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 چكیده
 

 تریها بوده است. با جددر طول سال یبشر همواره چالش مهم یمحدود بودن منابع آب قابل استفاده برا

 یریتمد هاییکتكن تریناز شاخص یكی به عنوان استحصال و استفاده از آب باران ،شدن کمبود آب

 دستیابی به ی. براباشدیبه سرعت در حال گسترش م است که هر منطقه یآب یلاز پتانس برداریبهره

 پایداری و دهیهعملكرد، شناخت عمیق عوامل محیطی جهت حفظ یا افزایش بهر افزایشو  یدارتوسعه پا

خاک با  یرطوبت ذخیره آنكه مگر شد، نخواهد عملی مهم این و است یروضر کشاورزی های سیستم

نقش بارش در  یلبه تحل ،آب یالنبا استفاده از روش مدل ب یقتحق ین. در ایابد یشگوناگون افزا یهاروش

 یتوضع یبه بررس یتدر نهادر منطقه زنجان پرداخته شده و  یمکشت گندم د یبرا ،ن رطوبت خاکیتام

مورد نظر  یسال در دوره آمار ینتربارانو کم ینترو پرباران یانگیندر سال م یاهوارد شده به گ یتنش آب

 11 یو در دوره آمار یمدر دوره رشد گندم د یانگیننشان داد، به طور م هایلتحل یجاشاره شده است. نتا

 20 ی،زراع یتدرصد طول دوره رشد باالتر از حد ظرف 63رطوبت خاک در  2014تا  2004ساله از سال 

کمتر از حد  یدرصد زمان 17 یتو آب سهل الوصول و در نها یزراع یتظرف یندرصد طول دوره ب

 یدجد ی، استفاده از روش هایدتول یشرطوبت خاک و در ادامه افزا یشافزا یالوصول بوده است. براسهل

 یکخاک به عنوان  یرطوبت یرهذخ یشافزا یبرا یکارگان یهامالچ و یحفاظت یکشاورز ی،ورزخاک

 .گرددیم یهباران توص آب یعیراهكار استحصال طب
 آب  یالنمدل ب یم،گندم د زنجان، رطوبت خاک، ی،تنش آببارش، : هاکلید واژه
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Analysis of Precipitation in Soil Moisture Supply and Water Stress of 

Rainfed Wheat in Zanjan Plain 

 
Abstract 
Lack of fresh water resources has been one of the major challenges for mankind over the years. 

Rainfall harvesting as one the district operational management techniques is rapidly going to 

be developed as the intensity of the water scarcity rises. Knowledge about environmental 

factors is one of the essential necessities for establishment of sustainable agricultural systems, 

and also for conservation and increasing the utility of these systems. In this study, the role of 

rainfall in supplying the moisture of the rainfed wheat has been investigated in Zanjan area. 

Furthermore the water stress condition of the plant during the years with low, moderate and 
high precipitations has been investigated. According to the results, during a 11 years statistical 

period from 2004 to 2014, almost in 63%, 20% and 17% of the growth period the level of soil 

moisture were above the field capacity, between the range of readily available moisture and 

below of this range, respectively. Application of the new innovated methods of tillage, 

conservative agriculture and organic mulches is recommend for increasing soil moisture 

capacity and compensation of the soil moisture shortage during the relevant growth period. 
  

Keywords: Rain, Rainfed wheat, Soil moisture, Water balance model, Water stress, Zanjan 

 

   

 مقدمه
 

 میاقل رییتغها بوده است. محدود بودن منابع آب قابل استفاده برای بشر همواره چالش مهمی در طول سال

 ریتاث یگلخانه ا یغلظت گازها شیافزا استو درازمدت  یجهان اسیدر مق یانوسیاق - یاتمسفر دهیچیپ دهیپد

 یكیدرولوژیه یندهاآیبر فر زیصل از آن ندرجه حرارت و بارش حا راتییتغ همچنین دارد دهیپداین بر  یمهم

ه ب بایداست که  یآب و انرژ یجهان توازنمهم از  یرطوبت خاک مولفه ا .گذاردیم ریب تاثآمنابع های سامانه و 

در نظر گرفته  ییایمیوژئوشیو ب اهیرشد گ ،یهواشناس ،یشناختآب یاچرخه یهادر مدل ریمتغ کیعنوان 

 نیو همچن دایمحسوس و ناپ یحرارت یموجود در سطح به شارها یشدن انرژ میشود. رطوبت خاک بر تقس

و  یاریآب یهایزیرو در برنامه گذاردمی ریتاث یاه و رواناب سطحیتعرق گ-ریو تبخ ریشدن بارش به تبخ میتقس

