوسط نرم افزار  ،استمرجع آبی که نیاز گیاه 

و سپس با  )1. (جدولحداقل و حداکثر دما، درصد رطوبت، سرعت باد و ساعات آفتابی میزان تبخیر و تعرق مرجع را محاسبه می کند
یاري وارد مزرعه میزان آبی که کشاورزدر هر بار آبو  کردهمحاسبه به روش پنمن گیاه در هر مرحله رشد نیاز آبی گیاه را  KCتوجه به 

  )3(جدول.شدمقایسه  کرده است با آبی که گیاه در هر مرحله رشد نیاز دارد
 داده هاي هواشناسی مربوط به حوزه دره مرید بافت -1جدول

Month 
Min 

Temp 
Max 

Temp Humidity Wind Sunshine Radiation ETo 

 
°C °C % km/day hours MJ/m²/day mm/day 

January -1 10.1 43 13 7.4 12.2 1.14 
February -0.6 8.1 64 14 6.5 13.4 1.37 
March 3.7 14.9 49 12 7.2 17 2.12 
April 8.8 20.8 35 15 9.3 22.3 3.31 
May 11.9 24.5 35 15 9.1 23.3 3.87 
June 17 30.4 21 25 10.6 25.9 4.56 
July 20.7 33.9 23 14 10.7 25.7 4.77 

August 18.6 30.3 20 15 11.4 25.6 4.43 
September 16.2 28.7 24 12 9.8 21.2 3.42 

October 13.2 26 27 15 9.3 17.4 2.56 
November 5.5 18.5 32 10 9.9 15.2 1.56 
December 1.9 16.6 22 11 9.6 13.5 1.01 
Average 9.7 21.9 33 14 9.2 19.4 2.84 
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 نحوه آبیاري مزرعه لوبیا -5شکل                                            ,اطالعات مربوط به نرم افزار  KCداده هاي  -4شکل                     

                                                                                                            نتایج: 
 30یز مستطیلی به طول رمقدار آب داده شده به مزرعه اندازه گیري شده این کار توسط سربراساس آمار برداشت شده از مزرعه 

یز را موقع آبیاري در ورودي مزرعه کارگذاشته وارتفاع آب روي سریز  در رسانتی متر با گونه هاي کناري صورت گرفته که این سر
ین مدت زمان الزم براي اینکه کل و همچن. مزرعه محاسبه گرددمیزان آب ورودي به آن،  تا بر اساس فرمول شد چندین نوبت قرائت 

ده به شمزرعه آبیاري شود اندازه گیري شد و حجم آبیاري در هر دوره مشخص و در آخر با توجه به دور آبیاري حجم کل آب داده 
     )2جدول(مزرعه لوبیا از زمان کاشت تا برداشت محاسبه شد 

 اب ورودي به مزرعه لوبیا در سه دوره آبیاري آمار مربوط به دبی وحجم -2جدول

H(M) L(M) Q(m3/s) T(s) V(m3) A(m2) A(ha) VT VT(ha) 
0.054 0.3 0.006677 2200 14.69026 487 0.0487 190.9734 3921.424 
0.051 0.3 0.006141 2400 14.7395 487 0.0487 191.6135 3934.568 
0.05 0.3 0.005966 2300 13.721 487 0.0487 178.378 3662.799 

 
  3جدول در  cropwatنیاز آبی گیاه لوبیا بر اساس شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه توسط نرم افزار هاي مربوط به نتایج داده

                      بیان شده است
 براساس مدل نتایج نیازآبی و بارندگی موثر -3جدول

Month Decade Stage Kc ETc ETc Eff rain Irr. Req.           

   
coeff mm/day mm/dec mm/dec mm/dec          

May 2 Init 0.15 0.58 4.1 2.2 2.5           
May 3 Init 0.15 0.62 6.8 2.1 4.6            
Jun 1 Deve 0.26 1.15 11.5 0.2 11.3          
Jun 2 Deve 0.58 2.65 26.5 0 26.5         
Jun 3 Deve 0.9 4.17 41.7 0.1 41.5         
Jul 1 Mid 1.1 5.19 51.9 1.8 50           
Jul 2 Mid 1.11 5.28 52.8 2.7 50.1        
Jul 3 Mid 1.11 5.15 56.7 1.8 54.9        

Aug 1 Late 0.98 4.44 44.4 0 44.4       
Aug 2 Late 0.69 3.07 30.7 0 30.7      
Aug 3 Late 0.39 1.61 17.7 0.1 17.6       

     
344.6 11.2 334      
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 منحنی نیاز آبی گیاه لوبیا در دوره رشد -6شکل
 

 بحث و نتیجه گیري:
، 69/14دوره آبیاري، اوایل کشت، اواسط کشت و پایان کشت میزان آبیاري  3بر اساس آمار برداشت شده از مزرعه لوبیا در 

که متر مکعب در هکتارآبیاري شده در صورتی 6/3839و در کل دوره آبیاري به طور متوسط  )2جدول(متر مکعب بوده 7/13و7/14
متر مکعب بوده این در حالی است که نیاز آبی گیاه در هر دوره رشد متفاوت است بر اساس  3446میزان آبی که این مزرعه نیاز داشته 

که کشاورز در تمام طول دوره رشد برطبق مقدار آبی که در دسترس تیدوره میانی بیشترین نیاز آبی را دارد در صور 6شکل منحنی 
رابتداي کشت و دوره هاي پایانی رشد گیاه، نیاز کمتري به آب دارد. به د )6شکل (بر طبق منحنی دکنمیدارد به یک مقدار آبیاري 

متر مکعب آب بیشتر از نیاز با مزرعه داده شده 400طور کلی اگرمزرعه لوبیا را در یک هکتار در نظر بگیریم در طول دوره رشد حدود 
متر مکعب  500ن می شده اگر انرا هم در نظر بگیریم حدود این در حالی است که مقداري از آب مورد نیاز لوبیا از طریق بارندگی تامی

بنابراین با مدیریت مناسب در امر آبیاري و  می تواند در مصارف دیگر استفاده شود. که آب بیشتر از نیاز ابی به گیاه داده شده است
 کرد.ترویج نیاز آبی گیاه و مراحل رشد می توان تا حدودي مشکل کم آبی مناطق خشک را بر طرف 

 
 منابع:

 اداره کل آمار و اطالعات سیستم جمع آوري اطالعات محصوالت استان کرمان در وزارت جهاد کشاورزي -
 1377مشهد، چاپ سوم  علیزاده، ا. اصول طراحی سیستمهاي آبیاري، ناشر دانشگاه امام رضا، -
  1389ام چاپ سی مشهد، علیزاده، ا. اصول هیدرولوژي کاربردي، ناشر دانشگاه امام رضا، -
ها و راهکارهاي سازگاري و تعدیل خسارت شل). خشکسالی، چا1393ع، پناهی، ب، حاج سیدعلی خانی،ن و معدنچی، پ. ( آبکار، -

 آن
). براوردآب 1376فر، مهدي و توالئی، میرمسعود. (فرشی، علی اصغر، شریعتی، محمدرضا، جاراللهی، رقیه، قائمی، محمدرضا، شهابی -

 .عمده زراعی و باغی کشور، جلد اول، گیاهان زراعی.انتشارات موسسه تحقیقات خاك و آب سازمان تاتمورد نیاز گیاهان 
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