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های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت

 (د)منطقه خزر آبا

  
 4بهزاد آزادگان و 3*، علی شاهنظری2، محمود مشعل1مریم بابایی

 

 28/11/1396تاریخ ارسال:

 17/04/1397تاریخ پذیرش:

  چكيده

هاي . در سالدنهاي شمالي يعني مازندران، گيالن و گلستان قرار داراراضي زير کشت برنج کشور در استاندرصد  ۷۵بيش از 

ضروري  منابع آب ريزيبرنامهبراي  تعيين مقدار آب مورد نياز کشت دوم برنج اخير کشت دوم برنج توسعه يافته است بنابراين

 زراعي فصل هاشمي طي دو طارم زودرس واريته براي ساري، د شهرستانمنطقه خزرآبا مازندران، استان در پژوهش، اين است.

مثلثي  سرريز از تيمارها به خروجي و ورودي هايدبي گيرياندازه براي اين پژوهش در. انجام پذيرفت 1396و 139۵هاي در سال

آب ورودي و همچنين  ي که شامل ميزاننياز آبي از تفاضل ورود .استفاده شد اليسيمتر عدد سه از مزارع آبي نياز و براي تعيين

باشد، محاسبه شد. بدين عرق، نفوذ عمقي فرونشت جانبي و آب خروجي از زهکش( ميت-بارندگي  و خروجي که شامل )تبخير

 134و  119   ،381 ب،يترتبه (1396و139۵ هايسال)کشت دوم  و (1394سال )کشت اول  يبرا يآب ازيکل ن زانيم ترتيب 

 ،10/1 ترتيببه 1394 سال اول کشت براي رسيدن و زايشي رويشي، مرحله سه گياهيضريبگيري شد. همچنين ندازهمتر اميلي

 سال دوم شتک گياهي ضريب و 03/1 ،4/1، 98/0 ترتيببه 139۵ سال دوم کشت براي ضريب اين. گرديد برآورد 2/1، ۵/1

و 139۵ هايالسبراي  در کشت دوم يآب ازين زانيمدهد يج نشان ميبرآورد گرديد. نتا 01/1 ،3/1،  /9۵ ترتيب،به نيز 1396

رحله مي در سه اهيگ بيضرميانگين  زانيمهمچنين  است. کمتر %2۷و  %33 زانيم به بيترتنسبت به کشت اول به 1396

ر مناطقي دلذا  ر است.تکم %12و  %10 زانيبه م بيترتنسبت به کشت اول به 1396 و 139۵ هايبراي سال در کشت دوم رشد

 توان کشت دوم برنج را توصيه نمود.که داراي ميزان مناسبي از بارندگي در زمان کشت دوم باشد مي

 

، نفوذ عمقی.های کليدی: سرریز، الیسيمترواژه     
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 ایران پژوهشي مهندسي آبياري و آبفصلنامه علمي 

 1398بهارسی وپنجم  شماره نهم سال

 

