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  چکیده
ریزي صـحیح آبیـاري سـبب    برنامه. نیاز گیاه استیابی به عملکرد بهینه همراه با استفاده اقتصادي از آب براساس به طور کلی هدف از آبیاري دست

. ریزي آبیاري ابتدا باید نیاز آبی گیاه تعیین شودبراي برنامه. شودتر محصول میجلوگیري از مصرف بیش از حد آب، پخش دقیق آب آبیاري و تولید بیش
براي برآورد نیـاز آبـی گـل    . شد 1392اي در سال در شرایط گلخانه  (.Polianthes tuberose L)اقدام به تعیین نیاز آبی گل مریمدر تحقیق حاضر 

براي تعیین زمان شروع آبیاري از تانسیومتر . بود) نوار تیپ( ايسامانه آبیاري قطره گلخانه مورد استفاده مجهز به. مریم از روش بیالن آبی استفاده گردید
اردیبهشـت تـا    30( روزه144نیاز آبی گیاه گل مریم براي فصل رشد  .رسیدبار میسانتی 30ه شد که مکش خاك باستفاده گردید و آبیاري زمانی آغاز می

تعرق روزانه گل مریم، در شروع  -حداکثر تبخیر. متر در روز بودمیلی 5/2تعرق واقعی گل مریم  -متوسط تبخیر. متر بدست آمدمیلی 350برابر ) مهر 18
  .دست آمدب 7/0تا  5/0داخل گلخانه، بین  Aهاي تشت تبخیر کالس گل مریم بر اساس داده ضرایب ماهانه. گلدهی گیاه اتفاق افتاد

  
 تعرق، تشت تبخیر، مدیریت آبیاري -اي، تانسیومتر، تبخیرآبیاري قطره :هاي کلیديواژه

  
   3 2 1 مقدمه

قسـمت  . اورزي اسـت آب عامل حیات و نهاده اصلی تولید در کش
دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشـک، بـا   اعظم کشور ما به

کننده ترین مصرفبخش کشاورزي مهم. رو استروبه آب کمبود جدي
سـهم   وري آب در این بخـش، آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهره

کشـاورزي   يهادر این راستا توسعه سیستم. سزایی در حفظ آن داردبه
اي توصـیه  پایدار مورد توجه بوده و بدین منظور کشت گیاهان گلخانه

هـاي اخیـر کشـت    در سـال ). 1389ان، فر و همکارشهابی( است شده
اي که استفاده از منابع آب و خاك را با کارایی باال و در شرایط گلخانه

سازد، مـورد  آب و هوایی متنوع در محیط تقریباً کنترل شده مقدور می
اي در کشور به سرعت در حـال  کشت گلخانهو  توجه قرار گرفته است

در این زمینـه انجـام شـده    هاي زیادي گذاريگسترش است و سرمایه
، تخمـین دقیـق نیـاز آبـی     ايبا توجه به اهمیت کشت گلخانـه . است

هـاي  منظور حفاظت و نگهداري از محصوالت یکی از الزمهگیاهان به
، یـا  داشتن یک مدیریت خوب و مؤثر در آبیاري در شرایط کنترل شده

عـدم   ).1387امیـري و همکـاران،   ( اي، استبه عبارتی شرایط گلخانه
التی را بـه همـراه   مدیریت صحیح سیستم آبیـاري در گلخانـه مشـک   
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 بـیش از حـد آب باعـث افـزایش    عنوان مثال، کاربرد به. خواهد داشت
رطوبت و در نتیجه افزایش غلظت بخار آب زیر پوشش گلخانه شده و 

از سوي دیگر تجمـع آب  . سازدعبور نور به داخل گلخانه را محدود می
-ابراهیمـی ( گـردد مـی ها گسترش آفات و بیماريها باعث روي برگ

آبیاري به صورت عالئمـی ماننـد توقـف    کمچنین هم). 1384بیرنگ، 
ها، بدشـکل  گرهها، کوتاه شدن فاصله میانتر شدن برگرشد، کوچک

هـا و ریـزش بـرگ در گیاهـان     ها، سوختگی حاشـیه بـرگ  شدن برگ
 بـه  محصـول  پسندينهایت کیفیت و بازارشود و در حساس ظاهر می