کننده  میتنظ کینكته آن است که رطوبت خاک  نیمهمتر .دارد ینقش مهم یکشاورز یهایخشكسال شیپا

)دستجردی و همكاران، باشدیمی میاقل راتییاز تغ ینشانگر مهم جهیکند و در نتیو مقدار بارش عمل م عیوزت

برای دستیابی به افزایش عملكرد، شناخت عمیق عوامل محیطی جهت از طرفی در جهت توسعه پایدار . (1389

مگر  ،مهم عملی نخواهد شد های کشاورزی ضرروی است و اینحفظ یا افزایش بهره دهی و پایداری سیستم

 ها و شرایط محیطی تا اندازه زیادی شناخته شودی آن به نهادهیآنكه سیستم پیچیده گیاه و نوع پاسخگو

تعرق را تغییر -همچنین هرگونه تغییر در آب و هوا که الگوی بارش و رژیم تبخیر .(1393)عصاره و همكاران، 

 نیز میکشت د(. 2003)تاو و همكاران،  دهدیقرار م ریتحت تأث دهد به طور مستقیم ذخیره رطوبتی خاک را 

که به طور مستقیم از  از آب سبز است نهیبا استفاده به داریبه توسعه پا لین یها در راستاروش نیاز بهتر یكی

به صورت  ایکشت دن ریدرصد مساحت ز 75. حدود کندبارش و در نهایت از رطوبت ذخیره خاک استفاده می
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بررسی بارش بر  (.2009)عدنان و همكاران،  دهدیم لیها را تشكاز اقتصاد ملت یکه بخش مهم باشدمی مید

 افزایش میزان عملكرد ساالنه محصول دیم، از نظر مدیریت منابع آب و افزایش امنیت غذایی، اهمیت ویژه

در دسته  ین که کشور ایرانبا توجه به ا(. 1396داشته و قابلیت اعتماد بیشتری دارد )محمدی و همكاران، 

های مناسب ها و ارزیابیریزیمناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد و جمعیت آن نیز در حال رشد است، برنامه

بینی آینده باید به صورت جدی صورت گیرد. در این تحقیق با روش بیالن آب به از وضعیت گذشته جهت پیش

منطقه زنجان پرداخته شده و در نهایت به بررسی وضعیت تحلیل تامین رطوبت خاک درکشت گندم دیم در 

ترین سال در دوره آماری مورد نظر پرداخته بارانترین و کمتنش آبی وارده به گیاه در سال میانگین و پرباران

 شده است.

   

 هامواد و روش

 

 37تها  قههیدق 25درجه و  35و  ،یطول شرق قهیدق 5درجه و  50تا  قهیدق 10درجه و  47استان زنجان در       

اسهتان بهه  نیمربع، قرار گرفته است. ا لومتریک 39369به  کینزد یبا مساحت ،یعرض شمال قهیدق 10درجه و 

باال در بخهش  یها لیو پتانس تنوعم ییآب و هوا طی، شرامناسب یو کشاورز ییایجغراف تیداشتن موقع لیدل

توسعه دارد. بر اساس  یبرا یاست که چشم انداز خوب ییهاناز جمله استا یبخش کشاورز ژهیومختلف به یها

 مههیمعتهدل و ن ،یریسردسه ییآب و هوا هیسه ناح یبه روش دو مارتن، در سطح کاربرد یمیاقل یطبقه بند

 گهزارش شهده اسهت.  متهریلیم 301 این استان دهه گذشته یبارندگ نیانگیماست.  ییقابل شناسا یریگرمس

هكتهار و میهزان  287280حهدود  2014استان زنجان در سال زراعی منتهی به سالسطح کاشت گندم دیم در 

 کیلوگرم بر هكتار است. 1127تن بوده که عملكرد استان حدود  32400 ودبرداشت حد

ارائهه  1زنجان در جدول  ستگاهیا یمیو مشخصات اقل 1درشكل محدوده منطقه مورد مطالعه در کشور و استان

  شده است.

