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 چكيده

 کاله  آب کمبالود  بالر  عالووه  در کشورمان،. شودمي محسوب خشکنیمه و خشک مناطق در کشاورزی توسعه برای محدودکننده عامل ترینمهم آب
 بالا  لالاا . به عمل آیالد  کمتری محصول تا است شده باعث نیز استحصالي هایآب از بهینه استفاده عدم داشته، پي در توسعه کشاورزی برای را مشکوتي

 هایروش بهبود یزمینه در راهکارهایي کارگیری هب و انتخاب وری آب،بودن بهره پایین همچنین و کشاورزی بخش در آب مصرف عظیم سهم به توجه
 وریبهالره  مالدل  توسال   گندم گیاه ریزی مدیریت آبیاری برای برنامه تحقیق، این در. رسدمي نظر به ضروری در گیاهان، آب مصرف سازیبهینه و آبیاری

اینکاله در   بالا توجاله باله   . اسالت  رشد در شرای  کم آبیاری و بیش آبیاری در شرای  استرس بررسي شالده در مراحل مختلف  (AquaCrop) آب محصول
هالای   به شرای  آب مورد نیاز گیاه در زمان شود لاا در این پژوهش باتوجه داده مي ریزی آبیاری در طول دوره رشد، همواره عمق ثابتي از آب به گیاه برنامه

 خالا   هایداده و شده اعمال آبیاری مقادیر گیاهي، اطوعات اقلیمي، شامل مدل نیاز مورد هایداده منظور، بدینافت.  مختلف، عمق آب آبیاری تغییر ی
. حالت بهیناله انتخالاب   ارزیابي شد گندم خشک ماده کل مقدارو وری آب بهرهمیزان  تغییر دور و عمق آبیاری، سپس با. شد داده مدل به گندم به مربوط

دسالت   بر متر مکعال  باله   کیلوگرم 19/20وری  روز و با اعمال اعماق متفاوت آبیاری، با بهره 10استفاده شده در این پژوهش ،در دور  شده برای محصول
 آمد.

 
 ریزی برنامه گندم، کم آبیاری، ،ماده خشک: كليدي هايواژه
 

   1 مقدمه

 از بسالیاری  در غالاایي  مالواد  تولید در اساسي مانع یک آب کمبود

 در جمعیالت  افالزایش  اسالت. بالا   دنیالا  خشک نیمه و خشک کشورهای

 تولیالدات  افالزایش  بالرای  عالزم جهالاني   یالک  دنیالا،  مناطق از بسیاری

 آبیالاری  بهتالر  مدیریت طریق از غاا جبران کمبود منظور به کشاورزی

 پیالاپي  هایخشکسالي (.Araya et al.,2016)شده است گرفته شکل
 برداریبهره و بهینه به استفاده توجه عدم و سو یک از اخیر دهه دو در

 نمالوده  جالدی  بسالیار  کشور در را آب بحران دیگر طرف از آب صحیح
 هالر  در اقتصالادی  هایبخش ترینمهم از یکي کشاورزی است. بخش

 منالاطق  در مشالکل  تالرین آب، اساسي کمبود کهاز آنجایي. است کشور
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 که کاهش راهکارهایي انتخاب شود،مي محسوب خشکنیمه و خشک
 باشالد،  داشته دنبال به بخش این در را آب یبهینه یاستفاده و مصرف

 بالرای  (FAO)کشالاورزی   و غالاا  اسالت. سالازمان   برخالوردار  اولویت از
را توسعه  AquaCrop مدل غاایي، مواد تولید در آب از بهینه استفاده
 ارتبالاط  گیاه مصرفي آب به را محصول عملکرد واکنش مدل، داد. این

مصالرفي   آب باله  گیالاه  عملکالرد  پاسال   تئوری کننده و تکمیل دهدمي

 از آنجالایي  (.Steduto et al.,2009) است( 1979) کاسام و دورنبوس
 لاا ضروری دارد، وجود آب منابع محدودیت ایران مناطق که در اغل 

 از اسالتفاده  محصالول بالا   عملکالرد  حالداکرر  حصالول  امکالان  کاله  است
کم آبیاری به عنوان یک  .گیرد قرار بررسي مورد آبیاری کم های مدل

 باشالد  روش بهینه برای تولید محصول در شرای  کمبود آب مطرح مي
 (.1385)انصاری و همکاران، 

