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 مازندران استان در سویا نياز مورد آب تعيين

  *محمداسماعیل کمالی

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

 .ایران گرگان، کشاورزی، ترویج و آموزش

 چکيده

 از جامعی داده پایگاه منظور این برای. گرفت قرار مدنظر مازندران استان در سویا آبی نیاز برآورد تحقیق این در

 تعرق تبخیر. آمد بدست فائو ایدومرحله روش به آبی نیاز.  گردید ایجاد گیاهی اطالعات و هواشناسی های داده

 سویا رشد دوره به توجه با سپس. شد محاسبه 8وات کراپ افزارنرم از استفاده با و مانتیث-پنمن-فائو روش مرجعبه

 هایدوره در تابستانه و بهاره کشت حالت دو برای سویا آبی نیاز رشد، مختلف مراحل در آن گیاهی ضرایب مقدار و

. شودمی بیشتر استان شرق به غرب از سویا آبی نیاز میزان که داد نشان نتایج مکانی نظر از. شد محاسبه روزه 10

 کشت برای و 5677 و 5689 بهاره کشت برای که بودند دارا نکا و ساری شهرهای را سویا آبی نیاز میزان بیشترین

 مرداد ماه در بهاره سویا آبی نیاز میزان بیشترین نیز زمانی نظر از. بود هکتار در مترمکعب 4477 و 4485 تابستانه
 با تحقیق این در سویا شدهمحاسبه آبی نیاز میزان که داد نشان نتایج. داد رخ شهریور ماه در تابستانه سویای و

 باغی و زراعی عمده گیاهان موردنیاز آب برآورد" مرجع کتاب و( NETWAT) ملی سند در شدهارائه مقادیر

 بدست جدیدتر های داده با تحقیق این آبی نیاز مقادیر که آنجایی از. است داشته اختالف درصد 59 الی 5 "کشور

 تکمیلی آبیاری انجام صورت در همچنین. شود می پیشنهاد سویا آبیاری ریزی برنامه در تحقیق این نتایج آمد،

 مکعب متر 498 الی 404 دهیدانه مرحله در و 480 الی 380 دهیگل مرحله در آبی نیاز مقدار بهاره سویای برای

 . باشد می هکتار در

 اقلیم. مرجع، تعرق-تبخیر آبی، نیاز سویا، :های کليدیواژه

 
 kamalipasha@yahoo.com نویسنده مسوول: *

http://jop.areeo.ac.ir/
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 بيان مسئله

ی روغنی دارد. هادانهسویا بیشترین درصد پروتئین را در بین رود. ای مهم روغنی به شمار میهاز دانه سویا

 تغذیه انسان وجود پروتئین زیاد سبب شده است که کنجاله روغن آن برای. باشدیماما میزان روغن آن کمترین 

های زراعی شده و از نظر به علت تثبیت بیولوژیک نیتروژن، موجب تقویت خاکباشد. کشت سویا بسیار مناسب 

  .های زراعی دارداری اکوسیستماکولوژیک نقش مهمی در پاید

سویا گیاهی تابستانه است که با توجه به نوع رقم و شرایط اقلیمی منطقه از نیمه بهار تا اوایل تابستان کشت 

در نواحی معتدل تا سرد کشور از نیمه اردیبهشت تا کشت بهاره در نظر گرفته شود، عنوان به اگر سویاشود. می

عنوان کشت دوم در نظر گرفته شود، بسته به زمان برداشت محصول قبلی چنانچه به. شودیمکشت اواسط خرداد 

شود باید دارای خاکی که سویا در آن کشت می گردد.از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیرماه به کشت آن اقدام می

 در. باشد 6-8/6 بین باید خاکبافت متوسط و زهکشی مناسب باشد. سویا به شوری خاک حساس بوده و اسیدتیه 

دوم باید زمین را قبل از کاشت، ابتدا آبیاری کرد و سپس اقدام به کشت  کشت در ژهیوبه خاک بودن خشک صورت

 محصول کرد. در غیر این صورت بالفاصله پس از کاشت باید اولین آبیاری را انجام داد. 