 
 قعیت دشت زنجانمو -1شكل
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 زنجان هواشناسی ایستگاه اقلیمی دما و بارش مشخصات -1جدول

 پارامتر ماه
 میانگین

 بلند مدت
 پارامتر 2004-2014

 میانگین

 بلند مدت
2004-2014 
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40/28 59/24 

 65/29 91/29 76/0 -15/0 فوریه

 25/29 07/45 31/6 15/5 مارس

 94/58 48/56 99/10 04/11 آوریل

 30/45 99/40 55/15 02/16 مه

 34/13 96/10 91/20 22/21 ژوئن

 88/9 99/5 91/23 58/24 ژوالی

 68/4 80/3 55/23 11/24 آگوست

 71/4 38/4 11/19 11/19 سپتامبر

 99/21 59/22 83/12 83/12 اکتبر

 62/38 42/31 29/5 29/5 نوامبر

 97/26 13/28 26/0 26/0 دسامبر

 

در ایهن  .استبه منظور تعیین رژیم رطوبتی خاک با استفاده از معادله بیالن، بارندگی از مهمترین مولفه ها      

تها  دهم آبان )معادل با الیتا ژو نوامبرهای دیم، ماه گندممطالعه بارش های روزانه منطقه در طول فصل کشت 

طهول و عهرض  مشخصهات بازنجان که از ایستگاه سینوپتیک  2014تا  2004سال از سال  11 تیر( به مدت دهم

متر از سطح  1663به ارتفاع  ،یشمال قهیدق 39درجه و  36و  یشرق قهیدق 31درجه و  48 بیترته ب ییایجغراف

 اند.شده هیته یجهاد کشاورز ی، از آمارنامه هادم دیم نیزگن یداده ها اخذ شد.است، آزاد  یایدر

 ضریب گیهاهیمحاسبه و همچنین  56گیاه مرجع با استفاده از روش پیشنهادی در نشریه فائو تعرق -تبخیر  

تعرق گندم در شرایط استاندارد بدست آمهد. -گندم از جداول همین نشریه تعیین گردید. بدین ترتیب تبخیر

تعرق گندم در شرایط تهنش -سازی با واقعیت در ادامه با محاسبه ضریب تنش، تبخیرشتر مدلبرای تطبیق بی

 آبی محاسبه شده در مدل بیالن وارد شد.

چندمین روز از سال امین بارش در n برای محاسبه بارش میانگین، با توجه به اینكه اولین بارش، دومین بارش تا

از فاصله زمهانی ههر رویهداد و  ش روزانه دوره رشد در طول دوره آماریمورد نظر اتفاق افتاد، از داده های بار

ها و نقاط رطوبتی مههم خهاک منطقهه و در مدل سال میانگین قرار داده شد. ویژگیبارش میانگین گیری شد 

 (. 1388ارائه شده است )بلوک آذری،  2مورد مطالعه در جدول
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 مشخصات خاک محل مطالعه -2جدول

 وزنی رطوبت

 زراعی ظرفیت حد در

 
(%) 

 در وزنی رطوبت

 دایم پژمردگی نقطه

 
(%) 

 مخصوص وزن

 خاک ظاهری

 
)3gr/cm( 

 استفاده قابل آب کل

 ریشه توسعه محدوده

TAW 

(mm) 

 سهل آب

 الوصول

RAW 

(mm) 
61/26 8 38/1 4/128 2/64 

 

 ( مقادیر ضریب تنش آبی از رابطه زیر محاسبه گردید.  1998)آلن و همكاران،  Ksرابطه ضریب تنش آبی یا 

         (1) 

 خاک رژیم رطوبتیشبیه سازی 

خاک انجام  های رطوبت روزانهسازیبرای تعیین تغییرات رطوبت خاک و ارزیابی رطوبت در دسترس گیاه، شبیه

ورودی ههای اصهلی  خاک بر اساس محاسبه ساده رطوبت روزانهه بها گیرد. شبیه سازی های رطوبت روزانهمی

نگههداری آب خهاک  همهراه خصوصهیاته تعرق پتانسیل ب -اتمسفری و زمینی است که شامل بارش و تبخیر

شهده موجهود در منهابع،  یریگانهدازه ریخاک حاصل از مقاد یكیزیهمزمان با استفاده از اطالعات ف باشد.می

بصهورت  یوستگیآن بر اساس معادله ساده شده پ یرطوبت میشده در خاک مشخص و رژ رهیرطوبت ذخ زانیم

 گردد:می نییتعزیر 

S (t) = S (t-1) + P (t) - Q (t) - ETa (t) - Dr (t)      (2) 

مقدار بهارش  P(t)(، mmذخیره رطوبت خاک در منطقه ریشه بر حسب ) t ،S(t)در یک بازه زمانی روزانه  که

(mm ،)Q(t) ( مقدار رواناب سطحیmm،) ETa (t)  تبخیر-( تعرق واقعیmmو )Dr(t)   نفهوذ زیهر ناحیهه

 باشد.( میmmریشه )

نظر گرفته شده است. وقوع بارش بصورت بهرف و بهاران  رطوبت اولیه در شروع مدل در حد ظرفیت زراعی در

متهر در سانتی 50 ریشه گیاهسازد. همچنین عمق ممكن می درست قبل از شروع دوره رشد قبول این فرض را

 نظر گرفته شده است.
 

