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 حال، نيا . بااست کشور ) درCicerarietinum L( نخود يها کننده ديتول نيتر بزرگ از يکي آباد خرم منطقه و لرستان استان
 ياهيب گيو ضر ياز آبين نييتع برايپژوهش اين است.  نشده انجام منطقه نيا نخود در ياز آبين برآورد يبرا يپژوهش تاکنون

انجام  ١٣٩١-٩۲آباد در سال  دانشگاه لرستان شهرستان خرم يآب دانشکده کشاورز يگروه مهندس يقاتينخود در مزرعه تحق
اه يمترها، گيسيمتر استفاده شد. در ال يسانت ۸۰متر و ارتفاع  يسانت ۴۵دار به قطر  متر زهکشيسين منظور از چهار اليشد. بد

ج ياساس نتا برشد. محاسبه  قتعر -تبخيرالن آب يبوته در مترمربع کشت شده و سپس با استفاده از معادله ب ٥٠نخود با تراکم 
ل با يتعرق پتانس -رين مدت تبخيد. در همشمتر برآورد  يليم ٠٤/٤٣٨از نخود در دوره رشد يزان آب مورد نيدست آمده مه ب

 ياهيب گيت ضريو در نها شدمتر برآورد  يليم ۲٠/٥٥٠سال انجام پژوهش  ين پارامتر برايمتر محاسبه شد و ايسياستفاده از ال
  محاسبه شد. ٣۷١/٠و  ٠٨٣/١، ٩٥٥/٠، ۴٨٨/٠ب يترت  به ييو انتها ياني، توسعه، مييدر چهار مرحله ابتدا
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 آباد برآورد ضريب گياهي نخود با استفاده از اليسيمتر در منطقه خرم                                                                                                  ١١٨

  مقدمه
اه را يگ ياز آبيک طرف نيتواند از  يم  ETدقت در برآورد 

گر از هدر يده و از طرف دكر تأمين يتر مطمئنبه صورت 
 يها ازين شياز پ يکي گفت توان يم د.كن يريجلوگ آب رفتن
ق ين دقيت مصرف آب در مزرعه، تخميريبهبود مد ياساس
 -تبخيرکه محاسبه  جاياه است. از آنگ يزان آب مصرفيم

ار مشکل است، يبس يامر ياهيانواع پوشش گ يبرا تعرق
مرجع محاسبه شده و سپس با استفاده  تعرق -تبخيرابتدا 

د شو ياه مورد نظر برآورد ميگ تعرق -تبخيراز آن 
 يها ن روشيتر قياز دق يکي). ١٣٩٠و همکاران،  ياري(بخت

اهان استفاده از يگ تعرق -تبخير يريگ اندازه يموجود برا
تا  ۱۹۹۵ يها ه در ساليدر آنکارا ترکمتر است. يسيال

ب يو ضر تعرق -تبخير يمتر وزنيسيبا استفاده از ال ۱۹۹۷
ن يا ياز آبيزان نيو م كردند يونجه را بررسيه يپا ياهيگ
 ۱۱۶۱و  ۱۵۵۷، ۱۴۷۰اه در سه سال انجام پژوهش يگ
 يبرا ياهيب گين مقدار ضريمتر برآورد شد، همچن يليم

دست ه ب ۵/۱و  ۷۸/۱، ۷۱/۰ب يمراحل مختلف رشد به ترت
 يرو شيآزما بان يهمچن .)۲۰۰۶و همکاران،  يآمد (بنل

 جنوب در شنايکر رودخانه از نقطه چهار در متريسيال ٩٠
 از يتابع که ياهيگ بيضر و يواقع تعرق -تبخير هند

 يبرا بود ليپتانس تعرق -تبخير و يفصل بارش نسبت
 گردان آفتاب و گلرنگ ا،يسو حبوبات، سورگوم، محصوالت

مشابه  ي). در پژوهش۲۰۰۸همکاران، گز و يمد (بآ دسته ب
در  يتارا ي اه نخود در منطقهيگ ياز آبيبرآورد ن براي

قات يدر مرکز تحق يمتر وزنيسيهندوستان با استفاده از ال
نخود در دو  ياز آبين ١و صنعت اوتارخاند يدانشگاه کشاورز

