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چکیده
بخش کشاورزی مهمترین مصرف کننده آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهرهوری آب در این بخش سهم بهسزایی در حفظ آن دارد .در سالهای
اخیر بهدلیل کمبود آب ،تنوعطلبی مردم و همچنین درآمد باال از کشت گلهای زینتی شاخه بریدنی ،فعالیت در زمینه تولید گلهاای خاارا از فصال در
گلخانه افزایش چشمگیری داشته است .هدف از انجام این پژوهش تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی گل سوسان ( )Lilium spرقام فاانجیو در شارای
گلخانهای است .بههمین منظور در دو سال (سالهای  1394و  ،)1395اقدام به کشت و دادهبرداری از نمومهها شد .پیازهای اصالح شده سوسان و با ر
چمن ،در داخل میکروالیسیمترهایی با قطر  20سانتیمتر و ارتفاع  50سانتیمتر داخل گلخانهی تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن کشت
شد .مقدار تبخیر  -تعرق این گیاه به روش وزنی و بهصورت روزانه در میکروالیسیمترها اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که مقدار کل تبخیر  -تعرق گل
سوسن با میانگین مقادیر  2سال برابر  59میلیمتر بود .همچنین تبخیر  -تعرق روزانه گل سوسن طی دورهی رشد ،بین  0/2تا  2/4میلیمتر در روز بود.
میانگین ضرایب گیاهی گل سوسن برای دو سال بر اساس گیاه مرجع چمن در داخل گلخانه بین  0/3تا  0/71بدست آمد.
واژههای کلیدی :تبخیر  -تعرق ،چمن ،میکروالیسیمتر
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آب عامل حیات و نهادهی اصلی تولید در کشاورزی است .قسمت
اعظم کشور ما به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمهخشاک ،باا
کمبود جدی آب روبرو است .بخش کشاورزی مهمترین مصرف کننده
آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهرهوری آب در این بخاش ساهم
بهسزایی در حفظ آن دارد .در ساالهاای اخیار باهدلیال کمباود آب،
تنوع طلبی ماردم و همچناین امکاان کساب درآماد بااالتر از کشات
گلخانهای گیاهان نسبت به فضای باز ،فعالیت در این زمیناه افازایش
چشمگیری داشته است .در همین راستا توسعه سیستمهای کشااورزی
پایدار مورد توجه بوده و بدین منظور کشت گیاهان گلخانهای توصایه
شاده اساات (شااهابی فار و همکاااران .)1389 ،در کشاات گلخانااهای،
تخمین دقیا نیااز آبای گیاهاان باهمنظاور حفاتات و نگهاداری از
محصوالت از الزمههای داشتن یک مدیریت کارآمد آبیاری در شرای
-1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب دانشاکده علاوم
کشاورزی دانشگاه گیالن
-2دانشیار گروه مهندسی آب دانشاکده علاوم کشااورزی دانشاگاه گایالن و گاروه
پژوهشی مهندسی آب و محی زیست پژوهشکده حوضه آب خزر ،رشت
 -3استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن ،رشت
 -4استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن ،رشت
)Email: khaledian@guilan.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:

