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چکیده
بررسی نیاز آبی در طراحی سیستمهای آبیاری و تأمین مصرف آب در کشاورزی اهمیت دارد .مطالعۀ حاضر با هدف برآورد و
تعیین الگوی فضایی نیاز آبی درخت سیب با استفاده از آمار ایستگاههای هواشناسی طی ساا هاای  1310تاا  1332در منااط
کشت درخت سیب در ایران انجام شد .ابتدا تبخیر– تعرق مرجع ساالنه براساس مد فائو ،پنمن– مانتیث برآورد شد ،در ادامه
نیاز آبی مراحل رشد درخت سیب تابستانۀ گالب کهنز و سیب پاییزۀ رد دلیشز مشخص شد .نتایج باهدساتآماده از محاسابۀ
 EToساالنه و نیاز آبی مراحل رشد با استفاده از نرمافزار  ArcGIS10.2بهصورت الگوی فضایی برای هر واریته مشخص شاد.
نتایج نشان داد میزان  EToساالنه در مناط شما شرق و نیمۀ جنوبی محادودۀ کشات سایب باه بایا از  2هازار میلایمتار
میرسد .درختان سیب تابستانۀ گالب کهنز نسبت به واریتههای پاییزۀ رد دلیشز نیاز آبی کمتری دارند و مرحلۀ میانی رشاد در
درختان سیب بیشترین نیاز آبی را دارد .تغییرات مکانی تبخیر– تعرق و نیاز آبی درخت سیب بیشتر ناشای از عامال ارتفاا از
سطح دریاست .از شما به جنوب و از غرب به شرق مناط کشت درخت سیب در ایران ،میزان نیااز آبای افازایا ماییاباد.
مناط شما شرق و دامنههای مجاور نواحی داخلی ایران و همچنین نواحی جنوبی در مناط کرمان و یازد در منااط کشات
درختان سیب ،تبخیر – تعرق ساالنه و نیاز آبی دارند ،بنابراین انتخاب واریتههای با نیاز آبی کمتر در این مناط مهم است.
کلیدواژگان :تبخیر – تعرق مرجع ،توزیع مکانی ،درخت سیب ،نیاز آبی.
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تغییررت ن نرروم دو ار مور میتارروم ودی رر ترریریت آن بررت
کشو رزم ،آرور زیونبورم بت منیت غذ ی جو مع بشتم خو اد
ا شررت .ز آنجررو کر ار یررت ن بخررک کشررو رزم ع ررد تررتی
مصتفکنندۀ آ ست ،کرو م عرتیت نیروز آبر بت سرو
مور میتاوم ودی ا یت ا را [ .]1بو توج ب شرت ی تغییرت
ودیم آیند شنوخت نوسونون زمون مکون مور میتاوم ودی
ب منظور مدیتیت منوبع آب ار کشو رزم بسیور عت رم سرت
[ .]2کواک منوبع آب بت م تیمی نیوز آب ارخیون میو یکر
ز متضالن جدم ار کتۀ زمی محسو م شوا .بو توجر بر
ر ند گتمشدن کتۀ زمی تیریت ن تغییت ودیم ،عتیت منوبع
آب ب شدن بو تنک مو ج ست .تحقیقون یک اار خیرت ار
ست ست کتۀ زمی گز رشاوم میتدا ایئت بی لد ل تغییرت
ودیم ،مشخص کتا ست ک برورشارو ک یرت خو ارد شرد
تبخیت -تتتق نیز فز یک م یوبد.کواک ار میرز ن بورنردگ
فز یک تبخیت – تتتق ،ز ج د مشرکالن مریک ر ار آینردۀ
کشو رزم منوطق خشک نی خشک خو اد بروا [ .]3یرت ن
ب عنو ن کشورم خشک نی خشک میوسر بورنردگ 252
مید میت (حد ا یک سوم میوس بورش جهون) ا را .میونگی
تبخیررت آن ا بت بررت میررز ن بورنرردگ سررت حجررم میوسر
ریزشاوم آن بری 372ر  022میدیرورا میتمکترد ار سرول
ست [ .]0بتنوم ریزم آبیورم بد ن ا شری طالعرون کروف ز
تبخیت – تتتق متجع مکونمذیت نیست .اوت ار بتآ را تبخیرت
– تتتق متجع م تو ند ز یک طتف نیوز آب گیو ر ب صرورن
م ئ ترتم تریمی کرتا ز طرتف ایگرت ز اردررفی آ
جدوگیتم کند [ .]5نیوز آب گیواون میز ن تولید ن ار بخک
کشو رزم ب تغییت ار مور میتاوم ودی ر بسریور حسرو نرد.
تغییت ودیم بت امو توزیرع برورش تریریت ن میفرو ت ا را کر
نییج آن ر م توزیع مکون زمون منوبع آب ا چنی نیوز
آب گیواون مصتف آ ار بخک کشو رزم مرؤرت سرت [.]2
ب س فز یک تولید ن کشو رزم منوطق تحرت آبیرورم ار
منوطق خشک نی خشک ار ست ست کرتۀ زمری گسریتش
یوفی ست .بو ی شت ی  ،سنجک نیوز آب ارخیون گیوارون
بت سو شت ی ودی عت رم ب نظت م رسد [.]6
1
سررید بررو نرروم عد ر (مررولد ا مسررییکو بررورکد) ز
مهمتتی سروزگورتتی گونر میرو ارو ار منروطق متیدلر

