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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  آبی خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز هاي بر کاربرد دستگاه
  ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه هنگام به

  

  2و موسی حسام 2، ابوطالب هزارجریبی3جسانی ، حسین دهقانی2نیا مهدي ذاکري*، 1الهام خزائی

 ،استادیار گروه مهندسی آب2دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب، ارشد،  دانشجوي کارشناسی1
  سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي کرجؤ، ماستادیار پژوهشی آبیاري3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  19/7/91: ؛ تاریخ پذیرش 7/3/91: دریافتتاریخ 
  1چکیده

کند که  تر ایجاب می مطلوب از آب آبیاري، محدودیت منابع آب و نیاز به غذاي بیشنکردن استفاده 
به  موقع و هاي مدیریتی نوین به برآورد دقیق نیاز آبی گیاه و آبیاري به ن آبیاري با اعمال شیوهامهندس

کارایی مصرف آب، در وضعیتی  مقدار و مشخصات محصول تولیدي و ژوهشدر این پ. اندازه بپردازند
و با استفاده از  هنگام در مزرعه صورت خودکار و به برآورد نیاز آبی روزانه بهاساس  که میزان آبیاري بر

هاي  آبی با استفاده از داده نیازدیگري که  ورد و اعمال شد با حالتآدستگاه اتوماتیک هواشناسی بر
ین منظور آزمایش صحرایی ه اب. برآورد شده بود، مقایسه شد ی مدت هواشناسی موجود در منطقهطوالن

هاي  نتایج نشان داد، در حالت استفاده از داده. روي محصول ذرت در منطقه دشت لوئین ساوه انجام شد
یی مصرف آب تن در هکتار و کارا 58/38مکعب در هکتار، مقدار تولید  متر  5383هنگام، آب مصرفی  به

ترتیب به  قادیر بهمدت هواشناسی، این مهاي بلند ر حالت استفاده از دادهکیلوگرم بر مترمکعب و د 16/7
همچنین نتایج تجزیه واریانس تنها بین قطر بالل و تعداد دانه بالل، . دست آمد هب 78/4 و 2/30،  2/6310

خصوصیات دیگر محصول در دو مزرعه داري نشان داد و بین  درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال 
بنابراین با مدیریت آبیاري دقیق در مزرعه و برآورد . داري مشاهده نشد شاهد و نمونه اختالف معنی

داري در  بر کاهش آب مصرفی و افزایش کارایی مصرف آب، نه تنها تغییر معنی آبی واقعی گیاه، عالوه نیاز
  .ر مواردي افزایش در کیفیت را نیز موجب شده استتر خصوصیات محصول ایجاد نشده بلکه د بیش

  

  خط هواشناسی، کارایی مصرف آب بر اي، دستگاه آبیاري عقربه :هاي کلیدي واژه
                                                

  a_zakerinia@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
تر و  مطلوب از آب آبیاري، محدودیت منابع آب و نیاز فزاینده بشر به غذاي بیشنکردن استفاده 

جویی در  هاي مدیریتی نوین اقدام به صرفه مال شیوهن آبیاري با اعاکند که مهندس تر ایجاب می مطلوب
اساس نیاز دقیق نیاز آبی گیاه و آبیاري بر این امر بدون برآورد. مصرف آب و افزایش بازده آبیاري نمایند

در این میان استفاده بهینه از منابع و . باشد میسر نمی) موقع و به اندازه آبیاري به(ادواري گیاهان به آب 
هاي هواشناسی در  هاي نوین ثبت و پردازش داده کارگیري سامانه هاي اقلیمی مناطق مختلف و به پتانسیل

 باهمچنین . است به اثبات رسیده تجربهبا کاري موفق و  راه عنوان به کشاورزي مدیریت کارآمد آب در
 ،گردد مصرف می در بخش کشاورزير اي از منابع محدود آب کشو   سهم عمدهکه  توجه به آن

 اخیر هاي پژوهشمین دلیل ه گذاري براي مدیریت بهینه مصرف آب امري ضروري بوده و به سیاست
 آبیاري و کارایی مصرف آب، بازدهجویی در مصرف آب و نیز افزایش  منظور صرفه به گران پژوهش

ز ندازه نیاگیاه باید به ا ،بیاري بهینهآیک  در .ستا  سوق پیدا کرده) آبیاري دقیق( خودکارسازيسمت  به
در  )درصد 80 حدود( هاي کشور آب اي از جا که بخش عمده از آن، بیاري شودآ )ETc(د خو روزانه آبی

هایی در جهت افزایش کارایی مصرف آب  ماستفاده از سیست بنابراین ،شود بخش کشاورزي مصرف می
  .)2007قناتیان و همکاران، ( آب خواهد شد جویی حجم باالیی از باعث صرفه

گیرد،  در بسیاري از کشورهاي جهان مورد استفاده قرار می حال این هاي آبیاري که در روش از
هاي آبیاري تحت فشار و همچنین مدیریت  طراحی سیستم. باشد هاي آبیاري تحت فشار می روش

