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تاریخ ارسال1396/11/28:
تاریخ پذیرش1397/04/17:

چكيده
بيش از  ۷۵درصد اراضي زير کشت برنج کشور در استانهاي شمالي يعني مازندران ،گيالن و گلستان قرار دارند .در سالهاي
اخير کشت دوم برنج توسعه يافته است بنابراين تعيين مقدار آب مورد نياز کشت دوم برنج براي برنامهريزي منابع آب ضروري
است .اين پژوهش ،در استان مازندران ،منطقه خزرآباد شهرستان ساري ،براي واريته زودرس طارم هاشمي طي دو فصل زراعي
در سالهاي 139۵و  1396انجام پذيرفت .در اين پژوهش براي اندازهگيري دبيهاي ورودي و خروجي به تيمارها از سرريز مثلثي
و براي تعيين نياز آبي مزارع از سه عدد اليسيمتر استفاده شد .نياز آبي از تفاضل ورودي که شامل ميزان آب ورودي و همچنين
بارندگي و خروجي که شامل (تبخير-تعرق ،نفوذ عمقي فرونشت جانبي و آب خروجي از زهکش) ميباشد ،محاسبه شد .بدين
ترتيب ميزان کل نياز آبي براي کشت اول (سال  )1394و کشت دوم (سالهاي 139۵و )1396بهترتيب 119 ،381 ،و 134
ميليمتر اندازهگيري شد .همچنين ضريبگياهي سه مرحله رويشي ،زايشي و رسيدن براي کشت اول سال  1394بهترتيب ،1/10
 1/2 ،1/۵برآورد گرديد .اين ضريب براي کشت دوم سال  139۵بهترتيب  1/03 ،1/4 ،0/98و ضريب گياهي کشت دوم سال
 1396نيز بهترتيب 1/01 ،1/3 ، /9۵ ،برآورد گرديد .نتايج نشان ميدهد ميزان نياز آبي در کشت دوم براي سالهاي 139۵و
 1396نسبت به کشت اول بهترتيب به ميزان  %33و  %2۷کمتر است .همچنين ميزان ميانگين ضريب گياهي در سه مرحله
رشد در کشت دوم براي سالهاي  139۵و  1396نسبت به کشت اول بهترتيب به ميزان  %10و  %12کمتر است .لذا در مناطقي
که داراي ميزان مناسبي از بارندگي در زمان کشت دوم باشد ميتوان کشت دوم برنج را توصيه نمود.
واژههای کليدی :سرریز ،الیسيمتر ،نفوذ عمقی.
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مقدمه
نياز غذايي بشر با توجه به رشد روزافزون جمعيت و از
طرفي سهم بخش کشاورزي در توليد غذا و مصرف آب،
لزوم توجه به مديريت و افزايش بهرهوري آب را دو چندان
ميکند ( .)BURT, 2011برنج تنها غلهاي است که حدود
نيمي از جيره غذايي جمعيت دنيا را تشکيل ميدهد و بعد
از گندم بيشترين سطح زير کشت را در جهان داراست
(جواهر دهشتي و همکاران .)1381،در سالهاي اخير کشت
دوم برنج براي افزايش محصول کشاورزي در حال توسعه
ميباشد کشت دوم معموال در نيمه اول مرداد بالفاصله پس
از برداشت محصول انجام شده و در نيمه دوم مهر ماه
برداشت ميشود همچنين در اين نوع کشت تمامي اقدامات
و مراحل کاري اعم از کاشت ،داشت و برداشت مثل نوبت
اول و کشت اصلي است (غالمي .)1381 ،سيستم کشت
دوم برنج و سيستم برنج راتون ،بهعنوان سيستم کارآمد
براي اطمينان بيشتر برداشت برنج در زمينهاي موجود در
نظر گرفته ميشود .پذيرش بيشتر سيستم کشت دوم برنج
در کشور چين و مناطق ديگري در آسيا توسط کشاورزان
ميزان کلي توليد برنج را افزايش داده است ( Ray et al
 .),2013بهطور معمول ،شاليزارها در بيشتر مواقع از فصل
کشت برنج ،غرقاب ميباشند که نتيجه آن ،تخصيص مقدار
زيادي از سهم آب کشاورزي در استانهاي شمالي کشور به
زراعت برنج ميباشد) (Buman and tung,2001آب يکي
از مهمترين عوامل رشد و توسعه کشورهاست .ايران به دليل
کمبود ريزشهاي جوي و نامناسب بودن پراکنش زماني و
مکاني ،در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان قرار
دارد(محمودي .)13۷8،نيــاز آبــي گياهــان يکــي از
بخــشهــاي مهــم ســيکل هيدرولوژي است که تخمين
دقيق آن براي مطالعات بيالن آبي ،تاسيسات آبي ،مديريت
و طراحي سيستمهـاي نـوين آبيـاري و مديريت منابع آب
موردنياز ميباشد .بنـابراين بـهدسـت آوردن ميزان تبخيـر-
تعـرق بـراي هـر پوشـش گيـاهي امـري بسـيار ضـروري
اسـت .ضـريب گيـاهي بيانکننده اثرات پوشش گياهي و
رطوبت خاك گياه غيرمرجـع نسبت به گيـاه مرجـع اسـت
( .)Dorenbos et al,1997در تحقيقي تبخير و تعرّق گياه
برنج  ،با کشت دو رقم خزر و طارم به دو روش مستقيم
(اليسيمتر) و غيرمستقيم (فائو) در منطقهي آمل در استان
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مازندران مورد بررسي قرار گرفت .با بررسي نتايج
اليسيمتري تبخير و تعرّق گياه برنج در سال اول کشت
 ۵۷8/۵ميليمتر و در سال دوم 481/6ميليمترحاصل شد.
نتايج مطالعه نشان داد که استفاده از روش پنمن مانتيث
فائو در محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع و اعمال ضريب
گياهي تبخير و تعرق برنج در اين منطقه  4-۵درصد برآورد
بيشتري نسبت به مقادير اندازهگيري اليسيمتري دارد.