متر برآورد  يليم ۶/٤٧٥و  ٥/٤١۶ب يبه ترت يسال متوال
 -ياستوارت، بالن -معادالت استفنن دقت يشد. همچن

ت و پنمن اصالح يرنت واوز، تورک، تيدل، جنسن هيکر
ن يسه کردند و پنمن اصالح شده را بهتريشده را با هم مقا

ها  ن منطقه دانستند. آنيدر ا ياز آبيبرآورد ن يمعادله برا
 نييپا را نخود ياز آبين نير را در تخميتبخ كدقت تشت
و استفاده از آن را مناسب ندانستند (کومار و  دانسته

). در دانشگاه ۲۰۱۱و همکاران،  نگيو س ۲۰۱۰همکاران، 
 وردآبر براي، کايالت متحده آمريواقع در ا ٢نکلنيل راسکانب

متر يسي، با استفاده از الايسو اهيگ يواقع تعرق -تبخير
در سال  يجنوب مرکز يشگاه کشاورزيدر آزما يقاتيتحق

                                                
1- Uttrakhand 
2- University of  Nebraska - Lincoln 

 روش با مرجع تعرق -تبخيرانجام شد.  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷
). ۲۰۱۲رماک، يو ا امبي(آده شد محاسبه ثيمانت پنمن
 ٣بومادران ييدارو اهيگ ياز آبين نييتع يز برايران نيدر ا
البرز، در  يقاتيدر مجتمع تحق ۱۳۸۶-۸٧ يها سال يط

ه دست آمده، ج بياساس نتا انجام شد. بر هايي پژوهشکرج 
مراحل چهارگانه رشد بومادران که  ياهيگ هاي بيضر

و  يانياه، مرحله ميه، مرحله توسعه گيشامل رشد اول
اه بومادران تا مرحله يرشد که در مورد گ ييمرحله انتها

، ۴۵/۰، ۱۶/۰ب برابر با يترت  بود، به يبرداشت اقتصاد
ج نشان داد مقدار خالص آب يبرآورد شد. نتا ۸۱/۰و ۰۵/۱
اه بومادران يگ يدر دوره رشد اقتصاد ازيمورد ن ياريآب

و  يعاشورآباد يفيمتر است (شر يليم ٧۲/۱۴۹معادل 
  ).۱۳۹۱همکاران، 

و نه کشت نخود در استان لرستان يريبا توجه به سابقه د
اه در ين گيدر مورد ا يخاصبررسي آن هنوز  يمصرف باال

با هدف  پژوهشن يا پسمنطقه انجام نشده است. 
رات آن در فصل ييتغ يالگو ينخود و بررس Kc يريگ اندازه

 تعرق -تبخيرر يمقاد بر اساسو  يالن آبيرشد، با روش ب
  د.شو اجرا  ياه نخود طراحيگ يمتريسيال
  

  ها مواد و روش
 يدانشکده کشاورز يقاتيتحق ن پژوهش در مزرعهيا

متر  ۱۱۴۸آباد با ارتفاع  دانشگاه لرستان در شهرستان خرم
درجه و  ٤٨طول  ييايمختصات جغرافا و در ياز سطح در

 يقه شماليدق ٤٨درجه و  ٣٣و عرض  يقه شرقيدق ٣٨
آمبرژه  يمياقل يطبقه بند بر اساسن منطقه يانجام شد. ا

پژوهش ن يخشک سرد است. در ا مهيم نياقل يدارا
نه و يشيب ياز شامل دمايمورد ن يهواشناس يپارامترها

، يزان بارندگينه، مينه و کميشيب ينه، رطوبت نسبيکم
 الزم ير پارامترهايو سا يآفتاب هاي سرعت باد، ساعت

 يهواشناس سازمان در ها يريگ اندازه نيا. شد يريگ اندازه
 ستگاهيا که يکشاورز دانشکده كنار در آباد خرم
 شروع يزمان بازه در و است منطقه در ياصل کينوپتيس

. شد انجام ١٣٩٢ ماه خرداد انيپا تا ١٣٩١ ماه اسفند
 خرداد انيپا تا ماه اسفند ٢۶ از مذکور يپارامترها نيانگيم

