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 هیاروم دشت در یمیاقل راتییتغ با متناسب آب بهینه مدیریت

  

  1رحمانی جواد و *مقیم ساناز

  

  )5/6/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 3/2/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 خـش ب در نیـاز  مـورد  آب تـأمین  بـراي  سـطحی  و زیرزمینی آب منابع از حد از بیش استفاده و کشور در اخیر دهه چند در مدیریت سوء

 فشـار  هوایی و آب تغییرات عالوهبه است. شده هارودخانه از بسیاري شدن خشک و زیرزمینی هايآب سطح آمدن پایین باعث کشاورزي

 بررسـی  بـا  مطالعـه  ایـن  در .شـود  اصالح آب مدیریتی يهابرنامه تا است الزم تغییرات این با متناظر است. کرده وارد آب منابع بر مازاد

 ،هستند مناسب منطقه این براي گیاهانی چه که شودمی مشخص ابتدا ارومیه، مطالعاتی حوضه در بارش و دما قبیل از واقلیمیهیدر هايداده

 .شودمی تعیین سال طول در محصول کشت براي زمان بهترین سپس .شود استفاده بارش از فقط المقدورحتی آنها آبیاري براي که نحويبه

 رشـد  مرحله و گیاه نوع منطقه، هوایی و آب شرایط قبیل از آن بر گذارتأثیر عوامل به توجه با گیاه، هر روزانه آبی زنیا میزان کار، این براي

 پژوهش نیا جینتا .شودمی محاسبه دارد، نیاز گیاه) کامل بلوغ تا ظهور زمان (از کامل رشد براي گیاه هر که روزهایی تعداد همچنین و گیاه،

ـ ن کـاهش  يراستا در بهار، لفص در دما شیافزا به توجه با که دهدیم نشان و دهدیم شنهادیپ کشت نیترمناسب وانعنبه را انگور اهیگ  ازی

  .ردیگ انجام زودتر جو گیاه جمله از اهانیگ کشت است بهتر بهار، فصل در خاك رطوبت از مناسب استفاده و اهانیگ ياریآب

  

  

  

 آبی نیاز ،اهیگ رشد دوره کشت، يالگو ،يکشاورز ،میاقل رییتغ آب، بهینه مدیریت :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