کنترل شده ،یا بهعبارتی شرای گلخانهای است (امیاری و همکااران،
 .)1387هر چند کمآبیاری میتواند موجب کااهش مصارف آب شاود،
ولی اثرات کمآبیاری بهصورت عالیمی مانند توقف رشاد ،کوچاکتار
شدن برگها ،سوختگی حاشایه بارگهاا و ریازش بارگ در گیاهاان
حساس تاهر میشود و در نهایت کیفیت و بازارپسندی محصاول باه
شدت کاهش مییاباد (امیاری و همکااران .)1387 ،یکای از گیاهاان
زینتی مناسب برای کشت در گلخانه ،گیاه سوسن میباشد.
گیاه سوسن بومی نیمکره شمالی خصوصا رشته کوههای هیمالیا،
آمریکایشمالی ،اروپایشرقی بوده و از آنجا به سایر نقاط دنیا پراکنده
شده است ) .(De Jong., 1974; Comber., 1994در حاال حاضار
سوسن از مهمترین گلهاای شااخه بریادنی دنیاا باهشامار مایآیاد
( .)Beattie and White., 1993این گل گیاهی دایمی و پیازدار می-
باشد .جنس سوسن ( )Liliumاز خانواده لیلیاسه ( )Liliaceaeباوده و
دارای بیش از  100گونه است که در نیمکارهشامالی در عار هاای
 10-60درجه رشد میکند .در حال حاضر سطح زیر کشت (گلخاناه و
فضای آزاد) گل سوسن در ایران که پیازهای آن وارداتای اسات136 ،
هکتار میباشد که بهطاور عماده در اساتانهاای تهاران ،مازنادان و
مرکزی کشت میشود (دفتر امور سابزی ،گیاهاان زینتای و دارویای،
 .)1391در کشور ما این گل فق بهمنظور استفاده از گل شاخه بریاده
پرورش داده میشود و سومین گل از نظر قیمت فروش بعد از ارکیاده
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و آنتوریوم می باشاد ( دفتار اماور سابزی ،گیاهاان زینتای و دارویای،
 .)1391در سالهای اخیر ،استفاده از سیستمهای کشت بادون خاا
(هیدروپونیک) در دنیا و از جمله ایران در حال توساعه اسات .یکای از
روشهای کشت هیدروپونیک ،کشت در بسترهای جاماد اسات .ایان
بسترهای متخلخل میتوانند شامل مواد جامد معدنی یا مصنوعی ،مواد
آلی و یا ترکیبی از اینها باشند .چوی و همکاران ،اتهاار داشاتند کاه
مواد گوناگونی در سراسر دنیا باهعناوان بساتر سیساتم هیادروپونیک
استفاده میشوند ،که از جمله آنها میتوان به پشامسان ،،پرالیات،
ورماای کوالیاات ،شاان ،ساان،ریاازه ،پوکااه لیکااا ،ز ولیاات ،خااا اره،
کوکوپیت ،پیتماس اسفاگنوم و پوساته شالتو بارنج اشااره کارد (
) .(Choi et al., 2001پژوهشهای پیشین نشان داده است اساتفاده
از بسترهای پشمسن ،،کوکوپیت ،پرالیت و ورمیکوالیت در مقایساه
با خا  ،باعث زودتر به گل رفتن گل ژربرا شده است .همچنین ،تعداد
گل در بوته ،طول گل ،وزن گل و قطر گل در این بسترها بایشتار از
خا بود ( .)Hahn et al., 2001در پژوهشی دیگار ،واریتاههاای رز
بیانکا ( )Biancaو فرست رد ( )First redدر بسترهاای کوکوپیات،
کوکوپیت  +پرالیت ( )3:1و پرالیت  +ز والیات ( )1:3کاشاته شادند.
رقم بیانکا عملکرد بهتری در بسترهای مخلوط کوکوپیت  +پرالیات و
همچنین پرالیت  +ز والیات نشاان داد .در حاالی کاه عملکارد رقام
فرست رد در بستر کوکوپیت  +پرالیت و کوکوپیت تنها بهتر بود .سایر
فاااکتورهااای مااورد اناادازهگیااری تفاااوت معناایداری نشااان ندادنااد
(.)Maloupa et al., 2001
در رابطه با مدیریت آبیاری و نیاز آبی گیاهان گلخاناهای ،در دنیاا
مطالعات متعددی انجام گرفته است تا آب آبیاری با حداکثر بهارهوری
ممکن در اختیار گیاهان گلخانهای قرار گیرد ولی در مورد گل سوسان
مطالعهای در ایران و در خارا کشور صورت نگرفته اسات بناابراین در
این بخاش باه چناد مطالعاه در خصاوا تعاداد دیگاری از گیاهاان
گلخانهای و فضای باز ،پرداخته شده است.
شریفی عاشورآبادی و همکاران ( )1391نیازآبی و ضرایب گیااهی
گیاه بومادران در منطقه کرا را با استفاده از الیسیمتر بدست آوردناد،
نتایج آنها نشان داد که نیازآبی گیاه دارویی بومادران حادود 149/72
میلیمتر میباشاد .هاشامینساب و همکااران ( )1393نیاازآبای گال
همیشهبهار را با روش الیسیمتری در کرمان بررسای کردناد .در ایان
پژوهش نیازآبی گیاه همیشهبهار توس الیسیمتر ،برابر  320/6میلای-
متر برآورد شد هم چنین ضرایب گیاهی این گیاه در مراحل رشد اولیه،
توسعه ،میانی و پایانی بهترتیب برابار  1/5 ،1/28 ،0/71و  0/66باه-
دست آمد .شریفی عاشورآبادی و همکاران ( )1393در پژوهشی نیااز-
آباای گاالمحماادی ( )Rosa damascene Millرا بااا اسااتفاده از
الیسیمتر در مرکز تحقیقات البرز کرا بررسی کردند .نتایج نشاان داد
میزان تبخیر  -تعرق گلمحمدی تا پایان رشد برابار  1147میلایمتار
بود .شهابیفر و همکااران ( )1386در پژوهشای برخای از روشهاای