   ).1387 همکاران، و امیري( یابدمی کاهش شدت
퐸푇)تعـرق مرجـع   –در شرایط گلخانه، تبخیـر   هـاي  بـه روش  (

هـا اسـتفاده از تشـت    یکـی از ایـن روش  . مختلفی قابل تخمین است
تبخیر است که از طرف فائو بـه عنـوان یـک روش سـاده، مناسـب و      

 ).1383علیزاده، ( ائه شده استتعرق ار -رآورد تبخیرکاربردي جهت ب
تعـرق   -توان با ضریبی به تبخیررا می Aمیزان تبخیر از تشت کالس 

هاي موجـود بـین تبخیـر از    رغم اختالفعلی. گیاه مرجع مرتبط نمود
هاي تبخیر از تشت براي محاسبه تشت و تعرق گیاهی، استفاده از داده

تر از آن مفید ه و بیشروز 10هاي تعرق گیاه مرجع براي دوره -تبخیر
  .(Doorenbos and Pruitt, 1977) است

گل و گیاهان زینتی از جمله گیاهانی هستند که در سـطح وسـیع   
 دلیل نیاز روز افـزون ههاي اخیر بدر سال .شوندها کشت میدر گلخانه

دلیل محدود شدن فضاي زندگی مردم، بازار و خواست افراد جامعه و به
کـه در  طـوري به گیاه، در کشور تغییر کرده است،وضعیت تولید گل و 
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مجهـز   اي نسبتاًهاي گلخانهها و شهركهاي اخیر احداث مجتمعسال
منظور کشت، پرورش و تکثیر گل و گیاهـان زینتـی و نیـز    و کارآمد به

 تهـران،  هـاي اسـتان . توسعه اقتصادي، پیشرفت زیادي داشـته اسـت  
 این کنندگان تولید ترینعمده ترتیب به خوزستان و مازندران مرکزي،

یکی ). 1385چیذري و همکاران، ( روندبشمار می کشور در محصوالت
 دائمـی و  گیـاهی  این گل. ترین گیاهان زینتی، گل مریم استاز مهم

تیـره نرگسـیان    از و  .Polianthes tuberose Lعلمی نام با دار، پیاز
. باشدمی مکزیک کشور بومی که است گیاهی گونه یک داراي بوده و

 اسـانس . اسـت  عطرسازي صنایع در مهم اولیه منابع از یکی گل این
و  بـوده  توجه اقوام مختلـف  مورد قدیم از هاي این گیاه،گل حاصل از

در  عطرسـازي  صـنعت  دهنـده  تشکیل ترکیبات از ارزشمندترین یکی
هکتـار   288این گل با حـدود  ). 1389، و همکاران خیري( است جهان

میلیون گل شاخه بریـده، رتبـه چهـارم در     29شت و تولید سطح زیرک
ران را بـه خـود اختصـاص    هاي شاخه بریده کشت شده در ایمیان گل

خلـج و  ( گـردد اي و فضـاي بـاز تولیـد مـی    انـه صورت گلخداده که به
  ).1392ادریسی، 

اي، در دنیـا  در رابطه با مدیریت آبیاري و نیاز آبی گیاهان گلخانـه 
وري ي انجام گرفته است تا آب آبیاري با حداکثر بهـره مطالعات متعدد

تعـرق   بیلی و همکـاران . اي قرار گیردممکن در اختیار گیاهان گلخانه
طریـق   از شـده  بـرآورد مقـدار   بـا بنجامین را شده فیکوسگیرياندازه
سـاده شـده، مقایسـه و     مانتیـث  -منو پن مانتیث -منهاي پنمعادله

بیلـه و همکـاران    .(Bailey et al., 1993) نتایج خوبی بدست آوردند
گیاه زینتی براساس شرایط  9تعرق  -اي براي تخمین تبخیرمدل ساده

بیله . (Baille et al., 1994) اقلیمی و شاخص سطح برگ ارائه کردند
تعرق گل رز را در جنوب فرانسه براساس شـرایط اقلیمـی    و همکاران

