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 شهرکرد دشت در روغني کتان دوگانه و يگانه گياهي ضرايب تعيين
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  چکيده
  

 اطالعات کمبود است. برخوردار يا ويژه اهميت از ،دارند که بااليي افزوده ارزش دليل به دارويي گياهان کشت ةتوسع امروزه
 يگانه گياهي ضرايب تعيين هدف با حاضر پژوهش باشد. گياهان اين کشت توسعه موانع از ييک تواند يم يآب نياز مانند ،مختلف

 گياهي ضريب محاسبات نتايج شد. نجاما شهرکرد منطقه در رشد مختلف مراحل در متر اليسي ةليوس به روغني کتان دوگانه و
 ةمرحل در ،۷۴/۰ با برابر رشد اول ةمرحل در روغني کتان يگانه گياهي ضريب انگينيم مقدار که داد نشان متر اليسي با يگانه
 نتايج با ۵۶ فائو روش با يگانه گياهي ضريب مقايسه نتايج باشد. مي ۶۱/۰ با برابر پاياني مرحله انتهاي در و ۲۳/۱ مياني
 ،کم بسيار مياني و يهاول ةمرحل در ،روش دو اين از استفاده با يگانه گياهي ضريب مقدار تفاوت كه بود آن از حاكي متر اليسي

 در روغني کتان براي پايه گياهي ضريب که داد نشان دوگانه گياهي ضريب نتايج ،همچنين باشد. مي زياد پاياني مرحله در ولي
 يگانه، يگياه ضرايب از استفاده با روغني کتان واقعي تعرق تبخير باشد. مي ۲/۰ و ۱۵/۱ ،۱۵/۰ ترتيب به رشد مختلف مراحل
 يبرا را دوگانه يگياه ضريب روش دقت يخوب به که آمد دست هب متر ميلي ۴۴۴ و ۴۴۵ ،۳۹۱ برابر ترتيب به متر ياليس و دوگانه

 دهد. يم نشان گياه يواقع تعرق -تبخير محاسبه
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  مقدمه
 به رسيدن براي کشاورزي ريزي برنامه در اساسي عوامل از

 صرف که است آبي مقدار دقيق تعيين بيشتر، محصول
 همکاران، و بايگي موسوي( شود مي اهيگ تعرق-تبخير
 ضريب دانستن ،تعرق - تبخير برآوردمنظور  به ).۱۳۸۸
 متفاوت اثر ،گياهي ضريب است. ضروري امري گياهي
 بر را گياه اطراف خاک سطح از تبخير و گياه تعرق

 توان يم  را تفاوت اين .گنجاند مي ضريب يک در محصول
 ضريب دو صورت به يا کرد تلفيق يگانه ضريب يک در

 گياهي ضريب روش در داد. نشان دوگانه) (ضريب جداگانه
 صورت به سطحي خاک از تبخير و گياه تعرق اثر يگانه،
 روش در يول ؛دنشو  مي داده نشان گياهي ضريب يک

 سطح از تبخير و گياهان تعرق دوگانه، گياهي ضريب
 اين در .شوند مي بررسي و تعيين جداگانه، طور به خاک،
 نديفرا توصيف براي )Kcb( پايه گياهي ضريب از ،روش
 نديفرا توصيف براي )Ke( تبخير ضريب از و گياهان تعرق
  شود. مي استفاده خاک از تبخير

 شدت بر گياه و خاک آب، مديريت نقش به توجه با
 براي گياهان آبي نياز دقيق تعيين لزوم و تعرق -تبخير
 ،آبياري هاي شبکه در آب مصرف وري بهره بهبود

 در دوگانه و يگانه ضرايب گيري اندازه براي ييها پژوهش
 فرناندو، و ليو( است گرفته صورت المللي بين و ملي مقياس
 ؛٢٠٠٦ همکاران، و اسپهرر ؛۲۰۰۱ ،هاول و تولک ؛۱۹۹۸