 عیـت جم .اسـت  جهـان  در جـدي  معضالت از یکی آب بحران

 درحـالی  است، بوده نفر میلیارد 3 میالدي، 1960 سال در جهان

 اسـت  یافته افزایشنفر  میلیارد 7,7 به میالدي 2019 سال در که

ــین ).15( ــابر همچن ــزارش بن ــايگ ــازمان ه ــانی س ــذا جه  و غ

 میلیـارد  9 بـه  میالدي 2050 سال در عدد این (فائو)، کشاورزي

 بـه  نیاز افزایش باعث تجمعی افزایش یافت. خواهد افزایش نفر

 آن دنبـال بـه  کـه  شـود مـی  غـذایی  مـواد  همچنـین  و آبـی  منابع

 را آب مصـرف  میزان افزایش و بیشتر هايزمین رفتن زیرکشت

 از درصـد  70 حـدود  حاضر حال در که طوريبه شود.می سبب

 طرفـی  از ).2( شـود می استفاده کشاورزي بخش در جوامع آب

 محدود جوامع دسترس در مینیزیرز و سطحی شیرین آب منابع

 شدن خشک شاهد ایران، در اخیر، دهه چند در متأسفانه، .است

 ترینمهم از یکی هستیم. زیرزمینی و سطحی آب منابع تدریجی

-بـی  برداشـت  پیامد شرایط، این است. ارومیه دریاچه منابع، این

 محصوالت کاشت و کشاورزي بخش توسعه آبی، منابع از رویه

 مـورد  اقلیمی شرایط به توجه بدون منطقه یک در باال آبی نیاز با

 تـرین مهم از یکی کشاورزي دیگر طرف از است. کشت هر نیاز

 امنیـت  تـأمین  در مهمـی  نقش و است ایران اقتصادي هايبخش

 صـادرات  از ايعمده سهم بخش این دارد. زاییاشتغال و غذایی

 ايکننـده  تعیـین  نقش و است داده اختصاص خودبه را غیرنفتی

 تـوان نمـی  بنابراین ).12( دارد کشور اقتصادي توسعه و رشد در

 کاسـت،  کشـت  زیـر  سطح میزان از آبی منابع احیاي راستاي در

 مـدیریت  همچنـین  و کشـت  و آب الگـوي  اصالح با باید بلکه

ــدمان صــحیح  مــدیریت داد. افــزایش را محصــوالت تولیــد ران

 يهـا حوضـه  در آب تخصـیص  نظام وجود و آبی منابع صحیح

 زمـانی  ناهمگون توزیع است. هشد مبدل ضروري امري به زیآبر

 هامحدودیت و طرف یک از یکمّ لحاظ به شیرین آب مکانی و

 را آب منـابع  تـأمین  دیگر، طرف از کیفی روزافزون مشکالت و

 قـرن  هـاي چـالش  تـرین مهـم  از یکی به کشورها از بسیاري در

ـ  منـابع  کـاهش  ).7( اسـت  کرده تبدیل  اخیـر  هـاي سـال  در یآب

 از کارآمد ةاستفاد و مصرف الگوي اصالح سازي،بهینه ضرورت

 روزافـزون  رشـد  بـا  امـروزه  اسـت.  کـرده  ترنمایان را آبی منابع

 شهرنشـینی،  گسـترش  و کشـاورزي  کیفی -کمّی رشد جمعیت،

 و نصـاب  حد از مناطق اغلب در زیرزمینی آب منابع از برداشت

 اضافی آب تأمین نهایی هايهزینه درنتیجه و است گذشته مجاز

 افـزایش  بـه  رو آب منـابع  آلـودگی  همچنـین  و سطحی منابع از

  ).19( است

 رونـد  داراي دنیـا  نقـاط  اکثر در هوا دماي اخیر دهه چند در   

 خواهـد  ادامـه  نیـز  آینـده  در رونـد  ایـن  که است بوده صعودي

 کـه  دهـد مـی  نشان هاقاره از بسیاري در اخیر مشاهدات داشت.

 گیاهی هايپوشش بر نیز طبیعی صورتبه دما افزایشی روند این

 تحلیـل  بـا  )18( همکاران و ژانگ ).16 و 4( است گذاشته تأثیر

 گیاهـان  فنولـوژي  تغییـرات  بررسـی  به مادیس سنجنده تصاویر

 نشان بسیاري مطالعات نتایج اند.پرداخته دما افزایش تأثیر تحت

 گرفتـه  قـرار  اقلـیم  تغییر أثیرت تحت گیاهان فنولوژي که دهدمی

 از ).20 و 9( اسـت  شـده  تـوجهی  قابـل  تغییرات دچار و است

 که است گیاه هايشاخصه ترینمهم از یکی گیاه فنولوژي طرفی

 اسـت  گـذار تأثیر محصـول  نهایی تولید میزان در مستقیم طوربه

 نیـاز  کـاهش  و محصول تولید افزایش راستاي در بنابراین ).11(

 نیـز  کشـاورزي  محصـوالت  کشـت  زمـان  که است مالز آبیاري

 تـأثیر  اینکـه  بـراي  آمریکـا  در شود. تنظیم اقلیم تغییر با متناسب

 بـه  توجـه  بـا  و بگیرنـد  درنظـر  گیـاه  هر روي را اقلیمی شرایط

 شده انجام مطالعاتی کنند انتخاب را مناسب گیاه اقلیمی، شرایط

 گیـاه  انتخـاب  بـراي  پـژوهش  یـک  نتیجـه  مثـال،  طـور به است.

 طراحـی  آمریکـا،  نـواحی  از برخی براي منطقه، اقلیم با متناسب

 ایـن  اسـت.  )SST )Seedlot Selection Tool نـام  بـه  ايبرنامه

 کـاربر  کـه  هـوایی  و آب تغییـرات  سناریوهاي به توجه با برنامه

 منطقـه  آینده حتی یا و کنونی وهواییآب شرایط کندمی انتخاب

 و شــرایط ایــن اسـاس  بــر ســپس گرفتـه  درنظــر را نظــر مـورد 

 کـاربر  بـه  را منطقـه  آن بـراي  مناسـب  گیاهان اقلیمی، اطالعات

   ).6( دهدمی پیشنهاد

ـ ا مطالعـه  نیا از هدف     تیریمـد  يراسـتا  در کـه  اسـت  نی

   و دما لیقب از یمیدرواقلیه يهاداده یبررس با آب، منابع حیصح
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 )3( متر)(میلی رشد دوره در مرجع گیاه روزانه آبی نیاز میانگین .1 جدول

 اقلیمی منطقه
  روزانه متوسط دماي

  گرادسانتی درجه 25 از بیشتر  گرادسانتی درجه 25 تا 15 بین  گرادسانتی درجه 15 از کمتر

