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و تبخير  تعرق استاندارد چغندرقند با اليسيمتر وزني در زير سد درودزن-تعيين ضرايب گياهي

و  محمد حسين شاهرخ نياعليرضا سپاسخواه
و زهكشي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز  رشته آبياري

 مقدمه
و عمليات و ارزشمند است مديريتي براي حفاظت امروزه در بسياري از مناطق دنيا آب يك كاالي كمياب

آب-و صيانت از آن به خاطر كمبود باران، تبخير و تخليه سريع هاي زيرزميني همواره توصيه شده تعرق باال
و آبياري. است و علي الخصوص در ايران در بخش كشاورزي از آنجايي كه سهم عمده منابع آبي كشورها

و مديريت شود، لذا برنامه مزارع مصرف مي مناسب آبياري يك ضرورت مهم براي استفاده بهينه ريزي صحيح
و اين امر بدون آگاهي دقيق از نياز آبي در بخش كشاورزي ميسر نيست از آب مي هايي از جمله كشت.باشد

ميكه در كشور ما مورد با. باشد توجه قرار دارد، كشت چغندرقند گياهي Beta vulgaris نام علميچغندرقند
از است دو ميهبهك اسفناجرهتيساله .شود صورت گياهي يكساله زراعت

و ساقه چغندرقند طي دوره رشد رويشي فاقد تا هاي بزرگ اي از برگ صورت مجموعههببوده افقي
مي عمودي ت.شود مشاهده و وسعه چغندرقند به عنوان يكي از مهمترين منابع توليد قند در جهان از كشت

.اي برخوردار است اهميت ويژه
تعرق گياه برآورد مقدار آبي است كه بايد به يك پوشش زراعي داده شود تا در طول-منظور از تبخير

و بدون آنكه با تنش آبي مواجه شود رشد-دوره رويش خود صرف تبخير و تعرق نموده خود را تكميل
ميت-هايي كه براي تخمين تبخير روش.حداكثر مقدار محصول را توليد نمايد معموالً رود عرق گياهان به كار

مي به دو گروه اصلي تقسيم و-1. شوند بندي در اين ميان.)اي محاسبه(روش غير مستقيم-2روش مستقيم
و كاربرد اليسيمتر وزني به عنوان يكي از دقيق تعرق-گيري مستقيم تبخير هاي اندازه ترين روشيترين

تأ ضريب. تواند مورد استفاده قرار گيرد مي و گياهي مبين ثير خصوصيات گياه بر مقدار آب مورد نياز آن است
و تبخير-تبخيربه صورت عاملي بين  مي استانداردتعرق-تعرق گياه مرجع . كنند گياه عمل

 هدف
با استفاده از اليسيمتر گياه چغندرقند استانداردتعرق-ن دقيق مقدار تبخيرهدف از اين تحقيق تعيي

باشد كه در اين حين تبخير روزانه از سطح خاك نيز توسط وزني در منطقه كوشكك استان فارس مي
تك در اين پژوهش ضرايب گياهي به روش. گيري شده است ميكرواليسيمتر به طور جداگانه اندازه و هاي گانه

و براي اراضي پاييندو . دست سد درودزن فارس تعيين گرديد گانه در مراحل مختلف رويشي آن
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و روش ها مواد
اين پژوهش در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز، واقع در منطقه كوشكك در

و عرض) 34o52´(يايي اين منطقه در طول جغراف. كيلومتري شمال شهر شيراز انجام گرديده است 70
و در ارتفاع) 7o30´(جغرافيايي اي اين پژوهش در مزرعه. متري از سطح دريا قرار دارد 1650واقع شده

و در قسمت مركزي اين مزرعه دو عدد) متر مربع 1600(متر40×40تحقيقاتي به ابعاد انجام گرديده است
گ و فلزي بوده كه در انتهاي آنها اليسيمترها استوانه.ارده شده استذاليسيمتر وزني ديجيتالي دقيق كار اي

و عمق3هر اليسيمتر داراي قطر. يك مخروط وارونه جهت زهكشي آب قرار دارد مي7/1متر كه متر باشند
بنابراين مساحت هر يك از اليسيمترها حدود. اند گيري وزن قرار گرفته اندازه) سنسور(ي بر روي سه حساسه

هر. استمترمربع7 در زير اليسيمترها اتاقكي زيرزميني احداث گرديده كه در آن آب اضافي زهكشي شده از
و تغييرات وزن هر اليسيمتر نيز در فواصل زماني  و دقيقه15اليسيمتر در ظروف مدرج جمع آوري شده اي

مي به صورت خودكار در رايانه از بهره. تر استم ميلي283/0دقت اليسيمتر وزني. گرددي موجود ثبت برداري
تا 1383اين اليسيمترها از سال  و به مدت سه سال تا 1386آغاز گرديده و سپس تحت كشت گياه چمن

