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  )۲۳/۳/۱۳۹۱ :رشيخ پذي ؛  تار۱۶/۹/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

  دهيكچ

 نيتـر  و مهـم ني منابع آب اولحي صحتيري و مد  يزير برنامه ي است و برا   ياري آب يهاستمي س ياحل طراح  مر نيتر از مهم  يكي ي آب ازيبرآورد ن 

ده ك دانـش يقاتيدر مزرعه تحق) ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۸( به مدت دو سال يشي آزماز،ي گشناهي گي آبازي ننييلذا به منظور تع .   است ي آب ازي ن نييقدم تع 

زمان .  متر استفاده شد   ۴/۱ متر و ارتفاع     ۲/۱ به قطر    ي آب الني ب متريسي منظور از سه ال    نيبد. ديگردرمانشاه اجرا   ك در   ي دانشگاه راز  رزيشاوك

 شـد رطوبـت در حـد        ي همـواره سـع    شي مدت آزمـا   ي و در ط   د،ش نيي تع IDRG صورت گرفته از دستگاه      يها با استفاده از قرائت    ياريآب

ـ  تي را به ظرف   كه بتواند رطوبت خا   ك محاسبه شد    يا هم به گونه   ياري بماند و عمق آب    يالوصول باق رطوبت سهل  سـپس بـا    .  برسـاند  ي زراع

-۱۳۸۹ و   ۱۳۸۹ -۱۳۸۸ در سـال     زي گشن ازي آب مورد ن   زاني آمده م  دست  به جيبراساس نتا .  محاسبه شد  رتعرقي آب تبخ  النياستفاده از معادله ب   

 ني محاسبه شد و ا    ثيمانت مرجع با استقاده از معادله پنمن      تعرق ري مدت تبخ  نيدر هم . دش برآورد   متريلي م ۶۴/۵۸۰ و ۵۸/۷۱۳ بي به ترت  ۱۳۹۰

  .دي برآورد گردمتريلي م۱۷/۵۳۰ سال دوم ي و برامتريلي م۵۸/۶۴۳ سال اول انجام پژوهش، يپارامتر برا
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  مقدمه

