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چکیده
استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامهریزی آبیاری گیاهان یکی از روشهایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته استت بترای ایتن مر تور
شاخصهای متعددی ارائه شده است که از بین آنها می توان به شاخص ترش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد به مر ور برنامتهریتزی آبیتاری تر
تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز ،چهار نوع رژیم آبیاری شامل  I3 ،I2 ،I1 ،I0به ترتیب  60 ،80 ،100 ،120درصد نیاز آبی
گیاه در قالب یک طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت بر اساس نتایج ،معادله خط مبرای باال و پایین به ترتیب برای گیاه تر  ،برای تیمتار I1
( 100درصد نیاز آبی) برای مرحله توسعه برابر  2/89و  ،(Tc-Ta)l.l =1.984-0.0946VPDبرای مرحله میتانی برابتر  3/4و (Tc-Ta)l.l =3.217-
 0.1669VPDو برای مرحله نهایی رشد برابر  1/2و  (Tc-Ta)l.l =1.147-0.160VPDدرجه سانتیگراد بدست آمد شاخص ترش آبتی کتل دوره
رشد برای تیمارهای  80 ،100 ،120و  60به ترتیب برابر  0/35 ،0/22 ،0/17و  0/52محاسبه شد رابطه شاخص ترش آبی گیاه و میزان رطوبتت ختا
برای تیمارهای مختلف آبیاری از همبستگی باالیی برخوردار بود و معادله شاخص ترش آبی با رطوبت خا برای تیمار  I1برای روز بعد و قبل از آبیتاری
به ترتیب برابر  CWSI=1.8296-0.0586ɵvو  CWSI=1.038-0.0281ɵvبه دست آمد نتایج تحقیق نشان داد که که با کتاهش آ مصترفی،
شاخص ترش آبی گیاه افزایش مییابد و با افزایش ترش آبی همبستگی بین شاخص  CWSIو عمق آ موجود در خا کاهش یافته بته طتوری کته
بیشترین  )0/97( R2در تیمار  I0و کمترین  )0/88( R2در تیمار  I2و  I3بود در نهایت نتایج این تحقیق تایید میکرد شاخص ترش آبی گیاه ابزار مراسبی
جهت برنامهریزی آبیاری و مدیریت بهیره آن در مزرعه میباشد
واژههای کلیدی :اهواز ،برنامهریزی آبیاری ،دماسرج مادون قرمز ،تر  ،شاخص ترش آبی
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یکی از مهمترین عوامل محدود کررده تولیتد گیاهتان زراعتی در
مراطق خشک و نیمه خشک ،ترش آ در مراحل رشد است و یکی از
استتترات یهتتا در زمیرتته استتتفاده بهیرتته از آ در بختتش کشتتاورزی
برنامتتهری تزی آبی تاری محصتتوال کشتتاورزی م تیباشتتد روشهتتای
برنامه ریزی تعیین زمان آبیتاری شتاخصهتای ختا  ،بتیالن آبتی و
شاخصهای گیاهی برنامهریزی با استتفاده از شتاخصهتای گیتاهی،
روش مستقیم برای تعیین زمان آبیتاری متیباشتد ،زیترا اولتین تتا یر
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کمبود رطوبت در خا و ترش آبی گیاه ،بالفاصله در خود گیاه ظتاهر
میشود لذا تعیین رابطه بین شاخصهای گیاهی و رطوبت موجتود در
خا برای تعیین زمان آبیاری الزم است یکی از این شاخصهتا کته
نشان دهرده ترش در گیاه است ،دمای پوشش ستبز گیتاه متی باشتد
(کوچکی و همکاران)1374 ،
بررسی پدیده ترش آبی گیاهان با شاخصهای متعددی ارائه شده
است که برای محاسبه این شاخصها نیاز به اندازهگیری درجه حرار
برگ و هوا میباشد یکی از معتبرترین شاخصها ،شاخص ترش آبتی
ایدسو 4میباشد (برومردنستب و همکتاران )1383 ،بترای در بهتتر
شاخص ترش آبی گیاه به روش ایدسو ،ابتدا بته معرفتی ختط مبرتای
پاییری و باالیی ترش اقدام میگردد تا بر این اساس این دو خط مبرتا،
شاخص ترش آبی گیاه قابل تعریف باشد ختط مبرتای پتاییری معتر
شرایطی است که در آن ،گیاه از ن ر تامین آ از ناحیه ریشه با هتیچ
محدودیتی روبرو نبتوده و میتزان تبخیرپتذیری هتوا نیتز در محتدوده
4- Idso
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حداکثر مقدار خود میباشد برابراین شد تعتر گیتاه در ایتن حالتت
برابر با شد تعر پتانسیل است ایدسو خط مبرای پاییری ترش را به
صور رابطه زیر معرفی کرد )(Idso et al., 1982
)𝐷𝑃𝑉(𝑏 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 𝑎 −
()1
در این رابطه 𝑙 :(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.اختال درجه حرار پوشتش ستبز
گیاه و هوا در شرایط خط مبرای پایین بتر حستب درجته ستانتیگتراد
میباشد  aو  :bضرایب رابطه خطی و  :VPD1کمبود فشار بخار هتوا
( )mbarکه برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده میشود:
16.78𝑇−116.9
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o
در این رابطه  :Tدمای هوا (  )Cو  :RHرطوبت نسبی است
خط مبرای باالیی معر حداکثر مقداری است که میتوان بترای
اختال درجه حرار پوشش سبز گیاه و هوای مجاور انت تار داشتت
وقتی اختال دمای گیاه و هوا به این حد افزایش یابد عمل تعر بته
طور کامل متوقف خواهد شد طبق ن تر ایدستو بترای توقتف کامتل
تعر  ،الزم است فشار بخار محیط به اندازه شیب فشار بختار ()VPG
افزایش یافته تا بتواند با گرادیان فشار بخار مقابله نمایتد رابطته ختط
مبرای باالیی ترش به صور زیر میباشد:
| 𝐺𝑃𝑉|𝑏 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑢.𝑙 = 𝑎 +
()3
𝑙 :(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑢.اختال درجه حرار پوشش سبز گیاه و هتوا در
شرایط خط مبرای باالیی بر حسب درجته سلستیوس و  :VPGشتیب
فشار بخار اشباع ( )mbarاست
خط مبرای باالیی ترش را به صور رابطه ( )4نیتز متیتتوان در
ن ر گرفت:
(𝑇𝐶 − 𝑇𝑎 )𝑢.𝑙 = ℎ
()4
 :hمقدار ابتی بر حسب درجه سلسیوس و مستقل از کمبود فشتار
بخار است ) (Idso et al., 1982به ازای مقدار معیری از کمبود فشار
بخار آ  ،شاخص ترش آبی گیاه عبار استت از نستبت بتین تفتاو
اختال دمای پوشش سبز گیاه و هوا اندازهگیری شده از ختط مبرتای
پایین ،به کل تفاو ممکن به ازای همان مقدار کمبود فشار بخار هوا
لذا میتوان گفت تغییرا شاخص ترش آبی گیاه بین صفر التی یتک
متغیر است )(Idso et al., 1982
𝑙(𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑚 −(𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑙.
= 𝐼𝑆𝑊𝐶
()5
𝑙(𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑢.𝑙 −(𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑙.
𝑚) 𝑎𝑇  :(𝑇𝑐 −اختال درجه حرار پوشش سبز گیاه و هتوا روز
قبل از آبیاری بر حسب درجه سلسیوس میباشد در زمیره استتفاده از
 CWSI2برای تعیین زمان آبیاری مطالعا زیادی صور گرفته است
گونتیا 3و تیواری 4برنامهریزی آبیاری با استفاده از دماسرج متادون
قرمز را برای گیاه گردم زمستانه در پرج سطح آبیاری مورد بررسی قرار
1- Vapor Pressure Deficit
2- Crop Water Stress Index
3- Gontia
4- Tiwari
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دادند و نتیجه گرفترد که مقدار شاخص ترش آبی نشانگر خوبی بترای
وضعیت آبی گیاه میباشد و میتوان جهت برنامهریزی آبیتاری گرتدم
زمستانه متورد استتفاده قترار گیترد )(Gontia and Tiwari, 2008
آکوزو 5و همکاران با استفاده از شاخص ترش آبی برای درخت زیتتون
در ترکیه بهترین کارایی مصر آ را تأمین  50درصد نیاز آبی گیتاه
تعیین کردند که شاخص ترش معادل آن برابر  0/39شد (Akkuzu et
:al., 2013).
وردی ن اد و همکاران ( )1390به مر تور بترآورد حتداکثر تخلیته
مجاز رطوبتی و برنامهریزی آبیاری تر علوفهای بر استاس اختتال
دمای پوشش سبز گیاه و هوا ،تحقیقی در مزرعه دانشتکده کشتاورزی
کرج انجام دادند برای این مر ور چهار تیمار تخلیه رطوبت تتا نقطته
پ مردگی دائم در چهار مرحله استقرار ،رویشی ،گلدهی و رسیدن با سه
تکرار در ن ر گرفترد بر اساس اختال دمای پوشش سبز گیاه و هتوا
برای چهار تیمار تخلیه رطوبت تا حد پ مردگی دائم و مقایسه با تیمتار
مرطو  ،حداکثر تخلیه مجاز رطتوبتی بترای تر علوفتهای در چهتار
مرحله رشد به ترتیب  67/5 ،58/9 ،59/2 ،42/8درصد محاسبه و خط
مبرای باالیی و پتاییری بترای تر علوفتهای ،بته ترتیتب  3/2درجته
سلسیوس و 𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 1.609 − 0.164تعیین کردند.
کاندوگان 6و همکاران ،چهار تیمار  75 ،50 ،0و  100درصد نیتاز آبتی
سویا با دور آبیاری  7روزه را در ترکیه مورد مطالعه قرار دادنتد و بیتان
کردند که از شاخص ترش آبی گیاه میتوان برای تعیین زمان آبیتاری
سویا در آ و هوای مرطو استفاده کرد ،آنهتا حتد آستتانه و مجتاز
شاخص ترش آبی سویا را  0/22تعیتین کردنتد (Candogan et al.,
) 2013تقویان و همکاران تأ یر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله پر
شدن دانه و بعد از مرحله پرشدن دانه را بر گیاه آفتابگردان در شتمال
کلرادو بررسی کردند معادله خط پایین آفتابگردان در مرحله پر شتدن
دانه و بعد از مرحله پر شدن دانه به ترتیب بصتور = 𝑙(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.
𝐷𝑃𝑉 2.65 − 2.45و 𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 0.69 − 1.56ارائتته
کردند آنها همچرین مقدارخط مبرتای بتاال بترای کتل دوره رشتد 5
درجتته سلستتیوس گتتزارش کردنتتد )(Taghvaeian et al., 2014
مرگس 7و همکاران براساس اندازهگیری درجه حترار پوشتش ستبز
گیاه و هوای مجاور و کمبتود فشتار بختار هتوا گیتاه تر در شترایط
گلخانه در مرطقه کرتزس معادلته ختط مبرتای پتاییری بترای مرحلته
جوانتتتهزنت تی و گیاهچتتته بتتته صتتتور (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 2.95 −
𝐷𝑃𝑉 ،3.38برای مرحله رشتد ستریب بته صتور = 𝑙(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.
𝐷𝑃𝑉 ،3.51 − 3.39بتتترای مرحلتتته تولیتتتد مثتتتل بتتته صتتتور
𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 4.21 − 2.78و برای مرحله بلوغ به صور
𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = 4.23 − 2.73گزارش کردهانتد (Mangus
5- Akkuzu
6- Candogan
7- Mangus
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)et al., 2016

