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 چکیده 

های مناسب در هر مقطع از زمان نسبت به مسائل و مشکالت پیچیده آب، به منظور برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیم

از لوازم اولیه تعیین دقیق زمان آبیاری  ترین قدم تعیین نیاز آبی گیاه است. تخمین دقیق تبخیرتعرق گیاهان زراعی یکیاولین و مهم

ای پایه برای تعیین نیاز ، به عنوان دادهدر دشت اردبیل  گیری نیاز آبی گیاه مرجع چمنباشد. هدف از این تحقیق اندازهگیاهان می

متر در منطقه سردسیر سیالی 3تعرق روزانه گیاه مرجع چمن با استفاده از باشد. در این تحقیق تبخیرآبی سایر گیاهان زراعی می

در مزرعه تحقیقاتی هانگار دانشگاه  متر ارتفاع،سانتی 90متر قطر و سانتی 58به ابعاد  مترگیری شد. ابتدا سه عدد الیسیاردبیل اندازه

اطراف  مترها وروی سطح خاک الیسی ،1394تیر ماه  29، در تاریخ سازیپس از آماده شد.نصب  محقق اردبیلی در کنار همدیگر

گیری مقادیر رطوبت خاک در اعماق مختلف و حجم آب زهکش شده، شامل اندازهبرداری داده آنها گیاه چمن کشت و آبیاری گردید.

. مقادیر پارامترهای انجام گرفت 18و  10(، به صورت روزانه و در هر روز در ساعات 1394ماه )مرداد، شهریور و مهر سال  3به مدت 

جهت استخراج مترها اعمال گردید. روزه روی الیسی 3مورد نظر از ایستگاه سینوپتیک اردبیل اخذ شد. دور آبیاری  اقلیمی برای دوره

نتایج نشان داد که حجم آب زهکش شده در طول دوره مورد نظر دارای مقادیر تبخیر تعرق روزانه از معادله بیالن آب استفاده شد. 

متر شدند مقدار آب زهکش شده افزایش قابل که آب آبیاری و بارندگی همزمان وارد الیسیباشد و در روزهایی تغییرات زیاد می

میلیمتر  12/655لیتر در کل دوره رشد بوده است که معادل  173متر ای نشان داد. کل آب آبیاری داده شده به هر الیسیمالحظه

متر شامل آب آبیاری و بارندگی آب وارد شده به هر الیسیهای انجام شده، کل حجم گیریباشد. بر اساس اندازهارتفاع آب می

درصد آن از محیط  9/37متر باشد. از کل حجم آب وارد شده به الیسیمتر ارتفاع آب میمیلی 32/750لیتر، که معادل  14/198

+ میلیمتر 30تا  -30امتر بین های سه روزه نشان داد که این پاری گیاه خارج شده است. تغییرات ذخیره رطوبتی خاک در دورهریشه

و  488/7، 925/6به ترتیب  3و 2، 1مترهای میانگین تبخیرتعرق طول دوره رشد برای الیسیباشد. در هر دوره دارای نوسان می

تعرق تبخیردر مرحله سوم رشد )مرحله میانی( اتفاق افتاد. مقادیر میانگین تبخیرتعرق دست آمد. حداکثر متر در روز بهمیلی 997/5

متر در روز محاسبه شد. نتایج نشان میلی 024/7و  528/11، 001/9به ترتیب  3و  2، 1مترهای در مرحله سوم رشد برای الیسی

 باشد.قابل قبول می خشک و سرددست آمده برای یک منطقه به تبخیرتعرقداد که اعداد

 

  ذخیره رطوبتیگیاه چمن، بیالن آب، زهکشی، نیاز آبی، دوره رشد،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه 1-1

، 1باشد )دورنبوس و کسامتخمین دقیق تبخیرتعرق گیاهان زراعی یکی از لوازم اولیه تعیین دقیق زمان آبیاری گیاهان می

 . درککندیعمل م شهیاز خاک به ر ییبه عنوان حامل مواد غذا نیضروری است. همچن اهانیآب برای همه گ(. 1979

 ،یکیزیف ندهاییشناخت فرآ. باشدیثر مؤم ارییآب تیریمد دیکل نیترمهم شه،یجذب آب توسط ر ندیاز فرآ یحیصح

تژی کارآمدتر ابه سوی توسعه استر یگام اساس کی ،دارند ریثأت شهیروی جذب ر بر حاکم در خاک که یکیولوژیو ب ییایمیش

 جهینت با آب، غالباً افتهیاست. حرکت آب در خاک و مواد انتقال  شهیمنطقه ر تیریمد جهتدر ستیز طیو سازگار با مح

 )زارع و باشدیم نیاکثر محقق دیکأمورد ت اه،یگ شهینحوه جذب آب توسط ر یاست. لذا بررس اهانیگ شهیرفتار ر میمستق

 (.1392همکاران، 

است  گرفتهقرار نیمورد توجه محقق یبه تازگ رسدیاست که به نظر م کردییرو شه،یر ستمیو س اهیعملکرد گ نیارتباط ب

 ییتوانا ریثأت تحت نشده است. لذا عملکرد عیتوز کسانیبه طور  ییخاک، آب و مواد غذا لی(. در پروف2001 ،2و براون نچی)ل

 هاییژگیو ریثأت تحت شهیتوسعه ر گر،یاست. از سوی د شهیاز منطقه توسعه ر ییدر جذب آب و مواد غذا شهیر ستمیس

، 3باشد )لمنیخاک م یکیولوژیبو ییایمیش ،یکیزیف اتیمانند آب و هوا و خصوص یطیو عوامل مح یاهیهای گگونه

، 4سانچز و همکاران زیاست )روئ اهیبرای گ یاتیشده است که آب به عنوان عامل ح رفتهیاصل پذ نیا ،ی(.به طور کل2003

 (.4199 ،5و گرین رسی)کلو باشدیم اهیبرای گ یاتیح آب، خون گر،ید انی(. به ب2005

به  دنیرس وی دههای کوداست بلکه جهت برنامه دیمف هاارییآب مینه تنها برای تنظ اهان،یاز مراحل مختلف رشد گ یآگاه

را  ینقش اساس ،یاتیح اندام کیها به عنوان شهیر ،یاهیهای مختلف گاندام انیمهم و ضروری است. در م داریکشاورزی پا

 خصوصاً ،ییهای هوابا اندام آن تعامل یو چگونگ شهیر ستمیاز س حیدرک صح نی. بنابراکنندیبازی م اهیدر رشد و توسعه گ

  (.2000 ،6السیالزم و ضروری است )تورچ ،یکم آب طیدر شرا

                                                 
1 Doorenbos & Kassam  

2- Lynch&Brown 

3  - Lehmann 

4-Ruiz-Sanchez et al. 