عملکالرد   بالر  آب اثالر  شالبیه سالاز   هایمدل از استفاده با مهم این
 توانالد زیسالت  مي مدل آید. اینبدست مي AquaCrop محصول مرل

 تاری  کاشت بوته، راکمت مختلف شرای  در را محصول و عملکرد توده

 (.et al.,2009 Hsiao) نمایالد  سازی شبیه مناسبي دقت با آبي نیاز و
سالازی  هالای شالبیه  بالا دیگالر مالدل    AquaCrop ، مدل2009 سال در

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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 Crop هالای مدل با مدل. گرفتند قرار مقایسه عملکرد محصول مورد

sys ،Foset کاله  گرفته شد نتیجه در شرای  کم آبیاری مقایسه شد و 

 AquaCropمدل  از استفاده کمتر، هایداده به نیاز و دلیل سادگي به
 (Tavakoli,et al,2015) (.Todorovic et al,2009) دارد تالرجیح 

 بالر  دیم کشت و آبیاری کم اثر بیني پیش را برای  AquaCrop مدل
 پوشالش سالبز   تالا   درصالد  و خا  رطوبت جو، محصول روی عملکرد

 بالرای  مناسال   مدل دقت داد نشان نتایج. دادند قرار بررسي مورد گیاه
 ابالزار  و دارد آبیالاری  کالم  در شالرای   جو محصول عملکرد سازی شبیه

 بارنالدگي  اولین اساس بر دیم کشت زمان مناس  تعیین برای مناسبي
 زمالاني  و مکالاني  نامناسال   پالراکنش  دلیل به ما، کشور در .است موثر

 فاریالاب صالورت   زراعالت  بالر  تکیه با غاایي مواد تولید بیشتر بارندگي،
 کشالور،  استحصالالي  آب مصارف اعظم قسمت حال حاضر در. گیردمي
 در آب بحراني وضعیت به با توجه. دارد اختصاص کشاورزی بخش به

 کاله  رسالد مي نظر به ممنوعه، هایدشت وجود و کشور مختلف مناطق
 بایسالتي  و نمالود بالاز   حسالاب  تواننمي جدید آبي توسعه منابع روی بر

-افزایش بهالره  و مصرف در جویيصرفه طریق از آتي، نیازهای عمده

 باله  شالده  محصول تولیالد  مقدار نسبت وری،بهره .شود تامین آب وری
 دهندهنشان باشد، بیشتر نسبت این هرچه باشد کهمي شده مصرف آب

عملکالرد   (1391)بابالازاده و همکالاران    .اسالت  آب تالر صالحیح  مصرف
در  AquaCrop محصول و کارآیي مصرف آب را با اسالتفاده از مالدل  
درصالد گالزارش    5شرای  کم آبیاری محصول سویا با خطای کمتالر از  

سالازی عملکالرد گنالدم بالا      ( بالا شالبیه  1393خلیلي و همکاران )کردند. 

اذعان داشتند این مدل قادر است  AquaCropاستفاده از مالدل  
تواان از   سازی کند و می ه را شبیهبا دقت باالیی عملکرد دان

العمو  ییوا     عناان ابزاری کارآمد برای برآورد عکو   آن به
( 1394امیالری و همکالاران )  نسبت به آب مصرفی استفاد  کرد. 

بینالي عملکالرد داناله گنالدم در      در پالیش  AquaCropبا ارزیابي مالدل  
درصالد تخمالین    5آبي، مقدار خطای نرمال شده را کمتالر از   شرای  کم

مقود     نخجاانیی دقت باالی مدل است.  دهنده زدند که این نشان
های برتر مدیریت  ( با بررسی تاثیر روش1395و همکاران )

وری بوارش روی ینود     آبیاری و زراعی بر عملکورد و برور   
سوازی   های زراعی با و مدل شبیه تطبیق نتایج آزمایشدیم 

بالا شالبیه سالازی    ( 1396)کریمي و همکالاران  شد  را ارائه کردند. 