ویسی و همکاران ( ،)1395به مر ور تعیین زمان آبیتاری متزارع
نیشکر تحقیقی را در اراضی کشت و صترعت نیشتکر ستلمان فارستی
روی واریتتته  CP69در ستترین مختلتتف (کشتتت ،بتتازروئی اول ،دوم و
سوم) انجام دادند در این پ وهش مقدار بهیره شاخص  CWSIبترای
شروع آبیاری در تمتامی سترین  0/5محاستبه شتد نتتایج نشتان داد
همبستگی بین شاخص ترش آبی با رطوبت ناحیه ریشته بستیار قابتل
قبول نبود ،که به ن ر میرسد عالوه بر ترش آبی ،تترشهتایی ن یتر
شوری به گیاه وارد میشود دهقتانیستانیج و همکتاران ( ،)1396بته
مر ور بررسی امکان کاربرد شاخص ترش آبی برای زمانبرتدی تتک
آبیاری گردم بهاره ،تحقیقی در مرطقه هرام لرستان با سه تیمار آبیاری
(آبیاری در مرحله آغاز سربلهدهی ،میانه گلدهی و اوایل دانته برتدی)
انجتتام دادنتتد آنهتتا ختتط مبرتتای پتتایین و بتتاال را بتته ترتیتتب
 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 )𝑙.𝑙 = −2.089𝑉𝑃𝐷 − 2.28و  6/2درجتته سلستتیوس
بدست آوردند همچرین آستانه ترش آبی برای گرتدم دیتم بته میتزان
 0/36تعیین کردند برونیرتی 1و تورکتو 2از شتاخص تترش آبتی گیتاه
( ،CWSI=Tc-Taایدستتو و همکتتاران  )1981جهتتت بدستتت آوردن
زمان مراسب آبیاری در مراحل توسعه نیشکر اختتال دمتای پوشتش
سبز گیاه و هوای مجتاور را در محتدودهی  2تتا  5درجته سلستیوس
گزارش کردند که بیشترین حساسیت در مرحله جوانهزنی مشاهده شد
) (Brunini and Turco, 2018فتتتاحی و همکتتاران بتته مر تتور
برنامهریزی آبیاری گیاه تر رقم ( ،)SC-701بتا استتفاده از شتاخص
 CWSIدر شمال اصفهان آزمایشی با پرج تیمار آبیتاری (،75 ،65 ،35
و  100درصد نیاز آّبیاری) در چهار تکرار انجام دادند نتایج آنها نشتان
داد که مقدار شاخص  CWSIاز تیمار  35درصد آبیاری تا  100درصد
آبیاری حدود  3درصد افتزایش و اختتال ( )Tc-Taبته چهتار درجته
سلسیوس رسیده و همچرین مقدار شاخص  CWSIبه ترتیب  0/44و
 0/12میباشد و همچرین مقدار  CWSIبترای برنامتهریتزی آبیتاری
 0/24است و نشان دادند برای دستیابی بته بیشتترین عملکترد بایتد
آبیاری بر اساس تیمار  75درصد انجام گیرد )(Fattahi et al., 2018
دا سیلوا و همکاران جهت تعیین شاخص ترش آبی گیاه گوجه فرنگی
( )BRS Senaدر جرو گویاس برزیل آزمایش در قالب بلتو هتای
کامال تصادفی با چهار تکرار و پرج تیمتار ( 125 ،100 ،75 ،50و 150
درصد نیاز آبی) انجام دادند نتایج آنهتا نشتان داد بترای دستتیابی بته
بیشترین عملکرد گوجه فرنگی شتاخص  CWSIنبایتد از  0/2تجتاوز
کرد )(da Silva et al., 2018
با توجه به بررسی مرابب صور گرفته ،هد از انجام این تحقیق
محاسبه شاخص ترش آبی گیاه به روش ایدستو و رستم ختط مبرتای
1- Brunini
2- Turco