  مقدمه

و از  تيبشر با توجه به رشد روزافزون جمع ييغذا ازين

آب، غذا و مصرف  ديدر تول يسهم بخش کشاورز يطرف

آب را دو چندان  وريبهره شيو افزا تيريلزوم توجه به مد

اي است که حدود برنج تنها غله .(BURT, 2011) کنديم

دهد و بعد نيمي از جيره غذايي جمعيت دنيا را تشکيل مي

 ترين سطح زير کشت را در جهان داراستبيش دماز گن

هاي اخير کشت . در سال(1381و همکاران،ي )جواهر دهشت

دوم برنج براي افزايش محصول کشاورزي در حال توسعه 

اول مرداد بالفاصله پس  مهيکشت دوم معموال در نباشد مي

دوم مهر ماه  مهياز برداشت محصول انجام شده و در ن

مات دااق يتمامهمچنين در اين نوع کشت  شوديبرداشت م

برداشت مثل نوبت  اعم از کاشت، داشت و يو مراحل کار

کشت  سيستم (.1381 ،ي)غالم است ياصل تاول و کش

 کارآمد سيستم عنوانبه راتون، برنج سيستم و دوم برنج

 در موجود هايزمين در برنج برداشت بيشتر اطمينان براي

 کشت دوم برنج سيستم بيشتر پذيرش. شودمي گرفته نظر

آسيا توسط کشاورزان  در ديگري و مناطق کشور چين در

 Ray et al) داده است افزايش را برنج توليد کلي ميزان

 فصل از بيشتر مواقع در شاليزارها معمول، طوربه (.2013,

 مقدار تخصيص نتيجه آن، که باشندمي غرقاب برنج، کشت

 به کشور شمالي هايدر استان کشاورزي آب سهم از زيادي

 يکيآب  (Buman and tung,2001)باشدمي برنج زراعت

 ليبه دل رانيتوسعه کشورهاست. ا عوامل رشد و نيتراز مهم

و  يجوي و نامناسب بودن پراکنش زمان هايزشيکمبود ر

خشک جهان قرار  مهين در زمره کشورهاي خشک و ،يمکان

نيــاز آبــي گياهــان يکــي از (. 13۷8)محمودي،دارد

 تخمين که است هيدرولوژي ســيکل مهــم هــايبخــش

 مديريت آبي، تاسيسات ،آبي بيالن مطالعات براي آن دقيق

 آب منابع مديريت و آبيـاري نـوين هـايسيستم طراحي و

 -تبخيـر ميزان آوردن دسـتبـه بنـابراين. باشدمي نيازمورد

 ضـروري بسـيار امـري گيـاهي پوشـش هـر بـراي تعـرق

 و گياهي پوشش اثرات کنندهبيان گيـاهي ضـريب. اسـت

اسـت  مرجـع گيـاه به تنسب غيرمرجـع گياه خاك رطوبت

(1997,Dorenbos et al.) تبخير و تعرّق گياه  يقيدر تحق

 مستقيمبرنج ، با کشت دو رقم خزر و طارم به دو روش 

ي آمل در استان )اليسيمتر( و غيرمستقيم )فائو( در منطقه

. با بررسي نتايج گرفتمازندران مورد بررسي قرار 

 در سال اول کشت اليسيمتري تبخير و تعرّق گياه برنج

شد.  مترحاصليليم6/481سال دوم  در متر وميلي ۵/۵۷8

از روش پنمن مانتيث  ستفادهاکه نتايج مطالعه نشان داد 

فائو در محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع و اعمال ضريب 

درصد برآورد  4-۵گياهي تبخير و تعرق برنج در اين منطقه 

اليسيمتري دارد. گيري بيشتري نسبت به مقادير اندازه

دست آمده، روش اشنايدر براي تعيين براساس نتايج به

(. 1390 ،و همکاران انهيزارع اب) .ديضريب تشت توصيه گرد

برنج  قاتيموسسه تحق يزاريشال يدر اراض يپژوهش يط

 1391و  1390 هايکشور واقع در منطقه رشت، در سال

 يهاشم سه رقم يبرنج برا ياهيگ بيمنظور استخراج ضربه

خزر به عنوان رقم اصالح شده و بهار  ،يعنوان رقم محلبه

تعرق  -ريتبخ ريمقاد. ي گرديدبررس ديبريعنوان رقم هبه

هر  يبرا يااستوانه متريساليينيعدد م سهبا نصب  اهيگ

 شيآزما هايداده جي. بر اساس نتاديگرد يرگيرقم، اندازه

 ثمانتي-منپنج روش پن هيبر پا ياهيگ بياستخراج ضرا

 ساماني-وزيو هارگر ريتشت تبخ دل،يکر-يفائو، تابش، بالن

اساس گرفت. بر نجامتعرق مرجع ا -ريجهت برآورد تبخ

 490( و بهار )متريليم ۵26ارقام خزر ) يآب ازين ج،ينتا

 بيترت( بهمتريليم 4۵9) ي( نسبت به رقم هاشممتريليم

با  ياهيگ بيبود. ضرا شتريدرصد ب 8/6و  6/14 زانيبه م

 09/1تا  ۷6/0 ني، بET0برآورد  يتوجه به رقم و روش مبنا

و  يانيمرحله م يبرا 48/1تا  1۵/1 ،ييمرحله ابتدا يبرا

 بيبود. تفاوت ضرا ريمتغ ييمرحله انتها يبرا 21/1تا  91/0

مراحل  کياستخراج شده در پژوهش مزبور به تفک ياهيگ

از ضرورت  شده فائو نشان هيتوص ريگانه با مقاد-سه

 است يمحل طيشرا يبر مبنا ياهيگ بياستخراج ضرا

 1389در سال ي پژوهش(. در 1392)پيرمراديان و همکاران، 

سرا )منطقه دشت هاي شاليزاري شهرستان صومعهدر زمين

مرداب( در استان گيالن براي تعيين ضريب گياهي و 

 4تعرق گياه برنج ارقام هاشمي و خزر با استفاده از  -تبخير

 محدوده که داددار انجام شد. نتايج نشان اليسيمتر زهکش

خزر در طول  و هاشمي ارقام برنج تعرق -تبخير تغييرات

باشد. متر در روز متغير ميميلي 3/6تا  4/2فصل رشد 

تعرق گياه برنج در دوره رشد )از مرحله نشا تا  -تبخير

ارقام هاشمي و خزر  2برداشت محصول ( در فصل رشد بين 

تعرق  -دست آمد. تبخيرمتر بهميلي 4۵6و  429ترتيب به
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و  گرديدمانتيث محاسبه  -پنمن -گياه مرجع با روش فائو