براساس متوسط آمار هواشناسی  عمومطور  بهظر مقدار آب و زمان آبیاري ها از ن آبیاري در این سیستم
ود سیستم مدیریتی کارآمد، کشاورزان حتی در نبدلیل  بر آن به عالوه. گیرد هاي گذشته انجام می سال

تجربیات خود نسبت به  ، براساسرت هاي آبیاري مدرن با امکان مدیریت دقیق صورت داشتن سیستم
کسان نبوده و هاي مختلف ی شرایط اقلیمی سال عمومطور  بهکه  حال آن. کنند مدیریت آبیاري اقدام می

خصوص  هسال ب ممکن است در یک بنابراین. باشد هاي مختلف متغیر می میزان نیاز آبی گیاهان در سال
آبی تعیین و اعمال گردد، مزرعه یا آب اضافی ز هاي اقلیمی، نیا مدت دادهاگر براساس میانگین دراز

ه در نتیجه تلفات آب یا کاهش ک 2تر از حد نیاز به آن آب داده شود که کم و یا آن 1یددریافت نما
نیاز آبی  ،کارهاي عملی آن است که با توجه به دور آبیاري یکی از راه. محصول را در برخواهد داشت

                                                
1- Over-Irrigation 
2- Under-Irrigation 
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ترین ایستگاه هواشناسی موجود محاسبه و سپس از طریق آبیاري جایگزین  هاي نزدیک براساس داده
از نوع  هعمدطور  بهاي هواشناسی ه اما مشکل اساسی در این مورد آن است که ایستگاه. شود

تعرق  و  هاي استاندارد برآورد تبخیر در فرمول مستقیمطور  بهتواند  ها نمی هاي آن هفرودگاهی بوده و داد
کردن ضریب  نیاز به اصالحاتی مانند وارد گیرد و مونتیت مورد استفاده قرار -مانند روش فائو پنمن

، که انجام آن براي زارع و یا مدیران آبیاري )1999هی، میرشا( دارد ها هدر محاسب 1شاخص خشکی
اي  هاي هواشناسی در روزهاي بین دو آبیاري در مزرعه روش دیگر آن است که داده. باشد مشکل می

گرهاي  از طریق نصب حس 2هنگام صورت به هشود بآبیاري انجام  ریزي  آن برنامه ايبرقرار است،  که
دست آمده صورت گرفته و مقدار آب تخلیه  ههاي ب آبی براساس دادهالزم برداشت و محاسبات نیاز 

هاي متفاوتی است که  روش مستلزم هزینه دوکارگیري هر کدام از این  هب. شود شده از خاك جایگزین 
در خصوص ). 2010علیزاده، ( باشد پذیر می تر توجیه ها تنها در کسب محصول بیش آن استفاده از

بخشی آن در میزان تولیدات کشاورزي ف و افزایش کارایی مصرف آب و اثرسازي مصر اهمیت بهینه
هاي نوین  وريآ کارگیري فن اساس مجموع اقدامات مدیریتی و بهچه بر کشور همین بس که چنان

ازاي هر  کیلوگرم به 5/1مکعب آب فعلی به حدود ازاي هر متر کیلوگرم به 8/0-1کارایی مصرف آب از 
اکبري و (میلیون تن در سال خواهد رسید  5/124، میزان تولیدات کشاورزي به مکعب افزایش یابدمتر

پوئلمن، (دهد  ترین ماده غذایی دنیا را تشکیل می ذرت پس از گندم و برنج، مهم). 2007سانیج،  دهقانی
هاش محیطی دارد، در  ترین حساسیت را به تنش کربنه ذرت بیشدر بین گیاهان زراعی چهار .)1959

کند  دهی شاخص برداشت ذرت افت زیادي می ویژه چند روز قبل و بعد از گل تنش خشکی، بهشرایط 
هاي زیادتر از  ذرت به آب فراوان نیاز دارد و به تنش شوري حساس بوده و شوري). 1993اونس، (
هیرو و همکاران  پین). 1988اسپراگو و دودلی، (شود  زیمنس بر متر باعث کاهش رشد آن می دسی 7/1
 نمو، و نهایی رشد حاصل عنوان هب دانه، عملکرد بر تنش خشکی اثرات بررسی که نمودند بیان) 2004(

 کاهش خشک با ماده تولید ذرت گیاه در. باشد خشکی تنش به کلی گیاه العمل عکس بیانگر تواند می
 کماده خش کاهش از بیش آب کمبود اثر در دانه کاهش عملکرد ولی یابد نقصان می مصرفی، آب

 افزایش) 2000(و جوز و همکاران ) 1993(مازیک  و آلن ).1995، اتگول و همکاران(است  تولیدي
 اشاره )1998( همکاران و هاول. کردند گزارش خشکی تنش اعمال در نتیجه را آب مصرف کارایی

                                                
1- Aridity Index 
2- Real Time 
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 65/1-68/1بین  آب مصرف راندمان و متر میلی 465-802 مقادیر بین ذرت آب مصرف که کردند
  .باشد می کامل آبیاري شرایط در مترمکعب در رمکیلوگ

