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  چکیده

مد زارع آي سیستم کشاورزي همراه با افزایش در در نهایت می تواند به پایدارن که بهینه کردن مصرف آب در کشاورزي و افزایش کارائی مصرف آ
. آبیاري بر اساس میزان تخلیه آب از خاك می باشدنیاز از جمله این راه کارها تعیین مقدار . منتهی گردد مستلزم به کارگیري روش هاي مختلف است      

 محاسبه نیاز آبی بر مبناي داده  یا باي الیسی  متري مزرعه وبر اساس داده هایا عملیاتی شود که آب مورد نیاز آبیاري می تواند این روش در صورتی 
بمنظور مقایسه میزان مصرف آب آبیاري و تاتیر آن بر کارائی مصرف آب در سه .  اندازه گیري شده فی الفور و بهنگام در مزرعه باشد           هواشناسی   هاي

) 3( و  خارج از مزرعه،داده هاي بهنگام ایستگاه هواشناسی ) 2(اسی مزرعه ، داده هاي بهنگام هواشن) 1: (وضعیتی که در آنها میزان آبیاري بر اساس    
نتایج نشان .  انجام گرفت در منطقه کرجداده هاي میانگین هواشناسی منطقه محاسبه و انجام شده بود آزمایش صحرائی روي محصول ذرت علوفه اي  

تفاوت وجود و یا داده هاي میانگین منطقه د در مزرعه و نزدیکترین ایستگاه هواشناسی داد که بین داده هاي هواشناسی از نظر دما ، رطوبت و سرعت با
که مقدار آبیاري بر اساس داده هاي هواشناسی بهنگام داخل مزرعه صورت گرفت  مصرف آب در هـر  ضعیتی  که در و    گردید داشته و همین امر باعث    

 این ارقام در شرایطی  حال آنکه . کیلو گرم بر متر مکعب بوده است 4/11ارائی مصرف آب  تن و لذا ک78 متر مکعب و مقدار تولید 6838هکتار ذرت 
 کیلومتري مزرعه آزمایشی واقع بود صورت 4که در فاصله خارج از مزرعه که مقدار آبیاري بر اساس داده هاي بهنگام ایستگاه هواشناسی غیر کشاورزي 

 ، 9350به ترتیب   ساله هواشناسی براي آبیاري مزرعه استفاده گردید20رایطی که از آمار میانگین  و در ش2/10 ، و 2/78 ، 7640گرفت به ترتیب 
  بدست آمد که نشان می دهد در صورت اندازه گیري داده هاي هواشناسی در مزرعه و انجام آبیاري بر اساس آنها کارائی مـصرف آب     5/8 ، و    9/79

 . درصد افزایش پیدا می کند27هواشناسی منطقه استفاده شود نسبت به وضعیتی که از داده هاي میانگین 
  

  کارائی مصرف آب ، ذرت علوفه اي ، داده هاي هواشناسی بهنگام ، ایستگاه هواشناسی غیر کشاورزي : واژه هاي کلیدي
  

    1   مقدمه
با توجه به پایین بودن راندمان آبیاري و بخصوص بهره وري آب 

هاي گوناگونی  براي افزایش رزي ، روشمورد استفاده در بخش کشاو
  آنها و در نهایت افزایش درآمد زارع  در راستاي بهینه کردن مصرف 

 آبیاري که درحـال حاضـر در  هاي از روش .آب توسعه یافته است   
هـاي  گیـرد، روش  شورهاي جهان مورد استفاده قرار مـی      ک بسیاري از 

  الـی 75بیاري را تا  راندمان آتواندباشد که می آبیاري تحت فشار می   
هاي آبیـاري تحـت فـشار و        طراحی سیستم .  دهد  درصد افزایش  95

از نظر مقـدار آب و زمـان     ها  همچنین مدیریت آبیاري در این سیستم     
هاي گذشته انجام عموماً بر اساس متوسط آمار هواشناسی سالآبیاري 

                                                        
  دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي  آبیاري، استاد -1
 یار پژوهشی آبیاري ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي کرجستادا -2
  ارشد آبیاريکارشناس  -3

  )  Email: alizadeh@gmail.com                               : نویسنده مسئول-(* 

 ،سیـستم مـدیریتی کارآمـد   وجود  دلیل عدم عالوه بر آن به  . گیردمی
با امکـان  هاي آبیاري مدرن داشتن سیستمحتی در صورت   شاورزان  ک

تر، بر اساس تجربیات خود نسبت به مـدیریت آبیـاري           مدیریت دقیق 
هـاي مختلـف    حال آنکه عموماً شـرایط اقلیمـی سـال        . کننداقدام می 

 متغیـر    در سال هاي مختلـف     یکسان نبوده و میزان نیاز آبی گیاهان      
 یـک سـال بخـصوص اگـر بـر اسـاس       لذا ممکن اسـت در  . باشد می

میانگین دراز مدت داده هاي اقلیمی نیاز آبی تعیـین و اعمـال گـردد            
 و یـا آنکـه   (over- irrigation)مزرعه یا آب اضافی دریافت نمایـد  
 که یا تلفات (under-irrigation)کمتر از حد نیاز به آن آب داده شود 

ی از راه کارهـاي  یک. آب را در برخواهد داشت و یا کاهش محصول را  
عملی آن است که با توجه به دور آبیاري نیاز آبی بر اساس داده هاي    
نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی موجـود در فاصـله بـین دو آبیـاري               
محاسبه و سپس همان مقدار آبی که از زمین تبخیر و تعرق شده است 

