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  چكيده

  
 آب در كشاورزي وابسته به شناخت صحيح از نياز آبي گياه بوده و شرايط آب و هوايي منطقه عامل اصلي  و كاربردمديريت

اين رطوبت از . تعرق از رطوبت موجود در خاك تأمين مي گردد-آب مورد نياز جهت تبخير. دموثر بر تبخير تعرق گياه مي باش
در مناطقي كه . طريق آبياري و بارش يا از طريق صعود مويينگي از سطح آب زيرزميني در دسترس ريشه گياه قرار مي گيرد

ي از تبخير تعرق و كمك آب زيرزميني بارش موجب حضور آب زيرزميني كم عمق در منطقه مي گردد، تخمين قابل قبول
 هدف از انجام اين پژوهش بررسي كمك آب .گياهان با نياز آبي زياد مثل برنج ،اهميت فراواني در مديريت آب در مزرعه دارد

ز آبياري غرقاب مستمر، آبياري غرقاب متناوب چهار رو(و مديريت كم آبياري )  سانتي متري60 و 45، 30(زيرزميني در اعماق 
مي و بيالن آب خاك برنج رقم قصرالدشتي در محيط گلخانه تبخير تعرق بر ) در ميان و غرقاب متناوب هشت روز در ميان

 كه به بطري پالستيكي متصل بودند انجام گرديد و سطح آب زيرزميني از PVCكشت در داخل ستون هايي از جنس . باشد
تبخير تعرق واقعي و تبخير واقعي بر اساس بيالن حجمي آب محاسبه  .طريق ثابت نگه داشتن آب داخل بطري ها كنترل شد

 سانتي 30 روز در ميان با عمق آب زيرزميني 4حداكثر كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق در تيمار غرقاب متناوب . گرديد
به تبخير تعرق واقعي  در اين پژوهش همچنين رابطه كمك آب زيرزميني . درصد بوده است40متري مشاهده گرديد كه برابر 

 كه مي تواند در مدل برنج با عمق ايستابي و رابطه بين كمك آب زيرزميني به تبخير با عمق ايستابي نيز ارائه گرديده است
  .سازي ها در شرايط آب و هوايي مشابه مورد استفاده قرار گيرد

  
  

   ، كمك آب زيرزميني تعرق واقعي برنجتبخير ، برنج: واژگان كليدي
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   مقدمه
 آب در كشاورزي وابسته به شناخت صحيح از نياز آبي گياه بوده و شرايط آب و هوايي منطقه عامل اصلي  و كاربرد  مديريت

اين رطوبـت از  . تعرق از رطوبت موجود در خاك تأمين مي گردد       -آب مورد نياز جهت تبخير    . موثر بر تبخير تعرق گياه مي باشد      
در مناطقي بارش   . صعود مويينگي از سطح آب زيرزميني در دسترس ريشه گياه قرار مي گيرد            طريق آبياري و بارش يا از طريق        

موجب حضور آب زيرزميني كم عمق در منطقه مي گردد، تخمين قابل قبولي از تبخير تعرق و كمك آب زيرزميني گياهـان بـا       
وش آبياري غرقاب مستمر بـرنج، بخـش اعظمـي از           در ر . نياز آبي زياد مثل برنج ،اهميت فراواني در مديريت آب در مزرعه دارد            

حال در صورتيكه آبياري به صورت غرقاب متناوب اعمـال گـردد،            . آب آبياري به صورت نفوذ عمقي به آب زيرزميني مي پيوندد          
پس از خشك شدن اليه سطحي خاك و ايجاد گراديان هيدروليكي بين سطح ايستابي وسطح خاك، آب بـه سـمت اليـه هـاي                       

بنابر اين تأثير كمك آب زيرزميني در تأمين نياز آبي گياه وابسته . ك صعود كرده و ريشه گياه آن را جذب مي نمايد       سطحي خا 
  .به نوع خاك، گياه، عمق آب زيرزميني و مديريت آبياري مي باشد

Sepaskhah et al. (2003) اي مختلـف   كمك آب زيرزميني كم عمق در تأمين نياز آبي كل فصل رشد و همچنين دوره هـ
در اين راستا دو معادله خطـي       . رشد ذرت و سورگوم را در منطقه كوشكك با عمق آب زيرزميني يك تا دومتري بررسي نمودند                