براساس نتايج بهدست آمده ،روش اشنايدر براي تعيين
ضريب تشت توصيه گرديد( .زارع ابيانه و همکاران.)1390 ،
طي پژوهشي در اراضي شاليزاري موسسه تحقيقات برنج
کشور واقع در منطقه رشت ،در سالهاي  1390و 1391
بهمنظور استخراج ضريب گياهي برنج براي سه رقم هاشمي
بهعنوان رقم محلي ،خزر به عنوان رقم اصالح شده و بهار
بهعنوان رقم هيبريد بررسي گرديد .مقادير تبخير -تعرق
گياه با نصب سه عدد مينياليسيمتر استوانهاي براي هر
رقم ،اندازهگيري گرديد .بر اساس نتايج دادههاي آزمايش
استخراج ضرايب گياهي بر پايه پنج روش پنمن-مانتيث
فائو ،تابش ،بالني-کريدل ،تشت تبخير و هارگريوز-ساماني
جهت برآورد تبخير -تعرق مرجع انجام گرفت .براساس
نتايج ،نياز آبي ارقام خزر ( ۵26ميليمتر) و بهار (490
ميليمتر) نسبت به رقم هاشمي ( 4۵9ميليمتر) بهترتيب
به ميزان  14/6و  6/8درصد بيشتر بود .ضرايب گياهي با
توجه به رقم و روش مبناي برآورد  ،ET0بين  0/۷6تا 1/09
براي مرحله ابتدايي 1/1۵ ،تا  1/48براي مرحله مياني و
 0/91تا  1/21براي مرحله انتهايي متغير بود .تفاوت ضرايب
گياهي استخراج شده در پژوهش مزبور به تفکيک مراحل
سه-گانه با مقادير توصيه شده فائو نشان از ضرورت
استخراج ضرايب گياهي بر مبناي شرايط محلي است
(پيرمراديان و همکاران .)1392 ،در پژوهشي در سال 1389
در زمينهاي شاليزاري شهرستان صومعهسرا (منطقه دشت
مرداب) در استان گيالن براي تعيين ضريب گياهي و
تبخير -تعرق گياه برنج ارقام هاشمي و خزر با استفاده از 4
اليسيمتر زهکشدار انجام شد .نتايج نشان داد که محدوده
تغييرات تبخير -تعرق برنج ارقام هاشمي و خزر در طول
فصل رشد  2/4تا  6/3ميليمتر در روز متغير ميباشد.
تبخير -تعرق گياه برنج در دوره رشد (از مرحله نشا تا
برداشت محصول ) در فصل رشد بين  2ارقام هاشمي و خزر
بهترتيب  429و  4۵6ميليمتر بهدست آمد .تبخير -تعرق
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گياه مرجع با روش فائو -پنمن -مانتيث محاسبه گرديد و
براساس آن ضريب گياهي برنج هاشمي در مرحله اول،
مياني و رسيدن بهترتيب  1/1 ،1/4 ،1/1بهدست آمد .اين
ضريب براي رقم خزر بهترتيب  1/2 ،1/3 ،1/1حاصل شد.
(مدبري و همکاران .)1391،دادههاي تبخير -تعرق براي
گياه چمن و برنج (رقمهاي بينام و خزر) را در دورههاي ده
روزه خرداد تا شهريور در طي سه سال زراعي متوالي در
موسسه تحقيقات برنج کشور با استفاده از اليسيمتر
زهکشدار برداشت گرديد .درکل ،نتايج نشان داد که بين
تبخير -تعرق برآورد شده با فرمولهاي تجربي هارگريوز،
پريستلي تيلور ،پنمن (فائو  )24و تبخير -تعرق اندازهگيري
شده توسط اليسيمتر اختالف معنيداري وجود ندارد و لذا
از سه روش مورد مطالعه ،فرمول تجربي هارگريوز بهعنوان
مناسبترين فرمول براي منطقه رشت پيشنهاد شده است
(پور يزدانخواه و همکاران .)1392،در مطالعهاي با به کار
بردن اليسيمتر در هند و محاسبه مقدار ضريب گياهي برنج
را بر اساس نتايج تبخير– تعرق مرجع به روش فائو-پنمن-
مانتيث براي چهار مرحله رشد اوليه ،رشد سريع ،رسيدن
اوليه و رسيدن نهايي بهترتيب 1/14 ،1/23 ،1/1۵ ،و 1/02
برآورد گرديد) (Tyagi et al 2000در آزمايشات خود
ميزان تبخير-تعرق برنج را بهوسيله اليسيمتر و در شرايط
مزرعه به طور هفتگي اندازهگيري کرده و کل تبخير-تعرق
را براي فصول مختلف بهار-تابستان و پاييز و مورد مقايسه
قرار دارند و تبخير-تعرق روزانه را از  3/6تا  10/9ميليمتر
در روز براي محصول بهاره 3/3 ،ميليمتر در روز براي
محصول پاييزه برآورد کردند .متوسط تبخير-تعرق براي
فصول بهار ،تابستان و پاييز بهترتيب  4/۵ ،6/6،8/۵ميليمتر
در روز بوده و کل تبخير-تعرق نيز بهترتيب  ۷400تا ،800
 610تا  840و  400تا  ۵00ميليمتر بهدست آمد .اين
آزمايش بهوسيله اليسيمتر روي برنج براي اندازهگيري
تبخير-تعرق و ضريب گياهي در کارنال هند انجام
گرفت .(shih et al, 2000).در مطالعهاي تحت عنوان
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تخمين نياز آبي گياه برنج در منطقه سئول کره جنوبي
انجام داده و متوسط تبخير -تعرق فصلي گياه برنج را در
کل دوره رشد  42۵ميليمتر گزارش نمودند .مقدارضريب
گياهي با استفاده از روش فائو-پنمن-مانتيث در  3دوره
رشد ابتدايي  ،1/1مياني  ،1/4انتهايي  1/2بهدست آوردند.
( .)yoo et al, 2008لذا در اين پژوهش به علت آنکه کشت
دوم و نقش آن در رونق کشاورزي و بهبود معيشت
کشاورزان اخيرا توجه کشاورزان را به خود جلب کرده است
لذا براي برنامهريزي آبياري و تعيين ميزان آب مورد نياز
بسيار ضروري است که در اين تحقيق نياز آبي و ضريب
گياهي کشت دوم برنج مورد بررسي قرار گيرد.