محسو م شوا .سید ارخیر ههرورمی میروۀ ع رد ار
جهون محسو م شوا [ .]11ی محصول ار منوطق متتفع
جهون تو جوی ک امو م ک ست ب  -02ارج سونی گرت ا
بتسد نیز ووار ب رشد ست .ار منوطق حور م ار رتفوعرون
بوال ی محصول نیز م تو ند رشد کند [ .]11 7سرید بر
ا ت ایگرت محصروالن میروۀ منروطق متیدلر متبروه بر
خونو اۀ ر ز س  2یو راسونون ست [8ر .]12
سرریورم ا کررور نک [ ]2بررو مقویس ر ا مرردل گررتاش
نیوز آب گیواون
ع وم جوّ ار میکبین مور میتاوم ودی
تحت تغییت ودیم مشخص کتاند ک تبخیت – تترتق ار آینرد
بت م محصوالن مخیدف فز یک خو اد ا شت یر فرز یک
تبخیت – تتتق موجد فز یک نیوز آب خو ارد شرد .شرتف
ا کور نک [ ]12برو بترسر نیروز آبر هغندرونرد طر ا رۀ
 2232- 2211بو سیفوا ز ا ا اوم ودی شبی سوزمشرد
ار خت سون رعوم ،مشخص کتانرد کر نیروز آبر ار بیشریت
منوطق فز یک خو اد ا شت ا چنی تغییت ن محدر نیرز
مشواد م شوا .میتموسوم ا کور نک [ ]13بت م سنج
تبخیت -تتتق متجع نیوز آب زییرون ار سریون کتمونشرو ز
ر شارروم مخیدررف تبخیررت – تتررتق سرریفوا کتانررد .نیرروی
م ولتون یشون نشون ا ا ر ش فرووو ،مرن – مونییر نیروی
بهیتم ار تخ ری مقرد ر تبخیرت -تترتق ا را .جهرونبخک
ا کور نک [ ]10بو ر ندیوب تغییت ن نیوز آبر گیرو متجرع
میغیتاوم او شنوخی ار آذربویجون شتو مشخص کتاند ک
ات هند ار بیشیت میغیتاوم ودی ر ر نرد متنروا رم آشرکور
نشد ،مو ر ند متنوا رم ار تبخیت – تتتق مشرواد مر شروا.
فالح وولهتم ح دم [ ]15بو بترس نیوز آب توزیع مکون
آن بت م کشت زعفت ن ار سیون صفهون مشخص کتانرد کر
منوطق نی شتو نیوز آب بیشیتم ا را ا چنری متحدر
میون زعفت ن بیشیتی نیوز آب ر ا را .ذ کتمنیو ا کور نک
[ ]0ار بترس نیوز آب گیواون لگوم کشت ار اشت ار ازن
فور  ،بو بترس بورش عتیت تبخیت – تترتق لگروم نیروز
آب ر ار ی ر من ق ر ر مشررخص کتانررد .حسرری منرروا
ا کور نک [ ]3ع دکتا رووم گندم تحت شت ی تنک رطوبی
بت سو مدل مرن – مونییر فرووو ر بترسر کتانرد .نیروی
م ولت یشون نشون ا ا مردل مرن – مونییر فرووو ع دکرتا
خوب ار بتآ را نیروز آبر ا را .آشرفی میرد حرد ا [ ]1برو