5- Clothier&Green 

6-Torrecillasa 



 

4 

 

رشد  یآب درخاک از عوامل اصل تیموجود نایبنابر. کندیاز خاک جذب م هاشهیر قیخود را از طر ازیآب مورد ن اهیگ

و  ریینفوذپذ، شدن فشرده تیقابل، مقاومت ، رییخم، دارییخاک مانند پا اتیاز خصوص ارییبس نیبراه است. عالو اهیگ

آن دارد. رطوبت خاک بر مقدار هوای موجود در خاک و تبادل گازها در آن  آببه مقدار یعبورو مرور در خاک بستگ تیقابل

 از مقدار رطوبت آن است. یتابع زیخاک ن ییایمیهای شکنشواخاک و  زیر موجودات تیمؤثر است. فعال زین

 لیسآب در خاک را پتان ییایمیشو کیزیف تیوضع ایو حالت  مقدار آب موجود در هر واحد جرم خاک را رطوبت خاک

آب در  لیآب در خاک وجود دارد، اما پتانس مقدار است که چه نیا یکننده انیواقع مقدار رطوبت تنها ب . درندیآن گو

آب در  لیپتانس ءاجزا نیتراز مهم یکیرطوبت چگونه است. مثالً  توسط که توان انجام کار کندیم فیخاک برای ما توص

ای داری شده و چگونه از نقطهدر خاک نگه ییرویآب با چه ن شودیم که توسط آن مشخص است آن کیماتر لیخاک پتانس

بوده و  گریدکی خاک وابسته به لیتوجه داشت که رطوبت و پتانس دیقابل جابجا شدن است. البته با گرید ینقطه به

 (.1378)شمسایی،  خاک است برداری ازو بهره ارییآب تیریازابزارهای مهم درمد یکیها آن یرابطه ییشناسا

 ییهای غذامحلول در که طوریبه باشندیم شهیرشد ر یرطوبت خاک هر دو از عوامل محدود کننده شیکاهش و افزا

 یهیموجب تخل ادیدر خاک، رطوبت ز اما سازدیوارد نم اهیبه گ یانیز میطور مستقشده مشاهده شده است آب به هیتهو

را به دنبال دارد. کاهش رطوبت، رشد  هاشهیاز ر ارییبس مرگ حاصله ژنیاز هوا شده و کمبود اکس اینهییمو ریفضاهای غ

 رسدیبه نظر م نیاندک است. چن اریبس ایصفر  شه،یرشد ر زانیم میدا یپژمردگ حدررا متوقف ساخته و احتماالً د شهیر

 یهنگام که مشاهده شده استطوریاست. به گرید هایهیرطوبت در ال لیاز خاک، مستقل از پتانس هیالر در ه شهیکه رشد ر

وجود  هب ریییگونه تغ چیه خاک نیریز یهیال هایشهیدر رشد ر کندیم دایپ لیخاک تقل یسطح یهیال هایشهیر که رشد

 ارییاز آبها پس آن یرفته و رشد دوباره خواب به شیکم و ب هاشهیر گرددیرطوبت موجب م ادی. ظاهراً تنش زدیآینم

نفوذ  یعامل محدود کننده شودیم سیکه با باران خ یخاک عمق کاری،مید طیخشک و در شرا یمجدد کند شود. در نواح

 زیآن در جذب مواد ن ییای شدن و کاهش تواناشده بلکه باعث چوب پنبه شهیر رشد است. کمبود آب نه تنها مانع شهیر

 ای ارییآبروز پس از نیجذب آب را تا چند ییتوانا ردیقرار بگ یدر معرض خشک اهیگر عمل، اگ نیا یجهینت. درگرددیم

  (.1378 ،ییخواهد شد )شمسا زینخواهد داشت. کمبود رطوبت موجب کاهش محصول ن یبارندگ
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 میساوی تقسمبخش  4به  هاشهیر یکه اگر عمق توسعه شودیفرض م نیچن ارییآب هایزییردر برنامه یاز نظر عمل

 ،یچهارم دوم کی یهیدرصد در ال 30 ،یچهارم سطح کی یهیدر ال اهیگ هایشهیدرصد ر 40حدود ،1-1طبق شکل  ،شود

 هیال 4 نیگسترش دارند. لذا جذب آب ازا یچهارم آخرکی یهیدرصد در ال 10و  یچهارم سوم کی یهیدرصد در ال 20

کاربرد آن  ونبوده  تیفرض چندان دور از واقع نیود. اخواهد ب 10و  20، 30، 40به نسبت  شهیمتناسب با گسترش ر زین

  .باشدیم دیمف ارییآبهای برنامه میدر تنظ

ی عمیق ی کوتاه نسبت به گیاهان با ریشهزمان و مقدار آبیاری به خروج آب توسط ریشه بستگی دارد. گیاهان با ریشه

ی گیاه در مقایسه با خاک خشک، یک خاک مرطوب، ریشهی شرایط در به آبیاری مکرر احتیاج دارند. با ثابت بودن همه

گردد. این بدان دلیل است که نماید. بر این اساس بیشترین آب مصرفی گیاه از سطح خاک جذب میآب بیشتری جذب می

 (. 1970، 1یابند )مولز و رمسونهای بیشتری در نزدیک سطح خاک تجمع میغالباً به صورت نرمال ریشه

 متر الیسی 2-1

ر آن وجود دای از خاک است که امکان اعمال معادله بیالن متر از نظر هیدرولوژی بخش مجزا و کنترل شدهالیسی

بر اساس رابطه  متر تبخیرتعرق واقعی با استفاده از اصل بیالن جرمی آب در یک حجم کنترل شده از خاکدارد. در الیسی

 زیر بدست می آید:  

(1-1                    )        )( ifrzD    جریان ورودی –جریان خروجی S 

 
  اهیگ هایشهیتوسط ر خاک جذب رطوبت یچگونگ 1-1شکل 

 

                                                 
1- Molz& Remson 



 

6 

 

....( به (، جریان ورودی و خروجی مقدار حجم آبی است که در یک مدت زمان معین )ساعتی، روزانه، هفتگی و 1در رابطه )

تغییر رطوبت در حجم کنترل شده خاک در طی دوره زمانی  Sگردد. همچنین حجمی از خاک وارد یا از آن خارج می

مشخص،
rzD،عمق توسعه ریشه هاf رطوبت حجمی خاک در انتهای دوره مورد نظر وi  رطوبت حجمی خاک در ابتدای

 دوره مورد نظر می باشند.