مواد و روش
اين پژوهش ،طي دو سال زراعي در استان مازندران،
شهرستان ساري ،اراضي شاليزاري روستاي حميد آباد اجرا
گرديده است .منطقه پژوهشي از نظر موقعيت مکاني در
شمال شهرستان ساري (منطقه خزر آباد) قرار دارد و داراي
طول جغرافيايي  ۵3درجه و  6دقيقه و عرض جغرافيايي
 36درجه و  46دقيقه ميباشد .در جدول ( )1مشخصات
جغرافيايي و اقليمي منطقه مورد مطالعه ارايه شده است.
اين منطقه داراي اقليم حرارتي نيمه مديترانهاي ميباشد.
همچنين اين طرح در قالب کشت دوم برنج در دو سال
پياپي  139۵و  1396در مزرعهاي به مساحت يک هکتار
جهت مقايسه ميزان نياز آبي مورد ارزيابي قرار گرفت .شکل
( )1موقيعت مکاني مزرعه کشت دوم در سالهاي 139۵و
 1396را نشان ميدهد .همچنين رقم مورد بررسي در اين
طرح طارم هاشمي بود که کشت قالب منطقه ميباشد .در
اين مطالعه خصوصيات فيزيکي و شيميايي مزرعه مورد
آزمايش و بررسي قرار گرفت که در جدولهاي  2و  3ارايه
شده است.
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شكل  -1موقعيت مكانی منطقه مورد مطالعه
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منابع آبي مورد استفاده در اين پژوهش در سالهاي 139۵و
 1396استخر ذخيره آب بوده که اين استخرها براي مهار
آبهاي سطحي و ذخيرهسازي آن در مواقع پرآبي مانند
فصل زمستان است .پارامترهاي بيالن آبي در هر سال شامل
دو بخش وروديهاي آبي شامل بارندگي و آبياري از طريق
منابع آبي موجود و خروجيهاي آبي شامل تبخير و تعرق،