 و خاك دانسته رطوبتی رخ نیم کنترل را آبیاري مدیریت مناسب روش) 2006( همکاران و کمپ
آبی ذرت  نیاز مرطوب نواحی در اي دانه ذرت آب مصرف کارآیی حداکثر هرسیدن ب براي دادند نشان

 کرده را پیشنهاد روش این نیز خشک نیمه مناطق يبرا) 2006( همکاران و کمپ .است متر میلی 5/153
گزارش ) 2003(و زینهوا  الکایسی اما. تخمین زدند متر میلی 1/561مناطق  این در را ذرت آبی نیاز و

. یابد  می کاهش ذرت در آب مصرف و بیولوژیک اقتصادي بازده خشکی تنش اعمال اثر در نمودند که
 به دادند انجام ذرت در به خشکی مقاومت بهبود براي که شیآزمای در) 2004(کامپوس و همکاران 

 خشکی به تر بیش افشانی گرده و رشد خامه زمان دهی، گل مرحله در ذرت که دست یافتند نتیجه این
 بسیار همبستگی دهی، گل مرحله در شرایط تنش در عملکرد که کردند گزارش ها آن. حساس است

 هنگام را هم در براي بهموقع و  هکه همه این نتایج ضرورت آبیاري ب. ددار بالل هر در دانه با تعداد قوي
استفاده  در مورد برآورد نیاز آبی با. کنند کاهش مصرف آب و هم جلوگیري از آسیب به کشت بیان می

مرجع و اعمال هاي غیر هاي هواشناسی ایستگاه داده  رهاي هواشناسی خارج از مزرعه و تکیه ب از داده
هرمن و ، که از آن جمله انجام شده است تیمطالعانیز کی بر پارامترهاي هواشناسی اثرات خش
که از یک ایستگاه خشک واقع در  ،بخار و سرعت باد  هاي فشار دریافتند که داده) 1974(همکاران 

کورون و  .اصالح شوند داي در حال کار بای بیاري عقربهریزي آ آید، براي برنامه دست می کلورادو به
گراد سردتر از  سانتی  درجه 5هکتار را  5/1دماي هواي یک مزرعه جو به مساحت ) 1976(لتون پ

ایستگاه هواشناسی  4 هاي داده با استفاده از) 1983(آلن و همکاران . هاي اطراف گزارش نمودند زمین
رسی واقع در جنوب آیداهو و یک ایستگاه واقع در مرکز تحقیقات آب و خاك در کیمبرلی، به بر

ایستگاه مورد  4دو ایستگاه از . اثرات موقعیت ایستگاه بر روي مقدار نیاز آبی برآورد شده، پرداختند
تعرق  - تبخیر. مطالعه، در اراضی خشک و کویري و دو ایستگاه دیگر در شرایط فاریاب قرار داشتند

هاي خشک، میزان  ستگاهشبنم اخذ شده از ای  برآورد شده از دماي هوا و دماي نقطه) 0ET( گیاه مرجع
استفاده از انواع  .را نشان داد) تیر(درصد در ماه حداکثر  21درصد در فصل رشد و  17فرابرآورد 

ها به دفتر مرکزي  سنسور و کامپیوتر باعث شد که شرایط خاك، هوا و گیاه توسط سیگنال از سنسور
استفاده از . هاي بعد تهیه شود ارسال شده و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات دریافتی برنامه روز

توان از فاصله  قدري گسترده ساخته که می هرا ب توماسیوناي ا افزاري، مخابراتی، ماهواره تجهیزات نرم
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بینی  پیش). 2007زاده،  زاده و ولی ملک( اي، برنامه آبیاري را کنترل و پایش نمود قاره دور حتی بین
مدیریت توزیع و تحویل آبیاري است و  ه سیستماري امري ضروري براي توسعحجم بهینه آبی

بینی رژیم آبیاري این است که ساده، واقعی و نزدیک به نیاز آبی گیاه باشد  ترین بخش پیش مهم
استفاده از سنسورهایی با تکنولوژي دقیق، امکان توسعه آبیاري را فراهم ). 2011تورس و همکاران، (

ولیدیس و همکاران، (کنند  هنگام تعیین می براي یک آبیاري بهها زمان و مقدار آب را  کنند سنسور می
ی آن در یکاهش مصرف آب و افزایش کارا بیانگریج کارهاي پژوهشی دیگر محققان برخی نتا). 2008

شاك  مثالً .باشد هنگام مزرعه می هاي به اساس دادهصورت خودکارسازي سیستم و محاسبه نیاز آبی بر
سطح آبیاري با  4اي بر روي محصول پیاز در  خودکارسازي آبیاري قطره با طرح) 1996(و همکاران 

گرهاي  پاسکال که فرمان آبیاري توسط حسکیلو -40و  -30 ،-20 ،-10هاي  رطوبت خاك در مکش
شاید دلیل . داري در تولید محصول مشاهده نکردند تالف معنیخشد، ا رطوبتی داخل خاك صادر می