( عواملی که ممکن است بر مقادیر جریان ورودی و خروجی تاثیر بگذارند نشان داده شده است. در این شکل 2-1در شکل)

 :  (1392زاده و رئوف، )رسول پارامترهای ورودی و خروجی عبارتند از

(1-2                             )                GWLISFIPI  جریان ورودی 

جریان زیر  LI(،   mmجریان سطحی ورودی به سطح خاک ) SFI(،mmبارندگی ) P(،mmآبیاری ) Iکه در آن

 ( می باشند. mmآب زیرزمینی ورودی ) GW( وmmسطحی ورودی به خاک )

(3-1                                        )DPLRLOROETc جریان خروجی 

جریان آب زیر سطحی  LO(،mmرواناب سطحی خروجی ) RO(،mmگیاه مورد نظر )تبخیرتعرق  cETکه در آن

گردد در باشند. همانطور که مالحظه می( میmmآب نفوذ عمقی شده ) DP( وmmنیاز آبشوئی ) LR(،mmخروجی )

 را بدست آورد. تبخیرتعرقتوان این معادالت تمام عناصر دارای بعد طول بوده و از روی آن می

(4-1      ) )( ifrzc DDPLRLOROGWLISFIPIET   

 
 نمایی از حجم کنترل شده و جریانات ورودی به آن و خروجی از آن  2-1شکل 
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در آن حذف  LOو  SFI ،LIمتر از نظر هیدرولوژی بخش مجزا و کنترل شده ای از خاک است که پارامتر های الیسی

، I ،Pنیز یا قابل اندازه گیری بوده و یا حذف می شوند. بنابراین با اندازه گیری  DPو  GW ،RO،LRشده و 
rzD

با  تبخیرتعرقرا به دست آورد. به عبارت دیگر در این تحقیق برای اندازه گیری  cETمی توان  iو  f)عمق خاک(، 

( استفاده 5( می شود از رابطه ساده شده )4ایجاد شرایط تحت کنترل که منجر به حذف برخی از مولفه های معادله کلی )

 شود:  گیری میزهشده و مولفه های آن اندا

(5-1                                                ) )( ifrzc DDPPIET   

 شود شامل موارد زیر است:پارامتر هایی که در هر دوره زمانی اندازه گیری می (5با توجه به رابطه )

 (Iمقدار آب آبیاری) -

 (Pبارندگی) -

 ( در ابتدا و انتهای هر دوره زمانیf( و نهایی)iرطوبت اولیه) -

 (DPمتر)مقدار آب خروجی از زهکش الیسی -

متر برای تعیین مقدار )اندازه گیری عمق الیسی -
rzD  .که در کل دوره ثابت است ) 

 متر اضافه می شود. مقدار آب آبیاری در هر دوره به صورت حجمی )حجم معینی( اندازه گیری شده و به الیسی

گردد، در صورت نبود بارش ( استفاده می5گیری شده و در معادله )میزان بارندگی در هر روز با استفاده از باران سنج اندازه

  شود.در نظر گرفته می ( برابر صفر5در یک روز مقدار بارش در رابطه )

 های تبخیرتعرق پتانسیل مدل 3-1

های بیالن آبی می باشد ترین بخشدر مقایسه با پارامترهایی مانند بارندگی و آبیاری، یکی از مشکل  ET0برآورد مقدار 

های زیادی برای برآورد مقدار نیاز آبی گیری مستقیم و غیر مستقیم روش(. با در نظر گرفتن شرایط اندازه14و  12، 11)

که ( و بیالن رطوبت خاک بوده، در حالیدارها )وزنی و زهکشمترالیسیهای مستقیم شامل انواع گیاه وجد دارد. روش

ترین روش هستند، اما یقهای مستقیم اگر چه دق(. روش23باشد )های تجربی میتر شامل مدلهای غیرمستقیم بیشروش

ی تجربی بر اساس هادر مقابل مدلشود. ها مهیا نمیبه علت نیاز به هزینه و فناوری باال در هر مکانی شرایط اجرای آن

بندی های حرارتی، تشعشعی و ترکیبی تقسیماطالعات و شرایط جوی بوده و بر اساس اطالعات مورد نیاز به سه گروه، مدل
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ها عمومیت که این مدلها درعین سادگی استفاده دارای دو مشکل عمده هستند: اول ایناین مدل .(17و 4شوند )می

اند. دوم برخی از عبارت دیگر در شرایط خاص توسعه یافتهسنجی شوند، به نداشته و باید برای هر منطقه واسنجی و صحت

های معموالً واسنجی مدل شوند.گیری نمی، اندازهنیازها  نیاز به اطالعات زیادی هستند که در همه نقاط مورد این مدل

 FAOمونتیث فائو ) -، که معموال مدل پنمنشودمتر و یا با یک مدل مرجع انجام میتبخیر و تعرق با استفاده از الیسی

ط به تحقیقات زیادی در سراسر دنیا صحت نتایج مربو (.22و  21، 16، 12شود )( به عنوان مدل مرجع انتخاب می56

 -(. به هر حال، برای حل مدل پنمن6تا2مونتیث فائو در شرایط مختلف آب و هوایی را نشان داده است) -مدل پنمن

شوند، یا در گیری نمیمونتیث فائو نیاز به اطالعات زیادی هست که معموال کامل نبوده و یا در هر ایستگاه هواشناسی اندازه