فرونشت عمقي ،نشت جانبي و رواناب سطحي بودهاند .در
اين تحقيق از سرريز مثلثي  30درجه براي اندازهگيري دبي
در نقاط ورودي مزارع استفاده شد .که فرمول دبي آن بر
اساس ارتفاع آب در باال دست به شرح زير است.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ایران

سال نهم شماره سی و پنجم بهار 1398
5

() 2

∅

8

Q = × √2g × ta n × Hd2
5
2

 : Hdعمق آب روي سرريز
 : Qشدت جريان
 g:شتاب ثقل
 θ:زاويه راس سرريز مثلثي
پس از انتقال آب اضافي از سطح مزرعه ميزان دبي آب
خروجي از کانالهاي زهکش نيز با استفاده از سرريز
محاسبه گرديد .جهت جلوگيري از خطاي اندازهگيري
روزانه چندين بار ارتفاع آب در باالي سرريزها در خروجي
و ورودي اندازهگيري گرديد .بخش ديگر بيالن ورودي آب
به مزارع بارندگي بوده است .که از طريق نزديک_ترين
ايستگاه هواشناسي به طرح (دشت ناز) اخذ شد .در اين
تحقيق از سه عدد اليسيمتر ۵0×۵0×۵0سانتيمتر در هر
يک از سالها استفاده گرديد .عمق کارگذاري هر کدام از
اين اليسيمترها در زمينهاي مورد مطالعه در حدود 24
سانتيمتري از سطح زمين و ارتفاع قسمت بااليي
اليسيمترها بر روي سطح زمين  26سانتيمتر بوده است .از
سه اليسيمتر به کار رفته دو اليسيمتر ته باز(براي اندازه-
گيري نفوذ عمقي و تبخير-تعرق ) (Aديگري براي اندازه-
گيري تبخير و نفوذ ) (Bو سومي ته بسته براي اندازهگيري
تبخير ) (Cبودهاند( .شکل شماره .)2

