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چکیده

مهای گرم و مرطوب با بارش نس و دایز اتب ینغ قطانم ای
برنج ( )Oryza sativa Lیکی از محصوالت زراعی است که در اقلی 

به یا
آ زا ببببب ببببب

بترین منطقه برای کشت این محصول استانه م روشک یلامش یا یییی یییییباش .د د روظنم نیدب ر نیا     
سطحی و زیر زمینی قابلیت کشت دارد .مناس 
پژوهش تالش شده است که میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در مراحل مختلف رشد (می تا آگوست) در سه استان گ و ناردنزام ،نالی

ناتسلگ    

بدست آید .در ابتدا میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایس اگت هههه  بختنم یا ب  هدافتسا ا ا شور ز نمنپ وئاف ام ـ ن شور نیرتهب ناونع هب ثیت       

   

استاندارد محاسبه تبخیر و تعرق ،محاسبه و سپس با حاصلضرب ضریب گیاهی گیاه برنج در مقادیر تبخیر و تع و ریخبت رادقم ،عجرم هایگ قر    
تعرق گیاه برنج در مراحل مختلف رشد بدست آمد .نتایج نشان میدهد که بیشینه میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در مرحله میانی و کمینه آن در
مرحله پایانی رشد تجربه میشود (به استثنای ایستگاه منجیل) ،در بیشتر ایستگاههای منتخ و ریخبت ،ب د جنرب هایگ قرعت ر ینایم هلحرم  دشر    

    

یدهد .به طور کل قرعت و ریخبت نازیم ی     
(ژوئن و جوالی) در حدود  65تا  70درصد از کل تبخیر و تعرق این محصول را به خود اختصاص م 
برنج در تمام مراحل رشد از شرق منطقه (ایستگاه مراوه تپه) به سمت غرب (ایستگاه آستارا) به استثنای ایستگاه منجیل کاهش مییابد ،در مقابل
یکند به طوری که در ایستگاههای مراوه تپه و گرگ نازیم نا   
میزان بارش در دوره رشد این محصول از شرق به غرب ،روندی افزایشی را طی م 
بارش به ترتیب در حدود  9و  20درصد از نیاز آبی این محصول را تامین کند در حالی که در بیشتر ایس اگت هههه رد نالیگ و ناردنزام ناتسا یا
حدود  03تا  50درصد نیاز آبی این محصول از طریق بارش قابل تامین است.

واژگان کلیدی :تبخیر و تعرق ،پنمن مانتیث ،برنج ،استان های شمالی.

( -1نویسنده مسئول)  elham64ir@yahoo.comو st.e.modiri@iauamol.ac.ir
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مقدمه
برنج( )Oryza sativa Lغذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان اس  ت ( (.)Roy et al, 2011& Thakur et al, 2014
بیشترین تولید محصول در دنیا پس از ذرت و بیشترین سطح زیر کشت پس از گندم به برنج اختصاص یافته است ت
ت
( .)Cavada et al 2014& FAO, 2016در حال حاضر قاره آسیا در حدود  ۹۰درصد بر یم دیلوت ار ایند جن

نک ددددد دددددد

( .)Kudo et al, 2014نیاز به برنج با توجه به سهم آن در سبد غذایی در کشورهای در ح زفا هب ور هعسوت لا ا شی    
است .یافتههای علمی نشان میدهد به منظور تامین تقاضای روزافزون برنج در قرن حاضر ،تولید برنج در جه رد نا
سال  25 02باید به میزان  70درصد افزایش یابد .مطابق پیشبینی های صورت گرفته ،در پاسخ به رش  تیعمج د تا    
سال  ۲۰۵۰به منظور تامین نیاز غذایی مردم جهان می بایست افزایش عملکردی حدود  ٪۴.۲در هر سال رشد داش هت
باشد (.)Fei and Shao-Bing, 2017
ی مرطوببب
اقلیم مناسب کشت برنج ،عرض جغرافیائی  45درجه شمالی تا  45درجه جنوبی است و عموما در ن حاو ی ی
استوایی ،و شرایط نسبتًاًا گرم و مرطوب رشد بهتری دارد .نور و رطوبت از جمله عوامل مهم در مرحل هب یهدلگ ه    
شمار می رود .دمای کمتر از  41- 13و یا بیشتر از  40درجه سلسیوس آب آبی  دنیارف رب یرا ر یفنم ریثات نآ دش      
میگذارد .برنج نیاز آبی باالیی دارد و عمدتا به صورت غرقابی کشت میشود ،ام د ا ررر من ك یقطا هه ههه می از ننن بارن گد ییی
سالیانه به  057میلیمتر میرسد میتوان آن را به صورت دیم نیز کشت نمود (اخوت و وکیلی6 37 1 ،؛ محم ،یگیب د   
 .)6931نیاز برنج به آب در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی به حدی است ک دودح یزیچ ه    