اي بوده است که تأثیر چندانی بر رطوبت و دماي هواي مزرعه نداشته  قطرهاین امر نوع سیستم آبیاري 
در باغ مشابه  اتوماسیون آبیاري را بر روي سبزیجات غیر) 2002(همچنین موراري و گیاردینی . است

بخش تقسیم شدکه مدیریت آبیاري هر  6منطقه مورد مطالعه به . بوتانیک پادووا در ایتالیا انجام دادند
طور اتوماتیک و با استفاده از اطالعات رطوبت خاك که توسط  هصورت جداگانه و ب بخش به

که آب  با وجود این. شد کردند، کنترل می ها مخابره می ها را به کمک میکروکامپیوتر هایی که داده سنسور
اما تالی  .کافی در اختیار گیاه بود رفتار متفاوتی در گیاهان مختلف مشاهده نکردند به مقدار مطلوب و

درصد  60اي بر روي محصول پنبه نیز توانستند  با طرح خودکارسازي آبیاري قطره) 1998(و همکاران 
مقایسه میزان مصرف آب آبیاري و  منظور به) 2008(علیزاده و همکاران  .مصرف آب را کاهش دهند

هنگام  هاي به داده :1: اساسها میزان آبیاري بر وضعیتی که در آن ی مصرف آب در سهیثیر آن بر کاراتأ
هاي میانگین  داده :3گاه هواشناسی خارج از مزرعه و هنگام ایست هاي به داده :2، هواشناسی مزرعه

اي در منطقه  ی روي محصول ذرت علوفهیهواشناسی منطقه محاسبه و انجام شده بود آزمایش صحرا
واشناسی از نظر دما، رطوبت و سرعت باد هاي ه ها نشان داد که بین داده نتایج کار آن. کرج انجام دادند

هاي میانگین منطقه تفاوت وجود داشته و همین  ترین ایستگاه هواشناسی و یا داده در مزرعه و نزدیک
هنگام داخل  هاي هواشناسی به اساس دادهدر وضعیتی که مقدار آب آبیاري برامر باعث گردید که 

 تن و بنابراین 78مکعب و مقدار تولید رمت 6838مزرعه صورت گرفت، مصرف آب در هر هکتار ذرت 
که این ارقام در شرایطی که مقدار  حال آن. مکعب بوده استکیلوگرم بر متر 4/11یی مصرف آب کارا
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 4کشاورزي خارج از مزرعه که در فاصله هنگام ایستگاه هواشناسی غیر ي بهها اساس دادهآبیاري بر
و در شرایطی که از  2/10و  2/78، 7640ترتیب  گرفت، بهکیلومتري مزرعه آزمایشی واقع بود صورت 

دست  هب 5/8و  9/79، 9350ترتیب  ساله هواشناسی براي آبیاري مزرعه استفاده گردید به 20آمار میانگین 
ها  هاي هواشناسی در مزرعه و انجام آبیاري براساس آن گیري داده دهد در صورت اندازه آمد که نشان می

درصد  27شود  هاي میانگین هواشناسی منطقه استفاده سبت به وضعیتی که از دادهی مصرف آب نکارای
هاي هواشناسی  توان به اهمیت استفاده از داده می با توجه به بررسی منابع باال. کند افزایش پیدا می

جویی در مصرف آب و  هنگام در برآورد نیاز آبی گیاه در راستاي رسیدن به هدف صرفه واقعی و به
  :ایسه کارایی مصرف آب در دو حالت، مقهدف از انجام این پژوهش. ن پی بردایش کارایی آافز
از آن  دست آمده هنگام به هاي به کاربرد دستگاه اتوماتیک هواشناسی داخل مزرعه و استفاده از داده -1

مدت  هاي طوالنی ادهدشرایطی که نیاز آبی به شیوه معمول و با استفاده از  -2 و براي برآورد نیاز آبی گیاه
  .زیر نیز پرداخته شده است هاي این به موضوع بر عالوه. باشد شد، می هواشناسی برآورد می

کیفیت ذرت با مقایسه خصوصیات محصول  ارزیابی تأثیر استفاده از دستگاه اتوماتیک هواشناسی بر -2
  .اتوماتیک حاکم بر مزرعهده تحت دو مدیریت اتوماتیک و غیرکشت ش

ترین ایستگاه هواشناسی به  رزیابی اختالف بین شرایط هواشناسی حاکم بر مزرعه با شرایط نزدیکا -3
  .و تأثیر آن بر روي نیاز آبی گیاهمزرعه 

  
 ها مواد و روش

از مدیریت مصرف آب و احتمال افزایش کارایی مصرف آن و  دست آمده بهمنظور مقایسه نتایج  به
هاي مختلف و همچنین بررسی اختالف اطالعات  مدیریتهمچنین مقدار و کیفیت محصول در 

ها در  مستقیم آندت در برآورد نیاز آبی و نقش غیرم هنگام و واقعی مزرعه با آمار طوالنی هواشناسی به
منظوره در اي رقم سینگل کراس دو بر روي ذرت علوفه اي صورت مزرعه هتولید محصول، آزمایش ب