1. Malus Domestica Borks

2. Rosaceae
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بترس ریسک نیوز آب محصوالن تحت شرت ی تغییرت ودریم
نشون ا اند ار آیند ریسک تغییت ن نیوز آبر بیشریت خو ارد
شد حجم تقوعوم آ فز یک شویون توجه خو ارد یوفرت.
فالح وولهتم ا کور نک [ ]16بو بترس نیروز آبر کنجرد ار
ودیم سبز ر بت سو آمور مور میتاوم ودی مشرخص کتانرد
ک ار اشت سبز ر میز ن نیوز آب ز ش ول ب جنو فز یک
م یوبد .ح دم ا کور نک [ ]17بو رزیروب لگروم فضروی
تبخیت – تتتق متجع سوالن ار شر ول شرتق یرت ن بت سرو
ر شاوم زمی آمور ،نشون ا اند ز شر ول بر جنرو من قر
ش ول شتق میز ن تبخیت – تتتق متجرع فرز یک مر یوبرد
عو مل مکون رتفوع عتض جغت فیروی ار تتیری مهنر اروم
امتبخیت – تتتق کورکتا مه ا رند.
سو ا کور نک [ ]18توزیرع زمرون – مکرون تغییرت ن
تبخیت – تتتق متجع تبخیت تشت ار حوع آبتیرز ر اخونر
یونگ تس ر بت سو آمرور مور میتاروم ودی ر یسریگو اروم
او شنوس ر ش من ر مونیی رزیوب کتاند .نیوی تحقیق
یشون نشون ا ا توزیع مکون تبخیت – تترتق متجرع تبخیرت
تشت مشروب ارم سرت .ا ییرو ا کرور نک [ ]11عرتیت
تبخیت – تتتق نیوز آبر گیوارون ز نظرت لگواروم زمرون –
مکون بو سیفوا ز شوخصاوم زمین ر بترس کتاند .نیروی
ی تحقیق نشون ا ا لگوم فضوی تبخیت – تتتق نیروز آبر
ز شت ی مکون ب خصوص عو مل عرتض جغت فیروی رتفروع
تیریت م مذیتا .کورتم آاون [ ]22بو بترس ر ند تبخیرت –
تتتق متجع ز سول  1175تو  2225ار یت ن مشخص کتانرد
ک ار بیشیت منوطق ر نرد فز یشر ار  EToجروا ا را برو
توج ب ر ند فز یش تبخیت – تتتق متجرع متضرل کرمآبر
جدمتت خو اد شد .جیو ا کرور نک [ ]21توزیرع زمرون –
مکون تبخیت – تتتق وت ر ار حوع آبتیز ایه ار هری
بترس کتاند .نیوی تحقیق آنهرو نشرون ا ا ر نرد کواشر ار
میز ن بورش فز یک تبخیت – تتتق ،ریسرک کرواک منروبع
آب حوع ر فز یک خو اد ا ا .ش ا کور نک [ ]22نیروز
آب توزیع فضوی آن ر برت م مرن محصرول ع ردۀ گنردم،
ذرن ،کیون ،ا ن ر غن هغندروند ار منوطق شر ول غتبر
هی ز سول  1181تو  2212بتآ را کتاند .نیوی تحقیق آنهرو
نشررون ا ا لگرروم فضرروی نیرروز آب ر ز شررت ی مکررون ت ریریت
م مذیتا نیوز آب ار آینرد برو ریسرک ا رت خو ارد بروا.
شتندرن ا کور نک [ ]23مدلسوزم نیوز آبر منروبع آبر
بو نتم فز ر  CROPWATار بخک مالکروا ز نرو ح متطرو
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اند سیون ر بت م محصوالن گتمسیتم مونند (نورگیرل ،مروز،
هوم) نجوم ا ا ند .نیوی تحقیق آنهو نشرون ا ا برو توجر بر
فز یک ج تیت میز ن تقوعوم آ نیز کواک بورش ،نیروز
آب منوبع آب محصوالن مخیدف برو ریسرک ا رت خو ارد
بوا .ج ا کور نک [ ]20ار بترسر تبخیرت – تترتق گیرو
متجع گیو یونج ب صورن سروعی ر ز نر ار هری  ،ر ش
من – مونیی ر بت م بتآ را تبخیرت – تترتق متجرع نیروز
آب ر بو ا یررت ا نسرریند .منصررورم منررون [ ]25بت سررو
نتم فز ر  CROPWATر ش فووو من – مونیی  ،نیروز آبر
ارخیون زراآلو زییون ار شت ی ودی خشرک ار من قر
ش ول شتو کشور لجزیت ر بترس کتاند .نیوی تحقیق آنهو
نشون ا ا ارخیون زراآلو زییرون بر تتتیرد6182 35822
میتمکتد ار اکیور آ بت م آبیورم نیوز ا رند.
کشت ارخیون میو تولید ن بوغ مزیت شنوخی شدۀ
ویصوا کشو رزم یت ن محسو م شوا .یک ز محصوالن
ع دۀ بوغ سیت تژیک ک یرت ن ر بر یکر ز کشروراوم
صوارکنند تبدیل کتا  ،تولیرد میروۀ سرید سرت .ظهرور
فز یک میز ن تقوعرو برت م منروبع
مدیدۀ گتمویک جهون
آب  ،میز ن تولید ع دکتا محصوالن بوغ ر مخوطت آمیز
سوخی ست .بو توج ب ا یت نیوز آب ار ارخیون سید،
تحقیق حوعت برو اردف برتآ را سرنجک لگروم فضروی
حوکم بت نیوز آب ار منوطق مسیتد زیت کشت ارخت سید
ار یت ن جت شد ست.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

بو توج ب اد ف تحقیرق ،کرل کشرور ار حولرت لیر مرورا
توج تحقیق حوعت بوا ست ک بو سدسد بترس اوم م یرد
بت سو آمور طالعون یسیگو اوم او شنوس ست ست کشرور
طالعون مید ن کیوبخون م ،منوطق ع دۀ کشرت ارخرت
سید بت سو شت ی ودی مکونیوب شد ک نقش منروطق
منوسد کشت ارخت سید ار شکل  1مشخص شرد سرت.
من ق منوسد کشت ارخت سید ز نظرت ودی ر مسروحی
بت بت بو  215510/27کیدومیتمتبع ،بت بت بو  32ارصد ز سر
مسوحت کشور ر شومل مر شروا .موایرت ارخرت سرید بر
عنو ن یک ارخت خز نکنندۀ ستاسیتم بو نیوز ستموی زیروا،
موجد شد ست ک منوطق کشت ی ارخت ،بیشیت متتفرع
کواسیون بوشد (شکل .)1
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شکل  .1مناطق کشت درخت سیب و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مطالعهشده (شکل سمت راست) ،وضعیت ارتفاعی
مناطق کشت درخت سیب در ایران (شکل سمت چپ) (منبع :نگارندگان)1936 ،

