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 تعیین مقدار آب مورد نیاز آبیاری ذرت در استان مازندران

  * محمد اسماعیل کمالی

استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

 چکیده

برای این ای فائو محاسبه گردید. در این تحقیق نیاز آبی و نیاز آبیاری ذرت در استان مازندران به روش دو مرحله

های هواشناسی محاسبه شد و از مانتیث و با استفاده از داده-پنمن-تعرق مرجع به روش فائو -منظور تبخیر

ای و ای و علوفهذرت برای دو حالت برداشت شامل ذرت دانهضرب آن در ضریب گیاهی، مقدار نیاز آبی حاصل

نظر  روزه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که از 10های زمانی تابستانه و در بازهنیز در دو شرایط کشت بهاره و 

نظر  افتد. اززمانی بیشترین میزان نیاز آبی در کشت بهاره در تیر ماه و در کشت تابستانه در شهریور ماه اتفاق می

ت کشت بهاره و تابستانه های ساری و دشت ناز بیشترین میزان نیاز آبی ذرت را در حالمکانی نیز ایستگاه

و  4607و  4622ها ای در این ایستگاهدر کشت بهاره میزان نیاز ناخالص آبی ذرت دانه کهیطوربهاند. داشته

مترمکعب در هکتار بوده است. در کشت تابستانه نیز بیشترین میزان نیاز  3204و  3205ای برای ذرت علوفه

مترمکعب در  3142و  3150ای و برای ذرت علوفه 3995و  4002ها های در این ایستگاناخالص آبی ذرت دانه

هکتار بوده است. کمترین میزان نیاز ناخالص آبی ذرت را نیز ایستگاه رامسر داشته است. نتایج بدست آمده با 

ای بودند. سپس با مقادیر ارائه شده در سند ملی و کتاب مرجع مقایسه شد که بیانگر اختالف قابل مالحظه

های بارش، میزان نیاز خالص آبی ذرت بدست آمد. همچنین با توجه به مقادیر راندمان آبیاری، استفاده از داده

 ای و در دو حالت کشت بهاره و تابستانه به دست آمد. ای و دانهمیزان نیاز آبیاری برای ذرت علوفه

 دهیتعرق مرجع، ضریب گیاهی، گل-ذرت، نیاز آبی، تبخیرهای کلیدی: واژه

 
 kamalipasha@yahoo.com  مسوول:  نویسنده*
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 بیان مسئله
های اساسی در نیاز آبی گیاهان عامل اصلی در تدوین برنامه آبیاری است و برآورد دقیق آن یکی از مولفه

باشد. در روش مستقیم با باشد. نیاز آبی گیاه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم قابل تعیین میزراعت می

گیری شده و با استفاده از معادله بیالن آب، الیسیمتر اندازهاستفاده از الیسیمتر میزان آب ورودی و خروجی به 

باشد. بر میبر و زمانشود. این روش نیازمند کشت محصول بوده و هزینهگیری میمیزان نیاز آبی محصول اندازه

های گیاه بدست در روش غیرمستقیم، میزان نیاز آبی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه مورد بررسی و ویژگی

شود و سپس از تعرق مرجع محاسبه می-(. در این روش ابتدا میزان تبخیر1990آید )آلن و همکاران، می

شود. اساس آبیاری، تأمین آب مورد نیاز ضرب آن در مقدار ضریب گیاهی، میزان نیاز آبی محاسبه میحاصل

زان تحویل آب را بدون در نظر این در حالی است که بسیاری از کشاور مزارع متناسب با نیاز آبی گیاه است.

دهند. در صورت اطالع از میزان نیاز آبی و گرفتن نیاز آبی گیاه، در زمان نامناسب و با مقادیر ناصحیح انجام می

ای فراهم کرد تا ضمن توزیع مناسب آب، توان شرایط را به گونهانجام آبیاری با توجه به میزان نیاز آبی، می

جویی در مصرف آب، به کنترل حاصلخیزی خاک نیز صل گردد. این امر ضمن صرفهوری نیز حاحداکثر بهره

 کمک شایانی خواهد نمود.