شكل-2مشخصات ظاهری الیسيمترهایA,B,C
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در هنگام شروع دادهبرداري عمق آب در اليسيمترها مشابه
عمق آب در مزرعه بوده است .به عبارت ديگر سطح
آب در داخل و اطراف هر يک از اليسيمترها يکسان بوده
است .دادهبرداري در اليسيمترها روزانه راس ساعت  ۷صبح
ثبت ميشد .در اين طرح براي رفع مساله فرونشت جانبي
از پوششهاي نايلوني روي ديواره کرتها استفاده شد .پس
از برداشت دادههاي مورد نياز در طول فصل زراعي و بررسي
تغييرات روزانه و دورهاي هر يک از پارامترها مربوط به بيالن
آبي در هر يک از سالها ،آناليز آماري دادهها توسط آزمون
t-studentانجام پذيرفت و دادههاي هواشناسي براي
بدست آوردن تبخير و تعرق گياه مرجع ) (ET0از نزديک-
ترين ايستگاه هواشناسي به منطقه مورد مطالعه جمعآوري
شده و اين دادههاي هواشناسي شامل ميانگين ماهانه
دما) ،)Tماکزيمم دماي ماهانه ) ،(Tmaxمينيمم دماي
ماهانه ) ،(Tminتابش برون زميني ) (Raمي باشد و از
روش هارگريوز-ساماني ميزان ) (ET0بدست آمد .
)ET0=.023×Ra×(T+17.8) √TR (2
:TRميزان اختالف ماکزيمم دما با مينيمم دما (Tmax-
) Tminلذا با داشتن تبخير و تعرق گياه مرجع ،تبخير
( )ET0و تعرق گياه برنج ( ،)ETCتغييرات ضريب گياهي
( )kcبدست ميآيد .قابل ذکر است کشت اول برنج در
مزرعه تحقيقاتي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري
با طول جغرافيايي  ۵3درجه و  4دقيقه و عرض جغرافيايي
 36درجه و  40دقيقه و ارتفاع  16متر از سطح دريا در سال
 1394اجرا گرديد .تمامي مراحل آزمايش همانند کشت
دوم صورت پذيرفت .در جدول  4تاريخ دورههاي رشد براي
سال هاي  139۵ ،1394و  1396درج شده است.
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جدول -4تاریخ دوره های رویش برای کشت اول سال  1394و کشت دوم  1395و 1396

سال

رويشي

زايشي

رسيدن

1394

14خرداد1۷-تير

 1۷تير 6 -مرداد

6مرداد 22 -مرداد

139۵
1396

 1۷مرداد 8 -شهريور

 8شهريور 23 -شهريور
 1۷شهريور 1۷ -مهر

 23شهريور 4 -مهر
 1۷مهر30 -مهر

 29مرداد 1۷-شهريور

نتایج و بحث
با توجه به اندازهگيريهاي روزانه تبخير-تعرق با
استفاده از اليسيمتر ،مقادير ميانگين تبخير-تعرق گياه
برنج در طول فصل رشد براي کشت اول سال  1394و
کشت دوم در سال هاي 139۵و  1396بهترتيب برابر
است با 4/1 ،4/2 ،6/2 ،برآورد گرديد.همچنين اين
مقادير هر يک از دورههاي رشد رويشي ،زايشي و
رسيدن در سال  1394بهترتيب  6/2 ،۷/3 ،۵/6در سال

 139۵نيز بهترتيب  4/2 ،4/3 ،3/9در سال  1396به-
ترتيب  4/3 ،4/4 ،3/8برآورد گرديده است .بنابراين با
توجه به مشاهدات بيشترين ميزان تبخير تعرق در
کشت اول رخ داده است .و ميزان ميانگين تبخير-تعرق
در کشت دوم سالهاي  139۵و  1396اختالف جزيي
دارد .شکلهاي4 ،3و  ۵بهترتيب نمودار تغييرات
تبخير-تعرق کشت اول ، 1394کشت دوم  139۵و
کشت دوم سال  1396نشان ميدهند.

شكل -3تغييرات تبخير-تعرق (ميلیمتر بر روز) کشت اول و ميزان بارندگی (ميلیمتر ) سال.1394

شكل -4تغييرات تبخير-تعرق (ميلیمتر بر روز) کشت دوم و ميزان بارندگی (ميلیمتر ) سال 1395

شكل -5تغييرات تبخير-تعرق (ميلیمتر بر روز) کشت دوم و ميزان بارندگی (ميلیمتر ) سال 1396

افت و خيزهاي متعدد تبخير در زمانهاي مختلف متاثر
از عوامل هواشناسي است ،به خصوص در هنگام