براساس آن ضريب گياهي برنج هاشمي در مرحله اول، 

دست آمد. اين به 1/1، 4/1 ،1/1ترتيب مياني و رسيدن به

 حاصل شد. 2/1، 3/1، 1/1ترتيب ضريب براي رقم خزر به

تعرق براي  -هاي تبخيرداده. (1391و همکاران، ير)مدب

هاي ده در دوره اهاي بينام و خزر( رگياه چمن و برنج )رقم

روزه خرداد تا شهريور در طي سه سال زراعي متوالي در 

سسه تحقيقات برنج کشور با استفاده از اليسيمتر وم

داد که بين  ان. درکل، نتايج نشگرديددار برداشت زهکش

هاي تجربي هارگريوز، تعرق برآورد شده با فرمول -تبخير

 گيريتعرق اندازه -( و تبخير24پنمن )فائو  ،پريستلي تيلور

 لذا و ندارد وجود داريمعني اختالف اليسيمتر توسط شده

 عنوانبه هارگريوز تجربي فرمول مطالعه، مورد روش سه از

 رشت پيشنهاد شده است همنطق براي فرمول ترينمناسب

با به کار اي (. در مطالعه1392خواه و همکاران،پور يزدان)

مقدار ضريب گياهي برنج محاسبه در هند و  بردن اليسيمتر

-پنمن-فائو روش به مرجع تعرق –را بر اساس نتايج تبخير

مرحله رشد اوليه، رشد سريع، رسيدن چهار  براي مانتيث

 02/1 و 14/1، 23/1، 1۵/1، ترتيباوليه و رسيدن نهايي به

آزمايشات خود در   Tyagi et al)  (2000برآورد گرديد

 طيو در شرا متريسيال لهيوستعرق برنج را به-ريتبخميزان 

تعرق -ريکرده و کل تبخ يرگياندازه يمزرعه به طور هفتگ

 سهيو مورد مقا زييتابستان و پا-مختلف بهار صولف يرا برا

 متريليم 9/10تا  6/3تعرق روزانه را از -ريقرار دارند و تبخ

 يدر روز برا متريليم 3/3محصول بهاره،  يدر روز برا

 يتعرق برا-ريمتوسط تبخ .برآورد کردند زهييمحصول پا

 متريليم ۵/4، ۵/6،8/6 بيترتبه زييتابستان و پا، فصول بهار

، 800تا  ۷400 بيترتبه زيتعرق  ن-ريدر روز بوده و کل تبخ

. اين دست آمدبه متريليم ۵00تا  400و  840تا  610

 يرگياندازه يبرنج برا يرو متريسيالوسيله آزمايش به

در کارنال هند انجام  ياهيگ بيتعرق و ضر-ريتبخ

 عنوان تحت ايمطالعه در .(shih et al, 2000).گرفت

 جنوبي کره سئول منطقه در برنج گياه آبي نياز تخمين

 در را رنجب گياه فصلي تعرق -تبخير متوسط و داده انجام

 مقدارضريب .نمودند گزارش مترميلي 42۵ رشد دوره کل

دوره  3مانتيث در -پنمن-وفائ روش از استفاده با گياهي

 .وردندآدست به 2/1 ييانتها ،4/1 ياني، م1/1رشد ابتدايي 

(yoo et al, 2008.) کشت که لذا در اين پژوهش به علت آن

 شتيعو بهبود م ينقش آن در رونق کشاورزو دوم 

توجه کشاورزان را به خود جلب کرده است  رايکشاورزان اخ

ريزي آبياري و تعيين ميزان آب مورد نياز لذا براي برنامه

بسيار ضروري است که در اين تحقيق نياز آبي و ضريب 

 گياهي کشت دوم برنج مورد بررسي قرار گيرد.
 

