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تعرق استاندارد گندم و ذرت با الیسیمتر وزنی در زیر سد -تعیین ضرایب گیاهی و تبخیر
درودزن

نیامحمد حسین شاهرخعلیرضا سپاسخواه، 
بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز

مقدمه
تی براي حفاظت امروزه در بسیاري از مناطق دنیا آب یک کاالي کمیاب و ارزشمند است و عملیات مدیری

هاي زیرزمینی همواره توصیه شده تعرق باال و تخلیه سریع آب-و صیانت از آن به خاطر کمبود باران، تبخیر
از آنجایی که سهم عمده منابع آبی کشورها و علی الخصوص ایران در بخش کشاورزي و آبیاري مزارع . است

یاري یک ضرورت مهم براي استفاده بهینه از آب ریزي صحیح و مدیریت مناسب آبشود، لذا برنامهمصرف می
این موضوع براي استان . باشد و این امر بدون آگاهی دقیق از نیاز آبی در بخش کشاورزي میسر نیستمی

فارس که بیشترین سهم را در تولید دو محصول اصلی و غذایی کشور یعنی گندم و ذرت دارد، اهمیت دو 
.کندچندان پیدا می

هدف
تعرق استاندارد گیاهان زراعی ذرت و گندم با استفاده از -این تحقیق تعیین دقیق مقدار تبخیرهدف از 

همچنین تبخیر روزانه از سطح خاك نیز توسط . باشدالیسیمتر وزنی در منطقه کوشکک استان فارس می
و گیاه به در این پژوهش ضرایب گیاهی این د. گیري شده استمیکروالیسیمتر به طور جداگانه اندازه

گانه و دوگانه در مراحل مختلف رویشی آنها و براي اراضی پایین دست سد درودزن فارس هاي تکروش
.تعیین گردید
هامواد و روش

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، واقع در منطقه کوشکک در 
و عرض 34o52´این منطقه در طول جغرافیایی . استکیلومتري شمال شهر شیراز انجام گردیده70

اي این پژوهش در مزرعه. متري از سطح دریا قرار دارد1650واقع شده و در ارتفاع 7o30´جغرافیایی 
انجام گردیده است و در قسمت شرقی این مزرعه دو عدد ) متر مربع1600(متر 40×40تحقیقاتی به ابعاد 

اي و فلزي بوده که در انتهاي آنها الیسیمترها استوانه. دقیق کار گذارده شده استالیسیمتر وزنی دیجیتالی 
باشند که متر می7/1متر و عمق 3هر الیسیمتر داراي قطر . یک مخروط وارونه جهت زهکشی آب قرار دارد

سیمترها حدود بنابراین مساحت هر یک از الی. اندگیري وزن قرار گرفتهاندازه) سنسور(ي بر روي سه حساسه
در زیر الیسیمترها اتاقکی زیرزمینی احداث گردیده که در آن آب اضافی زهکشی شده از هر . مترمربع است7

اي و به دقیقه15آوري شده و تغییرات وزن هر الیسیمتر نیز در فواصل زمانی الیسیمتر در ظروف مدرج جمع
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برداري از بهره. متر استمیلی283/0سیمتر وزنی دقت الی. گرددي موجود ثبت میصورت خودکار در رایانه
آغاز گردیده و تا قبل از انجام این پژوهش به مدت سه سال تحت کشت گیاه 1383ها از سال این الیسیمتر

ي تحقیقاتی و در مجاور آن یک ایستگاه هواشناسی قرار در ضلع شرقی این مزرعه. چمن قرار داشته است
هایی همچون سرعت باد، مقدار بارش، رطوبت نسبی، درجه حرارت، جهت باد، امترگرفته است که در آن، پار

در دوره انجام پژوهش، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك . گرددگیري میاندازه... ساعات آفتابی و 
ع نوع بذر مصرفی براي گیاه ذرت از نو. ي آن مورد آزمایش قرار گرفته استالیسیمترها و آب مورد استفاده

. و براي گندم از نوع رقم کراس عدل استفاده گردیده است704سینگل کراس 
پس از برداشت گیاه چمن از الیسیمتر و مزرعه، 1386با آغاز این پژوهش در اردیبهشت ماه سال : ذرت- الف