  .است شده آورده ۱ جدول در ماه
دار  متر زهکشيسيکروالين پژوهش از چهار دستگاه ميدر ا

متر و از جنس  يسانت ۸۰متر و ارتفاع  يسانت ۴۵به قطر 
                                                
3- Achillea millefolium 
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بذر  ۱۳۹۱اسفند ماه سال  ۲۶لن استفاده شد. در يات يپل
مترها يسيبوته در مترمکعب در داخل ال ۵۰نخود با تراکم 

مترها تا يسي، از کف اليسهولت در زهکش برايکشت شد. 
ه حجم يخته شد و بقيمتر شن درشت ر يسانت ۱۵ارتفاع 

ده يپوس يوانيخاک مزرعه مجاور همراه با کود ح باها  آن
اه در داخل يط رشد گيشرا يساز کساني ي. براشدپر 
رها در داخل مزرعه با کشت متيسيط، اليمتر با محيسيال
 تأمين يکسان قرار داده شدند. در طول فصل رشد، براي

خاک، از  يزيخ ش حاصلياه و افزايگ ييغذا يازهايکامل ن
 ،١٧٧ زانيم به بيترت بهازت، پتاس و فسفات  يکودها
   استفاده شد. هکتار در لوگرميک ٨٨ و ٨٨
از  مترهايسيموجود در ال يش، آب اضافيانجام آزما در
 يريگ ه و با ظروف مدرج اندازهيق لوله زهکش تخليطر

 يلوم لتيس يدرومتريش هيشد. بافت خاک موجود با آزما
زان رطوبت خاک با استفاده از يص داده شد. ميتشخ
 يمتر يسانت ۶۵و  ۴۵، ۲۰در سه عمق  يفشار يها صفحه

و در نقطه  ۷۹/۲۲و  ۱۸/۲۸، ۲۹ب يبه ترت يدر نقطه زراع
 يدرصد جرم ۸/۱۹و  ۲۲/۲۰، ۷/۱۷ب يترتبه  يپژمردگ
 بر گرم ۲۸۹/۱ خاک مخصوصوزن  شد. يريگ اندازه
و  يکيزيات فيخصوص .شد مشخص مترمکعب يسانت
  ارائه شده است. ۲خاک مزرعه در جدول  ييايميش

مزرعه  يکيک حلقه چاه در نزدياز  يارياز آبيآب مورد ن
آب  ييايميمشخصات ش ۳برداشت شد. جدول  يقاتيتحق
  دهد. يرا نشان م ياريآب

  
  ۱۳۹۱ -۹۲در انجام پژوهش در سال  يهواشناس ين ماهانه پارامترهايانگيم –۱جدول 

  (c°) متوسط درجه حرارت  (%) يرطوبت نسب  (m/s) سرعت باد  (hr) تابش  (mm) يبارندگ  ماه  سال
  ٧٥/١٠  ٣٨/٥٤  ٥٧/٦  ٣٨/٦  ٩٤/٠  *اسفند ۱۳۹۱
  ٥٢/١٤  ٥٣/٤٨  ٣٧/٦  ٦٦/٨  ٩٨/٠  نيفرورد  ۱۳۹۲
  ٨٧/١٦  ٣٥/٥٣  ١٠/٧  ٣٩/٧  ٨٣/٣  بهشتيارد ۱۳۹۲
  ٩٨/٢٣  ٧٥/٢٧  ٥٠/٦  ٢٩/١١  ٠١/١  خرداد ۱۳۹۲

  که کشت صورت گرفته، آورده شده است. يانيپا يروزها يبرا يهواشناس ين پارامترهايانگيماه اسفند م يبرا *
 

  خاک ييايميات شيخصوص –۲جدول 
  عمق
(cm)  

EC 
(ds/m)  PH  

  آهک
(%)  

  يکربن آل
(%)  

  فسفر قابل جذب
(ppm) 

  م قابل جذبيپتاس
(ppm)  

  رس
(%) 

  لتيس
(%)  

  شن
(%)  

٢٠/٣٠  ٥٦/٥٤  ٢٠/١٥  ٣٣٠  ٣/٣  ٥٣/٠  ١/٣٧  ٥/٧  ٩٥/٠  ٠-٦٠  

  
  ياريآب آب ييايميش و يکيزيف اتيخصوص –٣ جدول

EC (ds/m)  PH  TDS (meq/lit)  Ca (meq/lit)  Mg (meq/lit)  Na (meq/lit)  SAR  

٧٨٧/٠  ٣٣/١  ٨/١  ٨/٤  ٣٩٩  ٩٩/٦  ٦٢٥/٠  
              

 م شديتنظ يا به گونه پژوهشن يدر ا ياريزمان و حجم آب
کمتر  (FC) يت زراعيدرصد ظرف ٧٠که رطوبت خاک از 

