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 چکیذُ
. کٌذهی ایفا زراػی ّایفؼالیت ًَع یيتؼی در را هْوی ًمص تَلیذ، کٌٌذُ هحذٍد ػَاهل از ػٌَاى یکی تِ آب ایراى، خطک ًیوِ ٍ خطک اللین تِ تَجِ تا 

 تاضذهی هتفاٍتی پاراهترّای تؼییي ٍ هختلف هغالؼاتی هراحل اًجام ترآٍرد هستلسم ایي. است ترخَردار تاالیی اّویت از ًیاز، هَرد آب تٌاترایي ارزیاتی

تؼییي ، هرتَط اللیوی، ضرایة گیاّی آهار ٍ اعالػات تِ تَجِ تا ًظر ردهَ هٌغمِ در پتاًسیل تؼرق هیساى تثخیرٍ هحاسثِ تِ تَاىهی پاراهترّا ایي جولِ از.

 تر هصرفی آب ًیاز همادیردر ایي تحمیك . ًوَداضارُتارًذگیآهارتِتَجِتاهٌغمِدرهؤثرتارشهیساىتؼییي، (گیاّی تؼرق ٍ تثخیر) ًیاز آب هصرفی

تارًذگی از  آهار تِ تَجِ تا هٌغمِ در هؤثر تارش هیساى ترای تؼییي سپس. هحاسثِ ضذ (Kc)اّیگی رضذ ضرایة(ETo) پتاًسیل تؼرق تثخیرٍ همادیر هثٌای

هیلیوتر ٍ  345ٍ  515آب هصرفی در عَل دٍرُ رضذ ترای دٍ هحصَل ترًج ٍ گٌذم تِ ترتیة  ًیاز همذار ، ًتایج تٌاتر. گردیذ استفادُ تریي رٍشهٌاسة 

 .آهذ تذست لیوترهی 335ٍ  165همادیر تاراى هَثر ًیس 

 .ًیازآب هصرفی، تثخیرٍتؼرق پتاًسیل، تارش هَثر، ضْرستاى ساری :کلیذی ٍاشگاى

 

 همذهِ

 تارش ًْایتاً ٍ طزیك تارش اس ًیاس ایي اس تخشی وِ دارًذ ًیاس آب تِ هؼیٌی هیشاى تِ خَد رشذ دٍرُ در وشاٍرسی هختلف هحظَالت

 ایي رسذ هی تٌظز سهیٌِ ایي در ًىاتی وِ. شَد هی تاهیي گیاُ ریشِ تَسط ُ شذ جذب سهیٌی سیز آب طزیك اس دیگز تخشی ٍ هؤثز

 را آى تَاى هی آیا ًیست وافی آى همذار اگز ؟ گزدد تَسیغ هی خَب ٍ است وافی هحظَل رشذ تزای دستزس لاتل تارش آیا وِ است

 ٍ است چمذر ًوَ ٍ رشذ هختلف ّای دٍرُ طی ًیش ٍ رشذ فظل طی گیاّاى آتی ًیاسّای وزد؟ تىویل آتیاری طزیك اس توَلغ

 (4ص  1364 داستیي)شَد؟هی تزآٍردُ تارش ٍسیلِ تِ حذ چِ تا ایي ًیاسّا ّوچٌیي

 

 ّا                                                            هَاد ٍ رٍش

 هٌغمِ هَرد هغالؼِ -

 39 درجِ ٍ 39دلیمِ ی طَل شزلی ٍ  19درجِ ٍ  53لؼیت جغزافیایی ویلَهتزهزتغ در هَ 5905شْزستاى ساری تا ٍسؼتی در حذٍد 

تِ شْزستاى ًىا اس جٌَب تِ استاى  اس شزق, تِ دریای خشر  اس شوالدلیمِ ی ػزع جغزافیایی در ًیوىزُ ی شوالی لزار گزفتِ وِ 

اس آًجا وِ دریای خشر در ارتفاع  .است ویلَهتزهزتغ 3923 ساری هساحت .سوٌاى ٍ اس غزب تِ شْزستاى لائوشْز هحذٍد هی شَد

جلگِ لسوت َّای .پاییي تزی ًسثت تِ دریای آساد لزار دارد سهیٌْای ایي شْزستاى دارای ارتفاع هٌفی ًسثت تِ دریای آساد هی تاشذ

 .است سزدسیزی آى وَّستاًی لسوت َّای ٍ هؼتذل ٍ هزطَب ساری ای
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 تثخیر تؼرق گیاُ هرجغ  -
وِساًتیوتز15تا 5یىٌَاختارتفاعتاسثشچويٍسیغسطحیهاستؼزقٍتثخیزهیشاىاساستػثارتهثٌاایتالمَُتثخیزتؼزق

-هًَتیت ٍ ّارگزیَس -فائَ-در ایي تحمیك اس رٍش پٌوي .ًوایذرشذرطَتتووثَداسػاریٍواهلاًذاسیسایِتاٍفؼالتطَر

ادارُ دیگزایستگاُدٍدرٍهاًتیثپٌويتزای رٍشالسمپاراهتزّایلائوشْزُ لزاخیلایستگادروِآًجااس. ساهاًی استفادُ گزدیذ

تعرقٍتثخیرهحاسثِترای .تَددستزسدراست،ساهاًیّارگزیَسرٍشًیاسهَردوِدرجِ حزارتآهارسلیواى تٌگِ،ساری ٍ