 و  ارداري افراشـته، شـ    يا بـا سـاقه    سالهكي ،يي دارو ياهيزگيگشن

 ۵۰ حـدود    شهيمتر و عمق ر    سانتي ۱۴۰ تا   ۲۰منشعب با ارتفاع    

هـا متنـاوب و بـه طـور         بـرگ .  از تيرة چتريـان اسـت      رمتيسانت

ـ  بر ي دارا ي فوقـان  يهـا  بوده و بـرگ    يا شانه  ي خطـ  يهـا يدگي

ب كـ  مر يترها آن به صورت چ    ي صورت اي دي سف يهاگل. هستند

 ي فندقـه و دو قـسمت      هـا وهيـ م. هـا قـرار دارنـد      شاخه يدر انتها 

  ).۱(هستند

وسط  د گشنيز داراي عادت رشدي نيمه محدود يعني ح   گياه

طـول  ). ۱۲(گياهان رشد محدود و گياهان رشد نامحدود است         

 روز كه در بسياري ازكشورها بـه عنـوان          ۱۲۰ تا   ۱۰۰دوره رشد 

گياهي بهاره و در برخي كشورهاي مديترانـه و جنـوب شـرقي             

گيـاهي اسـت    . شـود آسيا به صورت گياهي زمستانه كشت مـي       

 از يكــي زيگــشن. رويــدهــا مــي و در انــواع خــاكگرمادوســت

 در  چنـين   هـم  . با ارزش در هند اسـت      يي دارو اهاني گ نيتر مهم

ش رشـد   ك و مـرا   اي آس ،يزك مر ي اروپا ه،ي از روس  يسطح پهناور 

ـ ا). ۱(نـد كيم  اسـتان   يـي  دارو اهـان ي گ نيتـر  از عمـده   اهيـ  گ ني

 عيصـورت وسـ    از اسـتان بـه     ييهـا ه در بخش  كرمانشاه است   ك

ـ شت ا ك ارشناسان در خصوص  كه  ك يامساله. شوديشت م ك  ني

 در خـصوص    حيند عدم وجود اطالعات صـح     ا با آن مواجه   اهيگ

ـ  اجاتياحت نون ك آن در مراحـل مختلـف رشـد اسـت و تـا             ي آب

شور كـ  خـارج از     ي حتـ  اي خصوص در داخل و      ني در ا  يقيتحق

  صورت نگرفته است

 مورد نياز براي جبران تلفات تبخير تعرق گياهـان يـك            آب

ه براي  ك ييهاروش. شودمزرعه تحت كشت، نيازآبي ناميده مي     

 در دو گـروه     شـود يار برده م  ك به   اهاني گ ازي آب مورد ن   نيتخم

 و ميهـاي مـستق   روش: از نـد اه عبـارت  كـ  رنـد يگي قرار م  ياصل

  و كچـ وك بخش   مي مستق يهادر روش . هايههاي محاسب روش

 و تعرق در    ريرده و مقدار تبح   ك از مزرعه را مجزا      يانترل شده ك

ه در  كـ حـال آن  . شـود ي مـ  يريگ اندازه ماًيتق مس ي دوره زمان  كي

 اسـتفاده   ياهي وگ يمي از عوامل مختلف اقل    يا محاسبه يهاروش

 آب  ياهيـ  و تعرق پوشش گ    ري ارتباط آنها با تبخ    يشده و از رو   

 و  ميهاي مستق  از روش  يكي). ۷ (شودي زده م  ني تخم ازيمورد ن 

ـ  شتكـ هـاي    اسـتفاده از جعبـه     اهـان ي گ ي آب ازي ن نيي تع قيدق  اي

 اريال بـس ك بـه اشـ    مي قد اريهاي بس ه از زمان  ك باشدي م متريسيال

وفـور   روش به  نيا). ۶( مورد استفاده بوده است      ييساده و ابتدا  

 اهـان ي گ ازيـ  آب مـورد ن    نيـي  مختلف جهـت تع    نيقتوسط محق 

نون در مناطق مختلف    كه تا ك ييهايدر بررس . استفاده شده است  

ـ  ازي ن ري انجام گرفته است، مقاد    رانيا  ي زراعـ  اهـان ي بـراي گ   ي آب

 بـرآورد   متـر يليم۱۲۰۰ثرك تا حدا  ۲۰۰مناطق مختلف از حداقل     

 لهياران در همدان به وسـ     ك و هم  انهيزارع اب ). ۱۰( است   دهيگرد

 را  قنـد  چغنـدر    يش دار آب مـصرف    كـ  زه متريسيسه دستگاه ال  

، ۹۴۵۷ بيـ ترت  بـه  ۱۳۷۷و   ۱۳۷۶ ،۱۳۷۵ ،۱۳۷۳ يهـا   سال يبرا

 نيانگيــتــار بــا م كعــب در هك مترم۱۲۱۸۶ و ۱۳۷۴۳ ،۸۴۶۰

