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  چکیده

زایی و تأمین قوت غالب جامعه، الزم است که از منابع موجود در این بخش به  توجه به نقش بخش کشاورزي در اقتصاد و اشتغالبا 
در پژوهش پیش رو .بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سودآوري و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد

هاي آب و هوایی ایستگاه سینوپتیک  مونتیث و با استفاده ازداده-پنمنفائو واقعی با استفاده از روش  تعرق پتانسیل و-مقادیر تبخیر
هاي مدل نشان داد  نتایج حاصل از مؤلفه. شده است محاسبه CROPWATبا استفاده از مدل  گندم بهارهمشهدو خصوصیات گیاه 

برداشت کسري متر برآورد شده است؛ همچنین  میلی677.1ي واقعی گیاه و نیاز آبیار متر میلی688.3بالقوه براي رشد محصول  کهآب
 .است آمده دست به متر میلی101.9 رطوبت

  
 مشهد، گندم بهاره ،CROPWATمونتیث،مدل - پنمنفائو تعرق، نیاز آبی، روش -تبخیر :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

بر اساس این . ارکان مطالعه است ترین مهماقلیمی و شرایط محیطی از  هاي ویژگیبراي داشتن یک کشاورزي موفق، توجه به 
 ترین بزرگامروزه).1(نمود انتخاب و معرفی  داده و تطبیقرا با شرایط  ها ترینآن مناسبمختلف را بررسی و  هاي توانگونه هامی ویژگی

موضوع را پارکر به شرح زیر بیان  این.مسئله در اقلیم کشاورزي اثر متقابل عناصر مختلف اقلیمی بر محصوالت کشاورزي است
 عنوان تواندبه نمیسطح خاصی از یک عامل ویژه  هیچ.آورند میگیاهان مربوط به تمام عواملی است که محیط را به وجود  رشد:کند می

 هیچ.قرار گیرد مورداستفادهاه بدون در نظر گرفتن حداقل شرایط الزم از دیگر اجزاي عمده محیط سطح مطلوب رشد از یک نوع گی
باید اثرهاي  رو ازاین.ندارد، بلکه این اثر شامل اثرهاي متقابل دیگري از سایر عوامل است اي سادهحد مطلوب انفرادي از محیط اثر 

بررسی پیشینه پژوهش  ).3(شود در نظر گرفته  یان حد مطلوب اقلیم براي رشدمتقابل تمام عوامل ممکن در محیط قبل از تعریف و ب
خواهد  مورداشارهاست که در اینجا به چند  شده انجامCROPWATنشان داده است که در دهه اخیر تحقیقات زیادي در رابطه با مدل 

مدیریت آبیاري  باهدفCROPWATعملکرد محصول ذرت آبی و دیم با استفاده از مدل  سازي شبیهدر پژوهشی با عنوان ) 5(: شد
مدل  هاي مؤلفهنتایج نشان داد که با استفاده از . براي کشت دیم و آبی محصول ذرت در دو قطعه زمین در منطقه مردان انجام داد

CROPWATهمکاران و  لشکري.افزایش داد توجهی طورقابل بهل را آبیاري و تقویم کشت عملکرد محصو ریزي برنامهبا ایجاد  توان می
غرب،  آباد هایاسالم شهرستان:در برآورد نیاز آبی محصول گندم در غرب کرمانشاه CROPWAT، به تحلیل میزان کارایی مدل )2(

حصول گندم و نیاز آبی به محاسبه تبخیر و تعرق واقعی م CROPWATنامبردگان با استفاده از مدل . سرپل زهاب و روانسر پرداختند
آبیاري در هر سه ایستگاه و با توجه به  بندي زمانجداول  ازحاصل  نتایج.و آبیاري این محصول مهم در منطقه مطالعه شده پرداختند