ـ  ترینمطالعه مهم ها ضمنآن. گیري کردندمتفاوت اندازه ثر ؤعوامل م
اي سطح بـرگ در برابـر انتقـال بخـار     مقاومت روزنه(بر تعرق این گیاه

-، معادله پـن )آب، تشعشع ورودي به گلخانه و کمبود فشار بخار اشباع
 را مناسـب بـراي تعیـین تعـرق گیـاهی گـزارش کردنـد        مانتیث -من

(Baille et al., 1994) .تعرق گـل   -خیرمقدار تب هلپیاتی و همکاران
در فضـاي  در منطقه هندوستان با اقلیم استوایی گرم و خشک و مریم 
 Halepyati) متر در طی فصل رشد گزارش نمودندمیلی 2/551باز را 

et al. 1995) .ز در فصل تابستان آب مصرفی گل ر کابالرو و همکاران
متـر در روز گـزارش   میلـی  5/2-1و  6/3-5/2ترتیـب  و زمستان را به

  . )Caballero et al. 1996 نمود
روي نیاز آبی خیـار و گوجـه    زوالکیس و دروسوس تحقیقیچارت

در این تحقیـق مصـرف   . فرنگی در گلخانه در کشور یونان انجام دادند
 مـاه دوره فصـل رویـش و     5/3در طـول   mm 290آب براي خیـار  

mm260 ها و نها هر چند مقالهنظر آبه . براي گوجه فرنگی برآورد شد
اي وجود دارند، لـیکن  هایی در مورد نیاز آبی سبزیجات گلخانهپژوهش

ها براي مناطق دیگر کاربردي نیستند و مقـادیر ایـن پـارامتر    نتایج آن
تأثیر شـرایط و وضـعیت آب و هـواي مختلـف، متفـاوت اسـت       تحت 

)Chartzoulakis and Drosos, 1995 .(زوالکـــیس و چـــارت
فلفل در گلخانه را با استفاده از تانسیومتر دروسوس میزان آب مصرفی 

در این تحقیق میزان آب مصرفی فلفل در طـول فصـل   . تعیین کردند
 ,Chartzoulakis and Drosos(متر گـزارش شـد   میلی 348زراعی 
فلفـل را تحـت   ) Kc(فرناندز و همکاران مقادیر ضریب گیاهی). 1997

ها به منظـور  آن. کردند اي منطقه آلمریاي اسپانیا تعیینشرایط گلخانه
ــبه  ــش  퐸푇و  ETCمحاس ــیمتر زهک ــد الیس ــه چن دار در دو گلخان
در یک گلخانه و . با شرایط آب و هوایی مشابه نصب کردند پالستیکی

با اسـتفاده از  . الیسیمترهاي آن، فلفل و در دیگري چمن کشت شدند
اولیـه   Kcمقدار . محاسبه شدند 퐸푇و  ETCمعادله بیالن آبی، مقادیر 

روز بعد از نشاء افزایش یافت و به طور خطـی بـه    15در  2/0به  تقریباً
در روز  9/0بـه   Kcپـس از آن  . رسید 80-90در روزهاي  4/1حداکثر 

روز ( در انتهـاي فصـل رشـد    8/0ور خطی تـا  طرسید و سپس به 167
از مقدار گزارش شده در شـرایط   Kcمقدار بیشینه . کاهش یافت) 258

بالنکـو و  . Fernandez et al. 2000)(تـر بـود   نـه، بـیش  خارج گلخا
اي در فولگاتی تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خیار در کشـت گلخانـه  

ها میانگین دما در بیرون از گلخانه و تبخیر از آن. برزیل بررسی کردند
در . گـزارش کردنـد   mm/day 7/1و  3/19 ℃تشت درون گلخانه را 

و در مرحله توسعه، باردهی و تـا   8/0دا در ابت KCاین پژوهش، مقدار 
بوته بر مترمربع  5/2ها نیاز آبی خیار با تراکم کاشت آن. بود 6/1انتها، 

 100و مقـدار مصـرف آب را بعـد از     mm/day 55/2روز  82را بعد از 
. (Blanco and Folegatti, 2003)متر گزارش کردند میلی 180روز، 