محاسباتی تبخیر  -تعرق گیاه مرجع چمن با دادههای الیسایمتری در
شرای گلخانهای را مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد کاه روش
پنمن  -مانتیث  -فاا و از دقات بااالیی برخاوردار اسات .عصااری و
همکاران ( )1388در قالب طرح پژوهشی ،مقدار تبخیار و تعارق گیااه
مرجع داخل گلخانه را با اساتفاده از شابکههاای عصابی پایشبینای
نمودند .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میتوان با اساتفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی تبخیار  -تعارق گیااه مرجاع را باا دقات
مناسبی تخمین زد.
بیل و همکاران ،تعرق گل رز را در جنوب فرانسه براساس شرای
اقلیمی متفاوت اندازهگیری کردناد .آنهاا ضامن مطالعاه مهامتارین
عوامل موثر بر تعرق این گیاه (مقاومت روزنهای سطح بارگ در برابار
انتقال بخار آب ،تشعشع ورودی به گلخانه و کمبود فشار بخار اشاباع)
معادله پنمن  -مانتیث را برای تعیین تعارق گیااهی مناساب ارزیاابی
کردند ( .)Baille et al., 1994ویالر ال گاوررو و همکااران در طای
پژوهشی سه روش استانگیلینی ،1پنمن  -مانتیاث 2و تاکااکورا 3بارای
شبیهسازی محاسبه تبخیر  -تعرق گلخانهها با تهویه طبیعی و مجهاز
به مهپاش مقایسه نمودند .نتایج نشان داد روش استانگیلینی کمتارین
انحراف معیاار را باا دادههاای انادازهگیاری شاده دارد (Villarreal-
 .)Guerrero et al., 2012تاکاکورا و همکاران طی پژوهشای شادت
تبخیر  -تعرق را در گلخانهها با استفاده از معادله انرژی انادازهگیاری
نمودند .این پژوهش نشان داد که مقادیر تبخیر  -تعرق محاسبه شاده
با این روش ،بیشترین تطاب را با مقاادیر انادازهگیاری شاده دارناد
(.)Takakura et al., 2009
با توجه به اهمیت گل سوسن بهعنوان گیاه زینتی با ارزش ،کمبود
آب ،افزایش تقاضا برای آب و بررسیهای کم در خصوا این گیاه در
ایران این پژوهش با هدف برآورد نیازآبی و ضرایب گیاهی گل سوسن
در شرای کشت گلخانهای در شهرستان رشت انجام شد که اطالعاتی
از قبیل نیاز آبی و ضریبگیاهی گل سوسن در مراحال مختلاف رشاد
برای تعیین برنامهی آبیاری فراه میآورد.