 .حاکم بودن خشکی و مواجه شده خاك با کسري رطوبت، دو تا سه آبیاري تکمیلی نیاز است تا محصول برایبرداشت آماده شود
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  ها روشمواد و 
دقیقه طول  35درجه و  60درجه تا  3دقیقه و  59به لحاظ موقعیت در  .قرار دارد مشهد در استان پهناور خراسان رضوي شهرستان
 به درگز، از  شمالغربیو از شمال به شهرستان کالت، از  قرارگرفتهدقیقه عرض شمالی  59درجه و  36دقیقه تا  42درجه و  35شرقی و 

 
 

آماري  هاي منظورپردازش بهدر پژوهش پیشرو . گردد جام محدود می چناران و نیشابور و از شرق به سرخس و تربت غرب به
مختلف  گیري واحدهایاندازهدما و بارندگی داراي  چون.است شده استفاده) انحراف معیار و ضریب تغییرات(پراکندگی  کننده مشخص

از تقسیم انحراف معیار بر میانگین  1شماره ضریب تغییرات بر اساس رابطه بهتر است از مفهوم  ها آنهستند براي مقایسه تغییرات 
  .گردد میدرصد بیان  صورت بهو  شود میمحاسبه 

 )1(  CV=100×  
  

  
  
 
 
  

  مطالعه مورد منطقه) 1(شکل شماره 
پژوهش  در.اقلیمی محصول و داده خاك نیاز دارد هاي داده، مدل به )IWR(و نیاز آبیاري محصول ) CWR(نیاز آب  برآوردبه جهت 

براي محاسبه تبخیر و تعرق گیاه . است شده استفادهمونتیث  -معادله فائوپنمن از ) ETO(براي محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع
 2فاده از رابطه شمارهاقلمی کمینه و بیشینه درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی، مدت تابش و سرعت باد است هاي دادهمرجع از 

  .است شده حساب
مدل  هاي ورودياز دیگر .است شده استفادهیک مشهد از داده بارش ایستگاه سینوپت) Eff rain( مؤثربه جهت برآورد بارش 

CROPWAT ،آبیاري، مدل به  بندي زمانبعالوه ) درصد مساحت 100تا  1( شده کشتمحصول و مساحت  هایضریب دادهالگوي کاشت
  .کند مینوع خاك، کل رطوبت در دسترس خاك، حداکثر عمق ریشه، رطوبت اولیه که در خاك نفوذ :باشد میاطالعات زیر نیازمند 

  :)4(باشد می)2(رابطه شماره قرار بهتعرق  - مونتیث براي محاسبه تبخیر-پنمنفائو معادله 

ETo=
. ∆( ) ( )

∆ ( . )
)2(:مونتیث -پنمنفائو لهدتشریح پارامترهاي معا  

 
ET0 =متر بر روز میلی(تعرق مرجع - تبخیر.(/Rn = تابش خالص ورودي به سطح گیاه)مگاژول بر مترمربع بر روز/.(G = شار گرماي خاك

میانگین روزانه سرعت باد در = U2)./سلسیوسدرجه (میانگین روزانه دماي هوا در ارتفاع دو متري = T)./مگاژول بر مترمربع بر روز(
کمبود فشار بخار = es- ea/).کیلو پاسکال(فشار بخار واقعی = ea)./کیلو پاسکال(فشار بخار اشباع = es)./متر بر ثانیه(ارتفاع دو متري 

کیلو پاسکالبر درجه (سایکرومتري ضریب ثابت =γ)./کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس(شیب منحنی فشار بخار =∆)./کیلو پاسکال(اشباع 
در این پژوهش با استفاده از . باشد که بر تولید محصول مناسب هست بارندگی مؤثر بخشی از کل یک بارش می .باشد ، می)سلسیوس

فرمولی که مدل براي . شده است حساب) FAO/AGLW(مقدار براندگی مؤثر را بر اساس روش  CROPWAT8.0هاي مدل  مؤلفه
  :هاي ماهیانه براي داده: باشد می) 3(قرار رابطه شماره  آورد به ارندگی مؤثر با استفاده روش مذکور به دستمیمحاسبه ب