 10-9 8-7  6-4  خشک

 9-8 7-6  5-4 خشکنیمه

 8-7 6-5  4-3 مرطوبنیمه

  6-5  4-3  2-1 مرطوب

  

 چـه  ابتـدا  کـه  شـود  مشخص هیاروم یمطالعات حوضه در بارش

 ياریآب يبرا که ينحو به ،است مناسب منطقه نیا يبرا یاهانیگ

ـ ن و شـود  استفاده بارش از فقط تا جایی که ممکن است آنها  ازی

 و محصول کشت يبرا زمان نیبهتر سپس .شود نهیکم ياریآب به

ـ ا جینتـا  .شـود  مشـخص  سـال  طول در کشت دوره  مطالعـه  نی

 است شده فرض و است ياریبآ ستمیس و خاك جنس از مستقل

 مناسـب  نظـر  مـورد  محصـوالت  يبـرا  گرید طیشرا و خاك که

  است.

  

  هاروش و مواد

 نیاز و آبی نیاز از عبارتند مناسب، رشد براي گیاه اساسی نیاز دو

 تـا  کنـد  تـأمین  را نیـاز  دو این درستیبه باید محیط که گرمایی،

 به توجه با اهیگ کشت زمان نیبهتر انتخاب شود. کامل گیاه رشد

 هـدف  تـابع  بـا  يسـاز نهیبه مسئله کی حل همچون ازین دو نیا

 دوره طـول  در بتواند اهیگ که ينحو به ؛است ياریآب ازین کاهش

 و کنـد  دریافـت  شبـار  از را نیـاز  مورد آب ماکزیمم خود رشد

ـ ن دو به درنهایت و یابد کاهش آبیاري به نیاز درنتیجه ـ  ازی  و یآب

 در يابرنامـه  مسـئله  نیا حل يبرا .شود هداد پاسخ گیاه ییگرما

 از کـدام  هـر  بررسـی  به ادامه در .است شده نوشته متلب طیمح

  شود.می پرداخته نیازها این

  

   گیاه آبی نیاز

 در نیـاز  مـورد  آب مجمـوع  بـا  اسـت  برابر گیاه هر آبی نیاز

 تـأثیر  تحت که )Evapotranspiration( تعرق و تبخیر بخش

 مرحلـه  و گیـاه  نـوع  اقلیمـی،  شرایط قبیل از مختلفی عوامل

 بـر  مسـتقیم  طـور بـه  اقلیمـی  شرایط .کندمی تغییر گیاه رشد

 یـا  باد وزش مثال براي است. گذارتأثیر تعرق و تبخیر میزان

 شـود. مـی  تعرق و تبخیر میزان افزایش باعث خورشید تابش

تبخیر  فرایند باشد زیاد اتمسفر در رطوبت میزان اگر همچنین

 شـود. مـی  کاسـته  آن میزان از و شد خواهد ترسخت قو تعر

 یکسـان،  اقلیمـی  شرایط در مختلف گیاهان آبی نیاز همچنین

 سـازمان  پیشـنهاد  اسـاس  بـر  پـژوهش  این در است. متفاوت

 )Grass( چمــن )،FAO( دمتحــ ملــل کشــاورزي و خواربــار

 مـورد  آب میـزان  و شودمی گرفته درنظر مرجع گیاه عنوانبه

 بـا  دیگر گیاهان آبی نیاز سپس .شودمی محاسبه آن براي نیاز

 گیاه روزانه آبی نیاز 1 جدول شود.می محاسبه آن از استفاده

 اقلـیم)  و (دمـا  هـوایی  و آب شـرایط  بـه  توجـه  بـا  را مرجع

 ).3( کندمی مشخص

 بـه  نسـبت  گلـدهی  زمان در گیاه هر آبی نیاز 2 جدول در   

 آبـی  نیـاز  مثال طوربه است. شده مشخص مرجع گیاه آبی نیاز

 انگـور  آبـی  نیـاز  کـه  معنا بدان ،است درصد - 30 انگور نسبی

 از بعـد  بنـابراین  اسـت.  مرجع گیاه آبی نیاز درصد 70 با برابر

 تـوان مـی  ،2ل جـدو  از استفاده با مرجع، گیاه آبی نیاز محاسبه

 را گلدهی) زمان در آبی (نیاز گیاه هر روزانه آبی نیاز ینبیشتر

  ).3( کرد محاسبه

 رشـد  مرحلـه  اسـت  گذارتأثیر گیاه یآب ازین در که يگرید عامل   

 اول مراحـل  در و اسـت  زده جوانـه  تـازه  گیاه که زمانی .است اهیگ

 بـه  نسـبت  گیـاه  آبـی  نیـاز  در يبیشتر تأثیر تبخیر میزان ،است رشد

 شـود. می بیشتر تعرق اهمیت کندمی رشد گیاه که زمانی دارد. تعرق

  ).3( دهدمی نمایش را گیاه یک رشد لفمخت مراحل 1 شکل
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  )3( مرجع گیاه آبی نیاز با گلدهی زمان در گیاه هر روزانه آبی نیاز مقایسه .2 جدول

