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  آب برنج در شرایط آبیاري تناوبی و کود نیتروژنوري بهرهارزیابی بیالن و 

  

ابراهیم امیري
1*

و مجتبی رضایی 
2

  چکیده

کرت هاي یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکـرار  آب برنج در گیالن، رشت، آزمایشی بصورت وري بهرهبه منظور بررسی 
 3(مدیریت آبیاري به عنوان فاکتور اصلی . در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، انجام گردید1386و  1384سال هاي زراعی  بر روي رقم هاشمی بین

بهـره براي بررسـی   ORYZA2000در این مطالعه از مدل شبیه سازي  .به عنوان فاکتور فرعی اعمال شد) سطح 4(و مدیریت کود نیتروژن ) مدیریت
درصـد   56-28نتایج مدل نشان داد که مقدار تبخیـر  . آب در گزینه هاي مدیریتی متقابل کود نیتروژن و آبیاري استفاده گردیدآب و اجزاي بیالن وري 

وري بهره ، مقدارORYZA2000با استفاده از عملکرد دانه اندازه گیري شده و اجزاي بیالن آب شبیه سازي شده از مدل . مقدار تبخیروتعرق می باشد
آب مبتنـی بـر   وري بهرهبه طور متوسط اجزاي . بود) WPT(آب مبتنی بر  تعرق وري بهرهدرصد کمتر از  37حدود ) WPET(تبخیرو تعرق  آب مبتنی بر

کیلـوگرم   65/0و  41/1، 89/0، 01/1به ترتیـب  ) WPETQو  WPI ،WPET ،WPT(آبیاري، تبخیرو تعرق، تعرق و مجموع تبخیرو تعرق و نفوذ عمقی 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بـه   60روز و کود  8همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاري با تناوب . مکعب محاسبه گردید هر متربه ازاي دانه 

  .عنوان بهترین مدیریت آبیاري و سطح کود نیتروژن می باشد

  . آب، تبخیروتعرقوري بهرهآبیاري، بیالن آب، برنج،  :واژه هاي کلیدي

  

   2  1مقدمه 

براي بهبود مـدیریت آبیـاري در گیاهـان، شناسـایی ارتبـاط بـین       
 بیـوفیزیکی و ) تبخیر، تعرق و تلفـات عمقـی  (متغیرهاي هیدرولوژیکی 

مـورد نیـاز مـی باشـد، انـدازه گیـري        )ماده خشـک و عملکـرد دانـه   (
متغیرهاي هیدرولوژیکی تحت شرایط زراعی داراي مشکالت متعددي 

ـ   دسترسـی محـدود بـه    ) الـف : وان بـه می باشد که از آن جمله مـی ت
اي پرهزینه، طاقت فرسـا   مزرعه هايآزمایش) ب هیدرولوژي، اطالعات
آن به تبخیـر   تفکیکو  تبخیروتعرق واقعی اندازه گیري)پبر، و زمان 

ابـزار الزم بـراي   نبـود  ) جمی باشد و نسبتاً مشکل  ،خاك و تعرق گیاه
 محققـین ، ابطهدر این ر . ، اشاره کرددقیق هیدرولوژي تجزیه و تحلیل

سـازي   هاي شـبیه  پژوهشگران تالش بسیار زیادي براي توسعۀ مدل و
ــرآورد  ــد مبــذول داشــته هیــدرولوژیکی پارامترهــايبــراي ب مــدل  .ان

ORYZA2000  در ترکیب با آزمایشهاي مزرعه اي قادر به محاسـبه ،
. مقدار تبخیر از سطح خاك و آب، تعرق گیاه و تلفات عمقی می باشـد 

ــدل در مــورد حرکــت آب   ازORYZA2000ل مــد تعــدادي زیــر م

                                                            
  دانشیار گروه کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان -1

  ) :eamiri57@yahoo.comEmail                :   نویسنده مسئول -(* 

عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات بـرنج کشـور، رشـت و دانشـجوي دکتـري       -2

  لوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساريآبیاري دانشگاه ع

درخاك، تبخیر خاك، تعرق گیاه و رشد گیاه برنج تشکیل شـده اسـت   
)et al., 2001 Bouman .(  از میـزان تبخیـر    فوقـانی شرایط محـدوده

، آبیاري و بارندگی تعیین می شود، تبخیر وتعـرق  )ETp(وتعرق پتانسیل
Priestleyلفی نظیر پریستلی تیلـور  بوسیله معادله هاي مخت   پتانسیل

and Taylor, 1972) (تحت شرایط مزرعه که گیـاه  . برآورد می گردد
بـه تبخیـر     ETp)(نسبتا خاك را می پوشاند، تبخیـرو تعـرق پتانسـیل    