 و فــريشــهاب). ۴(ردنـد كتــار بــرآورد كعـب در ه ك مترم۱۰۹۶۲

ـ  ازيـ  ن زانيـ  در مـشهد م    ي مـشابه  قيـ  با انجام تحق   انيميرح  ي آب

، ۱۱۸۸ برابـر    بيـ  بـه ترت   ۷۸ و   ۷۷،  ۷۶ يهـا چغندر را در  سال    

 سه سـال را برابـر   نيانگي و م ريي اندازه گ  متريلي م ۱۰۹۲،  ۱۳۸۴

اران به منظـور    ك و هم  انيفتحعل). ۶( زدند ني تخم متريلي م ۱۲۲۱

اي با اسـتفاده از     برآورد مناسب و دقيق تبخيرتعرق خيار گلخانه      

ه كــردنــد ك پيــشنهاد ي مــدلي وزنــسمتريــروالكي دو ميهـا داده

 بيـ  چهار مرحله رشـد را بـه ترت        در رتعرقي تبخ ريمتوسط مقاد 

). ۹(نـد ك ي بـرآورد مـ    متـر يلي م ۰۶۱/۲ و   ۴۲۸/۳،  ۷۹/۱،  ۳۹۸/۰

 محاسـبه   ي بـرا  يوپياسا در ات  كاران در سواحل مل   ك و هم  يبوس

شت انجـام   كـ دار  شك زه متريسي سه ال  ي رو ازي پ ياهي گ بيضر

 چهار مرحلـه مختلـف      ي را برا  ي واقع رتعرقيدادند و مقدار تبخ   

 بيـ ترتبـه )  رشـد  يي و انتها  ياني توسعه، م  ،يي ابتدا همرحل(رشد  

 يدر پژوهش ). ۱۳( آوردند دست  به ۹/۵۳و  ۸/۱۴۴،  ۵/۱۴۰،  ۳/۵۱

اران كـ  و هم  سكي توسـط هنـدر    ۱۹۸۶ در سال    قايدر غرب آفر  

ـ  ال لهي برنج به وس   اهي گ تعرق ريتبخ  شـد و    يريـ گ انـدازه  متريسي

 در در روز،    متـر يلـ ي م ۳/۵مقدار آن بالفاصـله پـس از غرقـاب          

 دني در روز و از زمـان رســ متـر يلـ ي م۱/۷ يدهـ هنگـام خوشـه  

اران در  ك و هم  انهيزارع اب ). ۱۵(ست آمد د در روز به   متريليم۴/۱

 ي هواشناسـ  ستگاهي در ا  ري س ياهي گ بي و ضرا  ي آب ازي ن يپژوهش



  ... به روش)  Coriandrum sativum L. (زي گشني آبازي ننيي تع

۳  

 ۱۳۸۷ همدان در سال نايي سيشاورزي دانشگاه بوعلكده كدانش

 محـدوده   ش،ي آزمـا  جيابراسـاس نتـ   . مورد مطالعـه قـرار دادنـد      

ـ       ري س اهي گ رتعرقي تبخ راتييتغ  تـا   ۱/۰ ني در طول فصل رشـد ب

 رييگدار اندازه شك زه متريسي ال لهي در روز به وس    متريلي م ۲۲/۱

 ۵/۵۴۶امــل آب، معــادل ك ي فراهمــطي در شــراي آبــازيــن. شــد

/( مصرف آب   ييارآك و   متر يليم (WUE)2  گرم به ازاي هر )85

 در بلدست عمان    يقيدر تحق ). ۵(دش نيي تع رتعرقي تبخ لوگرميك

ـ  ازيـ  ن نيـي هـت تع   ج ي بـه مـدل    يابيبه منطور دست    اهـان ي گ ،ي آب

ـ از جملـه ا   .  قـرار گرفـت    ي مورد بررس  يمختلف  محـصوالت   ني

 روز دوره   ۱۵۶ آن در طـول      ي واقعـ  رتعـرق يه تبخ كـ  بود   زيگشن

اران در  كـ  با استفاده از روش ارائه شده توسط آلن و هم          شيرو

 ۱۶۲۱ منفـرد، معـادل      ياهيـ  گ بي بر اسـاس ضـر     و ۱۹۹۸سال  

 تعـرق   ريـ  تبخ زانيـ  پـژوهش م   نيادر  .  زده شد  ني تخم متريليم

ثر ماهانـه آن    ك در سـال و حـدا      متـر يلـ ي م ۱۷۷۸ برابر   زيمرجع ن 

 متريلي م ۸۴ زاني در ژوئن و حداقل آن به م       متريلي م ۲۰۸معادل  

ـ  ازين نيي مطالعه تع  نيهدف از ا  ). ۱۶(دشدر دسامبر برآورد      ي آب

ار دشك زه متريسي با استفاده از ال    ي آب الني به روش ب   زي گشن اهيگ

  .باشديرمانشاه مكبراي منطقه 

  

  ها و روشمواد

 در مزرعه   ۱۳۹۰-۱۳۸۹ و   ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در دو سال     قي تحق ني ا