اما مشکل اساسـی در ایـن مـورد آن          . از طریق آبیاري جایگزین شود    
است که ایستگاههاي هواشناسـی عمـدتا از نـوع فرودگـاهی بـوده و        
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دادهاي آنها نمی تواند مستقیما در فرمـول هـاي اسـتاندارد بـر آورد               
 مونتیت مـورد اسـتفاده قـرار     - پنمن   -تعرق مانند روش فائو     -تبخیر

گیرد و نیاز به اصالحاتی مانند وارد کردن ضـریب شـاخص خـشکی             
(aridity index)که انجـام  )1378میرشاهی ،  ( ات دارد در محاسب 

روش دیگـر آن  . آن براي زارع و یا مدیران آبیاري مشکل مـی باشـد    
اي  است که داده هاي هواشناسی در روزهاي بین دو آبیاري در مزرعه

  یا بهنگامکه آبیاري براي آن برنامه ریزي می شود بصورت فی الفور        
(real time) برداشت و محاسبات   از طریق نصب حساسه هاي الزم

نیاز آبی بر اساس داده ها ي بدست آمده صورت گرفتـه و مقـدار آب        
این عمل با استفاده از سیستم هاي . تخلیه شده از خاك جایگزین شود

 سنتر پیوت که بین زارعین گسترش پیدا کـرده          مانند خود کار آبیاري  
بکار گیري هر کدام از این سـه روش مـستلزم           . است عملی می باشد   

آنها تنها در کسب محـصول      استفاده از   هزینه هاي متفاوتی است که      
هدف . شدبیشتر و یا باالتر بودن کارائی مصرف آب توجیه پذیر می با

از این تحقیق که نتایج آن در این مقاله آمده است مقایسه بهره وري         
عـالوه بـراین    . آب در صورت اعمال سه روش فوق می باشد        مصرف  

  .یز تاکید شده استروي  موضوعات زیر ن
براسـاس بـرآورد    : ارزیابی مدیریت مصرف آب در سه حالت الف         

بر اساس  :  در مزرعه ، ب       بهنگام نیاز آبی روزانه به صورت خودکار و      
براورد نیاز آبی از روي نزدیک ترین ایستگاه هواشناي غیر اسـتاندارد            

(non well irrigated station)   اي  و  بر اسـاس اسـتفاده از داده هـ
 .ر منطقهدطوالنی مدت هواشناسی موجود 

ارزیابی اختالف بین شرایط هواشناختی حاکم بر مزرعه با شرایط          
ایستگاه هواشناسی و تأثیر آن بر روي نیاز آبی گیاه و ارزیابی تفـاوت    
بین اطالعات هواشناسی بهنگام با آمار بلند مدت هواشناسی و تـأثیر            

 .آن بر روي مصرف آب در مزرعه
 پرداخته نشده  روش آبیاري خودکاراین مقاله به مزایاي دیگر    در  

مثال با اجراي طرح خودکارسازي یا اتوماسـیون آبیـاري مـدیر        . است  
کامل و به موقـع از واحـدهاي   , برداري با دریافت اطالعات جامع بهره

ترین مقدار آب مورد آبیاري مختلف قادر خواهد بود تا با کاربرد مناسب
بـه ایـن منظـور بـا نـصب      . د کارایی هدف را داشته باش   نیاز بیشترین 

 وضـعیت و اطالعـات مربـوط بـه کلیـه       پایش  تجهیزات ابزار دقیق،    
اي فـراهم   تجهیزات و پارامترهاي هواشناسی منطقه به صورت لحظه       

بر روي سامانه هاي آبیـاري تحـت        خودکارسازي  با اجراي   . شود  می
اراي بـاالترین درجـه     فشار از جمله سیستم هاي سـنتر پیـوت کـه د           

تأمین به موقع ) الف: (شودحاصلمی تواند اتوماسیون است اهداف زیر   
کاهش قابل توجه انرژي الکتریکـی   ) ب(و به اندازه نیاز آبی گیاهان،       

هـاي نیـروي انـسانی و ترابـري در اثـر            کاهش هزینـه  ) ج(مصرفی،  
 انعطاف  ایجاد برنامه آبیاري  ) ه(حذف خطاهاي انسانی،    ) د(بازدیدها،  

امکان گـزارش گیـري و بررسـی     ) و(پذیر نزدیک به آبیاري مطلوب،      
آماري و اقتصادي کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت منابع آب و نیز 

) ح(هاي تولیـد، انتقـال و توزیـع آب و در نهایـت               کاهش هزینه ) ز(
اعمال سیاستهاي بهینه سازي مصرف آب که هـر کـدام در افـزایش              

  .تواند موثر باشدمد زارع می آدر
  

  بررسی منابع
 برآورد نیاز آبی با  استفاده از داده هاي هواشناسی خـارج   در مورد 

از مزرعه و تکیه بر داده هاي هواشناسی ایـستگاههاي غیـر مرجـع و        
 اثرات خشکی بر پارامترهاي هواشناسی مطالعات نسبتاً زیادي         اعمال  

ـ ور يد انجام شده است، از جمله     و داونپـورت و    ) 1961(ز و بـریچ     ی
آفریقا نشان دادنـد کـه در        و   در استرالیا به ترتیب   ) 1967(هادسون  

 ماننــد محــیط ایــستگاههاي هواشناســی غیــر شدهنــ نــواحی آبیــاري
 ي مشابهی که آبیاري شده باشد،  نسبت به منطقه، دماي هواکشاورزي

تعـرق را  - داشته و همین امر تفاوت تبخیرافزایش و فشاربخار کاهش  
در هـر دو گـزارش کـاهش در سـرعت بـاد در نــواحی      . دارد در پـی  

داونپـورت و  . شـد  شده نسبت به نواحی خـشک اطـراف دیـده             آبیاري
 متر 300اي به عرض متوسط  در آفریقا در مزرعه) 1967(هادسون  