   

  نتایج و بحث
 

وضعیت رطوبتی خاک در دوره رشد گندم دیم در سال های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و 

تعرق -( و تبخیرWith Ksتعرق واقعی )-ای از وضعیت رطوبتی خاک در شرایط اعمال تبخیرنمونه

-بعنوان خشک 2008بعنوان مرطوبترین و  2014معادله بیالن برای سال در   (Without Ks)استاندارد 

ترین مرطوب 2014سال 2نشان داده شده است. باتوجه به شكل  3و  2های ترین سال بترتیب در شكل

سازی شده رطوبت خاک شود. منحنی شبیهسال به دلیل وقوع باالترین بارش در طول دوره محسوب می
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روز  11درصد از طول دوره رشد باالتر از حد ظرفیت زراعی بوده و  75وز برابر با ر 205در  2014در سال 

تا پایان  217و کل آب قابل دسترس است و پس از روز   ام رشد رطوبت بین حد زراعی 216بعدی تا روز

دوره رشد، تنش آبی در کشت وجود دارد. در صورت عدم اعمال ضریب تنش در مدل بیالن، در انتهای 

رسد در حالی که با ضریب تر از حد پژمردگی دائم میمتر پایینمیلی 204رشد،رطوبت خاک به  دوره

 متر رسیده است.میلی 54تنش میزان رطوبت خاک به 

 
 2014 وضعیت رطوبتی خاک در دوره رشد گندم دیم در سال -2شكل

م بودن نیاز آبی در آن افتند، به دلیل کها در ابتدای دوره رشد اتفاق میهایی که بارشدر سال

شود آب از خاک شود. این موضوع باعث میزمان، رطوبت به صورت نفوذ عمقی از ناحیه ریشه خارج می

 2006و   2004های خارج شده و درصد زمانی رطوبت بین ظرفیت زراعی و آب قابل دسترس مانند سال

ن، بارش نیاز این مرحله از گیاه را کاهش پیدا کند. در صورت وقوع بارش در مراحل گلدهی و دانه بست

 کند. جبران می 2012و 2007،2010های تامین و حتی کمبودهای قبلی را نیز مانند سال

 

 
 2008وضعیت رطوبتی خاک در دوره رشد گندم دیم در سال  -3شكل
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بارش در طول دوره  نیترپایینوقوع  لیسال به دل نیترخشک 2008سال 3باتوجه به شكل

 یساز هیشب یمنحنبه دلیل کافی نبودن بارش،  گرددهمانطور که مالحظه می .ورد بررسی استساله م11

 49بوده و  یزراع تیدرصد از طول دوره رشد باالتر از حد ظرف 43ا روز برابر ب118شده رطوبت خاک در 

در  یآب دوره رشد، تنش انیتا پا 170 وزو پس از ر ی و آب سهل الوصول بودهحد زراع نیروز رطوبت ب

رطوبت خاک  دوره رشد، یدر انتها الن،یتنش در مدل ب بیکشت وجود دارد. در صورت عدم اعمال ضر

 57 رطوبت خاک به زانیتنش م بیضروجود با . رسدیدائم م یاز حد پژمردگ ترنییپا متریلیم 466  به

دوره، رشد گیاه متوقف درصد انتهایی  28به بعد یعنی در  196در واقع از روز  است. دهیرس متریلیم

 شده است که حتی با ضریب تنش نیز، خاک قادر به تأمین نیاز آبی گیاه نیست.

در ادامه با هدف برجسته ساختن اثر بارش بر روی رطوبت خاک در سال میانگین مجموع 

 4ای همراه با منجنی بیالن رطوبتی خاک آورده شده است. شكل روزه به صورت میله 10های بارش

ایش یا کاهش مقدار بارش به طور مستقیم اثر خود را در باال و پایین بردن مقدار رطوبت خاک در افز

دهد. بدین ترتیب که با وقوع بارش بالفاصله افزایش پیدا کرده و با نبود بارش سال میانگین را نشان می

 منحنی رطوبت خاک روند نزولی دارد.