مواد و روشها
این پژوهش در سالهای  1394و  1395درون گلخانه با پوشاش
پلیکربنات و اسکلت فلزی به مساحت  400مترمربع که به اتاقهاای
شش مترمربعی تقسیم شد ،واقع در دانشکده علوم کشاورزی دانشاگاه
گاایالن انجااام شااد .گلخانااه دارای وسااایل اناادازهگیااری دادههااای
هواشناسی از جمله دماسنج حداقل و حداکثر ،رطوبتسانج و سیساتم
سرمایش و گرمایش و تولید رطوبت بهصاورت هوشامند باود .دماای
1- Stanghellini
2- Penman-Monteith
3- Takakura
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محی گلخانه برای بهترین رشد و عملکرد گل سوسن در شاب باین
 16±4سانتیگراد و در روز  20±4ساانتیگاراد تنظایم شاد ( Gill.,
 .)2006همچنین رطوبت نسبی بین  70±5درصاد در گلخاناه اعماال
شد ( .)Eijking and Buschman., 2011برای بهدست آوردن تبخیر
 تعرق واقعی سوسن و تبخیر  -تعرق مرجع چمن و در نهایت ضریبگیاهی سوسن ،اقدام به سااخت  12عادد میکروالیسایمتر شاد .ایان
تعداد به منظور فراهم کردن حداقل سه تکرار بارای چمان و گال در
خاااا زراعااای و ترکیاااب کوکوپیااات و پرالیااات انتخااااب شاااد.
میکروالیسیمترها به شکل استوانه و از جنس  PVCبودند کاه ارتفااع
آن  50سانتیمتار و قطار آن  20ساانتیمتار باود .عابادیکوپاایی و
همکاران ( )1387نیز با انجام مطالعه یک ساله بارای بررسای میازان
تبخیر  -تعرق چمن در گلخانه دریافتند که عم توساعه ریشاه از 50
سانتی متر فراتر نرفته ،بنابراین ارتفاع میکروالیسیمترها  50سانتیمتار
برای کاشت چمن انتخاب شد .در بخاش تحتاانی میکروالیسایمترها
برای خروا آبهای اضافی و زهکشی مناسب ،با پالستیک ضخیم که
دارای حفره هایی باود بساته شاد .در زیار هار میکروالیسایمتر بارای
جمعآوری زهآب یک ترف پالستیکی گ اشته شد .بهمنظور جلوگیری
از خروا ذرات خا و شستشوی آن توسا جریاان آب باه خاارا از
میکروالیسیمترها ،در کف آنها به ارتفاع حادود  5ساانتیمتار ماساه
ریخته شد .در سال اول و دوم در  6عدد میکروالیسیمتر چمن کشات
شد که در  3تکرار از خا زراعی و  3تکرار دیگر از ترکیب کوکوپیت
و پرالیت با نسبت ( )3:1استفاده شد .ارتفاع چمن همواره در حدود 12
ساانتیمتار نگاه داشاته شاد ( .)Allen et al., 1998پیااز سوسان
( )Lilium spرقم فانجیو در سال اول  3تکارار و در ساال دوم باا 6
تکرار در میکروالیسیمترها که دارای ترکیب کوکوپیات و پرالیات باا
نسبت ( )3:1بود ،کشت شد .بعاد از کشات چمان و سوسان ،مقاادیر
رطوبت نسبی ،دمای بیشینه و کمینه و همچناین دماای ساطح بارگ
گیاهان توس دماسنج مادون قرمز مادل  8895سااخت تاایوان باه-
صورت روزانه برای اطمینان از عدم وارد شادن تانش آبای باه گیااه،
اندازهگیری شد.
برای تعیین زمان آبیاری میکروالیسیمترها از روش وزنی اساتفاده
شد .بدین منظور ،ابتدا وزن هار کادام از میکروالیسایمترها در حالات
ترفیت زراعی تعیین شد .سپس باتوجه به اطالعاات برداشات شاده،
میزان آب آبیاری برای هر کدام از میکروالیسیمترها بهصورت رابطه 1
محاسبه شد.
Mwi=MFCi-Mi
()1
که در آن:
 =Mwiمقدار آب الزم برای آبیاری میکروالیسیمتر  iام (گرم)
 = MFCiوزن میکروالیسیمتر  iام در حالت ترفیت زراعی (گرم)
 =Miوزن میکروالیسیمتر  iام پیش از انجام آبیاری (گرم)
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از آنجایی که در اکثر سیستمهای کشت گلخاناهای ،آبیااری باا
استفاده از سامانههای آبیاری موضعی و بهصورت روزانه و حتای چناد
مرتبه در یک روز انجام میپا یرد ،بناابراین هماواره خاا در حالات
ترفیت زراعی قرار داشاته و تنشای باه گیااه وارد نمایشاد .در ایان
پژوهش نیز برای یکسانسازی شرای با حالت واقعای و جلاوگیری از
وارد آمدن هرگونه تنش رطوبتی به گیاهان ،آبیاری بهصاورت روزاناه
انجام گرفت .ولی میزان آب آبیااری در هار روز متفااوت باود .بادین
منظور ،تمامی میکروالیسیمترها راس ساعت  9صبح هر روز بهوسیله-
ی یک ترازوی دیجیتالی با دقت  0/001وزن میشدند تا اختالف وزن
هر کدام از آن ها با حالت ترفیت زراعای تعیاین شاود .ساپس بارای
رساندن هر کدام از آنها به حالت ترفیت زراعای ،مقادار آب الزم از
رابطه  1محاسبه و آبیاری انجام گرفت .با توجه به خنثی بودن بساتر-
های کشت کوکوپیت ،تامین نیاز غ ایی گیاهان با کود آبیاری اعماال
میشد .بهمنظور جلوگیری از تجمع نمک در میکروالیسایمترهاا ،آب-
شویی میکروالیسیمترها هر هفته با آب مقطار انجاام شاد .باا اتماام
مراحل رشد گیاهان ،با استفاده از تماامی دادههاای برداشات شاده در
طی پژوهش شامل بیشینه و کمینه دما ،رطوبت نسبی و دمای ساطح
برگ گیاهان ،اقدام به تعیین مقادیر تبخیر  -تعرق روزانه و نیز ضرایب
گیاهی شد.