پاییری و باالیی برای گیاه تر در اهواز و ارتباط آن با رطوبت خا و
عمق آ موجود در خا و استفاده از آن برای تعیتین زمتان آبیتاری
میباشد

مواد و روشها
مشخصات محل مورد مطالعه

این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی شماره یتک دانشتکده مهردستی
علوم آ دانشگاه شهید چمران اهواز در تابستان و پاییز  1397انجتام
شد از ن ر موقعیت جغرافیایی در  48درجته و  39دقیقته و  68انیته
طول شتترقی و 31درجه و  18دقیقه و  18انیه عرض شتمالی واقتب
گردیده که  18متر از سطح دریا ارتفاع و  1/2هکتار مساحت دارد در
مرطقه مورد مطالعه نزدیکترین ایستگاه هواشراسی ایستگاه سیروپتیک
اهواز میباشد که در جدول ( )1دادههای هواشراستی در طتول فصتل
کشت را نشان میدهد
برای اندازهگیری و تعیین خصوصیا فیزیکی و شتیمیایی ختا
زمیری به مساحت  500متتر مربتب انتختا گردیتد و قبتل از مراحتل
آمادهسازی مزرعه آزمایشی ،در تیر ماه  1397مزرعه آزمایشتی بتا آ
رودخانه کارون که متوسط شوری آن  2دسی-زیمترس بتر متتر بتود
(جدول  )2سه مرتبه آبشویی شد و در سه نقطه مزرعه آزمایشی از سه
عمق  ،40-60 ،20-40 ،0-20سانتیمتری ،نمونه خا برداشت شد
هدایت الکتریکی بتا استتفاده از دستتگاه هتدایتسترج  WTWمتدل
 Cond 3310اندازهگیری شد و برای تعیین جرم مخصتو ظتاهری
هر الیه خا  ،نمونههای دست نخورده با استوانههای به قطتر  4/7و
ارتفتاع  5/1ستتانتیمتتتر نمونتتهبترداری تهیته گردیتد و در آزمایشتتگاه
تحقیقاتی آ و ختا دانشتکده ،آزمتایشهتای الزم انجتام گرفتت
خصوصیا فیزیکی خا مورد آزمایش در جدول ( )2ارائه شده است
با توجه به آزمایش خا و طبق توصیههای موجود بترای گیتاه تر ،
مقدار فسفر مورد نیاز به شکل آمونیوم فسفا به میتزان  60کیلتوگرم
در هکتار ،مقدار پتاسیم نیز به شکل ستولفا پتاستیم بته میتزان 60
کیلوگرم در هکتار و نیتروژن به شکل اوره به میزان  100کیلتوگرم در
هکتار با خا مخلوط شتد گیتاه آزمایشتی ،تر رقتم  704ستیرگل
کراس با دوره رشد  120روز بتود کشتت بته صتور مستتقیم درون
کر هایی به ابعاد  3*3متتر و در هتر کتر  4جویچته کته فواصتل
جویچهها از همدیگر  0/75متر و فاصله کر ها از همتدیگر  1/5متتر
بود بذر روی پشته در عمق  4سانتیمتری از سطح خا کشت شتد
در تاریخ  97/5/22کشت صور گرفت
خصوصیا آ آبیاری مزرعه در جدول ( )3ارائته شتده استت در
این جدول واحد هدایت الکتریکی دسیزیمرس بر متر ،واحد کاتیونها
و آنیونها میلی اکی واالنت بر لیتر و واحد کتل متواد جامتد محلتول
( )TDSبرابر میلیگرم بر لیتر میباشد
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جدول  -1میانگین ماهانه پارامترهای هواشناسی در طول دوره رشد
پارامتر اقلیمی
بیشیره دمای هوا (سلسیوس)
کمیره دمای هوا (سلسیوس)
متوسط رطوبت نسبی (درصد)
متوسط سرعت باد (متر بر انیه)
متوسط بارندگی (میلیمتر)

