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   استان گلستان-  کردکوی در شهرستانCROPWAT توسط مدل گندمگیاه برآورد نیاز آبی 
  

   امیر سعدالدین- 5 مهدی مفتاح هلقی، - 4مجید خلقی، -3، ابوالفضل مساعدی -2، حدیث مهاجرانی -1  
   .دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران- 1  

  رانیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایط زیعی و محیمنابع طب دانشیار گروه  - 2
  دانشیار گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاروزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران- 3

  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران - 4
  "ری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایراناستادیار گروه مهندسی آبخیزدا - 5

  
  

  چکیده

زایی و تأمین غذای جامعه، الزم است که از       با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال           . 
منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده گـردد تـا ضـمن کـاهش در مـصرف ایـن                         

خشک ایران، آب بـه عنـوان         با توجه به اقلیم خشک و نیمه      . آوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد        ودمنابع، س 
بنـابراین  .. کنـد   کننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نـوع فعالیتهـای زراعـی ایفـا مـی                  یکی از عوامل محدود   

استفاده از مدل کراپ وات بـه تعیـین   در این تحقیق با . ارزیابی آب مورد نیاز، از اهمیت باالیی برخوردار است    
بنابر نتایج حاصل از مدل، مقدار نیـاز آبـی          . نیاز آبی محصول گندم در شهرستان کردکوی پرداخته شده است         

 .  میلیمتر بدست آمد341,69این گیاه در طول دوره رشد، به میزان 

  
  .کراپ وات، نیاز آبی، گندم، استان گلستان، تیخیر و تعرق: کلمات کلیدی

  
  

  مقدمه

های ایران در جنوب منطقه معتدله شمالی واقع شده است و بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و ناهمواری
- هوایی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان به شمار میهایبسیار پراکنده و تاثیر دیگر عوامل مانند توده

سوم حدمتوسط باران ساالنه کره کمتر از یک )  میلی متر250 (میزان متوسط بارندگی ساالنه ایران. رود
 بارندگی باعث ایجاد نوسانات شدید در میزان لذا کمبود ).1381کردوانی، (باشد می)  میلیمتر860(زمین 

 های سطحی غالباً ویژه تابستان، آب به طوری که با قرارسیدن فصل گرما به.های سطحی شده استآب
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مین آب مورد نیاز خود جهت کشت گیاهان مختلف ی تادر این شرایط کشاورزان برا. کندکاهش پیدا می
از طرف دیگر در این شرایط، کشاورزان . کنندهای زیرزمینی نیز استفاده میهای سطحی از آبعالوه بر آب

، به کشت گیاهانی با نیاز آبی زیاد از جمله برای رسیدن به سود بیشتر، با توجه به در اختیار داشتن آب کافی
رویه از منابع آب ، برداشت بیدر صورتی که با توجه به شرایط اقلیمی کشور. اندی آوردهبرنج و ذرت رو

شعبانی و همکاران، ( شودناپذیری بر پتانسیل هر منطقه میزیرزمینی باعث وارد آمدن صدمات جبران
1386( .   

های مختلف، روز به های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیتکمبود منابع تولید سبب شده است که روش
زایی و تأمین غذای با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال. روز گسترش یابد

جامعه، الزم است که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن 
با توجه به اقلیم خشک و . افزایش یابدآوری و رفاه کشاورزان نیز  کاهش در مصرف این منابع، سود

کننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیتهای  خشک ایران، آب به عنوان یکی از عوامل محدود نیمه
 .کند زراعی ایفا می

رود این افزایش جمعیـت در آینـده نیـز    جمعیت شهرهای کوچک به تدریج در حال افزایش است و انتظار می      
بنـابراین بـه    . اولین پیامد این امر،افزایش تقاضا و نیاز روزافزون به مواد غدایی خواهـد بـود              . دادامه داشته باش  

به منظور توسـعه روشـی بـرای ذخیـره و تولیـد             . موازات افزایش تقاضا، میزان تولید نیز باید افزایش پیدا کند         
 به طور کامل مـورد اسـتفاده    چرا که زمین تقریبا.کافی مواد غذایی، توسعه نواحی زیر کشت غیر ممکن است         

به این منظور باید منـاطقی کـه    .باشدبنابراین باال بردن بازده محصوالت، یک روند پایدار می       . قرار گرفته است  
بنـابراین ارزیـابی آب مـورد نیـاز، از اهمیـت بـاالیی              . شوند، تحت آبیاری قرار بگیرند    بصورت دیم استفاده می   

  .)2005اساما و همکاران  (برخوردار است
ریـزی و مـدیریت     ، یک سیستم پشتیبان است که توسط بخش آب و خاک سازمان فائو برای برنامه              1واتکراپ