Peff= 0.6 * P - 10 for Pmonth<= 70 mmPeff = 0.8 * P - 24 for Pmonth> 70 mm )3(  
  .شود محاسبه میزیر مدل، نیاز آبی محصول بر اساس رابطه .باشد متر در هرماه می نماینده بارندگی مؤثر به میلی Peffدر اینجا 

 CWR(mm/period)|میانگین مقدار ضریب محصول براي هر مرحله زمانی CWR=ETO×Kc×| Kcشده مساحت کشت
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تواند کمتر از اوج  میCWRباشد، اوج % 100وسیله محصولی خاص کمتر از  شده به روابط فوق بیانگر این امر بوده که مساحت کشت
خود مدل انجام  وسیله بهآن براي هر مرحله از رشد محصول خطی بین مقدار  یابی درونوسیله بهKcمقدار .قرار بگیرد EToمقدار 

آبیاري محصول دله نیاز امع.است شده محاسبهKcدر ضربمساحت کاشت محصول  صورت بهکه در این مورد مقدار این ضریب  گیرد می
∑Irr=A)4(:باشد می)4(رابطه شماره صورت به (퐸푇푂 × 퐾퐶 푃 )  

که  باشد شدهمی کشتمساحت  A. آید دستمی به mm/periods  برحسبو براي یک دوره معین  M3/year برحسبنیاز آبیاري Irrکه 
محصول است که این مقدار بر اساس خصوصیات محصول، تاریخ نیز ضریب 퐾퐶و .شود میدرصدي از کل مساحت نشان داده  صورت به

از ایستگاه سینوپتیک مشهد متعلق به سازمان  موردنیازداده .کند میکاشت، رشد محصل، طول فصل رشد و شرایط اقلیمی تغییر 
اقل باد، حداکثر و حد از ساعات آفتابی، سرعت اند عبارت CROPWATاقلیمی مدل  هایموردنیاز داده. است اخذشدههواشناسی کشور 

  .است شده استفاده) میالدي1951- 2010(ساله  59ماهانه بوده و از میانگین  صورت بهدما، رطوبت هوا و بارندگی که این آمار 
  نتایج و بحث

به ترتیب بهار، پاییز و  بعدازآنآماري صورت گرفته در ایستگاه مشهد نشان داد که فصل تابستان داراي ضریب تغییرات کمتري است و  هاي بررسی
  .رابطه معکوسی بین دما و ضریب تغییرات وجود دارد طورکلی به.بعدي قرار دارند هاي رتبهزمستان در 

 
دماي متوسط )4(شکل شماره /رژیم دماي ایستگاه مشهد) 3(ره شکل شما/ رژیم آماري دماي ایستگاه مشهد) 2(شکل شماره  

  روندها حداقل و حداکثر ساالنه همراه با
 001/0در سطح  داري معنیو متوسط حداقل و حداکثر ساالنه داراي روند افزایشی  ساالنهدماي متوسط )4(با توجه به شکل شماره 

افزایشی هستند، در بین فصول در ایستگاه مشهد زمستان روند  دار معنیفصلی کلیه فصول داراي روند  روندهايدر بررسی .است
 .باشند دارمی معنی001/0این روند براي سایر فصول  که درصورتی)است دار معنی 1/0در سطح (دارد  تري ضعیف

عواملی که در ضریب گیاهی تأثیر . ارتباط دارد) Kc(گیاه نیز به عواملی  کمیت ضریب گیاهی ) ETact(تبخیر و تعرق واقعی 
دوره رویش و شرایط اقلیمی که در این میان تواتر  صفات مشخصه گیاه، تاریخ شروع رویش، میزان رشد، طول: اند از اندعبارت داشته

زمانی که محدودیت آب وجود دارد کمتر از kcمیزان ضریب . بارندگی بخصوص در مرحله اول رشد از اهمیت بیشتري برخوردار است
  .باشد یک می