بروز تنش، خسارت و در صورت  باشدیمی حساس آبکمدر مراحل گلدهی، تشکیل غالف و پرشدن دانه به  سویا

و همکاران  ( و پالمر1979دورنباس و کاسام ) .(1977 ،)سیاونیت و کرامر شدیدی به عملکرد وارد خواهد شد

ی در مرحله گلدهی سویا آبکمدوره رشد سویا به تنش آبی معرفی نمودند.  نیتریبحرانمرحله گلدهی را  (1995)

( بیان کرد که تنش آبی در مرحله گلدهی موجب کاهش شدید 1391. اکبری )گرددیها مموجب ریزش گل

ی با تنش در مرحله رشد رویشی و مرحله پرشدن دانه نداشته داریمعناما از نظر آماری اختالف  گرددیمعملکرد 

رحله ی فاکتور حساسیت نیز به ترتیب مراحل پر شدن دانه، گلدهی و مهادادهاست. در این تحقیق بر اساس 

( در تحقیقی بر روی سویا 1995رویشی بیشترین حساسیت را نسبت به تنش آبی داشته اند. پالمر و همکاران )

تشکیل  هاغالفبیان کردند که چنانچه سویا در مرحله گلدهی، سه تا چهار هفته تحت شرایط خشکی قرار بگیرد، 

 . شوندیمو یا خیلی کم تشکیل  شوندینم

 عملکرد آمدن پایین جهیها و درنتدانه بستن موجب ریز شدن دانهر مناسب در زمان به مقدا آبیاریعدم 

درصدی  42تا  32 باعث کاهش سویا دانه در شدنرپ دوره طی در خشکی . در تحقیقی بیان شد که تنشگرددیم

آبی سویا برای  (. در تحقیقی بر روی نیاز آبی سویا بیان شد که مقدار نیاز1992)ویرا و همکاران،  شودیمعملکرد 

در  مترمکعب 7000تا  4500حصول بیشینه محصول بسته به شرایط آب و هوایی و طول دوره رشد به میزان 

ان آب مصرفی سویا  در نکا ( بیان کرد که میز1391(. اکبری نودهی )1979)دورنباس و کاسام،  باشدیمهکتار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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مرحله آبیاری برآورد شد. همچنین آبیاری  7بارش( با  متریلیم 17آب آبیاری و  متریلیم 350) متریلیم 367برابر 

ی آبکممرحله به  نیترحساسکیلوگرم در هکتار داشت و گلدهی  5100کامل بیشترین میزان عملکرد را به میزان 

ی ریگاندازه( در تحقیقی در کرج میزان نیاز آبی سویا را با روش بیالن رطوبتی خاک 1391. سرایی تبریزی )دبو

 مدتیطوالنی هواشناسی هاداده( در تحقیقی با استفاده از 1398کیانی )بدست آمد.  متریلیم 656که کردند 

میزان نیاز آبی سویای تابستانه )کاشته شده بعد از برداشت گندم( را در گرگان به روش فائو محاسبه کرد. نتایج 

آبیاری  یهاروش. باشدیم متریلیم 397ص آن و نیاز آبی خال 518نشان داد که نیاز آبی ناخالص سویای تابستانه 

وهوا، تسهیالت و امکانات موجود، منبع آب و وضعیت توپوگرافی خاک متفاوت سویا بسته به شرایط خاک، آب

 . ردیگیم انجام بارانی و نشتی کرتی،صورت به آبیاریمعموالً  که است

کاشت تابستانه آن معموالً پس از  و شودمیسویا در استان مازندران به دو صورت بهاره و تابستانه کشت 

عملکرد سویا در استان مازندران علیرغم دارا بودن شرایط آب و هوایی و خاک  .پذیردبرداشت گندم انجام می

ین عملکرد بیشتر از متوسط کشوری کیلوگرم در هکتار است. اگرچه ا 2000مناسب برای رشد سویا، در حدود 

)اکبری نودهی،  دهدیمدرصد کمتر از متوسط جهانی است که بازدهی اقتصادی آن را کاهش  30، اما باشدیم

در مراحل حساس رشد گیاه  مخصوصاً(. یکی از دالیل آن، عدم آبیاری به میزان مناسب و در زمان مناسب 1391

جدول . باشدیمبابلسر تا گلوگاه  حدفاصلازندران نیز در نیمه شرقی استان غالب کشت سویا در استان م .باشدیم

بر  96-97میزان سطح زیر کشت، تولید و عملکرد سویا در استان مازندران را نسبت به ایران در سال زراعی  1

(. شایان ذکر است که سطح زیر کشت سویا در 1398)احمدی و همکاران،  دهدیماساس آمارنامه کشاورزی نشان 

 سالیان اخیر کاهش یافته است. 

