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 چكيده

قابل برآورد ن راندمان كاربرد آب ردكور ظبا منكه نياز آبي منهاي باران مؤثر عبارت است از نياز آبياري گياه 

از اما . شده استبرآورد  نياز آبي و نياز آبياري چغندرقند در نقاط مختلف ايران NETWATدر برنامه . است

لذا مقادير نياز آبي و نياز آبياري گزارش است، هاي ميانگين استفاده شده  در اين برنامه از دادهكه  آنجايي

نياز  ،مدت هاي هواشناسي طوالني با استفاده از دادهدر اين تحقيق . استد  درص50شده در سطح احتمال 

درورزن، زرقان، شيراز و فسا در استان فارس در سطوح  آبياري چغندرقند در مناطق آباده، اقليد، داراب، سد

. ن شدتعيي) تبخيرتعرق زياد و بارندگي كم( و شرايط بحراني ) درصد10با فاصله ( درصد 90 تا 10احتمال 

نتايج نشان داد نياز آبياري بحراني چغندرقند در نقاط مختلف استان فارس با نياز آبياري اين گياه در سطح 

 در نقاط مختلف استان NETWATشده در برنامه برآورد همچنين نياز آبياري . است درصد برابر 90احتمال 

 ديگر، با توجه به روابط همبستگي ارائه از طرف. است نياز آبياري بحراني اين گياه  درصد92فارس برابر 

شده در اين تحقيق امكان تعيين نياز آبياري چغندرقند در سطح احتمال مشخص و شرايط بحراني براي 

  .مناطق مختلف استان فارس وجود دارد

  

  نياز آبياري، نياز آبي  چغندرقند،،NETWAT برنامه باران مؤثر، استان فارس،: هاي كليدي واژه

                                                           

  hrfoolad@yahoo.com   نويسنده مسئول - *            استاديار آبياري و زهكشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت -1

 