  +%20  +%10  مرجع گیاه اندازه به  - 10%  - 30%

  نیشکر  گندم  هویج  خیار  انگور

  برنج  لوبیا  کاهو  کدو  زیتون

  ذرت  اسفناج   
  

    چغندقند پیاز   

    عدس چاي  

    نخود فلفل  

  
 

    جو

  

 

    گوجه

  گردان آفتاب

  
 

    زمینی سیب

  

  

  )2( اهیگ کی رشد مراحل .1ل شک

  

ــاز ــی نی ــاه آب ــاه رشــد اولیــه مرحلــه و کاشــت زمــان در گی   گی

)Initial stage،( 50 فصـل میـان  زمـان  در گیـاه  آبـی  نیاز درصد 

)Mid-season( .فصـل میـان  تـا  اولیه مرحله بین فاصله در است 

 تکامـل  مرحلـه  انتهـاي  در کـه  طوريبه یابدمی افزایش نیاز این

 بـا  برابـر  گیاه روزانه آبی نیاز میزان )،Crop development( گیاه

 Late( نهایی فصل در .شودمی فصلمیان مرحله در گیاه آبی نیاز

season( بـه  توجـه  بـا  شـود. می برداشت و شده کامل گیاه رشد 

 تقسـیم  دسـته  دو بـه  نهـایی  فصـل  دوره در آبـی  نیاز گیاه، نوع

 برداشـت  تـازه  صـورت به که هستند گیاهانی اول دسته شود.می

 نیـاز  کـه  شودمی مشاهده دسته این در کلم. کاهو، مثل شوندمی
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 رشـد  مرحله در گیاه آبی نیاز اندازه به نهایی مرحله در گیاه آبی

 خشـک  حالـت  در کـه  تندهسـ  گیاهـانی  دوم دسـته  است. کامل

 نهایی مرحله در دسته این آبی نیاز گندم. مثل شوند،می برداشت

 اسـت  ذکر به الزم است. گیاه بیشینه آبی نیاز درصد 25 اندازه به

 گیاهـان  از دسـته  ایـن  بـراي  نهـایی  مرحلـه  در آبیـاري  هیچ که

  ).3( گیردنمی صورت

 منطقه ماقلی و دما درباره اطالعاتی داشتن با ترتیب بدین   

 (بیشـینه  آن کامـل  رشد مرحله در مرجع گیاه روزانه آبی نیاز

  سپس شود.می محاسبه آن) رشد طول در گیاه روزانه آبی نیاز

 آبـی  نیـاز  مرجـع،  گیـاه  به نسبت گیاه هر آبی نیاز دانستن با

 بـه  توجـه  بـا  انتها در .شودمی محاسبه گیاه هر روزانه بیشینه

 بـه  نسـبت  رشـد  از مرحلـه  هر در گیاه نیاز مورد آب درصد

 هـر  در گیـاه  هـر  بـراي  روزانـه  آبـی  نیاز کامل، رشد مرحله

   شود.می محاسبه مرحله

  

    گرمایی نیاز

 و گیـاه  آبـی  نیـاز  از اسـتفاده  بـا  شـد  داده توضیح که طورهمان

 محاسـبه  قابـل  گیـاه  هر روزانه نیاز مورد آب آن، بر مؤثر عوامل

ـ  آبـی  نیـاز  اینکه براي حال است.  آن رشـد  دوره طـول  در اهگی

 محاسـبه را  گیـاه  رشـد  دوره طـول  که است الزم شود، محاسبه

 کـل  روزهـا،  تعداد و روز هر در گیاه آبی نیاز داشتن با تا ،کرده

 از گیاه رشد دوره طول محاسبه براي شود. محاسبه گیاه آبی نیاز

   است. شده استفاده گیاه گرمایی نیاز

   کــار ســالیانه تقــویم اســاس بــر گیاهــان رشــد بینــیپــیش   

   زیـادي  سـالیانه  تغییـرات  توانـد مـی  دمـا  زیـرا  اسـت،  دشواري

ــته ــد. داش ــابراین باش ــتفاده بن ــار از اس ــه معی ــد روز درج    رش

)Growing Degree Days،( ــه ــر ک ــاس ب ــاي اس ــی دم    واقع

   درجـه  مقـدار  بـود.  خواهـد  تـر دقیـق  و کـاربردي  اسـت  منطقه

 محاسـبه  زیـر  معادلـه  از اسـتفاده  بـا  گیاه هر (GDD) رشد روز

  :)17( شودمی

)1(                           
n

max min
base

1

T T
GDD ( T )