تعـرق و   -دار براي تعیین تبخیـر کشارگاز و همکاران از الیسیمتر زه
خربزه، لوبیا سـبز، هندوانـه و فلفـل در     ضرایب گیاهی چهار محصول

تعرق واقعـی فصـلی ایـن     -ها میزان تبخیرآن. گلخانه استفاده نمودند
متر و ضریب گیاهی براي هندوانـه  میلی 371تا  170محصول را چهار 

گزارش  4/1-3/1ل بین و براي لوبیا سبز و فلف 1/1-1و خربزه را بین 
  . (Orgaz, 2004)کردند 

در تحقیقـی بـا اسـتفاده از تکنیـک     ) 1383(فتحی و کوچک زاده 
. را تخمـین زدننـد  اي شبکه عصبی مصنوعی، نیاز آبـی خیـار گلخانـه   

اي در مراحل تبخیر و تعرق خیار گلخانه) 1388(فتحعلیان و همکاران 
 مـدل  یـک  ارائـه  تحقیـق،  ایـن  اهداف. مختلف رشد را برآورد کردند

اي براساس گلخانه تعرق خیار -تبخیر دقیق برآورد منظوربه پیشنهادي
پارامترهاي اقلیمی و تعیین ضریب گیـاهی در مراحـل مختلـف رشـد     

، تحقیقـاتی روي نیـاز آبـی    )1390(و همکـاران  عابدي کوپـایی . بودند
ان اي در منطقـه اصـفه  ي شیشهخیار، گوجه فرنگی و فلفل در گلخانه

 202ماه دوره رشد  5/3تعرق خیار طی  -مقدار کل تبخیر. انجام دادند
متـر و بـراي   میلـی  524ماه دوره رشـد   6متر، گوجه فرنگی طی میلی
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  . متر بدست آمدمیلی 667ماه رشد،  7فلفل طی 
  

  خصوصیات شیمیایی خاك گلخانه - 1جدول 
 )meq/lit(ها آنیون )meq/lit(ها کاتیون

pH EC (dS/m) جمع مشخصات نمونه  Mg2+ Ca2+ Na+ K + جمع  CO3
-2 HCO3

- Cl- SO4
-2 

 خاك  7/1  8  5/2  3/6  2/6 -  15 -  3/8  00/5  00/5  3/18
  

هاي انجام یافته روي نیاز آبـی گـل و   با عنایت به کمبود پژوهش
پـذیر نبـودن کـاربرد نتـایج     زینتی در داخـل کشـور و امکـان   گیاهان 

 -تحقیقات خارجی عیناً در ایران، این تحقیق با اهداف بـرآورد تبخیـر   
تعرق گل مریم و تعیین ضرایب گیاهی این گیاه طی مراحـل مختلـف   

  . اي، به انجام رسیده استرشد و در شرایط کشت گلخانه
  

                                     هامواد و روش
در مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع    1392این تحقیق در سال 

طبیعی استان تهران، وابسته به سازمان تحقیقـات کشـاورزي واقـع در    
 51متر از سطح دریا، طول جغرافیایی  927شهرستان ورامین، با ارتفاع 

دقیقـه   20درجـه و   35دقیقه شرقی و عـرض جغرافیـایی    38درجه و 
اي و ایـن گلخانـه تحقیقـاتی داراي پوشـش شیشـه     . اجرا شـد  شمالی

گیـري  گلخانه مجهـز بـه ادوات الزم بـراي انـدازه    . بود اسکلت فلزي
-هاي هواشناسی از قبیل دماسنج براي قرائت دماي لحظـه روزانه داده

سنج بـراي قرائـت رطوبـت نسـبی     اي، دماي بیشینه و کمینه، رطوبت
خـاك گلخانـه   . یشی و گرمایشی بودموجود در گلخانه و سیستم سرما

-گـرم بـر سـانتی    42/1داراي بافت لوم رسی و جـرم ویـژه ظـاهري    
و در نقطـه   325مقدار رطوبت آن در نقطه ظرفیت زراعـی   مترمکعب،
مشخصات شیمیایی خاك گلخانـه  . متر بر متر بودمیلی 156پژمردگی 
  .اندنشان داده شده 1 در جدول