مرداد
47
31
19
9/2
0

شهریور
46/1
28/5
36
6/4
0

آبان
27
16/8
67
7/1
97/4

مهر
40/3
23/2
37
6/7
27/8

آذر
21/8
12/5
78
5/5
103/6

جدول  -2خصوصیات خاک مورد آزمایش
بافت خاک
لومی رسی

درصد رس
29

درصد سیلت
36

درصد شن
35

θvfc

θvpwp

)ρb (g/cm

)ECe (dS/m

30

16

1/4

2

جدول  -3خصوصیات کیفی آب آبیاری
)EC (dS/m

pH

TDS

Mg2+

Na+

Ca2+

CI-

HCO3-

SO4+

NO3-

SAR

2

8/14

1895/80

5/06

18/28

5/01

20/07

8/50

1/14

3/81

8/35

شکل  -1نقشه شماتیک طرح آزمایشی

این تحقیق در قالب طرح بلو های کامال تصادفی با چهار تیمتار
 I3=60% ،I2=80% ،I1=100% ،I0=120%نیاز آبتی گیتاه) در سته
تکرار اجرا شد در مجموع تعداد کر هتا  16کتر  ،کته  4کتر آن
بدون کشت برای محاسبه تبخیر از سطح خا بود (شکل )1
در شتکل ( I0 ،)1برابتتر بتتا  120درصتتد آبیتتاری و  I3 ،I2 ،I1بتته
ترتیب برابر  60 ،80 ،100درصد نیاز آبی و  R3 ،R2 ،R1بته ترتیتب

تکرار اول ،دوم ،سوم میباشد
برای اعمال رژیم های مختلف آ  ،براساس کمبود رطوبت ختا
و با معیار قرار دادن تیمار بدون تترش خشتکی و اعمتال ضتریب هتر
تیمار ،از رابطه زیر استفاده شد:
𝑓 𝑆𝑀𝐷 = (𝜃𝑣𝑓𝑐 − 𝜃𝑣𝑖 ) × 𝐷𝑟𝑧 .
()6
درمعادله فو  :SMDکمبود رطوبتی خا ) : θvfc ،(cmدرصتد
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رطوبت حجمی در ظرفیت زراعی :θvi ،درصد رطوبت حجمی موجتود
در خا  :Drz ،عمق توسعه ریشته ( )cmو  :fضتریب هتر تیمتار ()%
میباشد
با محاسبه کمبود رطوبتی خا ( )SMDطبق رابطه ( )6و ضر
در مساحت کر ها ،حجم آ آبیاری برای سطح  100درصد نیاز آبتی
تعیین گردید و با ضر در ضرائب  0/8 ، 0/6و  1/2حجم آ آبیتاری
برای سه سطح  80 ،60و  120درصد نیاز آبی نیز محاسبه شد قبل از
اعمال تیمار ،آبیاری تمام کر ها به طور کامتل و براستاس نیتاز آبتی
 100درصد انجام شد ،و پس از چهار برگتی شتدن در مرحلته رشتد و
توسعه در تاریخ  97/6/24اعمال تیمار صور گرفت
برای انجام آبیاری نیاز به حجم آ متورد نیتاز متیباشتد بترای
محاسبه حجم آ از رابطه ( )7استفاده شد:
𝐴× 𝑛𝑑
= 𝑖𝑔𝑉
()7
𝑎𝐸
 :Vgiحجم آبیاری :dn ،عمتق ختالص آبیتاری کته همتان SMD
میباشد :A ،مساحت کر و  :Eaراندمان که در این تحقیق بتا توجته
به شرایط مزرعه و کر هتا  90درصتد در ن تر گرفتته شتد در ایتن
تحقیق آبیاری گیاه تر با آ رودخانه کارون انجام شد که در طتول
رشد گیاه ،تعداد  14بار آبیاری انجام گرفت 6 ،بار آن مربوط به قبل از
اعمال تیمار و  8بار دیگر بعتد از اعمتال تیمتار متیباشتد مقتدار آ
مصرفی قبل از اعمال تیمار  1810متر مکعتب در هکتتار و مقتدار آ
مصرفی بعد از اعمال تیمار برای تیمارهای  I2 ،I1 ،I0و  I3به ترتیتب
 3190 ،3990 ،4790و  2390متر مکعب در هکتتار بتود و مقتدار آ
مصرفی در کل طول دوره رشد ،برای تیمارهتای  I2 ،I1 ،I0و  I3بته
ترتیب  5000 ،5800 ،6600و  4200متر مکعب در هکتتار بته دستت
آمد
بتترای محاستتبه شتتاخص تتترش آبتتی بتته روش ایدستتو نیتتاز بتته
اندازه گیری دمای پوشش سبز گیتاه استت بتدین مر تور از دماسترج
مادون قرمز  Kane-Mayمدل  KM823استفاده شتد بترای تعیتین
خط مبرای پایین ترش ،درجه حرار برگ گیتاه  ،در روزهتای بعتد از
آبیاری در محدوده تیمارهای کمآبیاری هریک ساعت یکبار از ستاعت
 8صبح الی  15بعد از ظهر توسط دماسرج مادون قرمز از چهار جهتت
اندازه گیری شد دمای هوا و رطوبت نسبی از ایستگاه هواشراسی اهواز
تهیه شد با استفاده از دمای پوشش سبز گیاه ،دمتای هتوا و رطوبتت
نسبی ،خط رگرسیونی بین پارامترهتای ) (Tc-Taو  VPDبتر استاس
معادله ( )1رسم گردید همچرین به مر ور تعیین ختط مبرتای بتاال در
روزهای قبل از آبیاری از ساعت  8صبح الی  15بعتد از ظهتر هریتک
ساعت یکبار دمای پوشش سبز گیاهی اندازهگیری و براستاس معادلته
( )3رسم گردید به مر ور تعیین شاخص ترش آبی گیاه ،درجه حرار
برگ گیاه ،در روزهای قبل از آبیاری در محدوده چهار تیمتار ،80 ،60
 100و  120درصد نیاز آبی هر ساعت یکبار از  11صبح الی  14بعد از