 هایی که نیاز به اطالعاته هواشناسی وجود ندارد. بنابراین استفاده از مدلهای در حال توسعه ایستگاخیلی از دشت

رسد. برای این منظور هواشناسی کمتری دارند برای مناطقی که کمبود یا نقص اطالعات دارند یک ضرورت به نظر می

، یک مدل ساده با دقت قابل مونتیث فائو -ها سعی شده در مقایسه با نتایج مدل پنمنتحقیقات زیاد وجود دارد که در آن

( اشاره نمود که کارآیی مدل هارگریوز و 2007) 1تحقیق تراجکوویچتوان به قبول معرفی نمایند. از جمله این تحقیقات می

مونتیث فائودر شرایط مرطوب در صربستان مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش نمود که  -را در مقایسه با مدل پنمن 2سامانی

ترین مناسب 3( گزارش کرد که روش تورک2013ل هارگریوز و سامانی را قابل قبول است. تبری و همکاران )کارآیی مد

می باشد؛ همچنین در شرایط مرطوب و نیمه خشک روش مدل در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب  و در شرایط خشک 

متر مدل برآورد تبخیر و تعرق را با الیسی 16تعداد ( 2017و همکاران ) 4ترین دقت بود. لیوهارگریوز و سامانی دارای بیش

متری در برآورد تبخیر یج الیسیها در مقایسه با نتاوزنی در پکن چین مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که همه مدل

و برای محاسبه مونتیث فائ -برآوردی مشاهده شده بود. همچنین  این محققین اعالم نمودند که مدل پنمنو تعرق بیش

 12( 2015(  به عنوان یک روش محاسباتی استاندارد قابل پذیرش است. هژبر و همکاران )ET0تبخیر و تعرق مرجع)

متری در ( و مدل سازی با شبکه عصبی مصنوعی را در مقایسه با داده های الیسیET0مدل برآورد تبخیر و تعرق مرجع)

تر از دادند و دریافتند که نتایج مدل سازی با شبکه عصبی مصنوعی قابل اطمینان ایستگاه کهریز ارومیه مورد ارزیابی قرار

                                                 
1- Trajkovic 

2- Hargreaves–Samani 

3- Turk 

4- Liu 
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ترین مدل شناخته شد. کارآیی باالی یک مناسب ها، مدل تورکهای مورد استفاده بود. عالوه بر آن در بین مدلنتایج مدل

شود، که در این راستا تیاز محسوب می( یک امET0های کمینه هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع)مدل با داده

 ها نشان داد که مدل( در خراسان رضوی انجام شد و نتایج تحقیق آن2009) تحقیقی توسط موسوی بایگی و همکاران

متری مدل بهتری تشخیص داده شد. عالوه بر مبنا قرار گرفتن ( در مقایسه با نتایج الیسیFAO 56مونتیث فائو ) -پنمن

گیرد. به عنوان مثال ( نیز به عنوان مبنای مقایسه قرار میFAO 56مونتیث فائو ) -برخی موارد مدل پنمن متر، درالیسی

( در دره FAO 56مونتیث فائو ) -مدل برآورد تبخیر و تعرق را با نتایج مدل پنمن 16( تعداد 2016و همکاران) 1دجامان

، 4، رماننکو3، ترابرت2های والیانتزاسها نشان داد که مدلآنرودخانه سنگال مورد قرار ارزیابی دادند. نتایج تحقیق 

های مناسبی در محل تحقیق برای تخمین تبخیر و تعرق تشخیص داده شد. خوشحال و معادله 6و ماهرینگر 5اسکندل

تند که مدل ( چند مدل تبخیر و تعرق را با نتایج تشت تبخیر در حوزه آبخیز کشور ارزیابی نمودند و دریاف2015همکاران )

شدند. با توجه به نتایج تحقیق  ها در محل تحقیق تشخیص دادهترین مدلهارگریوز سامانی، بالنی کریدل و تورک مناسب

ای خاصو در شرایط آب و هوایی مربوط به آن محل اشاره شده هر مدل برآورد کننده تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه

 آیی هر مدل جهت استفاده در مناطق دیگر ارزیابی شوند.اند، الزم است که کاراستخراج شده

 پیشینه تحقیق  1-4  

از  ادهاستف منطقه هر در تبخیرتعرق برآورد روش ترین مناسب تعیین جهت روش ترینهمانگونه که اشاره شد، دقیق

ی این منظور در شوند. برا متر است و سایر روشها و مدل های موجود با آن مورد ارزیابی قرار گرفته و واسنجی میالیسی

 مود:نسراسر دنیا و همچنین در نقاط مختلف ایران نیز تحقیقاتی انجام شده که می توان به موارد ذیل اشاره 

 خشک مناطق جزء که اصفهان منطقة در تبخیرتعرق محاسبه روش ترینمناسب یافتن منظور به (1370زادگان) رحیم

 اندازه از نتایج حاصل مقایسه .نمود استفاده چمن مرجع گیاه و دار زهکش الیسیمتر از آید می حساب به خشک ونیمه

 ،هارگریوز– کریستیانسن هیز، -جنسن های روش ترتب به که داد نشان الیسیمتر در مرجع گیاه پتانسیل تبخیرتعرق گیری

                                                 
1- Djaman 
2-Valiantzas 
3- Terabert 
4- Romanenko 
5- Schendel 
6- Mahringer 
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گیاه مرجع  پتانسیل تبخیرتعرق از تریمناسب تخمین دیگر های روش به نسبت ترک و پنمن ،شده اصالح کریدل - بلینی

 دهند. را ارائه می

 از استفاده با اصفهان منطقه برای تعرق یرتبخ روش بهترین یافتن برای1374 -1373های ( طی سال1378پناهی)

 را تخمین بهترین کانکا ضریب با تبخیر تشت روش که داد نشان کبوترآباد تحقیقاتی ایستگاه در نصب شده مترالیسی

 ترتیب به کانکا ضریب با تبخیر تشت ،مانتیث پنمن ،شده اصالح کریدل بالنی هایروش این تحقیق در .دهدمی انجام

 باشند. متری میدرصدی با میزان قرائت الیسی 13و 27، 20، 11اختالف  دارای

تری در استان میهای الیسداده( تحقیقی برای واسنجی چند مدل تعیین نیاز آبی، با استفاده از 1388موسوی و همکاران)

