به نام خدا

مقدمه :
نرم افزار  CROPWATیکی از نرم افزارهای گروه آبیاری می باشد که میتوان توسط این نرم
افزار نیاز آبی گیاهان مختلف را محاسبه نمود .روش کار به این صورت است که شما با وارد
نمودن اطالعات مربوط به گیاه مورد نظر و همچنین محیط و منطقه و زمان کشت آن می
توانید نیاز آبی گیاه را در مراحل مختلف رشد محاسبه نمایید.
در این پروژه قصد داریم نیاز آبی گیاه آفتاب گردان را با استفاده از آمار سال  2006که در
شهر شیراز کشت شده به دست آوریم .

: Climate/ET0
داده های هواشناسی موجود به صورت روزانه می باشند که در ابتدا باید به صورت ماهانه
در بیایند.این داده ها عبارتند از :
 .1حداقل دما
 .6حداکثر دما
 .3درصد رطوبت
 .4سرعت باد
 .5تعداد ساعات آفتابی
با کمک ایستگاه سینوپتیک شیراز داده های مورد نیاز را استخراج می کنیم و سپس به
صورت روزانه در می آوریم .
در استگاه های سینوپتیک سرعت باد را در ارتفاع  10متری و با واحد متر بر ثانیه
برداشت می کننداما برای وارد کردن این داده به برنامه باید سرعت باد در ارتفاع  6متری
و واحد کیلومتر بر روز باشد.برای توجیه برنامه برای پذیرش سرعت باد با یکای متر بر
ثانیه باید تغییرات زیر را انجام داد
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به این ترتیب واحد متر بر ثانیه برای برنامه تعریف می شود.برای تبدیل سرعت باد در
ارتفاع  91متری به سرعت در ارتفاع  2متری نیز از رابطه و یا جدول زیر استفاده می کنیم :

ارتفاع از سطح دریا ،طول و عرض جغرافیایی و شماره ایستگاه را نیز استخراج می کنیم .
حال داده های بخش  0Climate/ETرا وارد می کنیم :

با کلیک بر روی Chart

می توان نمودار مربوط به  0ETرا مشاهده کرد :

: Rain
حال اطالعات مربوط به بارش را وارد می کنیم :

: Crop
حال اطالعات مربوط به گیاه مورد نظر را وارد می کنیم  ،این اطالعات عبارت اند از :
 .9تاریخ کاشت و برداشت گیاه

 .2ضریب Kc

مربوط به دوره ی ابتدایی  ،میانی و انتهایی رشد

 .8بازه های زمانی رشد گیاه
 .4عمق توسعه ریشه )حداقل و حداکثر(
 .5حداکثر تخلیه مجاز در بازه های زمانی مختلف
 .6ارتفاع گیاه

: Soil
خاک منطقه از نوع لومی می باشد.در این بخش نیز باید اطالعات زیر را وارد کرد :
 .9کل رطوبت قابل دسترس
 .2حداکثر سرعت نفوذ
 .8حداکثر طول ریشه
 .4حداکثر تخلیه قابل مجاز
 .5رطوبت اولیه خاک

: CWR
در این قسمت می توان نیاز آبی گیاه مورد نظر را در طول دوره رشد مشاهده کرد.همانطور

که در شکل زیر نمایان است  ،پنجره ی CWR

 ،ضریب گیاهی  ،تبخیر  -تعرق در هر دوره ،

تبخیر  -تعرق در هر روز ،باران موثر و نیاز آبیاری را در بازه های زمانی مختلف در طول
دوره رشد را محاسبه می کند .

: Schedule
برای تعیین برنامه ریزی آبیاری و وارد کردن مشخصات آبیاری باید از پنجره ی Schedule
استفاده کرد.خود برنامه به صورت پیش فرض و استاندارد یک برنامه ریزی پیشنهاد
می کند.در این برنامه ریزی پارامتر هایی نظیر روز آبیاری  ،میزان بارندگی  ،نسبت
تبخیر  -تعرق واقعی به تبخیر  -تعرق ماکزیمم  ،نفوذ عمقی  ،عمق خالص آبیاری  ،کمبود
آبیاری  ،تلفات آبیاری  ،عمق ناخالص آبیاری  ،هیدرومدول و مقدار کاهش محصول
محاسبه شده است.

در این بخش با کلیک بر روی Option

می توان تغییراتی را در برنامه ریزی آبیاری به وجود

آورد :

در قسمت  9می توان زمان آبیاری را تعیین کرد.قسمت  2مربوط به راندمان کاربرد و در
نهایت قسمت  8نیز مربوط به راندمان آبیاری می باشد.

: Crop pattern
در این قسمت می توان کاشت چند نوع گیاه را با هم مدیریت کرد که در اینجا به عنوان
مثال  %51مزرعه ریز کشت گل آفتابگردان و  %51دیگر زیر کشت سیب زمینی است

: Scheme
حال با داشتن برنامه آبیاری می توان اطالعات مربوط به آبرسانی در هر ماه را بدست و در
یک جدول نشان داد.برای این کار کافی است روی آیکون  Schemeکلیک نماییم تا پنجره
مورد نظر باز

شود.