 ناشی از اصطکاكکه کاهش در سرعت باد به دلیل نیروي نشان دادند
دمـا و فـشار   ) 1967(فریشتن و نیکسون  .گیاهان کشت شده است

 کیلومتري که شـامل     56بخار هوا را در هنگام پیمودن یک مسافت         
گیریها در    اندازه. گیري کردند  شده بود، اندازه    زمینهاي خشک و آبیاري   

هاي نصب شده روي یک واگـن   ي روز، در تابستان و با حساسه     میانه
م  کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود، انجا17کوچک که با سرعت 

ي   درجــه2در حالیکــه دمــاي هــوا کمتــر از  نتــایج نــشان داد. شــد
بـار افـزایش نـشان         میلی 7بخار    گراد کاهش یافته است، فشار      سانتی

در تحقیقاتی که در آلبرتاي کانادا در مورد دما ) 1970(هولمز .دهد می
 آبیاري شده ي  انجام داد، مشاهده کرد که دماي هوا در باالي  منطقه    

کـاهش  باشد،  خشک    مشابه که  گراد نسبت به مناطق     نتی سا   درجه 2
 طی ي آمریکادر کلمبیا) 1974( و هلوي اولرف از طرف دیگر .یابد می

شناسی نشان دادند که گسترش زیاد آبیاري در این  ي اقلیم یک مطالعه
 هرمن و همکاران.نواحی باعث تغییرات اندکی در دماي هوا شده است   

 که از یـک  ،بخار و سرعت باد هاي فشار دهدریافتند که دا  ) 1974 (او
ریـزي   آید، بـراي برنامـه    ایستگاه خشک واقع در کلورادو به دست می       

بـرمن و همکـاران     .اي در حال کار بایستی اصالح شوند        آبیاري عقربه 
 کیلـومتر کـه از اراضـی خـشک         50اي به شعاع      در منطقه ) 1975(

اي فاریاب در   منطقهشد، با حرکت به سمت مرکز، که    زار آغاز می    بوته
گیري عوامـل اقلیمـی پرداختـه و          بود به اندازه  ) آمریکا(جنوب آیداهو   

) اردیبهشت (هآنها دریافتند که در ماه م. تغییرات آن را بررسی نمودند    
که شرایط رطوبت خاك براي تبخیر در هر دو منطقه یکـسان اسـت،       

حالیکه در ماه در . باشد تغییرات عوامل اقلیمی در دو منطقه حداقل می
 درجـه از مرکـز   3ي حرارت در صحرا حدود    میانگین درجه ) تیر (ژون
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آنها همچنین مشاهده نمودنـد   . باشد  ي تحت آبیاري گرمتر می      منطقه
گیري شده افزایش  بخار اندازه که با حرکت به سمت مرکز ناحیه، فشار   

یافته و همچنین در حد فاصل این دو منطقـه مقـدار تبخیرــ تعـرق                
دماي ) 1976(کورون و پلتون  .یابد  درصد کاهش می20ورد شده برآ

گراد   سانتیي  درجه5 هکتار را 5/1هواي یک مزرعه جو به مساحت      
) 1983(آلـن و براکـوي      .سردتر از زمینهاي اطراف گـزارش نمودنـد       

ثیر أي نسبت خشکی را پیشنهاد کردند که با کمک آن ت استفاده از ایده
هــاي  داده. هــاي دمـایی بررسـی شـد    ادهمحـیط ایـستگاه بـر روي د   

 ضـرب کـردن   بـا هواشناسی به دست آمده از ایستگاه مورد مطالعـه،          
نسبت خشکی در مقدار انحراف دمـایی حـداکثر و کـم کـردن آن از                

حداکثر تصحیح پیشنهاد شـده بـراي       . دماهاي ثبت شده تصحیح شد    
کـه  در جنـوب آیـداهو   در مکـانی  طی ماه آگوست  متوسط دماي هوا    

مطابق بـا  . گراد بوده است    ي سانتی    درجه 5/4شود    رگز آبیاري نمی  ه
ـ         ) 1983(نظر آلن و براکوي      ثیر أنـسبت خـشکی بایـستی شـامل ت

هـاي دمـایی وجـود      در مجاورت حساسه خشکی سطحی که مستقیماً   
 . ي اطراف حساسه باشد ثیر اثر خشکی عمومی منطقه و ناحیهأدارد و ت  

عین و مدیران آبیاري بسیار مشکل     اما اعمال ضریب خشکی براي زار     
 ایستگاه  4 هاي   داده با استفاده از  ) 1983(آلن و همکاران    . می باشد 

هواشناسی واقـع در جنـوب آیـداهو و یـک ایـستگاه واقـع در مرکـز                  
تحقیقات آب و خاك در کیمبرلی، به بررسی اثرات موقعیت ایستگاه بر 

 ایـستگاه  4یـستگاه از   دو ا . روي مقدار نیاز آبی برآورد شده، پرداختند      
مورد مطالعه، در اراضی خشک و کویري و دو ایستگاه دیگر در شرایط 

 بـرآورد شـده از   (ETo)تبخیرـ تعرق گیاه مرجـع  . فاریاب قرار داشتند  
ي شبنم اخـذ شـده از ایـستگاههاي خـشک،        دماي هوا و دماي نقطه    

  درصد در ماه حداکثر   21 درصد در فصل رشد و       17میزان فرابرآورد   
) 1986(و آلن و پروت     ) 1983(آلن و همکاران     .را نشان داد  ) تیر(

گیـري   هاي دمایی انـدازه  ي روشهاي تجربی براي اصالح داده   ئهابه ار 
هاي دمایی  که داده وريه طشده در ایستگاههاي غیرمرجع پرداختند، ب