 ۸۰درص لک د   

منابع آب کشاورزی آسیا را به خود اختصاص داده است ( .)Sedaghat et al, 2015سطح زیر کشت بر ناریا رد جن   
در حدود  ۶۰۰۰۰هکتار می باشد ( .)IRRI, 2016از نظر سطح زیر کشت محصوالت زراعی در کش هبتر جنرب ،رو    
دوم را پس از گندم به خود اختصاص داده است .جنوب دریای مازندران یکی از مناطق مهم و مستعد کشت برنج به
شمار می رود به طوریکه  ۷۰درصد برنج تولید شده کشور در استان های شمالی به ویژه دو استان مازندران و گیالن
کشت می شود (.)Amiri Larijani et al, 2011
از سویی دیگر بنا به گزارش هیات بین دولی تغییرات اقلیمی ( )IPCCدر سال  ۲۰۰۷درج ارح ه ر یط ت    

 ۲۵ساال

گذشته به صورت فزاینده ای افزایش یافته است .مطابق پیش بینی این پنل درجه حرارت می تواند به طور متوسط تا
 ۳درجه تا سال  ۲۱۰۰افزایش یابد؛ اثرات ناشی از این پدیده بر تغییرات اقلیمی و ایجاد جریان های حدی در برخی
مناطق قابل مشاهده است این افزایش درجه حرارت و تغییر در میزان بارش بر سیستم های تولید کشاورزی به ویژه
تولید برنج نیز موثر خواهد بود به طوریکه ممکن است موجب کاهش عملکرد محصول و افزایش نیاز آب هایگ رد ی   
شود ( .)Wassman et al, 2010& Sim et al, 2012نیاز آبی وابسته به تبخیر و تعرق است در واقع میزان آب م درو
یش .دو
نیاز برای جبران تبخیر و تعرق گیاه با عنوان نیاز آبی در گیاه شناخته م 

پارامتره هلمج زا( ییاوه و بآ یا    

تابش ،دمای هوا ،رطوبت و سرعت باد) ،محصول (گونههای گیاهی ،رقم و مرحل و )دشر ه یدم ر رد ت

زا( هعرزم    

جمله شوری خاک ،مواد آلی کم ،محدودیت در مصرف کودها ،عدم کنترل آف امیب و تا ر هلمج زا )هریغ و اه ی      
مواردی است که بر میزان تبخیر و تعرق موثر است ( .)Allen et al, 1998کمتر از  ۵درصد از کل آب مورد نیاز گیاه
یشود ،صرف تشکیل اندامهای گیاهی شده و  ۹۵درص زا هدنام یقاب د قیرط     
برنج که عمدتا توسط ریشه جذب م 
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یشود (هادیان و قربان نژاد  .) ۱۳۸۹بررسی تغییرات نیاز آبی اراضی شالیزاری
تبخیر و تعرق از دسترس گیاه خارج م 
در سریالنکا ناشی از تغییر اقلیم ،افزایش  ۱۳تا  ۲۳درصدی نیاز آب آبیاری تح شن ار فلتخم یاه ویرانس ت ان      
یدهد ( .)De Silva et al, 2007از طرفی افزایش تبخیر و تعرق در نتیجه اف شیاز
م

 تسا نکمم امد س بب

رییغت       

فیزیولوژیکی گیاه و کاهش دوره رشد شود که نتیجه آن کاهش تعداد روزهای آبی و یناچ تفن یزرد( تسا یرا   
    