و ذرت قرار گرفته است 1388سال  آن در ضلع شمالي اين مزرعه.تحت كشت گندم و در مجاور ي تحقيقاتي
هايي همچون سرعت باد، مقدار بارش، رطوبت يك ايستگاه هواشناسي قرار گرفته است كه در آن، پارامتر

و  مي اندازه... نسبي، درجه حرارت، جهت باد، ساعات آفتابي در اين پژوهش، پيش از كاشتن.گردد گيري
و آماده،گياهان تأ عمليات زراعي مربوط به تسطيح و . مين كودهاي مورد نياز آن انجام شده استسازي زمين

من(اي به صورت جويچه 1389ماه سال آغاز اين پژوهش در فروردين در داخل) طقههمانند كشت رايج در
و مزرعه در اليسيمترها فاصله. فروردين ماه صورت پذيرفت27ي اطراف آن كشت شده كه آبياري اول آن

و فاصله بوته50/0ها پشته كشت دوم. متر بوده است سانتي20هاي هر رديف از يكديگر در حدود متر
در 1390نيز با الگوي مشابه سال قبل در فروردين چغندرقند فروردين ماه23انجام شد كه آبياري اول آن
و دوم آبان ماه برداشت محصول به ترتيب.بوده است و دوم كشت انجام شده استدر يازدهم هر.سال اول در

هاي كاشت، از رديفروز پس از اولين آبياري به دليل نقص در برخي30دو سال انجام آزمايش، حدود 
به منظور آبياري. بوده است 005نام رقم بذر مصرفي در اليسيمترها موسوم به رقم. واكاري انجام گرفته است

ال و با توجه به وجود جويچه در آنها، مقدار آب مورد نياز يسيمترها توسط كنتور حجمي اليسيمترها
و با شيلنگ به آنها داده اندازه در روزهاي پس از آبياري، مقدار كاهش وزن اليسيمترها.شده است گيري شده

و با توجه به دور آبياري، مقدار آب مورد نياز اليسيمترها به اندازه كافي جبران گرديده تعييندر هر روز  شده
. در هنگام آبياري سعي شده كه آب مورد استفاده به طور يكنواختي در سطح اليسيمترها پخش شود. است
من ضمناً و اليسيمتر در دوره استانداردتعرق-ظور تعيين تبخيربه هاي كوتاه مدت چند گياه، آبياري مزرعه

. گياه وجود نداشته باشد استانداردتعرق-روزه انجام گرفته تا از نقطه نظر مقدار آب، محدوديتي براي تبخير
و مراحل مدت زمان دور آبياري نيز در فصل رشد گياهان بر حسب شرايط رطوبتي خاك، و هوايي شرايط آب
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- تبخيردر اينجا به منظور تعيين.روز بوده است7تا2بين رشد گياه، متغير در نظر گرفته شده كه معموالً
با توجه به اينكه. گياهان در روش مستقيم از روش بيالن جرمي آب استفاده مي شود استانداردتعرق

و بسته آبمي اليسيمتر يك محيط مجزا، كنترل شده و باشد، مقدار و خروجي به آن تعيين شده هاي ورودي
و تبخير دهنده شود، در حقيقت نشان مقدار آبي كه در هر روز از اين چرخه كاسته مي -ي آب مصرفي گياه

دو-در اين پژوهش تبخير.باشد تعرق آن مي و به تعرق گياه مرجع با استفاده از معادله فائو پنمن مانتيث
و در روش دوم از معادله فائو. گرديدروش تعيين  در روش اول از معادله فائو پنمن مانتيث بدون واسنجي

و سپاسخواه پنمن مانتيث واسنجي شده در كوشكك  شد) 2012(توسط رزاقي براي اين معادله. استفاده
و ماهانه واسنجي شده كه داده دوره ايستگاهاز هاي هواشناسي مورد نياز آن نيز هاي روزانه، ده روزه

ب در اين معادله براي تعيين تابش. است هواشناسي در مجاور مزرعه دريافت شده دسته خورشيد از ضرايب
از.شده است در منطقه باجگاه استفاده) 1978(مالك آمده توسط  به منظور تعيين تبخير از سطح خاك،

تك. ميكرواليسيمتر استفاده گرديد تعرق-نه، با محاسبه مقادير روزانه تبخيرگا به منظور تعيين ضريب گياهي
گيري شده با اليسيمتر در هر روز، اندازهETcگياه استانداردتعرق-و با استفاده از تبخيرEToگياه مرجع 

ب .استفاده گرديدKeو Kcb در روش دوگانه از دو ضريب.ه دست آمدمقدار اين ضريب

 نتايج
تعرق از ابتداي فصل رشد روندي-هي تابستانه است، تغييرات شدت تبخيربا توجه به اينكه چغندرقند گيا

و پس از سپري شدن مرحله مياني رشد در هر دو سال. گيردمي، روندي كاهشي را در پيش صعودي دارد
روز پس از اولين آبياري 120تا90چغندرقند در حدود روزانه تعرق- انجام اين تحقيق، بيشينه شدت تبخير