راف ي اطدر داخل الیسیمتر و مزرعه) همانند کشت رایج در منطقه(اي کشت اول گیاه ذرت به صورت جویچه
متر و 65/0ها براي ذرت فاصله پشته. آن کشت شده که آبیاري اول آن در اول خرداد ماه صورت پذیرفت

ي عدد بوته70متر بوده است که در هر الیسیمتر سانتی18هاي هر ردیف از یکدیگر در حدود فاصله بوته
کشت دوم گیاه ذرت . وده استعدد ب5در اینجا تعداد ردیف کشت ذرت در هر الیسیمتر . ذرت کشت گردید

در این سال در . تیرماه بوده است3انجام شد که آبیاري اول آن در 1387با الگوي مشابه سال قبل در تیرماه 
هاي مشابه قبل در مورد آن اعمال گیريي ذرت قرار داشته است و عملیات و اندازهبوته75هر الیسیمتر 

.گردید
یافتن دوره رشد ذرت در فصل پاییز و پس از برداشت ذرت، گیاه گندم به جاي در هر سال با پایان : گندم-ب

آبان صورت گرفت و 16آبیاري اول آن در 1386در سال اول کشت گندم در سال . آن کشت شده است
الگوي کاشت گندم در الیسیمترها به صورت جوي . هاي مورد نظر بر روي آن اعمال گردیده استگیرياندازه

متر در نظر سانتی7ها نیز ها روي ردیفمتري از یکدیگر و فاصله بوته18/0هاي کوچک به فاصله و پشته
در دومین سال نیز، گندم . عدد رسیده است17هاي کاشت در هر الیسیمتر به تعداد ردیف. گرفته شده است

.ها کاشته شدبا الگویی مشابه سال قبل در الیسیمتر
ها و با توجه به وجود جویچه در آنها، مقدار آب مورد نیاز الیسیمترها توسط به منظور آبیاري الیسیمتر

در روزهاي پس از آبیاري، مقدار کاهش . شده استگیري شده و با شیلنگ به آنها داده کنتور حجمی اندازه
ا به اندازه وزن الیسیمترها در هر روز محاسبه شده و با توجه به دور آبیاري، مقدار آب مورد نیاز الیسیمتره

در هنگام آبیاري سعی شده که آب مورد استفاده به طور یکنواختی در سطح . کافی جبران گردیده است
تعرق بالقوه گیاه، آبیاري مزرعه و الیسیمتر در -ضمناً به منظور تعیین تبخیر. ها پخش شودالیسیمتر

تعرق بالقوه -آب، محدودیتی براي تبخیرهاي کوتاه مدت چند روزه انجام گرفته تا از نقطه نظر مقدار دوره
مدت زمان دور آبیاري نیز در فصل رشد گیاهان بر حسب شرایط رطوبتی خاك، . گیاه وجود نداشته باشد

به . روز بوده است7تا 3شرایط آب و هوایی و مراحل رشد گیاه، متغیر در نظر گرفته شده که معموالً بین 
5/10به قطر PVCهاي میکروالیسیمتر استفاده گردید که شامل لولهمنظور تعیین تبخیر از سطح خاك، از

درون . هاي کاشت گیاه قرار داده شدندمتر بوده و در داخل الیسیمتر و در بین ردیفسانتی20و ارتفاع 
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میکروالیسیمتر با خاك مزرعه پر شده، به نحوي که سطح خاك درون آن با سطح خاك خارج از آن یکسان 
در قسمت زیرین هر . اندشدههر نوبت آبیاري، میکروالیسیمترها به همراه الیسیمتر آبیاري میدر . باشد

میکروالیسیمتر یک صفحه پالستیکی مشبک قرار داده شد تا در ضمن نگهداشت خاك درون میکروالیسیمتر، 
تر را از داخل خاك در ابتداي هر روز میکروالیسیم. بتواند آب اضافی موجود را نیز از انتها زهکشی نماید