154 ...برآورد نياز آبياري چغندرقند در مناطق مختلف استان فارس     

  همقدم

به خارج شدن آب از سطح خاك مرطوب و 

ترتيب تبخير و تعرق گفته  هاي برگ گياه به روزنه

تفكيك تبخير و تعرق از يكديگر در سطح . شود مي

 نيست، لذا معموالً اين دو فرآيند در پذير امكانمزرعه 

 99بيش از . موسوم استهم ادغام و به تبخيرتعرق 

فتن تلفات، گياه بدون در نظر گرمصرفي درصد آب 

تر از يك درصد  د و كموش ميصرف عمل تبخيرتعرق 

لذا در . رسد هاي داخلي گياه مي آن به مصرف فعاليت

عمل تبخيرتعرق پتانسيل گياه برابر نياز آبي آن منظور 

نياز آبي گياه برابر مقدار آبي است كه گياه در . دشو مي

گيري  براي اندازه. كل فصل رشد به آن نياز دارد

جمله  يم تبخيرتعرق پتانسيل هر گياه دلخواه ازمستق

د، اما استفاده كرتوان از اليسيمتر استفاده  چغندرقند مي

به همين دليل در . استگير و پرهزينه  از اليسيمتر وقت

گيري مستقيم تبخيرتعرق  بيشتر موارد به جاي اندازه

هاي  از روشگيري  اين مقدار با بهرهپتانسيل گياه، 

براي اين منظور ابتدا . شود رآورد ميمستقيم بغير

محاسبه و سپس ) چمن(تبخيرتعرق پتانسيل گياه مرجع 

هي، تبخيرتعرق پتانسيل گياه از ضريب گيا  با استفاده

شود و مجموع تبخيرتعرق  نظر تخمين زده ميمورد

پتانسيل گياه در فصل رشد برابر نياز آبي آن گياه در 

مقداري از آب  ،از طرف ديگر. شود نظر گرفته مي

باران . شود وسيله باران مؤثر تأمين مي موردنياز گياه به

داري و  مؤثر قسمتي از بارندگي است كه در خاك نگه

توان گفت براي  بنابراين مي. شود صرف تبخيرتعرق مي

. دشوتأمين نياز آبي گياه بايد از آبياري و باران استفاده 

اضل باران مؤثر از  نياز آبياري گياه برابر با تف،بنابراين

باتوجه به راندمان كاربرد آب در مزرعه نياز آبي گياه 

  .قابل برآورد است

ها  نياز آبي و نياز آبياري در پروژههاي  همحاسب

اگر . گيرد صورت احتماالتي صورت مي معموالً به

 ماهانه طي يك دوره آماري /تبخيرتعرق روزانه 

 دليل تغيير طوالني مدت براي هر سال محاسبه شود، به

هاي مختلف، اعداد متفاوتي  شرايط آب و هوايي در سال

به عبارت ديگر، تبخيرتعرق يك . به دست خواهد آمد

هاي آماري تبعيت  متغير تصادفي است كه از توزيع

ساله  اساس ميانگين چنداگر تبخيرتعرق بر. كند مي

هاي هواشناسي محاسبه شود در واقع مثل آن است  داده

 50 وقوع اصله از فراواني وقوع يا احتمالكه نتيجه ح

به طور كلي هرچه احتمال وقوع . درصد برخوردار است

تر در نظر گرفته شود، مقدار آن  تبخيرتعرق بيش

يابد و اطمينان برآورد آب موردنياز گياه نيز  افزايش مي

نيكبخت و ميرلطيفي ). 1385عليزاده (شود  تر مي بيش

خيرتعرق پتانسيل روزانه هاي توزيع تب منحني) 1381(

احتمال وقوع براي متفاوت گياه مرجع را در سطوح 

هاي هواشناسي   سال داده30منطقه تهران با استفاده از 

در تحقيق ديگري نيكبخت و همكاران . دندكرتهيه 

 احتماالتمختلف تبخيرتعرق گياه را در سطوح ) 1386(

قي براي سد علويان در مراغه در استان آذربايجان شر

هاي ميانگين تبخيرتعرق روزانه گياهان  تهيه و منحني

 روزه حداكثر 30هاي يك الي  الگوي كشت براي دوره

. كردند وقوع متفاوت را محاسبه تنياز آبي با احتماال

نيز براي گرگان مقدار تبخيرتعرق ) 1386(شريفان 
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پتانسيل گياه مرجع و تبخيرتعرق پتانسيل گياهان 