ظهر توسط دماسرج مادون قرمز و از چهتار جهتت انتدازهگیتری شتد
همزمان با اندازهگیری دمای پوشش سبز گیاه در روزهای قبل و بعد از
آبیاری ،رطوبت خا نیز به روش وزنی انتدازهگیتری شتد همچرتین
شاخص ترش آبی برای مراحل مختلف رشتد تعیتین گردیتد و ارتبتاط
شاخص  CWSIبا رطوبت خا و عمق آ موجتود در ختا تعیتین
گردید

نتایج و بحث
محاسبه خط مبنای پایینی وباالیی برای هریک از تیمارهاا باه
روش ایدسو

در روزهای پس از آبیاری با افزایش دمای هوا از صبح تا عصر به
همراه افزایش کمبود فشار بخار هوا و افزایش تبخیر و تعتر  ،جریتان
آ از ریشه به برگ ،همواره برقرار بتوده و گیتاه خرتک نگته داشتته
میشود تا زمانی که گیاه بتواند آ از خا جذ کرد ،این روند ادامه
مییابد ولی هرگامی که گیاه نتواند رطوبت خا را جذ کرد و دچار
ترش آبتی شتود و زمتان آبیتاری فترا رستیده باشتد ،بتهخصتو در
ساعتهای ظهر با افزایش کمبود فشار بخار هوا و افزایش دمای هوا،
اختال درجه حرار سطح برگ و هوا کاهش مییابد و دمتای بترگ
افزایش مییابد جدول ( )4معادال ختط مبرتای پتاییری و بتاالیی و
همچرین همبستگی بین اختال دمای هوا و سطح برگهتا در برابتر
اختال فشار بخار برای تیمارهای مختلف در مراحل مختلتف رشتد را
نشان میدهد
2
در مرحله توسعه کمترین مقدار  0/74( Rو  )0/78در دو تیمار I2
و  ،I3در مرحله میانی رشد در تیمار  )0/67( I2و در مرحله نهایی رشتد
در دو تیمار  I2و  0/80( I3و  )0/76است ،در این تیمارهتا بتا کتاهش
جذ آ و تعر  ،دمای سطح برگ باالتر رفته و اختال دمای سطح
برگ و هوا مثبت شده است ،همچرین بیشتترین مقتدار  R2در مرحلته
توسعه در تیمار  ،)0/92( I0در مرحله میانی رشد در تیمتار  )0/78( I0و
در مرحله نهایی رشد در دو تیمتار  I0و  0/85( I1و  )0/85بتود کته بتا
افزایش جذ آ و تعر  ،دمای سطح برگ کاهش یافتته و اختتال
دمای سطح برگ و هوا مرفی میشود
نتایج ایدسو و همکاران نشان داد زمانی که گیاه کمبود آ نداشته
باشد ،اختال پوشش سبز گیاه و دمای هوا مرفی میشود و زمانی که
گیاه تحت ترش آبی شدید باشد ،اختال دمای پوشش سبز گیاه و هوا
مقداری مثبت متیشتود ) (Idso et al., 1977دادههتای جتدول ()4
نشان میدهرد که با افزایش ترش آ آبیاری ،خطتوط مبرتای بتاال و
پایین نیز جابجا میشوند با افزایش ترش آ آبیاری از  I0به  I3شیب
رابطه خطی ( )Tc-Taو ( VPDخط مبرای پایین) در مرحله توستعه از
 -0/094بتته  ،-0/0566در مرحلتته میتتانی رشتتد از  -0/1701بتته
 -0/1555و در مرحله نهتایی رشتد از  -0/165بته  -0/157کتاهش
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مرحله میانی رشد از  3بته  4/4و در مرحلته نهتایی رشتد از  1/03بته
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 1/75صعود کرده است نتایج سایر پ وهشگران در جدول ( )5به طتور
خالصه ارائه شده است

جدول  -4معادلههای خطوط مبنای باالیی و پایینی برای تیمارهای مختلف در مراحل مختلف رشد
مرحله رشد
توسعه
میانی رشد
نهایی رشد

تیمار

معادله خط مبنای باال

معادله خط مبنای پایین

R2

I0

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 2.67

I1

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 2.89

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.852 − 0.094
𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.984 − 0.0946

I2

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 2.97

I3

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 3.32

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 2.185 − 0.0741
𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 2.605 − 0.0566