شده، به مقادیر به دست آمده از ایستگاههاي مرجـع نزدیـک              تصحیح
اثـرات  “ نـسبت خـشکی   ”طالعات بـا اسـتفاده از روش        در این م  . شود

هاي دمایی  خشکی ایستگاه و منطقه را تشریح کرده و به تصحیح داده
در این تحقیق مقادیر اصالح شده در ایستگاههایی که هرگز . پرداختند

 .داد  گراد کاهش نـشان مـی       ي سانتی   درجه 5/4ند، تا   دش  آبیاري نمی 
 دماي اخذ شده EToي  ي محاسبهنیز برا) 1997(جنسن و همکاران 

گـردد، لـذا بـراي      می EToاز ایستگاههاي غیرمرجع موجب فرابرآورد      
ـ    در ایستگاههاي غیرمرجع اصالحاتی الزم می       EToتخمین   ه باشـد ب
ــوري ــه  ط ــده   EToک ــنعکس کنن ــده م ــرآورد ش ــیط  ب ــک مح ي ی

اما زارعین در عمل از داده هاي طوالنی مـدت  . شده باشد   آبیاري  خوب
ستگاههاي هواشناسی منطقه بطود میانگین استفاده کـرده و همـان    ای

کما اینکه سـندي آبیـاري ایـران و       . داده ها مالك نیاز آبی می دانند      

تحویل حجمی آب به زارعین در حال حاظر نیز با همین روش صورت 
  .می گیرد

با توجه به بررسی منابع فوق چنین بنظر می رسد که برآورد مقدار 
ساس محاسبات نیاز آبـی بـر پایـه داده هـاي هواشناسـی      آبیاري بر ا  

طوالنی مـدت منطقـه و حتـی داده هـاي هـم زمـان ایـستگاههاي                 
هواشناسی غیر کشاورزي می تواند به کم یا فرابرآورد نیـاز آبـی و در    
نهایت تغییر در مقدار محصول منجر گردد که در این مقاله این اثرات         

 در قالب مقدار محصول تولیدي از با توجه به نتایج آزمایشات صحرائی
 . سه وضعیت فوق ارزیابی شده است

  
  مواد و روش ها

احتمـال   و    آب به منظور مقایسه نتایج حاصله از مدیریت مصرف       
و همچنـین بررسـی   مختلـف    آن در مـدیریت هـاي       افزایش کارایی 

اختالف اطالعات هواشناسی به هنگام و واقعی مزرعه با آمار طوالنی        
 در بـرآورد نیـاز       خارج از مزرعه     عات ایستگاه هواشناسی  مدت و اطال  

آزمـایش بـصورت   ،   و نقش غیر مستقیم آنها در تولیـد محـصول          آبی
اي رقـم سـینگل کـراس    بر روي ذرت علوفه   (on- farm)صحرائی

 .محمد شهر صورت گرفتـه اسـت    منطقهدر   در شهرستان کرج     704
 و متر از سطح دریا، 1261ع با ارتفامنطقه مورد آزمایش نیمه خشک 

 و عـرض   دقیقه شـمالی  56 درجه و 50طول جغرافیاییدر موقعیت  
ایـستگاه  .  دقیقه شرقی واقـع شـده اسـت   47 درجه و   35جغرافیایی  

 .کیلـومتري مزرعـه واقـع شـده اسـت      4 هواشناسی کرج در فاصـله    
 24 متر با ضریب تغییرات   میلی250میانگین بارندگی سالیانه کرج  

 متر ولیی م127 بیشترین رکورد بارندگی ماهانه کرج. اشدب می درصد
 درصـد و    3/42فصل زمستان با    .  ثبت شده است   1374در اسفند   

 درصد بیشترین و کمتـرین سـهم را در بـارش    5/1فصل تابستان با    
 بنابراین کلیه نیاز آبـی ذرت در ایـن منطقـه بایـد از             .سالیانه را دارند  

درجـه حـرارت در   اقل و حداکثر مطلق حد.  طریق آبیاري تامین گردد   
 درجـه و   42 و   -20 بـه ترتیـب       در طی دوره آماري موجـود      منطقه

مـاه تیـر بـا    . باشد می  درجه سانتیگراد1/14 نیز دما میانگین سالیانه 
گراد بـه   درجه سانتی2/1با ماه گراد و دي   درجه سانتی  26میانگین  

وسط ماهانـه تـابش    مت.باشدمیترین و سردترین ماه سال ترتیب گرم 
  . وات بر متر مربع می باشد12آفتاب 

براي انجام  این آزمایش سه مزرعه در مجاورت یکدیگر انتخاب            
 یکی  .آبیاري می شدند  ) سنتر پیوت (شدند که با سیستم دوار مرکزي       

بـصورت کـامال اتوماتیـک تجهیـز گردیـد       ) تیمار اول ( از سیستم ها    
ه در مزرعـه پـارامتر هـاي      بطوریکه از طریق سنسور هاي نصب شـد       

هواشناسی شامل دماهاي حداکثر و حد اقل، سرعت باد ، تابش آفتاب   
در ایـن  . و بارش اندازه گیري و به سیستم آبیاري منتقل مـی گردیـد    

تعرق در فاصله بین دو     -سیستم بر اساس معادله پنمن مونتیت تبخیر      
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  محاسـبه و بهمـان میـران آبیـاري انجـام      بـصورت خودکـار  آبیـاري 
و   ایـنچ 6 متر، قطر لولـه آن  148طول بال  این سیستم     . گرفت می