از بیرون آورده و با ترازوي شاهین دار وزن گردید که تفاوت وزن آن، مقدار حجم آب تبخیر شده را
تعرق -گانه، با محاسبه مقادیر روزانه تبخیربه منظور تعیین ضریب گیاهی تک. دهدمیکروالیسیمتر نشان می

گیري شده با الیسیمتر در هر روز، اندازه)ETC(تعرق استاندارد گیاه - و با استفاده از تبخیرoETگیاه مرجع 
براي . کنداین ضریب یک مقدار ثابت نبوده و در طول دوره رشد گیاه تغییر می. مقدار این ضریب بدست آمد

تعرق استاندارد گیاه -یرتعرق گیاه مرجع به تبخ-تعیین ضریب گیاهی و استفاده از آن جهت تبدیل تبخیر
براي دوره رشد گیاه منحنی تغییرات ضریب گیاهی رسم شد FAO-56مورد نظر بر اساس روش پیشنهادي 

در اینجا نیز مراحل مختلف رشد گیاهان . تا در هر مرحله از رشد ضریبی متناسب با همان مرحله اعمال شود
استفاده KeوKcbدر روش دوگانه از دو ضریب . در طول دوره رشد آنها مشخص و یادداشت گردیده است

ل مقدار تبخیر ضگیري شده و از تفااندازهمقادیر روزانه تبخیر از خاك بوسیله میکروالیسیمتردر ابتدا . گردید
سپس از . در هر روز تعیین گردید(Tp)مقدار بالقوه تعرق (ETC)تعرق استاندارد گیاه -بدست آمده از تبخیر

بدست آمده و (Ke)ریب تبخیر ضتعرق بالقوه گیاه مرجع در همان روز، -ه تبخیر خاك بر تبخیرتقسیم روزان
تعیین (Kcb)ریب گیاهی پایه ضتعرق بالقوه گیاه مرجع نیز -از تقسیم تعرق بالقوه بدست آمده بر تبخیر

.شدبامیKeو Kcbریب ضدر هر روز مجموع دو (Kc)ریب گیاهی ضبنابراین مقدار . گردید
نتایج

ذرت از ابتداي فصل رشد روندي صعودي دارد و پس از اینکه در مرحله میانی رشد استانداردتعرق- شدت تبخیر
در دومین سال زراعی . گیردي رشد، روندي کاهشی را در پیش میبه مقدار نسبتاً ثابتی رسید، در انتهاي این مرحله

روز پس از اولین 50و49تعرق ذرت در -حداکثر مقدار تبخیرذرت و با وجود شرایط مطلوب در گیاه، میانگین 
متر بدست میلی1136تعرق فصلی آن نیز به مقدار - متر در روز بوده است و مقدار تبخیرمیلی13آبیاري و به مقدار 

.متر بر روز استمیلی8/12برابرماهانهتعرق گیاه ذرت در دوره-حداکثر شدت تبخیر. آمده است
یخبندان و خواب زمستانی، روندي نسبتاً نزولی دارد و تعرق گندم از ابتداي رشد تا هنگام ورود به دوره- بخیرشدت ت

نهایتاً با زرد . یابدگردد و تا انتهاي مرحله میانی رشد ادامه میپس از سپري شدن این دوران، روند افزایشی آن آغاز می
در نخستین کشت گندم . شودتعرق آن کاسته می- از شدت تبخیرها در انتهاي فصل رشد گندم، مجدداًشدن برگ

متر در روز میلی4/12روز پس از خاکاب گندم رخ داده که به مقدار 198تعرق گیاه در - میانگین حداکثر مقدار تبخیر
فصلی تعرق -مجموع تبخیر. متر بر روز بوده استمیلی9/12روز به مقدار 189و در دومین کشت آن نیز پس از 

متر و در سال دوم به دلیل کاهش دوره رشد گندم و تفاوت در شرایط جوي به مقدار میلی1134گندم در سال اول 
به مقدار 87-86هاي ماهانه در سال تعرق گندم در دوره-حداکثر شدت تبخیر. متر تعیین گردیده استمیلی966
.متر بدست آمده استمیلی6/10متر بر روز و در دومین کشت گندم به میلی12
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در مورد تبخیر از سطح خاك مشاهده گردید که در روز آبیاري و یک روز پس از آن تبخیر از سطح خاك در 
شود و در روز قبل از آبیاري به باشد و به مرور با کاهش رطوبت خاك از مقدار آن نیز کاسته میباالترین حد خود می