ساده جهت ارتباط كمك آب زيرزميني و نياز آبي براي گياهان ذرت و سورگوم ارائه شد و نتايج نشان داد كه بـا كـاهش عمـق                           
 درصد بيشتر از سورگوم مي باشد و سورگوم در شرايطي    22يني در تأمين نياز آبي ذرت       سطح ايستابي، كاهش كمك آب زيرزم     

 Ayars and Schoneman .كه دور آبياري طوالني تري داشته باشد توانـايي اسـتفاده از كمـك آب زيرزمينـي بيـشتري را دارد     

 شوري از جمله پنبه، يونجه، جو توانايي جـذب           در مطالعات خود در كاليفرنيا و تگزاس نشان دادند كه گياهان مقاوم به             (1986)
 درصد از نياز تبخير تعرقي خود       49به عنوان مثال پنبه مي تواند تا      .مقدار معين آب مورد نياز خود را از آب زيرزميني شور دارند           

فته چقـدر باشـد،      دسي زيمنس بر متر بسته به اينكه مقدار آب آبياري غير شور به كار ر               10را به كمك آب زيرزميني با شوري        
با مطالعه چندين سطح ايستابي كم عمق و شـوري آب زيرزمينـي بـر    Sepaskhah and Karimi-Goghari (2005) .تأمين نمايد

 سانتي متر با آب زيرزميني غيـر شـور و در شـرايط آبيـاري        60روي پسته رقم بادامي زرندي نشان داد كه عمق سطح ايستابي            
و در شـرايط ديـم عمـق        )  دسي زيمنس بر متر    13(ست و در صورت وجود آب زيرزميني شور         موجب رشد بهتر اين گياه شده ا      

از آنجا كه تا كنون پژوهش هاي در زمينه كـاربرد روشـهاي   .  سانتي متري موجب رشد بهتر گياه شده است     120سطح ايستابي   
ب زيرزمينـي بـه تبخيرتعـرق صـورت     كم آبياري و همچنين استفاده از كمك آب زيرزميني كم عمق بر تبخير تعرق و كمـك آ            

آبياري غرقاب مستمر، آبياري غرقاب متناوب چهار روز در ميان و           (نگرفته است، هدف اين پژوهش بررسي تأثير توأم كم آبياري           
بر تبخير تعرق و كمـك آب زيرزمينـي بـه    )  سانتي متري60و30،45(و عمق آب زيرزميني ) غرقاب متناوب هشت روز در ميان  

  . در محيط گلخانه مي باشدتبخيرتعرق
 
  هاروش و مواد -ب

 16 در گلخانه بخـش مهندسـي آب دانـشكده كـشاورزي واقـع در                1388 و   1387اين پژوهش در ارديبهشت ماه سالهاي       
متوسط حداكثر و حداقل دما و درصـد رطوبـت          . كيلومتري شمال شيراز ،جهت كنترل هر چه بهتر عوامل محيطي انجام گرديد           

 ميلي متر و ضخامت ديواره      200 به قطر    PVCهايكشت برنج در داخل لوله    . ارائه شده است   1در گلخانه در جدول     نسبي ماهانه   
 ميلي متـر    20اي به قطر     مسدود شده و مركز آن از طريق حفره        PVCاي از جنس    ميلي متر انجام گرديد كه كف آن با ورقه        5/2

با توجه به اصول حاكم بر ظروف مرتبط با ثابت نگه داشتن سـطح آب               . باشدبه لوله اي پالستيكي و بطري پالستيكي متصل مي        
نمونه اي ازشماي ستون مورد نظر در شكل . ها، سطح ايستابي در داخل ستون خاك در حد مورد نظر كنترل گرديد  داخل بطري 