روش بررسی
دادههای تحقیق

ار ی تحقیق ز ا ا اوم مواون  53یسریگو او شنوسر
وع ار منوطق مسریتد کشرت ارخیرون سرید ار کشرور
سیفوا شد .مت کنک مووتیت جغت فیروی یسریگو اروم
منیخد ار منوطق زیرت کشرت ارخرت سرید ار شرکل 1
مشخص شد ست .آمرور طالعرون مور میتاروم ودی ر
مورا نیوز یسیگو اوم م ولت شرد ز سروزمون او شنوسر
کشور ز بد تیسید تو  1312تهی سیخت ج شد .بترد ز
موالیک ا ا او ،ا رۀ آمورم  1360تو  1312ب عنو ن ا رۀ
م دو بت م استیوب ب اد ف تحقیق سیفوا شد .بت م
تحقیق حوعت مینوسد بو ادف محیو م تحقیق ا ریی
1
ز ارخیون سید بترس شد .سید توبسیون گرال کهنرز
سید مروییزۀ را الیشرز 2برت م روروم
بت م رووم ز ار
ایتر نیخو شد .رووم یواشد ار کشور س بروالی ز
زیت کشت ارخیون سید ر بر خروا خیصروص مر اانرد
[ .]12ی ریی او ر م مویر اروم مولینرگ  127ترو 111
رشد ن و خوب ا رند.
ا ا اوم تحقیق بتد ز موالیک تتیی تبخیت – تتتق
متجع تتیی نیوز آب  ،ک ر ش بترسر آنارو ار ا مر
تشتی شد ست ،برو سریفوا ز مکونرون محری سرومون
طالعررون جغت فیرروی  3ار وولررد بز رارروم تحدیررل مکررون ،
لگوم فضوی آنهو ار منوطق زیت کشرت ارخرت سرید ار
یت ن مشخص شد .ار محی نتم فرز ر  ArcGIS10.2الیر
1. Kohanz Crab Apple
2. Red Delicious
)3. Geographical Information System (GIS

طالعوت منوطق کشت ارخیرون سرید ر م الیر روروم
رتفوع کشور یت ن مشخص شد ترو بت سرو آن بسریت الزم
بت م ع ول عتیت تبخیت – تتتق متجع سوالن نیوز آب
ارخت سید ار کنرور مؤلفر اروم مکرون مردل روروم
رتفوع فت ام شوا .بتد ز تتیری متوالر خر (جرد ل )1
بی تبخیت– تتتق نیوز آب رییر اروم سرید توبسریون
گال کهنز سید موییزۀ را الیشز بو مؤلفر اروم مکرون
رتفوع ز س اریرو)
(طول جغت فیوی  ،عتض جغت فیوی
الی اوم رسیتم الزم تتسیم شد .ار ا مر  ،برو سریفوا ز
بز ر  Raster calculatorمکونون فتمولنویس ی برز ر،
الی نهوی ز لگروم فضروی تبخیرت – تترتق نیروز آبر
مشررخص شررد .عررتید ا بسرریگ عررتید تتیرری برروال
بت سو نیوی جد ل  1نشون ا ا بی تبخیت -تتتق سوالن
نیوز آب مت حل رشد ارخت سرید مؤلفر اروم مکرون
رتفوع ز س اریرو)
(طول جغت فیوی  ،عتض جغت فیوی
رتبوه زیوا متنوا رم جوا ا را.
تبخیر – تعرق مرجع ساالنه

ار ی م ولت ز ر ش فووو ،من  -مونیی نیز بت م بتآ را
تبخیت -تتتق متجع سوالن سریفوا شرد .محوسربون یر
ر ش ار محرری نررتم فررز ر  CROPWAT.8نجرروم شررد.
مور میتاوم ک ین بیشین امو بتحسد سدسیو  ،برورش
بتحسد مید میت ،ستعت بوا بتحسد میت بت رونی  ،رطوبت
نسب بتحسد ارصد تروبک آفیرو بر صرورن مج روع
سوعون آفیوب برت م ارت مرو تنظریم سر د ار محری
نررتم فررز ر یواشررد بررت م بررتآ را تبخیررت -تتررتق بتحسررد
مید ر میررت ار مررو محوسررب شررد .شرروید م ررئ تررتی
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جدول  .1نتایج ارتباط پارامترهای مکانی با تبخیر – تعرق مرجع ساالنه و نیاز آبی درخت سیب و معادلههای خط
پارامتر

R

R2

معادلۀ خط

تبخیت – تتتق متجع سوالن
نیوز آب متحد لی سید توبسیون (کهنز)
نیوز آب متحد میون سید توبسیون (کهنز)
نیوز آب متحد مویون سید توبسیون (کهنز)
مج وع نیوز آب سید توبسیون (کهنز)
نیوز آب متحد لی سید موییز (را الیشز)
نیوز آب متحد میون سید موییز (را الیشز)
نیوز آب متحد مویون سید موییز (را الیشز)
مج وع نیوز آب سید موییز (را الیشز)

12
11
12
11
11
11
12
11
11

2/80
2/82
2/81
2/82
2/82
2/82
2/81
2/82
2/82

Y=23.469+0.516 Lon-3.541 Lat-0.216 Elv

 :Lonطول جغت فیوی  :Latعتض جغت فیوی  :Elvرتفوع ز س

جهون تتی ر ش مذیتفی شد بت م بتآ را تبخیرت -تترتق
گیو متجع بت سو نو ع مور میتاوم ودی مخیدف ،فرووو،
من  -مونیی ست [ .]26ی ر ش بتمبنروم تتکیبر ز
مور میتارروم فیزیک ر آوت اینررومیک بررد ع شررد سررت،
بهیررتی میشررنهوا محوسررب یرر ر ش توسرر آلرر
ا کور نک [ ]26ر و شد ست.
()1