 متر  ۱۳۱۹ با ارتفاع    ي دانشگاه راز  يشاورزكده  ك دانش يقاتيتحق

 ي شـرق  ۳۴° و ۲۱΄ و ي شـمال  ۴۷° و ۹΄ در مختصات  اياز سطح در  

 يتن دارا  دومار يمي اقل يبند منطقه بر اساس طبقه    نيا. انجام شد 

 در منطقـه    نهمتوسـط بـارش سـاال     .  سرد است  ك خش مهي ن مياقل

  بيـ  روزانه بترت  مميني و م  مميزك ما ي و متوسط دما   متريلي م ۴۴۶

 ي هواشناسـ  يپارامترهـا .  است گراد  سانتي  درجه    ۹/۵ و   ۴۶/۲۲

  . ارائه شده است۱ جدول در شيدر طول دوره آزما

 و  ۲/۱ار به قطر    دشك زه متريسي عدد ال  ۳ طرح   ني ا ي اجرا يبرا

بــا  ( ي فلــزمترهايسيــال.  متــر در نظــر گرفتــه شــد۴/۱ارتفــاع 

 آنها جهت   ي و خارج  يبوده و جداره داخل   ) متريلي م ۴ضخامت  

 يبنـد قي عـا  يدگي از پوسـ   يري از نشت آب و جلـوگ      يريجلوگ

 ۱۵ ارتفـاع    اف آنها ت  ك يشكشده بود و به منظور سهولت در زه       

 ممانعـت از شـسته      يس بـرا   و سپ  ختهي شن درشت ر   متريسانت

 قـرار   ي فلـز  ي صفحه تور  كي هي ال ني ا ي، رو كشدن ذرات خا  

ود كـ  مزرعه تـوأم بـا   ك حجم آن توسط خا   هيگاه بق گرفت و آن  

 خـاك   ييايمي و شـ   يكـ يزيخـواص ف  . دي پر گرد  يواني ح دهيپوس

بافـت خـاك    .   ارائه شده است    ۳و  ۲ جداول در   متريسيداخل ال 

 تيـ  آن در محـدوده ظرف      رطوبـت  زانيـ  بـوده و م    ي رسـ  يلتيس

 ۳/۱ و جرم مخصوص ظاهري آن       ي درصد وزن  ۲۴ خاك   يزراع

  . شديريگ عب اندازهك ممتريگرم بر سانت

 اسفند داخل  ۲۴ و   ۲۳ يها خي در تار  شي دو سال آزما   يدر ط 

) ۱۴( بوته در متر مربـع       ۵۰م  ك با ترا  زي گشن اهيمترگيسيهر سه ال  

 در هر دش آغاز اهيبردارشت شد و با شروع فصل رشد نمونه  ك

 راتييـ ش و تغ  كـ  زه ،ي بارندگ ،ياري عمق آب  ري مقاد يريوردگكر

ـ    از ثبـت و بـا اسـتفاده         ك خا ي رطوبت رهيذخ  آب،  الني معادلـه ب

اين روش، شامل بررسـي جريـان       . دش تعيين   ي واقع رتعرقيتبخ

آب ورودي و خروجي به محدوده توسعه ريشه گيـاه در طـول             

ــي  ــشخص م ــك دوره م ــدي ــدر ال. باش ــاريترهاميسي و ) I( آبي

، منابع آب ورودي به محدوده توسعه ريشه گيـاه و           )P(بارندگي

 جــزء منــابع زيـ ن) ET (ق تعــرريـ و تبخ) D(يشكــعمـق آب زه 

  .شوند محسوب مييخروج

ET = I + P – D ± ΔS ]۱                                          [  

يـر  به طور معمول، روش موازنه آب خاك مي تواند شـدت تبخ           

بـرآورد  ) اي يا ده روزه   هفته(هاي طوالني   تعرق را تنها، در دوره    

  ).۱۱(كند 

 يدرولوژيـ ه از نظـر ه    كـ  مترهايسيچنانچه معادله فوق در ال    

 هـستند اعمـال شـود جـز         ك از خا  يانترل شده كبخش مجزا و    

 آب  ي و محتـوا   ي تلفات نفوذ عمق   ،ياري آب ،ي بارندگ يپارامترها

ـ در ا . ظر است ن اجزا قابل صرف   ري سا كخا - انـدازه  قيـ  تحق ني

 توسـط دسـتگاه     ياريـ  قبـل از هـر آب      ك آب خـا   ي محتوا يريگ

)IDRG (   آب  ي محتـوا  قيـ  دق يريـ گ اندازه يانجام گرفت و برا 

) يمتـر ي سانت ۶۰ و ۴۰،  ۲۰(عمق    در سه  متريسي، هر سه ال   كخا

  .رطوبت مجهز شدند  سنجندهيتوسط سنسورها
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۴  

  ستگاه مورد مطالعهي در ايناس هواشي آمار ده روزه پارامترها.۱جدول

  سال   (%)يرطوبت نسب  )˚c(دما   )mm(بارش 

  

سرعت باد 

)m/s(  

ساعات 

  ممينيم  مميماکز  ممينيم  مميماکز  )hr (يآفتاب
  دهه

  

۴/۲  ۱/۱  ۳/۷  ۰/۱۸  ۲/۳  ۰/۸۲  ۰/۳۹  ۱ ۸۹-۹۰  

۰/۳  ۰/۳  ۱/۷  ۰/۲۱  ۵/۵  ۰/۷۲  ۰/۲۸  ۲   

۰/۱۱  ۶/۲  ۲/۴  ۰/۲۲  ۹/۴  ۰/۶۶  ۰/۲۰  ۳ 

۴/۸  ۷/۲  ۳/۵  ۰/۲۲  ۷/۸  ۰/۹۱  ۰/۴۰  ۴ 

۲/۲  ۱/۲  ۸/۶  ۰/۲۳  ۰/۸  ۰/۸۹  ۰/۳۹  ۵ 

۹/۱  ۳/۲  ۱/۵  ۰/۲۶  ۰/۱۱  ۰/۷۵  ۰/۳۸  ۶ 

۰ ۹/۱  ۰/۱۱  ۰/۳۱  ۰/۱۱  ۰/۶۳  ۰/۱۷  ۷ 

۰ ۶/۲  ۳/۸  ۰/۳۵  ۰/۱۴  ۰/۴۵  ۰/۱۲  ۸ 

۰ ۶/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۵  ۰/۱۴  ۰/۳۶  ۵/۹  ۹ 

۰ ۲/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۸  ۰/۱۶  ۰/۳۳  ۱/۹  ۱۰ 

  