2


   

 بلـوغ  تـا  ظهـور  زمان از گیاه رشد دوره طول n فوق، معادله در

 minT گـراد)، سانتی (درجه روز در بیشینه دماي maxT (روز)، گیاه

 در پایـه  دمـاي  baseT و گـراد) سانتی (درجه روز در کمینه دماي

 از اسـتفاده  بـا  بنابراین است.متفاوت  اهیهر گ يکه برا است روز

 طـول  تـوان می گیاه هر به مربوط GDD مقدار و دمایی هايداده

  .کرد محاسبه را بلوغ تا ظهور زمان از گیاه رشد دوره

 

   ظهور روز بهترین

 سـال  از روز هـر  ابتـدا  گیـاه،  ظهـور  روز بهترین یافتن براي

 اساس بر سپس شود.می گرفته درنظر گیاه ظهور روز عنوانبه

 شـود. می محاسبه گیاه رشد دوره طول گیاه، آن GDD مقدار

 در گیاه روزانه آبی نیاز هواشناسی، هايداده به توجه با حال

 جمـع  رشد دوره طول در نیاز این و شودمی محاسبه روز هر

 بـارش  هاینک به توجه با آید. دستهب گیاه آبی نیاز تا شودمی

 میـزان  کردن کم با کندمی رفع را آبی نیاز این از بخشی مؤثر

 تـوان مـی  آبـی،  نیـاز  میزان از رشد دوره طول در مؤثر بارش

 بـارش  محاسبه براي آورد.دست هب را نیاز مورد آبیاري میزان

 اسـت  شده استفاده 66/0 مقدار با ثابت درصد روش از مؤثر

 گیـاه  ظهور روز عنوانبه که سال روزهاي همه میان از ).13(

 آبیـاري  نیاز ینکمتر به منجر که روزي اند،شده گرفته درنظر

 شـود. مـی  گرفته درنظر گیاه ظهور روز بهترین عنوانبه شود

 براي آبیاري نیاز ینکمتر و ظهور روز بهترین محاسبه از بعد

 انـد داشـته را  آبیـاري  نیـاز  ینکمتر که گیاهی چهار گیاه، هر

  گیریم.می درنظر مناسب اهانگی عنوانبه

  

  مطالعه مورد منطقه

ــا )2 (شــکل هیــاروم دشــت ،مطالعــه مــورد ۀمنطقــ   مســاحت ب

ـ ا غرب شمال در مربع کیلومتر 2627  یبارنـدگ  متوسـط  بـا  رانی

 خشکنیمه اقلیمی داراي منطقه این .است الس در متریلیم 304

ـ  منطقـه  در ساالنه تبخیر و تعرق پتانسیل متوسط ).8( است  ینب

 هـاي داده از مطالعـه  ایـن  در ).5( اسـت  مترمیلی 1170 تا 900

  جغرافیـایی  مختصـات  بـا  ارومیـه  سینوپتیک ایستگاه هواشناسی

) E08/45  و N53/37( ــال از ــا 1980 س ــیالدي 2017 ت  م

  است. شده استفاده
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  . حوضه دریاچه ارومیه2شکل 

  