900
) u 2 (e s  e a
T  273
) Δ  γ(1  0.34u 2

0408 Δ(R n  G)  γ

ETo 

ار یرر ر ب رر  ETOتبخیررت – تتررتق گیررو متجررع
( Rn ،)mm/dayمقررد ر ترروبک خررولص ( )MJ m-2 day-1ار
موشرک گیروا  G ،جتیرون حت رتر خرو T ،MJ
س
میوس اموم او ار رتفوع ا میتم ز س خرو (،)C
زمری (Δ )m/s
 U2ستعت بوا ار رتفوع ا میتم ز سر
º
-1
شید منحنر فشرور بخرور شربوع برو امرو ( γ )Kpa C
عتید سویکت میت ( )es-ea( ،)Kpaº, C-ک بروا فشرور بخرور
شبوع او (.]26[ )Kpa
تعیین نیاز آبی

نیوز آب ب مقد ر آب گفی مر شروا کر بویرد بر صرورن
آبیورم ب زمی ا ا شوا تو گیو برو بیشریتی ترو ن خروا
رشد کتا تولید محصول کنرد [ .]13ر ش زیرت یکر ز
ر شاوم بتآ را نیوز آب ست ک سوزمون فووو ر ور کرتا
ست [ .]6ی ر ش ک ب ر ش ا متحد م مشهور شد ،
بت م گیوارون مجرز بسریور مفیرد سرت .ار ر ش عرتید
گیوا تبخیرت – تترتق گیرو بت سرو عرتید گیروا ار
تبخیت – تتتق گیو متجع محوسب م شوا [.]27
()2
ETc  ETo.Kc

Y=21.739+0.338Lon-1.484Lat-0.023Elv
Y=21.639+0.709Lon-1.185Lat-0.027Elv
Y=31.639+0.555Lon-1.722Lat-0.019Elv
Y=40.639+0.941Lon-1.822Lat-0.119Elv
Y=24.639+0.341Lon-1.422Lat-0.038Elv
Y=25.639+0.988Lon-1.422Lat-0.059Elv
Y=15.639+0.988Lon-1.122Lat-0.119Elv
Y=28.639+0.998Lon-1.322Lat-0.159Elv

اریو

ار ر ب یواشد  Etc ،تبخیت – تترتق
عتید گیوا (بد ن حد)  EToتبخیت – تترتق متجرع
( )mm/dayست.
ار ی م ولت ا چنری نیروز آبر ارخرت سرید ار
مت حل رشرد ز طتیرق تبخیرت تترتق میونسریل ()ETo
عتید گیوا ( )Kcمشخص شد .ر ش مت رول ار تتیری
نیوز آب گیواون سیفوا ز تبخیت -تترتق متجرع ()ETo
ع ول عتید گیوا ( )Kcست .نیروز آبر ارخرت سرید
مونند ات گیو ایگت ز ر م عت ید گیروا  )Kc( 1آن طر
(Kc ،)mm/day

2

ا رۀ رشد تبخیت– تتتق گیو متجع ب است م آید.
مراحل رشد و مقدار ضریب گیاهی درخت سیب

توجموشک س گیو  ،رتفوع گیو سر برتب برو رشرد
گیو تغییت م کند .عتید گیروا یرک گیرو مشرخص ار
ا رۀ رشررد ب ر الیررل تفررو ن تبخیررت – تتررتق ار مت حررل
مخیدف ،تغییت خو اد کتا .ا رۀ رشد گیو ر مر ترو ن بر
س متحد می ویز لی  ،توست میون مویون تقسیم کرتا.
نیوز آب ارخت سید ار متحد ل  2/05ار متحد ا م
سوم ب تتتید  2/72 2/15ست [ .]27جرد ل  2طرول
مت حل رشد ارخت سید ر نشرون مر اارد .ار ارخیرون
خز نکنند مونند سید ،متحد لیر ز نیهروم رکروا ترو
گلاا  ،متحد میون یو توست  ،ز گرلاار ترو بتا شرت
میو متحد مویون یو متحد سوم بتد ز بتا شت ترو آغروز
خز ن رکوا ا بور ارخت رخ م ااد.

1. Crop coefficiens
2. Reference Evapotranspiration
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جدول  .2طول مراحل رشد درختان سیب []21
تاریخ
کشت
سفند