یتوان قت و یلصف ییاجباج رب د و رثا یعارز می   
یدهد افزایش دما م 
همکاران .) ۱۳۹۵ ،بررسیها همچنین نشان م 

بگذارد ،اگرچه تغییر اقلیم بر عملکرد برنج و نیاز آبیاری موثر است ولی کشاورزان با تغییر ات  ر باختنا ،تشک خی     
     

ارقام با طول مدت کشت متفاوت یا تغییر تناوب زراعی میتوانند تا ح دنهد قباطت میلقا رییغت اب ار تشک ید

( .)Wassmann and Dobermann, 2007تاخیر در کاشت نشا در شمال غرب هند منجر ب  ریخبت شهاک ه ووو وووو تعرق
یتواند به عنوان یک راهکار مدیریتی م هدافتسا درو   
برنج از  ۸۰۰تا  ۵۵۰میلیمتر گردید این روش در برخی مناطق م 
قرار گیرد ( .)Hira and Khera, 2000& Kinger et al, 2014شیدائیان و همکاران (  ) ۱۳۹۳نیز با بررسی ت یغت ریثا یر   
اقلیم بر نیاز خالص آبیاری وعملکرد محصول برنج گزارش کردند ،افزایش دما وکاهش بارندگی ناشی از پدیده تغییر
اقلیم بر نیاز واقعی آب مصرفی برنج ،تاثیرگذار بوده و منجر به افزایش آن در سال های آتی خواهد شد.
حفظ و بهبود عملکرد برنج مستلزم شناخت و تطابق با چالش های زیس نهپ .تسا یطیحم ت هه هه هههههبن تالوصحم ید   
کشاورزی از جمله روش هایی است که به منظور شناسایی تغییرات عملکردی و عوامل محدود کننده بر رش هایگ د   
( ،)Caldiz et al, 2002& Williams et al, 2008بهین یدم ندرک ه ر د یعارز تی ر  قطانم  ((((( ((((((،)Seppelt et al, 2001
مقایسه روند تولید ( )Geerts et al, 2006& Arya et al, 2010و اثرات آنالیز تغییرات اقلیم بر کش  یزروا ( ( Fischer

یشود .شبیهسازی کشت با استفاده از دادهه بآ تدم ینالوط یا
 )et al, 2005استفاده م 

ه و و اب هسیاقم رد ییا       

یدهد ،در این
یتری از پتانسیل عملکرد و عملکرد در شرایط محدودیت آب نشان م 
دادههای کوتاهمدت ،برآورد قو 
یگیر زا هدافتسا هکیلاحرد .د   
روش اثر دامنه حرارتی ،تابش خورشید و بارندگیهای زیاد نیز مورد بررسی قر م را یی یی
مدلهای محصول نیاز به داده های مکانی خاص ،به ویژه دادههای مرتبط با تاریخ کاشت ،جمعیت گی و کاخ ،یها
آب و هوا دارد که ممکن است همه موارد جهت بررسی در دس  دشابن سرت (( ((( Ramires- Villegas and Challinor,

 .)2012 & Van Ittersum et al, 2013با توجه به نقش عوامل محیطی و اقلیمی در توسعه کشت محصوالت زراعی
و ارائه راهکار مناسب مدیریت زراعی ،این پژوهش با ارزیابی دادههای طوالنی م اتسا رد ییاوه و بآ تد ننن ننننه یا
یپردازد.
شمالی به ویژه عوامل موثر بر نیاز آبی برنج ،به معرفی و شناسای مناطق مستعد کشت این محصول م 
داده و روش
چهار روش برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع (روش بالنی کریدل ،روش تابشی ،روش تش و ریخبت ت

شور   

شهای فوق الذکر بر مبنای دادههای اقلیم تسد رد ی ر و س
پنمن) در نظر گرفته شده است ( .)Allen et al,1998رو 
دقت در تعیین نیاز آبی گیاه (تبخیر و تعرق) ارائه گردیده است (.)Doorenbos and Pruitt,1977
شهای محاسبه تبخیر و تعرق گی ،عجرم ها
در بین تمامی رو 

ناونع هب ثیتنام ـ نمنپ وئاف شور

یرتهب ن شور     

   