 زهكـشي مناسـب سـتون    جهـت . اين پژوهش در قالب بلوك كامل تصادفي در سه تكرار با كشت گياه انجام شد   . آمده است ) 1(
 Siltyها از خـاك  داخل ستون.  ميلي متر پر شد7 ميلي متر از گراول با قطر متوسط 20اي به ارتفاع خاك، در كف ستون، اليه

clay     سانتي متري ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در شصت كيلومتري شـمال               0-30 موجود در عمق 
رقـم بـرنج   . پر گرديد گيرد،ستاي كوشكك از توابع رامجرد كه كشت محلي برنج در مجاورت آن صورت ميشيراز در مجاورت رو
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باشد، كـه از ارقـام محلـي كـشت شـده در       ميJaponica و تيپ اقليمي .Oryza sativa Lمورد استفاده رقم قصرالدشتي از گونه
  . باشدمناطق زراعي اطراف سد درودزن در استان فارس، مي

  

  
   سانتي متري از سطح خاك30  نمونه اي از ستون مورد استفاده و چگونگي كنترل سطح ايستابي در عمق -1كلش

  
هاي گچي استفاده شد كه به فواصل جهت بررسي ميزان تغييرات رطوبتي در نيمرخ خاك در باالي سطح ايستابي از بلوك       

ياري براساس ميزان آب مصرفي در تيمارهاي غرقـاب تعيـين           مقدار آب آب  .  سانتي متري در داخل ستون خاك قرار داده شد         10
 سانتي متر در نظـر گرفتـه شـده و ميـزان تبخيـر            3گرديد، بدين نحو كه در تيمارهاي غرقاب ارتفاع تيغه آب روي سطح خاك              

. ازه گيـري شـد  تعرق پتانسيل روزانه برنج در گلخانه براساس مقدار آب كاسته شده از تيغه آب مورد نظر به صورت حجمي، انـد         
با توجه به دسترسي    . تيمارهاي غرقاب دائم در اعماق مختلف آب زيرزميني، بر اساس ارتفاع ستون كشت با يكديگر تفاوت دارند                

تعرق گياه از طريق كمك آب زير زميني مقدار -ريشه گياهان در تيمارهاي غير غرقاب به آب زيرزميني و تأمين بخشي از تبخير            
آب آبيـاري تيمـار     . در آب مصرفي به وسيله تيمارهاي غرقاب، تعيين گرديـد          45/0 تيمارها با اعمال ضريب      آب آبياري براي اين   

 4 در كل آب مصرفي توسط تيمار غرقاب دائم در طول همـان   45/0 روز برابر است با حاصلضرب ضريب        4غرقاب متناوب با دور     
در مجموع كل آب مصرفي توسط تيمار غرقاب دائـم در           45/0ضريب   روز برابر است با حاصلضرب       8آب آبياري تيمار با دور      . روز

الزم به ذكراست كه آب مصرفي جهت تعـرق گيـاه   .  چهار روز دوم   4طول چهار روز اول و آب مصرفي جهت تعرق گياه در طول             
باشـند  لخانه مي هاي خاك فاقد گياه كه نشان دهنده ميزان تبخير از محيط گ           در طول چهار روز از تفاضل آب مصرفي در ستون         

  .از كل آب مصرفي توسط تيمار غرقاب در طول مدت مورد نظر تعيين گرديد
 با جايگزين كردن حجم آب روي سطح خاك و رساندن تيغه آب بـه  ،مقدار كاهش ارتفاع تيغه آب در تيمارهاي غرقاب دائم        

 كمك آب زيرزميني قبـل از هـر آبيـاري، در    مقدار.  سانتي متري ، به صورت حجمي يك روز در ميان اندازه گيري شد       3ارتفاع  
هاي گياهدار ، با جايگزين كردن حجـم آب تخليـه شـده از بطـري هـا و       روز در ميان در ستون    8 و   4تيمارهاي غرقاب متناوب    

رساندن آب داخل بطري ها به حد اوليه خود و در نتيجه تثبيت سطح ايستابي در عمق معين، به صورت حجمي انـدازه گيـري                         
   .شد

 محاسـبه   معادلـه زيـر   با بكار بردن معادله بيالن آب براي يك دوره معين، ميزان آب مصرفي گياه به صورت تبخير تعرق از                    
  . شد

 ٣



 

                                                                                                       (1) SRDGPIET fr 

 مقـدار بارنـدگي مـوثر كـه در     P مقدار آب آبياري بكار رفته در آن دوره،          Iميزان تبخير تعرق در دوره معين،        ETكه در آن    
 ميـزان مـصرف آب      G ميزان آب زهكشي كـه در شـرايط ايـن پـژوهش صـفر بـوده اسـت،                    Drباشد،  اي صفر مي  شرايط گلخانه 