 که به کمک آن، هواشناسان و متخصصان        وات یک ابزار کاربردی مشترک است     کراپ. آبیاری ایجاد شده است   
، نیاز آبی و آبیاری محـصوالت را        کشاورزی و مهندسان آبیاری، محاسبات استاندارد تبخیر و تعرق گیاه مرجع          

های آبیاری، در برخورد با کمبـود آب، بـه   ژه مدیریتی و برنامه   های وی همچنین در مورد طرح   . دنزنتخمین می 
در نهایت مقـدار تولیـد را در         .کندبندی آبیاری عمل می   عنوان یک راهنما برای بهبود عملیات آبیاری و زمان        

 ناحیـه  6هـایی بـرای    دادهوات، شـامل هـای کـراپ  پایگـاه داده  . کندبینی می شرایط دیم و یا کمبود آب پیش      
  .)1992فائو،  (باشد کشور می144اقلیمی و 

                                                 
١. cropwat 
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دانشمند انگلیسی از ترکیب معادالت انرژی و آیرودینامیک، فرمـولی را بـرای تخمـین               1 پنمن   1948در سال   
سیاری از متخصصان هیدرولوژی و آب و خاک        تبخیر و تعرق پتانسیل پیشنهاد کرد که بعدا فرمول او توسط ب           

--، پـنمن  2 روش پـنمن فـائو     های مختلفی نیز به خود گرفـت، ماننـد        و نام . مورد استفاده و اصالح قرار گرفت     
 روشی که در حال حاضر برای محاسبه نیاز آبی محصوالت و آبیاری محصوالت و آبیاری مـورد نیـاز                    .3مانتیث

هـای اخیـر از طـرف عـده زیـادی از      مانتیث استوار است که طی سـال      -منشود بر اساس روش پن    استفاده می 
  .متخصصان علوم کشاورزی، هواشناسی و آبیاری مورد استفاده قرار گرفته است

بـر وضـعیت بیومـاس گیـاهی در         های آبیـاری    بندی طرح  به بررسی زمان   واتاویموج با استفاده از مدل کراپ     
بندی آبیاری بر پارامترهای رشد محـصول و        برآیند آثار تغییر در زمان    . ناحیه جنوب غربی نیجر پرداخته است     

  . دهدشوند، اختالف معناداری را نشان میمیزان محصول وقتی که باهم ترکیب می
های هوایی با استفاده از مـدل       های زمانی و تحلیل عکس    در پژوهشی براساس سری   ) 2006(ناجی و همکاران    

های مدیریت منابع آب را     نتایج این تحقیق دقت طرح    . یریت منابع آب پرداختند   وات به آزمون میزان مد    کراپ
  .دهدهای بدست آمده نشان میبا استفاده از نقشه

وات بـرای   ای به تخمین آب مورد نیاز برای آبیاری با استفاده از مدل کـراپ             در پروژه ) 2005(تودا و همکاران    
 کـه آبیـاری اضـافی بـرای میـزان           ها نشان داد   نتایج مطالعات آن   .ای برای کشور الئوس استفاده کردند     منطقه

را در نظـر    ) کودهـا (هـا   های زیرزمینی و تاثیر بارورکننـده     محصول سودمند بوده ولی از آنجا که این مدل آب         
  . گیرد، الزم است برای صحت نتایج بدست آمده این فاکتورها نیز در نظر گرفته شودنمی

گیری آثار کشاورزی بر منـابع آب در حوضـه رودخانـه    ای مربوط به اندازه   طی پروژه ) 2004(بلدن و همکاران    
محصول مطالعه شده برنج بود     . پادگانی کشور تانزانیا در قسمتی از کار خود از مدل کراپ وات استفاده کردند             

دهـد کـه   یتعـادل آب نـشان مـ   . های کوچکتر برآورد شدو بوسیله این مدل مقدار ذخیره آبی برای زیرحوضه  
 ملیون مترمکعب در خالل فـصل رشـد بـرنج بـه             315حوضه پادگانی یک ذخیره آب قابل دسترس در حدود          

  . ای داردصورت جریان رودخانه
. های حاصل از مشاهدات زمینی در مدل کراپ وات پرداخت         به بررسی جدب و ترکیب داده     ) 2004(استنکلی  

ی استخراجی از برآورد مقدار تبخیر و تعـرق بوسـیله مـاهواره،             هادهد که داده  ای نشان می  یک تحلیل مقایسه  
  . سازی بدست آمده استهایی است که بوسیله ماهواره شبیهبزرگتر از داده

در منطقه کوشـکک شـیراز از       به منظور تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج          ) 1381(پیرمرادیان و همکاران    
 757 و   560تایج، تبخیر و تعرق صورت گرفته طی دوره رشد برابر           بر اساس ن  . فائو استفاده کردند  -روش پنمن 