کننده ترین گیاهان تأمینها و حیوانات بوده و از مهمذرت یکی از غالت مهم و پرمحصول در تغذیه انسان

ز گندم از لحاظ سطح زیر کشت مقام باشد. در دنیا و در بین غالت، ذرت بعد اانرژی و پروتئین برای انسان می

میلیون هکتار( ولی از نظر کل تولید مقام اول را به خود  193دوم را دارا است )سطح زیر کشت بیش از 

(. ذرت براى تکمیل چرخه زندگى و تولید 2018میلیارد تن( )آمارنامه فائو،  14/1 اختصاص داده است )بیش از

هاى گرم سال ى از مراحل رشد مانند گلدهی و پرشدن دانه که معموالً با ماهاآب نیاز دارد و در پارهمحصول به

یابد. میزان نیاز آبی و دور آبیاری تحت تأثیر شرایط اقلیم، خاک و آب شدت مى مصادف است، نیاز این گیاه به

است.  نشان داده شده 1سال اخیر در شکل  10گیاه دارد. سطح زیر کشت ذرت در ایران و مازندران در 

باشد و غالب کشت آن شود، بیشتر تولید ذرت در استان مازندران برای تولید علوفه میطور که مشاهده میهمان

(. با این حال این استان ساالنه با کمبود بیش از 1397در نیمه شرقی استان است )آمارنامه کشاورزی مازندران، 

ای است. ترین نیاز استان در بخش علوفه نیز ذرت علوفه(. عمده1396هزار تن علوفه مواجه است )ایرنا،  500

ریزی صحیح در جهت توان با برنامهباشد. لذا میترین موضوع در کشت ذرت، تأمین آب موردنیاز گیاه میاصلی

برآورد و تأمین نیاز آبی این محصول، هم در جهت افزایش سطح زیر کشت و هم افزایش تولید و عملکرد 

 رداشت. های مؤثری بگام
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 ای در استان مازندران )راست( و ایران )چپ(ای و علوفهسطح زیر کشت ذرت دانه -1شکل 

 معرفی دستاورد یا راهکار

در این تحقیق نیاز آبی ذرت در شهرهای مختلف استان مازندران محاسبه گردید. برای این منظور از روش 

تعرق گیاه در نظر گرفته شد. لذا ابتدا -( که نیاز آبی معادل تبخیر1990)آلن و همکاران، استفاده شد  56فائو 

مانتیث برآورد شد و سپس با لحاظ -پنمن-های هواشناسی و به روش فائوتعرق مرجع با استفاده از داده-تبخیر

مناطق بندی دومارتن هضریب گیاهی مناسب برای هر دوره رشد، میزان نیاز آبی برآورد گردید. بر اساس طبق

ای و غربی استان مازندران دارای اقلیم بسیار مرطوب، نواحی مرکزی آن مرطوب، نواحی شرقی آن مدیترانه

 هایدادهسال  10برای این منظور از (. 1392باشد )داوودی و همکاران، نواحی کوهستانی آن نیمه مرطوب می

گیری شد. هواشناسی سینوپتیک استفاده شد و از آنها میانگین ایستگاه 11( از 1380-1390هواشناسی روزانه )

های گیاهی شامل تاریخ کشت، طول دوره رشد مراحل مختلف فیزیولوژیکی گیاه، تاریخ برداشت همچنین داده

در مراحل مختلف رشد تهیه شد. برای تاریخ کشت، برداشت، طول  c(K(و مقدار ضریب گیاهی ذرت ( 1)جدول 

برآورد "مراحل فیزیولوژیکی و ضریب گیاهی از نظر کشاورزان و کارشناسان محلی و نیز اطالعات کتاب مرجع 

)آلن و همکاران،  56( و نشریه فائو 1376)فرشی و همکاران،  "آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور

 .باشد( استفاده شد که با یک بازه تغییرات ده روزه در کل استان می1990

 های مختلف فیزیولوژیک رشد ذرت در استان مازندرانتاریخ کاشت، برداشت و طول دوره -1جدول 
 طول دوره انتهایی طول دوره میانی طول دوره توسعه طول دوره اولیه دوره رشد تاریخ برداشت تاریخ کشت کشت اولویت محصول