 مواد و روش
ن، در استان مازندرازراعي پژوهش، طي دو سال  اين

آباد اجرا  ديشاليزاري روستاي حم اراضي ،يشهرستان سار

گرديده است. منطقه پژوهشي از نظر موقعيت مکاني در 

اي )منطقه خزر آباد( قرار دارد و دار يشمال شهرستان سار

يي ايو عرض جغرافدقيقه  6درجه و  ۵3جغرافيايي طول 

( مشخصات 1در جدول ) باشد.يم دقيقه 46درجه و  36

 .ايي و اقليمي منطقه مورد مطالعه ارايه شده استجغرافي

. دباشمي ايداراي اقليم حرارتي نيمه مديترانهاين منطقه 

کشت دوم برنج در دو سال  قالب طرح در نيا نهمچني

هکتار  کيبه مساحت  يادر مزرعه 1396و  139۵ي اپيپ

کل ش. قرار گرفت يابيمورد ارز يآب ازين زانيم سهيجهت مقا

و 139۵ يهامزرعه کشت دوم در سال يمکان عتيموق (1)

 نيدر ا يرقم مورد بررس همچنين .دهديرا نشان م 1396

. در باشديالب منطقه مقبود که کشت  يطرح طارم هاشم

اين مطالعه خصوصيات فيزيکي و شيميايي مزرعه مورد 

 ارايه 3و  2هاي آزمايش و بررسي قرار گرفت که در جدول

  شده است.
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 موقعيت مكانی منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 
 مطالعه مورد ایستگاه اقليمی ساالنه های ميانگين و جغرافيایی مشخصات(: 1جدول)

 
  

 کشت دوم یخاک مزرعه مورد مطالعه برا یكیزي(: مشخصات ف2جدول )

يعمق نمونه بردار  

متر()سانتي  

يجرم مخصوص ظاهر  

متر مکعب()گرم بر سانتي  

 درصد

 شن

 درصد

لتيس  

 درصد

 رس

 بافت خاك

0-30  32/1  سيلتي 44 39 1۷ 

 
 لعه کشت دومخاک مورد مطا شيميایی(: مشخصات 3جدول)

 
 يکيالکتر تيهدا

(ds/m) 

اشباع گل تهيدياس  

ليتر( گرم بر)ميلي  

 

 کربن آلي

گرم بر ليتر()ميلي  

 ازت کل

 )درصد(

 فسفر

گرم بر ليتر()ميلي  

 پتاسيم

گرم بر ليتر()ميلي  

8۵/2  ۵9/۷  0۷/2  1۷/0  4/11  3۵۵ 

و 139۵هاي پژوهش در سال نيمورد استفاده در ا يمنابع آب

مهار  يها برااستخر نيآب بوده که ا رهيتخر ذخاس 1396

مانند  يآن در مواقع پرآب يسازرهيو ذخ يسطح يهاآب

سال شامل  در هر يآب النيب يفصل زمستان است. پارامترها

 قياز طر ياريو آب يارندگشامل ب يبآ هاييدو بخش ورود

و تعرق،  ريشامل تبخ يآب يهايموجود و خروج يمنابع آب

 اند. دربوده سطحي نابو روا يجانب نشت ،يقفرونشت عم

 يدب يريگاندازه يدرجه برا 30 يمثلث زياز سرر قيتحق ناي

آن بر  يکه فرمول دب شد. مزارع استفاده يدر نقاط ورود

 .است زير شرحاساس ارتفاع آب در باال دست به 
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: Hd يزعمق آب روي سرر 

 : Q شدت جريان 

g: شتاب ثقل 

θ: زاويه راس سرريز مثلثي 

 

آب  يدب زانياز سطح مزرعه م ياز انتقال آب اضاف پس

 زيبا استفاده از سرر زيزهکش ن يهااز کانال يخروج

ي ريگاندازه ياز خطا يريجهت جلوگ .ديمحاسبه گرد

 يها در خروجزيسرر يبار ارتفاع آب در باال نيروزانه چند

آب  يورود النيب گريد بخش. ديگرد يريگاندازه يدو ورو

 نيتر_کينزد قيکه از طر بوده است. يبه مزارع بارندگ

 نياخذ شد. در ا به طرح )دشت ناز( يهواشناس ستگاهيا

در هر  متريسانت ۵0×۵0×۵0متريسياز سه عدد ال قيتحق

هر کدام از  يعمق کارگذار .دگردي ها استفادهاز سال کي

 24در حدود  همورد مطالع هاينيدر زم رهامتيسيال نيا

 ييو ارتفاع قسمت باال نياز سطح زم مترييسانت

 از بوده است. متريسانت 26 نيسطح زم يبر رو مترهايسيال

-ازهاند يته باز)برا متريسيبه کار رفته دو ال متريسيسه ال

-زهاندا يبرا يگريد (A) تعرق-ريو تبخ ينفوذ عمق يرگي

 يرگياندازه يته بسته برا سوميو  (B) وذو نف ريتبخ يريگ

 .(2 شماره شکل) .اندبوده  (C)ريتبخ

 