0/92
0/85
0/74
0/78

I0

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 3

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 2.823 − 0.1701

I1

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 3.4

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 3.217 − 0.1669

I2

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 4.12

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 3.902 − 0.1678

I3

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 4.4

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 4.185 − 0.1555

I0

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 1.03

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.071 − 0.165

I1

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 1.20

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.147 − 0.160

I2

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 1.40

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.337 − 0.157

I3

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑢.𝑙 = 1.75

𝐷𝑃𝑉 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙.𝑙 = 1.692 − 0.157

0/78
0/76
0/67
0/76
0/85
0/85
0/80
0/76

جدول  -5مقایسه نتایج حاضر با سایر کارهای مشابه.
منبع

گیاه

سعیدینیا و همکاران ( )1395تر
)(Fattahi et al., 2018

تر

معادله خط مبنای
باال

 3/69کشت تابستانه
 2/52کشت زمستانه
2/3

همان طوری که دیده می شتود معادلتههتای ختط مبرتای پتایین
(حداقل ترش) برای یک گیتاه ختا مثتل تر در شترایط متفتاو
آبیاری و تیمارهای مختلف آبیاری از ن ر ظاهر شبیه هتم هستترد امتا
شیب و عرض از مبداء آنها یکسان نیست و نمیتوان معادله واحتدی
برای آن پیشرهاد نمود مقایسه خط مبرتای پتایین تر در تیمارهتای
مختلف گویای این بحث میباشد
بر اساس تغییرا شیب خطتوط مبرتای پتایین و وضتعیت آنهتا
نسبت به هم میتوان میزان کاهش ( ،)Tc-Taبته ازای افتزایش یتک
واحد  VPDرا در هر یک از تیمارهای آبیاری در هر مرحله از رشتد و
روند تغییرا اختال دمای سطح برگ و هوا ،در یک میتزان کمبتود
فشار بخار مشخص کرد به عروان نمونه در مرحلته توستعه ،میتانی و
نهایی رشد به ترتیب با کمبود فشار بخار  40 ،60و  15میلیبتار رونتد
تغییرا اختال دمای سطح برگ و هوا در جدول ( )6ارائه شده است
اعداد مرفی نشان دهرده این است که دمای هوا ،بیشتر از دمای سطح
برگ است همچرین با افزایش ترش آبتی از  I0بته  I3اختتال دمتای
سطح برگ و هوا ،در مرحله توسعه  ،3در مرحله میتانی تقریبتا  2و در

معادله خط مبنای پایین

 (Tc  Ta )l .l  2.161  0.22VPDکشت تابستانه
 (Tc  Ta )l .l  1.641  0.178VPDکشت زمستانه
 1.7105  1.41VPD

Tc T a l .l

مرحله نهایی رشد  0/7درجه سلسیوس کاهش پیدا میکرد به عبتار
دیگری کم آبیاری باعث افزایش دمای پوشتش ستبز گیتاه متیشتود
همچرین پایین بودن خط مبرای پتایین در تیمارهتای  و  در سته
دوره رشد گیاه ،نسبت به دو تیمتار  و  گویتای ایتن استت کته در
شرایط بدون ترش آبی قرار دارند
محاسبه شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو

در این تحقیق شاخص ترش آبی کل دوره رشد بترای تیمارهتای
 I0, I1, I2و  I3به ترتیب برابر  0/35 ،0/22 ،0/17و  0/52به دست آمد
مقدار شاخص  CWSIبین یک و صفر نوسان دارد که با نتایج حاصل
مطابقت دارد همانطور که مشاهده میکرید ترش ناشتی از کمبتود آ
آبیاری باعث افزایش دمای سطح برگ و شاخص  CWSIشده استت
هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ترش وارده به گیاه بیشتر استت
تفاو به وجود آمده بین مقادیر شاخص  CWSIدر تیمارهای مختلف
بیانگر حساسیت باالی این شاخص به کمبود آ است در جتدول ()7
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر کارهای مشابه ارائه شده است
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جدول  -6تغییرات اختالف دمای سطح برگ و هوا برحسب درجه سلسیوس در برابر کمبود فشار بخار در تیمارهای مختلف برای هر مرحله از رشد
برای یک روز بعد از آبیاری
تیمارهای آبیاری

مرحله رشد
توسعه
میانی
نهایی

I3

I2

I1

-0/79
-2/03
-0/66

-2/26
-2/81
-1/02

-3/69
-3/46
-1/25

)VPD (mbar
I0

-3/79
-3/98
-1/4

60
40
15

جدول  -7مقایسه نتایج حاضر با سایر کارهای مشابه
منبع

گیاه

شاخص CWSI

محمدی و همکاران ()1392

ذرت

0 /3
 0/14برای آبیاری بارانی شهریور ماه
 0/18برای آبیاری بارانی مهرماه
 0/14برای آبیاری سطحی شهریورماه
 0/15برای آبیاری سطحی مهرماه
0/23
0/24

قربانی و همکاران ()1394

تر

سعیدینیا و همکاران ()1395

تر

)(Fattahi et al., 2018

تر رقم KSC-701

افزایش یافته و در اواخر رشد ،عمق آبیتاری کتاهش یافتته استت بتر
همین اساس بیشترین مقدار شاخص  CWSIدر تیمتار  I3ودر مرحلته
میانی ( )0/34و کمترین آن مربوط تیمار  I0در مرحلته پایتانی ()0/10
اتفا افتاده است

در جدول ( ،)8شاخص ترش آبی برای دورهای مختلف رشد گیتاه
در یک روز بعد از آبیاری برای تیمارهای مختلتف آبیتاری ارائته شتده
است در مرحله توسعه با توجه بته دمتای بتاالی هتوا و جلتوگیری از
ترش ،دور آبیاری ها کوتاه با عمق کم انجام گرفت زمانی که گیاه بته
مرحله رشد میانی خود رسید باتوجه به نیتاز آبتی گیتاه عمتق آبیتاری

جدول  -8مقادیرشاخص تنش آبی برای دورهای مختلف رشد در یک روز بعد از آبیاری
تیمار
I0
I1
I2
I3

مرحله توسعه
0/16
0/18
0/22
0/27

مرحله میانی
0/22
0/24
0/29
0/34

به مر ور بررسی رونتد تغییترا شتاخص  CWSIدر طتول دوره
رشد گیاه تر  ،تغییرا این شاخص برای تیمارهای مختلف درجدول
( )9برای مراحل مختلف رشد گیاه در یک روز قبل از آبیاری محاستبه
گردید با توجه به جدول مشاهده می شود که با گذشتت زمتان ،تتا یر