 1250با ارتفاع  خشک منطقه مورد آزمایش نیمه. ن صورت گرفتشهرستان ساوه در منطقه دشت لویی
 35دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  19درجه و  50 و در موقعیت طول جغرافیایی متر از سطح دریا

باشد که سال  ر میمت میلی 206 ساوهمیانگین بارندگی سالیانه . دقیقه شمالی واقع شده است 1درجه و 
. ترین بارندگی سالیانه را دارند کم رمت میلی 91با میانگین  1375ر و سال مت میلی 286با میانگین  1374
ه نیاز بنابراین هم. ثبت شده است 1389 آذردر  متر و میلی 38 ساوهترین رکورد بارندگی ماهانه  بیش
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جه در 1/18نیز  دما میانگین سالیانههمچنین  .آبی ذرت در این منطقه باید از طریق آبیاري تامین گردد
گراد  درجه سانتی 7/5با ماه  بهمنگراد و  درجه سانتی 5/31 با میانگین مردادماه  که باشد می گراد سانتی

  .باشد میترین و سردترین ماه سال  ترتیب گرم به
با طول  متر 315به طول بال  1اي اي انتخاب شد که با سیستم عقربه براي انجام این آزمایش مزرعه

هکتار را تحت  4/34متر که مساحتی برابر با  5/52هاي  دهانه آبیاري به طول 6 متر و داراي 16دنباله 
 اي شکل تحت پوشش سنترپیوت زیر چهارم از مساحت دایره سه. شد داد، آبیاري می پوشش قرار می

مربع به شیوه اتوماتیک و با متر 5000اع انتهایی آن به مساحت کشت ذرت رفته که از این محدوده قط
مدت هواشناسی و با  هاي طوالنی آن با استفاده از داده هبقیهنگام هواشناسی و  هاي به از دادهاستفاده 

در قطاع آزمایشی از طریق دستگاه اتوماتیک هواشناسی نصب شده در . اعمال نظر زارع آبیاري شد
ی شامل هاي هواشناسنسورهاي موجود در دستگاه پارامترمتري، مقابل آن و با استفاده از س 2فاصله 

ري منتقل گیري و به سیستم آبیا ، تابش آفتاب و بارش اندازهدماهاي حداکثر و حداقل، سرعت باد
صورت  هتعرق در فاصله بین دو آبیاري ب -اساس معادله پنمن مونتیت تبخیردر این سیستم بر. گردید

 شنی رسی سیلتی بافت خاك مزرعه از نوع. گرفت مان میزان آبیاري انجام میه خودکار محاسبه و به
  .آورده شده است 1آن در جدول  بوده و درصد اجزا

  
 .آزمایشیعه مزرمشخصات بافت خاك در  -1جدول 

  نوع بافت  درصد شن  درصد سیلت درصد رس  )متر سانتی(عمق نمونه 
  شنی رسی سیلتی  55  18  27 0 -20
  شنی رسی سیلتی  51  22  27  20 -40
  شنی رسی سیلتی  59  16  25  60-40

  
هاي واقع در جوار مزرعه تحقیقاتی تأمین شده و داراي کیفیت  مورد استفاده در آزمایش از چاهآب 

آبی از چاه برداشت و مورد   نمونه. نداشته است دودیتی براي استفاده در این پژوهشمطلوب بود و مح
 .آورده شده است 2 آزمایش قرار گرفت که نتایج آن در جدول

  

                                                
1  - Center Pivot 
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  .آب آبیاريخصوصیات شیمیایی  -2جدول 

 pH  مشخصات
EC 

  )زیمنس بر متر دسی(
  )واالن بر لیتر اکی میلی( ها کاتیون  )واالن بر لیتر اکی میلی( ها آنیون

3CO  2-
 3HCO  -Cl 2-

 4SO  +2Mg  +2Ca  +Na  +K  
  -  8/9  9/2  1/3  8/9  2  7/3  3/0  3/0  9/7  نمونه آب

  
. باشـد  از ارقـام دیـررس ذرت مـی   ) 704اي رقم سینگل کراس  ذرت علوفه(زراعت مورد آزمایش 

طور معمول طـول دوره   کشت ذرت در منطقه معموالً در اواخر تیر و اوایل مردادماه صورت گرفته و به
صـول  روز مح 90پـس از   مـاه انجـام و  مرداد 4 در این آزمایش کشت در. باشد روز می 100رشد گیاه 

یک دوره در هنگام شخم قبـل از کشـت و    .طور یکسان کود داده شد هب به تمام مزرعه. برداشت گردید
اولین آبیاري . دهی ذرت انجام گرفت متري ذرت و آخرین دوره در هنگام گل سانتی 20 دوره دیگر در

در ماه اول کشت در قطاع تحت آزمایش اتوماسیون و قطـاع شـاهد   . بالفاصله بعد از کاشت انجام شد
دلیل این امر تاخیر در نصـب دسـتگاه اتوماتیـک هواشناسـی در     . طور یکسان صورت گرفت هآبیاري ب