  . تقسیم می شود) Tp(و میزان تعرق پتانسیل ) Ep(پتانسیل خاك 

اهان، برابـر  در سیستمهاي تولید کشاورزي، بهره وري آب براي گی
تولید شده به ازاي هر واحـد مقـدار آب مصـرفی    ) دانه(میزان عملکرد 

 Molden, et al,  2001  .(Abbasiand and(تعریـف مـی شـود    

Sepaskhah بر روي ارقام برنج در ایران در شـرایط آبیـاري    (2011)
مبتنـی بـر آب آبیـاري    غرقاب و آبیاري نـوبتی مقـدار بهـره وري آب    

)WPI (کیلوگرم دانه بر متـر مکعـب آبیـاري     52/0-09/0ده در محدو
با بررسی نتایج تحقیق هاي انجام شده ) 1385(امیري . گزارش کردند

در زمینه مدیریت آبیاري برنج در استان گـیالن، بـراي رقـم هاشـمی،     
کیلوگرم دانـه   92/0-29/0  را در محدوده )WPI(مقدار بهره وري آب 

کیلـو گـرم   ( میزان بهـره وري آب  . بر متر مکعب آبیاري محاسبه کرد
در تولیــد دانــه بــرنج در مــالزي  )WPIدانــه بــه مقــدار آب آبیــاري ،

)Cabangon et al., 2002 (25/0 – 05/0     کیلوگرم بـر متـر مکعـب
  . گزارش گردید

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه

  306-315. ص ،1391، زمستان 6جلد، 4شماره 
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در تولیـد دانـه   ) WPET( تبخیر وتعـرق مبتنی بر میزان بهره وري 
Bhuiyan( بـرنج در فیلیپـین   et al., ,.Kitamura( مـالزي  ،)1995

Khepar( و هندوستان) 1990 et al.,  39/1 –61/1به ترتیب ) 1997
تبخیـر وتعـرق    بر متر مکعـب دانه کیلوگرم  4/0 –5/0و 88/0 – 5/9، 

et(همچنــین بدســت آمــد،  al., (2003 Shi  ــراي چــین ، 83/1ب
)Nwadukwe and Chude., و  59/0بـــراي نیجریـــه  1998)
)Singh et al., دانـه  کیلـوگرم   68/0براي ایالت پنجاب هنـد   2002)

Zwart( .کردنـد بر متر مکعب گزارش  and Bastiaanssen., (2004 
کـه   دریافتنـد ،جهـان در منـاطق مختلـف   تحقیـق 84 نتایجمطالعهبا

 بـر دانـه   کیلـوگرم  09/1برابـر   )WPET( بهره وري آب بـرنج  متوسط
بـرنج   ه وري آب بـراي بهر دامنه، البته باشد میتبخیروتعرق  مترمکعب

  .تبخیروتعرق بود مکعبمتربردانه کیلوگرم 6/0-6/1در تحقیق،  
)Belder et al., بـه   ORYZA2000مـدل در تحقیقی از  2007)

منظور محاسبه پارمتراهاي بیالن آب در مدیریت هاي آبیـاري و کـود   
اسـتفاده   2003-1999نیتروژن در چـین و فیلیپـین در طـی سـالهاي     

یج تحقیق آنها نشان داد کـه افـزایش کـود نیتـروژن و تغییـر      نمود، نتا
روش آبیاري از غرقاب به غیر غرقاب باعث کاهش مقدار تلفات آب از 

ــق تبخیــر و نفــوذ عمقــی مــی شــود      ,.Arora. (طری از  2006)
در شرایط ) WPET(براي تخمین بهره وري آب  ORYZA2000مدل

خـاك شـالیزار در هنـد     مدیریت آبیاري و تعداد دفعات گلخرابی کردن
در شرایط آبیاري غرقاب و آبیاري با تناوب  WPETاستفاده کرد، مقدار 

تبخیـر و تعـرق   بر متر مکعب دانه کیلوگرم  1و  05/1روز، به ترتیب  2
ــد  ــبه ش et.  (محاس al., (2007 Bouman   ــدل ــا م ــی ب در تحقیق

ORYZA2000   درصـد مقـدار تبخیـر و تعـرق      55نتیجه گرفتند کـه
 10همچنین از مقدار کل آب ورودي به شالیزار . بخیر می شودصرف ت

درصد صـرف تعـرق    45درصد نشت و نفوذ عمقی و  45درصد تبخیر، 
کیلـوگرم   4/1برابـر   WPETهمچنین مقدار بهـره وري آب  . می گردد

  .تبخیر و تعرق محاسبه گردید بر متر مکعبدانه 
)2006(Singh et al,  از مــدلSWAP زاياجــ بــراي محاســبه 
هنـد  ي سیرسـا منطقه پنبه در ، وري آب براي گیاهان برنج، گندم بهره