ا براي هر روز سال در دوره زراعي شاخص منطقه ر

 ساله محاسبه و سپس مقادير تبخيرتعرق 20آماري 

يك از  پتانسيل گياه مرجع و تبخيرتعرق پتانسيل هر

گياهان زراعي شاخص منطقه را در سطوح احتماالتي 

  .دكر روزه برآورد 30هاي يك تا  مختلف و براي دوره

ي از بارندگي در يباران مؤثر نيز به عنوان جز

به . كند هاي آماري تبعيت مي هاي مختلف از توزيع سال

توان در موارد مختلف از تركيب  همين علت مي

عنوان  به. دكراحتماالتي بارندگي و تبخيرتعرق استفاده 

 با )Sadeghi et al. 2002( مثال صادقي و همكاران

هاي مختلف احتماالتي بارندگي به  تركيب نسبت

ندم و جو ديم را در تبخيرتعرق، مناطق مناسب كشت گ

ند و مقدار بارندگي ساالنه كردسطح استان فارس تعيين 

كم و تبخيرتعرق ساالنه زياد را به عنوان حالت بحراني 

 تاز احتماالبه ترتيب در نظر گرفتند و براي اين منظور 

  .دندكر درصد استفاده 90 و 10وقوع 

در د قند يتولاصلي منبع يكي از دو چغندرقند 

كشت كشور  در تمام مناطق اًبيتقر كه استران يا

فر و همكاران   شهابي.كشت است ا قابليشود و  مي

با براي برآورد تبخيرتعرق و نياز آبي چغندرقند ) 1383(

استان هاي هواشناسي  ستگاهيهاي ا استفاده از داده

ابتدا تبخيرتعرق پتانسيل گياه مرجع را از روش  ،تهران

از ين و سپس ندبه كرد محاس)Hargreaves (هارگريوز

براي حاصل را با توجه به ضرايب گياهي آبي چغندرقند 

 با استفاده از هر منطقه تخمين زدند و در ادامه

هاي  نقشههاي سيستم اطالعات جغرافيايي،  تكنيك

ل چغندرقند در سطح يرتعرق پتانسيع مكاني تبخيتوز

  .دشه ياستان تهران ته

ي از تعدادتوسط  NETWAT اخيراً برنامه

محققان آبياري براي گياهان مختلف زراعي در كليه 

هاي  كه در بسياري از طرحاست نقاط كشور تهيه شده 

در اين برنامه نياز آبي و . شود آبياري از آن استفاده مي

هاي   ورهنياز آبياري هر گياه از جمله چغندرقند در د

هاي طوالني  فصل رشد بر اساس دادهده روزه مختلف 

 نياز آبي و نياز ،ناسي محاسبه و در پايانمدت هواش

آبياري محصوالت مهم زراعي هر منطقه از سطح 

نجام اين جا كه براي ا اما از آن. كشور تعيين شده است

هاي هواشناسي هر  ساله دادهمحاسبات از ميانگين چند

منطقه استفاده شده است، نياز آبي و نياز آبياري هر گياه 

 تعيين شده است، در حالي كه  درصد50با احتمال وقوع 

در بعضي موارد براي اطمينان بيشتر شايد به محاسبه 

 نياز باالترنياز آبي و نياز آبياري در سطح احتماالت 

باشد كه اين موضوع با استفاده از اين برنامه قابل تعيين 

كه كشت آن چغندرقند محصول سوي ديگر، از . نيست

همواره با ، استدر نقاط مختلف استان فارس متداول 

بوده و مسأله آب سالي مواجه  هاي خشكي و خشك دوره

تعيين به همين دليل . در آن اهميت بسيار بااليي دارد

اين مختلف  هاي آب موردنياز چغندرقند در منطقهميزان 

بارندگي كم و تبخيرتعرق (بحراني شرايط استان در 

 مطالعهلذا هدف اصلي از اين . ضروري است )زياد

ن نياز آبياري چغندرقند در سطوح احتماالتي تعيي

چنين حالت بحراني در نقاط مختلف  مختلف و هم

ترين و جديدترين روش  متداول. استان فارس است
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 مانتيت  ـبرآورد تبخيرتعرق در حال حاضر، روش پنمن

)Allen et al. 1998(  طوري كه در بسياري از  بهاست

 اين پايهرتعرق بر هاي برآورد تبخي نقاط دنيا ساير روش

در سطح استان فارس نيز . روش واسنجي شده است

 Fooladmand and) معادله اوليه هارگريوز

)Haghighat 2007 چهار شكل جديد معادله ،

، معادله )Fooladmand et al. 2008 (هارگريوز

 و )Ahmadi and Fooladmand 2008(وايت  تورنت

 Fooladmand and Ahmadi) كريدل ـ معادله بالني

 مانتيت واسنجي و  ـ معادله پنمنپايه بر 2009(

چنين، براي ارزيابي چند روش محاسبه تبخيرتعرق  هم

 Fooladmand and Sepaskhah) در مناطق باجگاه

 نيز از روش پنمن) 1386د ـوالدمنـف(راز ـ و شي2005(

 در اين اساس همين رب.  مانتيت استفاده شده استـ

رق پتانسيل گياه مرجع و ـبخيرتع براي برآورد تمطالعه

 ـ مانتيت نياز آبي و نياز آبياري چغندرقند، از روش پنمن

  .استفاده شد

  