۵/۲  ۴/۲  ۵/۵  ۰/۱۷  ۴/۴  ۰/۷۸  ۰/۴۰  ۱ ۸۸-۸۹  

۲/۱  ۶/۲  ۶/۷  ۰/۲۱  ۸/۵  ۰/۸۵  ۰/۳۹  ۲ 

۴/۲  ۴/۲  ۴/۷  ۰/۲۲  ۷/۵  ۰/۹۴  ۰/۴۲  ۳ 

۰/۴  ۳/۲  ۱/۸  ۰/۲۳  ۸/۷  ۰/۸۷  ۰/۳۸  ۴ 

۱/۴  ۳/۲  ۱/۷  ۰/۲۲  ۹/۷  ۰/۹۰  ۰/۴۵  ۵ 

۳/۰  ۵/۲  ۷/۴  ۰/۲۹  ۰/۱۲  ۰/۷۷  ۰/۲۶  ۶ 

۰ ۴/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۰  ۹/۹  ۰/۵۸  ۰/۱۵  ۷ 

۰ ۲/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۵  ۰/۱۴  ۰/۴۴  ۰/۱۲  ۸ 

۳/۰  ۳/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۸  ۰/۱۵  ۰/۴۱  ۰/۱۱  ۹ 

۰  ۲/۲  ۰/۱۱  ۰/۳۶  ۰/۱۵  ۰/۳۹  ۰/۱۱  ۱۰ 

۰ ۳/۲  ۰/۱۲  ۰/۴۰  ۰/۱۶  ۰/۲۸  ۳/۷  ۱۱ 

  

  

  )۸ و ۲( خاک ييايميات شي خصوص.۲جدول 

Cu  
mg/kg)(  

Zn  
mg/kg)(  

Fe  
(mg/kg) 

Mn  
(mg/kg) 

 پتاسيم قابل جذب  %کربن آلي  

p.p.m  

 فسفر قابل جذب

p.p.m  

۶/۱  ۴/۱  ۹/۱۱  ۸/۷  ۴/۱  ۰/۴۴۰  ۰/۲۶  

  

  )۸ و ۲( خاک يکيزيات في خصوص.۳جدول 

  (%)رس  (%)لت يس  (%)شن   )gr/cm3 (مخصوص ظاهري وزن  بافت خاك

  ۰/۵۴  ۳/۴۲  ۷/۳  ۳/۱ ي سيلتي رس

  



  ... به روش)  Coriandrum sativum L. (زي گشني آبازي ننيي تع

۵  

 طوبـت  مربوط بـه درجـات مختلـف ر        راتيي حذف اثر تغ   يبرا

حـد   (ممي رطوبت اپتـ   طي در شرا  ك خا ي زراع لي پروف دي با كخا

 در تمام مدت    قي تحق نيلذا در ا  ). ۳ (رديقرار گ ) ي زراع تيظرف

ه كـ  گـردد   مي تنظـ  ي بـه گونـه ا     ياريـ  شد زمان و حجم آب     يسع

متـر  ك) FC (ي زراعـ  تيـ  درصـد حـد ظرف     ۷۰ از   كرطوبت خا 

 خـارج   يفآب اضـا  .  مواجه نشود  ي با تنش رطوبت   اهينگردد تا گ  

 بـه   ينـ يرزمي ز يهـا ه با استفاده از لولـه     ك زي ن مترهايسيشده از ال  

ـ  مجـاور ال   ي دسترسـ  كداخل مخازن موجود در اتاقـ       مترهايسي

  . شديريگ شده بود توسط ظرف مدرج اندازههيتخل

 تعـرق   ريـ  محاسـبه تبخ   يه بـرا  ك ي مختلف يها  روش اني م از

بـه عنـوان    ) ۲رابطه  ( فائو   ثيمرجع وجود دارد روش پنمن مانت     

 نيبردتراركـ  و پر  ني از شـناخته شـده تـر       يكـ يروش استاندارد   

 و  ك منـاطق خـش    ي روش بـرا   نيا.  شود ي محسوب م  ها  روش

ـ  شده است لذا در ا     هي توص ابي فار ري غ ك خش مهين  پـژوهش   ني

  : تعرق مرجع استفاده شده استري تبخنيي تعي روش برانياز ا

  
/ ( ) ( )