 30 40 30 20 124 مرداد 31 اردیبهشت 1 بهاره ای(ذرت )دانه

 0 40 30 20 93 تیر 31 اردیبهشت 1 بهاره ای(ذرت )علوفه

 30 40 30 20 123 آبان 10 تیر 10 تابستانه ای(ذرت )دانه

 0 40 30 20 93 مهر 10 تیر 10 تابستانه ای(ذرت )علوفه
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 های مختلف )مترمکعب در هکتار(مقدار نیاز ناخالص آبی ذرت )کشت بهاره( در دهه -2جدول 
 نوشهر کیاسر قائمشهر بیشهسیاه ساری رامسر دشت ناز پل سفید بابلسر آمل آالشت نام ایستگاه

 129 178 167 161 171 119 169 165 136 155 156 دهه اول اردیبهشت

 129 178 167 161 171 119 169 165 136 155 156 دهه دوم اردیبهشت

 152 210 197 189 202 140 199 194 160 183 184 دهه سوم اردیبهشت

032 235 321 297 271 289 274 دهه اول خرداد  294 313 316 254 

 314 390 386 362 395 290 396 367 335 357 338 دهه دوم خرداد

 360 448 443 416 454 332 454 421 384 410 388 خرداددهه سوم 

 415 470 490 436 496 394 497 451 446 465 401 دهه اول تیر

 415 470 490 436 496 394 497 451 446 465 401 دهه دوم تیر

 415 470 490 436 496 394 497 451 446 465 401 دهه سوم تیر

 413 462 490 421 493 400 488 446 442 475 390 دهه اول مرداد

 394 441 467 402 470 382 466 426 422 453 373 دهه دوم مرداد

 379 424 449 386 452 367 448 410 406 436 358 دهه سوم مرداد

6382 ای(مجموع )ذرت دانه  4314 7403  5042  4607 7035  2462  4105 4553 4463 3774 

6276 2948 2703 *ای(مجموع )ذرت علوفه  2966 4320  2024  3205 2895 3145 3135 2587 

 .باشدمیتا دهه سوم تیر  ایعلوفهنیاز آبی ذرت *         

تعرق مرجع -شد. برای این منظور ابتدا تبخیرای فائو استفاده جهت محاسبه نیاز آبی ذرت از روش دو مرحله

)oET( با استفاده از مقادیر وات محاسبه شد. سپس افزار کراپمانتیث و با استفاده از نرم -پنمن-به روش فائو

های به تفکیک در تمامی ایستگاه )cET(های گیاهی، مقادیر نیاز ناخالص آبی و داده 0ETشده محاسبه

ای و در دو ای و علوفهذرت دانه روزه محاسبه گردید. این محاسبات برای 10های زمانی هواشناسی و در بازه

)با استفاده از  3و  2های و شکل 3و  2 هایمقادیر آن در جدولحالت کشت بهاره و تابستانه بدست آمد که 

ر زمانی بیشترین میزان نیاز آبی در کشت بهاره در تیر ماه ( ارائه شد. نتایج نشان داد که از نظArcGIS افزارنرم

تعرق مرجع و ضریب گیاهی -افتد که ناشی از تغییرات تبخیرتابستانه در شهریور ماه اتفاق میو در کشت 

های ساری و دشت ناز بیشترین میزان نیاز آبی ذرت را چه در حالت کشت باشد. از نظر مکانی نیز ایستگاهمی

در کشت بهاره  کهیطوربهاند ای داشتهای  و هم علوفهبهاره و چه در حالت کشت تابستانه هم برای ذرت دانه

مترمکعب در  3204و  3205ای و برای ذرت علوفه 4607و  4622ها ای در این ایستگاهمیزان نیاز آبی ذرت دانه

و  3958و  3965ها، ای در این ایستگاههکتار بوده است. در کشت تابستانه نیز بیشترین میزان نیاز آبی ذرت دانه

مترمکعب در هکتار بوده است. کمترین میزان نیاز آبی ذرت را نیز ایستگاه  3109 و 3118ای برای ذرت علوفه

و  3570ای ای داشته است که در کشت بهاره مقدار آن برای ذرت دانهای و هم علوفهرامسر هم برای ذرت دانه

ای ذرت دانه مترمکعب در هکتار بوده است. در کشت تابستانه نیز مقدار آن برای 2420ای برای ذرت علوفه