 

مشابه  مترهايسيعمق آب در ال برداريداده شروع هنگام در

 سطح  گريبه عبارت د. عمق آب در مزرعه بوده است

بوده  کساني مترهايسياز ال کيآب در داخل و اطراف هر 

بح ص ۷روزانه راس ساعت  هامتريسيدر ال يبردارداده است.

 يله فرونشت جانبارفع مس يطرح برا نيا در. شديم بتث

س ها استفاده شد. پکرت وارهيد يرو يلونينا هاياز پوشش

 يو بررس يدر طول فصل زراع ازيمورد ن هاياز برداشت داده

 النيه باز پارامترها مربوط ب کيهر  ايروزانه و دوره راتييتغ

 مونآزها توسط داده يآمار زيها، آنالالاز س کيدر هر  يآب

t-student يبرا يواشناسه يهاو داده رفتيانجام پذ 

-کياز نزد (ET0) مرجع اهيو تعرق گ ريبدست آوردن تبخ

 يآوربه منطقه مورد مطالعه جمع يهواشناس ستگاهيا نيتر

ماهانه  نيانگيشامل م يهواشناس هايدهدا نيشده و ا

 يدما ممينيم، (Tmax) ماهانه يدما ممزي، ماک((Tدما

باشد و از  يم (Ra) ينيتابش برون زم، (Tmin) ماهانه

  .ت آمدبدس  (ET0) زانيم يسامان-وزيروش هارگر

 ET0=.023×Ra×(T+17.8) √TR    (2) 

:TR دما ممينيدما با م ممزياختالف ماک ميزان (Tmax-

Tmin)  ريتبخ ،مرجع اهيو تعرق گ ريداشتن تبخلذا با 

(ET0) برنج  اهيتعرق گ و(ETC)، ياهيگ بيضر راتييتغ 

(kc)  قابل ذکر است کشت اول برنج در  .آيدميبدست

مزرعه تحقيقاتي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري 

دقيقه و عرض جغرافيايي  4درجه و  ۵3با طول جغرافيايي 

متر از سطح دريا در سال  16دقيقه و ارتفاع  40درجه و  36

گرديد. تمامي مراحل آزمايش همانند کشت  اجرا 1394

هاي رشد براي تاريخ دوره 4دوم صورت پذيرفت. در جدول 

 درج شده است. 1396و  139۵، 1394سال هاي 

 
 A,B,Cمشخصات ظاهری الیسيمترهای-2شكل
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 1396و  1395و کشت دوم  1394اریخ دوره های رویش برای کشت اول سال ت -4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث 
تعرق با -ريخروزانه تب هاييرگيبا توجه به اندازه

 اهيتعرق گ-ريتبخ نيانگيم ريمقاد متر،يسياستفاده از ال

و  1394کشت اول سال  يبرنج در طول فصل رشد برا

برابر  بيترتبه 1396 و139۵ يکشت دوم در سال ها

همچنين اين .ديبرآورد گرد 1/4 ،2/4، 2/6 است با،

هاي رشد رويشي، زايشي و هر يک از دورهمقادير 

در سال  2/6، 3/۷، 6/۵ بيترتبه 1394رسيدن در سال 

-به 1396سال در  2/4 ،3/4، 9/3 بيترتبه زين 139۵

با  نيبنابرا است. دهيبرآورد گرد 3/4، 4/4، 8/3 بيترت

تعرق در  ريتبخ زانيم نيترشيب داتتوجه به مشاه

تعرق -ريتبخ نيانگيم زانيکشت اول رخ داده است. و م

 يياختالف جز 1396و  139۵ هايدر کشت دوم سال

 راتيينمودار تغ بيترتبه ۵و 4 ،3هايشکلدارد. 