 48سـمتی از گلخانـه بـه مسـاحت     طرح آزمایشی مورد نظر، در ق
هـاي آزمایشـی   ابعـاد پـالت  . متـر پیـاده گردیـد    8×6مترمربع با ابعاد 

آبیـاري شـامل   ) رتیمـا (در این تحقیق سـه سـطح   . متر بود 4/1×8/1
آبیاري در قالب بلوك کامل تصادفی با آبیاري و کمآبیاري کامل، بیش

آبیاري، حجم آبیاري آبیاري و کمدر تیمار بیش. سه تکرار اجرا گردیدند
تر از حجم آبیاري تیمار آبیاري کامل کم% 20تر و بیش% 20ترتیب به

. بـود ) نوار تیپ(اي سامانه آبیاري از نوع قطره. محاسبه و اعمال شدند
ترتیـب  هبراي تعیین زمان آبیاري در تیمار آبیاري کامل دو تانسیومتر ب

بـدین  . صـب شـدند  متري از سطح خـاك ن سانتی 23و  8در دو عمق 
بـار در تانسـیومتر    45/0تـا   3/0منظور با رسیدن مکش آب خاك بـه  

متـري، میـزان نقصـان رطـوبتی خـاك      سـانتی  8نصب شده در عمق 
مکـش خـاك روزانـه    . محاسبه و عمق آب آبیاري برابر آن، اعمال شد

متري از مرکز یک بوتـه و  سانتی 10توسط دو تانسیومتر که به فاصله 

-متري سطح خاك نصب شـده بودنـد، انـدازه   سانتی 23 و 8در اعماق 
هاي حاصل از تانسیومترها بـه رطوبـت   براي تبدیل مکش. گیري شد

حجمی خاك، از منحنی مشخصه خاك گلخانه که قـبالً تعیـین شـده    
عمق آبیاري با استفاده از کنتور حجمـی دقیـق نـیم    . بود، استفاده شد

با توجه بـه  . حاسبه گردیداینچی که در مسیر جریان نصب شده بود، م
گرفـت، لـذا دور آبیـاري    که آبیاري براساس تانسیومتر صورت مـی این

  . ثابت نبود
تعـرق واقعـی گیـاه معمـوالً از الیسـیمتر       -منظور تعیین تبخیربه

شود و اگر الیسیمتر در دسـترس نباشـد، بـراي ایـن کـار      استفاده می
 Prihar) شودصیه میاستفاده از روش موازنه آب در خاك در مزرعه تو

and Sandhu1987). تعرق روزانه واقعی  -در روش بیالن آبی، تبخیر
  :گرددگیاه از فرمول زیر محاسبه می

푷 + 푰 ±푹푶 = 푬푻풄 +푫푷± 휟푺 )1(                          
تبخیـر و تعـرق    퐸푇میزان آب آبیـاري،   퐼بارندگی،  푃که در آن؛ 

مقدار رواناب سطحی خارج شـده از   푅푂نفوذ عمقی،  퐷푃واقعی گیاه، 
 ,Rana and Katerji)تغییر ذخیره رطوبتی خاك هستند  훥푆زمین، 
. مقدار بارندگی و رواناب آب سطحی در گلخانـه صـفر اسـت   . (2000

هـر  براي محاسبه نفوذ عمقی آب یا محاسبه میزان فرونشست عمقـی  
گیري شد نمونه) مترسانتی 40تا  35(هفته از عمق زیرین توسعه ریشه

  . و رطوبت وزنی و حجمی خاك تعیین گردید
) 2(در این تحقیق از معادلهاي عمق خالص آبیاري با سیستم قطره

  ).1385قیصري و همکاران، (محاسبه شد 
푫퐧 = 퐏퐚 × ∑ ((퐅퐂− 휽풊) × 퐃)퐧

퐢 ퟏ   )2(                          
ــاري  퐷کــه در آن؛  ســطح خــیس  P، (cm)عمــق خــالص آبی

 θ، (%)طوبت حجمی خاك در حد ظرفیـت زراعـی   ر FC، ( %)شده
ــاري   ــان آبی ــاك در زم ــی خ ــت حجم ــت ( (%)رطوب ــل از قرائ حاص