را براي سه گیاه بـرنج، گنـدم و پنبـه بـه      WPETو میزان  استفاده کرد
میـزان  ( WPETQکیلوگرم بر مترمکعـب و   23/0و  39/1، 94/0ترتیب 

براي برنج، گنـدم  ) تبخیر و تعرق و نفوذ عمقیمجموع تولید نسبت به 
کیلــوگرم بــر متــر مکعــب  21/0و  04/1، 84/0بــه ترتیــب  و پنبــه را

در تحقیقی مقـدار بهـره وري آب شـامل    ) 1385(امیري  .گزارش کرد
WPI،WPET  ،WPT  وWPETQ   بــرنج رقــم هاشــمی را در مــدیریت

، 69/0بـه ترتیـب    SWAPهاي آبیاري مختلف، بـا اسـتفاده از مـدل    
  .حاسبه کردم بر متر مکعبدانه کیلوگرم  51/0، 35/1، 89/0

از آنجا تا کنون پژوهشی به منظـور محاسـبه بـیالن و بهـره وري     
آب در ایران براي گیاه برنج در شرایط متقابل مـدیریت هـاي آبیـاري    
نوبتی و کود نیتروژن انجـام نشـده اسـت، تحقیـق حاضـر بـه منظـور        

محاســبه اجــزاي بــیالن و بهــره وري آب و همچنــین انتخــاب روش 
ب کود نیتروژن در استان گیالن براي برنج  رقـم  آبیاري و مقدار مناس
  .هاشمی انجام گردید

  

  مواد و روش ها

در  آب در شـالیزار آزمایشـی  وري بهـره به منظور بررسی بـیالن و  
بر پایه طرح بلوك کامـل تصـادفی در   کرتهاي یک بار خرد شده قالب 

 مـزارع در  1386و  1385، 1384هـاي زراعـی    طـی سـال   ،سه تکرار
 کرتهـایی بـه ابعـاد    در، رشت، موسسه تحقیقات برنج کشور تحقیقاتی

در ایـن   .گردیـد انجـام   متر مربع بـر روي رقـم محلـی هاشـمی     53
: شـامل  اصـلی فاکتور بـه عنـوان   سـطح  3در مدیریت آبیاري  آزمایش،

 تنـاوب با آبیاري و ) I2(روز 5 تناوببا آبیاري ، )I1(غرقاب دائم آبیاري
بـه عنـوان   ) از منبـع اوره (ف نیتروژن خالص و مقادیر مختل) I3(روز 8

کیلـوگرم نیتـروژن در    N1( ،45( شاهد: شامل سطح 4ردفرعی  فاکتور
کیلــوگرم  75و ) N3(کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار  60،)N2(هکتــار 

طبـق   تمام مراحـل زراعـی  . در نظر گرفته شد) N4(نیتروژن در هکتار 
  .گردید عرف منطقه انجام

رشد و توسعه بـرنج در مـدیریت هـاي     )1390(و همکاران  امیري
آبیاري و کود نیتروژن با شرایط تیمارهاي مورد اشاره در این تحقیق را 

شرح داد و توانست در زمینـه شـبیه    ORYZA2000با استفاده ازمدل 
سازي عملکرد دانه و ماده خشک مدل را مورد ارزیابی قرار دهـد، کـه   

در شبیه سـازي عملکـرد دانـه و    نتایج آنها نشان از مناسب بودن مدل 
ماده خشک داشت، که از آن تحقیق بـراي محاسـبه اجـزاي بـیالن و     

  . بهره وري آب استفاده شد
در این تحقیق معادله بیالن آب در طول فصل زراعی بـه صـورت   

  :)1معادله (زیر در نظر گرفته شد 
I + R = E + T + D + ∆W                                       )1 (

: T، واقعـی  تبخیر: Eبارندگی، : Rآبیاري، : Iکه اجزاي آن شامل  
تغییرات آب ذخیـره شـده   : W∆نشت و نفوذ عمقی و : D، واقعی تعرق

مقدار آبیاري بـراي هرکـرت توسـط    . در منطقه توسعه ریشه، می باشد
کنتور اندازه گیري شد، مقدار بارندگی از ایستگاه هواشناسی رشت کـه  

حقیقات برنج قرار دارد، دریافت شد، سایر اجزاي معادله جنب موسسه ت
محاسـبه گردیــد، در   ORYZA2000بـیالن آب بـا اسـتفاده از مـدل     

مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل بـا اسـتفاده از سـه     ORYZA2000مدل
معادله ماکینگ، پنمن و پریستلی تیلور محاسبه می شـود کـه در ایـن    

تفاده گردیـد، بـه منظـور تفکیـک     اسـ  تحقیق از معادله پرسیتلی تیلـور 
 mmd-1(و تعـرق پتانسـیل   E;mmd-1)(پتانسـیل   نمودن مقدار تبخیر