  .  میلیمتر برآورد شده است2361 و 1983میلیمتر و کل نیاز آبی به ترتیب برابر 

                                                 
٢. penman 

2. Penman-FAO 
3. Penman-manteith 
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به منظور برآورد بارش موثر و نیاز آبی برنج در استان مازنـدران از مـدل کـراپ وات    ) 1384(مجرد وهمکاران  
، نیاز آب مصرفی و نیاز خالص آبیاری در شرق جلگه مازنـدران بیـشتر از غـرب                  براساس نتایج . استفاده کردند 

  . در حالیکه مقدار بارش موثر در غرب بیشتر است. آن است
 درصد سطح زیر کـشت      68، در حدود    87-88 در سال    براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان،        

کوششی صورت گرفته است تا بـا        در این تحقیق     .استاراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته         
  .توجه به شرایطی اقلیمی منطقه مورد مطالعه نیاز آبی گیاه گندم در این منطقه پراورد گردد

  
   

  هامواد و روش
  

 قرار 36 ْ– 53 تا 36َ ْ– 45 و عرض جغرافیایی 54َ ْ– 16 تا 54َْ-1منطقه مورد مطالعه در طول جغرافیایی َ
  امل بخش کوهستانی در جنوب و نواحی پست به صورت دشت هموار در قسمت شمالی گرفته و ش

حوضه آبریز محدوده عمدتاً .  کیلومتر مربع را در بر می گیرد214می باشد که محدوده دشت سطحی حدود 
  . در دو زون زمین شناسی البرز و فرو نشست خزر واقع شده است 

این محدوده از شمال به محور رودخانه قره سو، از جنوب به ارتفاعات جنوبی کردکوی، از غرب به محور 
  . رودخانه باغو تا دریا و از شرق به محور رودخانه شموشک منتهی می گردد 

شمالی - سرشاخه رودخانه های باغو و سرکالته از کوه های جنوب کردکوی سرچشمه گرفته و با روند جنوبی
، میاندره ، نامن و شموشک )النگ(رودخانه های سالیکنده ، کردکوی ، باالجاده . خلیج گرگان می ریزند به 

نیز از ارتفاعات جنوبی محدوده منشاء گرفته و پس از قطع سازندهای مختلف زمین شناسی در ارتفاعات و 
. انه قره سو می ریزندرسوبات آبرفتی ماسه ای و سیلتی در منطقه مورد مطالعه در شمال آن به رودخ

 شرقی پس از تخلیه رودخانه های محدوده طرح به درون آن به خلیج -رودخانه قره سو نیز با روند غربی
  . گرگان ختم می گردد 

های خاک نیاز های اقلیمی محصول و داده، مدل به داده)IWR(و نیاز آبیاری محصول ) CWR(نیاز  آب 
  :دارد

که . شودفائو محاسبه می- مانتیث- که مقدار آن بوسیله معادله پنمن) ETO(تبخیر و تعرق گیاه مرجع- 1
  .های اقلیمی مینیمم و ماکزیمم درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی، مدت تابش و سرعت باد استبراساس داده

  های بارشداده- 2
درصـد   100 تـا    1(های ضریب محصول و مساحت کشت شده        الگوی کاشت، متشکل از تاریخ کاشت، داده      -3

نـوع خـاک، کـل رطوبـت     : بندی آبیـاری، مـدل بـه اطالعـات زیـر نیازمنـد اسـت       بعالوه برای زمان )مساحت
مانتیـث بـرای    -معادلـه پـنمن   . کنـد دردسترس خاک، حداکثر عمق ریشه، رطوبت اولیه که در خاک نفوذ می           

  :تعرق به قرار زیر است-محاسبه تبخیر
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تابش خالص بر سطح Rn عرق گیاه مرجع برحسب میلیمتر در روز،  تبخیر و تETOثابت پیزومتریک، که 
 میانگین درجه حرارت برحسب سانتی mj/day ،T  جریان حرارت خاک برحسبmj/day  ،G محصول به

شیب ،  kpa کسری بخار آب برحسب ea-edمتری برحسب متربرثانیه، 2 سرعت باد در ارتفاع U2گراد، 

  . عامل ضریب تبدیل بر مبنای محاسبات روزانه900، منحنی فشار بخار آب برحسب 
مدل کراپ وات مقدار . باشدبارندگی موثر یک قسمت از کل بارندگی است که برای تولید محصول مناسب می

کند مقدار کند موقعی که بارندگی افزایش پیدا می محاسبه میUSDAبارندگی موثر را براساس روش 
  ). 2003حمدی، یارا(کارایی آن کاهش خواهد یافت 