مترمکعب در هکتار بوده است. مقایسه میزان نیاز آبی در شهرهای مختلف  2500ای و برای ذرت علوفه 3172
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یابد که این روند ناشی از روند دهد که میزان نیاز آبی ذرت از غرب به شرق استان افزایش میاستان نشان می

ر بودن کرانه غربی جلگه مازندران نسبت به بخش شرقی تتعرق مرجع است. دلیل آن نیز باریک-تغییرات تبخیر

تر بودن کوه به دریا موجب افزایش رطوبت هوا و کاهش پتانسیل تبخیرکنندگی اتمسفر آن است که این نزدیک

 شود. تعرق و نیاز آبی گیاه می-و در نتیجه کاهش میزان تبخیر

 

 
 ای بهاره در  اراضی کشاورزی استان مازندران )مترمکعب در هکتار(علوفهنیاز آبی ذرت نقشه  -2شکل 

 

 
 ای بهاره در اراضی کشاورزی استان مازندران )مترمکعب در هکتار(نیاز آبی ذرت دانهنقشه  -3شکل 
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 های مختلف )مترمکعب در هکتار(تابستانه( در دههمقدار نیاز ناخالص آبی ذرت )کشت  -3جدول 

 نوشهر کیاسر قائمشهر بیشهسیاه ساری رامسر دشت ناز پل سفید بابلسر آمل آالشت نام ایستگاه

 189 214 223 199 226 179 226 205 203 212 183 دهه دوم تیر

 189 214 223 199 226 179 226 205 203 212 183 دهه سوم تیر

 224 250 265 228 267 217 265 242 240 257 212 اول مرداددهه 

 292 327 346 298 349 283 345 316 313 336 276 دهه دوم مرداد

 360 403 427 367 430 349 426 390 386 415 341 دهه سوم مرداد

 355 407 424 363 428 342 427 387 382 414 349 دهه اول شهریور

 358 411 428 367 432 345 431 391 385 418 352 دهه دوم شهریور

 358 411 428 367 432 345 431 391 385 418 352 دهه سوم شهریور

 277 311 326 275 330 261 331 296 299 322 273 دهه اول مهر

 274 308 323 273 327 259 328 293 296 319 270 دهه دوم مهر

 262 294 308 260 312 247 313 280 283 304 258 دهه سوم مهر

 179 185 203 162 207 167 206 184 188 205 168 دهه اول آبان

 3317 3735 3924 3357 3965 3172 3958 3579 3561 3830 3215 ای(مجموع )ذرت دانه

 2602 2948 3091 2662 3118 2500 3109 2823 2795 3002 2519 *ای(مجموع )ذرت علوفه

 باشد.ای تا دهه سوم تیر میعلوفهنیاز آبی ذرت *       

 افزارنرمشده در سند ملی در نتایج بدست آمده در این تحقیق با مقادیر ارائه 4از طرفی دیگر در جدول 

Netwat ( مقایسه شدند. مقادیر نیاز آبی ذرت در استان 1376( و کتاب مرجع )فرشی و همکاران، 1378نام، )بی

شده است که در رجع فقط برای کشت بهاره و فقط برای ایستگاه دشت ناز ارائهمازندران در سند ملی و کتاب م

ای ارائه شد. نتایج نشان داد که نیاز آبی ای و در کتاب مرجع برای ذرت علوفهسند ملی برای ذرت دانه

یکی از باشد. درصد کمتر از کتاب مرجع می 8/45ای در این تحقیق برای این ایستگاه شده ذرت علوفهمحاسبه

روزه محاسبه شده  144دالیل اصلی اختالف آن است که نیاز آبی برآورد شده در کتاب مرجع، برای دوره کشت 

باشد. روزه می 90شده در منطقه موردنظر دارای دوره کشت تقریباً ای کشتکه ذرت علوفهاست. درصورتی

دهد که نیاز آبی مطالعه در سند ملی نشان می همچنین مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج ایستگاه دشت ناز مورد

باشد. یکی از دالیل اختالف آن درصد بیشتر می 9/71ای در این تحقیق برای این ایستگاه شده ذرت دانهمحاسبه

است که عالوه بر دوره رشد متفاوت، تاریخ کشت در سند ملی نیز متفاوت در نظر گرفته شده است. در سند ملی 