T; (تعرق پتانسیل، مـدل از روابـط زیـر اسـتفاده مـی کنـد       و از تبخیر 
)Van Laar et al. 1997 :(  

T = ETrd (1–exp (–k × LAI)) + ETae × LAI                )2(
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E = (ETrd + ETae) exp (–k × LAI)                             )3(
ضـریب اسـتهالك   : kشاخص سطح بـرگ،  : LAIدر روابط فوق، 

درصـد تبخیـر و    75تشعشـعی،   قتبخیـر و تعـر  k( ،ETrd )=5/0 (نور

درصــد  25آیرودینـامیکی،   قتبخیـر و تعـر  ( ETaeو ) تعـرق پتانسـیل  
  ).تبخیر و تعرق پتانسیل

کیلو پاسـکال کمتـر نشـود،     -70اگر مقدار مکش آب در خاك از  
مقدار تعرق واقعی برابر بـا تعـرق پتانسـیل در نظـر گرفتـه مـی شـود        

از حد اشـباع کمتـر نشـود، مقـدار      كهمچنین اگر مقدار رطوبت در خا
در صورت کاهش مکش . تبخیر واقعی برابر با تبخیر پتانسیل می باشد

نسـبت   آب در خاك، مقدار تعرق واقعی و تبخیر واقعی بصورت خطـی 
Boumanبه مکش خاك کاهش می یابد et al., 2001; Wopereis 

et al., 1996).(  
آب از روابـط زیـر اسـتفاده شـد     وري بهـره براي محاسبه اجـزاي  

)Singh et al, 2006:(  

)4(                                                      
TTWP Yg  

)5            (                   
ETTEETWP YgYg 


  

)6             (                   
QTEETQWP


 Yg  

)7           (             
I

gY
IWP   

وري بهرهاجزاي  WPIو WPT ،WPET ،WPETQدر روابط فوق  
عـرق  مقـدار ت  T:، )کیلـوگرم در هکتـار  ( مقدار عملکرد دانه  Yg:آب،  

مقـدار  : Q، )متـر مکعـب  (مقدار تبخیر واقعـی   E:، )متر مکعب(واقعی 
مـی  ) متـر مکعـب  (مقدار آبیاري : Iو، )متر مکعب(نشت و نفوذ عمقی 

 5درصد بـا برداشـت    14عملکرد دانه براي سه سال در رطوبت . باشد
  .متر مربع پس از حذف حاشیه، از هر کرت اندازه گیري شد

  

  نتایج و بحث

  بیالن آب

، مقادیر پارامتر هاي بیالن آب در منطقه توسعه ریشـه  1در جدول 
، نشت و نفوذ عمقی و تغییـرات آب ذخیـره   واقعی ، تعرقواقعی تبخیر(

در طـول سـه سـال    براي مـدیریتهاي آبیـاري و کـود نیتـروژن      )شده
در . مشاهده می گـردد ORYZA2000، بر اساس نتایج مدلآزمایش 

تبخیر بیشتر از مـدیریتهاي غیـر غرقـاب    مدیریت هاي غرقاب، میزان 
است، که بعلت وجود آب در سطح زمین در طول دوره رویش و اشـباع  
بودن سطح خاك از آب می باشد، بطوري که حداکثر مقـدار تبخیـر در   

شـکل  (شد مشاهده  ،اب و مدیریت نیتروژن شاهدقمدیریت آبیاري غر
روز و  8با تنـاوب  همچنین حداقل مقدار تبخیر در مدیریت آبیاري . )1

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدسـت آمـد، از آنجـا     75مدیریت نیتروژن 

روز بعلت عـدم وجـود آب در سـطح     8که در مدیریت آبیاري با تناوب 
نسـبت بـه سـایر مـدیریت هـاي      گیـاه  بیشتري از رشد زمان زمین در 

نتـایج بررسـی مقـدار تبخیـر در     . آّبیاري، میزان تبخیر کاهش می یابد
درصـد   42وره سه ساله نشان می دهد که در مدیریت آبیاري غرقاب د

از تبخیر و تعرق صرف تبخیر می شـود، در حالیکـه کـه مقـدار آن در     
درصـد مـی    33و  35روز  بـه ترتیـب    8و  5مدیریت آبیاري با تناوب 

کیلـوگرم    75و  60، 45در مدیریت هاي مقدار نیتروژن شـاهد،  . باشد
درصد تبخیـر و تعـرق    33و  35، 34، 45ه ترتیب ب، نیتروژن در هکتار

مقدار تعرق در دوره رشد، تحت تـاثیر شـرایط و   . صرف تبخیر می شود
  . وضعیت رطوبتی خاك، کم آبی و میزان پوشش گیاهی می باشد