 ایران. به نسبت مازندران استان در عملکرد و توليد کشت، زیر سطح مقایسه -1 جدول

 عملکرد توليد سطح زیر کشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی 

 1387 3101 6788 4394 2394 3940 3168 772 مازندران

 1289 2185 83303 6910 76393 40327 5363 34964 ایران

 معرفی دستاورد یا راهکار

سهههتهان مهازنهدران بود کهه منهاطق غربی آن دارای اقلیم  سهههیهار مرطوب، منطقهه مورد مطهالعهه در این تحقیق ا ب

شهرقی  ،مرطوب آننواحی مرکزی  سهتانی مدیترانه آننواحی  شههدنیمه مرطوب می آنای و نواحی کوه این  در.  با

سهتان مازندران مدنظر بود. تحقیق شههرهای مختلف ا سهویا در  سهبه نیاز آبی  برای این منظور بانک اطالعاتی  محا
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ی فائو محاسهبه ادومرحلهجامعی از شهرایط اقلیمی و گیاه در اسهتان مازندران تهیه شهد. نیاز آبی سهویا نیز به روش 

سهی سهتگاهیا 11های اقلیمی دادهسهاله  10میانگین شهد. لذا  شهنا سهتان  سهینوپتیک هوا سهپس آورجمعا شهد.   ی 

سهتگاه (ET0)تعرق مرجع  -تبخیر سهتفاده از  -پنمن-ها به روش فائودر موقعیت ای وات کراپ افزارنرممانتیث و با ا

 محاسبه شد.  8

شههت، طول دوره ازیموردنی گیاهی هاداده شههد، تاریک بردا شههت، دوره ر های فنولوژی و مقدار شههامل تاریک ک

ضهریب گیاهی از نظر مجزا برای ه طوربه (Kc)ضهریب گیاهی  شهت و  شهت و بردا شهد بود. برای تاریک ک ر دوره ر

سهههان محلی و نیز اطالعات کتاب مرجع  شهههنا شهههاورزان و کار گیاهان عمده زراعی و باغی  ازیموردنبرآورد آب "ک

شهریه فائو 1376)فرشهی و همکاران،  "کشهور (. با اسهتفاده 2( اسهتفاده شهد )جدول 1990)آلن و همکاران،  56( و ن

سهبهمقادیر  از سهتگاه مقادیر نیاز آبیی گیاهی، هادادهو  ET0 شهدهمحا های ها در بازهگیاه به تفکیک در تمامی ای

 . گردیدمحاسبه روزه  10زمانی 

 دوره رشد سویا در استان مازندران. -1جدول 

 دوره رشد تاریخ برداشت تاریخ کشت محصول

 روز 165 مهر 20 اردیبهشت 10 سویای بهاره

 روز 140 آبان 20 تیر 1 سویای تابستانه

سهبات  سهویا برای دو حالت کشهت اول و دوم بدسهت آمد که مقادیر آن در جدول  شهدهانجاممحا برای نیاز آبی 

نتایج نشهان داد که از نظر مکانی میزان نیاز ارائه شهد. ( ArcGIS)با اسهتفاده از نرم افزار  2و  1های و شهکل 4و  3

بودن کوه به دریا در بخش غربی استان نسبت  ترکینزد. دلیل آن ابدییمآبی سویا از غرب به شرق استان افزایش 

به بخش شرقی استان است که موجب افزایش رطوبت هوا و کاهش تبخیر خواهی اتمسفر است که موجب کاهش 

. بیشهترین میزان نیاز آبی سهویای بهاره را ایسهتگاه سهاری و دشهت ناز برای شههرهای سهاری و شهودیمنیاز آبی گیاه 

سههر به میزان  مترمکعب 5677و  5689نکا به مقدار  سههتگاه رام شههتند. کمترین مقدار را نیز ای  4471در هکتار دا

 مترمکعب در هکتار دارا بود.
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های مختلف کشت در شهرهای مختلف استان مازندران مقدار نياز آبی خالص سویای بهاره در دهه -3جدول 