با توجه به  کهدرحالیشهریور در نظر گرفته شده است  10خرداد تا  1روزه از  103ای انهدوره رشد ذرت د

روزه است.  120ای در منطقه تقریباً تحقیقات میدانی و نظر کارشناسان و کشاورزان محلی، دوره رشد ذرت دانه

این تحقیق نیاز آبی با باشد. همچنین در همچنین تاریخ عمومی کشت در کشت بهاره اوایل اردیبهشت ماه می

تواند یکی دیگر از دالیل اختالف نتایج این های هواشناسی جدیدتری محاسبه شده است که میاستفاده از  داده
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( نیاز آبی 1385در تحقیقی قیصری و همکاران )تحقیق با مقادیر کتاب مرجع و سند ملی باشد. در این زمینه 

( نیز نیاز آبی ذرت 1392بدست آوردند. بافکار و همکاران ) مترمیلی 695روزه را  90ای در یک دوره ذرت علوفه

بدست آورند. در تحقیقی در دشت لویین ساوه میزان نیاز آبی ذرت با استفاده از  مترمیلی 743در کرمانشاه را 

مترمکعب در هکتار بدست آمده است )خزایی و همکاران،  6310های بلندمدت هواشناسی، به میزان داده

 537در خوزستان با استفاده از الیسیمتر بدست آمد که میزان آن (. در تحقیقی میزان نیاز آبی ذرت 1392

که میزان نیاز آبی برآورد شده در استان  دهدیم(. این نتایج نشان 1396متر بود )بلدی و همکاران، میلی

گرم و خشک است. دلیل آن هم اقلیم مرطوب این استان  هایاستانمازندران کمتر از مقادیر برآورد شده در 

 شود.تعرق ذرت می-است که موجب کاهش پتانسیل تبخیرکنندگی اتمسفر و در نتیجه کاهش میزان تبخیر

 (متر)میلی Netwatمقایسه نیاز آبی فصل رشد ذرت بهاره در ایستگاه دشت ناز با  نتایج سند ملی  -4جدول 

 

برخی موارد کشاورزان با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارش، برنامه آبیاری را بر شایان ذکر است که در 

ها، مرحله گلدهی و نزدیک به آن ترین زمان آبیاری در این نوع برنامهدهند. مهماساس آبیاری تکمیلی انجام می

 454تا  332به مقدار برای آبیاری تکمیلی دهه سوم خرداد و است که برای گیاه ذرت بهاره بهترین زمان 

باشد. برای کشت تابستانه نیز بهترین زمان دهه اول مترمکعب در هکتار در شهرهای مختلف استان مازندران می

 کند. مترمکعب در هکتار در شهرهای مختلف استان تغییر می 431تا  345شهریور است و مقدار آن به میزان 

تواند به وسیله بارش نیاز آبی )نیاز ناخالص آبی( ذرت میقابل ذکر است که درصورت وقوع بارش بخشی از 

تامین شود. برای این منظور مقدار میانگین بلند مدت بارش در هر دهه محاسبه شد. سپس مقدار بارش موثر با 

برآورد شد و با استفاده از آن مقدار نیاز خالص آبی  (USDA)استفاده از فرمول سرویس حفاظت خاک آمریکا 

محاسبه شد. نتایج مقادیر نیاز خالص آبی ذرت در حالت کشت بهاره و کشت تابستانه  1سیله فرمول ذرت به و

 ارائه شده است. 6و  5 هایدر جدول

 

 

 

 

 

 ایستگاه
 مقدار در

 سند ملی 

 مقدار در 

 کتاب مرجع

 شده در این تحقیقمحاسبه

 شدهمقدار محاسبه

 متر()میلی

 اختالف با سند ملی

 )درصد(

 اختالف با کتاب مرجع

 )درصد(

 -45/ 8 -- 320/ 3 591/ 2 -- ایذرت علوفه
 -- +71/ 9 460/ 7 -- 268 ایذرت دانه
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 های مختلف کشت )مترمکعب در هکتار(مقدار نیاز خالص آبی ذرت )کشت بهاره( در دهه -5جدول 
 نوشهر کیاسر قائمشهر سیاه بیشه ساری رامسر دشت ناز پل سفید بابلسر آمل آالشت نام ایستگاه