، AquaCrop محصول جو در شرای  کم آبیاری بالا اسالتفاده از مالدل   
پالژوهش   ایالن  انجام از قابل قبولي از مدل را ارائه نمودند. هدف دقت

 سالناریوهای  تحالت  نالدم گ محصالول  در آب مصرف وری بهره ارتقای
 باشد.مي AquaCrop مدل از استفاده با مختلف آبیاری
 
 

 هامواد و روش

درصالد از   85/7کیلالومتر مربالع،    67/9141شهر مشهد با وسالعت  
سطح استان خراسان رضوی را در برگرفتاله اسالت کاله سالومین شالهر      

 اسالتان خراسالان رضالوی،    در کشالاورزی  بخش بزرگ استان است. در
 و زراعي محصوالت کشت زیر سطح هکتار هزار 56 مشهد شهرستان

بر اساس سالالنامه    .دارد را استان سوم رتبه منظر این و از دارد را باغي
سازمان جهالاد کشالاورزی خراسالان رضالوی تقریبالا       1395-96آماری 

که  طوریت زراعي برداشت شده است بهتن انواع محصوال 4590891
ي متعلق به اراضي با کشت درصد میزان تولید محصوالت زراع 98.76

ایالن میالان    آبي و درصد بقیه متعلق به اراضي با کشت دیم اسالت. در 
درصالد(   7.7هزار هکتالار )  55شهرستان مشهد با سطح برداشت حدود 

رتبه سوم را در میان شهرهای استان دارد. سطح زیر کشت آبي و دیم 
. باشالد هکتار مي 17202و  39273محصوالت زراعي مشهد به ترتی  

از  محصالول گنالدم   آبیاری عمق سازی منظور بهینه به پژوهش این در
استفاده شد. نسخه مورد استفاده این نرم افزار،  AquaCrop نرم افزار
است که این مدل بر اساس نشالریه فالائو    AquaCrop مدل 4نسخه 

طراحي شده است و برای محاسبه ضری  حساسیت کالم آبالي بالر     33
-تعرق نسبي و عملکرد نسبي استفاده مياساس تعیین نسبت تبخیر و 

 شود. 

-این مدل ابزاری برای مدیریت آب در مزرعه و بهینه سازی بهره

باشد. از آنجایي که ارزیابي کارایي این مدل در هر منطقه وری آب مي
وری آب بالرای  و برای هر محصول ضروری است به همین دلیل بهره

باشالند محاسالبه   ک ميمحصوالت ذکر شده که از محصوالت استراتژی
رتبه تولید در سطح   شده است. شاخص بودن این محصوالت از لحاظ

 باشد. اطوعالات کشور از دیگر دالیل مهم انتخاب این محصوالت مي
 1395-1396زراعالي   سال به مربوط پژوهش در این شده جمع آوری

خراسان رضالوی و سالازمان    استان کشاورزی جهاد سازمان از که بوده
 .است شده دریافت کشور هواشناسي

 
 AquaCrop تشریح مدل

( اسالتنتا   1از رابطه دورنباس و کاسام )رابطاله   AquaCrop مدل
  باشد.شده است که قادر به تخمین عملکرد محصول مي

(1 −
𝑌

𝑌𝑥
) = 𝐾𝑦 (1 −

𝐸𝑇

𝐸𝑇𝑥
)  (1                 )                        

فاکتور تناسال    Ky، حداکرر عملکرد  Yx،عملکرد واقعي Y در آن
تبخیالر و   ET  بین افت نسبي عملکرد و کاهش نسبي تبخیر و تعرق،

 باشد. حداکرر تبخیر و تعرق مي ETx تعرق واقعي و
 تعالرق  و تبخیالر  تفکیالک  جملاله  از اعمال اصالوحاتي  با( 1رابطه )

از سالطح  ( Tr) تعالرق  و (Es)به تبخیر از سالطح خالا   ( ET)واقعي

 شالاخص  و (B) به زیسالت تالوده    (Y)نیز عملکرد نهایي محصول و
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است. تفکیک تبخیر و تعرق به منظالور در   توسعه یافته (HI)برداشت
رود. تعالرق  نظر نگرفتن بخش غیر موثر آب در تولید محصول بکار مي

وری آب گوناله گیالاهي   روزانه با استفاده از تبخیر و تعرق روزانه و بهره
فری نرمال شده باله  اتمس CO2 که با استفاده از نیاز تبخیری و غلظت

شود و بر اسالاس معادلاله زیالر قابالل     عملکرد بیولوژیک گیاه تبدیل مي
 محاسبه است:

𝐵𝑖 = 𝑊𝑃∗(
𝑇𝑟𝑖

𝐸𝑇𝑜,𝑖
)  (2                                                )  