 روانـاب   Rfها اندازه گيري شـد،      دن آب تخليه شده از بطري     زيرزميني در فرآيند تبخير تعرق كه در اين پژوهش با جايگزين كر           
 تغييرات رطوبتي خاك كه ازتفاضل رطوبت خاك در انتها و ابتـداي دوره مـورد                ∆Sاست كه در شرايط اين پژوهش صفر بود و          

 بـه صـورت      با داشتن كل ميزان تبخير تعرق و ميزان مصرف از آب زيرزميني، آب مصرفي از سـطح ايـستابي                   .نظر محاسبه شد  
  .درصدي از كل تبخير تعرق بيان شد

  
   متوسط حداكثر و حداقل دما و درصد رطوبت نسبي ماهانه در گلخانه-1جدول 

حداكثر  
  درصدرطوبت نسبي

درجه (حداقل دما 
  )سانتي گراد

درجه (حداكثر دما 
حداقل درصد  ماه  )سانتي گراد

  رطوبت نسبي
  ارديبهشت  44  36  14  5/40

  44  36  5/16  36  خرداد
  41  33  19  5/37  تير

  مرداد  42  34  20  37
  46  34  16  36  شهريور
  43  5/34  12  33  مهر

  آبان  42  35  11  31
  
  تايج ن

 نيمرخ رطوبتي خاك در باالي سطح ايستابي در تيمار غرقاب متناوب در ابتدا و انتهاي فصل رشد گياه در سال 2شكل 
 روز در ميان كليه اعماق ايستابي رطوبت خاك در اليه 4قاب متناوب  در تيمار غرطبق اين شكل.  را نشان مي دهد1388

درحاليكه در .كاهش يافته است) قبل از اعمال تيمارهاي آبياري(در انتهاي فصل رشد نسبت به ابتداي آن ) متري سانتي10-0(
و در عمق ) متري سانتي10-30( سانتي متري رطوبت خاك در انتهاي فصل رشد در اليه دوم و سوم 30عمق آب زيرزميني 

 سانتي متري در اليه 60و در عمق آب زيرزميني ) متري سانتي20-45( سانتي متري در اليه سوم و چهارم 45آب زيرزميني 
با اعمال كم آبياري و از سوي ديگر رشد  .نسبت به ابتداي فصل رشد افزايش يافته است) متري سانتي20-60(سوم تا ششم 

كاهش  ريشه ها گراديان آبي الزم جهت صعود آب از آب زيرزميني به سمت خاك مهيا شده از اين رو گياه و جذب آب توسط
در اليه سطحي خاك به جهت شدت تبخير از ترك هاي خاك  . آب زيرزميني مشاهده شده استرطوبت در اليه هاي دور تر از

جذب آب توسط ريشه ها ي سطحي در كليه سطوح و فاصله بيشتر با آب زيرزميني از يك سو و از سوي ديگر به جهت شدت 
  . ايستابي كاهش رطوبت در انتهاي فصل رشد نسبت به ابتداي آن مشاهده گرديد

 فصل رشد در انتهاي) متري سانتي0-10( روز در ميان در كليه اعماق ايستابي رطوبت خاك در اليه 8تيمار غرقاب متناوب در 
 سانتي متري در تيمار 30در عمق آب زيرزميني . كاهش يافته است) قبل از اعمال تيمارهاي آبياري(نسبت به ابتداي آن 

 در ميان ديده شد، رطوبت خاك در انتهاي فصل رشد در 4 در ميان بر خالف آنچه در تيمار غرقاب متناوب 8غرقاب متناوب 
 گياه آب ،به نظر مي رسد در اين شرايط با افزايش دور آبياري.صل رشد كاهش يافته استكليه اليه اي خاك نسبت به ابتدا ف

بيشتري از رطوبت موجود در خاك رامصرف كرده است كه عليرغم وجود گراديان آبي الزم براي صعود آب از آب زيرزميني به 
نيمرخ رطوبتي . را جبران نمايدح در سطسمت خاك، در طول كل فصل رشد اين گراديان نتوانسته است كاهش آب خاك 