  بحث و نتایج

 بـراي  ارومیه دشت در پژوهش این نتایج از ايخالصه 3 جدول

 از و سـال  پـنج  هـر  2010 تـا  1980 سال (از مختلف هايدوره

 را گیـاه  12 گـرفتن  درنظـر  با سال) دو هر 2017 تا 2010 سال

   دهد.می نمایش

 شـده  مشـخص  یبررسـ  مـورد  دوره ،3 جدول اول ستون در   

 نیکمتـر  از ياریآب به ازین ترتیببه اهانیگ نام دوم ستون در .است

 ظهـور  روز نیبهتـر  سـوم  سـتون  در .است شده آورده نیبیشتر تا

 سـتون  در .اسـت  شـده  داده نشـان  مـیالدي  تـاریخ  اساس بر اهیگ

 ظهور از بعد گیاه کامل رشد يبرا ازین مورد يروزها تعداد چهارم

ـ م پنجم ستون در و شده مشخص آن ـ آب زانی  در نظـر  مـورد  ياری

 زمـان  کـه  دهـد مـی  نشـان  نتایج .است شده انیب رشد دوره طول

 دارد. نزولــی رونــد یـک  مختلــف هــايدوره در گیـاه  هــر ظهـور 

 کـه  پـذیرد،  انجـام  زودتر گیاهان کاشت است بهتر دیگر عبارتبه

 در اسـت.  بهـار  فصل به آن ورود و گرما زودتر وقوع دهنده نشان

 بـه  نزولـی  رونـد  ایـن  اسـت  جـو  محصول به مربوط که 3 شکل

 سـال،  5 هر در اهیگ ظهور زمان که ياگونهبه شود،یم دیده خوبی

 ماننـد  دیگـري  مطالعات مشابه طوربه .دهدیم رخ زودتر روز 1/5

 در نزولـی  رونـد  ایـن  وقـوع  برنج، کشت روي چین در ايمطالعه

 همـین  نیـز  گیاهـان  بقیـه  براي ).14( دهدمی نشان را کشت زمان

 ایـن  گـاه  شود،می هدهمشا گیاه ظهور زمان بهترین در نزولی روند

  گیرد.می انجام يکمتر شیب با گاه و شدیدتر کاهش

 2017 تـا  1980 سـال  از دمـا  تغییـرات  تر،دقیق تحلیل براي   

 دمـاي  شـود، مـی  مشـاهده  4 شکل در که طورهمان .شد بررسی

 اســت، یافتــه افــزایش 2017 تــا 1980 ســال از منطقــه ســالیانه

  است. بوده درجه 26/0 سال 5 هر براي آن افزایش که ايگونهبه

 شده داده نمایش خوبیبه ساالنه تغییرات 4 شکل در اگرچه   

 شـود. نمـی  دیـده  خـوبی به سال هر در فصلی تغییرات اما است،

 ماهانـه  دمـاي  میـانگین  از تغییـرات  ایـن  مشـاهده  براي بنابراین

 مشـاهده  5 شکل در که طورهمان است. شده استفاده )5 (شکل

 تغییـرات  مختلـف،  هـاي سـال  در زمسـتان،  صـل ف در شـود، می

 تغییـرات  بهـار  فصـل  در کـه  درحـالی  اسـت،  داده رخ يبیشـتر 

 )3 (شـکل  گیـاه  زودتـر  ظهـور  بنـابراین  اسـت.  کمتـر  نسـبت به

 فصـل  در گیـاه  رشد براي نیاز مورد آب وجود از ناشی تواندمی

 کننـده  کنترل که است گیاه گرمایی نیاز این درنتیجه و باشد بهار

 داده پاسـخ  نیـز  نیـاز  ایـن  دما افزایش با حال شود.می گیاه رشد

 گیـاه  رشـد  بـراي  مناسـبی  زمـان  بهار، فصل درنتیجه و شودمی

 کـه  گرمایی نیاز که است شده باعث دما افزایش عبارتیبه است.

 گیاه درنتیجه و شود برآورده اکنون شد،نمی تأمین گیاه براي قبالً

  کند. ظهور زودتر
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 دست آمده براي دشت ارومیهنتایج به. 3 جدول

  سال  نام محصول  بهترین روز ظهور گیاه  دوره رشد از زمان ظهور (روز) آبیاري (میلی متر)

  2017-2016  انگور  102  139  417

  2017-2016  چغندرقند  102  108  512

  2017-2016  آفتابگردان  102  110  525

  2017-2016  جو  102  113  545

  2015-2014  انگور  128  115  444

  2015-2014  چغندرقند  126  92  550

  2015-2014  آفتابگردان  128  92  552

  2015-2014  جو  128  96  581

  2013-2012  انگور  142  113  450

  2013-2012  چغندرقند  102  106  558

  2013-2012  آفتابگردان  142  87  562

  2013-2012  جو  100  112  591

  2011- 2010  انگور  108  133  380

  2011- 2010  چغندرقند  108  103  507

  2011- 2010  آفتابگردان  108  105  521

  2011- 2010  جو  108  109  546

  2006- 2005  انگور  114  133  481

  2006- 2005  چغندرقند  116  102  575

  2006- 2005  آفتابگردان  134  93  583

  2006- 2005  جو  112  108  613

  2001-2000  انگور  146  103  475

  2001-2000  چغندرقند  148  80  587

  2001-2000  آفتابگردان  144  82  954

  2001-2000  جو  150  84  623

  1996-1995  انگور  100  153  393

  1996-1995  چغندرقند  100  117  485

  1996-1995  آفتابگردان  108  113  504

  1996-1995  جو  100  122  518

  1991-1990  انگور  150  124  504

  1991-1990  چغندرقند  150  88  583

  1991-1990  آفتابگردان  148  89  588

  1991-1990  جو  148  94  619
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  .3 جدولادامه 