ق در مدیریت هاي آبیاري و کود نیتروژن نشـان  ربررسی مقدار تع
 افـزایش مـی دهـد   می دهد که افزایش کود نیتروژن مقـدار تعـرق را   

بطوري که مقدار تعرق در مـدیریت هـاي مقـدار نیتـروژن      ،)1جدول (
بـه  به طـور متوسـط،   کیلوگرم نیتروژن در هکتار  75و  60، 45شاهد، 

میلــی متــر مــی باشــد، همچنــین در  311و  308، 303، 235ترتیــب 
بـه  بـه طـور متوسـط،    روز  8و  5مدیریت هاي آبیاري غرقاب، تناوب 

   .)1شکل ( میلی متر بدست آمد 274و  291، 304ترتیب 
مقدار تبخیروتعرق در طول دوره رویش در سالهاي مـورد بررسـی   

بطـور کلـی    .)2شـکل  (میلیمتر متغیر می باشد  869-374در محدوده 
مقدار تبخیر و تعرق با تغییر روش آبیاري غرقاب به غیر غرقاب کاسته 

با اسـتفاده از مـدل    نیز در تحقیقی در هند Arora, (2006)می شود، 
ORYZA2000 گزارش کرد، تغییر روش آبیاري از غرقاب به آبیاري ،

میلیمتـر   591بـه   628روز منجر به کاهش تبخیروتعرق از  2با تناوب 
  .می شود

بــا تغییــر مــدیریت آبیــاري از غرقــاب بــه غیــر غرقــاب از فشــار 
 هیدرواستاتیکی آب در سطح زمین کاسته می شود که منجر به کاهش

 Bouman et(میزان تلفات آب از طریق نشت و نفوذ عمقی می شود 

al, 1994 .(        نتایج تحقیق حاضـر نیـز نشـان مـی دهـد کـه تغییـر در
، )1جـدول  ( مدیریت آبیاري غرقاب، میزان تلفات عمقی را کم می کند

بطوري که بررسی نتـایج مقـدار نشـت و نفـوذ عمقـی در دوره مـورد       
قل و حداکثر متوسط مقدار تلفـات آب از  مطالعه نشان می دهد که حدا
میلیمتـر در مـدیریت هـاي     221و  117طریق نفوذ عمقی بـه ترتیـب   

I3N4  وI1N1  2شکل (مشاهده می شود( .Belder et al, (2007)  در
، مقادیر اجـزاي بـیالن آب   ORYZA2000تحقیقی با استفاده از مدل 

آبیـاري از مـدیریت    را بدست آورند، آنها دریافتند که با تغییر مـدیریت 
غرقاب به مدیریت غیر غرقاب و افزایش مقدار کـود نیتـروژن، مقـدار    

  .تبخیر و نفوذ عمقی کاهش و مقدار تعرق افزایش می یابد
نشان می دهد کـه بـا تغییـر روش آبیـاري از     حاضر نتایج تحقیق 

مقدار آبیاري کاسته می شود، کـه بـا تحقیـق     از غرقاب به غیر غرقاب
Tuong et al., (2005)  ،Shi et al., (2002)(، Pirmoradian et 

al, (2004) وAbbasiand and Sepaskhah (2011)   همخـوانی
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آنها نشان دادند که تغییر روش آبیاري از غرقاب به غیر غرقـاب   ،دارند
  .جویی مقدار آب آبیاري می شود صرفه منجر به

  

  وري آبعملکرد دانه و اجزاي بهره

ارایه شده  3غییرات مقدار عملکرد دانه در شکل متوسط سه ساله ت
است، کمترین مقدار عملکرد  دانـه در شـرایط بـدون اسـتفاده از کـود      

مقدار عملکرد دانه با افزایش مقدار کود نیتـروژن در  . نیتروژن می باشد
مدیریت هاي آبیاري افزایش می شود اما در سـطوح بـاالي نیتـروژن    

مقدار آن کمتر اضافه می شـود،  ) هکتارکیلوگرم نیتروژن در  75و  60(
حتی در شرایط آبیاري غرقاب، مقدار عملکرد دانه کم نیز می شود، که 
نشان دهنده بیشتر بودن مقدار نیتروژن مصـرفی از نیـاز غـذایی بـرنج     

  . رقم هاشمی مورد ارزیابی در این تحقیق می باشد

  
  )1386- 1384سالهاي (آبیاري و کود نیتروژن  اجزاي بیالن آب و عملکرد دانه برنج در شرایط-1جدول 

مدیریت آبیاري و کودسال
  عملکرد

(kg/ha)  