 ؛٢٠٠٧ همکاران، و هريس مجنوني ؛۲۰۰۷ ،نان و ژائو
 ؛٢٠٠٩ همکاران، و لوپز ؛٢٠٠٧ همکاران، وژانگ يش
 از برخي به زير در که )٢٠٠٩ همکاران، و راکيار

   شود. مي اشاره نهيزم نيا در ها پژوهش جديدترين
 ضريب يپژوهش در )۲۰۱۲( همکاران و هريس مجنوني
 تحقيقاتي مزارع در کلزا اهيگ براي را دوگانه و يگانه گياهي
 آوردند. دست هب متر اليسي از استفاده با تبريز دانشگاه
 و آبي نياز تعيينمنظور  به را اي مطالعه )٢٠١٣( فالگوني
 انجام هند در كلم گل گياه دوگانه و يگانه گياهي ضرايب

 براي دوگانه و يگانه گياهي ضرايب اساس بر آبي نياز داد.
 آلبرتو شد. برآورد متر ميلي ٢٣٧ و ٢٥٦ ترتيب به گياه اين

 - تبخير مقدار آوردن دست هب منظور به )۲۰۱۴( همکاران و
 در ييها آزمايش ذرت گياهي ضريب و واقعي تعرق
 و دادند انجام فيليپين در ٢٠١٢ و ٢٠١١ هاي سال

 را اهيگ رشد چهارگانه مراحل در گياهي ضريب متوسط
 کردند. گزارش ٨٣/٠ و ١٢/١ ،٨٩/٠ ،٦٨/٠ ترتيب به

 با دوساله آزمايش يک در )۲۰۱۴( همکاران و قمرنيا
 را گياهي ضرايب مقدار دار زهکش متر اليسي از استفاده

 پاياني و مياني توسعه، اوليه، رشد مراحل در دانه سياه براي
 آوردند. دست به ۷۸/۰ و ۲۹/۱ ،۹۱/۰ ،۵۹/۰ برابر ترتيب به

 ترتيب به فوق رشد مراحل براي نيز پايه گياهي ضريب
 ،همچنين گرديد. برآورد ۷۸/۰ و ۰۹/۱ ،۷۱/۰ ،۲۴/۰

 گياهي ضرايب کرمانشاه در )۱۳۹۳( همکاران و قمرنيا
 و توسعه اوليه، مراحل براي را رزماري گياه پايه و يگانه
 ۰۵/۱ و ۲/۱ ،۳۲/۰ و ۹۶/۰ ،۶۳/۰ ،۳۱/۰ ترتيب به مياني

 ةمحاسب به زين )۱۳۹۵( هاشمي و کمالي آوردند. دست به
 تهران دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در ذرت گياه تعرق -تبخير

 و پرداختند دوگانه و يگانه گياهي ضريب از استفاده با
 ۶۰۲ دوگانه گياهي ضريب با را کل تعرق تبخير مقدار
 گزارش متر ميلي ۵۵۸ يگانه گياهي ضريب با و متر ميلي

 دند.کر
 در روغني کتان ياهيگ بيضرا نييتع ،حاضر پژوهش در

 - روغني گياه يک ،روغني کتان .دارد قرار کار دستور
 متر سانتي ٥٠ تـا ٢٠ ارتفـاع بـه علفي و ساله يک ،دارويي

 غـرب، شـمال و شمال هاي بخش در ايران در و است
 اسدي، و نيا شريف( گردد مي کشت شرقي جنوب و جنوب
 چرب اسيد نوع چندين حاوي روغني کتان بذر ).١٣٧٩

 و طبي ارزش يدارا دليل همين به و بوده غيراشباع
 محصول اين کشت زير سطح .است انسان براي يا تغذيه

 توليد و هکتار ٢٦٢٥١٥٦ معادل ٢٠١٤ سال در دنيا در
 اين کشت زير سطح است. شده گزارش تن ٢٦٥٤٤٣٢ آن

 برآورد تن ٨٣٧ آن توليد و هکتار ١١٠٠ ايران در محصول
 کمبود تنش به روغني کتان ).٢٠١٤ (فائو، است شده