ل ضریب فائو با اعما-مانتیث-ترین مدل، مدل پنمنخراسان رضوی انجام دادند، که نتایج تحقیق آنها نشان داد که مناسب

ارزیابی چند  و( نیز واسنجی 1387) بود. در تحقیق مشابهی عابدی کوپایی و همکاران 92/0و ضریب سالیانه 99/0ماهانه 

-مانتیث-پنمن ترین مدل، مدلمتر در اصفهان انجام شد و مناسبیبا استفاده از داده های الیسخیرتعرق تبمدل تعیین 

حاسبه کردند، که ممتر ( نیاز آبی چغند قند را در مشهد با استفاده از الیسی1386) فائو معرفی شد. شهابی فر و رحیمیان

لیتر بر ثانیه  14/1بر های آبیاری بر اساس حداکثر نیاز آبی براسیستمنتیجه تحقیق آنها نشان داد، هیدرومدول آبیاری برای 

 در انرژی ازنتو بر فرارفت تأثیر مطالعه منظور به پژوهشی( 1392) شود. مجنونی هریس و همکاراندر هکتار برآورد می

 اجرا به تبریز اهدانشگ اورزیکش دانشکده تحقیقاتی ایستگاه در متربا استفاده از الیسی  کلزا زراعتتبخیرتعرق  فرایند

 دمایی یبش رسیدند، متر سانتی 15 به گیاه ارتفاع و 1 به برگ سطح شاخص گذاشتند. بررسی این محققین نشان داد که

  Hو bشدن  یمنف باعث میباشد، بوته ارتفاع وLAI با  مرتبط افزایش تعرق از که ناشی آن، اطراف و زیرکشت قطعه بین

  .افتد می اتفاق فرارفت و شده

مطالعه  ای موردساله را تحت دو نوع آبیاری بارانی و قطره 7(، توزیع ریشه درخت سیب 2000) 1نیلسون و همکاران

های سطحی نسبت به درختان آبیاری ها مشاهده کردند درختانی که تحت آبیاری بارانی بودند دارای ریشهقراردادند. آن

متری از سطح سانتی 40ها اکثراً در عمق ای، ریشهتری نیز داشتند. در آبیاری قطرهای بودند. همچنین توزیع یکنواختقطره

(، اثبات کردند شدت جذب آب درخت بادام، به مقدار آب موجود در خاک 2006) 2کومانوف و همکاران خاک قرارداشتند.

                                                 
1Neilsen & et al 
1Kounmanov & et al 
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د از اینکه مقدار آب این ناحیه کاهش کند بعترین ناحیه به تنه درخت جذب میوابسته است. درخت ابتدا آب را از نزدیک

(، مشاهده کردند 1998) 2( و گرین و کالسیر1997) 1شود. گرین و همکارانهای دیگر انجام مییافت، جذب از قسمت

تواند رخ کند. این پدیده زمانی میآبی اصالح میدرخت سیب، در مدت زمان کوتاهی، الگوی جذب خود را در مقابله با کم

(، هم در مطالعات خود به این 1200) 3گیرد. کانگ و همکاراناری فقط از یک طرف از تنه درخت صورت میدهد که آبی

متری از تنه درخت سانتی 60متری و در شعاع سانتی 40نتیجه رسیدند که بیشترین جذب ریشه درخت سیب در عمق 

 افتد.اتفاق می

ذب ریشه جهای مختلف، حداکثر ها و رطوبت(، برای فصل1997) شده توسط کومانوف و همکاران براساس پژوهش انجام

 توان جذب ریشه را به این ناحیه محدود کرد.افتد و میمتری از سطح خاک اتفاق میسانتی 40در 

تر گیاهان در سطح خاک و عمق (، انجام شد، حداکثر جذب برای بیش1997) 4ای که توسط آندرو و همکاراندر مطالعه

یابد. البته در پژوهش پژوهشگران متری گزارش گردید به طوری که در اعماق خاک این مقدار بسیار کاهش میسانتی 15-0

نشده بود. شعاع متر به عنوان یکی از پارامترهای خروج آب از خاک درنظر گرفته برده تبخیر از سطح خاک الیسینام

متر و برای گیاهان  2/1در حالت دوبعدی برای گیاهان درختی  (rmax)شده ممکن برای حداکثر جذب ریشه بهینه

(، 1997و همکاران ) فنوابارانی توسط کوممتر به دست آمد که با مطالعاتی که به صورت آبیاری میکرو 4/0ساله یک

( نیز 1996) 5رهای به دست آمده توسط کولهو و اُها و دادهگرفته است مطابقت دارد. همچنین این نتایج با یافتهانجام

های مختلف آبیاری را برای تعیین توسط ریشه به صورت مکانی و زمانی ها در پژوهش خود سیاستمطابقت داشت که آن

 بررسی قراردادند. مورد

ای مقایسه های مشاهداتی آبیاری قطرهرا با داده Hydrusسازی به دست آمده از مدل (، شبیه2004) 6اسکاگز و همکاران

 بستگی خوبی برخوردار بوده است.نتایج از هم نمودند که

                                                 
2Green & et al 
2 Green & Clothier 
3 Kang& et al 
5Andreu & et al  
5 Coelho & Or 
6 Skaggs & et al 
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یی (، مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط ریشه درخت سیب را براساس مطالعات صحرا1392زارع و همکاران )

. قریب به استمتری بودهسانتی 10بررسی کردند. براساس نتایج بیشترین تغییر در مقدار رطوبت خاک مربوط به عمق 

 30ر عمق دهای بعدی، بیشترین تغییر رطوبت یر رطوبت، ناشی از تبخیر از سطح خاک بوده و در الیهاتفاق این تغی

 باشد.های دیگر میها در این الیه بیشتر از الیهدهد تراکم ریشهاست که نشان میمتری اتفاق افتادهسانتی

دوبعدی  سازیمدلی ارائه نمودند که شبیههای ماکروسکوپیک، ی مدلدر جهت توسعه 1387بشارت و همکاران در سال 

ت سیب حرکت آب درخاک به همراه جذب آب توسط ریشه بوده و از حل معادالت حاکم و مشاهدات میدانی بر روی درخ