کل
272

مرحلۀ

مرحلۀ

مرحلۀ

مرحلۀ

پایانی

توسعۀ گیاه

میانی

اولیه

62

72

122

22

نتایج و بحث
تبخیر -تعرق گیاه مرجع منطقۀ کشت درختان سیب

عررتیت تبخیررت – تتررتق گیررو متجررع ار منرروطق کشررت
ارخت سید ار شکل  2مشخص شد ست .نیروی نشرون
م ااد بیشیتی میز ن تبخیت – تترتق متجرع سروالن ار
ا رۀ م ولت شد تو بیک ز ا از ر مید میرت ار سرول ،ار
یسیگو اوم س نون ،سبز ر ،کتمرون ،یرزا آبروا  ،یوسروج،
س یتم تهت ن رخ م ااد .ک یتی میز ن تبخیت – تتتق
متجرع سروالن ترو ک یررت ز  1222میدر میرت ار سررول ،ار
یسیگو اوم رابیل ،موکو ،خوم ،فیت زکو بیجور مشواد
م شوا .یسیگو اوم وع شد ار حوشی نو ح بیوبرون
کویتم متکزم منوطق بو عتض جغت فیوی ک یت ار نی ر
جنوب محد اۀ کشت ارخت سید ،تبخیت – تتتق متجرع
بروالتتم ا رنرد .میرز ن تبخیرت – تترتق متجرع سروالن ار
منوطق ش ول شرتق ،محرد اۀ خت سرون رعروم شر ول
بیشیت ز منوطق نی غتب ش ول غتب ست.
لگوم فضوی حوکم بت عتیت تبخیت – تتتق متجع برو
ع ول ر م مردل روروم رتفروع مشرخص شرد سرت .بر
ی منظور نیوی نشون م ااد مؤلف مکون رتفروع ز سر
اریو ار اد نخست س د مؤلف مکون عتض جغت فیروی
بیشیتی سهم ر ار شکلاا تتیی لگوم فضوی تبخیت
– تتتق متجع سوالن بر خروا خیصروص مر اانرد .مهنر
منوطق بو تبخیت – تتتق یکسون ار منوطق کم رتفوع خت سون
رعوم ش ول منوطق نی جنوب کشت سید بو عرتض

جغت فیوی کم ار منوطق کتمرون یرزا مشرواد مر شروا.
منوطق ش ول غت  ،محد ا اوم آذربویجون غتب شرتو
ز گت ش ول متتفع ک یتی میز ن تبخیت – تتتق متجع
سوالن ر ا رند .بنوبت ی  ،مؤلف اوم مکون کورکتا مرؤرتم ار
میز ن تبخیت – تتتق متجرع سروالن لگروم حروکم برت آن
ا رند .لگوم توزیع فضوی تبخیت – تتتق متجرع سروالن ار
شکل  3مشخص شد ست.
برآورد نیاز آبی درخت سیب تابستانۀ گالب کهنز
نیوی بتآ را نیوز آب ارخت سید توبسیون گال کهنرز ار
مت حل مخیدف رشد ن و ار شکل  0مشخص شد سرت.
نیوی نشون ا ا سید توبسیون ریی گال کهنز ط ا رۀ
رشد ن و ک یتی نیوز آب ر ار مت حل آغروزی مویرون
ا شی بیشیتی نیوز آب آن متبوه ب متحد میون رشد
ست .ار متحد آغوزی  ،ک ک یتی نیوز آبر جروا ا را،
میز ن نیوز آب ار بیشیت یسیگو اوم م ولت شد ک یرت ز
 52مید میت ست .ار متحدر میرون میرز ن نیروز آبر ار
بیشیت یسیگو اوم م ولت شد بی  122تو  152مید میرت
بتآ را شد .بترس او نشون ا ا یسریگو ارو منروطق کر
 EToسوالن بیشیتم ا رند ،نیوز آبر بیشریتم نیرز ا رنرد.
میز ن نیوز آبر ارخرت سرید ار یسریگو اروم سر نون،
سبز ر ،کتمون ،یزا تهت ن ار ا مت حل رشرد بریک ز
سویت یسیگو او ب است آمد .ار وع ،منوطق حوشی کرویت
متکررزم نی رر جنرروب محررد اۀ کشررت سررید موننررد
سیوناوم یزا کتمون ،نیوز آب بیشیتم نسبت ب منوطق
متتفع عتضاوم بوالتت ا رند .ار ی منوطق میرز ن نیروز
آب ار متحد میون ب بیک ز  222مید میت ام م رسد.
نیهروی رشرد ارخیرون سرید توبسریون ،
مت حل آغوزی
تقتیبوً نیوز آب ک یت یکسون ا رند.

شکل  .2تبخیر – تعرق مرجع ساالنه در ایستگاههای منتخب مناطق زیر کشت درخت سیب در ایران (منبع :نگارندگان)1936 ،
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شکل  .9الگوی فضایی تبخیر – تعرق مرجع ساالنه در مناطق زیر کشت درخت سیب در ایران (منبع :نگارندگان)1936 ،

شکل  .4نیاز آبی درخت سیب تابستانۀ گالب کهنز در مراحل مختلف رشد و نمو در ایستگاههای منتخب مناطق زیر کشت سیب (منبع:
نگارندگان)1936 ،

لگوم توزیع فضوی نیوز آب متحد آغوزی ارخرت سرید
توبسیون گال کهنز ار شکل  5مشخص شد ست .ار متحد
آغوزی رشد بخک بزرگ ز منوطق کشت سید ب  02ترو 62
مید میت آ نیوز ا را .لگوم فضوی حوکم برت یر متحدر ز
رشد ارخت سید نشون م ااد منوطق ز ا من اوم جنروب
لبتز ار سیون س نون منوطق نی غتب جنوب خت سرون
رعوم منوطق ز سیوناوم کتمون یزا ،بیشریتی میرز ن
لبرتز
نیوز آب ر ا رند .ار منوطق متتفع ز گت  ،ش ول غت
میون ک یتی نیوز آب مشواد م شوا.
لگوم توزیع فضروی متحدر میرون رشرد ارخرت سرید
ریی گال کهنز ار شرکل  6مشرخص شرد سرت .متحدر
میون رشرد ارخیرون سرید نسربت بر ایگرت مت حرل رشرد
بیشیتی نیوز آب ر الزم ا را .منوطق شر ول شرتق حوشری
کویت متکزم ،س نون ا من اوم ا خد ز گت جنروب نیروز