روزانه هم در سال تعرق-شدت تبخير بيشينه مقدار. بودمتر در روز ميلي6/11ده كه به مقدار ميانگين رخ دا
و دوم به ترتيب در ميلي متر در روز بوده3/11و3/13 اول  روز پس از اولين آبياري رخ داده 120و90كه

به-همچنين مقدار تبخير.است و دوم به ميلي 1273و 1330ترتيب تعرق فصلي چغندرقند در سال اول متر
.دست آمد

و يك روز پس از آن تبخير از سطح خاك در مورد تبخير از سطح خاك مشاهده گرديد كه در روز آبياري
مي در باالترين حد خود مي و به مرور با كاهش رطوبت خاك از مقدار آن نيز كاسته از باشد و در روز قبل شود

در. رسدمي آبياري به كمترين مقدار خود بيشينه شدت تبخير از سطح خاك در هر دو سال كشت چغندرقند
در ميلي2/4حدود  و34متر بر روز بوده كه به ترتيب مقدار. روز پس از اولين آبياري رخ داده است55روز

و در سال دوم ميلي 403تبخير فصلي در سال اول  متر برآورد گرديد كه به ترتيب سهمي ميلي 346متر
.اند تعرق فصلي را شامل شده-از كل تبخير%2/27و%3/30معادل 

در-مشاهده شد كه تغييرات تعرق گياه روندي مشابه با تغييرات تبخير . فصل رشد دارد حينتعرق آن
به90تا80ميانگين حداكثر شدت تعرق روزانه براي چغندرقند در سال اول در روز پس از اولين آبياري
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و بيشينه ميلي2/10ن مقدار ميانگي امين روز پس از اولين آبياري90در متر بر روز ميلي11شدت متر بر روز
در همچنين.است بوده پس 110تا95ميانگين حداكثر شدت تعرق روزانه براي چغندرقند در سال دوم روز

و ميلي5/8از اولين آبياري به مقدار ميانگين  امين روز 110در تر بر روزم ميلي10بيشينه شدت متر بر روز
و دوم به ترتيب فصلي در سال تعرقمقدار همچنين.است بودهپس از اولين آبياري   923و 927 اول

را تعرق فصلي-از كل تبخير%5/72و%7/69كه به ترتيب سهمي معادل به دست آمدمتر ميلي همان سال
.شامل شده است

شدتعرق گياه مرجع در دوره كشت چغند-تبخير در حالت اول از معادله فائو. رقند به دو روش محاسبه
و در حالت دوم از معادله فائو پنمن مانتيث واسنجي شده در كوشكك استفاده) بدون واسنجي(پنمن مانتيث 

و در سال دوم ميلي 1245تعرق گياه مرجع در سال اول-براي حالت نخست، مقدار فصلي تبخير. گرديد متر
 1603تعيين شد در حالي كه براي حالت واسنجي شده، اين مقادير به ترتيب به ميزان متر ميلي 1225
و ميلي .متر افزايش يافت ميلي 1614متر

و در سال دوم 200طول دوره رشد چغندرقند در سال اول مراحل چهارگانه رشد. روز بوده است 195روز
و در سال دوم 105و45،25،25 گندم در سال اول روزه تعيين شده70و45،55،25 به صورتروزه

. است
از مقادير ضريب گياهي اندازه  بدون واسنجي استفاده شود،EToگيري شده چغندرقند براي حالتي كه

و انتهاي مرحله چهارم رشد در سال اول به ترتيب و در سال774/0و539/0،515/1 براي مراحل اول، سوم
.تعيين گرديد769/0و571/0،473/1دوم به ترتيب به مقدار

از مقادير ضريب گياهي اندازه واسنجي شده در كوشككEToگيري شده چغندرقند براي حالتي كه
،442/0و انتهاي مرحله چهارم رشد در سال اول به ترتيب به مقادير ميانيبراي مراحل اول، استفاده شود،

بو در سال دوم كشت چغندرقند به ترت644/0و147/1 .دست آمدهب604/0و475/0،084/1 صورته يب
در دوره رشد گياهان نشان داد كه روندي مشابه با تغييرات(Kcb)تغييرات روزانه ضريب گياهي پايه

از گيري شده اندازه(Kcb)ضريب گياهي پايه مقادير. ضريب گياهي منفرد دارد ي چغندرقند براي حالتي كه
EToش و انتهايي مرحله چهارم رشد به ترتيب به مقدار ود،بدون واسنجي استفاده در مراحل ابتدايي، مياني
و داراي مقادير635/0و209/0،185/1 مي575/0و286/0،157/1براي سال اول . باشد براي سال دوم آن

از اندازه(Kcb)پايه مقادير ضريب گياهي  واسنجي شده درEToگيري شده چغندرقند براي حالتي كه
و انتهاي مرحله چهارم رشد در سال اول به ترتيب به مقادير ميانيبراي مراحل اول، كوشكك استفاده شود،

ب498/0و170/0،898/0 452/0و237/0،852/0صورتهو در سال دوم كشت چغندرقند به ترتيب
. تعيين گرديده است
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