وری آب که با نرمال کردن مناس  بالرای  بهره ∗WP،2 در رابطه
 شالود، یک پارامتر ثابت تبدیل مالي شرای  اقلیمي متفاوت مقدار آن به 

Bi زیست توده تهایي( عملکرد بیولوژیک(،Tri  تعرق روزاناله و ETo,i 
صحت مالدل  (. Steduto et al.,2012) باشدتبخیر و تعرق روزانه مي

 باشد. مي 2به  1استفاده شده در رسیدن به رابطه 
طالور  اثر تنش آبي بر مالاده خشالک و شالاخص برداشالت نیالز  باله      

زیسالت   از عملکالرد  محاسالب   برایگیرد. ورد بررسي قرار ميجداگانه م
  کند:ی زیر استفاده مياز رابطه AquaCrop مدل توده،

𝑌 = 𝑓𝐻𝐼 × 𝐻𝐼𝑜 × 𝐵  (3      )                                          

کنالد و  اخص برداشت مرجع را تنظیم ميشضریبي که  fHI،در آن
و شدت تنش در طول چرخاله رشالد    به کمبود آب، درجه حرارت، زمان

 باشد. شاخص برداشت مي HIo  محصول بستگي دارد و
 

 AquaCrop هاي ورودي مدلداده

 هاي اقليمیداده
های اقلیمي مورد نیاز مالدل شالامل حالداکرر و حالداقل دمالای      داده

باشالالد. مالالي (ETO) روزاناله، بارنالالدگي و تبخیالر و تعالالرق گیالالاه مرجالع   
دمای روزانه برای محاسبه درجاله روز رشالد   های حداقل و حداکرر  داده

توده بر اثر خسارات ناشي از سرما اسالتفاده  برای تعدیل عملکرد زیست

دمای روزانه، مقالدار بارنالدگي    هایداده (Raes et al.,2009) کندمي
از اطوعالات آمالاری    ETO روزانه و اطوعات مورد نیاز برای محاسبه

بالرای ایسالتگاه    کشالور  سالازمان هواشناسالي   2016 -2017های  سال
با اسالتفاده از نالرم   ETO دریافت گردید.  هواشناسي سینوپتیک مشهد

 B1 از اطوعات ایستگاه CO2 محاسبه شد و مقادیر Cropwat افزار
 موجود در مدل استفاده شد. 

 
 هاي مربوط به خاکداده

هالدایت   شالامل  هیالدرولیکي  هایویژگي خا  نیاز مورد هایداده

 نقطاله ،  (θSat)اشالباع،  حجمالي  رطوبت و  (Ksat)اشباع هیدرولیکي

کالاله  اسالالت( PWP) دائالم  پژمردگالالي و نقطاله  (FC) ظرفیالت زراعالالي 
 افزار برای خا  لوم شني انتخاب شالده اسالت    فرض نرم براساس پیش

 (.1)جدول 

 
 گياهی هاي داده

هالای ویالژه   های گیاهي ورودی شامل پارامترهای ثابت و دادهداده
تغییالر  پارامترهای گیالاهي ثابالت بالا گاشالت زمالان یالا        باشد.کاربر مي

کنند بنابراین مقادیر این پارامترهالا بالرای   موقعیت جغرافیایي تغییر نمي
فرض در مدل وجود دارد. این پارامترها بالا  صورت پیشاکرر گیاهان به
های رشد گیاه در شرای  مطلالوب و بالدون محالدودیت     استفاده از داده
هالای مربالوط باله مکالان و پارامترهالای ویالژه       پارامتر اند.واسنجي شده

هالای آب و خالا ، حالداکرر عمالق ریشاله،      گیاهي طرح از قبیل ویژگي
تراکم گیاه و مدیریت آبیاری در گالروه پارامترهالای مخصالوص کالاربر     

و  56فائو  هایشود که این پارامترها با استفاده از نشریهبندی مي طبقه
 است.ارائه شده  2 بدست آمده است و درجدول 66

 
  مدل براي خاک به مربوط ورودي هاي داده -1جدول 

 مقدار خاک

 لوم شني نوع خا 
 500 (mm/day)اشباع  هیدرولیکي هدایت
 41 ( حجمي)% اشباع رطوبت
 22 (حجمي)% زراعي ظرفیت نقطه
 10 (حجمي)% دائم پژمردگي نقطه