نتایج و بحث
وزن مخصوا تاهری ترکیاب کوکوپیات و پرالیات باا نسابت
( )3:1حدود  0/17گرم بر سانتیمتر مکعب ،رطوبت وزنی 4/3( %438
برابر وزن خود آب ج ب میکند) و رطوبت حجمی  %74بهدست آمد.
همچنین برای خا زراعی وزن مخصاوا تااهری  1/01گارم بار
سانتیمتر مکعب ،رطوبت وزنی  %48و رطوبت حجمی  %48محاسابه
شد.
تبخیر – تعرق مرجع

در شکل  1و  2روند تغییرات تبخیر  -تعرق گیاه مرجاع چمان در
دو سال و در خا های زراعی و ترکیاب کوکوپیات و پرالیات نشاان
داده شده است .در هر دو نوع بستر کشات ،باا گ شات زماان و رشاد
چمن ،مقدار آب مصرفی گیاه افزایش مییابد .در ترکیب کوکوپیات و
پرالیت بهدلیل کمتر بودن تراکم خا  ،ج ب آب توس ریشه آسانتر
بوده و در نتیجه تبخیر  -تعرق گیاه بیشتر است .با توجه باه آبیااری
روزانه و قرار داشتن خا در حد ترفیت زراعی ،برای اطمینان از وارد
نشدن تنش آبی به گیاه ،دمای سطح گیاه توس مادون قرماز انادازه-
گیری شد که با کمتر بودن دمای گیاه نسبت به دمای محی  ،بیاانگر
عدم تنش به گیاه بود .مقدار کل تبخیر  -تعرق گیاه مرجع چمن برای
سال اول با دوره رشد  66روز برای خا زراعی برابر  98/8میلیمتار
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و برای ترکیب کوکوپیت و پرالیت برابر  98/53میلیمتار باود .هام-
چنین برای سال دوم این مقدار برای دوره رشاد  60روز بارای خاا
زراعی  95/82میلیمتر و برای ترکیاب کوکوپیات و پرالیات 101/2
میلیمتر بهدست آمد .شکل  3و  4روند تبخیر  -تعرق سوسن و چمن
کشت شده در بستر کوکوپیت و خا زراعی در سال دوم و شکل  5و