 در جدي کاهش سبب تنش و است حساس رطوبت
 و (کدخدائي شود مي آن عملکرد و رشد خصوصيات
 آن آبي نياز دقيق ةمحاسب ،بنابراين ).١٣٩٥ همکاران،

 با است. ضروري امري عملکرد باالترين به دستيابي يبرا
 کتان جمله از دارويي - روغني گياهان توليد اهميت وجود

 آن، آبي نياز مورد در اطالعات نبود به توجه با و روغني
 و يگانه گياهي ضرايب و آبي نياز تعيين براي پژوهش اين

  گرديد. اجرا و طراحي گياه اين دوگانه
  

  ها روش و مواد
 کتان گياه يآب نياز خصوص در اطالعات کمبود به توجه با

 برآوردمنظور  به حاضر پژوهش ،يکوهستان اقليم يک در
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 گياه اين دوگانه و يگانه ضرايب تعيين و کتان يآب نياز
 جنب دار زهکش متر  اليسي چهار در پژوهش نيا شد. انجام

 دشت کنار در (واقع شهرکرد دانشگاه هواشناسي ايستگاه
 جغرافيايي عرض با( ۱۳۹۳- ۹۴ زراعي سال در شهرکرد)

 دقيقه ۴۹ و درجه ۵۰ طول ،شمالي دقيقه ۲۱ و درجه ٣٢
 .شد انجام دريا) سطح از متر ۲۰۶۱ ارتفاع و شرقي

 ۵/۱۱ مطالعه مورد منطقه در هوا دماي ساالنه ميانگين
 ۳۲۰ ساليانه بارش مجموع متوسط گراد، سانتي درجه
 درصد ٤٦ نيز هوا ساالنه رطوبت متوسط و متر ميلي
  باشد. مي

 ترتيب به مطالعه مورد مترهاي اليسي عمق و عرض طول،
 به متر اليسي يک که باشد مي متر سانتي ۱۴۰ و ۶۵ ،۱۹۰
 روغني کتان کشت به متر اليسي سه و چمن کشت

 رقم با روغني کتان مصرفي بذر شد. داده اختصاص

 شد. تهيه اصفهان بذر پاکان شرکت از اصفهان
 رديف ۶ داراي اصلي گياه کشت به مربوط مترهاي اليسي
 کاشت هاي رديف فاصله د.نباش مي متر ۷/۱ طول به کاشت

 کاشت فواصل ،)۱۳۹۲ همکاران، و تدين( متر سانتي ۱۰
 ۳ مربع، متر در بوته ۳۰۰ تراکم براي رديف روي

 گرفته نظر در متر سانتي ۳ نيز کاشت عمق و متر سانتي
 يها يويژگ بررسيمنظور  به ).۱۳۸۳ پور، (خواجه شد

 آزمايش شروع و كاشت از قبل ،خاك شيميايي و فيزيكي
 متر سانتي ٠-٣٠ عمق در مترها اليسي خاك از

 آب و خاک هاي ويژگي نتايج .آمد عمل به برداري نمونه
 به توجه با است. شده ارائه ٢ و ١ جداول در استفاده مورد
 نيتأم منبع عنوان به اوره کود از خاك آزمون نتايج

 پور، خواجه( هکتار در کيلوگرم ۶۰ ميزان به نيتروژن
  شد. استفاده )۱۳۸۳

  
  مطالعه مورد منطقه خاک شيميايي و فيزيکي هاي ويژگي -۱ جدول

 خاک بافت
 کل ازت آلي کربن جذب قابل فسفر جذب قابل پتاسيم شن سيلت رس

pH 
برداري نمونه عمق الکتريکي هدايت  

(%)  (mg kg-1)  (%)  (dS m-1)  (Cm) 