و  139۵،کشت دوم  1394تعرق کشت اول -ريتبخ

 .دهندينشان م 1396کشت دوم سال 

. 1394متر ( سالو ميزان بارندگی )ميلی اول متر بر روز( کشت)ميلی تعرق-تبخير تغييرات -3شكل  

 

 
1395 متر ( سالو ميزان بارندگی )ميلی دوم بر روز( کشتمتر )ميلی تعرق-تبخير تغييرات -4شكل  

 
 1396 متر ( سالو ميزان بارندگی )ميلی دوم متر بر روز( کشت)ميلی تعرق-تبخير تغييرات -5شكل

 

ثر اهاي مختلف متدر زمان ريمتعدد تبخ زهاييافت و خ

است، به خصوص در هنگام  يشناساز عوامل هوا

و  افتهيکاهش  مارهايدر همه ت ريتبخ زانيم يبارندگ

  شوند.يم کيشده تا حدي به هم نزد رييگاندازه ريمقاد

 

 سال

 

 رويشي

 

 زايشي

 

 رسيدن

 

1394 

 

تير1۷-خرداد14  

 

مرداد 6 -تير 1۷  

 

مرداد 22  -مرداد6  

 

139۵ 

 

شهريور 8 -مرداد 1۷  
 

شهريور 32 -شهريور 8  

 

مهر 4 -شهريور 23  

شهريور ۷1-مرداد 29 1396 هرم 1۷ -شهريور 1۷  مهر30 -مهر 1۷   
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ي از نفوذ عمق يکل تلفات ناش زانيمدر اين تحقيق 

هاي و کشت دوم سال 1394براي کشت اول سال 

 ترميليم 183و  10۷، 13۵ بيترتبه  1396و 139۵

دهد که ها نشان مي. بررسياست دهيگرد برآورد

 يدر همه يشيدر مرحله رو يآب ازين زانيم نيشتريب

به حداکثر  دنيآن رس ليکه دلبرآورد گرديد ها ماريت

 يآب ازين يجيتدر شيدوره و افزا نيپوشش سبز در ا

در مرحله  يآب ازين زانيم نيترنييپا ياست. از طرف

 ازين يآن کاهش نسب ليکه دل رخ داد (دني)رسي انيپا

 نسبت ييآب و هوا طيمرحله با توجه به شرا نيدر ا يآب

 .دانست يشيبه مرحله رو

 ( درمطالعات خود به اين1392پيرمراديان و همکاران )

تعرق  -نتيجه رسيدند که باالترين ميانگين تبخير

روزانه در مراحل مختلف رشد براي هر سه رقم در 

ترين آن براي رقم هاشمي ممرحله مياني رشد و ک

ي مرحله ابتدايي و ارقام خزر و بهار در مرحله انتهاي

 رشد واقع شد.

و  يهواشناس يهامطالعه با داشتن پارامتر نيدر ا 

-ريتبخ زانيم يسامان-وزيمعادله هارگر يريکارگبه

ضريب گياهي برنج  .ديمرجع محاسبه گرد اهيتعرق گ

اقعي گياه برنج بر عرق وت -در واقع از تقسيم تبخير

که در جدول  .آيددست ميعرق گياه مرجع بهت -تبخير

 ( اين ضرايب ارايه شده است.۵)

 96-94سال  یرشد برال در مراح یاهيگ بی(: ضرا5جدول)

 

 

گياهي در ابتداي فصل رشد برنج کم بوده و در ضريب 

ان فصل رشد رشد زيادتر شده و در پاي لاواسط فص

مجددا کاهش يافته است. علت تغييرات اين است که 

در ابتداي فصل رشد چون گياه هنوز رشد کاملي 

نداشته و تعداد پنجه و ارتفاع آن نيز کم مي باشد، لذا 

که در تعرق آن نيز کم است. در حالي -ميزان تبخير

خود رسيده  داواسط فصل رشد که گياه به حداکثر رش

 حداکثر به گياه ارتفاع و شده زيادتر نيز هاو تعداد پنجه

 نيز حاصله تعرق -تبخير ميزان است رسيده خود مقدار

شده است و به تبع آن ضريب گياهي افزايش  بيشتر

عوامل ديگري مانند حداکثر درجه  پيدا کرده است.