 3دور آبیاري در طول دوره رشد در هر دو قطاع ثابت و برابر . مزرعه و مشکالتی در برداشت داده بود
شـد سـرعت    صورت اتوماتیک آبیاري مـی  در قطاع آزمایشی که به. ساعت در نظر گرفته شد 12روز و 

. ه شده از دستگاه هواشناسی و با توجه به کاتالوگ سنترپیوت تنظیم شدیپیوت متناسب با اعداد اراسنتر
ه ب. مدت هواشناسی صورت گرفت در قطاع شاهد آبیاري با اعمال نظر زارع و با استفاده از آمار طوالنی

رداشـت بـا   درصد و از اول دهه چهـارم تـا زمـان ب    10دهه اول کشت با سرعت  3ین صورت که در ا
 3، در این آزمایش در هر دو قسمت از زمـین نمونـه و آزمایشـی    .درصد آبیاري انجام شد 20سرعت 

عنـوان نمونـه    بوتـه ذرت بـه   2مربع در نظر گرفته شد و از هر پـالت  متر 1پالت هر کدام به مساحت 
مل تعـداد بـرگ   طور کامالً تصادفی در هر مزرعه انتخاب و صفات عملکرد شا ها به پالت. برداشت شد

ها  گره، قطر بالل، ارتفاع بوته، طول تاج، قطر ساقه، ارتفاع بدون تاج و تعداد دانه آن در بوته، تعداد میان
ساعت در  24مدت  ها به مقدار ماده خشک، بوته دست آمدن براي به. گیري گردید با متر و کولیس اندازه

آماري و تجزیه  هاي محاسبه SASافزار  به کمک نرمدر ادامه . قرار داده شدندگراد  سانتیدرجه  80آون 
  .هاي الزم انجام شده است و تحلیل

  
  نتایج و بحث

مدت  هنگام و طوالنی هاي به ها در دوره رشد در هر دو قطاع آبیاري شده براساس داده روند آبیاري
  .آورده شده است 1نمودار در شکل  صورت به
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  .روند آبیاري در دوره رشد -1شکل 
 

اي و کارایی مصرف آب در هر دو تیمار آبیاري  از مقدار عملکرد ذرت علوفه دست آمده نتایج به
 .قابل مشاهده است 3اتوماتیک و غیراتوماتیک در جدول 

  
  .آبیاري ی مصرف آب در دو تیماریمقایسه مقدار مصرف آب، مقدار محصول و کارا -3 جدول

  مقدارآب مصرفی  تیمار آبیاري
  )کتارمترمکعب بر ه(

  تولیدي مقدارمحصول
  )تن بر هکتار(

 آب کارایی مصرف
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

  16/7  58/38  5383  هنگام هواشناسی آبیاري براساس داده به
  78/4  2/30  2/6310  مدت هواشناسی آبیاري براساس داده طوالنی

  
نگام ه هاي به س دادهاسااست در قطاعی که در آن آبیاري برکه در این جدول قابل مشاهده طور همان

مکعب در هکتار، مقدار تولید  متر  5383میزان آب مصرفی شد،  گیري شده در مزرعه انجام می اندازه
هاي  ر حالت استفاده از دادهکیلوگرم بر مترمکعب و د 16/7تن در هکتار و کارایی مصرف آب  58/38

ی یجو صرفه نتایج بیانگر. دست آمد هب 78/4 و 2/30،  2/6310 ترتیب قادیر بهمدت هواشناسی، این مبلند
اساس ها مقدار آب آبیاري بر که در آن هاي خودکار آبیاري است در میزان آب مصرفی با استفاده از سیستم

اساس که دقیقاً بر پذیرد، چرا گیري شده در همان مزرعه صورت می هنگام هواشناسی اندازه هاي به داده
ن مبنی بر آب ادلیل تفکر زارع هب تر تلفات معمول آب در مزارع که بیش نیاز گیاه آبیاري انجام شد و از

که با استفاده از این دستگاه  چنان. عمل آمد گیرد جلوگیري به تر مساوي با محصول بهتر صورت می بیش
درصد افزایش  6/49ی مصرف آب نیز تا یتوان کارا درصدي در مصرف آب، می 2/17بر کاهش  عالوه
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اي که در مزرعه  توان استنباط کرد آب اضافه می از انجام پژوهش دست آمده به نتایج بهبا توجه  .یافت
شاهد به زمین وارد شده جزو تلفات آبیاري بوده و نه تنها باعث بهتر شدن عملکرد گیاهی نشده، بلکه 

در هر دو ها  از عملکرد پالت دست آمده بهنتایج . دیده است میزان جزیی گیاه از بیش آبیاري صدمه به
قسمت از مزرعه از نظر مقدار تولید و سایر مشخصات محصول از جمله ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر 

دهد که با توجه به تأمین نیاز آبی  این نتایج نشان می. ه شده استیارا 5و  4 هاي نیز در جدول ...بالل و
سازي  بر خودکار سی، عالوههاي خودکار هواشنا توسط دستگاه هنگام گیاه در مزرعه، واقعی و به