( / )

n s aR G e e
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]۲[  

 در متــريلــيم( مرجــع اهيــ و تعــرق گريــتبخ: ETo در آن، هكــ

مگا ژول بـر     (ياهيلص در سطح پوشش گ    تابش خا : Rn،)روز

 ي متـر  ۲ هـوا در ارتفـاع       يمتوسـط دمـا   : T،)مترمربع بـر روز   

متر بر   (ي متر ۲سرعت باد در ارتفاع     : U2،  )گراد  سانتيدرجه  (

 لـو يك (ي متـر ۲مبـود فـشار بخـار در ارتفـاع          ك: ea-ed،  )هيثان

ال بر درجـه    ك پاس لويك( فشار بخار    ي منحن بيش :Δ،  )الكپاس

ال بـر درجـه     ك پاسـ  لـو يك (ي رطـوبت  بيضـر : γ،  )ادگـر   سانتي

مگا ژول برمترمربع    (كشار گرما به داخل خا    : G،  )گراد  سانتي

  .است) بر روز

  

   و بحثجينتا

ه كـ نند ك ي عمل م هي فرض نيش دار براساس ا   ك زه مترهاييسيال

ـ  شـود و لـذا جر      ي داده م  اهي گ ازي از ن  شيآب ب   در  ي خروجـ  اني

ـ بر ا . گرددي م رييگ اندازه ترميسيف ال ك شده در    جاديحفره ا   ني

ــاس آب موردن ــاس ــ گازي ــل آب  اهي ــل تفاض ــارت از حاص    عب

در ). ۶( اسـت    ي به اضـافه بارنـدگ     ي خروج انيداده شده و جر   

ـ اشت و طول هر     ك خي، تار ۴ جدول  اهيـ  از مراحـل رشـد گ      كي

.  ارائه شده است۹۰-۸۹ و ۸۹-۸۸شت  ك دو سال    ي در ط  زيگشن

  ه،يـ  اول يمتوسـط طـول دوره هـا       آمـده    دست  به جيبر اساس نتا  

 بيـ شت به ترت  ك رشد در طول دو سال       يي و انتها  يانيتوسعه، م 

  . آمده استدست به روز ۱۰۹ و ۱۲، ۲۳، ۴۱ ، ۳۵

 بـا   زي تعـرق گـشن    ريـ  تبخ ياريـ  دور آب  ي پژوهش برا  نيدر ا 

 موجود  متريسي از سه ال   كي هر   ي آب برا  النياستفاده از معادله ب   

ــيتع ــ گردني ــ و مدي ــ انيانگي ــادني ــدازه گري مق ــ ان    شــده، يري

هاي مختلف رشد محاسبه و در       براي دهه  ش،ي دو سال آزما   يط

 مرجع  عرق ت ري دهه ها تبخ   ني ا يبرا.  آورده شده است   ۵ جدول

  . دي فائو محاسبه گردثي به روش پنمن مانتزين

 يه در سـال زراعـ     كـ  دهـد    ي نشان م  ۵ جدول   جي نتا يبررس

ثر و  كحـدا .  متر است  يلي م ۵۸/۷۱۳ برابر   ي آب ازي  ن  ۱۳۸۸-۱۳۸۹

 ريـ  بوده است و تبخ    ۹و   ۱ يها در دهه  بيترت به ي آب ازيحداقل ن 

 ي بـرا ي آبازين.  داردي مطابق انتظار روند صعود زي مرجع ن  تعرق

در . د شـ  بـرآورد متريلي م۵۸۰/ ۶۴زي ن۱۳۹۰-۱۳۸۹ يسال زراع 

 دسـت   بـه  متريلي م ۱۱/۶۴۷ معادل   زي مدت متوسط دوساله ن    نيا

متـر  ك) ۱۶(دسـت آمـده در عمـان     بهجي با نتاسهير مقاه د كآمد  

 دو  ني ا ني موجود ب  يمي اختالف با توجه به تفاوت اقل      نياست ا 

. ستيـ  در عمـان دور از ذهـن ن        شتريمنطقه و طول دوره رشد ب     

 و  ۱ ي در دهه هـا    بي به ترت  ي آب ازينثر و حداقل    ك حدا چنين  هم

ـ  ازيـ  باال بودن ن   لي از دال  يكي.  شد ديده ۸ -۱۳۸۸ر سـال     د ي آب

 ي نـسب  شي سال و افـزا    ني بودن دوره رشد در ا     تريطوالن ۱۳۸۹

 بـودن آن    كوچـ ك و   اهيـ م گ ك رشد   ليبه دل .  متوسط است  يدما

ـ  ازيـ  از تعرق بوده و لذا در دهـه اول ن          شتري ب ريسهم تبخ   از  ي آب

 با توسعه انـدام     ۹و   ۸،  ۷ يهادر دهه . متر است ك گري د هايدهه

 و سـپس در     افتـه ي شيها تعـرق افـزا    ردن دانه ك و پر  اهي گ ييهوا

ـ        اهي گ تياهش فعال كهاي آخر با    دهه  آن  ي مجـدداً تعـرق و در پ

ت زود هنگام محصول    ـــبرداش لي اما به دل   شوديم م ك ي آب ازين

  ت دادنــري از دسـجلوگي براي املكدن ـ شكـل از خشــقب
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۶  