 متـر بـوده     5/56 و   5/56 ،   35 دهانه آبیاري به طولهاي      3داراي  
 متر در دقیقه تنظـیم  7/1است حداکثر سرعت دستگاهها در برج آخر   

 متر تامین 550آب مورد نیاز این سیستم از چاهی به فاصله . شده بود
  .گردید

 در مجاورت سیستم اولی قرار داشت  پیوت  دوم  کهدستگاه سنتر
 300را تشکیل می داد با طول بال    آزمایش   تیمارهاي دوم و سوم      و

حداکثر سـرعت  .  متر بود60 دهانه آبیاري با طول هاي برابر 5متر و   
 متر در دقیقه تنظیم شـده بـود ایـن     2این دستگاه در برج آخر حدود       

و سـوم  بـه دو قـسمت تقـسیم          سیستم براي اجراي تیمارهـاي دوم       
در نیمه اول یا تیمار دوم فاصله آبیاري ها مطـابق تیمـار اول       . گردید

تنظیم شده بود اما مقدار آبیاري بر اساس داده هاي روزانـه ایـستگاه               
هواشناسی کرج که در خارج از مزرعـه بـوده و از نـوع ایـستگاههاي                

یـت فـائو   فرودگاهی یا غیر کـشاورزي میباشـد بـه روش پـنمن مونت     
محاسبه و براي آبیاري به دستگاه داده شد  لذا دسـتگاه نیـز بهمـان               

نیمه دوم .  تعرق می نمود-میزان آب محاسبه شده را جایگزین تبخیر  
این سیستم به تیمار سوم اختصاص داده شد که مشابه بـا تیمـار دوم          
عمل نموده اما محاسبات آب مورد نیاز بر اساس داده هـاي طـوالنی        

 ایستگاه هواشناسی کرج انجام و براي آبیاري بـه   اخیرساله 20مدت  
بافت خاك هاي مزارع آزمایش از نوع لوم و درصـد          . سیستم داده شد  

 .  بوده است1اجزاء آن در عمق توسعه ریشه ها مطابق جدول 
هــاي واقــع در جــوار مزرعــه ه از چاآزمــایشآب مــورد اســتفاده 

اي کیفیـت مطلـوب بـود و      آب داراي دار  . دیگرد تحقیقاتی تأمین می  
مشخـصات  . محدودیتی براي استفاده در ایـن تحقیـق نداشـته اسـت      

  . ارائه شده است 2 در جدول  آبشیمیائی
)  704ذرت علوفه اي رقم سینگل کراس      (زراعت مورد آزمایش    

ترین رقمی است که در این رقم متداول. باشدارقام دیررس ذرت میاز 
رت در منطقه معموالً در اواخر تیر کشت ذ. شود منطقه کرج کشت می

و اوایل مرداد ماه صورت گرفته و به طور معمول طول دوره رشد گیاه  
 تیرماه انجام وپس از 15 در این آزمایش کشت در .باشد روز می100
به تمام تیمارها بطور یکسان کود .  روز محصول برداشت گردید  110

کیلو گـرم سـولفات     100 کیلو گرم فسفات آمونیم،      100( داده شد   
 کیلـو گـرم   150 کیلو گرم اوره در ابتـداي کاشـت و   100پتاسیم ،  

 از لحاظ آماري این آزمـایش در       ) . بصورت سرك در طول دوره رشد     
 هايقالب طرح بلوك

کامل تصادفی در چهار تکرار و هر تکرار چهار پـالت آزمایـشی،             
ع در نظر هاي نمونه برداري به طور یکسان یک متر مربمساحت پالت

 60(به طوري که عرض پالت همان فاصله خطوط کاشت . گرفته شد
هـا بـه طـور کـامالً       پـالت .  سانتیمتر بود  167و طول آن    ) سانتیمتر

هـاي زراعـی از آنهـا    تصادفی در هر مزرعه انتخاب شدند و کلیه داده    
 آزمایش شامل اعمال آبیـاري در سـطوح   هايتیمار  .استخراج گردید

برآورد نیاز آبی روزانه به صورت خودکار ، غیر خود کـار و اسـتفاده از       
 در هکتـار بـوده    هزار بوتـه  110 در تراکم    آمار بلند مدت هواشناسی   

 .است

  
  آزایشیمشخصات بافت خاك در  مزرعه  - 1جدول 

  فتنوع با  درصد شن  درصد سیلت درصد رس  )cm(عمق نمونه 
  لوم  21/48  40  28/17 0 -20
  لوم  52/44  5/37  32/12  20 -40
  لوم  18/46  62/39  23/14  60-40

  
   شیمیایی آب آبیاري خصوصیات- 2جدول 

pH  EC  
ddS/m  

  ها آنیون
(meq/lit)  

  ها کاتیون
(meq/lit)  

  مشخصات
      CO3

-2  HCO3
-2  Cl-  SO4

-2  

  جمع
  ها  آنیون

Mg2++Ca2+  Na+  K+  

 جمع

  ها کاتیون

/16  نمونه آب
7  33/0  -  6/2  0/2  23/1  83/5  0/4  0/2  --  0/6  

  
   مقایسه مقدار مصرف آب ، مقدار محصول و کارائی مصرف آب در تیمار هاي مختلف- 3جدول 
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  مقدار آب مصرفی  تیمار آبیاري
  )متر مکعب در هکتار(

  مقدار محصول تولیدي
  )تن در هکتار(

  کارائی مصرف آب
  )کیلوگرم بر متر مکعب(

  4/11  78  6838  آبیاري بر اساس داده هاي هواشناسی بهنگام مزرعه
  2/10  2/78  7640   مزرعه ایستگاه خارج ازآبیاري بر اساس داده هاي هواشناسی