 است.به دست آمده

باشد و نتایج به دست آمده از آن (، لحاظ جنبه دینامیکی ریشه عمقی ریشه می2008)1مزیت مدل جذب آب بریجیش

های باالیی درصورت برقرار بودن میزان رطوبت بهینه در تمام ی از این امر است که ماکزیمم شدت جذب آب از الیهحاک

تر است انتقال خواهد ای با شرایط رطوبتی مناسبصورت پیک جذب به ناحیه گیرد و در غیر اینپروفیل خاک صورت می

(، گسترش دوبعدی آن و نیز امکان 1387نهایتًا مزیت مدل بشارت )یافت. هر چند دانسیته ریشه در آن ناحیه کم باشد و 

باشد )گیاهان چندساله(. همچنین تأثیر مستقیم ساختمان خاک به صورت سازی درختان میاستفاده از آن برای شبیه

 باشد.، ضریب قدرت رشد ریشه میCirپارامتر در این مدل دخالت داده شده است.  (Cir)پارامتر 

متر ر یک الیسید Hydrus-2D(، مدل نفوذ و جذب ریشه به صورت دوبعدی را توسط مدل 1393بشارت و همکاران )

 1210-2روزه به طور متوسط  15اند. براساس نتایج به دست آمده، حداکثر جذب تجمعی در یک دوره ارزیابی کرده

m3 m-3d-1 14الفاصله پس از آبیاری با شدت جذب ریشه است. در شروع دوره مورد مطالعه و بمحاسبه گردیده10-

2 m3 m-3d-1 متر سانتی 20ن پژوهش حدود جذب حداکثر ریشه را در عمق سازی شده در ایاست و نتایج بهینهبوده

 دهد.نشان می

طور متوسط میزان جذب آب توسط ریشه های خود به این نتیجه رسیدند که به(، با بررسی1390بشارت و همکاران )

شده برای های ارائهباشد. این نتایج با گزارشلیتر در روز می 40-50متر از محیط ریشه سانتی 0-40درخت سیب در عمق 

 ( همخوانی دارد.1998( و درخت بالغ سیب )گرین و کالسیر، 1993، 2درخت گالبی )کاسپری و همکاران

                                                 
1 Brijesh 
1Caspari  & et al 
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سیب  متر از درختسانتی 30تا  10ه این نتیجه رسیدند که بیشترین جذب آب در عمق ( ب1388بشارت و همکاران )

ز خاک به امتر سانتی 20مترمکعب بر متر مکعب در روز بوده که در عمق  011/0است و حداکثر جذب آب اتفاق افتاده

 است.دست آمده

ه ریشه، گیاه درصد باالیی منطق 50تنش آبی در (، به این نتایج رسیدند که حتی با وقوع 1387ذاکری نیا و همکاران )

های تحتانی ر الیهدهای فوقانی را با جذب بیشتر های خود، تنش آبی الیهیونجه قادر است با جذب آب از بقیه ظرفیت ریشه

ی، های سطحجبران نماید. با آن که تراکم ریشه در جذب آب نقش مستقیمی دارد اما به هنگام وقوع تنش آبی در الیه

 .استتراکم عمقی در جذب آب افزایش یافته و منطقه حداکثر جذب به اعماق منتقل شدههای کمفعالیت ریشه

حاسبه جذب شده قابلیت م(، یک مدل جذب آب ریشه برای گیاه چغندرقند بسط دادند. مدل ارائه1390ابطحی و بشارت )

رد. نتایج پخش یکنواخت و غیریکنواخت آب در خاک را داآب توسط ریشه را به صورت زمانی و مکانی و براساس الگوی 

است.  ز قسمت باالیی محیط ریشه در اثر جذب برداشت شدهالیتر آب  123-148است که حدود بیانگر این مطلب بوده

 14-27متر از محیط ریشه سانتی 0-50طور متوسط میزان جذب آب توسط ریشه گیاه چغندرقند در عمق  بنابراین به

های طوالنی در زمان دهد که در نقاطی که در اثر تغییرات ناگهانی رطوبتاست. این نتایج نشان میر در روز محاسبه شدهلیت

های زمانی ازهسازی را به بافزار، مراحل شبیهتوان جهت افزایش دقت نزماست. میکاهش یافته  Hydrusافزاردقت نرم

 تر تقسیم نمود.کوچک

تا  20مق درصد جذب آب در ع 60شده به این نتایج رسیدند که های انجام(، براساس بررسی1389بشارت و همکاران )

ذب برای متر حداکثر جسانتی 60تا  30است و در جهت شعاعی نیز در فاصله متری عمق خاک اتفاق افتادهسانتی 40

 یرد.گدرصد از کل جذب را دربر می 30است که حدوداً ریشه درخت سیب به دست آمده

(، برخی از خصوصیات هیدرولیکی ریشه و شاخه )مثل پتانسیل آب آوند چوبی و بازده جذب آب 2014و همکاران ) 1بچمن

دهد بررسی کردند.  تحقیق ارائه شده نشان داد که ظهور ریشه توسط ریشه( که مدل پویایی جذب را تحت تاثیر قرار می

های جوان با ظرفیت باال برای جذب  شعاعی باشد. ریشههدایت شعاعی میبهینه نسبت بین توزیع فضایی محوری ریشه و 

                                                 
1Bechmann 
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های جوان فعال را ای طول ریشههای بالغ به طور قابل مالحظهتنها زمانی موثرند که کوتاه باشند. شاخه در ترکیب با ریشه

 دهد.های کم افزایش میدر پتانسیل

ای کم بر جذب آب توسط ریشه را در گیاه برنج بررسی کردند. طبق (، تاثیرات رطوبت و دم2012و همکاران ) 1تیسونئو

های باال بود. برابر بیشتر ازمیزان تعرق در رطوبت 2تا  5/1تحقیق ارائه شده، میزان تعرق روزانه گیاهان در رطوبت کم 

تر، بیشتر رطوبت پایینگراد تعرق را کاهش داد و مقدار تعرق در درجه سانتی 13( در دمای (LRTدمای پایین در ریشه 

دهد که جلوگیری از همچنین گسترش سطح برگ را کاهش داد.  این مشاهدات پیشنهاد می LRT افزایش پارامتر بود.