   
موثر به  نماینده بارندگی Peffکه 

-نشان  Ptotمیلیمتر در ماه و 
  . ماه استدهنده کل بارندگی در هر 

  ):2002فارس و همکاران، (کند مدل، نیاز آبی محصول را براساس معادله زیر محاسبه می
  

  
  
  

  
  
  
  

   CWRدرصد باشد، حد باالی  100یعنی موقعی که مساحت کشت شده بوسیله محصولی خاص کمتر از 
 بوسیله درونیابی خطی بین مقدار ان برای هر kcمقدار . قرار بگیردETOتواند کمتر از حد باالی مقدار می

گیرد که در این مورد مقدار این ضریب بصورت مساحت مرحله از رشد محصول  بوسیله خود مدل انجام می
  . باشد محاسبه شده میkc . کاشت محصول 
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  ):2003یارمحمدی، (باشد ه نیاز آبیاری محصول بصورت زیر میمعادل
  
  
  

 Aآید،  بدست میmm/periods و برای یک دوره معین برحسب m3/year نیاز آبیاری بر حسب Irrکه 
 ضریب محصول است که این Kc. شودمساحت کشت شده که بصورت درصدی از کل مساحت نشان داده می

-، تاریخ کاشت، رشد محصول، طول فصل رشد و شرایط اقلیمی تغییر میمقدار براساس خصوصیات محصول
  ).1984دورنباس، (کند 

 میانگین موجودی آب برای محصول مورد نظر در طول [..]در جدول نیاز آبی محصول، اعداد داخل گیومه 
  . آمده استFWS 1باشد که در زیر ستون دوره رشد می

های بکار رفته از ایستگاه داده. د در سازمان هواشناسی کشور اخذ شدهای موجوهای مورد نیاز از دادهداده
که آمار مربوط به ساعات . بود) محدوده مطالعه(هواشناسی گرگان که نزدیکترین ایستگاه به منطقه کردکوی 

. آفتابی، سرعت باد، حداگثر و حداقل دما، رطوبت هوا و بارندگی از اطالعات این ایستگاه هواشناسی اخذ شد
  . این آمار بصورت ماهانه بود که میانگین ماهانه آنها محاسبه گردید

  
  نتایج

هـای سـازمان    ها از پایگـاه داده    این داده . دهدوات را نشان می   های مورد نیاز مدل کراپ    ، مقادیر داده  1جدول  
از سـال   (اله   سـ  25هـای میـانگین     هـا، داده  این داده . هواشناسی در ایستگاه هواشناسی گرگان اخذ شده است       

  .هستند) 2005 تا 1980
، نمودار آمبروترومیک ایستگاه هواشناسی گرگان است که مقادیر میانگین دما را در مقابل بارنـدگی،                1نمودار  
  .دهدهای مختلف سال نشان میدر ماه
  .دهدهای مختلف نشان می، مقادیر تبخیر تعرق بدست آمده از مدل را در ماه2نمودار

  .دهدوات نشان می برآورد نیاز آبی و آبیاری گیاه گندم را با استفاده از مدل کراپ، نتایج2جدول 
  
  

                                                 
1 / FWS(L/S/ha):Fied water supply in Litre per second per Hectar 
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JANFEBM ARAPRM AYJUNEJULYAUGSEPOCTNOVDEC

4.64.34.65.67.07.47.67.46.66.65.14.5ساعات آفتابی م

1.61.92.22.42.52.82.52.21.81.51.41.6سرعت باد

12.513.015.421.826.731.032.732.529.925.019.214.3ماکسيمم دما

76.575.076.874.770.465.967.971.272.772.576.077.4رطوبت هوا

دگی 53.553.570.044.742.626.016.426.142.357.169.456.0بارن

3.43.56.010.715.219.923.123.219.613.79.15.0مينيمم دما

8.08.310.716.320.925.427.927.824.719.414.19.7ميانگين دما

  
  

  داده های مورد نیاز مدل کراپ وات-1جدول 
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  گیرینتیجه

  
اپ وات، نیاز آبی گیاه گندم در منطقه مورد نظر د رایـستگاه گرگـان               با توجه به نتایج بدست آمده از مدل کر        

 میلیمتر در طول دوره مورد نظر بدست آمـد و همچنـین میـزان تبخیـرو                 341,69، برابر )شهرستان کردکوی (
 میلی متـر در طـول دوره مـورد نطـر     486,17تعرق گیاه گندم در منطقه مربوط به ایستگاه گرگان، به مقدار            

و طـی فـصل رشـد ایـن         ) اقلیمی، خـاک و آب    (که این میزان با توجه به نیازهای محصول گندم          . بدست آمد 
  .   محصول بدست آمده است
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