  ۰-۳۰ ۱۱/۱ ۵/۷ ۱۲/۰ ۱۷/۱ ۴/۲۶ ۵۲۰ ۱۸ ۴۸ ۳۴  يسيلت رسي لوم

  استفاده مورد آب شيميايي هاي ويژگي - ۲ جدول 

  
 به جهت فائو توسط شده ارائه استاندارد اساس بر

 ها متر اليسي اطراف زمين ،محيطي يهااثر رساندن حداقل
 د.ش کشت اصلي گياه ةليوس به مربع متر ۲۰۰ مساحت به
 کار رديف با ها متر اليسي و ها متر اليسي اطراف هاي رتک

 آبياري بالفاصله و شد کشت کاري هيرم روش به و دستي
  گرفت. انجام اول
 سنج رطوبت دستگاه از استفاده با ،آبياري هر از قبل

SM300 شرکت ساخت Delta-T، در رطوبت ميانگين 
 متر اليسي هر در خاک متري سانتي ۴۰ و ۲۰ ،۵ هاي عمق
 حد از رطوبت کمبود به توجه با سپس و يريگ اندازه

 محاسبه حجمي صورت به آبياري آب مقدار مزرعه، ظرفيت
 آبياري هر از بعد آب زه مقدار .شد اعمال مترها اليسي به و

 شد. گيري اندازه و آوري جمع مدرج ظروف توسط نيز
 روغني کتان هاي متر اليسي از تعرق - تبخير مقدار ،سپس

 (عليزاده، گرديد تعيين )۱( معادله از استفاده با چمن و
  ).۱۳۹۳ بيگي، موسي و نيا قمر ؛۱۳۸۳

)۱(                             ET I P D Sc = + − ± ∆ 

 آب مقدار I ؛گياه واقعي تعرق -تبخير ETC ،معادله اين در
 ،∆S ؛زهکش آب مقدار، D ؛بارش ميزان ،P ؛آبياري

 ة(هم دنباش مي معين ةدور در خاک رطوبتي تغييرات
 ضريب ،نهايت در .)باشند يم متر ميلي برحسب پارامترها

 از استفاده با رشد ةدور طول در روغني کتان يگانه گياهي
  ).۱۹۹۸ همکاران، و آلن( شد محاسبه )۲( معادله

)۲(                                                
0

ETcKc ET
=  

 ،ETc ؛واحد) (بدون گياهي ضريب ،Kc ،معادله اين در که
 ،ET0 و ؛روز) بر متر (ميلي اصلي گياه واقعي تعرق -تبخير
 در باشند. مي روز) بر متر (ميلي مرجع گياه تعرق -تبخير

  الکتريکي هدايت کلرايد   کربنات بي  پتاسيم   سديم  منيزيم و کلسيم

pH  
SAR   

)meq/lit(  )dS/m(  ۵/۰)meq/lit( 

٢  ۷/۰  ۰۸/۰  ۳۵۸/۰  ۱۹/۰  ۳۴/۰  ۶۸/۷  ۷/۰  
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 چمن کشت با مرجع گياه تعرق -تبخير ،پژوهش اين
 يک در مربع متر در گرم ۴۰ کاشت تراکم با فستوکا
 شد. محاسبه مستقيم صورت به دار زهکش متر اليسي

 رشد مختلف مراحل در رشد روز ةدرج برآوردمنظور  به
  گرديد. استفاده )۳( معادله از گياه،

)۳(             max min(( ) )
2

T T
GDD Tb

+
= −∑ 

 داکثرح ،Tmax ؛رشد روز درجه ،GDD ،معادله اين در که
 دماي حداقل ،Tmin ؛گراد) سانتي (درجه هوا ةروزان دماي
 صفر يا پايه دماي ،Tb و ؛گراد) سانتي (درجه هوا ةروزان

 ۵ برابر روغني کتان گياه براي که هستند فيزيولوژيک
  ).۲۰۱۲ همکاران، و (ميرشکاري باشد مي گراد سانتي ةدرج

  

  ۵۶ فائو نشريه روش به يگانه گياهي ضريب تعيين
 اوليه مرحله در ساله يک گياهان عرقت -تبخير ةعمد بخش
 دقيق برآورد رد بنابراين، باشد. مي تبخير صورت به رشد