  5/8  9/79  9350  طوالنی مدت هواشناسی منطقهآبیاري بر اساس داده هاي 
  

  نتایج و بحث
لیـد و کـارائی     نتایج حاصله از عملکرد تیمارهـا از نظـر مقـدار تو           

بطوریکه مشاهده می شـود     .  ارائه شده است     3مصرف آب در جدول     
در آبیاري بر اساس دادهاي بهنگام اندازه گیري شده در مزرعه مقدار             

  متر مکعب و مقدار محصول تولیدي       6838آب داده شده به مزرعه      
 کیلو گرم بر متر مکعب 4/11 تن در هکتار و کارائی مصرف آب 78

ست اما در تیماري که آبیاري آن بر اساس داده هاي روزانه      آب بوده ا  
هواشناسی ایستگاه خارج از مزرعه صورت گرفته است به هـر هکتـار             

 تـن در    2/78 متر مکعب آب داده شـده و مقـدار محـصول             7640
 کیلوگرم به ازاء هر متر مکعـب  2/10هکتار و لذا کارائی مصرف آب      

زایش قابل توجـه محـصول بـا        بعبارت دیگر بدون اف   . آب بوده است    
 کیلوگرم بر متر 2/1 درصد میزان آب مصرفی کارائی آب 11افزایش 

در تیمار سوم که بر اساس داده هـاي  . مکعب کاهش پیدا کرده است    
طوالنی مدت ایستگاه هواشناسی آبیاري صورت گرفته است هر هکتار 

 آن  متر مکعب آبیاري شده و مقدار محصول تولیدي 9350به میزان 
 کیلوگرم به ازاء هـر متـر   5/8 و لذا کارائی مصرف آب در آن        8/79

این نتایج نشان می دهد که از نظر صرفه جوئی در . مکعب بوده است 
آب سیستم هاي آبیاري خودکار که در آنها مقدار آبیاري بر اساس داده 
هاي بهنگام هواشناسی که در همان مزرعه اندازه گیري شده بـا شـد      

 .  در صد افزایش دهد27کارائی مصرف آب را تا می تواند 

با توجه به یکسان بودن کلیه شرایط در تیمارهاي مختلف بنظـر          
می رسد تفاوت کارائی مـصرف آب ناشـی از اخـتالف در داده هـاي               
. هواشناسی است که براي محاسبات نیاز آبـی بکـار بـرده شـده انـد               

ر مزرعه و ایستگاه مقایسه داده هاي اندازه گیري شده دما و رطوبت د  
 ارائه شده اسـت نـشان مـی    3 و 2 ، 1هواشناسی که در شکل هاي  

دهد که رطوبت نسبی در مزرعه کمتر از ایستگاه هواشناسی و دمـاي        
هوا بیشتر از آن است که این هر دو عامل موجب کم بـرآورد کـردن                

بیشترین . تعرق بر اساس داده هاي هواشناسی مزرعه می باشد-تبخیر
دما مربوط به دماي حداقل مـی باشـد کـه در مزرعـه بـسیار                تفاوت  

اما بین تابش ورودي به سـطح زمـین در مزرعـه و    . مشهود می باشد  
  . ایستگاه هواشناسی تفاوت وجود ندشت

-پنمن-از آنجائی که نیاز آبی در این آزمایش به روش معادله فائو
ست دمـا  محاسبه شده ا) 1معادله ( مونتیت که به شرح زیر می باشد     

هوا هم بطور مستقیم در معادله وارد شده است و هم محاسبات فـشار    
بخار واقعی و اشباع و هم شیب منحنی بخار آب بـستگی بـه دمـاي          
حداکثر و حداقل دارند که بصورت غیر مستقیم بر محاسبه نیـاز آبـی              

 . موثرند
  )1(        

  

  

  



  313     ...تاثیر استفاده از داده هاي بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاري

  مزرعه و ایستگاه هواشناسی خارج از مزرعه  مقایسه دماي ماکزیمم هوا در -1شکل 

  
   مقایسه دماي حداقل هوا در مزرعه و ایستگاه هواشناسی خارج از مزرعه -2شکل 

  

 
   مقایسه رطوبت نسبی دز مزرعه و ایستگاه هواشناسی منطقه خارج از مزرعه - 3شکل 

 
تابش = Rn؛ )mmd-1( تعرق مرجع -تبخیر= ETo:در این معادله 

شار گرما به داخل = G ؛ )MJm-2d-1( سطح پوشش گیاهی خالص در
؛ )m/s( متري 2متوسط دماي هوا در ارتفاع       = T؛) MJm-2d-1(خاك  

U2 = متري 2سرعت باد در ارتفاع )ms-1( ؛es  =    فـشار بخـار اشـباع
)Kpa (   متري؛ 2در ارتفاع ea = فشار بخار واقعی)Kpa (  2در ارتفـاع 

شـیب منحنـی   =  ؛)Kpa(ر اشـباع  کمبود فشار بخـا = es-eaمتري؛  
) رطوبـت سـنجی  (ثابـت سـایکرومتري   = ؛  )KpaoC-1(فشار بخـار    

)KpaoC-1(می باشد .)  ،یزاده 1381عل.(  
ــا 4در شــکل هــاي  ــانگین طــوالنی مــدت  داده هــاي 8 ت  می

هواشناسی در مقایسه با داده هاي بهنگام و روزانه اندازه گیري شـده             
بطوریکـه  . نـشان داده شـده اسـت        در مزرعه و ایستگاه هواشناسـی       

بخصوص میانگین طـوالنی  ( مالحظه می شود داده هاي سرعت باد        
نسبت به داده هاي اندازه گیـري      ) مدت در ایستگاه هواشناسی منطقه    