  (mm)   اجزاي بیالن آب

بارندگیتبخیر وتعرقتعرقتبخیر
  نشت و 

نفوذعمقی
آب ذخیرهآبیاري

1386

I1N12956  304230534131227530100

I1N23996220288508131236496117

I1N3457526630056613122856598

I1N44481263304567131227560103

I2N12983186216402131216361126

I2N23526159278437131196362140

I2N34637160286446131203383135

I2N45206160289449131200381137

I3N13269170210380131166290125

I3N23765135274409131147284141

I3N34755142279421131149299140

I3N44602141282423131148303137

1385

I1N13534250268518108236537111

I1N24690168324492108232500118

I1N35290233337570108226549141

I1N4493915533448910823154767

I2N13234167231398108190379103

I2N24580146312458108170395128

I2N34871156314470108162410117

I2N44744151309460108171401125

I3N13467149266415108122307124

I3N24338127297424108119294143

I3N34863125290415108121298132

I3N45061125303428108119293148

1384  

I1N13057276240516106200505103

I1N23937210332542106176504106

I1N34043205342547106175505109

I1N43877203345548106174509105

I2N13213188231419106192391112

I2N24228149325474106157406117

I2N33892130348478106130382118

I2N43916140354494106141404123

I3N13177144230374106158314111

I3N24176124304428106113306127

I3N33720126281407106113300112

I3N43978125283408106113298115
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  در شرایط مدیریت هاي آبیاري و کود نیتروژن) شکل سمت چپ(و تعرق ) شکل سمت راست(متوسط تغییرات مقدار تبخیر  - 1شکل 

  

  

                     

  

 در شرایط مدیریت هاي آبیاري و کود) شکل سمت چپ( عمقی و نشت و نفوذ) شکل سمت راست(متوسط تغییرات مقدار تبخیروتعرق  - 2شکل 

  نیتروژن

و  WPI ،WPET ،WPT(به منظور تخمین اجـزاي بهـره وري آب   

WPETQ (     براي مدیریت هاي آبیـاري و کـود نیتـروژن از پارامترهـاي
و مقدار عملکرد دانه اندازه گیـري شـده واقعـی،    )1جدول (بیالن آب 

مقدار اجزاي بهره وري آب در مدیریت هـاي آبیـاري و   . استفاده گردید
ل سه سال آزمایش با توجه به فرمول هاي تعریف شده نیتروژن در طو

نتایج تحقیق نشان می دهد کـه مقـدار   ). 2جدول (آن محاسبه گردید 
WPT  مکعـب   بـه ازاي هـر متـر   دانه کیلوگرم  8/1-11/1در محدوده

تعرق متغیر مـی باشـد، عملکـرد فیزیولـوژیکی متغیـر گیـاه بـرنج در        
روژن و شرایط محیطی متغیر، منجر بـه  مدیریت هاي آبیاري و کود نیت

نیازهاي تعرق مختلف شده و متعاقب آن مقدار تعرق در گیاه تغییر می 

کیلوگرم در (نیتروژن مصرفی 

هکتار

)میلی متر(آب مصرفی 

)میلی متر(بخیر ت

کیلوگرم در (نیتروژن مصرفی 

هکتار

)میلی متر(تعرق 

)میلی متر(آب مصرفی 

)میلی متر(آب مصرفی 

)میلی متر(فی آب مصر
کیلوگرم (نیتروژن مصرفی 

در هکتار

کیلوگرم (نیتروژن مصرفی 

در هکتار

)میلی متر( عمقی نشت و نفوذ)میلی متر(تبخیر و تعرق  
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براي گیاه برنج، متغیر قابل سنجش می باشد که  WPTکند، در نتیجه، 
  ).Lovenstein et al, 1992(به شرایط اکوهیدرولوژیکی بستگی دارد 

تبخیـر از سـطح آب و   کمبود اجتناب ناپذیر تلفـات آب بـه علـت    
 WPETبـه  WPT، منجر به کاهش بهـره وري آب از  )E(خاك اشباع 

مقدار واقعـی آب مصـرفی در تولیـدات    )  ET(می شود، تبخیر و تعرق 
نتـایج  . گیاهی را نشان می دهد و بایـد بـیش از پـیش بهـره ور باشـد     

تحقیق نشان می دهد که تغییر روش آبیاري از مدیریت غرقاب به غیر 
مـی   WPETب و افزایش مقدار کود نیتروژن منجـر بـه افـزایش    غرقا

مربـوط   1385و  1384سالهاي  WPETشود، بطوري که حداکثر مقدار 
کیلـوگرم در   75روز و کـود نیتـروژن    8به مدیریت آبیاري بـا تنـاوب   

روز و  5مدیریت آبیـاري بـا تنـاوب     1386اما در سال . هکتار می باشد
مـی باشـد   WPETهکتـار داراي حـداکثر    کیلوگرم در 75کود نیتروژن 