  زياه گشنيک از مراحل رشد گيخ کاشت و طول هر يتار. ۴جدول 

  کل  خ برداشتيتار  ييدوره انتها  يانيدوره م  دوره توسعه  ه رشديدوره اول  خ کاشتيارت  سال

۸۸-۸۹  ۳۰  ۴۷  ۲۴  ۱۳  ۱۱۲  

  
 ۲۳ اسفند تا ۲۳از    اسفند۲۳

  نيفرورد

ن ي فرورد۲۳از 

   خرداد۸تا

 خرداد تا ۸از 

  ري ت۱

 ۱۳ر تا ي ت۱از 

  ريت

  ري ت۱۳
  

  ۱۰۶  ري ت۷  ۱۰  ۲۱  ۳۵  ۴۰   اسفند۲۴  ۸۹-۹۰

    
 ۳اسفند تا  ۲۳از 

  بهشتيارد

بهشت ي ارد۳از 

   خرداد۸تا 

 خرداد تا ۸از 

   خرداد۲۸

 خرداد ۲۸از 

  ري ت۷تا 
    

 ۱۰۹  ۱۲ ۲۳  ۴۱ ۳۵  متوسط دوساله

  

  )متر در ده روزميلي ( ۹۰-۸۹ و۸۹-۸۸ مقادير ده روزه تبخير و تعرق مرجع و گياه گشنيز در طي دو سال .۵جدول 

  همتوسط دو سال   ۸۹-۹۰   ۸۸-۸۹
  دهه

ETC  ETO ETC  ETO ETC  ETO 

۱  ۶/۱۸ ۳/۳۳ ۰/۱۷ ۰/۲۸ ۷/۳۰ ۸/۱۷ 

۲  ۸/۲۷ ۹/۴۰ ۱/۲۷ ۹/۴۲ ۹/۴۱ ۴/۲۷ 

۳  ۷/۲۴ ۳/۴۰ ۵/۲۶ ۵/۴۱ ۹/۴۰ ۶/۲۵ 

۴  ۶/۴۰ ۸/۴۵ ۹/۳۴  ۴/۴۲ ۱/۴۴ ۸/۳۷ 

۵  ۶/۴۴ ۹/۳۹ ۸/۴۱ ۷/۳۶ ۳/۳۸ ۲/۴۳ 

۶  ۷/۷۵ ۲/۵۴ ۴/۶۲ ۰/۴۵ ۶/۴۹ ۰/۶۹ 

۷  ۴/۹۲ ۸/۷۰ ۰/۸۵ ۱/۶۲ ۵/۶۶ ۷/۸۸ 

۸  ۱/۱۱۱ ۷/۸۰  ۷/۱۰۳ ۰/۷۵ ۸/۷۷ ۴/۱۰۷ 

۹  ۵/۱۲۶ ۵/۹۳ ۹/۹۹ ۶/۷۵ ۶/۸۴ ۲/۱۱۳ 

۱۰  ۰/۱۰۶ ۲/۸۸ ۴/۸۲ ۹/۸۰ ۶/۸۴ ۲/۹۴ 

۱۱  ۷/۴۵ ۱/۵۶ ۰/۰ ۰/۰ ۱/۵۶ ۷/۴۵ 

 ۹/۵۸۶ ۱/۶۴۷ ۲/۵۳۰ ۶/۵۸۰ ۶/۶۴۳ ۶/۷۱۳  مجموع

  