 0 70 56 0 41 0 66 49 65 68 45 دهه اول اردیبهشت

 0 70 56 0 41 0 66 49 65 68 45 دهه دوم اردیبهشت

 0 103 86 16 72 0 96 79 90 96 74 دهه سوم اردیبهشت

 126 271 235 234 237 71 272 194 210 234 170 دهه اول خرداد

 185 345 308 303 312 126 347 263 274 302 234 دهه دوم خرداد

 231 403 365 356 370 169 406 318 323 354 284 دهه سوم خرداد

 273 407 374 348 409 260 429 343 354 387 267 دهه اول تیر

 273 407 374 348 409 260 429 343 354 387 267 دهه دوم تیر

 273 407 374 348 409 260 429 343 354 387 267 دهه سوم تیر

 266 412 376 369 405 241 427 364 297 418 280 دهه اول مرداد

 247 391 353 350 382 223 405 343 276 396 262 دهه دوم مرداد

 232 374 335 335 364 208 387 327 260 379 248 دهه سوم مرداد

 2054 3659 3291 2980 3451 1723 3759 3014 2923 3475 2443 ای(دانهمجموع )ذرت 

 1309 2483 2227 1926 2301 1051 2541 1980 2090 2282 1653 *ای()ذرت علوفه مجموع
 

 باشد.ای تا دهه سوم تیر مینیاز آبی ذرت علوفه*      
 

 )مترمکعب در هکتار( کشت های مختلف)کشت تابستانه( در دههمقدار نیاز خالص آبی ذرت  -6جدول 
 نوشهر کیاسر قائمشهر بیشهسیاه ساری رامسر دشت ناز پل سفید بابلسر آمل آالشت نام ایستگاه

 47 150 106 109 138 45 158 96 110 133 48 دهه دوم تیر

 47 150 106 109 138 45 158 96 110 133 48 دهه سوم تیر

 77 200 151 176 178 57 203 159 94 200 101 اول مرداددهه 

 145 276 232 246 260 123 283 233 167 278 166 دهه دوم مرداد

 213 352 313 315 341 190 364 307 240 357 230 دهه سوم مرداد

 0 302 203 286 245 0 301 242 129 248 209 دهه اول شهریور

 0 305 207 290 249 0 305 245 132 252 213 دهه دوم شهریور

 0 305 207 290 249 0 305 245 132 252 213 دهه سوم شهریور

 0 181 58 205 70 0 112 168 0 78 194 دهه اول مهر

 0 178 55 203 67 0 109 165 0 75 192 دهه دوم مهر

 0 164 41 190 52 0 94 152 0 60 179 دهه سوم مهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دهه اول آبان

 527 2563 1680 2419 1989 460 2392 2107 1114 2064 1794 ای(مجموع )ذرت دانه

 527 2221 1584 2026 1869 460 2188 1791 1114 1929 1422 * ای(مجموع )ذرت علوفه

 باشد.ای تا دهه سوم تیر مینیاز آبی ذرت علوفه*       
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گردد، بیشترین نیاز خالص آبی ذرت بهاره در ایستگاه دشت مالحظه می 6و  5های همانطور که در جدول

متر مکعب در هکتار است. برای  2541ای و برای ذرت علوفه 3759ای شود که برای ذرت دانهناز مشاهده می

ای و برای ذرت علوفه 2563ای کشت تابستانه نیز کیاسر بیشترین نیاز خالص آبی را داراست که برای ذرت دانه

دهد که نشان باشد. کمترین مقدار نیز در هر دو حالت در ایستگاه رامسر رخ میر مکعب در هکتار میمت 2221

مقدار  کهییآنجا ازدهد نیاز خالص آبی ذرت در قسمت غربی استان کمتر از قسمت شرقی است. همچنین می

 باشد. ها صفر میلص آبی در آن دههها از مقدار نیاز ناخالص آبی بیشتر است، مقدار نیاز خابارش در برخی از دهه

شایان ذکر است که مقادیر بدست آمده در این تحقیق نیاز آبی است و برای انجام آبیاری باید نیاز آبیاری را 

 .دیآیمبدست  3و  2بدست آورد که با توجه به راندمان آبیاری و با استفاده از فرمول 

نیاز ناخالص آبیاری                                                                             (      2) =
نیاز ناخالص آبی