عواملی که در ضریب گیاهی تأثیر . ارتباط دارد) Kc(گیاه نیز به عواملی  کمیت ضریب گیاهی ) ETact(تبخیر و تعرق واقعی 
صفات مشخصه گیاه، تاریخ شروع رویش، میزان رشد، طول دوره رویش و شرایط اقلیمی که در این میان تواتر : اند از اندعبارت داشته

وجود دارد کمتر از  زمانی که محدودیت آبkcمیزان ضریب . بارندگی بخصوص در مرحله اول رشد از اهمیت بیشتري برخوردار است
  .باشد مییک 

  
  نمودار تغییرات رطوبتی خاك) 6(شکل شماره CROPWATپارامترهاي مدلمقایسه) 5(شکل شماره 
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، مؤثردر روز،بارش، بارش  متر برحسبمیلیتعرق - تبخیر،دماي بیشینهدماي کمینه،:از اند بهترتیبعبارتشکل شمارهدر راهنماي نمودار 
از  اند بهترتیبعبارتدر راهنماي شکل شماره از باال .در روز مترمربعمگاژول بر  برحسبتابش حسب متر بر ثانیه، ساعت آفتابی،  بادبر

)RAM( الوصول سهل استفاده قابلرطوبت، )TAM(  کل استفاده قابلآب،)Depletion( در شکل شماره .تخلیه رطوبتی خاك)6 (
این نمودار بیانگر است که با توجه به ظرفیت، جذب و . شده رسم شده است دسترس و آب تخلیه وضعیت ظرفیت زراعی و آب قابل

نگهداري رطوبت ناشی از بارندگی در ایستگاه موردمطالعه تفاوت میزان تبخیر واقعی با بارندگی فصل رویش، حکایت از استفاده گیاه از 
درنتیجه در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند . شده ناشی از بارندگی پیشینکه در روزهاي فصل رویش بوده است، دارد ذخیرهرطوبت 

هاي  بلکه بارندگی بعالوه رطوبت ذخیره شه ناشی از بارندگی. نیستگندم بهارهکننده تولید  تنهایی عامل تعیین بارندگی به مشهد
در جدول زیر نتایج برآورد نیاز آبی و آبیاري  گیاه  .گذارد مشترك در فرایند تبخیر و تعرق تأثیر می صورت پیشین برابر نتایج تحقیق به

  .دهد مینشان  CROPWATگندم بهاره را با استفاده از مدل 

  
  اي گندم بهارهمشهد تقویم آبیاري دهه)7(شماره  جدول

  
  برنامه آبیاري گندم بهارهمشهد)8(شماره  جدول

 
  گیري نتیجه

تر  به جهت بارش کم و دماي باالي هوا در طول سال و حاکمیت طوالنی مشهد، ایستگاه CROPWATبر اساس نتایج به دست از مدل 
که نیاز آبیاري محصول توسط مدل  طوري به. دهد ارقام باالیی را نشان می گندم بهارهدوره خشکی نیاز آبی محصول 

منطبق بر شروع فصل  مشهددر  گندم بهارهکه مراحل نهایی رشد و رسیدن محصول با توجه به این.شده است گزارشمتر میلی821.7
باشد، درنتیجه خاك با کمبود رطوبت مواجه شده و در ادامه این روند موجب استرس بر محصول و عدم رشد و رسیدن  سالی می خشک
آمده میزان آبیاري که این کاهش  دست وسیله مدل براي ایستگاه مشهد  به بهبا توجه به میزان کسري رطوبت خاك که.شود آن می

 0.3مقدار )متر میلی11.2( مؤثراز کل مقدار بارش . آمده است دست به575.2براي مشهد ) Net Irr(رطوبت را جبران کند 
قی مانند مشهد که با کمبود آب مواجه آبیاري کم در مناط.شده است وري بهرهدرصد از بارش 97.5است که از  رفته مترازدست میلی

 .تواند مدیریت مناسبی در افزایش کار آیی مصرف آب و همچنین باال بردن سطح زیر کشت داشته باشد هستند می
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