د ين منظور بايبد .نشود روبرو ياه با تنش رطوبتيد تا گشون
شده و با محاسبه  مشخص ياريآب رطوبت خاک قبل از

ن ييتع يارياز آبي، نيت زراعيزان و حد ظرفين مياختالف ا
ط کنترل شده و قابل يک محيمتر يسيشود. از آنجا که ال

زان در نظر ين ميش از ايب ياست، همواره حجم يزهکش
زان يجاد شود. ميآب ا درصد زه ١٠گرفته شد تا حداکثر 

سنج  با دستگاه رطوبت ياريرطوبت خاک قبل از هر آب

(IDRG)  يمتر يسانت ۶٠ و ٣٠نصب حسگر در دو عمق با 
 يريگ اندازه ين روش برايتر . معمولشد يريگ اندازه
الن آب در حجم ياستفاده از اصل ب يواقع تعرق -تبخير

  ن اصل:يا بر اساسمتر) است. يسيکنترل شده از خاک (ال

)۱(  ΔS=  ريان وروديج   جريان خروجي -
ΔS= D  (θ −     

گفته  يبه مقدار کل آب يو خروج يان وروديکه در آن جر
ا يک ساعت يمشخص مثل  يک دوره زماني درشود که  يم
ا از آن خارج يو  از خاک وارد ينيک روز به حجم معي



  آباد برآورد ضريب گياهي نخود با استفاده از اليسيمتر در منطقه خرم                                                                                                  ١٢٠

 

ف يمتر توص يليبر حسب م شود و به طور معمول يم
 ر عالئم معادله عبارتند از:يشود. سا يم

ΔS دوره  درر رطوبت در حجم کنترل شده خاک ييتغ
عمق    Dد. شو يف ميتوص) متر يسانت(مشخص  يزمان

خاک در  يرطوبت حجم  θمتر)،  يها (سانت شهيتوسعه ر
خاک در  يرطوبت حجم  θ)، %شروع دوره مورد نظر (

و  يان ورودير جري) است. مقاد%دوره مورد نظر ( يانتها
توان به  يرا مک حجم کنترل شده خاک ياز  يخروج

 ر نشان داد:يصورت ز
يان وروديجر = I+ P+ SFI+ LI+ GW                  (۲) 
يان خروجيجر = ET+ RO+ LO+ L+ DP             (۳) 

، يمقدار بارندگP ، ياريمقدار آب I، )۳(و  )۲(در معادالت 
SFI به سطح خاک،  يورود يان سطحيجرLI ر يان زيجر
که از  يمقدار آب GWشود،  يکه وارد حجم خاک م يسطح

 -تبخير ETن ممکن است وارد حجم خاک شود، ير زميز
 LOشود،  ين خارج ميکه از زم يرواناب سطح RO، تعرق
از ين Lشود،  ين خارج ميکه از زم ير سطحيان آب زيجر
که مازاد  يان خروجي(جر ينفوذ عمق DPنمک،  ييآبشو
ن معادله تمام يند. در اهست) شود انجام مي يياز آبشويبر ن

 -تبخيرتوان  يم  آن يبعد طول بوده و از رو يعناصر دارا
 دست آورد.ه را ب (ET) تعرق

ET= I+ P+ SFI+ LI+ GW– RO– LO– L– DP− D  (θ −   )                                                 (۴) 
از خاک است که  يا متر بخش مجزا و کنترل شدهيسيال

، GW ،ROدر آن حذف شده و  LOو  SFI ،LI يپارامترها
L  وDP شوند.  يا حذف ميبوده و  يريگ ا قابل اندازهي

ه را ب ETتوان  يم  θو   I ،P ،D ،θ يريگ ن با اندازهيبنابرا
). ١٣٩١و همکاران،  يعاشورآباد يفيدست آورد (شر

اه، مرحله يمانند نوع گ يبه عوامل يبستگ ياهيب گيضر
 ET = Kc* ET                                               (۵) محل دارد. ييهواط آب و يرشد و شرا