شدن به مرحله رشد زايشي نيز  کيحرارت هوا و نزد

ضريب  تعرق و -تبخيرزيادي بر افزايش  تَاثيرتواند مي

در پايان فصل رشد  .گياهي در اواسط رشد داشته باشد

به علت قرارگرفتن گياه به مرحله رسيدن از فعاليت 

تعرق و ضريب گياهي  -گياه کاسته شده و ميزان تبخير

در ( 1391مدبري و همکاران ) يابد.آن نيز کاهش مي

در  ياهيگ بيکه ضر دنديرس جهينت ناي به ايمطالعه

فصل رشد برنج کم بوده و در اواسط فصل رشد  يابتدا

 افتهيفصل رشد مجدادا کاهش  انيشده و در پا ادتريز

فصل رشد چون  يدر ابتدا ايشان بيان کردند کهاست 

و ارتفاع آن  هنداشته و تعداد پنج يهنوز رشد کامل اهيگ

 درجه حداکثر مانند . عوامل ديگريباشديکم م زين

 ميتواند زايشي نيز مرحله رشد به دبرخور و هوا حرارت

 در گياهي و ضريب تعرق-تبخير افزايش بر زيادي تَاثير

 باشد. داشته رشد اواسط

دوره  يمختلف مورد مطالعه، برا هايبا سال سهيدر مقا

 بيضر نيانگيم زانيم نيشتري( بيشي)رويي رشد ابتدا

 متريليم 26/1کشت اول  يبرا 1394در سال  ياهيگ

کشت اول نسبت  شتريب يآب ازين انگري.که بديبرآورد گرد

  مرحله از رشد است. نيدر ا گريد يبه سال ها

 گيرینتيجه

تعرق -ترين ميزان ميانگين تبخيردر تمامي تيمارها کم

تعرق -در دوره رسيدن و بيشترين ميزان ميانگين تبخير

 139۵در کشت دوم  يآب ازيندر مرحله زايشي واقع شد. 

 %33 ،ترتيببه 1394ه کشت اول سال نسبت ب 1396و 

 ياهيگ بيضر ميانگين زانياست. م افتهيکاهش  %2۷و 

 1394نسبت به کشت اول  1396و 139۵در کشت دوم 

 يبر اساس بررس .بوده است ترکم %12و %10، بيترتبه

ها در انجام شده مبحث کشت دوم با توجه به نقش آن

-آن ليه دلکشاورزان ب شتيو بهبود مع يرونق کشاورز

تري نسبت به کشت اول نياز آبي کم نوع کشت نيکه ا

لذا در مناطقي که داراي ميزان مناسبي از بارندگي دارد، 

توان کشت دوم برنج را در زمان کشت دوم باشد مي

 توصيه نمود.

 رسيدن زايشي رويشي سال

1394 1/1  ۵/1  2/1  

139۵ 98/0  4/1  02/1  

1396 9۵/0  3/1  01/1  



166 

  

 ایران پژوهشي مهندسي آبياري و آبفصلنامه علمي 

 1398بهارسی وپنجم  شماره نهم سال

  منابع

اي بينام و خزر با ههي برنج، رقم . تعيين ضريب گيا1393 .م ،ييرضا، و .م ان،يخالد، ت. پور، يرضو، ه. خواه، زدانيپور

 .238-249 ص ،6جلد کشاورزي، شناسي بوم نشريه رشت، منطقه در شده کنترل هاياستفاده از اليسيمتر و کرت

روش برآورد  هيپا سه رقم برنج بر ياهيگ بي. استخراج ضرا1392. و ،يعبداللهو  .م ،ييرضا، .ف ،يذکر، .ن ان،يرمراديپ

 .9۵-106، شماره دوم، سال سوم، غالت قاتيتحق، منطقه رشتتعرق مرجع در  -ريتبخ

وشکک استان برنج در منطقه ک يآب ازيون ياهيگ بيضر (.1381) ع. سپاسخواه،و  .ع ،يقيکامکار حق ،.ن ان،يرمرديپ

 .جلد ششمي، عيمنابع طب يعلوم فنون کشاورز، فارس

وردي واريته منياز آبي و ضريب گياهي برنج ) مطالعه . برآورد 138۷ج.  سلحشور، و .ع ،يناصر.ف ن کوتنايي، جاللي

ايش ملي مديريت شبکه در شهرستان محمود آباد استان مازندران. دومين همN-Type طارم ( توسط اليسيمترنوع 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده مهندسي علوم آب. هاي آبياري و زهکشي،

اورزي،  صفحه ديم ) تاليف ميشل ژاکو و بريژيت کورتوا(. نشر علوم کش. برنج  1381م.  ،م. و اصفهاني جواهردشتي،

128.  