 روز در ميان مشابه تيمار غرقاب 8خاك در ابتدا و انتهاي فصل رشد گياه درساير اعماق آب زيرزميني، در تيمار غرقاب متناوب 
  . روز در ميان مي باشد4متناوب 
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 8و در تيمار غرقاب متناوب ) سمت راست( روز در ميان4اك در باالي سطح ايستابي در تيمار غرقاب متناوب نيمرخ رطوبتي خ 2 شكل
 سانتي متر 45عمق آب زيرزميني ) b( سانتي متر، 30عمق آب زيرزميني ) a: (در ابتدا و  انتهاي فصل رشد گياه) سمت چپ(روز در ميان

 ،)c ( هاي افقي انحراف معيار داده ها را نشان مي دهدميله.  سانتي متر60عمق آب زيرزميني .  
  

.  ارائه شده است2 در جدول 1388 و 1387هاي مقادير ميانگين تبخير تعرق واقعي در كل فصل رشد حسب ميلي متر در سال
ثر مقدار آن حداك.در كليه تيمارها آبياري با افزايش عمق آب زيرزميني تبخير تعرق واقعي در كل فصل رشد افزايش يافته است

 سانتي متري مشاهده شد كه علت اين امر افزايش رشد ريشه در ستون خاك با 60يرزميني در تيمار غرقاب دائم و سطح آب ز
 روز در 8 اعمال روش آبياري متناوب نسبت به غرقاب دائم و روش آبياري متناوب ).1388طالب نژاد، . (عمق بيشتر بوده است

.  روز در ميان موجب كاهش معني دار تبخير تعرق در كليه اعماق ايستابي شده است4متناوب ميان نسبت به  روش آبياري 
 و 30،45 روز در ميان نسبت به تيمار آبياري غرقاب دائم در عمق آب زيرزميني 4بطوريكه كاربرد آبياري غرقاب متناوب با دور 

 گرديد، همچنين كاربرد آبياري غرقاب متناوب با  درصدي تبخير تعرق30 و23 ،6 سانتي متري به ترتيب موجب كاهش 60
 سانتي 60 و 30،45 روز در ميان در عمق آب زيرزميني 4 روز در ميان نسبت به تيمار آبياري غرقاب متناوب با دور 8دور 

  .درصدي تبخير تعرق گرديد8 و 13 ،18متري به ترتيب موجب كاهش 
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  )1388 و 1387سال هاي  ( در تيمارهاي مختلف(mm) ميانگين تبخير تعرق در كل فصل رشد-2جدول 

Irrigation treatment     

Mean  
Intermittent flood 

irrigation   
(8-day interval)  

Intermittent flood 
irrigation   

(4-day interval) 

Continuous 
flooding 

Water 
table 
depth 
(cm) 

2008 
C  462.3 h  398.7  f  480.6  e  507.6 30  
B  546.1  g  448.8  d  519.4  b  670.2  45 
A 627.4  de  517.2  c  563.2  a  802.0  60  

  C  459.9  B  521.1  A 659.9 Mean  
2009 

C  459.3 h  387.1  f  479.7  e  511.2  30  
B  547.8  g 453.2  e  512.8  b  677.4  45 
A 638.2  d  526.1  c  572.1  a  816.7  60  

  C  455.4  B  511.5  A 668.9 Mean  
* Means followed by the same letter in each year and each row and columns are not  

significantly different at 5% level of probability by Duncan multiple range test. 

  
در  1388 و   1387هـاي   متر در سـال   مقادير ميانگين كمك آب زيرزميني تبخير تعرق واقعي به كل فصل رشد حسب ميلي             

 روز در ميان و عمـق آب        4حداكثر كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق در تيمار غرقاب متناوب با دور              . ارائه شده است   3جدول  
 بـه  30 روز در ميان با افزايش عمـق آب زيرزمينـي از   4در تيمار غرقاب متناوب با دور . متري مشاهده شد سانتي30زيرزميني  