 6در سال اول را نشان میدهند .همانطور که انتظار میرود با پوشش
کامل سطح کشت توس چمن ،مصرف آب و در نتیجه مقدار تبخیر -
تعرق چمن در طول دوره کشت نسبت به مقدار تبخیر  -تعرق سوسن
بیشتر میباشد.
4

خاک زراعی

تبخير  -تعرق چمن داخل گلخانه
)(mm/day
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روز پس از کاشت
شکل  – 1تبخیر – تعرق چمن در خاک زراعی و کوکوپیت داخل گلخانه در سال اول

خاک زراعی

کوکوپیت

3

روز پس از کاشت
شکل  -2تبخیر – تعرق چمن در خاک زراعی و کوکوپیت داخل گلخانه در سال دوم
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خاک زراعي و کوکوپيت

1

تبخير  -تعرق گياه مرجع چمن درگلخانه

2
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تبخیر  -تعرق گل سوسن و چمن ((mm/day

تبخیر  -تعرق گل سوسن

3

روز پس از کاشت

شکل  – 3تبخیر  -تعرق چمن در بستر کوکوپیت و سوسن در سال دوم

تبخیر  -تعرق چمن
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تبخیر  -تعرق گل سوسن و چمن ((mm/day
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روز پس از کاشت
شکل  – 4تبخیر  -تعرق چمن در بستر خاک زراعی و سوسن در سال دوم
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روز پس از کاشت
شکل  – 5تبخیر  -تعرق سوسن و چمن دربستر کوکوپیت در سال اول

0

0

تبخیر  -تعرق گل سوسن و چمن
((mm/day

تبخیر  -تعرق گل سوسن

4
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تبخیر  -تعرق گل سوسن

تبخیر  -تعرق چمن
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تبخیر  -تعرق گل سوسن و چمن ()mm/day

3

روز پس از کاشت
شکل  – 6تبخیر  -تعرق سوسن و چمن در بستر خاک زراعی درسال اول

تبخیر – تعرق گل سوسن

مقدار تبخیر  -تعرق روزانه سوسن در گلخاناه در شاکل  7نشاان
داده شده است .با توجه به شکل ،حداکثر مقدار تبخیر  -تعرق در سال
اول با دوره کشت  66روز ،در مرحله رشاد میاانی گیااه برابار باا 2/1
میلیمتر بر روز و برای ساال دوم باا دوره کشات  60روز ایان مقادار
 2/52میلیمتر بر روز میباشد .مقدار کال تبخیار  -تعارق سوسان در
سال اول  54میلیمتر و در سال دوم  62/4میلیمتر بدسات آماد .در
ابتدای رشد ،بهدلیل کوچک بودن گیاه ،تبخیر  -تعرق کمترین مقادار
بود ،سپس با افزایش طول ساقه و باال رفتن سطح و تعاداد بارگهاا،
بهتدریج به مقدار تبخیر  -تعرق گیاه اضاافه شاد .در هار دو ساال باا
رسیدن گیاه به مرحله غنچهدهی ( مرحلاه رشاد میاانی) ،بایشتارین
مقدار تبخیر  -تعرق حاصل شد و با کامل شدن رشد غنچاههاا و بااز
شدن گل و آمادهی بریده شدن و استفاده از آنهاا ،مصارف آب گیااه
کاهش یافت و نمودار شکل نزولی بهخاود گرفات .دالور و همکااران
) (1394در گلخانهای وابسته به سازمان پژوهشهای کشاورزی واقع
در شهرستان ورامین ،نیاز آبی گیاه گلمریم را برای فصال رشاد 144
روزه ( 30اردیبهشت تا  18مهر سال  )1392برابر  350میلیمتر بدست
آوردند .متوس تبخیر  -تعرق واقعی گلماریم  2/5میلایمتار در روز
بود .حداکثر تبخیر  -تعرق روزانه گلمریم ،در شروع گالدهای گیااه
اتفاق افتاد .گل مریم با توجه به دارا بودن پیاز مانناد سوسان باا هام
متشابهاند اما بهدلیل دورهی رشد طوالنیتار ماریم ( 144روز) مقاادیر
تبخیر تعرق آن نیز بیشتر از سوسن میباشد .شریفی عاشاورآباادی و
همکاران ( )1391نیاز آبی گلمحمدی را در مرکز تحقیقات البرز ،واقع
در جنوب شهرستان کرا برآورد کردند .در این پژوهش نیاز آبی گال-
محمدی را با الیسیمتر در دوره کاشت  240روز 1147 ،میلیمتر باه-