 ر دوره رشد گندم دیم در سال میانگیننمودار بارش و وضعیت رطوبتی خاک د -4شكل
آورده شده است. با توجه به  3های مختلف در جدول توزیع درصد زمانی رطوبت خاک در سال

درصد طول  63رطوبت خاک در  2014تا  2004ساله از سال  10جدول فوق به طور متوسط در دوره آماری 

بین طرفیت زراعی و آب سهل الوصول و در درصد طول دوره  20دوره رشد باالتر از حد طرفیت زراعی، 

درصد مربوط به زمانی است که  17البته این الوصول بوده است. درصد زمانی کمتر از حد سهل 17نهایت 

گیاه بیشترین نیاز را به آب دارد و دوران حساس گیاه گندم به کم آبی نیز در این محدوده قرار گرفته 

 است. 
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 ی رطوبت خاکتوزیع درصد زمان -3جدول

 سال
بارش در طول 

 دوره رشد
S(t)>FC FC>S(t)>RAW S(t)>RAW 

2014 97/350 75 11 14 

2013 38/225 60 21 19 

2012 67/346 74 18 8 

2011 35/276 53 31 16 

2010 58/307 62 22 166 

2009 61/199 47 31 23 

2008 158 55 17 28 

2007 6/326 68 23 8 

2006 24/320 71 12 17 

2005 16/242 62 20 18 

2004 08/306 64 18 17 

 17 20 63 15/278 میانگین

 

 

   
 

 نتیجه گیری
 

برای مناطق خشک و نیمه خشک همانند منطقه مورد بررسی در این تحقیق، تالش برای افزایش ذخیره 

( در تحقیقی به 1386ی )تواند بر تولید بیشتر از طریق کشت دیم بسیار موثر باشد. جودی و موحدرطوبتی می

 خهاک از کمتهر گرمایی کند و با هدایتمی حفظ را خاک آب مؤثری بطور کمپوست این نتیجه رسیدند که مالچ

 و شهده زیرین خاک دمای کاهش سبب روز طول در دلیل همین به و نموده عمل حرارتی عایق بصورت معدنی،

 بهر تهأثیری مخلهوط، کمپوست و زئولیت ه لیكا،کند در حالی کمی جلوگیری خاک شدن سرد از شب طول در

 و پرلیهت مخلهوط از اسهتفاده ه این نتیجه رسیدند که باب( نیز 1386دانشی و همكاران). نداشتند خاک دمای

نمود. در نهایت برای افزایش رطوبت خاک و  مبادرت دیم بصورت زیتون هاینهال کشت به توانمی بستر خاک

های ارگانیهک و حفاظتی، حتی مالچ کشاورزی ورزی،های جدید خاکتفاده از روشدر ادامه افزایش تولید، اس

 وریآجمهع سامانه ههای درشده خیره ذب آاستفاده از  ،در صورت عدم تامین رطوبت در مراحل حساس رشد

هایی مثل کشاورزی حفاظتی و افزایش ماده آلهی خهاک گردد. روشآبیاری تكمیلی توصیه می ب باران جهتآ

بهاران در خهاک  آب هت ذخیرهبرای افزایش گنجایش خاک ج ،استحصال طبیعی روش عنوان یکه تواند بمی

 . گرددتلقی 
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   منابع فارسی
 

ارشد، دانشگاه  یکارشناس نامهانیپا م،یمناطق از نظر کشت د یكیدرولوژیه یها یژگیو لی. تحل1388ن.  ،یبلوک آذر -

 .زیتبر

ت خاک در حفظ رطوب یروشها یبررس 1386 ،یو محسن خداداد یداود دونیفر ؛یطاهر یمهد ب؛ی, نایدانش -

 .ریو کاهش تبخ یاریآب یسراسر ناریسم نینهم. تونیز ینهال ها میکاشت به منظور گسترش کشت د یبسترها

رطوبت خاک در کشت گندم  زانیبر م میاقل رییاثرات تغ. 1389ی م. قطره سامانم، ی سداران یمصطفوی ج، دستجرد -

 .آب، خاک و هوا اه،یگ یمدلساز یالملل نیب کنفرانس نیاول. استان اصفهان -: دارانیمطالعه مورد مید

 صنایع و . نشریه علوم1386خاک.  رطوبت و دما بر کمپوست و لیكا زئولیت، ع، تاثیرس نایینی موحدی, ز جودی -

  .46-35. صص 2  شماره,  21  کشاورزی، دوره

در  HYDRUS-1Dخاک با مدل شبیه سازی رطوبت .  1393.عصاره ع, درخشانی نژاد ز, سلطانی محمدی ا, گوشه م -

 .1، شماره37دوره .علوم مهندسی آبیاری. نشریه شرایط کشت گندم

 شرق در دیم عملكرد بر فصلی هایبارش تأثیر بندی پهنه. 1396 ا، اسدی و ی پژوهدین ا، فردفاخری پ، محمدی -

   .489-498 صص ،2 شماره هیدرولوژی، اکو مجله .K-Means و وارد روش با ارومیه دریاچه
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