. هسـتند  (cm)عمق الیه  Dتعداد الیه و  nشماره الیه،  i، )تانسیومتر
متر و سانتی 20اي با توجه به فاصله نوارها برابر در روش آبیاري قطره

 100متر، سـطح خـیس شـده    سانتی 30در هر ردیف برابر  فاصله گیاه
-سـانتی  15ي دو الیه(الیه  2ها در این مطالعه تعداد الیه. درصد بود

در نظر گرفته شد که در وسط هر الیه یک ) مترسانتی 30متر تا عمق 
  .تانسیومتر قرار داشت

 از معادلـه  عمق ناخالص آبیاري نیز براساس مقدار راندمان آبیاري،
  . (Keller and Bliesner, 1990)تعیین شد  3
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푫퐠 = 퐃퐧×퐓퐫
퐄퐔
ퟏퟎퟎ

      )3(           
ضـریب تعـرق در    T، (cm)عمق ناخالص آبیـاري 퐷	آن؛  در که

بـا  . است(%) یکنواختی پخش آب آبیاري EUدوره اوج مصرف گیاه و 
توجه به تازه احداث بودن سیسـتم آبیـاري گلخانـه و کوچـک بـودن      

 100هاي آزمایشی، یکنواختی پخش آب آبیاري در این پژوهش کرت
  .درصد در نظر گرفته شد

استفاده شـد کـه بهتـرین    یا پر پر  1در این طرح از گل مریم دابل
عنوان گل شاخه بریده در ایران است و سـاقه مسـتقیم و   رقم کشت به
ه ملی پیازهاي مورد استفاده براي این پژوهش از ایستگا. محکمی دارد

براي این کار پیازهاي . تحقیقات گل و گیاهان زینتی کشور تهیه شدند
پیازهـاي  . تقریباً مشابه و هم اندازه تهیه و براي کشت آماده گردیدنـد 

متـر بـراي کاشـت انتخـاب     سـانتی  8-7و طـول   6-5درشت با قطر 
براي تولید گل مرغـوب بـه   . گرم بود 50وزن هر پیاز حدوداً . گردیدند
کارشناسان مربوطه در مرکز تحقیقات ورامین، از کودهاي اوره، توصیه 

NPK (20-20-20)    کـود اوره در  . و سکتوسترون آهـن اسـتفاده شـد
گرم در مترمربـع بـه    20روز پس از کاشت به مقدار  60و  35روزهاي 

به صورت سرك همراه بـا آبیـاري    کود کامل و آهن. زمین اضافه شد
بـراي  . رم در هـر مترمربـع اسـتفاده شـد    گ 5و  20ترتیب به میزان به

و  (Deltamethrin)مبارزه با تریپس و کنه تارتن از سـم دلتـامترین   
 .با غلظت یک در هزار استفاده شد (Amitraz)آمیتراز

داخل گلخانه، روي یک فـریم چـوبی بـه     A کالستشت تبخیر 
ـ تبخیر از تشت روزانـه انـدازه  . متر قرار داده شدسانتی 15ارتفاع  ري گی

در صورتی که مقدار تبخیر از تشت در یک دوره زمانی مشـخص  . شد
در همان دوره برابر خواهد ) ET0(تعرق مرجع  –تبخیر ،باشد Epبرابر 
  :بود با

 퐸푇 = 퐾 × 퐸    )4(                          
در تحقیقـات  ). 1383علیـزاده،  (ضریب تشت اسـت 퐾 که در آن 

اي، مقـدار آن بسـیار   در شرایط گلخانـه انجام شده روي ضریب تشت 
 Baille, 1994; Blanco and( سـت نزدیک بـه یـک بـه دسـت آمـده ا     

Folegatti, 2003; Fernandes et al., 2003; Mpusia, 2006 .(   ـین بـه هم
هـاي  تعرق مرجع داخل گلخانه بـا اسـتفاده از داده   -مقادیر تبخیردلیل 

ـ  نصب شده در داخل گلخان Aتبخیر تشت کالس  کـارگیري  هه و بـا ب
  .، محاسبه گردید)4(معادله