 
درستي  بهتوس  کاربر تاری  جوانه زني عامل مهمي است که باید 

وارد شود. این پارامتر عووه بر شرای  رطوبتي خا  به عمالق کاشالت   
شالوند باله عنالوان    % بارها سبز مي90بستگي دارد. تاریخي که در آن 

(. زمالان  Heng et al.,2009شود )تاری  ظهور پوشش تاجي لحاظ مي
شروع پیری نزدیک رسیدگي فیزیولوژیکي اسالت و بالرای یالک گوناله     

  ي منطقه بستگي دارد.خاص به رژیم دمای
 

 Aquacropمدل  براي گياه به مربوط ورودي هاي داده-2 جدول

 گندم وروردي
 زمان کاشت

 طول دوره )روز(
 2016دسامبر   22

160 

 8/1 حداکرر عمق ریشه )متر(
 250000 تراکم گیاه در هر هکتار

 
 مدیریتی هايداده

مدیریت آبیالاری  ها مربوط به دو بخش مدیریت مزرعه و این داده
-شالیوه  خالا ،  حاصلخیزی سطح است. مدیریت مزرعه شامل انتخاب

 پشته برای خا ، تبخیر کاهش برای مالچ مانند خا  آب تعادل های 
آبیالاری شالامل    مالدیریت  .اسالت  شالخم  شالیوه  و مزرعاله  در آب ذخیره
به  باتوجه در این پژوهش که باشدآبیاری مي یا و دیم محصول انتخاب

روش آبیاری کرتي انتخاب شده و از هیچ مالالچي  نطقه، آبیاری رایج م
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، اعماق مختلالف آبیالاری   ریزی آبیاری برای برنامه نشده است. استفاده
در نظر گرفتاله شالد.   روز  20تا  4متر و برای دورهای  میلي 100تا  10

 ریزی انجام شد.  حالت مختلف آبیاری برنامه 90بنابراین برای 
 

 نتایج و بحث

 آبياري دور و عمق بهينهالف( انتخاب 
اسالتفاده   عملکرد توابع از آب وریبهره شاخص میزان تعیین برای

در  مصرفي آب مقابل در محصول میزان بین رابطه توابع شود. اینمي
نتایج بدست آمده از برنامه ریزی  .دهندمي نشان را آبیاری فصل طول

روز کاله   14و  12، 10 ،8 دور ثابالت  چهارآبیاری محصول گندم برای 
عنوان پرکاربردترین دورهای آبیاری نیز در محدوده مطالعاتي بالرای   به

بری موجود در این منطقه سازگار بوده  محصول گندم که با نظام حقابه
روز  8نمایش داده شده است و از بررسي سایر دورهای آبیاری کمتر از 

 نظر گردید. روز در این پژوهش صرف 14تر از  و بیش
میلي متر در  100تا  10در عمق آبیاری ری مورد نظر دورهای آبیا

 40باشالد. نتالایج حاصالل از بررسالي     قابالل مشالاهده مالي    4تا  1شکل 
سناریوی مختلف آبیاری که شامل ترکی  هالای مختلالف دور آبیالاری    

باشالد   میلي متر( مالي  100تا  10آبیاری ) روز( و عمق 14و  ،12،10،8)
روز،  14و  12،  10 ،8 ری ثابتآبیا هایدور از بینبیانگر آن است که 

متر مکعال  در هکتالار(    600میلي متر ) 60عمق آبیاری روز با  10دور 
یوهای . سالنار باشالد  مالي وری مصالرف آب  دارای بیشترین مقالدار بهالره  

وری آب )کیلالوگرم بالر مترمکعال ( و    منتخ  از توقي منحنالي بهالره  
آبیالاری  های مختلالف  ه خشک )تن بر هکتار( در ازای عمقمنحني ماد

در یک سالطح کشالت   متر( حاصل شده است. الزم به ذکر است )میلي

های مختلف آبیالاری ممکالن اسالت باله     گرچه به ازای عمقمشخص، ا
وری بیشتری دست یافت اما در این صورت با کاهش جرم  دیر بهرهامق

 ماده خشک مواجه خواهیم شد که مطلوب نیست.
در خا  برای هالر  با توجه به اینکه حداکرر ظرفیت نگهداشت آب 

ش دور آبیالاری تالا سالقف    بافت خا  مقدار مشخصي است لالاا افالزای  
پایر است چرا که پس از آن با افالزایش عمالق آبیالاری و     معیني امکان