مرحله پایانی
0/10
0/11
0/15
0/17

ترش اعمال شده در تیمارها زیاد شده و در انتهای فصل کشت کاهش
یافته است ،بیشترین مقدار شتاخص  CWSIدر تیمتار  I3ودر مرحلته
میانی ( )0/67و کمترین آن مربوط تیمار  I0در مرحلته پایتانی ()0/26
اتفا افتاده است

جدول  -9مقادیر شاخص  CWSIبرای دورهای مختلف رشد در یک روز قبل از آبیاری
تیمار
I0
I1
I2
I3

مرحله رشد و توسعه
0/34
0/45
0/50
0/58

مرحله میانی
0/39
0/50
0/54
0/67

مرحله پایانی
0/26
0/34
0/38
0/43

برنامهریزي آبياري ذرت دانهاي با استفاده از شاخص  CWSIدر شرایط اقليمي اهواز

به مر ور بررسی رابطه بین شاخص تترش آبتی گیتاه و رطوبتت
خا در طول فصل کشت و در روزهایی که این شاخص محاسبه شد
میزان رطوبت خا نیز در تیمارهای مختلف اندازهگیتری شتد بترای
این کار نمونه خا در عمق ریشه در کلیه تیمارها تعیتین گردیتد در
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این تحقیق میزان همبستگی بین شاخص  CWSIو رطوبت خا در
شرایط ترش آبی ،بررسی شد جدول ( ،)10روابط بین شتاخص تترش
آبی و رطوبت حجمی خا در فصل رشد برای یک روز بعد از آبیاری
تیمارهای مختلف آبیاری را نشان میدهد

جدول  -10معادلههای شاخص  CWSIبا رطوبت خاک برای تیمارهای مختلف (یک روز بعد از آبیاری)
تیمار

معادله شاخص  CWSIبا رطوبت

I0

CWSI = −0.0605 𝜃𝑣 + 1.9006

I1

𝐶𝑊𝑆𝐼 = −0.0586 𝜃𝑣 + 1.8296

I2

𝐶𝑊𝑆𝐼 = −0.051 𝜃𝑣 + 1.5998

I3

𝐶𝑊𝑆𝐼 = −0.0397 𝜃𝑣 + 1.260

همانطور که مشاهده میشود هرچه ترش آبی بیشتر متیشتود،
ضمن افزایش شاخص ترش آبی ،رطوبت خا و به تبتب آن رطوبتت
قابل جذ توسط گیاه کاهش مییابد پالتینیتانو و همکتاران رابطته
خطی بین شاخص و میزان رطوبت خا بر حسب سانتی متر مکعتب
در فواصل آبیاری را با همبستگی پاییری ( )R2=0.39بته علتت ابتری
بودن هوا به صور متراو  ،تغیر در خا زراعی و فاکتورهای زراعی،
گزارش کردند )(Paltineanu et al., 2009
در جدول ( )11رابطته بتین شتاخص  CWSIو رطوبتت حجمتی
خا برای تیمارهای مختلف آبیاری برای یک روز قبل از آبیاری ارائه
شده است باتوجه به روابط ،همبستگی باالیی بین شاخص ترش آبتی
و رطوبت حجمی خا دیتده متیشتود وجتود همبستتگی بتاال بتین
شاخص  CWSIو رطوبت خا بیانگر این واقعیت است که شاخص

R2

0/87
0/90
0/94
0/96

ترش آبی میتواند به خوبی وضعیت ترش گیاه را مشخص کرتد و لتذا
معیاری مطمئن از میزان در دسترس بودن آ برای گیاه است از این
رو شاخص ترش آبی گیاه ابزار مراسبی جهت برنامتهریتزی آبیتاری و
مدیریت بهیره آن در مزرعه متی باشتد احمتدی و همکتاران (،)1397
رابطه بین شاخص  CWSIو رطوبت خا برای گیاه سویا در شترایط
لرستتتتان را بتتته صتتتور  CWSI = 1.57 − 0.06θϑبتتتا ضتتتریب
تعیین  R2=0.91ارائه دادند البته ویسی و همکاران ( ،)1395گتزارش
کردند که همبستگی بین شاخص ترش آبی بتا رطوبتت ناحیته ریشته
نیشکر معریدار نبوده که به ن تر متیرستد در تحقیتق آنهتا عتالوه
برترش آبی ،به دلیل باال بودن شوری آ آبیتاری گیتاه تحتت تترش
شوری نیز قرار گرفته است

جدول  -11معادلههای شاخص  CWSIبا رطوبت حجمی خاک برای تیمارهای مختلف (یک روز قبل از آبیاری)
تیمار

معادله شاخص  CWSIبا رطوبت

R2

I0

𝜗𝜃𝐶𝑊𝑆𝐼 = 1.068 − 0.0089

I1

𝜗𝜃𝐶𝑊𝑆𝐼 = 1.038 − 0.0281

I2

𝜗𝜃𝐶𝑊𝑆𝐼 = 0.917 − 0.0233

I3

𝜗𝜃𝐶𝑊𝑆𝐼 = 1.081 − 0.0316

0/90
0/89
0/96
0/96

جدول  -12معادلههای شاخص  CWSIبا عمق آّب موجود در خاک برای تیمارهای مختلف
تیمار

معادله شاخص  CWSIبا عمق آبیاری

I0

𝐶𝑊𝑆𝐼−.233

I1

d = 175.51𝐶𝑊𝑆𝐼−.261

I2

140.12𝐶𝑊𝑆𝐼−.419

I3

d = 126.06𝐶𝑊𝑆𝐼−.435

جدول ( )12معادلههای شاخص  CWSIبتا عمتق آ موجتود در
خا برای هریک از تیمارهای آبیاری نشان میدهد در این معادلههتا

d = 181.94
=d

R2

0/97
0/90
0/88
0/88

 dعمق آ موجود برحسب میلیمتر در هر متر از خا میباشد
همانطور کته در جتدول ( )12مشتاهده متیگتردد بتین شتاخص
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 CWSIو عمق آ موجود در خا همبستگی باالیی وجتود دارد در
تحقیقتتی ستتعیدینیتتا و همکتتاران ( ،)1393گتتزارش کردنتتد کتته در
تیمارهای مختلف شوری آ آبیاری ،همبستتگی بتاالیی ()R2=0.97
بین رابطه نمایی شاخص ترش آبی  CWSIو کل آ موجود در خا
وجود دارد