 ۲،  ۱الكاشدر  . وتاه بود ك دوره   نيها طول ا  روغن و اسانس دانه   

 مرجع بـراي    رتعرقي و تبخ  زي گشن ي آب ازي ن راتيي تغ  روند زي ن ۳و

 از دو سـال آورده      يبـ يكروزهاي مختلف رشد در هر سال و تر       

ثر و  ك حـدا  هكـ  دهـد ي نشان م  ۱ لكش جي نتا يبررس. شده است 

 و  ۷۶/۱۲ بي به ترت  ۱۳۸۹-۱۳۸۸ ي درسال زراع  ي آب ازيحداقل ن 

 ۱۴/۲ و ۹۷/۱۰ مرجـع برابـر      اهي در روز و براي گ     متريلي م ۶۶/۱

-۱۳۸۹ (شي سـال دوم آزمـا     يبـرا .  باشـد  ي در روز مـ    متريليم

 در  متـر يلي م ۶۳/۱ و   ۲۲/۱۱ ي آب ازي ن ي اعداد برا  نيهم ا ) ۱۳۹۰

 در روز حاصـل     متـر  يلي م ۱۸/۱ و   ۷۸/۹ مرجع   اهي گ يروز و برا  

 تـن در    ۷۲/۲ معـادل    ۱۳۹۰-۱۳۸۹رد در سـال     ك عمل زانيم. شد

 دسـت   بهتار  ك ه  تن در  ۱/۳حدود  ۱۳۸۹-۱۳۸۸تار و در سال     كه

  .آمد



  ... به روش)  Coriandrum sativum L. (زي گشني آبازي ننيي تع

۷  

 

  ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ يز در دوره رشد در سال زراعي گشنياز آبير و تعرق مرجع و نيرات تبخيي نمودار تغ.۱شکل

  

  

  ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ يز در دوره رشد در سال زراعي گشنياز آبير و تعرق مرجع و نيرات تبخيي نمودار تغ. ۲شکل

  

  
  ز در دوره رشدي گشنياز آبيرجع و نر و تعرق ميرات تبخيينمودار دو ساله تغ .۳شکل
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۸  

 نمودارها  راتييشود روند تغ  ي م دهيها د لك ش يچنانچه در تمام  

ـ ETo دوره رشـد  انيه در آغاز و پاك است بي ترت نيبد  از شي ب

ETc          شـاخص سـطح     شي بوده اما در اواسط دوره رشد بـا افـزا 

 شي افـزا  ETc اه،يـ  گ يكيولـوژ يزي ف يهـا تي فعال شيبرگ و افزا  

ـ    يافـزا . شودي م شتري ب ETo مقدار آن از      و افتهي  نيش اخـتالف ب

 تعـرق مرجـع در طـول        ريـ  و تبخ  زي گشن اهي گ رتعرقي تبخ ريمقاد

  . دوره داردني در اي آبازي نشيدوره رشد نشان از افزا

  

  يريگجهينت

ـ  ال هـاي شيه از آزمـا   كـ  يجي نتا براساس  در دو سـال     يمتريسي

ـ  ازيـ  حاصـل شـد، ن     ۱۳۹۰ -۱۳۸۹ و   ۱۳۸۹ -۱۳۸۸ يزراع  ي آب

ـ        شي در طول دوره رو    زيگشن  و  ۹۹/۱۱ ني آن به طـور متوسـط ب

 ريـ  دوره تبخ  نيه در همـ   كـ  ستيـ  در حال  ني بود ا  متريلي م ۶۵/۱

ـ  ليتعرق پتانس  اعمـال  .  اسـت  رييـ  متغ متـر يلـ ي م ۷/۱ و   ۷/۹ ني ب

 ازيـ  منتج به بـرآورد آب مـورد ن        مترهايسي آب در ال   الني ب معادله

 در سـال  بيـ  بـه ترت متريلي م۶۴/۵۸۰ و۹۵/۷۲۲ زاني به م  زيگشن

 و تعـرق    ريـ  دوره تبخ  نيدر ا . دش ۱۳۹۰-۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸-۱۳۸۹
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Abstract 
The estimation of crop water requirement is one the most important stages for designing different irrigation systems, 
programming and corrected management of water resources. Therefore, to determine the water requirement for 
Coriandrum sativum L. a study was conducted in College of Agriculture Research Farm at Razi University in the city of 
Kermanshah during two years, 2010 and 2011. For this purpose, three water balance drainable lysimeters with the 
diameter of 1.20m and height of 1.40 m were used. During the investigation, the irrigation was determined by using 
data logger equipment of (IDRG). The soil humidity was determined in the field capacity condition. The 
evapotranspiration was calculated using water balance equation. Finally, the Coriandrum sativum L. water requirement 
was determined to be 722.95 and 580.64mm for years 1388-1389 and 1389-1390, respectively. Meanwhile, the 
potential evapotranspiration using the Penman Monteith equation was calculated to be 643.58 and 530.17mm for the 
first and second year of investigation, respectively.   
 
 
 
 
 
Keywords: Drianable lysimeter, Kermanshah, Penman Monteith Fao equation, Water balance equation. 
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