توان از قرار گالرفتن گیالاه    ظرفیت محدود نگهداشت آب در خا ، نمي
در وضعیت تنش آبي در فاصله بین دو آبیاری جلوگیری نمود. بنابراین 

شود که بنا بر انتظار بالا افالزایش دور    مشاهده مي 4تا  1ل های در شک
آبیاری شاهد افزایش عمق بهینه آبیاری هستیم که این روند افزایشالي  

وری مصرف آب مه یافته و پس از آن با افت بهرهتا مقدار مشخصي ادا
یا کاهش مقدار ماده خشک تولیدی، این رونالد متوقالف شالده و تنالزل     

 یابد. مي
دور به ازای عمق ثابت  از سناریوهای آبیاری شامل تغییرای دسته
متر )در بخش قبلالي  میلي 60شود. در این حالت برای عمق آبیاری مي

روز باله   20تا  4ر بهینه گزینش شدند(، دورهای آبیاری دابه عنوان مق
روز انتخالاب مناسالبي    4اگالر چاله دور    .(5)شالکل    مدل معرفي شدند

عنوان یک سناریو نبوده ولي در این پژوهش استفاده از این سالناریو   به
های ممکن استفاده شده است که نامناس  بالودن   جهت تکمیل گزینه

 2های از بررسي شکل قابل مشاهده است. 4های ا تا  آن نیز در شکل
وری  وز بیشترین بهالره ر 10این تنیجه حاصل شد که در دور ثابت  5تا

مقدار عملکرد داناله   3و جرم ماده خشک حاصل شده است، در جدول 
طور که مشاهده  ازای دورهای آبیاری منتخ  ارائه شده است. همان به
 روز نیز بیشترین عملکرد را دارد. 10آبیاری  شود دور مي

 

 
 روز 8آبياري در دور ثابت  -1كل ش
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 روز 10آبياري در دور ثابت  -2كل ش

 

 
 روز 12آبياري در دور ثابت  -3شكل 

 
ی که در نمودارها مورد پارامتر دودر سایر نقاط گرچه ممکن است 

از مقادیر بیشتری برخوردار باشند اما افزایش  بررسي قرار گرفته است،
حالت بهینه  ست کها یکي منجر به کاهش دیگری شده و این در حالي

دسالت آمالده از    نتایج بهشود. مطابق  ها حاصل مياز افزایش توامان آن
 متالر میلالي  60عمق آبیاری روز در  10دور آبیاری  3و جدول  2شکل 

 .ب شدعنوان گزینه مورد بررسي انتخا به
 

 وري مصرف آبب( ارتقاي بهره

بندی آبیاری تخلیه مجاز آب خا  پرکاربردترین عامل برای زمان

ی جزئي از آب ذخیره شده در خا  است است. این عامل تعیین کننده
باشد و به این ترتی  برای تعیالین  مجاز به تخلیه مي ،هاکه بین آبیاری

، چالارت  6شالکل  (. 1383نیا،رود )هاشميکار مي هزمان آبیاری بعدی ب
هالای اعمالاق مختلالف     مربوط به دور منتخ  حاصالل شالده از بررسالي   

شالود میالزان آب   مشالاهده مالي   باشد، همانطور که در شکل آبیاری مي
از آب مالورد نیالاز محصالول     بیشتربسیار آبیاری در نیمه اول دوره رشد 

وره . بنابراین با اعمال دور و عمق ثابت آبیاری در ابتالدای د گندم است
طورمعمول در نظالام سالنتي    رشد با هدررفت آب مواجه خواهیم بود. به

تقسیم آب )سطحي یا زیرزمیني( تغییر عمق و دور آبیالاری از انعطالاف   
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پایری زیادی برخوردار نمالي باشالد لالاا بخالش زیالادی از کشالاورزان       
توانند زمان و مقدار آبیاری را دقیقا منطبالق بالا نیالاز آبالي گیالاه در       نمي

دانالیم عملکالرد   رشالد تنظالیم نماینالد. از سالوی دیگالر مالي      طول دوره 
وری مصالرف آب تالا حالد زیالادی     محصوالت زراعي و همچنین بهالره 

ریزی آبیاری است. در ادامه سعي شده است وابسته به چگونگي برنامه
با اعمالال ساله سالناریوی فرضالي مقالدار کالاهش مصالرف و افالزایش         

-شالده در بخالش  وری آب در هر یک از الگوهای آبیاری انتخاب  بهره

 های قبلي برآورد شود.
 