 .(1 ضوارُجذٍل)ضذاستفادُرٍشایي دٍازپتاًسیل

 مولفر روش ردیف

هاًتیث -پٌوي-فائَ 1  

 
  ساهاًی -ّارگریَز 2

ETO = 0/0023 (Tmean + 17/8 ) (Tn- Tx) 0/5RA

 ّا ایستگاُ در پتاًسیل تؼرق ٍ تثخیر هحاسثِ ترای استفادُ هَرد رٍاتظ -1 جذٍل

 هصرفی  آب ًیاز -
ٍجَد تذٍىترداضتٌّگامتاکاضتزهاىزاگیاُّرکِآتیهیساىازاستعثارت یا ّواى تثخیر تعرق ٍاقعیهصرفی آبًیاز

درگیاُّررضذ گیاّیضرایةدرپتاًسیلتعرقٍتثخیرهقادیرضربحاصلازهقذارایي. داردًیازهحصَلکاّصٍهحذٍدیت

 ص،علیسادُ)آیذهیدستتِهاُّواى
ETC = KC × ETO                                                                                                                               (1) 

 

 گیاّی رضذ ضریة -

گیاُ رٍیصفصلٍرضذ هیساى، تِ ًَع گیاُاست کِ تغییرات آى (Kc رضذ گیاُآتی ضریةًیازهحاسثاتدرهْنپاراهترّایازیكی

 .َّایی است ٍ آب ضرایط ٍ گیاّی رضذ کاضت،هراحل زهاى گیاُ، خصَصیات از تاتعی گیاّی رضذ ضریة .دارد تستگی

 

 تاراى هَثر -
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یاٍهستمینطَر تِریششهحلدروِشَدهیگفتًِظزهَرد سهاًیدٍرُّزیاٍفظلیساالًِ،تاراىاسلسوتیتِهؤثزتاراى

 ّایرٍشآى،رٍیگذارتأثیزػَاهلتِتَجِتا پاراهتزایيتزآٍردتزای.  شَدٍالغهفیذهحظَلتَلیذتزایغیزهستمین

 . شذاستفادُ( SCS) آهزیىاخان حفاظتسزٍیسرٍشاستحمیكایيدروِاستشذُارائِهحمماى تَسطهتؼذدی

Er = f ( IR)(1.25R0.824 −2.03)10^(0.000955 ET)                                                               (2) 

خالض ػوكاس تاتؼی ، (هیلیوتز)هاّاًِتاراى ، (هیلیوتز)هاّاًِ تؼزقٍتثخیز،(هیلیوتز) هاّاًِهؤثزتاراى درآىوِ

 شذگزفتًِظزدریهایٌجادروِاستآتیاری
 

 ًتایج ٍ تحث

هحاسثِ ٍ سپس تا تذست آٍردى ضزیة گیاّی ّز هحظَل، در ایي همالِ تا استفادُ اس دادُ ّای َّاشٌاسی، تثخیزٍتؼزق پتاًسیل 

 .دّذایي همادیز را ًشاى هی( 3)ٍ ( 2)جذٍل. تاراى هَثز تا تَجِ تِ تاراى هاّاًِ ٍ تثخیزٍتؼزق تذست آهذ. ًیاسآتی آًْا هحاسثِ گزدیذ
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 همادیر ضریة گیاّی هحاسثِ ضذُ -(2)جذٍل 

 

 تثخیرتؼرق پتاًسیل ًیاز آب هصرفی تاراى هَثر

 گٌذم ترًج گٌذم ترًج گٌذم ترًج هاُ

- 38.47334 - 90.90907 - 82.17254 
 فرٍردیي

32.72156 36.29742 59.31116 106.4754 56.99784 101.3363 
 اردیثْطت

22.9044 18.65397 130.738 37.38958 121.8162 80.04493 
 خرداد

29.32653 
- 

137.0685 
- 

119.9354 
 تیر -

31.98147 
- 

134.5205 
- 

117.4452 
 هرداد -

48.53574 - 53.73788 - 105.1983 - 
 ضْریَر

- - - - - - - 

- 
56.00024 

- 
5.08772 

- 
16.95907 

 آتاى

- 50.52683 - 10.95167 - 36.50556 
 آرر

- 42.63577 - 10.92713 - 33.58613 
 دی

- 42.5758 - 27.06847 - 41.84552 
 تْوي
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- 49.36779 - 56.0655 - 54.88982 
 اسفٌذ

 اب هصرفی ٍ تاراى هَثر هحاسثِ ضذُ همادیر تثخیر ٍتؼرق پتاًسیل، ًیاز -(3)جذٍل

 

 

 ًتیجِ گیری

، در طَل (ساری شْزستاى)ایستگاُ ادارُ ساری  در ًظز هَرد هٌطمِ در تزًج ٍ گٌذم گیاُ آب هظزفی ًیاس آهذُ تذست ًتایج تِ تَجِ تا

 .هیلیوتزتذست آهذ 335ٍ  165هیلیوتز ٍ همادیز تاراى هَثز ًیش  345ٍ  515دٍرُ رشذ تِ تزتیة 

 

 هٌاتغ
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Abstract 

According to Iran's semi-arid and dry climates, water as one of the limiting factors of production, 

plays an important role in determining the type of agricultural activities. so, The assessment of 

water requirement, is important. This process involves estimating the different studies and different 

parameters can be. among these parameters to calculate the potential evapotranspiration rate in the 

region with respect to data and statistics, climate, vegetation coefficients to determine the need for 

water (evaporation and plant transpiration), the effective rainfall in the region, according to the 

statistics of rainfall be mentioned. In this study, the amount of water needed based on the values of 

potential evapotranspiration (ETo) of plant growth coefficients (Kc) was calculated. according to 

the results, the amount of water needed during the growing period for rice and wheat, respectively, 

515 and 345 mm of rainfall amounts of 165 and 335 mm respectively. 
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