نبوده و مقدار آن در طول دوره  يمقدار ثابت ياهيب گيضر
و  ياهيب گين ضرييتع يکند. برا ير ميياه تغيش گيرو

ن مطالعه با يکه در ا  ETل يتبد براياستفاده از آن 
شد،  يريگ چمن اندازه متر تحت کشتيسيال ۴استفاده از 

 يشنهاديروش پ بر اساساه مورد نظر يگ تعرق -تبخيربه 
FAO ب يرات ضرييتغ ياه منحنيش گيدوره رو يبرا

متناسب  يبيشود تا در هر مرحله رشد ضر يرسم م ياهيگ
ن روش فرض شده است يبا همان مرحله اعمال شود. در ا

برداشت آن اه تا مرحله يرشد گ ياز ابتدا ياهيب گيکه ضر
کل  يست ولين يرات خطيين تغير است. هرچند اييمتغ

م شده است که در هر يش به چهار بخش تقسيدوره رو
ک خط مشخص يبه صورت  ياهيب گيرات ضرييقسمت تغ

  ).١٣٨۵زاده، يشود (عل يم
 
 يج و بحثنتا
، ل هر کدام از مراحل چهارگانه رشدخ کاشت و طويتار
ج ينتا كه شد يريگ اندازهمتر برحسب روز يسيهر ال يبرا

افزار  ج با نرمينتا يارائه شده است. بررس ۴در جدول 
MSTAT-C دست آمده از چهار ه ج بيدهد که نتا ينشان م

  ندارند. يمتر با هم اختالف معناداريسيال
ه چمن ب يمترهايسيل که از اليپتانس تعرق -تبخيرر يمقاد

روزه  ۱۰اه نخود به صورت يگ تعرق -تبخيردست آمده و 
اسفند ماه تا مرحله برداشت  ٢۶دوره کاشت در  شروعاز 
دهد که  يج نشان ميشد. نتا يريگ متر اندازهيسيهر ال يبرا

 ياه برايروزه گ ۱۰ ياز آبيحداکثر و حداقل متوسط ن
متر  يليم ۴۴/۱۹و  ۳۵/۸۰ بيمتر، به ترتيسيال ٤متوسط 

دست ه الن آب خاک بيج بينتا بر اساس. استروز  ۱۰در 
اه يساالنه گ يواقع تعرق -تبخيرن دوره، مقدار يآمده در ا

متر است. از طرف  يليم ۰۴/۴۳۸، ۱۳۹۱-۹۲نخود در سال 
ن يل محاسبه شده در ايپتانس تعرق -تبخيرزان يگر ميد

و  ياز آبين ٥دست آمده است. در جدول ه ب ۲۰/۵۵۴ مدت
 مترها ويسيهرکدام از ال يروزه نخود برا ١٠ ياهيب گيضر

ج با ينتا يبررسمتر ارائه شده است. يسيال ٤متوسط 
دست ه ب يها KCدهد که  ينشان م MSTAT-Cافزار  نرم

 ندارند. يمتر با هم اختالف معناداريسيآمده از چهار ال
حسب  بر )۵(معادله  با محاسبه شده يواقع ياهيب گيضر

 ۱  رشد در مدت زمان انجام پژوهش در شکل يروزها
روزه  ۱۰ ياهيب گياست. در محاسبه ضرش داده شده ينما

هر  يکه برا يا د، به گونهشاستفاده  يريگ نيانگياز روش م
در آن مرحله، در  ياهيب گين ضريانگيمرحله از رشد م

 يين در مرحله ابتدايانگيم ياهيب گينظر گرفته شد. ضر
ش سرعت ياست که با افزا ين در حاليبود، ا ۴۸۸/۰رشد 
ش يآن افزا دنبالرگ و به اه و شاخص سطح بيرشد گ

 يبه طور صعود ياهيب گيتعرق در دوره توسعه، ضر
که  يانيد. در مرحله ميرس ۹۵۵/۰افت و به يش يافزا
ن مقدار يخود است ا ياه در حد اعاليگ يکيولوژيت بيفعال
ن دوره ثابت يدر ا يده و شکل منحنيرس ۰۸۳/۱به 
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معادل  ياهيب گيضر يانين در مرحله پايشود. همچن يم
کامل  كردن يب بعد از طين ترتيبه دست آمد. بد ۳۷/۰

ها محصول برداشت شد.  مراحل رشد و پر شدن دانه
هر چهار  يرسم شده برا ۱شكل گونه که در  همان

اس روزانه يشود در مق يک مشاهده ميمتر در شکل يسيال
از  يتواند ناش يرات ميين تغيد است، ايشد Kc راتييتغ

 يميالن و عوامل اقليعوامل معادله ب يريگ اندازه يخطا
  باشد.