 
 

 روز 14آبياري در دور ثابت  -4شكل 

 

 
 مترميلی 60آبياري در عمق ثابت  -5شكل 

 

 متر ميلی 60مقدار عملكرد دانه براي دورهاي متفاوت آبياري و براي عمق  -3جدول 

 14 12 10 8 دور آبياري )روز(

 916/9 077/10 096/10 048/10 دانه )تن بر هکتار( عملکرد
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 (روز)دور آبياري

 برر  وری ماد  خشک تالیدی
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 روز 10ميلی متر و دور آبياري   60 ثابت آبياري در عمق (6شكل 

 
حالد ظرفیالت   "و  "مقدار آب مورد نیالاز "چنانچه حدفاصل منحني 

را معادل مقدار تخلیه مجاز در نظر بگیالریم، در ایالن صالورت     "زراعي
ریالزی آبیالاری مقالادیر    توانیم با تغییراتي موردی و جزئي در برناماله مي

هدررفت آب در ابتدای دوره رشد )به صورت رواناب یا نفوذ عمقالي( و  
همچنین تنش آبي وارد آمده به گیاه در بخالش میالاني و پایالاني دوره    
رشد )عمق آب آبیاری کمتالر از مقالدار آب مالورد نیالاز بالوده اسالت( را       

وری مصالرف آب بهبالود یابالد ثانیالا     ری که اوال بهالره کاهش دهیم طو
عملکرد محصول و مقدار ماده خشک تولیدی ثابت مانده یالا افالزایش   

. با ایالن هالدف کاله    تعیین شدند 3تا  1یابد. بر این اساس سناریوهای 
در سالناریوی   .کمترین مقدار تغییر در برنامهریزی آبیاری ایجالاد شالود  

تدایي رشد کاهش یافتاله اسالت تالا از    ، عمق آبیاری در دوره اب1شماره 
، 2هدررفت عمقي یا رواناب سطحي کاسته شود. در سناریوی شالماره  

عمق آبیاری در دوره میاني و پایاني رشالد افالزایش یافتاله اسالت تالا از      
دو  3مقدار تنش آبي وارد آمده به گیاه کاسته شود. در سناریوی شماره 

د. تاثیر اعمال هر یالک  انبه صورت توامان اعمال شده 2و  1سناریوی 
وری مصالرف آب و همچنالین   از سه سناریوی ماکور بر دو متغیر بهره

 در  شده است. 4ماده خشک تولیدی در جدول شماره 
با مقایسه نتایج اعمال هر یک از سه سناریوی یاد شده مشالخص  

وری مصرف آب و جالرم مالاده خشالک افالزایش     شد که دو متغیر بهره
وری از طریالق تغییالر   توان گفت ارتقالای بهالره  یافته است بنابراین مي

ریزی آبیاری نتیجه مربتي به همراه داشته است. نتالایج  جزئي در برنامه
 اعمال هر یک از سه سناریو به شرح ذیل است:

: با توجه به اینکاله هالدررفت آب در دوره ابتالدایي    1سناریو شماره 
شالک،  کاهش یافته است، و با توجه باله بهبالود جزئالي تولیالد مالاده خ     

 وری مصرف آب نیز رخ داده است.افزایش بهره
: در این سناریو باله مقالدار عمالق آبیالاری در دوره     2سناریو شماره 

میاني و پایاني رشد افزوده شده که طبق انتظار نتیجه آن در تغییالرات  
ست در این حالالت  امربت تولید ماده خشک قابل موحظه است. بدیهي

-آبیاری  انتظار افزایش محسالوس بهالره  با توجه به افزایش عمق آب 

 رود.وری مصرف آب نمي
: در این حالت با توجه به اینکاله بخشالي از مقالدار    3سناریو شماره 

عمق آبیاری کاهش یافته در ابتدای دوره رشد در فاز میالاني و پایالاني   
وری مصالرف آب از  دوره رشد مجددا به مصرف رسیده است لاا بهالره 

بیشتر شده است. اما با توجه به اینکه در  2 و 1هر دو سناریوی شماره 
مجموع از میزان عمق آبیاری کاسته شده اسالت، شالاهد انالدکي افالت     

  هستیم. 2تولید ماده خشک نسبت به سناریوی شماره 
 

 نتایج حاصل از اعمال شرایط مدیریتی متفاوت -4 جدول
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تالوان سالناریوی   مي 4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