استاندارد محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع ( )ET0پیشنهاد شده است .این روش سازگار برای همه مناطق و اقلیمها
یباشد ( Allen et al,1998 ;Summer and Jacobs,2005 ;Hargreaves,1994 ;Bakhtiari et al,2011; Steduto et
م

 564فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

 .)al, 2012; Tian and Martinez, 2012; Kulkarni et al, 2015; Feng et al, 2016در ای و ریخبت شور ن

قرعت    

یشود ( Doorenbos and
گیاه مرجع را برای دورههای  01یا  30روزه با استفاده از دادههای میانگین اقلیمی استفاده م 
 .)Pruitt,1977این روش هم در گام زم هنازور ینا    ( Liu et .1997;Garcia et al. 2004; Temesgen et al. 2005

 )alو هم در گامهای زمانی ماهانه قاب  ارجا ل ا تس    

( ،)Allen et al. 1998; McVicar et al. 2005, 2007البت رد ه

گامهای زمانی روزانه باید کالیبره شود .به همین دلیل معموال در ب زا ه هه ینامز یا     01روزه ی  نیا زا هناهام ا ر شو    
یکنند.
استفاده م 
یمتر تشت و    
شهای فیزیکی دیگر ا  ،ززز قبی سیال ل یی یی
نتایج روش فائو پنمن ـ مانتیث دارای دقت زیادی نسبت به رو ش
شهای تجربی دیگر برای محاسبه تبخیر و 
تبخیر کالس  Aاست ( .)Kulkarni et al,2015در حقیقت استفاده از رو 
تعرق ،فقط به دلیل نبود تمامی پارامترهای مورد نیاز روش فائو پنمن ـ مانتیث در من تسا فلتخم قطا    

(Feng et

).al,2016; Tian and Martinez, 2012
یشود:
برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش فائو پنمن مانتیث از رابطه زیر استفاده م 
900
) u (e −ea
� T+273 2

�0.408∆(Rn −�)+

) ∆+�(1+0.34u2

= ET0

 = ET0تبخير و تعرق گياه مرجع ()mm/day

یآید.
∆ = شیب منحنی فشار بخار آب ( )KPaC-1که از رابطه زیر بدست م 

])2504 exp[17.27 𝑇𝑇 ÷ (𝑇𝑇 + 237.3

(𝑇𝑇 + 237.3)2

 =Tدمای هوا بر حسب درجه سلیسیوس

=∆

یآید.
 =Rnتابش خالص در سطح پوشش گیاهی ( )MJm-2d-1که از رابطه زیر بدست م 

) R n= 0.77(0.25 + 0.50n ÷ N)R a − 2.45 × 10−9 (0.9n ÷ N + 0.1)(0.34 − 0.14√ea)(Tkx 4 + Tkn4

  

 =nتعداد ساعات آفتابی و  Nحداکثر ساعات ممکن آفتاب که برای م و اه ها غج فلتخم یاه ضرع ر زا ییایفا    
جداول مخصوص قابل حصول است.

 =Raتابش زمین تاب بر حسب .MJm-2d-1
با توجه به اینکه در ایستگاه های هواشناس رب داب تعرس ی بسح

عافترا رد و تان          01متر نیمز حطس زا ی    

اندازهگیری میشود ،ابتدا واحد مقادیر سرعت باد از نات ،به متر بر ثانیه تب  هدافتسا اب سپس و لید ا ر ز ا یز هطب ر
سرعت باد از ارتفاع  01متری به ارتفاع  2متری تبدیل گردید.
در رابطه فوق u2 :سرعت باد در ارتفاع دو متری از سطح زمین بر حسب متر بر ثانیه،

𝟕𝟖𝟒.

)𝟐𝟒𝑳𝒏(𝟔𝟕.𝟖𝒛−𝟓.