  
  يمتر بر حسب روزسيال ۴ ياه نخود برايمراحل رشد گ ک ازيخ کاشت و طول هر يتار -۴جدول 

  کل دوره رشد  انتهايي  مياني  توسعه  اوليه  تاريخ کاشت  شماره اليسيمتر
  ٩١  ١٢  ١٧  ٣٢  ٣٠ اسفند ۲۶  ١
  ٩٠  ١٠  ١٨  ٣٠  ۳۲  اسفند ۲۶  ٢
  ٨٨  ١١  ١٧  ٢٨  ٣٢ اسفند ۲۶  ٣
  ٨٩  ١٢  ١٧  ٣٢  ٢٨ اسفند ۲۶  ٤

  ٨٩  ١١  ١٧  ٣٠  ٣٠    ميانگين
  

  متر) يلي(م ۱۳۹۱-۹۲روزه نخود در سال  ۱۰ ياهيب گيو ضر ياز آبين -۵جدول 

  ET0 (mm)  دهه
  متوسط  ٤متريسيال  ٣متريسيال  ٢متريسيال  ۱متريسيال

Etc (mm)  Kc  Etc (mm)  Kc  Etc (mm)  Kc  Etc (mm)  Kc  Etc (mm)  Kc  

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦ 

٦٠/٤٣  
٠٤/٥٦  
٥٤/٥٠  
١١/٥٤  
٩١/٥٣  
١٠/٥٩ 

٧٤/١٤  
٧٨/١٩  
٩٩/١٨  
٤٠/٢٥  
١١/٤٠  
١٢/٥٥ 

٣٤/٠  
٣٥/٠  
٣٧/٠  
٤٧/٠  
٧٤/٠  
٩٣/٠ 

٨٦/٢٣  
٧٠/٢٧  
٤١/٥١  
١٢/٦٣  
٢٦/٥٣  
٨٣/٦٦ 

٥٥/٠  
٤٩/٠  
٠٢/١  
١٧/١  
٩٩/٠  
١٣/١ 

٥٩/١٩  
١٧/٢٤  
٩١/٣٤  
٤٣/٥٢  
٥٣/٥٧  
٥٣/٣٥ 

٤٥/٠  
٤٣/٠  
٧٠/٠  
٩٧/٠  
٠٧/١  
٦٠/٠ 

٥٩/١٩  
٠٣/٢٥  
٩١/٣٤  
٤٣/٥٢  
٨٢/٦٠  
٦١/٦٠ 

٤٥/٠  
٤٥/٠  
٧٠/٠  
٩٧/٠  
١٣/١  
٠٣/١ 

٤٤/١٩  
١٧/٢٤  
٧٢/٢٩  
٣٢/٤٦  
٣٤/٥٥  
١٠/٥٨ 

٤٥/٠  
٤٣/٠  
٥٩/٠  
٨٦/٠  
٠٣/١  
٩٨/٠ 

١٦/١  ٤١/٧٦  ١٩/١  ٧٩/٧٨  ١١/١  ٥٤/٧٣  ٠٤/١  ٨٠/٦٨  ١٩/١  ٦٥/٧٨  ٠١/٦٦  ٧  
٩٧/٠ ٣٥/٨٠ ٨٩/٠ ٤٥/٧٣ ٨٨/٠ ٧٧/٧٢ ٩٤/٠ ٩٦/٧٧ ٠٧/١ ٧٠/٨٨ ٩٧/٨٢ ٨ 

٥٥/٠ ٢٠/٤٨ ٤٦/٠ ٥٠/٤٠ ٥١/٠ ٥٨/٤٤ ٥٧/٠ ٢٧/٥٠ ٧٤/٠ ٢٧/٦٥ ٩٣/٨٧ ٩ 

  ٠٤/٤٣٨  ١٢/٤٤٦  ٠٣/٤١٥  ١٩/٤٨٣  ٧٥/٤٠٦ ٢٠/٥٥٤ جمع

  