دست آوردند .بدلیل کشات در محای بااز و تااثیر عوامال اقلیمای و
همچنین بیشتر بودن طول دورهی کشت ،مقادار تبخیار  -تعارق آن
نسبت به سوسن بیشتر است.
ضریب گیاهی سوسن

پس از جمعآوری دادههای روزانه مربوط باه میازان آب مصارفی
گیاهان کشت شده در گلخانه و داشتن مقدار تبخیر  -تعرق روزانه ،باا
تقسیم نمودن مقدار تبخیر  -تعرق سوسن باه تبخیار  -تعارق مرجاع
چمن ،ضریب گیاهی ( )Kcبرای سوسن بهدست آمد .شکلهای  8و 9
بیانگر ضرایب گیاهی سوسن نسبت به چمان کشات شاده در خاا
زراعی و ترکیب کوکوپیت و پرالیت در دو سال میباشد .روند نمودار-
ها بهصورت صعودی ،ثابت و نزولی میباشد کاه مرباوط باه مراحال
ابتدایی ،توسعه ،میانی و پایانی میباشاد .تغییارات نوساانی در دورهی
میانی بهدلیل غنچهدهی و آماده شدن گل برای برداشات ،بایشتار از
مراحل دیگر است و بر ضریب گیاهی تاثیرگ ار است .جدول  1مقادیر
ضریب گیاهی برای مراحل مختلف رشد سوسان در گلخاناه را نشاان
میدهد .با توجه به جدول ،مقادار ضاریب گیااهی در هار دو ساال را
میتوان به این صورت شرح داد که در ابتدای دورهی رشد (دوره رشد
اولیه) به علت کوچک بودن گیاه و کم بودن سطح برگهاا ،تبخیار -
تعرق سوسن دارای کمترین مقدار بوده در نتیجه ضریب گیااهی هام
کم و با رشد گیاه و افزایش سطح برگها این مقدار افزایش یافته و در
مرحله غنچهدهی و رشد غنچهها (دوره رشد میانی) بهدلیل نیاز باالی
گیاه به آب ،به بیشترین مقدار خود رسایده اسات .دالور و همکااران
) (1394ضریب گیاهی گلمریم را در گلخانه بین  0/5تا  0/71باه-
دست آوردند.
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روز پس از کاشت
شکل  -7تبخیر – تعرق روزانه سوسن در گلخانه (سال اول و دوم)
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روز پس از کاشت
شکل  -8ضریب گیاهی روزانه سوسن نسبت به چمن در خاک زراعی در سالهای اول و دوم
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شکل  – 9ضریب گیاهی روزانه سوسن نسبت به چمن در ترکیب کوکوپیت و پرالیت در سال اول و دوم
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جدول  -1ضرایب گیاهی سوسن در مراحل مختلف رشد
مراحل
رشد

ابتدایی
توسعه
میانی
پایانی

سال اول

طول دوره رشد

طول دوره رشد

(روز)

خاک

ترکیب کوکوپیت و

(روز)