 در هکتار(. مترمکعب)

 بابلسر آمل آالشت نام ایستگاه
پل 

 سفيد

دشت 

 ناز
 ساری رامسر

 اهيس

 شهيب

قراخيل 

شهقائم

 ر

 نوشهر کياسر

 117 161 150 145 155 107 152 149 123 140 141 دهه دوم_اردیبهشت

 117 161 150 145 155 107 152 149 123 140 141 دهه سوم_اردیبهشت

 159 197 195 183 200 147 200 186 169 181 171 دهه اول_خرداد

 195 243 240 225 246 180 246 228 208 222 210 دهه دوم_خرداد

 255 317 313 294 321 235 321 298 271 290 275 دهه سوم_خرداد

 355 402 419 373 424 337 426 386 382 398 343 دهه اول_تير

 400 454 472 421 478 380 480 435 431 449 387 دهه دوم_تير

 415 471 490 437 496 394 498 452 447 466 401 دهه سوم_تير

 417 467 495 425 498 404 493 451 447 480 395 دهه اول_مرداد

 417 467 495 425 498 404 493 451 447 480 395 دهه دوم_مرداد

 417 467 495 425 498 404 493 451 447 480 395 دهه سوم_مرداد

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

 352 403 420 360 424 339 423 384 378 410 346 دهه دوم_شهریور

 322 370 385 330 388 311 388 352 347 376 317 دهه سوم_شهریور

 216 243 255 215 258 204 259 231 234 251 213 دهه اول_مهر

 184 207 216 183 219 173 220 196 198 213 181 دهه دوم_مهر

 4697 5438 5620 4954 5689 4471 5677 5189 5036 5393 4661 مجموع

 

 
بندی کل نياز آبی سویا کشت بهاره در یک دوره رشد در محدوده اراضی کشاورزی دشت پهنه -1شکل 

 (.متریليممازندران )
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 مترمکعبی مختلف در شهرهای مختلف استان مازندران )هادههمقدار نياز آبی سویا )کشت دوم( در  -2جدول 

 در هکتار(.

 ساری رامسر دشت ناز پل سفيد بابلسر آمل آالشت 
 اهيس

 شهيب

 قراخيل

 قائمشهر 
 نوشهر کياسر

 170 193 201 179 203 161 204 185 183 191 164 دهه اول_تير

 170 193 201 179 203 161 204 185 183 191 164 دهه دوم_تير

 204 231 241 214 244 194 244 222 219 229 197 دهه سوم_تير

 277 310 328 282 330 268 327 299 296 319 262 دهه اول_مرداد

 349 390 414 356 416 338 412 377 374 401 330 دهه دوم_مرداد

 402 450 477 410 480 389 475 435 430 463 380 دهه سوم_مرداد

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

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

دهه _شهریور

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

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

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

 262 294 305 260 312 247 313 280 283 304 258 دهه سوم_مهر

 163 168 184 147 188 152 188 167 171 187 153 دهه اول_آبان

 132 137 150 120 153 123 153 136 139 152 124 دهه دوم_آبان

 3757 4220 4439 3797 4485 3591 4477 4050 4030 4330 3634 مجموع

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

بندی کل نياز آبی سویا کشت تابستانه در یک دوره رشد در محدوده اراضی کشاورزی دشت پهنه -2شکل  

 (.متریليممازندران )
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بیشهترین میزان نیاز آبی سهویای تابسهتانه را نیز ایسهتگاه سهاری و دشهت ناز برای شههرهای سهاری و نکا به مقدار 

سهر به میزان  مترمکعب 4477و  4485 سهتگاه رام شهتند. کمترین مقدار را نیز ای مترمکعب در  3591در هکتار دا

بهاره در ماه مرداد و سویای تابستانه در ماه شهریور  هکتار دارا بود. از نظر زمانی نیز بیشترین میزان نیاز آبی سویا

مطابق با رشهد حداکثری گیاه اسهت که در این صهورت ضهریب گیاهی سهویا بیشهینه مقدار خود  هازمانرخ داد. این 

بیشهینه است. این  هازمانرا خواهد داشهت. همچنین میزان تبخیر تعرق مرجع به دلیل باال بودن دمای هوا در این 