 = Uzسرعت باد در ارتفاع  zاز سطح زمین بر حسب متر بر ثانیه.
یشود).
 = Zارتفاع اندازهگیری باد (در ایستگاه های سینوپتیک سرعت باد در ارتفاع  01متری اندازهگیری م 

    

𝒛𝒖 = 𝟐𝒖
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محاسبه ضریب گیاهی
ضریب گیاهی از ضرب ضریب گونه گیاهی مورد نظر در تبخیر و تعرق گیاه مرجع بدست میآی و ریخبت .د

قرعت    

گیاه مرجع با استفاده از روش فائو پنمن مانتیث که مقادیر آن ،تحت تاثیر پارامترهای جوی است حاصل می شود .در
حالی که عالوه بر پارامترهای جوی ،چهار عامل ارتفاع گونه گیاهی زراعی ،مقدار آلبدو ،مقاومت تاج پوشش گیاهی
و تبخیر از سطح خاک نیز بر میزان تبخیر و تعرق گونههای گیاهی اثر گذار است ک و ریخبت زا ار نآ ه
مرجع متمایز می سازد (.)Allen et al,1998:89,90

هایگ قرعت     

ETc = Kc ×ET0

 = ETcتبخیر و تعرق گیاه مورد نظر (میلی متر در روز)،
 = Kcضریب گیاه مورد نظر (واحد ندارد)،
 = ET0تبخیر و تعرق گیاه مرجع(میلی متر در روز).
منطقه مورد مطالعه برای بررسی بررسی میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج شامل ایس اگت ه هه هس کیتپونیس بختنم یا

   

یباشد .موقعیت ایستگاههای منتخب منطقه مورد مطالع لودج رد ه    1و ش لک
استان گیالن ،مازندران و گلستان م 

1

نشان داده شده است.

شکل  :1موقعیت ایستگاه های منتخب منطقه مورد مطالعه
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جدول  :1مختصات ایستگاههای منطقه مورد مطالعه
نام ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتف بسح رب عا

     

متر

دوره آماری

آستارا

51

48

22

38

- 21 /1

6 98 1 - 71 20

بندر انزلی

27

49

29

37

- 23 /6

 71 20ـ 1952

رشت

37

49

19

37

-8/6

6 95 1 - 71 20

منجیل

25

49

44

36

338 /3

1993 - 71 20

رامسر

40

50

54

36

-02

6 95 1 - 71 20

نوشهر

30

51

36 93

-02/9

977 1 - 71 20

قائم شهر

46

52

27

36

41/7

984 1 – 71 20

آالشت

51

52

05

36

1805

2003 71 20

سیاه بیشه

18

51

15

36

1855 /4

1999 - 71 20

گرگان

24

54

مراوه تپه

55 57

54

36

54

37

954 1 - 71 20

0

1993 - 71 20

460

روش
در پژوهش حاضر در ابتدا مقادیر تبخیر و تعرق گیاه مرجع را در ایستگاه های منتخب نیمه شمالی کشور محاس و هب
لضرب ضرایب گیاهی گیاه برنج در مراحل مختلف رشد در مقادیر تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،تبخیر و
سپس با حاص 
تعرق گیاه برنج محاسبه گردید .مقدار ضریب گیاهی در مراحل اولیه رشد گیاه برنج در اقلیم های نیم ات بوطرم ه    
مرطوب با سرعت باد مالیم تا متوسط ( 1/ 05در ایستگاه منجیل که دارای میانگین سرعت باد  7تا  01متر هیناث رب     
است ،ضریب گیاهی آن  1/ 15است) و در مراحل میانی و پایانی رشد به ترتیب  1/02و  0/ 75م  دشاب ی (( ((( Allen et

( )al,1998جدول  .)2متوسط ماهانه سرعت باد در مراحل مختلف رشد گیاه برنج در بیشتر ایستگاه های منتخب

1

تا  2متر بر ثانیه (به استثنای ایستگاه منجیل که در حدود  7تا  01متر بر ثانیه) است که می توان وض هب یوج تیع    
لحاظ شرایط بادی را آرام تا متوسط دانست.
جدول  :2طبقهبندی کلی سرعت باد ماهانه ()Allen et al,1998:63
میانگین ماهانه سرعت باد در ارتفاع  2متری از سطح زمین

وض تعرس تیع     
ب اد

کمتر از  1متر بر ثانیه

مالیم یا سبک

 1تا  3متر بر ثانیه

مالیم تا متوسط

 3تا  5متر بر ثانیه

متوسط تا قوی

بیشتر از  5متر بر ثانیه

خیلی قوی

جدول  :3مقادیر تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در ایستگاه های منتخب بر حسب میلی متر در روز
نام ایستگاه

تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع بر حسب میلی متر در روز
می

مجموع تبخیر و تعرق گیاه مرجع در کل طول دوره رشد بر حس یلیم ب   

آگوست

متر
487 /6

ژوئن

جوالی

آستارا

3/ 33

4/ 06

4/ 45

4/20

بندر انزلی

3/ 35

4/ 15

4/ 52

4/ 12

رشت

3/93

3/ 92

4/61

منجیل

4/3

496 / 19
484 / 95

6/ 92

9/ 38

01/93

9/ 68

08 11/ 79

رامسر

2/ 96

3/ 47

3/ 54

3/ 36

409 / 76

نوشهر

3/ 57

3/ 98

4/ 22

3/39

482 / 72

قائم شهر

3/ 66

3/ 96

4/ 08

3/ 89

479 / 33

آالشت

3/ 40

4/ 31

4/ 25

4/ 69

511 / 84

سیاه بیشه

3/ 08

3/ 69

3/ 58

3/ 77

434 / 03

5/ 34

گرگان

4/ 31

مراوه تپه

5/ 04

6

5/ 15

3/ 66

566 / 92

6/ 24

6/ 29

724 / 67
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جدول  3مقادیر تبخیر و تعرق گیاه مرجع در طول دوره رشد گیاه برنج (می تا آگوست) را در ایستگاهه بختنم یا   
یشود بیشینه میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه منجیل با
یدهد .همانطور که مشاهده م 
شمال کشور نشان م 
 09 11میلی متر قابل مشاهده است .میزان تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع در این ایستگاه در مرحله میانی (ژوئ و ن
جوالی) و پایانی رشد (آگوست) در حدود  01میلی متر و در مرحله اولیه رشد (می) در حدود  7میل .تسا رتم ی    
علت اصلی افزایش تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه منجیل نسبت به سایر ایستگاهها به دلیل افزایش سرعت باد
(میانگین  7تا  01متر بر ثانیه) در این منطقه است .بعد از ایستگاه منجیل ،ایستگاه مراوه تپه و سپس گرگان به ترتیب
یشود .در مقابل کمینه میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع اب رسمار هاگتسیا رد     410
با  725و  567میلی متر تجربه م 
یمتر و سپس در ایستگاه سیاه بیشه با  434میلی متر قابل مشاهده است .در سایر ایس اگت ه هه زا زین ا   
میل 

 484تا 512

یمتر متفاوت است.
میل 
در صورتی که ماه می را مرحله اولیه رش نوگ هلحرم نیا رد( د هههه هههههه ابیرقت یهایگ یا      01درص مز حطس د ییی یییین را
یپوشانند) و ماههای ژوئن و جوالی ،مراحل میانی رشد (پوشش کامل موثر گیاه بدس و هدمآ ت ارف غولب نارود     
م
گها و افتادن آنها یا رسیدگی گل آذین همراه اس هام و )ت   
رسیده به طوری که اغلب با شروع زرد شدن یا پیری بر 
آگوست را مرحله پایانی رشد (از مرحله بلوغ تا برداشت محصول یا پیری کامل یا ریزش تم  اه گرب ما را شا لم     
میشود) تعریف کنیم؛ در این صورت مقادیر واقعی تبخیر و تعرق گیاه برنج در ایستگاههای منتخب شمال کشور به
یباشد .همانطور که در جدول  4قابل مشاهده است میزان تبخیر رد جنرب هایگ قرعت و 
شرح جدول  4و شکل  2م 
مرحله انتهایی رشد در تمامی ایستگاههای منتخب ،کمتر از مرحله اولیه رشد است .در مقابل ،در مرحله میانی رش ،د

  

تمام ایستگاه ها بیشینه میزان تبخیر و تعرق (حدود  3برابر) را به خود اختصاص داده اند .همچنین ب وط ه ر زا یلک 
شرق ایستگاه های منتخب (مراوه تپه) به سمت ایستگاه های غربی(آستارا) از میزان تبخیر نرب هایگ قرعت و  ججججججججج (به
استثنای ایستگاه منجیل) کاسته می شود.