تبخیر از خاك براي نخستین کشت ذرت در اولین روز پس از کاشت به حداکثر شدت . رسدکمترین مقدار خود می
. متر بر روز بوده استمیلی85/3متر بر روز و در سال دوم در اولین روز پس از اولین آبیاري به مقدار میلی6/5مقدار 

گردیده که در متر برآوردمیلی275و 3/276مجموع تبخیر فصلی از خاك در سال اول و دوم کشت ذرت به ترتیب 
.تعرق ذرت را شامل شده است- از کل تبخیر% 2/24سال دوم، تبخیر سهمی معادل 

متر بر میلی9/3مقدار حداکثر شدت تبخیر از خاك در اولین روز پس از خاکاب به مقدار 86- 87براي گندم در سال 
مجموع کل تبخیر فصلی در سال . استرسیدهمتر بر روز میلی8/2روز به مقدار 106روز و در دومین سال پس از 

تعرق گندم را - از کل تبخیر% 26و % 4/25باشد که به ترتیب متر میمیلی252متر و در سال دوم میلی291اول 
.شامل شده است

توان به چهار مرحله تقسیم نموده و مورد بررسی قرار بر اساس تعریف فصل رشد گیاه و ضریب گیاهی آن را می
روزه تقسیم گردید 25و 70، 30، 15ي ي ذرت به چهار مرحلهروزه140ي رشد دوم کشت ذرت، دورهدر سال. داد

، 335/0گیري شده براي مراحل اول، سوم و انتهاي مرحله چهارم به ترتیب که مقادیر میانگین ضریب گیاهی اندازه
.بدست آمده است357/0و 451/1

روز بوده است که مراحل 205و در سال دوم به دلیل تأخیر در کاشت روز225طول دوره رشد گندم در سال اول 
روزه تعیین 15و 60، 30، 100روزه و در سال دوم به صورت 15و 60، 40، 110چهارگانه رشد گندم در سال اول 

ترتیب مقادیر میانگین ضریب گیاهی براي مراحل اول، سوم و انتهاي مرحله چهارم گندم در سال اول به. شده است
.تعیین گردیده است24/0و 32/1، 55/0و در سال دوم به ترتیب به مقدار 25/0و 31/1، 62/0

در مراحل ابتدایی، میانی و انتهایی (Kcb)، مقادیر میانگین ضریب گیاهی پایه 87در دومین کشت ذرت در سال 
نیز به ترتیب (Ke)انگین ضریب تبخیر خاك و مقادیر می13/0و 12/1، 07/0مرحله چهارم رشد به ترتیب به مقدار 

. بدست آمده است2/0و 24/0، 29/0به مقدار 
، 2/0گندم در مراحل ابتدایی، میانی و انتهایی مرحله چهارم رشد به ترتیب به مقدار (Kcb)مقادیر ضریب گیاهی پایه 

مقادیر ضریب تبخیر . باشدوم آن میبراي سال د12/0و 12/1، 15/0مقادیربراي سال اول و داراي 15/0و 16/1
و 2/0، 39/0و در سال دوم به مقدار 10/0و 15/0، 45/0گندم نیز در سال اول به ترتیب به مقدار (Ke)خاك 

و ضریب تبخیر از (Kcb)ي ضریب پایه گیاهی گیري شدهشود که مقادیر اندازهمشاهده می. تعیین گردیده است11/0
تواند به دلیل تفاوت ال انجام پژوهش در برخی موارد با یکدیگرکمی متفاوت است که این میدر هر دو س(Ke)خاك 

در دوره (Kcb)تغییرات ضریب گیاهی پایه . در تاریخ کاشت یا شرایط جوي موجود در هر دو سال انجام پژوهش باشد
. اردآنها دگانهتکرشد گیاهان نشان داد که روندي مشابه با تغییرات ضریب گیاهی 

تعرق استاندارد، ضرایب گیاهی، گندم، ذرت- تبخیر: کلمات کلیدي