 بیشینه گردد.  هازماننیاز آبی سویا در این  گرددیمموجب  دالیل

در سهند ملی  شهدهارائهسهویا در این تحقیق با مقادیر  شهدهمحاسهبههمچنین نتایج نشهان داد که میزان نیاز آبی 

سههت )جدول  (NETWAT)نرم افزار  شههته ا سههتگاه5و کتاب مرجع اختالف دا های (. قیاس این نتایج با نتایج ای

الی  32ها سویا در این تحقیق برای این ایستگاه شدهمحاسبهدهد که نیاز آبی در سند ملی نشان می مطالعه مورد

سهند ملی می 59 شهتر از نتایج  صهد بی شهد. در شهد متفاوت در  ازجملهبا شهت و طول دوره ر دالیل این امر، تاریک ک

سهبت به این تحقیق و نیز تغییر در مقادیر  سهبه ET0سهند ملی ن سهند  شهدهمحا سهبت به مقادیر  در این تحقیق ن

 20روز از  145بهشههر دوره رشهد -جویبار، دشهت ناز و نکا-های قائمشههرباشهد. در سهند ملی برای ایسهتگاهملی می

اردیبهشهت تا  10روز از  134سهیاهرود، تجن و نکارود دوره رشهد -ی تاالرهاسهتگاهیاشههریور و برای  10فروردین تا 

با توجه به تحقیقات میدانی و نظر کارشناسان و کشاورزان محلی  کهیدرحالدر نظر گرفته شده است. شهریور  20

سهویا در منطقه  سهتان، میزان دوره رشهد  شهد. لذا کمتر بودن روز می 165و با التفات به نوع رقم مورد کشهت در ا با

در  ET0آن گردید. همچنین مقادیر  طول دوره رشهد در سهند ملی منجر به کمتر شهدن مقدار نیاز آبی محاسهباتی

سهالاین تحقیق با داده سهت. با توجه به تغییر پارامترهای اقلیمی در  سهبه شهده ا شهناسهی جدیدتر محا های های هوا

سهال سهبت به  سهالاخیر ن سهبات نیاز آبی و کتاب مرجع برای آن  سهت، میزان هایی که محا شهده ا و  ET0ها انجام 

سهند ملی، نیاز آبی نیاز آبی در این تحقی جهیدرنت سهت که در  شهایان ذکر ا سهت.  سهند ملی تفاوت یافته ا ق با نتایج 

های مختلف بدسهت آمده اسهت. لذا برای ارزیابی نتایج سهند ملی با نتایج این تحقیق، مقادیر محصهوالت برای دشهت

شهههت شههههرنیاز آبی د شهههت ناز، قائم مقادیر نیاز آبی  (، تجن، نکارود و آمل به ترتیب باشههههرقائمجویبار )-های د

 اند. ، ساری، دشت ناز و آمل مقایسه شدهشهرقائمهای دشت ناز، قراخیل ایستگاه

تهایج این تحقیق  سهههتگهاهبها همچنین قیهاس ن تهایج ای عههههای ن  ازیهموردنبرآورد آب "در کتهاب مرجع موردمطهال

شهور شهان می "گیاهان عمده زراعی و باغی ک سهبهدهد که نیاز آبی ن صهد کمتر  18تا  5در این تحقیق  شهدهمحا در

(. نتایج بدست آمده در این تحقیق اختالف کمتری را با نتایج کتاب مرجع نسبت به نتایج سند 5باشد )جدول می

شهد د شهت و طول دوره ر سهت که تاریک ک سهت. این ملی دارند که دلیل آن این ا ر کتاب مرجع با این تحقیق برابر ا

 مجموع درباشد. می ET0تغییر در مقادیر  جهیدرنتاختالف موجود نیز به دلیل تغییر در پارامترهای هواشناسی و 

 روز شدن دارند.  این تحقیق نشان داد که منابع موجود در رابطه با مقادیر نیاز آبی گیاهان، نیاز به بازنگری و به
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مقایسه نياز آبی برآورد شده سویای کشت اول در این تحقيق با  نتایج سند ملی )نرم افزار  -3جدول 