 شدن خيس دفعات تعداد بايد ،مرحله اين در گياهي ضريب
 براي رشد اوليه مرحله شود. گرفته نظر در خاك سطح

 زمان و كشت تاريخ بين فاصله صورت به ه،لسا يک گياهان
 )۱۹۹۸ همکاران، و آلن( درصد ۱۰ حدود گياهي پوشش
 سطح يک از پوشش درصد تعيين براي .است شده تعريف
 استفاده با و شد برداري عکس مختلف هاي روز در مشخص

   .گرديد محاسبه پوشش درصد Image j افزار نرم از
 ،بالقوه تبخير رشد، اول مرحله گياهي ضريب تعيين براي

 مرحله طول در خاك سطح شدن خيس فاصله ميانگين
 آب کل رامقد ،تبخير براي نياز مورد مدت طول ،رشد اوليه
 اوليه مرحله در الوصول سهل تبخير قابل آب و تبخير قابل
 ٥٦ فائو نشريه در موجود معادالت از استفاده با گياه رشد

 محدوديت دليل به( دش محاسبه )۱۹۹۸ همکاران، و آلن(
  شد). يدار خود معادالت ارائه از مقاله صفحات تعداد در

 و مياني حلامر در گياهي ضريب يپيشنهاد و اوليه مقادير
 شرايط براي کشاورزي، محصوالت انواع براي رشد پاياني
 مرطوب نيمه اقليم و مطلوب زراعي مديريت تنش، بدون

 در باد سرعت و درصد ۴۵ برابر نسبي رطوبت (حداقل
 نشريه در جداولي در ثانيه) بر متر ۲ برابر متري دو ارتفاع

 و شهرکرد منطقه در اينکه دليل هب است. شده ارائه ۵۶ فائو
 شده ارائه شرايط با ياقليم شرايط مطالعاتي ةدور در

 از استفاده با گياهي يباضر ،دارد وجود تفاوت فائو توسط
 ضرايب( شد اصالح ۵۶ فائو نشريه در موجود معادالت

 تر کوچک که صورتي در رشد پاياني و مياني مرحله گياهي
 همکاران، و (آلن ندارند) اصالح به ازين ،باشند ۴۵/۰ از

۱۹۹۸.(  
  

  ۵۶ فائو نشريه روش به دوگانه گياهي ضريب تعيين
 تعيين )۴( معادله صورت به )Kc dual( دوگانه گياهي ضريب

  ).۱۹۹۸ همکاران، و (آلن شود يم
)۴                               (K K Kecdual cb= +  

 از تبخير ضريب ،Ke و ؛پايه گياهي ضريب ،Kcb آن، در که
 اوليه مرحله در پايه گياهي ضريب باشند. مي خاک سطح
 گياهي ضرايب و ۱۵/۰ با برابر ساله  کي گياهان براي رشد
 رشد پاياني و مياني مرحله يبرا اه)يگ تعرق (معرف پايه
 با بايد ،باشند ۴۵/۰ مساوي يا تر بزرگ که صورتي در

   شوند. اصالح )۵( ةعادلم از استفاده

)۵(                     
( ) 2

0.3
min

{0.04( 2)

0.004( 45)}( )
3

cb cb tabK K u
hRH

= + − −

−
  

 ةمرحل ةپاي گياهي ضريب مقادير ،Kcb (tab) آن، در که
 ،u2 ؛۵۶ فائو در مربوطه جدول از رشد پاياني يا مياني

 سطح باالي متري دو ارتفاع در روزانه باد سرعت ميانگين
 ،RHmin ؛)ثانيه بر متر( رشد پاياني و مياني مرحله در نيزم

 يا مياني مرحله در روزانه نسبي رطوبت حداقل ميانگين
 مرحله در گياه ارتفاع ميانگين ،h و ؛(درصد) رشد پاياني
 تبخير ضريب ،نهايت در باشند. مي رشد پاياني يا مياني