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور برنامهریزی آبیاری

ر تابستانه با استفاده از دمای پوشش ستبز بته روش ایدستو در
شرایط اقلیمی اهواز انجام گرفت تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
مهردسی علوم آ دانشگاه شهید چمران اهواز تحت چهار نتوع رژیتم
آبیاری شامل  I0, I1, I2و  I3به ترتیب  80 ،100 ،120و  60درصد نیاز
آبی گیاه در قالب یک طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام گرفتت
نتایج حاصل نشان داد بیشترین و کمترین مقتدار شتاخص  CWSIدر
یک روز بعد از آبیاری به ترتیب در تیمار  I3در مرحله میانی ( )0/34و
تیمار  I0در مرحله پایانی ( )0/10و بیشترین و کمترین مقدار شتاخص
 CWSIدر یک روز قبل از آبیاری بته ترتیتب در تیمتار  I3در مرحلته
میانی ( )0/67و در تیمار  I0در مرحله پایانی ( )0/26اتفا افتاده است
برای کل دوره رشد مقادیر متوسط شاخص  CWSIتیمارهتای I0, I1,
 I2و  I3به ترتیب  0/35 ،0/22 ،0/17و  0/52بدستت آمتد همچرتین
میزان همبستگی بین شاخص  CWSIو رطوبت خا در یک روز بعد
از آبیاری برای تیمارهای  I0, I1, I2و  I3به ترتیتب برابتر ،0/90 ،0/87
 0/94و  0/96و در یک روز قبتل از آبیتاری بته ترتیتب برابتر ،0/90
 0/96 ،0/89و  0/96بود با افزایش ترش آبی همبستگی بین شتاخص
 CWSIو عمق آ موجتود در ختا کتاهش یافتته بته طتوری کته
بیشترین  )0/97( R2در تیمار  I0و کمترین  )0/88( R2در تیمار  I2و I3
بود به طوری که نتایج این تحقیق تایید میکرد شتاخص تترش آبتی
گیاه ابزار مراسبی جهت برنامهریزی آبیتاری و متدیریت بهیرته آن در
مزرعه میباشد

منابع
احمتتدی ،ح  ،نصتترالهی ،ع ح  ،شتتریفیپتتور ،م و عیستتوند ،ح 1397
تعیین شاخص تترش آبتی گیتاه ) (CWSIستویا بترای متدیریت
آبیاری جهتت حتداکثر عملکترد و بهتره وری آ نشتریه علمتی
پ وهشی مهردسی آبیاری و آ ایران 121-131 :4.8
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اهواز) پایاننامه دکتری دانشتکده مهردستی علتوم آ  ،دانشتگاه
شهید چمران اهواز
سعیدینیا ،م  ،برومردنسب ،س  ،هوشمرد ،ع  ،ستلطانیمحمتدی ،ا و
انتتدرزیان 1395 ،قابلیتتت کتتاربرد شتتاخص  CWSIبتترای
برنامهریزی آبیاری تر با آ شور در اهواز نشتریه دانتش آ و
خا 173-185 :1.26
قربانی ،م  ،برومردنستب ،س  ،محمتدی ،ا س و میرتایی ،س 1394
برنامه ریزی آبیاری تر تابستانه تحت دونوع آبیتاری ستطحی و
بارانی با استفاده از شاخص  CWSIدرشرایط اقلیمی اهواز علتوم
و مهردسی آبیاری 63-73 :4.38
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خا در گیاهان زراعی انتشارا جهاد دانشگاهی مشهد
محمتدی ،ه  1392برنامتهریتزی آبیتاری تر بهتاره تحتت آبیتتاری
قطرهای با استفاده از دماسرج مادون قرمز در شرایط اقلیمی اهواز
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Abstract
The use of green cover temperature for plant irrigation planning is one of the methods that has been
considered by researchers. For this purpose, several indicators have been presented, among which we can
mention the water stress index of the plant by Idso method. In order to plan summer corn irrigation in climatic
conditions of Ahvaz using green cover temperature, in 2018 research in the research farm of Shahid Chamran
University of Ahvaz Faculty of Water Engineering under four types of irrigation regime including I 0, I1, I2 and I3
respectively 120, 100, 80 and 60% of the plant's water requirement was done in a completely randomized design
in three replications. Based on the results, the equation of the upper and lower base line for the corn plant,
treatment I1 (100% water requirement) for the development stage is 2.89 and (Tc-Ta) ll = 1.984-0.0946VPD, for
the middle stage is 3.4 and (Tc-Ta) ll = 3.217-0.1669VPD and for the final stage of growth was equal to 1.2 and
(Tc-Ta) ll = 1.147-0.160VPD was obtained in degrees Celsius. The results also showed that the total water stress
index for the growth period for the 120, 100, 80 and 60 treatments was 0.17, 0.22, 0.35 and 0.52, respectively.
The relationship between plant water stress index and soil moisture level for different irrigation treatments was
highly correlated and the equation of soil stress index with soil moisture for I 1 treatment for the next day and
before irrigation was equal to CWSI = 1.8296-0.0586ɵv and CWSI = 1.038 0.0281ɵv was obtained. The results
showed that with decreasing water consumption, the plant's water stress index increased and with increasing
water stress, the correlation between CWSI index and soil water depth decreased so that the highest R2 (0.97) in
I0 treatment and the lowest R2 (0.88) was in I2 and I3 treatments. As the results of this study confirm, the plant's
water stress index is a good tool for irrigation planning and optimal management in the field.
Keywords: Ahvaz, Corn, Infrared thermometer, Irrigation planning, Water stress index

1- M.Sc Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of
Ahvaz, Iran
2- Associate Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University
of Ahvaz, Iran
3- Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran university of Ahvaz,
Iran
(*- Corresponding Author Email: Satar.scu@gmail.com)