 دهد.باشد که توانایی ریشه را برای جذب آب کاهش میبه تنش آب وابسته می LRTرشد گیاهان توسط 

متر الیس شده توسط ریشه گیاه مرجع چمن را با استفاده از سه ( طی تحقیقی مقدار آب جذب1394اکبری و همکاران )

ارد بیشترین متری ادامه دسانتی 65الی  60بررسی و نتیجه گیری نمودند که با توجه به اینکه رشد ریشه چمن تا عمق 

یشترین ب نتیجه گرفتند که همچنین سانتیمتری خاک جذب شده است. آنها 60مقدار آب تبخیرتعرق شده گیاه از عمق 

رتعرق گیاه و بعد از شروع مرحله چینش چمن مقدار تبخی فتدمقدار تبخیرتعرق گیاه چمن در دوره سوم رشد اتفاق می

 . ماندتقریبا عدد ثابتی باقی می

اختند. های گچی در تخمین رطوبت باقیمانده در خاک پرد( طی تحقیق دیگری به دقت بلوک1394اکبری و همکاران )

ی دقت بلوک را که دارا 18بلوک گچی ساخته شده در نهایت  50مرحله واسنجی و صحت سنجی از تعداد آنها طی دو 

های گچی استخراج کرطوبت را برای هر یک از بلو –باالیی در تخمین رطوبت باقیمانده خاک بود را انتخاب و معادله مقاوت 

 نمودند. 

 هدف تحقیق  1-5

ساس نیاز آبی آن منطقه انجام میریزی و مدیریت منابع آب در برنامه ریزی شود که الزمه کارایی این برنامههر منطقه بر ا

ستفاده شناخت اجزاء دقیق نیازهای موجود می شد. با توجه به ا شاورزی تعیین دقیق نیاز  91با صدی آب در بخش ک در

آب )بخش کشاااورزی( بر اساااس باشااد. در اسااتان اردبیل برنامه ریزی منابع بخش کشاااورزی امری اجتناب ناپذیر می

باشد که تا کنون دقت و کارایی آنها برای منطقه مورد ارزیابی قرار نگرفته است، بنابراین طرح پیشنهادی های کلی میمدل

                                                 
2Tsuneo 
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تواند پایه یک پژوهش کاربردی در بخش منابع آب اساااتان قلمداد گردد.  تخصااایص بهینه آب در اساااتان اردبیل می

( نیاز به برآورد دقیقی از نیاز آبی گیاهان زراعی رایج در منطقه دارد. جهت برآورد دقیق نیاز )مخصاوصاا در دشات اردبیل

آبی و در نتیجه تخصیص بهتر آب برای محصوالت مختلف کشاورزی الزم است در ابتدای کار نیاز آبی گیاه مرجع چمن با 

ریزی و تخصیص مناسب آب در بخش کشاورزی برنامه تواند منجر به بهبوددقت باالیی برآورد گردد. نتایج این تحقیق می

سطح پوشش گیاهی، تاثیر رواناب و آب زیرزمینی  تبخیرتعرقگردد. از جمله مشکالت اندازه گیری  صورت مستقیم از  به 

 متر مقداری باالتر از سطح زمین مجاور در نظر گرفته میمی باشد. برای جلوگیری از تاثیر رواناب، سطح کشت در الیسی

شت را با یک ماده عایق از محیط اطراف آن در خاک، تفکیک می  شود. همچنین برای عدم تاثیر آب زیر زمینی، محیط ک

سی شکل دیگر موجود در الی شت، تاثیر محیط اطراف بر مقدار گرمای شود. م سطح زیر ک متر ها با توجه به محدود بودن 

متر نیز ی شااود. برای کم کردن این تاثیرات جانبی اطراف الیساایدریافتی گیاه اساات که منجر به خطا در اندازه گیری م

 متر کاشت انجام خواهد شد. متناسب با کشت داخل الیسی

 توان به شرح زیر برشمرد: در حالت کلی اهداف تحقیق حاضر را می

 واقعی در دانشگاه محقق اردبیلی تبخیرتعرقمتری به منظور تعیین دقیق احداث ایستگاه الیسی -1

 های مختلف تعیین نیاز آبی در دشت اردبیل برای گیاه مرجعواسنجی و صحت سنجی مدل -2

 گیاه مرجع چمن در منطقه مورد مطالعه )شهر اردبیل(  پتانسیل تعیین نیاز آبی -3

 دوانی آن گیری خصوصیات گیاه چمن از قبیل طول دوره رشد و حداکثر عمق ریشهاندازه -4

  هر دور آبیاری متر در ترهای معادله بیالن آب در الیسیتعیین ذخیره رطوبتی خاک و پارام -5
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 منطقه مورد مطالعه   2-1

 ی ساختمان هانگار دانشگاه محقق اردبیلی واقع در خیابان دانشگاه شهر اردبیل انجام شد.این تحقیق در محوطه

، شهر اردبیلباشد. ی شرقی میدرجه 17درجه و  48ی شمالی و دقیقه 15درجه و  38موقعیت جغرافیایی شهر اردل 

های تالش و سبالن واقع گردیده است.شهرستان اردبیل در میان کوه، متر از سطح دریا 1332مرکز استان اردبیل با ارتفاع 

است. این شهرستان به عنوان یکی از ای معتدل، کوهستانی سرد و معتدل ای گرم، مدیترانهدارای چهار اقلیم مدیترانه

مناطق سردسیر ایران و استان بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است.بارندگی نیز در تمام فصول وجود دارد، ولی شدت 

  .(1395)رئوف و میرزایی  نشان داده شده است 1-2ی مورد مطالعه در شکل موقعیت منطقه آن در بهار و پاییز بیشتر است.

بندی اقلیمی دومارتن، آمبروژه و روش کریمی برای نوع اقلیم منطقه مورد مطالعه، سیستم های طبقه در تعیین

ها ارائه ی آبخیز بر اساس انواع طبقه بندیاقلیم حوزه 1-2ایستگاه آتشگاه مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول شماره

 . (1395)رئوف و میرزایی  شده است

 سنجی باران موقعیت ایستگاه 2-2

های نزدیکترین ایستگاه هواشناسی منطقه )ایستگاه سینوپتیک اردبیل( در طول جهت استخراج بارش روزانه از داده

 دهد. باران سنجی منطقه مورد مطالعه را نشان می موقعیت ایستگاه 2-2شکل  دوره مورد نیاز استفاده شد.