کالاله امکالالان تغییالالر مالالوردی عمالالق آبیالالاری در  را در صالالورتي 3شالالماره 
ترین حالت دانست در  های مختلف رشد وجود داشته باشد مناس  دوره

نیز نتایج مربالت و قابالل    2و  1صورت هر یک از دو سناریوی  غیر این
وری مصرف را که در هر سه حالت افزایش بهرهچهمراه دارند  قبولي به

  صورت همزمان رخ داده است. آب و جرم ماده خشک به

یالزی  ر بالر برناماله   3نتایج حاصل از اعمالال سالناریوی    7در شکل 

نمالایش داده شالده اسالت.    ( 4آبیاری منتخ  از مرحلاله قبالل )جالدول    
مربوط به مقدار آب بالاقي مانالده    پارامترشود که موحظه مي طورهمان

در خا  نسبت به حال قبل بیشتر در محدوده تخلیه مجاز خا  قالرار  
 گرفته است.

 

 
 روز 10هاي متفاوت و دور آبياري آبياري در عمق -7شكل 

 
 AquaCrop(، مدل 1389با توجه به ارزیابي علیزاده و همکاران )

سازی کنالد. بنالابراین بالا     خوبي شبیه قادر است مقدار عملکرد دانه را به
کیلوگرم بر هکتالار از روش   10096مقایسه نتایج عملکرد دانه با مقدار 
کیلوگرم بر هکتار در روشالي   6570ارائه شده در این پژوهش و مقدار 

آبیالاری گنالدم ارائاله     (، برای مدیریت کم1389ران )علیزاده و همکاکه 
توان ادعا کرد در روش ارائه شده در این پژوهش به مقالدار   کردند، مي

قابل قبولي از میزان عملکالرد داناله گنالدم بالا تغییالر مالدیریت آبیالاری        
 ایم. رسیده

 

 نتيجه گيري

یتي رای  مالدیر ، شAquaCropپژوهش با استفاده از مدل در این 
مختلف بر روی محصول گندم، برای سناریوهای مختلف مورد ارزیابي 

وری و ماده خشک تولیالد شالده در هالر سالناریو     قرار گرفت. نتایج بهره
نشان داد، عملکرد محصول در شرای  مدیریتي مختلف، متفاوت است. 

عنوان گزیناله منتخال     روز به 10بنابراین، با تغییر عمق آبیاری در دور 
وری مختلف رشد، مقدار ماده خشک تولیدی و میالزان بهالره  در مراحل 

 ازبه مقدار قابل توجهي افزایش پیدا کرده است. الزم باله ذکالر اسالت    
 الالزام  لالاا  باشالد، مالي  حساس مختلف هایداده به نسبت مدل که آنجا
 بالرای  دقیالق  و مالدرن  هالای دستگاه از بهتر، نتایج اخا منظور به است

 Co2 میزان خا ، رطوبت انداز،سایه سطح چون پارامترهایي سنجش
 .شود استفاده...  و
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AquaCrop بیني عملکرد دانه و بیوماس گندم، تحت تنش  پیش
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 و صنایع علوم) خا  و آب مجله. سویا آبیاری کم مدیریت شرای 
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Abstract 

Water is the most important limiting factor for the development of agriculture in arid and semi-arid regions. 
In our country, in addition to water scarcity, which has caused problems for agricultural development, the lack of 
optimal use of extractive water has led to a lower yield. Therefore, considering the huge share of water use in 
agriculture and the low water productivity, it is considered necessary to select and apply methods for improving 
irrigation methods and optimizing water use in plants. Come In this research, irrigation management planning for 
wheat plant has been investigated using AquaCrop water productivity model at different stages of growth under 
low irrigation and irrigation under stress conditions. Due to the fact that irrigation planning during the growth 
period always has a constant depth of water to the plant. Therefore, in this study, due to the water requirements 
of the plant at different times, the depth of irrigation water was changed . For this purpose, the required data of 
the model including climatic, vegetation data, applied irrigation amounts and wheat data were given to the 
model. Then, by changing the distance and depth of irrigation, water productivity and total dry matter of wheat 
were evaluated. The optimum selection for the product used in this research was obtained at 10 days intervals by 
application of different irrigation depths with a yield of 19.19 kg / m3. 

 
Keywords: Dry material, Low irrigation, wheat, planning 
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