که به علت حداکثر بودن مقدار عملکـرد دانـه در کـل داده    ) 1جدول (
در طول دوره مطالعه حداقل مقـدار  . می باشد) 1386(هاي همان سال 

WPET کـه بـه   . در مدیریت آبیاري غرقاب و کود شاهد مشاهده گردید
متوسـط مقـدار   بـه طـور   . علت حداکثر بودن مقدار تبخیـر مـی باشـد   

WPET  مکعـب   بـه ازاي هـر متـر    دانـه  کیلو گـرم  9/0در این تحقیق
در تحقیقـی   Bouman et al, (2007). تبخیروتعرق محاسـبه گردیـد  

مکعب تبخیروتعـرق   به ازاي هر متردانه کیلوگرم  4/1را  WPETمقدار 
  .محاسبه کردند

Xue et al., (2008)  حداکثر مقدارWPET    را در مـدیریت هـاي
 45/1یاري و کـود نیتـروژن در طـول سـه سـال آزمـایش در چـین        آب

  . مکعب تبخیروتعرق گزارش کردند به ازاي هر متردانه کیلوگرم 
مـی باشـد،    WPTدرصد کمتـر از   WPET ،37بطور متوسط مقدار 

که جهت بهبود بخشیدن به بهره وري آب براي برنج، کـاهش تبخیـر   

ت است، تمایل تبخیر زیاد به از میزان تبخیروتعرق کل برنج حائز اهمی
مـی  علت غرقاب مداوم منجر به افزایش تبخیر در طول فصل زراعـی 

شود، که با اعمال مدیریتهاي آبیاري غیر غرقاب و مقدار کود نیتـروژن  
را بـا کـاهش تلفـات آب از طریـق تبخیـر،      WPETمناسب می تـوان  

مقـدار   با تغییر روش آبیاري از غرقـاب بـه غیـر غرقـاب،    . افزایش داد
  .تبخیر کاهش می یابد و بر بهره وري آب افزوده می شود

، باتغییر مـدیریت آبیـاري از غرقـاب بـه     )WPI(در بهره وري آب 
زیـرا بـا   . ، افـزایش مـی یابـد   )WPI(غیرغرقاب مقدار بهـره وري آب  

کاهش آب آبیاري عملکرد دانه کم می شود اما در تحقیـق حاضـر بـه    
واحـد   3/0یاري عملکـرد دانـه حـدود    ازاي هر یک واحد کاهش آب آب

 دانه کیلوگرم 63/1-5/0در محدوده  WPIمقدار . عملکرد کم می شود
بـا افـزایش مقـدار کـود     . مکعب آبیاري متغیر می باشد به ازاي هر متر

افزایش مـی یابـد،    WPIنیتروژن و تغییر مدیریت آبیاري غرقاب مقدار 
غرقاب و کود شـاهد   در مدیریت آبیاري WPIبطوري که حداقل مقدار 

در یافتنـد کـه بـا تغییـر      Belder et al., (2004) .مالحظه می شـود 
) WPI(روش آبیاري غرقـاب بـه غیـر غرقـاب مقـدار بهـره وري آب       

  .افزایش می یابد
در مدیریتهاي غرقاب نفوذ عمقی و تبخیروتعـرق بیشـتر از سـایر    

نجر به مدیریت هاي آبیاري می باشد همچنین افزایش کود نیتروژن م
 WPETQکاهش مقدار تلفات عمقی می شود، در نتیجه حـداقل مقـدار   

بـه طـور   . در مدیریت غرقاب و کود نیتروژن شاهد مشاهده مـی شـود  
 65/0در این تحقیق در طول دوره سـه سـاله،    WPETQمتوسط مقدار 

مکعـب تبخیروتعـرق و نفـوذ عمقـی      بـه ازاي هـر متـر   دانه کیلوگرم 
  .محاسبه گردید

  
  1384- 86آب در شرایط آبیاري برنج و کود نیتروژن در طول سالهاي زراعی وري بهره -2جدول 

 مدیریت

  آبیاري

  

 کود

نیتروژن

(kg/ha)

  سال  

1384  1385  1386

WPIRRI  WPETWPT  WPETQWPIRRI  WPETWPTWPETQWPIRRI  WPETWPT  WPETQ

  غرقاب

061/0  59/027/143/071/068/032/147/050/055/029/139/0

45  78/073/019/155/091/095/045/165/069/079/039/154/0

60  81/074/018/156/098/093/057/166/076/081/053/158/0

75  76/071/012/154/095/001/148/169/078/079/047/156/0

 5 تناوب

  روز

082/077/039/153/093/081/040/155/061/074/038/148/0

45  04/189/030/167/030/100/147/173/073/081/027/156/0

60  02/181/012/164/022/104/155/177/095/004/162/171/0

75  97/079/011/162/023/103/153/175/005/116/180/180/0

 8 تناوب

  روز

002/185/038/160/023/184/030/165/086/086/056/160/0

45  37/198/037/177/045/102/146/180/003/192/037/168/0

60  24/191/032/172/063/117/168/191/032/113/170/183/0

75  34/198/041/176/054/118/167/192/020/109/163/181/0
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را در گـــیالن در  WPETQدر تحقیقـــی مقـــدار ) 1385(امیـــري 
 بـه ازاي هـر متـر   دانـه  کیلو گـرم   51/0مدیریت هاي آبیاري مختلف 