ورد شده در مزرعه بسیار باالتر بوده و همین امر یکی از عوامل فرابرآ            
 دلیل زیري سطح نیاز آبی می تواند باشد زیرا در مزرعه سرعت باد به    

  .پوشش گیاهی ذرت کاهش می یابد
 همانطور که در شـکلهاي ارائـه شـده  مـشهود اسـت               بطور کلی 

بیشترین اختالف مربوط به درجه حرارت حداقل و کمترین مربوط بـه   
در مورد درجـه حـرارت حـداقل        . باشددرجه حرارت حداکثر روزانه می    
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باشد هاي مزرعه می  دههاي ایستگاه هواشناسی بیشتر از دا     تمامی داده 
ایـستگاه  . هاي پـایین نمـود بیـشتري دارد     و اختالف در درجه حرارت    

هواشناسی درجه حرارت حداکثر را نیز در بیشتر موارد مقادیر باالتري            
تـا حـدود درجـه      . گیـري کـرده اسـت     نسبت به سطح مزرعـه انـدازه      

هاي ایـستگاه هواشناسـی و    اختالف چندانی میان دادهoC 35حرارت
هـاي بـاالتر،   شـود ولـی در درجـه حـرارت    طح مزرعه مشاهده نمی س

همینطور در بیشتر موارد مقـادیر رطوبـت        . شوداختالف نیز بیشتر می   
باشد که شـاید  نسبی در سطح مزرعه بیشتر از ایستگاه هواشناسی می        

گیري به سطح مزرعه و تأثیر آبیاري امر نزدیکی حسگر اندازهدلیل این
یستم آبیاري باشد بر روي رطوبت محی    در مقـادیر پـایین   . ط اطراف س

تفـاوت میـان سـطح مزرعـه و     %) 40کمتر از حـدود    (رطوبت نسبی   
ایستگاه هواشناسـی میـزان تـابش    . شودایستگاه هواشناسی بیشتر می 

-اي از موارد بیشتر از سطح مزرعه انـدازه گیـري     خورشیدي را در پاره   
وان استنباط کرد کـه بـا     ت می  8 از مشاهده شکل شماره   .. کرده است 

تعـرق پتانـسیل    -هاي ایستگاه هواشناسی میزان تبخیر    استفاده از داده  
شود و این اختالف با باال رفتن بیش از شرایط واقعی مزرعه برآورد می

تـوان از روي   دلیل این امـر را مـی      . شودتعرق بیشتر می  -مقدار تبخیر 
ر مـوارد ایـستگاه      هاي هواشناسی استنتاج کرد، چراکه در بیـشت         داده

هواشناسی مقادیر جوي را بیش از شرایط مزرعه گزارش کـرده اسـت          
 تعرق پتانسیل -جز رطوبت نسبی که تأثیر معکوس بر روي تبخیربه (

  ) دارد
آمار درجه حرارت حداقل، درجه حرارت حداکثر، رطوبـت نـسبی،           

تعرق پتانسیل روزانه براي نـشان دادن اخـتالف       -سرعت باد و تبخیر   
 نیـز بررسـی   ن شرایط واقعی مزرعه با میانگین آمار طوالنی مدت      میا

همچنین .  آورده شده است 7 الی  4  در شکلهاي گردید که نتایج آن
براي نشان دادن تغییرات روزانه در طـول فـصل رشـد، آمـار روزانـه              

  4شـکل  . ها ارائه شـده اسـت  پارامترهاي هواشناسی نیز در این شکل   
)  سـپتامبر 23 آگوسـت تـا    23(ه شـهریور    دهد کـه در مـا     نشان می 

همبستگی نسبتاً خوبی میان میـانگین هفتگـی آمـار طـوالنی مـدت         
حداقل درجه حرارت با شرایط مزرعه وجـود دارد و در مـاه مـرداد بـا               
گرمتر شدن هوا و در ماه مهر با سرد تر شدن هوا از میزان همبستگی     

نیز شرایط به   ) 5 شکل(در مورد درجه حرارت حداکثر      . شودکاسته می 
همین گونه است و بهترین نزدیکی شرایط واقعی با آمار طوالنی مدت 

آمار به هنگام رطوبت نسبی نیـز در  . در ماه شهریور اتفاق افتاده است   
دامنـه  .  ساله دارد  20ماه شهریور کمترین اختالف را با میانگین آمار         

 حـداکثر و  درجه حرارت حداقل، درجه حـرارت (تغییرات در تمام موارد     
در شرایط به هنگام مزرعه بیش از آمار طوالنی مـدت   ) رطوبت نسبی 

همانطور که از شکلها مشهود است بیشترین اختالف مربوط         . باشدمی
دامنـه تغییـرات    ). 7 شکل شـماره  (به سرعت باد متوسط روزانه است       

 متر بـر ثانیـه رخ       5/2 تا   5/1سرعت باد در آمار طوالنی مدت بین        

حالیکه این دامنه در مورد شرایط واقعـی مزرعـه کمتـر از             دهد در    می
ایـن  . باشـد  متر بر ثانیـه مـی     1 و حتی در بیشتر موارد کمتر از         5/1

رسـد کـه تـأثیر بـه      متر بر ثانیه مـی 2اختالف در دوره اي به حدود    
بـه طـور کلـی کمتـرین        . تعرق پتانـسیل دارد   -سزایی بر روي تبخیر   

 ساله مربوط به 20ه با میانگین آمار اختالف میان شرایط واقعی مزرع
-تأثیر این اختالفات را بر روي تبخیـر       . باشددرجه حرارت حداقل می   

