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  بهینه مدیریتاصفهان به منظور  استاندر زراعی و باغی  گیاهان نیازآبی تعیین
 یکشاورزآب در بخش  تقاضای

 
 حمیدرضا سالمی : مجری مسئول

 مصلح الدین رضایی  –نورایر تومانیان  –خداقلی مرتضی  -نیکوییعلیرضا  –امیرهوشنگ جاللی : مجریان
 هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اعضای 

 



 قبلی سوابق

استان سطح در تاکنون: 
 (1378 نیرو، و کشاورزی وزارتین) کشور آب ملی سند   
(1376 ،همکاران و فرشی ) کشور باغی و زراعی عمدة گیاهان نیاز مورد آب برآورد کتاب جلد دو   
افزار نرم NETWAT (1387 کمالی، و علیزاده) – مشهد فردوسی دانشگاه 

 
 
 

 دهه در خشکسالی پدیده وقوع با و زمان گذشت با .بوده اند محاسبه ها مالک گیاهان تعرق و تبخیر برآورد مراجع عنوان به 
 .می شود زده تخمین یکدیگر با متفاوت اغلب مراجع، این در مندرج نیاز مورد آب اعداد شد مشخص 1380

 

 



 پروژه اجرای ضرورت
 

اخیر خشکسالی های نمودن لحاظ بمنظور آماری دوره طول توسعه و هواشناسی داده های بهنگام سازی.    

الگوی گیاهان نیاز مورد خالص آب میزان در تغییراتی بنابراین و بوده هوا شدن گرم جهت در اقلیم تغییر و خشکسالی ها 
 .است آورده وجود به مطالعه مورد اقلیم 5 در مختلف های کشت

مذکور مراجع در بازنگری لزوم گل محمدی، و زیره کلزا، ،زعفران پسته، همچون محصوالتی زیرکشت سطح گسترش 
 .می سازد ضروری را استان سطح در غالب محصوالت نوع و اقلیمی منطقه ای، شرایط اساس بر

خاک و اقلیم نوع گرفتن نظر در بدون گندم گیاه برای مثال بعنوان بوده، (ایستگاهی) نقطه ای بصورت قبلی برآوردهای 
 .است شده ارائه آبی نیاز میزان یک فقط شهرستان یک در

تلفیق و پیچیده محاسبات امکان ،نوین تکنولوژی های ورود و استان هواشناسی هایایستگاه توجه قابل افزایش 
 .است نموده مقدور (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم نیز و آماری نرم افزارهای از استفاده با را اقلیمی خام اطالعات

 



اهداف به رسیدن راه در ملزومات
 

در شرایط کنونی، پروژه سفارشی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد  ( استان اصفهان)در راستای مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی 
 :کشاورزی استان اصفهان با اهداف زیر انجام شد



تحقیقروش  

 :شده تعریف زیرطرح های
 پهنه بندی نقشه های تهیه و هواشناسی و اقلیم :اول پروژه
   پهنه بندی نقشه های تهیه و خاک :دوم پروژه
 زراعی مدیریت -فیزیولوژیکی فرآیندهای :سوم پروژه
 آبیاری مدیریت :چهارم پروژه
 داده ها پایگاه ایجاد :پنجم پروژه

 



 اصفهانکشاورزی استان  -نواحی اقلیم



 اطالعات مربوط به خاک

 اطالعات مربوط به اقلیم

 اطالعات مربوط به گیاه

 نیاز آبی گیاه

ET crop = ∑ Kc × ETo 
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پروژه خروجی از نمونه یک  



 کشاورزی جهاد وزارت

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
Isfahan Agricultural and Natural Resources, Research and Education Center 

 

 ساله امکان عملی بررای محاسربه    21با استفاده از داده های هواشناسیET0   بره
سپس با ترکیب این شاخص برا ضررایب   . بوجود آمده است P-Mروش استاندارد 

مورد استفاده در مردل بهینره سرازی ال روی کشرت در       ETcگیاهی برای محاسبه 
فضای سامانه اطالعات جغرافیایی با برنامه ریزی بلند مدت مصرف آب بکار گرفته 

 .می شود
    گیراه بصرورت اقلریم     تعیرین نیرازآبی   -در سامانه تصمیم گیرری ال روی کشرت

شهرستانی بعنوان یکی از الیه های اصلی برای مصرف بهینه آب در مرزار  لحرا    
 .  شده است

      انجام این پروژه باعث سرعت و دقرت بیشرتری در بررآورد آب خرالص موردنیراز
اقلیم می شود و در عین حرال یر     5شهرستان و  24ال وی کشت بهینه در سطح 

 .خاک  و گیاه ایجاد می نماید -هوا  –بان  اطالعاتی منظم از پارامترهای آب 

 پروژه کاربرد

 