ائو و تشت تبخير ي روش پنمن مانتيث ف. مقايسه1390. و ،يميکرو  .ح ،ينور، .ع اقت،يل، ح. نوري،، ح. ابيانه، زارع 

غرافياي پژوهش هاي ج هاي اليسيمتري در برآورد تبخير و تعرّق گياه برنج در منطقه ي آمل.با دادهA  کالس

 .۷1-83 ،ص، ۷6شماره  ،طبيعي

برنج،  يباتالق و يمانداب ياراض وريموثر در امر بهره ياز راه ها يکي. پرورش راتون برنج به عنوان 1381م.  ،يغالم

 .3استان مازندران. ص  يسازمان جهاد کشاورز يانتشارات وزارت جهاد کشاورز

 منابع آب تيفيآن بر ک ريو تأث ي. خشکسال 13۷9. زيو خسروي، پرو .ع ،يياهوزش .،قباد ي،منصور.، مانيمحمودي، پ

 جامع منابع آب. تيريمد يو بلوچستان، کنفرانس مل ستانيدر استان س يسطح

گياهي ارقام هاشمي و خزر برنج در دشت  تعرق و ضريب -. تعيين تبخير1391. م ،يغالمو  .م ،يفيرلطيم، .ه ،يمدبر

  .هفتم وشماره شصت  ،سال هجدهم، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك مرداب ) گيالن(.

کشت  رشيپذ يجتماعا-يآثار اقتصاد لي. تحل1394 .م ،يکالشم يکاوسو م.  ,يانصار ،م. ,ياريالله، , س.دهيفهم نداف

 .130-121 ،(2)۵ ،غالت قاتيدوم پس از برنج در شهرستان فومن. تحق

Burt, C. M. 2011. The irrigation sector shifts from construction to modernization: What is 

required for success. Proceeding of 21st International Congress on Irrigation and Drainage. 

Bouman, B. A. and T. P. Tuong.2001. Field water management to save water and increase its 

productivity in irrigated lowland rice. Agricultural Water Management. 49(1): 11–30. 

 Doorenbos, J., and Pruitt, W.O. 1997. Crop Water Requirements. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Irrigation and Drainage Paper N24 FAO56-PM Method. 

Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University. 67(2): 53-65. 

Ray, D.K., Mueller, N.D., West, P.C., Foley, J.A., 2013. Yield trends are insufficient to 

double global crop production by 2050. PLoS One 8 (e66428). 

Shih, S.F., Rahi, G.S., and Harrison, D.S. 1982. Evapotranspiration studies on rice in relation to 

water efficiency. Transactions of the ASAE 25(3): 702-707 

Tyagi, N. K., D.K. Sharma and S.K.Luthra. 2000. Determination of evapotranspiration and crop 

coefficients of rice and sunflower with lysimeter. Agric. Water Manage. 45(1): 41-54. 

Yoo, S. H., J. H. Choi and M. W. Jang. 2008. Estimation of design water requirement using FAO 

Penman–Monteith and optimal probability distribution function in South Korea. Agric. Water 

Manage. 95: 845–853. 

 

 



فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ایران   

1398سال نهم شماره سی و پنجم بهار   167 

 

Comparison of water requirement and crop coefficient first and second 

crops of rice varieties of Tarom Hashemi (Khazar Abad area) 

Maryam Babaee1, Mahmoud Mashal2, Ali Shahnazari3* and Behzad Azadegan4  

Abstract  

More than 75% of the rice cultivated land is located in the northern provinces of Mazandaran, 

Gilan and Golestan. In recent years, the second cultivation of rice has been developed. This 

research was carried out in Mazandaran province, Khazarabad region of Sari, for the Premature 

varieties of local Tarom during two seasons for second cultivation in (2016 and 2017). In this 

study, triplicate overflow was used to measure inlet and outflow discharges. Three lysimeter were 

used to determine the water requirement of the fields. The water requirement was calculated from 

the input difference, which included the amount of water input that was calculated by overflow, 

as well as rainfall and output, including (evapotranspiration, permeability of the lateral submerged 

area and drainage water) Also, the irrigation of three stages of crop, reproductive and rearing for 

the first crop of (2015) was estimated to be 1.10, 1/5, 1/2 The coefficient for the second cultivation 

of (2016) was ./98, 1.4, 1.03, and the second planting factor of 2017 was ./95, 1.34, 1/01 

respectively. The results show that the amount of water requirement in the second cultivation of 

2016 and 2017 is 33%, 27% less than the first crop of 2015 respectively. Also, the average of crop 

factor in three stages of growth in the second cultivation of 2016 and 2017 was 10% and 12%, 

respectively, compared to the first one of 2015. Therefore, in regions where there is a good level 

of rainfall during the second crop, it is possible to recommend the second crop of rice.  

Keywords: Deep penetration, Lysymeter, weir. 
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