11
24
23
7

زراعی
0/3
0/41
0/67
0/51

پرالیت
0/32
0/52
0/61
0/37

8
20
25
7

نتیجهگیری
از مهمترین اهداف توسعه گلخانهها در کشور ارتقا بهرهوری تولید
و باال بردن کارایی مصرف آب است .افزایش بهارهوری آب اصاوال از
دو طری امکانپ یر است -1 :نگاه داشتن میازان تولیاد محصاول در
سطح کنونی توام با کاهش آب مصرفی  -2افزایش عملکارد باهازای
واحد آب مصرفی ،بدین معنی که باا حفاظ مناابع آب موجاود میازان
محصول تولیدی افزایش یابد .در رابطه با مدیریت آبیاری ،میازان آب
مصرفی ،نیازآبی و غیره ،در دنیا مطالعات متعددی انجام شده است تاا
آب آبیاری با حداکثر راندمان ممکن در اختیار گیاهان گلخاناهای قارار
گیرد .لیکن ،نتایج بررسیها که از منابع داخلی و خارجی بدسات آماد،
نشاندهنده آن است که در زمینهی برآورد نیازآبای گالهاای زینتای
گلخانهای بهخصوا سوسن پژوهشهای اندکی صورت گرفته اسات
و توصیه مشخصی در خصوا آب مورد نیاز گیاهان زینتی گلخانهای
وجود ندارد .از طرفی با توجه به اینکه مقدار آب مورد نیاز برای تولیاد
محصوالت گلخانهای در مناط و اقلیمهای مختلاف کشاور متفااوت
است ،بنابراین به بررسیهای بیشتری در این زمینه نیاز است .در این
پژوهش میزان تبخیر  -تعرق گیاه مرجع چمن و گل سوسن در داخال
گلخانه و همچنین ضریب گیاهی سوسن انادازهگیاری شاد .تبخیار -
تعرق گل سوسن از زمان کاشت پیازها (ساال اول) در تااری ( 17دی
ماه  )1394در گلخانه و در دوره رشد  66روزه ،برابر  54میلیمتر باوده
و در سال دوم در تاری (  5آبان ماه  )1395در دوره رشد  60روزه این
مقدار  58میلیمتر حاصل شد .که با میانگین ایان مقادار در دو ساال
عدد  54میلیمتر حاصل شد .میتوان نتیجه گرفت نیازآبی گل سوسن
در شرای کشت گلخانهای در منطقاه رشات ،تقریباا  540مترمکعاب
برای هر هکتار است .با توجه باه تعیاین نیاازآبی سوسان ،مایتاوان
برنامهریزی آبیاری را برای آن انجام داد .هدف از برنامهریزی آبیااری،
ارایه یک برنامه منظم و سیستماتیک برای آبیاری محصوالت مختلف
میباشد بهطوریکه زارع بر پایه آن بتواند عم آبیاری ،دوره آبیااری،
تاری آبیاری و مقدار آبیاری را تعیین نماید .هدف نهایی از این برنامه-
ریزی ،بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاا موجاود مایباشاد باه-
طوریکه اتالف منابع و امکانات در آن باه حاداقل رسایده و حاداکثر

سال دوم
خاک

ترکیب کوکوپیت و

زراعی
0/39
0/6
0/71
0/44

پرالیت
0/4
0/6
0/66
0/4

استفاده ممکن از منابع آب و خا صاورت گاایرد .در آخار پیشانهاد
میشود با توجه به باال بودن تقاضا برای گلهای شاخه بریده آنتوریوم
و ژربرا ،مشابه پژوهش حاضر برای این گلها انجام شود تا با برناماه-
ریزی صحیح آبیاری با توجه به نیاز دقی آبی گیااه ،باعاث کااهش و
مدیریت مصرف آب شود.
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Abstract
The agricultural sector is the main consumer of water and the optimal use and increase of water productivity
in this sector will have a significant impact in maintaining it. In recent years, due to the lack of water, the
diversity of people, and high incomes of cultivated ornamental flowering plants, the activity in the production of
off-season flowers in the greenhouse has increased significantly. The aim of this study was to determine the
water requirement and crop coefficients of lily (Lilium sp), Fanjio variety, under greenhouse conditions. For this
purpose, a two-year experiment (2015 and 2016) was carried out and data recording was done. The modified
lilies bulbs and grass seed were cultured in micro-lysimeters with a diameter of 0.2 m and a height of 0.5 m in
the research greenhouse of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan. The amount of daily
evapotranspiration of this plant was measured by weighing method in micro-lysimeters. The results showed that
the total evapotranspiration of lily flower was 59 mm, the average of two years. Daily evapotranspiration of lily
flower during the growth period was between 0.2 and 2.4 mm. The average vegetation coefficient of lily flower
for two years was between 0.3 and 0.71 based on the reference plant i.e. grass in the greenhouse.
Keywords: Evapotranspiration, Grass, Micro-lysimeter
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