استتان امکتان درک توزیتع مکتانی ایتن      و راهبردی اطس نیاز خالص آبیاری محصوالت غالب 
بنتا بته رویکترد کتالن     . می نمایتد مطالعاتی فراهم حوزه های و شهرستانی اطالعات را در سطح 

اقتصاد مقاومتی و اهمیت ارزیابی نحوه حصول خودکفایی محصوالت راهبردی در شرایطی کته  
بته عنتوان   محصوالت می توانتد  اطلس نیاز آبیاری این هست، کشور با کاهش منابع آب مواجه 

 . باشدمورد توجه تصمیم سازی شفاف کننده فضای 

باغی  و زراعی گیاهان آبیاری نیاز اطلس  



پتراکنش  نقشته هتای    INWRاطلس بر اساس اطالعات مجموعته چتاپی و نترم افتزاری     این 
، جو، بترن،، یونجته،   گندم: شاملزراعی و باغی محصول  37جغرافیایی نیاز خالص آبیاری برای 

سورگوم علوفه ای، شبدر، گلرنگ بهاره، گلرنتگ تابستتانه،   اسپرس، سیب زمینی، ذرت علوفه ای، 
گلرنگ پاییزه، باقال، عدس، لوبیا، پیاز، پنبه، ذرت دانه ای، انگور، بادام، گردو، انار، سیب درختتی،  
زیتون، زعفران، کلزا، کنجد، گل محمدی، زیره، گالبی، آلبالو گیالس، زردآلو، پسته، خرما، خیتار،  

 .می دهدهندوانه و خربزه  را ارائه 

 

باغی و زراعی گیاهان آبیاری نیاز اطلس  



Diseases and pests 

Agriculture climate  

Horticulture crops 

Agriculture irrigation 

And ............ 

Agro -Atlas 

Water requirements atlas 



1 2 3 4 



 اقلیمداده های •

 خاکداده های •

 مشخصات زراعی و فیزیولوژی محصوالت زراعی و باغی•

 گیاهپارامترهای آب و آبیاری، خاک و •

 پیکسل هااقلیمی در کل داده های بر اساس  Reمحاسبه  •

 

 

  مدل به ورودی دادههای



 تعریف شده در استان( کیلومتری 3/5×3/5)در کل پیکسل های  EToمحاسبه •

 در کل پیکسل ها ETcمحاسبه •

 در کل پیکسل ها IRمحاسبه •

محاسبات اکسلجدول •

مدل از خروجی دادههای  
 



 (.کیلومتر است 3/5× 3/5هر عدد نشانگر مقادیر نیاز آبی در مرکز پیکسل های با ابعاد )استخراج داده ها در قالب فایل اکسل •

 Arc Gisوارد کردن داده های اخذ شده از مدل محاسبه کننده به محیط نرم افزار •

 .در منطقه مطالعه شده( ا افزایش تعداد پیکسل هابافزایش تعداد داده ها )افزایش دقت مکانی داده ها •

 .استفاده از تئوری ژئواستاتیستیک و محاسبه مقادیر در پیکسل های فاقد داده•

 .انجام فرایند میان یابی و تولید نقشه های نیاز آبی در استان•

 

اجرای و میانیابی  

Down scaling 
 



 طیف بندی مقادیر نیاز خالص آب و رنگ بندی آنها•

 استفاده از مرز استان و شهرستان ها•

 استفاده از نقشه نقطه ای شهرها و دهات استان•

 تغییرات اقلیمی ACZاستفاده از نقشه •

 در استان هیدرولوژیکیاستفاده از نقشه واحدهای •

 

 

Layout 
آبی نیاز نقشههای تولید  

 



 (طیفیتغییرات )نقشه رنگی تغییرات مقادیر نیاز آبی در اقالیم موجود در استان •

 مشخصات نقشه•

 نام گیاه•

 .نمودار نیاز آبی در مراحل چهارگانه رشد گیاه در اقالیمی که آن گیاه غالب محسوب می گردد•

 پای چارت مقادیر نیاز آبی در مراحل چهارگانه رشد گیاه•

 گیاهان در اقالیم مختلف استان فنولوژیکمقادیر تقریبی وقوع مراحل مختلف •

 

 
اطلسها در موجود اجزاء  

 
 









 (  با استفاده از مقادیر میانگین نیاز آبی)دوره رشد  4نیاز آبی در هر اقلیم برای  ایِ میلهترسیم نمودار •

 
 
 
 
 

 
 

ACWنیاز آبی محصول گندم در اقلیم مقادیر 

 
 (بر حسب روز)محاسبه طول دوره رشد در هر اقلیم •

 در هر اقلیم فنولوژیکتعیین مراحل •

 













  ACZ های اقلیم•
oAKW

oSACW

oSAKW

oACW

oACVW

 بندی نیاز آبی محصول    پهنه•

 

 رود   الیه رودخانه زاینده•
 باتالق گاوخونی•
 رود سد زاینده•
 ها مرز دهستان•
 مرز استان اصفهان•
 های ارتباطی راه•
 مرز شهرستان•
 محدوده مطالعاتی آب•
 منطقه مسکونی•
 شده  مناطق حفاظت•
 شوره زارها•

 

 

              

  

 GIS محیط در نیاز مورد هایالیه افزودن
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Triticum aestivum L. 