  .یابد جویی در مصرف آب، کیفیت و مقدار محصول نیز افزایش می هاي آبیاري و صرفه سیستم
  

  .مزرعه نمونه مشخصات محصول در -4جدول 
  مزرعه نمونه

 1 کرت 2 کرت  3 کرت 

 بوته برگ در تعداد 14 14 14
5/13  5/14  گره تعداد میان 13 

44 5/47  5/47  )متر میلی( بالل قطر 
251 263 5/256  )متر سانتی( ارتفاع بوته 
37 5/32  5/36  )متر سانتی(ج طول تا 
 )متر میلی( ساقه قطر 26 22 25
214 5/230  ارتفاع بدون تاج 220 

5/463  5/568  تعداد دانه 643 
  

.ه شاهدمشخصات محصول در مزرع -5جدول 
  شاهدمزرعه 

 1 کرت 2 کرت  3 کرت 

 بوته برگ در دادتع 13 14 13
15 5/13  گره تعداد میان 13 
 )متر میلی( بالل قطر 41 43 37
 )متر سانتی( ارتفاع بوته 223 250 253

5/45  5/31  5/39  )متر سانتی(ج طول تا 
28 5/21  5/23  )متر میلی( ساقه قطر 

5/218  5/218  5/183  ارتفاع بدون تاج 
5/430  480 5/478  تعداد دانه 
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شـاهد و نمونـه در    مزرعـه  2 گیري خصوصیات مختلف محصول در از میانگین آمده دست بهنتایج 
  .قابل مشاهده است 2شکل 

  

    

  .نمودار خصوصیات محصول ذرت در دو مزرعه مورد تحقیق -2شکل 
  

دهد که  این نتایج نشان می. سته شده ایارا 6از تجزیه واریانس در جدول  دست آمده بهنتایج 
درصد، بین دیگر صفات  5بالل و تعداد دانه بالل و در سطح احتمال جز در صفات قطر  به

آن است که با مدیریت  شود و این بیانگر داري مشاهده نمی گیري شده گیاه اختالف معنی اندازه
جویی در مصرف آب، نه تنها  بر صرفه آبی واقعی گیاه، عالوه  آبیاري دقیق در مزرعه و برآورد نیاز

تر خصوصیات محصول ایجاد نشده بلکه در مواردي بهبود کیفیت نیز  بیش داري در تغییر معنی
  .مشاهده شده است

  
  .نتایج تجزیه واریانس -6جدول 

 میانگین مربعات

  منابع
  تغییرت

درجه 
  وزن  وزن تر  زاديآ

  خشک
  تعداد

  گره میان
  قطر
  بالل

  ارتفاع 
  بوته

  طول
  تاج

  قطر
  تعداد دانه  ساقه

  6/10507  54/11  37/18  291/150  54/12  87/0  2/2539  2497041  2  تکرار
  6/19040*  0  042/0  041/330  54*  041/0  33/388  47526  1  تیمار
  042/1009  87/3  042/4  791/158  87/0  791/0  2/3835  12/58780  2  اشتباه
CV   37/18  07/19  470/6  15/2  0522/5  703/5  089/8  327/6  

  .دهد دار بودن صفت را نشان می معنی *
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هاي هواشناسی دستگاه اتوماتیک واقـع در مزرعـه و    منظور نشان دادن اختالف بین داده بههمچنین 
ترین ایستگاه به مزرعه بود و همچنین  نزدیککیلومتري مزرعه که  35ه واقع در ایستگاه هواشناسی ساو

الیز آمـاري  تأثیر این اختالف بر روي میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مقایسه آماري انجام شد که نتیجه آن
  .است  ه شدهیارا 7تا  3هاي  و شکل 7به همراه اشکال آن در جدول 

  

    

  .دستگاه خودکار داخل مزرعه و ایستگاه هواشناسی  اختالف بین درجه حرارت حداکثر -3شکل 
  

  
  

  .دستگاه خودکار داخل مزرعه و ایستگاه هواشناسی اختالف بین درجه حرارت حداقل  -4شکل 
  

    

  .دستگاه خودکار داخل مزرعه و ایستگاه هواشناسی  تالف بین رطوبت نسبی حداکثراخ -5شکل 
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  .دستگاه خودکار داخل مزرعه و ایستگاه هواشناسی اختالف بین رطوبت نسبی حداقل  -6شکل 
  

  
  

  .دستگاه خودکار داخل مزرعه و ایستگاه هواشناسی و تعرق  اختالف بین تبخیر -7شکل 
  

هاي هواشناسی دستگاه اتوماتیک واقع در مزرعه و ایستگاه  انجام شده روي داده نتایج تحلیل آماري
  .نشان داده شده است 7هواشناسی ساوه که در جدول 

  
  .ایستگاه هواشناسی هاي هواشناسی دستگاه اتوماتیک و تحلیل آماري داده -7 جدول

  MBE RMSE  )درصد( RE  شاخص آماري
  2/4  9/2  8/12  درجه حرارت حداکثر
  2/5  6/3  8/25  درجه حرارت حداقل
  3/11  6/2  3/21  رطوبت نسبی حداکثر
  7/7  6  3/29  رطوبت نسبی حداقل