  سال  نام محصول  بهترین روز ظهور گیاه  دوره رشد از زمان ظهور (روز) متر)آبیاري (میلی

  1986-1985  انگور  112  141  478

  1986-1985  چغندرقند  136  93  562

  1986-1985  آفتابگردان  136  94  569

  1986-1985  جو  134  99  599

  1981-1980  انگور  120  133  462

  1981-1980  چغندرقند  120  100  552

  1981-1980  آفتابگردان  148  87  554

  1981-1980  جو  148  92  587

  

  

  هاي مختلف براي جو. تغییرات زمان بهینه ظهور در طول سال3 شکل

  

  

  2017تا  1980. تغییرات دما از سال 4 شکل
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) هاي مختلفدما در دوره. تغییرات ماهانه 5 شکل

  

  

  هاي مختلف. تغییرات آبیاري مورد نیاز در دوره6شکل 

  

 بـه  نیاز زمان طول در شود،می مشاهده 6 شکل در که طورهمان

 از سـاالنه  میـانگین  دمـاي  که درحالی است، یافته کاهش آبیاري

  ).4 (شکل دارد افزایشی روندي 2017 تا 1980 سال

 در گیـاه  گرمـایی  نیـاز  نشدن تأمین دلیلهب قبل هايدوره در   

 وجـود  گیاه توسط بهاري هايبارش از استفاده امکان بهار، فصل

 شـد. می تأمین آبیاري توسط باید گیاه آبی نیاز درنتیجه نداشت،

 دسـترس  در گیـاه  نیـاز  مـورد  گرماي بهار فصل در که اکنون اما

 هـاي بـارش  از را گیـاه  آبـی  نیاز زا عظیمی بخش توانمی است،

  داد. کاهش را آبیاري میزان و کرد تأمین بهاري

 نـوع  دهـد  کاهش را آبیاري میزان تواندمی که دیگري عامل   

 اسـت  شـده  داده نشـان  3 جـدول  در کـه  طـور همان .است گیاه

 معمـوالً  مختلـف  هـاي دوره در هاکشت نوع گرفتن قرار ترتیب

 عنـوان بـه  هـا دوره همه در انگور کشت مثال، طوربه است. ثابت

   متأسـفانه  امـا  اسـت.  آبیـاري)  به نیاز ینکمتر دلیل(به اول کشت
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  در آذربایجان غربی چغندرقند. سطح زیر کشت آبی 7شکل 

  

 بـه  انگـور  از کشت تغییر شاهد منطقه این در اخیر دهه چند در

 نیـاز  ريآبیـا  به سال طول در که هاییباغ ایم،بوده سیب يهاباغ

 در اقتصـادي  نظر از کشاورز براي کشت تغییر این گرچه دارند.