بـا اسـتفاده از آمـار       . مشاهده کرد  8توان در شکل    تعرق پتانسیل می  
تعرق پتانسیل بـیش از مقـدار       -طوالنی مدت هواشناسی مقدار تبخیر    
ی       ه طوریکه این اختالف در    ب. شودواقعی که نیاز مزرعه است برآورد م

 در مزرعه اي کـه از آمـار روزانـه         .رسد میلیمتر می  8/1 اي به     دوره
هواشناسی در شرایط مزرعه براي برآورد نیاز آبیاري استفاده شد، نیاز            

 متر مکعب در هکتار به دست آمد     6838آبیاري در طول فصل رشد      
و )  گرفتماه اول کشت آبیاري در هر دو زمین به یک صورت انجام    (

 ساله آبیاري شد حجم 20مزرعه شاهدي که با استفاده ازآمار میانگین 
در نتیجه .  متر مکعب در هکتار بود 9400آبیاري در طول فصل رشد    

 درصد در مـصرف   27 آبیاري به میزان     با استفاده از آمار روزانه براي     
   آب صرفه جوئی شد 

 کـاهش   برخی نتایج کارهاي پژوهشی دیگر محققان نیـز مویـد         
مصرف آب و افزایش کارائی آن در صورت خودکار سـازي سیـستم و    

 از جمله .محاسبه نیاز آبی بر اساس داده هاي بهنگام مزرعه می باشد     
روش خودکارسـازي  ) 2002بـومن و همکـاران،   (بومن و همکـاران    

. باغات مرکبات را در فلوریدا براي کاهش مصرف آب توصیه نموده اند
مـثال شـاك و     . ا در این مورد مشاهده نکـرده انـد        برخی نیز تفاوتی ر   

با طـرح خودکارسـازي آبیـاري    ) 1996شاك و همکاران،  (همکاران  
قطره اي بر روي محصول پیاز در چهار سطح آبیاري با رطوبت خاك       

پاسکال که فرمـان   کیلو-40 و   -30 و   -20 و   -10هاي   در مکش 
، احـتالف   شدآبیاري توسط حسگرهاي رطوبتی داخل خاك صادر می       

شاید دلیل این امر نوع . معنی داري در تولید محصول مشاهده نکردند    
سیستم آبیاري قطره اي بوده است که تاثیر چندانی بر رطوبت و دماي 

تـالی و همکـاران،   (امـا تـالی و همکـاران    . هواي مزرعه نداشته است 
اي بر روي محصول پنبـه      باطرح خودکارسازي آبیاري قطره   ) 1998
 .  درصد مصرف آب را کاهش دهند60ستند نیز توان
  

  سپاسگزاري
این تحقیق با حمایت معاونت هاي پژوهشی دانـشگاه فردوسـی           
مشهد و دانشکده کـشاورزي ایـن دانـشگاه و نیـز امکانـات موسـسه         
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي انجام شده 

  .است که بدینوسیله سپاسگزاري می شود



  

  
  و) آمار روزانه(  مقایسه داده هاي حد اقل درجه حرارت در مزرعه - 4شکل 

  ) ساله20میانگین ( و داده هاي میانگین منطقه ) آمار هفتگی( آمار خارج از مزرعه 
  

  
  و) آمار روزانه(  درجه حرارت در مزرعه  اکثر مقایسه داده هاي حد- 5شکل 

  ) ساله20میانگین ( میانگین منطقه و داده هاي ) آمار هفتگی( آمار خارج از مزرعه 
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  آمار خارج و) آمار روزانه(  در مزرعه  رطوبت نسبی مقایسه داده هاي- 6شکل 

  ) ساله20میانگین ( و داده هاي میانگین منطقه ) آمار هفتگی(  از مزرعه 
  

  
  و) آمار روزانه(  در مزرعه  سرعت باد مقایسه داده هاي- 7شکل 

  ) ساله20میانگین ( و داده هاي میانگین منطقه ) آمار هفتگی( آمار خارج از مزرعه 
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  و) آمار روزانه(  در مزرعه  تعرق پتانسیل -تبخیر  مقایسه - 8شکل 

  ) ساله20میانگین ( و داده هاي میانگین منطقه ) آمار هفتگی( آمار خارج از مزرعه 
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The Effect of Using on Farm Real Time Climatic Data for Calculating Irrigation 
Requirement on Water Use Effeciency of Corn 

 
A. Alizadeh1*, H. Dehghani-Sanij2, and M. Moosavi3 

 
Abstract 

In order to optimize irrigation water use in a sustainable agriculture different approaches are implemented. 
One of these methods is based upon the water extraction from soil. This methos is applicable if the amount of 
water needed by plant is measured by lysimeter or calculated by real time climatic data. In order to compare the 
differences between using 1- on farm real time data, 2- real time data from a climatic station outside and far from 
the field, and 3- using average data of meteorological data of the region an experiment was conducted on fodder 
corn crop in Karaj. Farms of cron were selected close to each other and were irrigated by similar centerpivots. In 
one the systems sencors were placed and meteorological parametes were measured. The system itself calculated 
evapotranspiration durin one cycle and replaced the same amount of water which has been evaporated. In other 
system this action was manually don by daily meteorological data of Karaj climatic station. The third farm was 
irrigated based on regional average data of meteorological station of Karaj. The results showed that in first trial 
6838 cubic meter of water was used and and 78 tons.ha of cornwas harvested. Therfore water applicatioc was 
11.4 kg/m^3. The results for second and third trial were 7640, 78.2, 10.2 and 9350, 79.9, 8.5, respectively. This 
showed that if real time and on farm data of meteorological parametes are used for calcuilating irrigatin needs, 
yield could be increased by 27 percent.  

  
Keywords: Water use efficiency, corn, meteorological real data, non-reference station 
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