  
  مترهايسيمتوسط ال يروزه برا ۱۰روزانه و  ياهيب گيضر -۱شکل 
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در چهار مرحله رشد و متوسط آن  ياهيب گير ضريمقاد
  . ارائه شده است ۶متر در جدول يسيال ۴ يبرا
اه نخود نشان داد يگ يبرا ياهيب گيج محاسبات ضرينتا

 ياني، توسعه، ميين پارامتر در چهار مرحله ابتدايا يکه برا
و  ۰۸۵/۱، ۹۵۵/۰، ۴۸۸/۰ب يتوان به ترت يم ييو انتها

م طول يبا تقس FAOاه نخود، يگ يد. براكره يرا توص ۳۷/۰

ن يا ييو انتها ياني، ميياه به سه مرحله ابتداين گيرشد ا
 ۳۵/۰و  ۱، ۴/۰ب يترت  خشک به مهيم نياقل ير را برايمقاد

ج حاصل ي). نتا١٣٨٧و همکاران،  يريارائه کرده است (وز
 FAO ياز سو يشنهادير پيک به مقادين پژوهش نزدياز ا
  .است

  
  متريسيال ۴ يدر مراحل چهارگانه رشد برا ياهيگ هاي بيضر -۶جدول 

  ييمرحله انتها  يانيمرحله م  مرحله توسعه  ييمرحله ابتدا  متريسيال شماره
٣٧٤/٠  ١٢٦/١  ٧٥٣/٠  ٣٥٦/٠ ١  
٥٥٨/٠  ٢  ۰۳/۱  ٣٩١/٠  ١٢٣/١  
٣٣٣/٠  ٠٤١/١  ٠٢٤/١  ٥٣٩/٠ ٣  
٤/٠  ٠٩/١  ٠٣٩/١  ٤٩٥/٠ ٤  

  ٣٧١/٠  ٠٨٣/١  ٩٥٥/٠  ٤٨٨/٠  متوسط
  

  
  مترهايسيمتوسط ال يروزه برا ۱۰روزانه و  ياهيب گيضر -۲شکل 

  
متر  يليم ۰۴/۴۳۸ن پژوهش ياه نخود در ايگ ياز آبين

نگ ي) و س۲۰۱۰ج کومار و همکاران (يبرآورد شد که با نتا
از اوتارخاند  ياه منطقه تارايگ ي) برا۲۰۱۱و همکاران (

ن يدارد. ا يخوان م مشابه است هميبا اقل يا هند که منطقه
 ۶/۴۷۵و  ۵/۴۱۶ن منطقه يرا در ا ياز آبيان نگرپژوهش

 ياه نخود برايگ ياز آبين نيمتر برآورد کردند. همچن يليم
و  يمحصوالت زراع ياز آبيآباد با استفاده از کتاب ن خرم
 Cropwat ۸/۲۹۵افزار  متر و با نرم يليم ۳۳۸ يباغ
ار کمتر از مقدار يسه، بسيمتر برآورد شد که در مقا يليم

جه نشان دهنده آن است که با ين نتي. ااست يواقع
اه در دوره رشد ي، گياز آبين ير براين مقادياستفاده از ا

ن استفاده از يخواهد شد. همچن يآب خود دچار تنش کم

درصد کمتر از  ۸/۴را  ياز آبينفائو ث يمانت -معادله پنمن
دقت  يتوان گفت دارا يکند که م يبرآورد م يمقدار واقع

لوگرم يک ۷۲۳ن عملکرد دانه يانگين مياست. همچن خوبي
  در هکتار برآورد شد. 

  
  گيري نتيجه

ن پژوهش يدست آمده از اه ج بيدر مجموع با استفاده از نتا
و  ۰۸۵/۱، ۹۵۵/۰، ۴۸۸/۰ ياهيگ هاي بيتوان ضر يم

اه نخود يگ ياز آبيمراحل چهارگانه رشد و ن يرا برا ۳۷/۰
کرد. با شنهاد يآباد پ منطقه خرم يمتر برا يليم ۰۴/۴۳۸

 يبرا ير که تا کنون به صورت تجربين مقادياستفاده از ا
م مشابه آن در کشور ارائه نشده يآباد و اقل منطقه خرم
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 ممكناه نخود يگ ياريت آبيريو مد ياز آبياست، برآورد ن
  خواهد شد.
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