نتـایج تحقیـق بـا    . مکعب تبخیروتعرق و نفـوذ عمقـی محاسـبه کـرد    
Singh)2006(گزارش  et al,    همخوانی دارد، آنها نیز گـزارش کردنـد

آب مـی شـود در    تغییر روش آبیاري غرقاب، منجر به کـاهش تلفـات  
افزایش می یابد، آنها در تحقیق خـود  ) WPETQ(نتیجه بهره وري آب 

بـه ازاي هـر   دانـه  کیلو گرم  84/0 را براي برنج در هند WPETQمقدار 
  .مکعب تبخیروتعرق و نفوذ عمقی محاسبه کردند متر

، WPI ،WPET(متوسط مقـدار اجـزاي بهـره وري آب     4در شکل 
WPT  وWPETQ ( هـاي  سـال آزمـایش، بـراي مـدیریت     در طول سه

آبیاري و کود نیتروژن نشان داده شده است، همانطور که مشاهده مـی  

شود، تغییر روش آبیاري و افزایش کود نیتروژن، اجزاي بهـره وري آب  
را افزایش می دهد، البته در مقادیر کود باالتر افزایش آن ملموس نمی 

لوگرم نیتروژن در هکتار کی 75و  60باشد، بطوري که در مدیریت کود 
بهـره حتی مقدار . در اجزاي بهره وري آب اختالفی مشاهده نمی شود

  . نیز کاهش می یابد) WPI(آب  وري

کیلـوگرم   60روز و مقدار کود نیتروژن  8مدیریت آبیاري با تناوب 
و  WPI ،WPET ،WPTآب وري بهـره با مقدار اجزاي  )I3N3(در هکتار 
WPETQ  بـه ازاي  دانـه  کیلو گـرم   82/0و 57/1، 07/1، 4/1به ترتیب

  . مکعب آب، بیشترین مقدار اجزاي بهره وري را دارد هر متر
  

  نتیجه گیري 

انعطاف در بهره وري آب، شاخص مفیدي براي ارزیـابی مـدیریت   
هاي آبیاري و کود نیتروژن را فراهم می کند و مشخص می شود کـه  

نتایج نشان مـی دهـد   . دچگونه و کجا می توان آب را صرفه جویی کر
وري آب، که در بین مدیریت هاي اعمال شده، با توجه به اجزاي بهـره 

 60روز از نظر آبیاري و مقدار کود نیتـروژن   8مدیریت آبیاري با تناوب 
کیلوگرم در هکتار از نظر کود نیتروژن بـه علـت دارا بـودن بیشـترین     

بهترین گزینه بـراي  وري آب، در منطقه مورد مطالعه مقدار اجزاي بهره
  .اعمال مدیریت آبیاري و کود نیتروژن می باشد
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( K
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د 
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ع

غرقاب  تناوب   آبیاري   8 روز تناوب  آبیاري   5 روز

  
  تاثیر متقابل مدیریت آبیاري و کود نیتروژن بر عملکرد دانه - 3شکل 
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  آب در مدیریت هاي آبیاري و کود نیتروژن وري بهرهمقایسه متوسط اجزاي  - 4شکل 
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Evaluation of Water Balance Components and Water Productivity of Rice 
Under Interval Irrigation and Nitrogen Fertilizer Conditions

E. Amiri1*
 and M. Rezaei2

Abstract 

In order to investigate thewater productivity of rice in Rasht, a study was carried out in a RCBD during 2005
and 2007 years, with 3 replications in Rice Research Institute of Iran, Rasht. Irrigation management (3 regimes) 
was the main factor and N application (4 levels) was the other factor. In this study, simulation modeling was 
used to quantify water productivity, and water balance components of alternate for water–nitrogen interactions in 
rice. Results showed, the significant (28–56%) share of evaporation into evapotranspiration, using the actual 
yield (measured) and simulated water balance (ORYZA2000), the calculated average WPET was significantly 
lower than the average WPT: 37%. The average WPI, WPET, WPT and WPETQ were 1.01, 0.89, 1.41 and 0.65
kgm-3. Also Results showed that, Irrigation with 8 days interval and 60 kg N ha-1, was the optimum combination.

Key words: Irrigation, Rice, water balance, Water productivity, Evapotranspiration.
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