73 stages 



Zea mays L. 

89 stages 



97 stages 

Vitis vinifera 



Pistacia vera 

97 stages 



 ها اقلیمی  ایجاد پای اه داده
 و انتخاب متغیرهای مورد نظر 

 

 تبدیل داده های روزانه به داده های دهه 

 تعیین شبکه

 متوسط دمای حداقل

ی حداکثردما متوسط  
 

 میان ین دما

 میان ین رطوبت نسبی 

 حداکثر رطوبت نسبی

 حداقل رطوبت نسبی

 بارش

 متوسط ساعات آفتابی

 میان ین سرعت باد

( 31)های هواشناسی  سینوپتی   انتخاب ایست اه  
در داخل و خارج از استان اصفهان( 25)و کلیماتولوژی   

 تهیه معادله گرادیان

ای های نقطه تبدیل دادهچ ال سازی  و   
 ای  های پهنه به داده 

 استان DEM تعیین ارتفا  پیکسل ها با 

ایجاد ماتریسی با 
( مکان) 8529ابعاد 
 (زمان) 7128در 

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 و اهداف

 تبخیر از تشت 
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 پارامتر 9
 نقشه 7128کل طرح، 

آمار سال 21
(1395- 1374  ) 

هر  -ماه سال  12
 36)دهه  3ماه 

 ،  (نقشه

نقشه  792تعداد 
برای هر پارامتر 

 (    ماه 22×36)

   پروژه
 ها پایگاه داده

   پروژه
 آب

   پروژه
 گیاه

   پروژه
 خاک

 ضرورت
 و اهداف



ها سلولنقشه موقعیت   

37 

   پروژه
 ها پایگاه داده

   پروژه
 آب

   پروژه
 گیاه

   پروژه
 خاک

 ضرورت
 و اهداف



تعداد ساعات آفتابی در 
 بازه دهه 

درجه )میان ین دما 
در بازه دهه( سانتی گراد  

در ( میلی متر)مقدار بارش 
 بازه دهه 

درجه )میان ین دمای حداکثر 
 در بازه دهه ( سانتی گراد

درجه )میان ین دمای حداقل 
 در بازه دهه ( سانتی گراد

میان ین رطوبت نسبی 
 در بازه دهه ( درصد)

حداکثر رطوبت نسبی 
 در بازه دهه ( درصد)

حداقل رطوبت نسبی 
 در بازه دهه ( درصد)

 پارامترهای اندازه گیری شده

متر بر )میان ین سرعت باد 
 در بازه دهه ( ثانیه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف



 تهیه نقشه ها

نقشه هم مقدار ساعات 
آفتابی ساالنه استان 

 اصفهان

نقشه هم دمای ساالنه استان 
 اصفهان

نقشه هم بارش استان 
 اصفهان

نقشه هم دمای حداکثر  
 ساالنه استان اصفهان

نقشه هم دمای حداقل 
 ساالنه استان اصفهان

نقشه هم رطوبت نسبی 
 ساالنه استان اصفهان

نقشه هم مقدار حداکثر  
رطوبت نسبی ساالنه استان 

 اصفهان

نقشه هم مقدار حداقل رطوبت 
 نسبی ساالنه استان اصفهان

نقشه هم مقدار سرعت باد 
 ساالنه استان اصفهان

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف
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 بندی درصد رس نقشه پهنه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف

 پروژه
هواشناسی  
 و اقلیم
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 بندی درصد شن نقشه پهنه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف

 پروژه
هواشناسی  
 و اقلیم
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 بندی درصد سیلت نقشه پهنه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف

 پروژه
هواشناسی  
 و اقلیم
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 بندی رطوبت حجمی ظرفیت مزرعه نقشه پهنه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

  پروژه
 خاک

 ضرورت
 مقدمه و اهداف

 پروژه
هواشناسی  
 و اقلیم
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 بندی رطوبت حجمی نقطه پژمردگی نقشه پهنه

  پروژه
ها پایگاه داده  

  پروژه
 آب

  پروژه
 گیاه

پروژه

 خاک
 ضرورت
 مقدمه و اهداف

 پروژه
هواشناسی  
 و اقلیم