 كـاهش كمـك آب زيرزمينـي        27متـري درصـد      سـانتي  60 بـه    45ب زيرزميني و از     درصد كاهش كمك آ   38متري   سانتي 45
درصد 36 سانتي متري 45 به 30 روز در ميان با افزايش عمق آب زيرزميني از 8در تيمار غرقاب متناوب با دور . مشاهده گرديد

كـاربرد آبيـاري    . ده گرديـد  كاهش كمك آب زيرزميني مشاه    35 سانتي متري درصد     60 به   45كاهش كمك آب زيرزميني و از       
، 30 روز در ميـان در عمـق آب زيرزمينـي            4 روز در ميان نسبت به تيمار آبياري غرقاب متناوب با دور             8غرقاب متناوب با دور     

  .درصدي كمك آب زيرزميني گرديد45 و 38 ،41 سانتي متري به ترتيب موجب كاهش 60 و 45
  )1388 و 1387سال هاي  ( در تيمارهاي مختلف(mm)عرق به كل فصل رشد ميانگين كمك آب زيرزميني در تبخير ت-3جدول 

 Irrigation treatment    

Mean  
Intermittent flood 

irrigation   
(8-day interval)  

Intermittent flood 
irrigation   

(4-day interval) 

Continuous 
flooding 

Water 
table 
depth 
(cm) 

2008 
A  106.4 c  119.2  a  200.1  g 0.0  30  
B  67.46  e  71.5  b 130.8  g  0.0  45 
C 55.09  f  61.9  d  103.3  g  0.0  60  

  B  84.2  A  144.8  C 0.0 Mean  
2009 

A  102.3 c  113.7  a  193.3  g  0.0  30  
B  63.6  e 72.5  b  118.3  g  0.0  45 
C 44.4  f  47.4  d  85.9  g  0.0  60  

  B  77.9  A  135.5  C 0 Mean  
* Means followed by the same letter in each year and each row and columns are not 

significantly different at 5% level of probability by Duncan multiple range test. 
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  بحث
 بـراي   بر اساس دو سال كشت     در اين پژوهش رابطه بين نسبت كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق واقعي برنج با عمق ايستابي                

   :ارائه گرديده استبه صورت زير  Spss افزار متيمار هاي غرقاب متناوب با رگرسيون گيري توسط نر

D
ET

G

a

ET 724.0556.0                                                                                                                                     (٢) 

G عمق آب زيرزميني حسب متر، D در آن  تبخيرتعرق واقعي ETa  كمك آب زيرزميني به تبخيرتعرق حسب ميلي متر و ETكه
بر اساس پژوهش هاي مزرعه اي بـر روي خاكهـاي مختلـف     نيز Grismer and Gates (1988) .حسب ميلي متر مي باشد

 .Sepaskhah et al. ير تعرق با عمق ايستابي ارائه كردنـد  را جهت ارتباط نسبت كمك آب زيرزميني به تبخايمعادله ساده 

 جهت ارتباط نسبت كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق با عمق آب زيرزميني بـه ترتيـب                  رانيز دو معادله خطي ساده      (2003)
  :براي گياهان ذرت و سورگوم به صورت زير ارائه كردند

D
ET

G

a

ET 52.079.0                                                                                                                                         (٣) 

D
ET

G

a

ET 57.001.1                                                                                                                                         (۴) 

 )2(با مقايسه رابطه ارائه شده براي برنج با روابط ارائه شده براي ذرت و سورگوم ،مشاهده مي شود كه عرض از مبدا در معادلـه                     
بنابراين برنج نسبت به ذرت و  .براي ذرت و سورگوم كمتر و قدرمطلق شيب بيشتر است) 4(و ) 3(براي برنج نسبت به معادالت     

 به كم آبي حساستر بوده و با افزايش عمق آب زيرزميني شدت كاهش كمك آب زيرزميني بـه تبخيـر تعـرق در بـرنج                          سورگوم
   .بيشتر است

 از آنجا كه كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق عالوه بر عمق ايستابي به مديريت آبياري نيز وابسته مـي باشـد، كمبـود نـسبي                 
سپس رابطه بين نسبت كمـك آب زيرزمينـي         .تعيين گرديد )  5(باع به صورت معادله     رطوبت خاك قبل از آبياري از رطوبت اش       