  ها مواد و روش

 مناطق آباده، اقليد، مطالعهبراي انجام اين 

داراب، سد درورزن، زرقان، شيراز و فسا در استان فارس 

 و داراي شوند محسوب ميكه از مراكز توليد چغندرقند 

 سال 10از  سينوپتيك با بيشهواشناسي هاي  تگاهايس

طول . ، در نظر گرفته شدندهستندهاي هواشناسي  داده

هاي  دوره آماري و مشخصات هر يك از ايستگاه

بر اساس اطالعات .  ارائه شده است1انتخابي در جدول 

، تاريخ شروع، خاتمه و NETWAT موجود در برنامه

طقه انتخاب و با طول دوره رشد چغندرقند در هر من

 Allen)  56استفاده از اطالعات موجود در نشريه فائو 

et al. 1998) طول مراحل چهارگانه فصل رشد و 

چغندرقند در هر هاي مذكور براي  دورهضرايب گياهي 

و سپس ضريب گياهي روزانه . دشمنطقه استخراج 

. دشهاي مختلف فصل رشد محاسبه  در ماهميانگين آن 

رتعرق پتانسيل ماهانه گياه مرجع نيز از ميانگين تبخي

 براساس )Allen et al. 1998(  مانتيت ـروش پنمن

سپس . هاي هواشناسي محاسبه شد ميانگين ماهانه داده

با استفاده از معادله زير تبخيرتعرق پتانسيل چغندرقند 

  :شددر هر ماه تعيين 

)1(  
ocp ETnKET =  

تعرق پتانسيل  تبخير، مجموعETP در معادله فوق

متر كه  چغندرقند در هر ماه از فصل رشد بر حسب ميلي

برابر نياز آبي چغندرقند در آن ماه در نظر گرفته 

تعرق پتانسيل روزانه هر ن تبخير ميانگي،EToشود،  مي

 ضريب ،KCمتر در روز،  ماه گياه مرجع بر حسب ميلي

. است تعداد روزهاي ماه موردنظر ،n گياهي چغندرقند و

هاي بارندگي در هر ماه   با استفاده از داده،از طرف ديگر

سال و در هر منطقه، مقدار باران مؤثر هر ماه از فصل 

فرشي و (رشد از روش سازمان حفاظت خاك آمريكا 

محاسبه و با كم كردن مقدار باران ) 1382همكاران 

مؤثر ماهانه از نياز آبي ماهانه، مقدار نياز آبياري هر ماه 

هايي كه باران مؤثر   در ماه.دشز فصل رشد تعيين ا

تر از نياز آبي بود، مقدار نياز آبياري برابر صفر  بيش

مانده اضافي در خاك كه ممكن  منظور و از رطوبت باقي

سپس با . نظر شد است به ماه بعد انتقال يابد، صرف
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هاي فصل رشد، نياز  جمع كردن نياز آبياري كليه ماه

. دشد در كل فصل رشد تعيين آبياري چغندرقن

محاسبات ذكر شده براي هر منطقه و براي كليه 

طور جداگانه انجام  هاي داراي آمار هواشناسي به سال

به اين ترتيب براي چغندرقند در هر منطقه در . شد

 به عنوان نياز هاي متفاوتي هاي مختلف داده سال

 در ادامه با استفاده از. دست آمد آبياري ماهانه به

مقدار نياز آبياري چغندرقند در هر  SMADA افزار نرم

، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10 ح احتمالمنطقه در سط

  .دش درصد تعيين 90 و 80

يعني (جهت تعيين نياز آبياري بحراني چغندرقند 

در هر منطقه، ) شرايط تبخيرتعرق زياد و بارندگي كم

اگانه از مجموع نياز آبي و مجموع باران مؤثر به طور جد

هاي مختلف فصل رشد،  جمع نياز آبي و باران مؤثر ماه

اين محاسبات نيز در . دشبراي كل فصل رشد محاسبه 

هاي داراي آمار هواشناسي  هر منطقه و براي كليه سال

به اين ترتيب براي چغندرقند . طور جداگانه انجام شد به

هاي متفاوتي به  هاي مختلف داده در هر منطقه در سال

وان نياز آبي و باران مؤثر در كل فصل رشد به دست عن

 مقدار SMADA افزار بعداز آن با استفاده از نرم. آمد

در كل فصل رشد در هر نياز آبي و باران مؤثر چغندرقند 

. دش درصد تعيين 90 و 10 منطقه در سطح احتمال

مقدار نياز آبياري را در شرايط بحراني براي چغندرقند در 

مقدار نياز از تفاضل و براي هر منطقه كل فصل رشد 

و مقدار )  درصد90احتمال وقوع (آبي در شرايط زياد 

)  درصد10احتمال وقوع (باران مؤثر در شرايط كم 

مطالعه البته چنانچه ذكر شد براي اين . دست آمد به

 10 و 90 شرايط زياد و كم به ترتيب در سطح احتمال

  .درصد در نظر گرفته شدند

  

