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  چکیده
که هدف در حالی .باشددقیق آبیاري می ریزي مصرف کننده آب ، نیازمند یک برنامهبخش بزرگترین  بعنوان مصرف بهینه آب در کشاورزي

 - ریزي شود، که از طریق تبخیرداشتن شرایط مساعد رطوبتی براي گیاه است. آبیاري بایستی با تخمین آب مورد نیاز گیاه برنامهآبیاري، نگه
 در یافته تکامل زعفران دوگانه و یگانه گیاهی ضرایب و بالقوه تعرق –گیري و برآورد تبخیر پژوهش اندازهشود. هدف این تعرق گیاه انجام می

 گیاه کشت از پس چهارم و سوم سال در پژوهش این. باشدمی باجگاه دشت در واقع شیراز دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی ایستگاه
 سال در زعفران کشت الیسیمترهاي از بالقوه تعرق –ان سه تکرار صورت گرفت. مقدار کل تبخیر یمتر بیالن آبی به عنوالیس سه در زعفران،

- میلی 40/6 و 28/6 ترتیب به چهارم و سوم سال براي زعفران تعرق – تبخیر شار حداکثر. بود متر میلی 783 و 726 ترتیب به چهارم و سوم
رشد به  یانیو پا یانیاه، میه، توسعه گیمراحل اول يهاي سوم و چهارم پس از کشت، برایاه زعفران در طی سالگ رشد مراحل. بود روز بر متر

روز تعیین شد. ضریب گیاهی یگانه، براي مرحله ابتدایی، مرحله میانی و انتهاي مرحله پایانی رشد براي سال سوم به  65و  55، 55، 30ترتیب 
و  23/1، 48/0سال سوم و چهارم  ين برایانگیو به طور م 35/0و  25/1، 49/0تیب و براي سال چهارم نیز به تر 35/0و  2/1، 46/0ترتیب 

و در سال  17/0و  9/0، 15/0برآورد شد. مقدار ضریب گیاهی پایه زعفران براي مراحل سه گانه رشد براي سال سوم به ترتیب برابر  35/0
  به دست آمدند. 18/0و  95/0، 15/0چهارم 

تعرق، زعفران، ضریب گیاهی یگانه، ضریب گیاهی دوگانه –تبخیر : هاي کلیدي هواژ

 ١مقدمه

 ٤بنـدي آبیـاري را تعیـین نیـاز آبـی     برنامه ٣و اساس یک ٢پایه
دهـد. زعفـران از محصـوالت اسـتراتژیک     گیاهان تشکیل مـی 

تعرق بـالقوه   –شود لذا تعیین تبخیر کشور ایران محسوب می
باشـد. روش و ضریب گیاهی زعفران داراي اهمیت زیادي مـی 

رونـد  تعرق گیاهان به کـار مـی   –هایی که براي برآورد تبخیر 
بنـدي مـی  گیري و محاسـبه تقسـیم  معموال به دو گروه اندازه
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-گیري بخش کوچک و کنترل شـده هاي اندازهشوند. در روش
تعرق در یک دوره  –اي از مزرعه را مجزا کرده و مقدار تبخیر 

هـاي  -حـال آنکـه در روش  شـود.  گیري میزمانی خاص اندازه
اي که از عوامل مختلف اقلیمی و گیاهی استفاده شده محاسبه

هـایی کـه   تعرق و معادله –و با استفاده از ارتباط آنها با تبخیر 
 –اند، تبخیـر  هاي اندازه گیري واسنجی شدهقبالً توسط روش

شـود. بـه بیـان    تعرق پوشش گیاهی مورد نظر تخمین زده می
گیري تبخیر وتعرق با الیسیمتر بیالن آبی از دازهتر، در اندقیق

الن آب با اسـتفاده  یشود. در اصل باصل بیالن آب استفاده می
نفـوذ   يریـ گده، انـدازه یـ انجام شده، بـاران بار  ياریاز مقدار آب

 -ریـ رات رطوبـت خـاك مقـدار تبخ   ییـ تغ يریگو اندازه یعمق
الیسـیمتر   اه به دست خواهد آمد. در این میانیگ یتعرق واقع

 هـاي تـرین روش ترین و کـاربردي وزنی به عنوان یکی از دقیق