  . تعيين گرديد) 6(به تبخير تعرق واقعي برنج با عمق ايستابي و كمبود نسبي رطوبت خاك قبل از آبياري به صورت معادله 

)5                                                                        (                           
PWPS

WS
SMD




  

)6                                                                               (236.077.068.0 SMDD
ET

G

a

ET   

سب  متوسط رطوبت خاك قبـل از آبيـاري حـ          W ، كمبود نسبي رطوبت خاك قبل از آبياري از رطوبت اشباع،             SMDكه در آن    
 GET رطوبت خاك در حد نقطه پژمردگي دائم حسب ميلي متـر و            PWP، رطوبت اشباع خاك حسب ميلي متر و         Sميلي متر و    

 و كـاهش طبق اين رابطه بـا افـزايش تنـاوب آبيـاري     .كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق واقعي برنج حسب ميلي متر مي باشد    
ابتدا افزايش يافته تا آنكه به حداكثر مقدار خود مي ير تعرق واقعي برنج  رطوبت خاك قبل از آبياري كمك آب زيرزميني به تبخ         

ايـن  .كاهش مـي يابـد    كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق واقعي برنج          ديگر رطوبت خاك    رسد ولي بعد از حد معيني از كاهش       
  شـديد ن با خـشك شـدن   مي تواند ناشي از حساسيت برنج به كم آبي و كاهش شديد رشد ريشه و قسمت هاي هواي آ                   كاهش

از اين رو عليرغم افزايش مكش آب خاك و افزايش گراديان هيدروليكي جهت صعود آب از آب زيرزميني بـه سـطح                      .خاك باشد 
  .خاك، مقدار كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق كاهش يافته است

  
  نتيجه گيري

ياه بوده و شرايط آب و هـوايي منطقـه عامـل اصـلي               آب در كشاورزي وابسته به شناخت صحيح از نياز آبي گ            و كاربرد  مديريت
در زمينه كاربرد روشهاي كم آبياري و همچنين استفاده از          از آنجا كه تا كنون پژوهش هاي         .موثر بر تبخير تعرق گياه مي باشد      

ايـن  در ايـن پـژوهش       بر تبخير تعرق و كمك آب زيرزميني به تبخيرتعرق صورت نگرفتـه اسـت،              كمك آب زيرزميني كم عمق    
 روز در ميان نسبت به تيمار       4نتايج اين پژوهش نشان داد، كاربرد آبياري غرقاب متناوب با دور            .موضوع مورد بررسي قرار گرفت    

 ٧
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 درصدي تبخير تعرق    30 و 23 ، 6 سانتي متري به ترتيب موجب كاهش        60 و   30،45آبياري غرقاب دائم در عمق آب زيرزميني        
 روز در 4 روز در ميان نسبت به تيمـار آبيـاري غرقـاب متنـاوب بـا دور                  8ب متناوب با دور     گرديد، همچنين كاربرد آبياري غرقا    

 .درصـدي تبخيـر تعـرق گرديـد       8 و   13 ، 18 سانتي متري به ترتيب موجـب كـاهش          60 و   30،45ميان در عمق آب زيرزميني      
- سـانتي 30ان و عمـق آب زيرزمينـي    روز در ميـ 4حداكثر كمك آب زيرزميني به تبخير تعرق در تيمار غرقاب متناوب با دور         

 در با توجه به روابـط ارائـه شـده   . بوده استتبخير تعرق درصد 45 كه به طور ميانگين در طول دو سال برابر       متري مشاهده شد  
كمك آب زيرزميني از عمق آب زيرزميني در شرايط آب و هوايي مشابه به شرايط محيطي گلخانه،                 تخمين   امكان   اين پژوهش   

تواند در مـديريت آب در       گردد كه مي   ميسر مي ) مانند شمال كشور  ( ميلي متر    510 تبخير تعرق بالقوه برنج در حدود        با ميزان 
در اين صورت با اعمال كم آبياري مـي تـوان بخـشي از نيـاز تبخيـر تعرقـي گيـاه را از آب         .كشت برنج مورد استفاده قرار گيرد   

  .    كشت  بومي برنج حضور دارد، تامين نمود بامناطقزيرزميني كم عمقي كه به طور طبيعي در اكثر 
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