 -تعرق گیاه مرجع به تبخیر -از نسبت تبخیر (Kc) ضریب گیاهی
ریب گیاهی گل مریم بـر  بدین ترتیب ض. آمدتعرق واقعی گیاه بدست 

  .محاسبه شد) 5(اساس رابطه
ETc = Kc × ET0   )5(                          

ضـریب گیـاهی    Kcتعرق واقعـی گیـاه و    -تبخیر ETcکه در آن؛ 
 ).1387وزیري و همکاران، (هستند 

                                                             
1 . double 

 
 نتایج

  تغییرات رطوبت و پتانسیل آب خاك
مقـدار رطوبـت   . رطوبت خاك همواره در حد مطلـوبی حفـظ شـد   

حـد  . درصد حجمی بوده اسـت 6/15ي پژمردگی دائم حجمی در نقطه
درصد به دسـت   40مجاز رطوبتی  آستانه تنش با اعمال ضریب تخلیه

درصد حجمی، باید  26به بیان دیگر در رطوبت ).  MAD=40%(آمد 
گیـري  بـا نمونـه  . وجـود نیایـد  شد تا تنش رطوبتی بهآبیاري انجام می

) متريسانتی 40عمق (ها اك در ناحیه پایین توسعه ریشههفتگی از خ
ناحیه، ثابت بـود  و تعیین رطوبت با روش وزنی، همواره رطوبت در این 

توان اظهار داشت بـا  بنابراین می. و عمالً تغییر رطوبت صورت نگرفت
توجه به اعمال دقیق عمق آبیاري منطبق بـا نقصـان مجـاز رطـوبتی     

تغییرات پتانسـیل آب خـاك در دو    1 شکل. خاك، نفوذ عمقی رخ نداد
  .دهندمتري از سطح خاك را نشان میسانتی 23و  8عمق 
  
  (ETC) ق واقعی گل مریمتعر -تبخیر

تعرق واقعی گل مـریم در   -روند تغییرات روزانه تبخیر 2شکل در 
تعـرق گـل    -مجموع تبخیـر . تیمار آبیاري کامل نشان داده شده است

ــا  30ز مــریم ا ــاه  18اردیبهشــت ت ) روزه144دورة رشــد (1392مهرم
شرایط تعرق روزانه گیاه در این  -تبخیر. متر بدست آمدمیلی 350برابر

چنین، میـانگین  هم. دست آمدمتر بر روز بمیلی 1/3تا  8/1ه در محدود
-میلـی  1/2تعرق ماهانه گیاه در خرداد ماه به مقدار  –ترین تبخیر کم

-میـانگین بـیش  . ي رشد ابتدایی گیاه اتفاق افتادمتر در روز در مرحله
در روز  مترمیلی 9/2تعرق ماهانه گل مریم نیز به مقدار  -ترین تبخیر 

زمان با مرحله نمایان شدن سـنبله از میـان غـالف    در شهریور ماه هم
چنین مشـاهده شـد بـا کـاهش دمـا، از      هم. ها و آغاز گلدهی بودبرگ

تعرق گیاه  -که تبخیر طوريد بهشومیزان آب مصرفی گیاه کاسته می
تعـرق گـل    –مقـدار تبخیـر   . متر در روز رسیدمیلی 4/2در مهرماه به 

متر گزارش شـده  میلی 2/551در فضاي باز در کشور هندوستان مریم 
و  کریتو و همکاران بهتـرین کیفیـت  . (Halepyati et al, 1995)است 

متـر آب در  میلـی  300و  200کـارگیري  به عملکرد گل مریم را منوط
  .(Caballero et al, 1996) انداي، گزارش نمودهشرایط کشت گلخانه

که با استفاده تعرق مرجع داخل گلخانه  -مقادیر تبخیر 3شکل در 
ـ  ومحاسبه  4فرمول  و A هاي تشت تبخیر کالس از داده شـده  ه ارائ
  .است

-میلی 3/4رشد گیاه تعرق مرجع در طول فصل  –وسط تبخیر مت
  .دست آمدمتر در روز ب

  
  :ضرایب گیاهی گل مریم

هاي روزانه مربوط بـه میـزان آب مصـرفی    آوري دادهپس از جمع
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تعـرق مرجـع    -مریم کشت شده در گلخانه و داشتن مقدار تبخیـر گل 
ـ    -روزانه داخل گلخانه، با تقسیم نمودن مقدار تبخیر ه تعـرق گیـاهی ب