جدول  :4تبخیر و تعرق گیاه برنج در مراحل مختلف رشد بر حسب میلی متر

نام ایستگاه

می
(مرحله اولیه)

ژوئن و جوالی
(مرحله میانی)

آگوست
(مرحله پایانی)

مجموع در کل دوره رشد

آستارا

801

113

39

215

بندر انزلی

901

713

69

225

رشت

011

296

001

605

منجیل

742

427

26 2

1232

رامسر

69

752

78

134

نوشهر

611

003

قائم شهر

805

91

911

294

90

405

آالشت

011

313

901

335

سیاه بیشه

001

267

88

454

گرگان

041

384

85

0 16

مراوه تپه

164

844

641

857
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شکل  3پهنهبندی مقادیر تبخیر و تعرق گیاه برنج در مرحله اولیه (الف) مرحله میانی (ب) ،مرحله انتهایی (پ) و کل
یدهد .همانطور که قابل
دوره رشد (ت) را در ایستگاههای منتخب شمال کشور (گیالن ،مازندران و گلستان) نشان م 
مشاهده است میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در تمامی ایستگاهها در مرحله پایانی کمتر (شکل پ) و در مرحله میانی
بیشتر (شکل ب) و به طور کلی در تمامی ایستگاهها (به استثنای ایستگاه منجیل) مجموع تبخیر و تعرق گیاه برنج در
کل طول دوره رشد از سمت ایستگاههای شرقی (ایستگاه مراوه تپه) به سمت ایستگاهه )اراتسآ هاگتسیا( یبرغ یا     
ییابد.
کاهش م 

شکل  :3پهنه بندی مقادیر تبخیر و تعرق گیاه برنج در ایستگاه های منتخب شمال کشور
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یشود کمترین میزان بارندگی در طول دوره رشد گیاه برنج در ایستگاه منجیل رخ
همانطور که در جدول  5مشاهده م 
یدهد؛ به طوری که در طی مراحل اولیه کشت گیاه تا زمان برداش هب نازیم نیا ،لوصحم نیا ت       
م

یمتر
 29میلی ی

یمتر است .در حقیقت بای دودح یزیچ د    
یرسد؛ درحالی که نیاز آبی این گیاه در همین دوره در حدود  230 1میل 
م
یمتر از ذخایر آبی سطحی و زیرزمینی برای کشت برنج ،در این منطقه استفاده شود تا بتوان نیاز آبی کامل
 0021میل 
یمتر نیرتمک ،ی   
این گیاه را جهت کشت بهینه فراهم کرد .بعد از ایستگاه منجیل ،ایستگاه مراوه تپه ،با بارش  68میل 
مقدار بارش را در طول دوره رشد گیاه برنج دارد .نیاز آبی گیاه برنج در این منطق ودح رد ه د   

یمتر تسا    
 760میلی ی

یمتر آن باید از منابع آب سطحی و زیر زمینی تهیه گردد .میزان ب هاگتسیا رد شرا   
(جدول  )4که نزدیک به  700میل 
  

گرگان طی دوره رشد گیاه برنج  20 1میلی متر (جدول  )5و میزان نیاز آبی این گیاه در حدود  610میلی متر ،تسا 
یعنی بایستی به اندازه  490میلی متر آب از ذخایر آب سطحی و زیر زمینی جهت کشت گیاه برنج استفاده گردد.
  

یشود ل نآ یقبام تسا مزال اذ
در ایستگاه قائم شهر در حدود  25درصد نیاز آبی گیاه برنج از طریق بارش تامین م 

(حدود  75درصد) از سایر منابع آبی تامین گردد .در ایستگاههای آستارا ،رشت ،بندر انزلی ،نوش ادقم رسمار و ره ر    
یباشد (ج لود
یمتر م 
یمتر (جدول  )5و نیاز آبی گیاه در حدود  430تا  520میل 
بارش در حدود  0 20تا  052میل 

)4

یعنی چیزی حدود  40تا  50درصد نیاز آبی گیاه برنج از طریق بارش قابل تامین است .در نهای رد شراب رادقم ت

  