  7/1  92/0  2/24  تبخیر و تعرق
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تر موارد ایستگاه  توان نتیجه گرفت که در بیش می 7هاي جدول  و داده 7تا  3هاي  با توجه به شکل
داد، که علت آن اختالف بین شرایط  خل مزرعه نشان میهواشناسی مقادیر باالتري را نسبت به دستگاه دا

کننده همین نیز تأیید) MBE(مثبت بودن میانگین خطاي پایه . اقلیمی مزرعه و ایستگاه هواشناسی است
ترین آن مربوط به درجه  ترین اختالف مربوط به رطوبت نسبی حداقل و کم همچنین بیش. مطلب است

جز یک مورد که آن هم رطوبت مزرعه برتري  ت نسبی حداقل بهدر مورد رطوب. حرارت حداکثر است
هاي ایسـتگاه سـاوه    نسبت به رطوبت ایستگاه داشت، در همه موارد داده 52/0عددي ناچیزي به مقدار 

داد که شاید ناشی از اختالف ارتفاع و موقعیت جغرافیایی محل ایستگاه  مقادیر جوي باالتري را نشان می
هاي ایستگاه هواشناسی و  تري بین داده در مورد رطوبت نسبی حداکثر تعادل بیش. هواشناسی ساوه باشد

داد که این امـر تـأثیر    تري را نشان می مزرعه برقرار بود و در مواردي دستگاه داخل مزرعه مقادیر بیش
ایستگاه هواشناسی درجه . گردد معکوس در محاسبه مقدار تبخیر و تعرق و موجب کاهش عددي آن می

ایستگاه . داد هاي مزرعه نشان تر از داده موارد بیش تر حداقل و تبخیر و تعرق را در بیش ارت حداکثر،حر
هاي سرعت باد دستگاه  از داده سرعت باد متوسط روزانه بود و بنابراین هاي داده هواشناسی ساوه بدون

فرابرآورد  ها بیانگر و شکل در نهایت نتایج. داخل مزرعه در محاسبه تبخیر و تعرق ایستگاه استفاده شد
هاي ایستگاه هواشناسی خارج از مزرعه  آبی با استفاده از داده  فرابرآورد نیاز تبخیر و تعرق و در نهایت

ترین ایستگاه هواشناسی در  است که علت آن اختالف شرایط حاکم بر مزرعه با شرایط نزدیک) ساوه(
  .گردد ي نیاز آبی و افزایش مصرف آب میباشد که در نهایت منجر به افزایش عدد ساوه می

 
  گیري نتیجه

توان گفت که اجـراي   هاي قبل می آماري انجام شده در قسمت هاي ها و مقایسه با توجه به محاسبه
هنگام براي آبیـاري و برطـرف    هاي هواشناسی روزانه و به اتوماسیون در مزرعه ذرت و استفاده از داده

. گردد یش عملکرد و کارایی مصرف آب و کاهش مصرف بیهوده آب میکردن نیاز آبی گیاه موجب افزا
درصد افزایش کارایی مصرف آب  6/49درصد کاهش مصرف آب و  2/17 که در این پژوهش طوري به

نگام ه هاي هواشناسی به که استفاده از داده با استناد به این نتایج و با توجه به این. را موجب شده است
تر خصوصیات محصول در مزرعه نمونه ایجـاد ننمـوده و در مـواردي     اري در بیشد مزرعه، تغییر معنی

توان نتیجه گرفت که آب اضافی که در مزرعه شاهد بـه زمـین    افزایش در کیفیت را نیز سبب شده، می
میـزان   تلفات آبیاري بوده و نه تنها باعث افزایش عملکرد گیاهی نشده است بلکـه بـه   ووارد شده، جز

  .از بیش آبیاري صدمه دیده استاه ی گییجز
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Abstract1 

Non-Optimal use of irrigation water, limited water resources and growing need 
for more food require the application of modern management techniques to save 
water and increase water use efficiency. This is possible only with accurate 
estimation of crop water requirement and timely irrigation. In this study, the 
differences between water use efficiency, value and yield specifications in two 
irrigation treatments was compared. Irrigation treatments were: irrigation based on 
evapotranspiration calculated by real time climatic data of the field and irrigation 
based upon evapotranspiration calculated by mean meteorological data of the non-
reference station (Saveh city). The results showed that in the control, field 5383 
m3/h water were used and the yield was 38.58 Ton/ha. Therefore, water application 
efficiency was 7.16 kg/m3. In the other field, these amounts were 6310.2 m3/h, 30.2 
ton/ha and 4.78 kg/m3 respectively. The results of the variance showed a significant 
difference between the diameter of the corn and number of grains, at 5%. There 
were also no significant difference between the other yield properties in the field. 
Therefore with automated irrigation management in the field and estimation of the 
actual water plant requirement, in additional to reducing water use and increasing 
water use efficiency, not only there were no significant change in yield properties 
but also in some cases there was increase in quality. 
 
Keywords: Online meteorological station, Center pivot irrigation, Irrigation water use 
efficiency 
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