راندمان آبیاری
 

نیاز خالص آبیاری                                                                  (                    3) =
نیاز خالص آبی

راندمان آبیاری
 

 

یاااری بیاری ذرت در استان مازندران عموماً به صورت بارانی انجام میآ ساامی آب ناادمان ا حاااظ را بااا ل شود. لذا 

 آید. نیاز آبیاری بدست می ،برای آن درصد70

 توصیه ترویجی

 3570ای بهاره که در استان مازندران مقدار کل نیاز آبی ناخالص ذرت دانه دهدمینتایج این تحقیق نشان 

ای تابستانه و ذرت علوفه 4002تا  3202ای تابستانه ، ذرت دانه3205تا  2420ای بهاره ، ذرت علوفه4622تا 

 یهادورهآبی در از نتایج، مقدار این نیاز  یبرداربهره. جهت سهولت باشدمیمترمکعب در هکتار  3150تا  2526

ارائه شده است. همچنین اگر با توجه به شرایط اقلیمی، کشاورزان ترجیح دهند  هاستگاهیاروزه برای تمامی  10

ترین زمان جهت آبیاری مرحله گلدهی است که که آبیاری ذرت به صورت تکمیلی صورت گیرد، بهترین و پربازده

ری تکمیلی )با توجه به تاریخ کشت مذکور در این تحقیق(، دهه برای آبیابرای گیاه ذرت بهاره بهترین زمان 

باشد. برای مترمکعب در هکتار در شهرهای مختلف استان مازندران می 454تا  332سوم خرداد و به مقدار 

مترمکعب در هکتار در  431تا  345کشت تابستانه نیز بهترین زمان دهه اول شهریور است و مقدار آن به میزان 

باشد و در صورت وقوع کند. توجه شود که این مقادیر، نیاز ناخالص آبی میمختلف استان تغییر می شهرهای

بارندگی، میزان بارش باید از این مقدار کاسته شود. از این جهت نیاز خالص آبی ذرت نیز بدست آمده است. 

باشد، یک دهه زیاد می احتمال وقوع بارش در یک دهه مشخص نیست و ضریب تغییرات آن در کهییازآنجا

عموماً نیاز ناخالص آبی مورد استفاده کشاورزان و نیاز خالص آبی مورد توجه مدیران حوزه آب در کشاورزی 
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ای ، ذرت علوفه3759تا  1723ای بهاره ص ذرت دانهلدهد که مقدار کل نیاز آبی خاباشد. نتایج نشان میمی

متر مکعب در  2221تا  460ای تابستانه و ذرت علوفه 2563تا  460ه ای تابستان، ذرت دانه2541تا  1051بهاره 

راندمان  باشد. از طرفی دیگر میزان آب آبیاری باید با توجه به روش آبیاری باشد. به عبارتی دیگرهکتار می

های ز چاهدر استان مازندران آبیاری ذرت عموماً با استفاده ا کهییازآنجاآبیاری نیز باید در نظر گرفته شود. 

گردد که میزان شود، لذا فقط راندمان کاربرد آبیاری برای آنها لحاظ میمزرعه و به صورت بارانی انجام می

است و با لحاظ آن مقادیر نیاز ناخالص و خالص آبیاری ذرت  درصد 70راندمان اسمی آبیاری برای آبیاری بارانی 

نیاز ناخالص آبیاری که مورد استفاده کشاورزان است، برای  که میزان دیآیمبرای کشت بهاره و تابستانه بدست 

و  5664تا  4531ای تابستانه ، ذرت دانه4579تا  3457ای بهاره ، ذرت علوفه6603تا  5100ای بهاره، ذرت دانه

باشد. توجه شود که یکی از دالیل اصلی متفاوت متر مکعب در هکتار می 4454تا  3571ای تابستانه ذرت علوفه

بودن مقادیر نیاز آبی در این تحقیق با سند ملی و کتاب مرجع، طول دوره رشدهای متفاوت و زمان کاشت و 

باشد. لذا عالوه بر منطقه مورد کاشت، توجه به نوع رقم مورد استفاده و زمان کاشت و برداشت متفاوت می

 برداشت در تعیین نیاز آبی بسیار حائز اهمیت است. 
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