براي گل مـریم بـه دسـت    ) Kc(تعرق مرجع، ضرایب گیاهی  -تبخیر
ضریب گیاهی روزانه گل مریم را در طـول فصـل رشـد     4 شکل. آمد

ین مطلب است که با آغاز مرحلـه  شکل مذکور گویاي ا. دهدنشان می
  .میانی رشد گیاه، ضریب گیاهی به حداکثر مقدار خود رسیده است

  

  

  
  متري در طول دوره رشدسانتی 23 و 8 عمق دو آب خاك در پتانسیل تغییرات روزانه- 1شکل 

  

  
    گلخانه درکامل  یاريآب در تیمار مریم گل روزانه تعرق -تبخیر - 2شکل 
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  تعرق مرجع داخل گلخانه -تبخیر: 3شکل 

  

  
  ايدر کشت گلخانه مریم گل روزانه گیاهی ضرایب - 4شکل 

  
مقادیر ضرایب گیاهی ماهانـه گـل مـریم محاسـبه و      2در جدول 

گردد کـه  این گیاه، مشاهده می با توجه به تاریخ کاشت. اندآورده شده
تـرین  و بیش) 48/0(ماه ترین مقدار ضریب گیاهی مربوط به خردادکم

  .بوده است) 73/0(ماه مقدار آن مربوط به مهر

تعـرق واقعـی گیـاه گـل مـریم و       -براي مقایسه تبخیـر  5شکل 
طـور کـه در   همـان . تعرق مرجع داخل گلخانه رسم شده است -تبخیر

 -رود، همـواره مقـدار تبخیـر   شود و انتظـار مـی  می این شکل مشاهده
  .تعرق مرجع بوده است -تر از تبخیرتعرق واقعی گیاه کم

  
  تعرق ماهانه گیاه مرجع داخل گلخانه - اي و تبخیرتعرق واقعی گل مریم گلخانه -ضرایب گیاهی و تبخیر - 2جدول 

ET0 (mm/day) ETc (mm/day) ماه   ضریب گیاهی 
 خرداد  48/0 1/2 4/4
 تیر  49/0 3/2 7/4
 مرداد  53/0 5/2 6/4
 شهریور  69/0 9/2 3/4
 مهر  73/0 4/2 2/3
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  گلخانه داخل مرجعتعرق  - ریتبخ ،گل مریم یواقعتعرق  - ریتبخ-5شکل 

  
  نتیجه گیري

اردیبهشـت   30(تعرق گل مـریم از زمـان کشـت پیازهـا      -تبخیر
در گلخانـه و در دورة  ) 1392مهـر   18(هـا زمان برداشت گل تا) 1392
به بیان دیگر نیـاز آبـی   . متر بوده استمیلی 350روزه، برابر  144رشد 
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Abstract 
The main purpose of irrigation is to achieve an optimum amount of yield with an economical use of water 

according to the crop water requirement. An improved irrigation scheduling would lead to the reduction of the 
excess water use, and the enhancement of crop production. In order to develop a proper irrigation scheduling, 
actual crop water requirement must be determined .Accordingly, it was attempted to determine the water 
requirement of tuberose (Polianthes tuberose L.) irrigated by a drip irrigation system and grown in a glass 
greenhouse located in Varamin during 1392. In order to calculate the water requirement of the tuberose, a simple 
water balance method was applied. . Tensiometers were installed at two soil depths and were used to determine 
the time of irrigation events. Irrigation was applied at any time when the soil suction reached to 30 centibar. The 
Water requirement of Polianthes tuberose for a 144 day growing season (Jun. to Oct.) was found to be 350 mm. 
The average actual evapotranspiration of Polianthes tuberose was 2.5 mm/day. Based on the data collected from 
a Class A evaporation Pan located inside the greenhouse, the monthly crop coefficients for tuberose were 
between 0.5- 0.7.  

 
Keywords: Trickle irrigation, Tensiometer, Evapotranspiration, Evaporation pan, Irrigation 

management 
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