   و بحثنتايج

هاي مختلف   ضريب گياهي ماه2در جدول 

چنين طول فصل رشد چغندرقند در هر  فصل رشد و هم

با توجه به مطالب ذكر شده نياز . منطقه ارائه شده است

 تا 10 ياري چغندرقند در هر منطقه در سطح احتمالآب

آبي و باران مؤثر هر منطقه در سطح  درصد و نياز 90

افزار   استفاده از نرم درصد با90 و 10 احتمال

SMADA بهترين توزيع ،در اكثر موارد. دش تعيين 

نرمال دو پارامتري و  ها، توزيع لوگ برازش يافته بر داده

نرمال سه پارامتري  در موارد محدودي نيز توزيع لوگ

ياري چغندرقند در هر  مقدار نياز آب3در جدول . بود

آبياري  درصد، نياز 90 تا 10 منطقه در سطح احتمال

بحراني و همچنين مقدار نياز آبياري گزارش شده در 

بر اساس نتايج .  ارائه شده استNETWAT برنامه

 براي مناطق مختلف نتايج زير 3ارائه شده در جدول 

  .دست آمد به

 مقدار نياز آبياري گزارش شده چغندرقند در :آباده

 در اين منطقه از مقدار نياز آبياري NETWAT برنامه

چنانچه . تر است  درصد نيز كم10ح احتمال در سط

شود اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در  مشاهده مي

 70 درصد 90 تا 10اين منطقه در سطح احتمال 

نياز آبياري بحراني چغندرقند در اين منطقه و متر  ميلي

  .است درصد 90تقريباً برابر نياز آبياري در سطح احتمال 

ياري گزارش شده چغندرقند در  مقدار نياز آب:اقليد
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 در اين منطقه برابر نياز آبياري در NETWAT برنامه