آب بیشیتم نسبت ب ایگت منوطق ا رند .توزیرع نیروز آبر ز
 122مید میت ار منوطق ش ول غتب منروطق متتفرع نی ر
غتب آغوز شد ب تدری بو کواک رتفوع عتض جغت فیروی
ب  222مید میت ار منوطق جنوب ش ول شتو م رسد.
توزیع فضوی متحد مویون رشرد ارخرت سرید توبسریون
گال کهنز ار شکل  6مشخص شد ست .نیوز آبر ارخیرون
سید ار ی متحد ز رشد ب صورن تدریج کواک م یوبرد،
ب طورم ک ار یل موییز بو شرت ع خرز ن ،نیروز آبر میوورف
م شوا .منوطق ش ول غت منوطق ز گت متتفع ،ک یرتی
میز ن نیوز آب ار منوطق کرم رتفروع شر ول شرتق مجرو ر
منوطق متکزم بیشیتی نیوز آب جروا ا را .ار یر متحدر
بخکاوم زیوام ز من ق کشت سید  31ترو  77میدر میرت
نیوز آب ر ا رند.
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شکل  .5الگوی فضایی توزیع نیاز آبی مرحلۀ آغازین رشد درخت سیب تابستانۀ گالب کهنز در مناطق زیر کشت سیب در ایران (منبع:
نگارندگان)1936 ،

شکل  .6الگوی فضایی توزیع نیاز آبی مرحلۀ میانی (شکل سمت راست) و مرحلۀ نهایی رشد (شکل سمت چپ) رشد درخت سیب
تابستانۀ گالب کهنز در مناطق زیر کشت سیب در ایران (منبع :نگارندگان)1936 ،

برآورد نیاز آبی درخت سیب دیررس یا پاییزه ،واریتۀ رد
دلیشز

نیوی بتآ را نیوز آبر ارخرت سرید مروییزۀ را الیشرز ار
یسیگو اوم منیخد منوطق زیرت کشرت ارخرت سرید ار
یت ن ار شکل  7مشخص شد ست .ار نگو نخست کرومالً
مشخص ست ک ریی اوم ایتر یو موییز بیشیتی نیوز

آبر ر نسرربت بر رییر ز ار ا رنررد .ارخیررون سررید
ایتر ب الیل طول فصل رشد طوالن تت امزمرون ن رو
میو بو یوم گتم سول ،بیشیتی نیوز آبر ر ا رنرد .ار یر
ریی نیرز موننرد رییر ز ار  ،بیشریتی نیروز آبر ار
متحد میون رشد ن رو ک یرتی نیروز آبر ار مت حرل
آغوزی مویون ست.

شکل  .1نیاز آبی مراحل رشد و نمو درخت سیب دیررس یا پاییزه ،واریتۀ رد دلیشز در ایستگاههای منتخب مناطق زیر کشت سیب
(منبع :نگارندگان)1936 ،
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توزیع فضوی نیوز آب متحد آغوزی ارخت سرید مروییزۀ
را الیشز ار شکل  8مشخص شد ست .ار ی متحدر نیروز
آب ز 52تو  220مید میت ب تتتید بت م منوطق برو نیروز آبر
کم زیوا میغیت ست .منوطق ش ول شتق ،ا من اوم جنروب
لبتز ار من ق س نون تهت ن ،نی جنروب من قر کشرت
سید ار منوطق کتمون یرزا اشرتاروم حوشری منروطق
متتفع ز گت  ،منوطق بو نیوز آب زیوا برت م کشرت محسرو
م شوند .ار متحد آغوزی رشد ن و بخک بزرگ ز منروطق
کشت سید نیوز آب بی  85تو  111مید میت ر ا رند.
توزیع فضوی نیوز آب متحد میون رشد ارخت سرید
موییزۀ را الیشز ار شکل  8مشرخص شرد سرت .لگروم
فضوی ی متحد ز عومرل رتفروع ز سر اریرو تبتیرت
بیشیت مر کنرد .توزیرع مکرون نیروز آبر ز مقروایت 125
آذربویجرون ترو 210
مید میت ار منوطق متتفرع ز گرت
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مید میت ار منوطق کم رتفوع خت سرون منروطق کتمرون
یزا میغیت ست .م تو ن بیون کرتا کر یر عومرل رتفروع
ست ک میز ن نیوز آب ر تتیی م کند ،ب طور ن ونر ار
من ق آذربویجون بو نیوز آب ک یت نسبت ب ایگرت منروطق
کشور ،ار اشتاوم طت ف اریوه ر می نیوز آب بیشریت
ز منوطق طت ف مشواد م شوا .ار متحدر میرون رشرد
ارخت سید بخک زیوام ز منوطق کشت سید ،نیوز آبر
بی  112تو  225مید میرت ر ا رنرد .لگروم فضروی یر
متحد بیشیت ز عومل رتفوع ز س اریو تبتیت م کند.
توزیع فضوی متحد نهوی رشد ارخت سید موییزۀ را
الیشز ار شکل  1مشخص شد ست .ار ی متحدر نیروز
آب ز  58تو  163مید میت میغیت ست .مونند ایگت مت حل
رشد ار ی متحد نیز عومل رتفوع ز س اریرو عرتض
جغت فیوی ار یجوا ی لگوم فضوی تیریت مه ا رند.