 آبی منابع کمبود باعث بلندمدت در اما ،است مناسب مدتکوتاه

 چـاه  حفـر  بـه  الزم آب بـه  دسـتیابی  براي کشاورز و است شده

ـ آب 3 جـدول  اساس بر است. کرده اقدام ـ ن مـورد  ياری  يبـرا  ازی

 یبررسـ  يبـرا  .است سال در رمتیلیم 448 متوسط طوربه انگور

ـ ا جینتـا  بـا  آن سهیمقا و گرید مطالعات در انگور ياریآب ازین  نی

 افـزار نـرم  اطالعات از )،1( کمالی و علیزاده پیشنهاد به ،پژوهش

NETWAT ـ ا اسـت.  شده استفاده  وزرات توسـط  افـزار نـرم  نی

ـ ا یهواشناسـ  سازمان و يکشاورز جهاد ـ ن نیـی تع بـراي  رانی  ازی

 شده هیته کشور در کشت قابل محصوالت یتمام ياریآب خالص

 در متریلیم 528 را انگور ياریآب ازین NETWAT افزارنرم .است

ـ ا جینتـا  در شـده  مشـاهده  اخـتالف  اسـت.  زده نیتخم سال  نی

ـ دلبه NETWAT افزارنرم و مطالعه  گرفتـه  درنظـر  اتیفرضـ  لی

ـ ا در .اسـت  مطالعـه  نیا در شده  يهـا داده از تنهـا  پـژوهش  نی

 شـده  استفاده ياریآب ازین محاسبه يبرا منطقه میاقل و دما بارش،

ـ آب سـتم یس و خاك يهاداده از مستقل جینتا و است  .اسـت  ياری

 طـور همان است. منطقه این در چغندرقند کشت دیگر مهم مثال

 مناسـب  ظهـور  زمان دهد،می نشان برنامه از شده ارائه نتایج که

 قبـل  باید آن کشت عبارتیبه ت،اس بهار فصل اوایل در گیاه این

 و خـاك  رطوبـت  از بتوانـد  گیـاه  تـا  باشد گرفته صورت بهار از

 ارومیـه  در چغندرقنـد  که درحالی کند. استفاده بهاري هايبارش

 و کشـت  در تـأخیر  ایـن  شـود. مـی  کشـت  بهـار  فصل اوایل در

 خـاك  رطوبت و بارش مناسب شرایط دادن دست از آن دنبالبه

 جبـران  بـراي  کشـاورز  کـه  شـود مـی  باعث هارب فصل اوایل در

 بـراي  .شـود  بیشـتر  آبیاري به مجبور خاك رطوبت و آب کمبود

 محصول این کشت زیر سطح چغندرقند، کشت تغییرات بررسی

 7 شـکل  در غربـی  آذربایجان استان در مختلف هايسال طی در

  ).10( است شده داده نشان

 شــتک شــود،مــی مشــاهده 7 شــکل در کــهطــور همــان   

 رونـد  آبـی  صـورت بـه  غربی آذربایجان استان در چغندرقند

 کـه  شـود  توجـه  نکتـه  این به باید البته است. داشته صعودي

 سـال  از کشـاورزي  جهـاد  سـایت  در دسترس قابل اطالعات

 را کشت زیر سطح تغییرات خوبیبه که است 1395 تا 1385

 امـروز  بـه  تـا  )1372( ارومیـه  در چغندرقند کشت شروع از

   ).10( دهدنمی ننشا

  

  گیرينتیجه

 بهتـرین  گیـاه،  گرمایی و آبی نیاز دو به توجه با پژوهش این در

 بـراي  نیـاز  مورد آبیاري میزان و رشد دوره گیاه، هر ظهور زمان

 ینکمتـر  بـه  توجه با گیاه بهترین سپس شود.می محاسبه گیاه هر

 بـه  جهتو با کشاورز و شودمی پیشنهاد کشاورز به آبیاري به نیاز

 منطقه هوايوآب با متناسب محصوالت تواندمی پیشنهادات این
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 ایـن  مطالعـه  مـورد  منطقـه  عنـوان به ارومیه دشت کند. کشت را

 نشـان  مـوردي  مطالعـه  ایـن  نتـایج  است. شده انتخاب پژوهش

 سال تا 1980 سال از گیاهان همه ظهور زمان بهترین که دهدمی

 گیاهـان  ظهـور  زمـان  هکـ  معنـا  بـدین  است، یافته کاهش 2017

 کشت است بهتر بنابراین است. کرده حرکت بهار اوایل سمتبه

 ایـن  .شـود  بهینـه  آب مصـرف  تا پذیرد انجام زودتر نیز گیاهان

 و آبـی  منـابع  از درسـت  اسـتفاده  راسـتاي  در توانـد مـی  مطالعه

  گیرد. قرار استفاده مورد پایدار مدیریت
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Abstract 

Improper water managements and overuse of surface water and groundwater mainly for agricultural purposes in Iran 
have led to the drying of many rivers and groundwater. Climate change adds an extra pressure on the water resources. 
These changes indicate the necessity of adjustment in water management plans. This study used hydroclimatic variables 
including precipitation and temperature in Urmia Plain to find appropriate crops that needed the minimum irrigation 
water. In addition, the best time for planting each crop is determined. To find the proper crops for the region, the daily 
water, as required for each crop, was calculated based on climate condition, crop type, and crop growth stage. The 
results indicates that grape could be the best crop for the region. In addition, early planting (e.g. in spring) reduced the 
irrigation water needed due to more rain and soil moisture in spring than summer, which could provide crop water 
requirement. On the other hand, the increased temperature in spring could satisfy heat units required for the fully grown 
plants like barley.   
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