شود  چنانچه مشاهده مي. است درصد 40سطح احتمال 

اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در اين منطقه در 

نياز و متر   ميلي49 درصد 90 تا 10سطح احتمال 

آبياري در تر از نياز  آبياري بحراني چغندرقند كمي بيش

 .است درصد 90سطح احتمال 

 در اين منطقه مقدار نياز آبياري گزارش شده :داراب

 از نياز آبياري در سطح NETWAT چغندرقند در برنامه

چنانچه مشاهده . استتر   درصد نيز بيش90احتمال 

شود اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در اين  مي

و متر   ميلي89  درصد90 تا 10منطقه در سطح احتمال 

نياز آبياري بحراني چغندرقند بين نياز آبياري در سطح 

  .قرار دارد درصد 90 و 80احتمال 

 مقدار نياز آبياري گزارش شده چغندرقند :سد درودزن

 در اين منطقه بين نياز آبياري NETWAT در برنامه

. است واقع شده درصد 80 و 70در سطح احتمال 

الف مقدار نياز آبياري شود اخت چنانچه مشاهده مي

 90 تا 10چغندرقند در اين منطقه در سطح احتمال 

 نياز آبياري بحراني چغندرقند ومتر   ميلي75درصد 

  .است درصد 90تقريباً برابر نياز آبياري در سطح احتمال 

 مقدار نياز آبياري گزارش شده چغندرقند در :زرقان

بياري  در اين منطقه از مقدار نياز آNETWAT برنامه

چنانچه . تر است  درصد نيز كم10در سطح احتمال 

شود اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در  مشاهده مي

 79 درصد 90 تا 10اين منطقه در سطح احتمال 

 نياز آبياري بحراني چغندرقند تقريباً برابر نياز ومتر  ميلي

  .است درصد 90آبياري در سطح احتمال 

ري گزارش شده چغندرقند در  مقدار نياز آبيا:شيراز

 در اين منطقه بين نياز آبياري در NETWAT برنامه

چنانچه . قرار دارد درصد 80 و 70سطح احتمال 

شود اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در  مشاهده مي

 71 درصد 90 تا 10اين منطقه در سطح احتمال 

ر نياز نياز آبياري بحراني چغندرقند تقريباً برابو متر  ميلي

  .است درصد 90آبياري در سطح احتمال 

 مقدار نياز آبياري گزارش شده چغندرقند در برنامه :فسا

NETWAT  در اين منطقه از مقدار نياز آبياري در

چنانچه . تر است  درصد نيز كم10سطح احتمال 

شود اختالف مقدار نياز آبياري چغندرقند در  مشاهده مي

 137 درصد 90تا  10اين منطقه در سطح احتمال 

 از  نياز آبياري بحراني چغندرقند كمي بيشو متر  ميلي

  .است درصد 90نياز آبياري در سطح احتمال 

چنين روابطي به صورت رگرسيون سه  هم

بياري چغندرقند متغيره خطي براي تخمين مقدار نياز آ

 مختلف و حالت بحراني برحسب در سطح احتمال

و طول و عرض متغيرهاي ارتفاع از سطح دريا 

جغرافيايي، در كل سطح استان فارس به صورت زير 

  : دشمنتج 

)2(  dLatcLonbEaIRm +++=  

 نياز آبياري چغندرقند در سطوح ،IRm در معادله فوق

چنين حالت بحراني كه زيرنويس   و هممختلف احتمال

m؛هاي مختلف است  بيانگر حالت E، ارتفاع از سطح 

 طول جغرافيايي برحسب ،Lon ؛دريا بر حسب متر

 و a ،b ،c عرض جغرافيايي برحسب درجه و ،Lat ؛درجه

d دست آمده  نتايج به. هستند نيز ضرايب رگرسيون
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 مختلف و حالت بحراني در جدول براي سطح احتماالت

چنانچه در اين جدول مشاهده .  ارائه شده است4

Rشود ضريب  مي
ها نسبتاً قابل قبول   كليه معادله2

 4ذا با توجه به نتايج ارائه شده در جدول ل. است

توان با استفاده از ارتفاع و طول و عرض جغرافيايي  مي

ر نياز آبياري چغندرقند را هر محل در استان فارس، مقدا

 درصد و حالت بحراني 90 تا 10 در سطح احتمال

  .تخمين زد

نسبت بين نياز آبياري بحراني به مطالعه در اين 

 درصد براي 90رقند در سطح احتمال نياز آبياري چغند

سددرودزن، زرقان، شيراز و مناطق آباده، اقليد، داراب، 

، 998/0، 992/0، 006/1، 999/0ترتيب برابر  فسا به

دست آمد كه ميانگين   به006/1 و    998/0، 997/0

بنابراين نتايج اين تحقيق . است 999/0ها برابر  آن

چغندرقند در نقاط نشان داد كه نياز آبياري بحراني 

مختلف استان فارس با نياز آبياري چغندرقند در سطح 

چنين نسبت بين نياز  هم. است درصد برابر 90احتمال 

 NETWATآبياري گزارش شده چغندرقند در برنامه 

نياز آبياري بحراني اين گياه براي مناطق آباده، اقليد،   به

ب برابر ترتي شيراز و فسا بهداراب، سددرودزن، زرقان، 

 و 985/0، 815/0، 986/0، 023/1، 958/0، 898/0

 919/0ها برابر  دست آمد كه ميانگين آن  به768/0

شود اين نسبت تنها در داراب  چنانچه مشاهده مي. است

، اما براي ساير مناطق نسبت بودتر از يك  كمي بزرگ

طور كلي نتايج اين  به. استتر از يك  فوق كوچك

بنابر برآورد ز آبياري چغندرقند تحقيق نشان داد نيا

 در نقاط مختلف استان فارس NETWAT برنامه

 نياز آبياري بحراني اين گياه 92/0طور ميانگين حدود  به

مقدار نياز آبياري بحراني چغندرقند در نقاط . است

مختلف استان فارس با تقسيم نياز آبياري گزارش شده 

دست  به 92/0 به عدد NETWATاين گياه در برنامه 

  .آيد مي

  