 

 (1395)رئوف و میرزایی  های مختلفبر اساس روش منطقه مورد نظراقلیم   1-2جدول

 آمبرژه دومارتن کریمی روش

 مرطوب سرد نیمه خشک نیمه خشک با زمستان سرد اقلیم
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه  1-2شکل 

 

 

  باران سنجی منطقه مورد مطالعه موقعیت ایستگاه 2-2شکل 
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 هابرداریی دادهمشخصات محل انجام آزمایش ونحوه -2-3

استفاده  متریسانت 90و عمق  متریسانت 58به قطر  (3-2حجمی )شکلمتریسیاز سه ال قیتحق نیانجام ا یبرا

 یبا استوانه آوریبعد از جمع شده یشد که آب زهکش هیتعب یخروج آب زهکش یبرا یریش مترهایسیال ی. در انتهادیگرد

-یسیدر کف ال متریسانت 10به ضخامت  یشن یهیال ،یآب اضاف یزهکش در. به منظور سهولت شدیم یرگیمدرج اندازه

کاشته و جهت  مترهایسیدر اطراف ال یو مساحت مترهایسیچمن در ال اهیگ 1394 ریت 24 خیشد. در تار ختهیر مترها

قبل از آبیاری ها یرگیانجام و اندازه 1394 ریت 29 خیدر تارها گیریی قبل از اندازهاریآب نیشد. اولزنی آبیاری کامل جوانه

آب  با استفاده از استوانه مدرج که حجم مشخصی داشت، انجام شد.صبح  10بار ساعت  کیهر سه روز  یاریشروع شد. آب

 یرگیمدرج اندازه یبا استوانه( 18و  10آوری و در دو زمان )ساعت جمع یاریدر صورت وجود در هر دور آبنیز  یزهکش

آوری کننده آب زهکشی با پالستیک پوشانده تبخیر شدن آب زهکش شده سطح ظرف جمعجهت جلوگیری از . شدیم

، 40، 15،25 ،5 هایدر عمق متریسیدر هر القبل از کشت چمن شد.  یاخذاز اداره هواشناس یبارندگ هایدادهشده بود. 

. در طول دیشده بودند نصب گرد یواسنج که قبالً  یبلوک گچ مترها،متر، در هنگام خاکریزی در الیسییسانت 80و  60

 6صبح و  10 های، ساعتMC-302مدل  ELE سنجتوسط دستگاه مقاومت مترهایسیمقاومت خاک داخل ال شیماآز

الوصول کمتر نگردد تا به موقع رطوبت خاک از حد رطوبت سهل یاریبا انجام آب دیگرد یسع .شد یرگیعصر هر روز اندازه

( 1394)شروع دوره سرما و برف در سال  1394مهر  19ها تا گیریاندازه وارد نشود. یتنش رطوبت اهیبه گ االمکانیحت

 متریسانت 20به  باً یانجام شد که ارتفاع چمن تقر 1394 وریشهر 10 خیکردن( چمن در تار کوتاه)نشیچ نیاول ادامه داشت.

، 3-2بار چینش چمن تکرار گردید. در شکل  3در کل انجام و  نشیبار چ کیروز  14هر خ،یتار نیبود. بعد از ا دهیرس

دوانی چمن آورده شده است. ریشه چمن تقریباً به عمق ریشه 5-2در شکل  4-2در شکل  ،هامترگیری الیسیی قرارنحوه

  متر رشد کرده بود.سانتی 65ی اندازه
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 ها مترگیری الیسیی قرارنحوه  3-2شکل 

 

 
 0ETمترهای مورد استفاده برای اندازه گیری برش مقطعی الیسی  4-2شکل 
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Determination of Refrence Crop Evapotranspiration in Ardabil Plain by 

Lysimeter Method 
 

2Javanshir Azizi Mobaser, 1Majid Raoof 

Abstract  

Water flow and root water uptake are not separated phenomena and accurate prediction of them 

can be important in improving the plant efficiency. Accurate estimates of actual evapotranspiration 

are a prerequisite for realtime irrigation forecasting. The aim of this study is determination of grass 

evapotranspiration in Ardabil plain, as a base data in determination of other plant 

evapotranspiration. In this research reference evapotranspiration were measured using three 

lysimeters in Ardabil as an arid and cold region. Firstly, three lysimeters with dimensions of 58 cm 

in diameter and 90 cm in height were installed in Hangar research station of Mohaghegh Ardabili 

University. After preparation, lysimeters surface soil and soil of around the lysimeters were planted 

with garss, as reference plant, at 19 July 2016 and then irrigated. Measurements data, including 

soil moisture and volume of drained water were measured for 3 months (from 19 July 2016 to 18 

October 2016), in every day at 10 A.M and 6 P.M. Meteorological data were collected from 

sinoptik meteorological station of Ardabil. Irrigation frequency was selected equal to 3 days. To 

calculation evapotranspiration, water balance equation was used. Results showed that drained 

water volume have high falctuation in the mentioned period and it increased when irrigation and 

precipitation water were entered to the lysimeters simultaneous. Total irrigation water was 173 lit, 

corresponding to a water column heigh of 655.12 mm. Total irrigation and precipitation water 

entered to each lysimeter were 198.14  lit, corresponding to a water column heigh of 750.32 mm. 

About 37.9% of total entered water to each lysimeter has been drained. Water storage changes at 3 

days period showed that this parameter fluctuated between -30 to +30 mm. Average of 

evapotranspiration in the mentioned total period were calculated 6.925, 7.488 and 5.997 mm/day 

for lysimeters number of 1, 2 and 3, respectively. Maximum evapotranspiration was obtained in 

the third growth stage. Average evapotranspiration in the third growth stage was calculated equal 

to 9.001, 11.528 and 7.024 mm/day for lysimeters number of 1, 2 and 3, respectively. Results 

showed that acceptable evapotranspiration values were obtained for an arid and cold region.  

Key Words: Water Use, Growth Stage, Grass Plant, Water Balance, Drainage, Water Content 

Storage  
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