شکل  .8الگوی فضایی توزیع نیاز آبی مرحلۀ آغازین (شکل سمت راست) و مرحلۀ میانی رشد (شکل سمت چپ) درخت سیب دیررس یا
پاییزه ،واریتۀ رد دلیشز در مناطق زیر کشت سیب در ایران (منبع :نگارندگان)1936 ،

شکل  .3الگوی فضایی توزیع نیاز آبی مرحلۀ نهایی درخت سیب پاییزۀ رد دلیشز در مناطق زیر کشت سیب در ایران (منبع :نگارندگان،
)1936

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1931

158
مجموع نیاز آبی درختان سیب تابستتانۀ گتالب کهنتز و
پاییزۀ رد دلیشز

نیوی لی نشون م ااد ریی ایرتر را الیشرز نیروز آبر
بیشیتم نسبت ب ریی ز ار گال کهنرز ا را ،بر طرورم
ک مج وع نیوز آب بت م ارخرت سرید مروییزۀ را الیشرز ار
نقوط ز منوطق کشت ارخت سید ار یت ن ،تو بریک ز 622
مید میت ام مشواد م شوا .ار ریی سید توبسریون گرال
کهنز مج وع نیوز آب ار بیشیتی مقد ر ب  022میدر میرت
ار ک یتی میز ن ب  222مید میت م رسد.
توزیع فضوی مج روع نیروز آبر ارخرت سرید توبسریون
گال کهنز ار شکل  12مشخص شرد سرت .لگروم توزیرع
مکون ز عومل رتفروع عرتض جغت فیروی تیریتمرذیت بروا
لگرروم نهرروی ر شررکل ا ا سررت .منرروطق مخیدررف کشررت

ارخیون ز ار یو توبسیون ز  165مید میت ار عتضاوم بروال
تو  368مید میت ار نرو ح برو عرتض جغت فیروی مرویی ترت
کم رتفوع میغیت ست .منوطق غت خت سرون رعروم نرو ح
جنوب رشی کو لبتز نقوط ز یزا کتمون ،بیشریتی نیروز
آب ر ا رند .توزیع فضوی مج وع نیروز آبر سرید مروییزۀ را
الیشز ار شکل  12مشرخص شرد سرت .نیروز آبر ار یر
ریی ز  256مید میت ار ک یتی مقد ر تو  1286میدر میرت
ار بیشیتی شت ی توزیع شرد سرت .مج روع نیروز آبر ار
بخکاوم زیوام ز منوطق کشت ارخت سید موییزۀ ایتر
ز  522تو  722مید میت ار نوسرون سرت .بیشریتی مج روع
نیوز آب ارخت سید موییزۀ را الیشرز بر منروطق خت سرون،
س نون منوطق کتمون یزا محد ا ست.

شکل  .11الگوی فضایی مجموع نیاز آبی دورۀ رشد درخت سیب تابستانۀ گالب کهنز (شکل سمت راست) و سیب پاییزۀ رد دلیشز (شکل
سمت چپ) در مناطق زیر کشت سیب در ایران (منبع :نگارندگان)1936 ،
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 مهمتتی ر اکور ار، سوزگور مینوسد بو تو ن ودی ات من ق
مدیتیت منوبع آب تولید محصرول سرید ار آینرد خو ارد
 نیرروی اسرریو رااوم یرر تحقیررق ار ک ررک برر.برروا
 تریمی،تص یمسوزماو بت م مردیتیت سیسریماروم آبیرورم
بهین نیوز آب ار بوغاو سید ا چنی مدیتیت بهیرت منروبع
. ا یت ا را، آب
نیوی م ولت حوعت ز نظت رایوفت لگوم فضوی نیوز آبر
] ر م نیوز آبر15[ ا سو بو م ولتون فالح وولهتم ح دم
]17[ کشت زعفت ن ار سیون صفهون ح دم ا کرور نک
 تتتق متجع ار شر ول شرتق یرت ن کرورتم-ر م تبخیت
 آنهرو.] ار رزیوب تبخیت – تتتق متجع یت ن سرت22[ آاون
تیریت شت ی مکون ب خصوص مؤلف رتفروع ز سر اریرو ار
یجرروا لگرروم فضرروی تبخیررت – تتررتق متجررع نیرروز آب ر ر
بو ا یت ا نسریند کر نیروی بر اسرتآمرد ز یر تحقیرق
 نیوی م ولتر،  ا چنی.تیییدکنندۀ نیوی محققون ایگت ست
] بت م تتیی نیروز22[ حوعت بو نیوی م ولت ش ا کور نک
 ا ن ر ر غن ر، کیررون، ذرن،آب ر محصرروالن ع رردۀ گنرردم
 یشرون برتآ را نیروز آبر برو ک رک.هغندروند م وبقرت ا را
سومون طالعون جغت فیروی مور میتاروم ودی ر ر ار ر ور
لگوم فضوی ار مدیتیت منروبع آبر بو ا یرت ا نسریند کر
.نیوی ب اسرتآمرد ز تحقیرق حوعرت آن ر تیییرد مر کنرد
–  تدفیق سومون طالعون جغت فیوی ر ش فووو من، بنوبت ی
مونیی م تو ند ر ش منوسب بت م مدیتیت منوبع آب بوشد
.ز آن ار بتآ را نیوز آب منوطق مخیدف سیفوا شوا
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