  سپاسگزاري

توزيع ”اين مقاله از قسمتي از طرح تحقيقاتي 

استخراج “مكاني نياز آبياري گياهان مهم استان فارس

واحد  كه با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي استشده 

وسيله از زحمات  بدين. مرودشت انجام شده است

مسئولين و معاونت پژوهشي اين دانشگاه سپاسگزاري 

  .دشو مي
  

  

  هاي انتخابي هريك از ايستگاهجغرافيائي دوره آماري و مشخصات  1جدول 

 

  آماريتعداد سال دوره آماري )متر(ارتفاع از سطح دريا  عرض جغرافيايي طول جغرافيايي ايستگاهنام 

 22 1365- 1386 2030  دقيقه40 درجه و 52  دقيقه11 درجه و 31 آباده

 13 1374- 1386 2300   دقيقه38 درجه و 52  دقيقه54 درجه و 30 اقليد

 13 1374- 1386 2/1098  دقيقه17 درجه و 54  دقيقه47 درجه و 28 داراب

 21 1366- 1386 1620  دقيقه26 درجه و 52  دقيقه13 درجه و 30 سد درودزن

 23 1364- 1386 1596  دقيقه43 درجه و 52  دقيقه47 درجه و 29 زرقان

 23 1364- 1386 1484  دقيقه32 درجه و 52 ه دقيق36 درجه و 29 شيراز

 23 1364- 1386 3/1288  دقيقه41 درجه و 53  دقيقه58 درجه و 28 فسا
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  طول فصل رشد در مناطق مورد مطالعهمتوسط هاي مختلف و  ماهچغندرقند در  (KC) ضريب گياهي 2جدول 

  

 فسا شيراز زرقان سددرودزن داراب اقليد آباده ماه

 35/0 ---- - ---- - ---- - 35/0 ---- - ---- - فروردين

 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 ارديبهشت

 54/0 45/0 45/0 45/0 61/0 35/0 35/0 خرداد

 97/0 03/1 03/1 03/1 15/1 69/0 69/0 تير

 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 16/1 16/1 مرداد

 20/1 12/1 12/1 12/1 01/1 20/1 20/1 شهريور

 05/1 82/0 82/0 82/0 76/0 01/1 01/1 مهر

 80/0 ---- - ---- - ---- - ---- - 76/0 76/0 آبان

 226 175 175 175 176 185 185  )روز(طول فصل رشد 

  

  

متر در طول دوره رشد در سطوح مشخص احتمال، حالت بحراني و  مقادير نياز آبياري چغندرقند برحسب ميلي 3جدول 

   براي مناطق مختلف مورد مطالعهNETWAT برنامهمقدار گزارش شده در 

  

 فسا شيراز زرقان سددرودزن داراب اقليد آباده حالت

 1120 942 910 898 1013 782 823  درصد10

 1142 954 923 911 1027 790 835  درصد20

 1159 962 932 920 1038 796 843  درصد30

 1173 970 941 928 1048 801 851  درصد40

 1187 977 948 935 1056 806 857  درصد50

 1200 984 956 943 1065 811 864  درصد60

 1215 992 965 951 1075 816 872  درصد70

 1232 1001 975 960 1086 822 881  درصد80

 1257 1013 989 973 1102 831 893  درصد90

 1264 1011 986 971 1093 836 892 حالت بحراني

NETWAT 801 801 1118 957 804 996 971 

  

 

  هاي مختلف تخمين نياز آبياري چغندرقند ضرايب رگرسيون و ضريب تبيين در حالت 4جدول 

  
a b c d R حالت

2 

  840/0  -73/73 33/14 -07/0 6/2494  درصد10

  830/0  -21/74 26/15 -08/0 1/2481  درصد20

  824/0  -42/75 81/16 -08/0 3/2447  درصد30

  820/0  -44/75 74/17 -08/0 6/2413  درصد40

  813/0  -59/77 33/18 -08/0 4/2453  درصد50

  810/0  -89/77 11/19 -09/0 9/2433  درصد60

  805/0  -31/78 14/20 -09/0 2/2406  درصد70

  799/0  -12/79 26/21 -09/0 6/2385  درصد80

  791/0  -25/81 30/23 -09/0 5/2358  درصد90

  765/0  -31/90 11/22 -07/0 3/2654 حالت بحراني
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