NETWAT( و کتاب مرجع )در سال(. متریليم 

 ایستگاه
 سند

 ملی 

 کتاب 

 مرجع

 در این تحقيق شدهمحاسبه

 مرجعاختالف با کتاب  اختالف با سند ملی شدهمحاسبهمقدار 

 - 5 + 33 568 600 428 دشت ناز

 - 18 + 34 562 684 419 (شهرقائمجویبار )-قائمشهر

 --  + 41 568 --  403 تجن

 --  + 59 567 --  358 نکارود

 - 13 --  539 616 --  آمل

شهایان ذکر اسهت که در برخی موارد کشهاورزان با توجه به شهرایط اقلیمی و میزان بارش، برنامه آبیاری سهویای 

( در تحقیقی در یکی از شههرهای این 1391دهند. اکبری نودهی )کشهت اول را بر اسهاس آبیاری تکمیلی انجام می

اسهت. برای این منظور ویا، مراحل گلدهی و پر شهدن دانه زمان آبیاری برای سه نیترمهماسهتان )نکا( بیان کرد که 

سههویای بهاره در  480تا  380دوم تیر به مقدار  دهه یگلدهمرحله  بهترین زمان برای انجام آبیاری تکمیلی برای 

 باشد. در هکتار می مترمکعب 498تا  404و در مرحله پر شدن دانه دهه اول مرداد به مقدار 

روزه در طول فصهل رشهد بدسهت آمده اسهت که باعث  10های در این تحقیق برای دوره شهدهمحاسهبهنیاز آبی 

سهبهی بتوانند دور آبیاری خود را با مقادیر راحتبهشهود کشهاورزان می سهاس شهدهمحا ، مطابقت داده و آبیاری را بر ا

شهههکی و  توانهدیمنیهاز آبی گیهاه انجهام دهنهد. این امر  صهههرف مهازاد آب و  جههیدرنتاز تنش خ کهاهش عملکرد یها م

 های جدیدتر بدستبا دادهادیر نیاز آبی این تحقیق از آنجایی که مق. وری آب جلوگیری نموددرنتیجه کاهش بهره

 شود.ریزی آبیاری سویا پیشنهاد میآمد، نتایج این تحقیق در برنامه

 ترویجی توصيه

سهویا در  شهت هادههدر این تحقیق نیاز آبی  سهتان مازندران و برای ک شههرهای مختلف ا شهد در  ی مختلف ر

سهتانه برآورد شهده اسهت. کشهاورزان  جهت آبیاری مزارع سهویا خود در شههرهای مختلف اسهتان  توانندیمبهاره و تاب

سههتان مازندران از  هادادهاز این  سههویا بهاره در ا سههتفاده نمایند. مقدار نیاز آبی  سههویا 5690تا  4470ا  و برای 

سههتانه  شههدیمدر هکتار  مترمکعب 4485تا  3590تاب شههود که این مقادیر، نیاز آبی خالص با شههدیم. توجه  . با

سهههت کهه بهایهد در اختیهار گیهاه قرار گیرد و اگر برای آبیهاری از یهک  گریدیعبهارتبهه سهههت آمهده مقهادیری ا مقهادیر بهد

سهتفاده  سهتم آبیاری ا سهتم لشهودیمسهی سهی سهت که اگر نیاز ، باید راندمان آبیاری آن  حاظ گردد. این بدان معنی ا

شهود که راندمان آن  مترمکعب 300ی امنطقهآبیاری در  سهتفاده  سهتم آبیاری بارانی ا شهد و از سهی  %70در هکتار با
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. همچنین اگر بارشهی باشهدیمدر هکتار  مترمکعب 428باشهد، میزان آبی که باید توسهط این سهیسهتم اسهتفاده شهود 

شههد گی سههر گردد. از طرفی دیگر اگر با توجه به در طول دوره ر اه اتفاق افتد، میزان بارش موثر باید از این مقدار ک

سههویا بهاره را  شههاورزان ترجیح دادند که آبیاری  صههورت گیرد، بهترین و  صههورتبهشههرایط اقلیمی ک تکمیلی 

شههت در هازمان نیترپربازده صههورت ک سههت که در  شههت به  10 جهت آبیاری مراحل گلدهی و دانه دهی ا اردیبه

و  480تها  380نیز بهه ترتیهب  ههادهههو نیهاز آبی برای این  افتهدیمترتیهب در دههه دوم تیر و دههه اول مرداد اتفهاق 

 . باشدیمدر هکتار  مترمکعب 498تا  404
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