بارندگي ميزان تبخير در همه تيمارها کاهش يافته و
مقادير اندازهگيري شده تا حدي به هم نزديک ميشوند.
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در اين تحقيق ميزان کل تلفات ناشي از نفوذ عمقي
براي کشت اول سال  1394و کشت دوم سالهاي
 139۵و 1396بهترتيب  10۷ ،13۵و  183ميليمتر
برآورد گرديده است .بررسيها نشان ميدهد که
بيشترين ميزان نياز آبي در مرحله رويشي در همهي
تيمارها برآورد گرديد که دليل آن رسيدن به حداکثر
پوشش سبز در اين دوره و افزايش تدريجي نياز آبي
است .از طرفي پايينترين ميزان نياز آبي در مرحله
پاياني (رسيدن) رخ داد که دليل آن کاهش نسبي نياز
آبي در اين مرحله با توجه به شرايط آب و هوايي نسبت
به مرحله رويشي دانست.
پيرمراديان و همکاران ( )1392درمطالعات خود به اين
نتيجه رسيدند که باالترين ميانگين تبخير -تعرق
روزانه در مراحل مختلف رشد براي هر سه رقم در
مرحله مياني رشد و کمترين آن براي رقم هاشمي
مرحله ابتدايي و ارقام خزر و بهار در مرحله انتهايي
رشد واقع شد.
در اين مطالعه با داشتن پارامترهاي هواشناسي و
بهکارگيري معادله هارگريوز-ساماني ميزان تبخير-
تعرق گياه مرجع محاسبه گرديد .ضريب گياهي برنج
در واقع از تقسيم تبخير -تعرق واقعي گياه برنج بر
تبخير -تعرق گياه مرجع بهدست ميآيد .که در جدول
( )۵اين ضرايب ارايه شده است.

مقدار خود رسيده است ميزان تبخير -تعرق حاصله نيز
بيشتر شده است و به تبع آن ضريب گياهي افزايش
پيدا کرده است .عوامل ديگري مانند حداکثر درجه
حرارت هوا و نزديک شدن به مرحله رشد زايشي نيز
ميتواند تَاثير زيادي بر افزايش تبخير -تعرق و ضريب
گياهي در اواسط رشد داشته باشد .در پايان فصل رشد
به علت قرارگرفتن گياه به مرحله رسيدن از فعاليت
گياه کاسته شده و ميزان تبخير -تعرق و ضريب گياهي
آن نيز کاهش مييابد .مدبري و همکاران ( )1391در
مطالعهاي به اين نتيجه رسيدند که ضريب گياهي در
ابتداي فصل رشد برنج کم بوده و در اواسط فصل رشد
زيادتر شده و در پايان فصل رشد مجدادا کاهش يافته
است ايشان بيان کردند که در ابتداي فصل رشد چون
گياه هنوز رشد کاملي نداشته و تعداد پنجه و ارتفاع آن
نيز کم ميباشد .عوامل ديگري مانند حداکثر درجه
حرارت هوا و برخورد به مرحله رشد زايشي نيز ميتواند
تَاثير زيادي بر افزايش تبخير-تعرق و ضريب گياهي در
اواسط رشد داشته باشد.
در مقايسه با سالهاي مختلف مورد مطالعه ،براي دوره
رشد ابتدايي (رويشي) بيشترين ميزان ميانگين ضريب
گياهي در سال  1394براي کشت اول  1/26ميليمتر
برآورد گرديد.که بيانگر نياز آبي بيشتر کشت اول نسبت
به سال هاي ديگر در اين مرحله از رشد است.

جدول( :)5ضرایب گياهی در مراحل رشد برای سال 96-94

نتيجهگيری

سال

رويشي

زايشي

رسيدن

1394

1/1

1/۵

1/2

139۵

0/98

1/4

1/02

1396

0/9۵

1/3

1/01

ضريب گياهي در ابتداي فصل رشد برنج کم بوده و در
اواسط فصل رشد زيادتر شده و در پايان فصل رشد
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
ميزان تبخير -تعرق آن نيز کم است .در حاليکه در
اواسط فصل رشد که گياه به حداکثر رشد خود رسيده
و تعداد پنجهها نيز زيادتر شده و ارتفاع گياه به حداکثر

در تمامي تيمارها کمترين ميزان ميانگين تبخير-تعرق
در دوره رسيدن و بيشترين ميزان ميانگين تبخير-تعرق
در مرحله زايشي واقع شد .نياز آبي در کشت دوم 139۵
و  1396نسبت به کشت اول سال  1394بهترتيب%33 ،
و  %2۷کاهش يافته است .ميزان ميانگين ضريب گياهي
در کشت دوم  139۵و 1396نسبت به کشت اول 1394
بهترتيب %10 ،و %12کمتر بوده است .بر اساس بررسي
انجام شده مبحث کشت دوم با توجه به نقش آنها در
رونق کشاورزي و بهبود معيشت کشاورزان به دليل آن-
که اين نوع کشت نياز آبي کمتري نسبت به کشت اول
دارد ،لذا در مناطقي که داراي ميزان مناسبي از بارندگي
در زمان کشت دوم باشد ميتوان کشت دوم برنج را
توصيه نمود.
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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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