ایستگاه سیاه بیشه و آالشت در طول دوره رشد گیاه برنج به ترتیب  10 1و  47 1میلی متر(جدول  )5و نیاز آبی گی ها
یمتر می باشد(جدول  )4به عبارت دیگر یعنی حدود  02درصد نیاز آب  هایگ نیا ی از   
برنج به ترتیب 454و  533میل 
طریق بارش و  80درصد دیگر آن میبایست از طریق سایر منابع آبی جهت کشت بهینه تامین گردد.
جدول  :5مقادیر بارندگی در طول دوره رشد گیاه برنج بر حسب میلی متر
میزان بارندگی مراحل مختلف کشت برنج (بر حسب میلی متر)
نام ایستگاه

مرحله اولیه

مرحله میاتی

می

ژوئن

مرحله پایانی
جوالی

مجموع بارندگی در کل دوره رشد(بر حسب میلی متر)

آگوست

آستارا

64

46

47

78

235

بندر انزلی

47

52

46

112

752

رش ت

52

43

42

68

205

منجیل

21

3

4

1

رامسر

46

58

38

65

207

نوشهر

47

50

33

65

195

29

قائم شهر

31

31

30

43

135

آالشت

36

32

45

34

47 1

سیاه بیشه

44

19

27

02

10 1

گرگان
مراوه تپه

42

31

21

26

20 1

02

02

71

11

68

نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی تبخیرو تعرق گیاه برنج در طول دوره رشد (می تا آگوست) در شمال کشور پرداخته ش .د
یتوان در چند بند زیر خالصه کرد:
نتایج این بررسی را م 
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بیشینه میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در مرحله میانی(ژوئن و جوالی) و کمینه آن در مرحله اولیه رش هب )یم( د    
استثنای ایستگاه گرگان قابل مشاهده است .در بیشتر ایستگاههای منتخب میزان تبخیر و تعرق گی  جنرب ها د م ر رر رررحله
یدهد.
میانی رشد در حدود  65تا  70درصد از کل تبخیر و تعرق گیاه برنج را به خود اختصاص م 
بیشینه میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در کل دوره رشد (می تا آگوست) در ایس اب لیجنم هاگت      1232میل و رتم ی
یباشد .در مقابل کمینه میزان تبخیر و
یمتر م 
سپس در ایستگاه مراوه تپه و گرگان به ترتیب در حدود  857و  610میل 
یباشد.
یمتر م 
تعرق گیاه برنج در ایستگاه رامسر و سپس سیاه بیشه به ترتیب با  1 43و  454میل 
افزایش حدود دو برابری تبخیر و تعرق گیاه برنج در ایستگاه منجیل نسبت به سایر ایستگاهها ،در ارتباط ب شیازفا ا
حدود  5تا  7برابری سرعت باد در ایستگاه منجیل نسبت به سایر ایستگاهها

می باشد.

در ایستگاههای آستارا ،رشت ،بندر انزلی ،نوشهر ،قائم شهر و آالشت میزان تبخیر و تعرق گی  جنرب ها د لوط لک ر     
یباشد.
دوره رشد در حدود  500تا  530میلی متر م 
به طور کلی میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج از شرق ایستگاههای منتخب (مراوه تپه) به سمت غرب (ایستگاه آس )ارات
ییابد و برعکس میزان بارندگی در طول دوره رشد گیاه برنج از شرق به غرب به
به استثنای ایستگاه منجیل کاهش م 
ییابد.
استثنای ایستگاه منجیل افزایش م 
میزان بارش در طول دوره رشد گیاه برنج در ایستگاه منجیل در حدود  2درصد نیاز آبی این گیاه را تامین می کن و د
در حدود  98درصد دیگر آن از سایر منابع آبی سطحی و زیر سطحی بایستی تامین گردد .در ایستگاههای مر هپت هوا   
و گرگان به ترتیب در حدود  9و  02درصد از نیاز آبی گیاه برنج از بارش قابل تامین است و باقی دیگر آآن بایس یت
از ذخایر آب سطحی و زیر سطحی تامین گردد .در مقابل در بیشتر ایستگاههای استان مازندران و گیالن (به اس یانثت
منجیل) در حدود  30تا  50درصد نیاز آبی گیاه برنج در طول دوره رشد (می تا آگوست) از طریق بارش قابل تامین
است.
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