)Ke( معادله از استفاده با نيز )و (آلن گرديد برآورد )۶ 
  ).۱۹۹۸ همکاران،

)۶(        max max( )e r c cb ew cK K K K f K= − ≤ ×  
 ضريب حداکثر ،Kc max ؛تبخير کاهش ضريب Kr آن، در که

 داراي خاک کسر ،few و ؛پايه گياهي ضريب ،Kcb ؛گياهي
 برخي از استفاده با که باشند مي تبخير مقدار بيشترين

 محاسبه ٥٦ فائو معادالت و شده گيري اندازه پارامترهاي
 از حاصل يآب نياز و يگياه ضرايب نتايج ،همچنين شدند.
 همچنين و فائو توسط شده ارائه مقادير با باال يها روش
  د.ش مقايسه مترها  ياليس از آمده دست به نتايج

  

  بحث و نتايج
 يآب نياز به مربوط جينتا ترتيب به مقاله از بخش نيا در

 ياهيگ بيضرا جينتا سپس و گانهي ياهيگ بيضرا کتان،
 مراحل بايد ابتدا شروع يبرا شد. خواهد ارائه دوگانه
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 مرحله طول د.شو مشخص تفکيک به گياه رشد مختلف
 اقليم و کشت زمان گياه، نوع به عمده طور به رشد اوليه

 تا کشت زمان از فائو هيتوص اساس بر و دارد بستگي
 گرفته نظر در درصد ١٠ حدود فعال گياهي پوشش

 به روز ٢٠ مطالعه مورد منطقه در مرحله اين شود. يم
 روغني کتان براي رشد روز درجه مقدار انجاميد. طول
 از آمد. دست به درجه ٥/٢٢٦ زين مرحله نيا اتمام براي
 درصد ۸۰ تا ۷۰ اهيگ که يزمان تا اوليه مرحله يانتها
 نيا در که باشد يم توسعه ةدور ،دهد پوشش را سطح

 درجه ٧/٢٢٦ آن رشد روز درجه مقدار و روز ١٤ پژوهش
  آمد. دست به

 تکامل تا قبل مرحله يانتها (از مياني دوره طول ،همچنين
 برداشت تا يميان مرحله يانتها از( رشد پاياني و اه)يگ

 ٧/٤٢٠ و ١/٣٧٩ با و روز ٢٤ و ٢٢ برابر ترتيب به )محصول
 در روغني کتان رشد دوره کل شد. حاصل رشد روز درجه
 ١٢٥٣ آن رشد روز درجه و روز ٨٠ مطالعه مورد منطقه
  .آمد دست به درجه

 سه از حاصل واقعي تعرق-تبخير تغييرات ميانگين
 گياه و روغني کتان گياه براي يبررس مورد متر اليسي
 - تبخير مجموع .است شده ارائه ۱ شکل در چمن مرجع
 ۸۰( رشد دوره طول در روغني کتان گياه واقعي تعرق
 در ،همچنين .باشد يم متر ميلي ۲/۴۴۴ معادل روز)

 نيز چمن مرجع گياه تعرق - تبخير ميزان حاضر پژوهش
 معادل متر اليسي از استفاده با کامل آب فراهمي شرايط در
 روزانه تعرق - تبخير تغييرات ةمحدود و متر ميلي ۲/۴۲۹

 ،کلي طور به آمد. دست به متر ميلي ۵/۸ تا ۳/۴ بين نيز آن
 رشد، دوره پاياني و ابتدايي مرحله در ١ شکل به توجه با

 تعرق -تبخير به نسبت روغني کتان گياه تعرق-تبخير
 کمتر فعاليت از ناشي که است يافته کاهش مرجع گياه
 ؛است چمن مرجع گياه به نسبت مرحله دو اين در گياه
 - تبخير مقدار برگ، سطح افزايش با مياني مرحله در ولي

 مرجع گياه تعرق -تبخير به نسبت روغني کتان گياه تعرق
  دهد. يم نشان افزايش

  
 متر (ميلي کاشت از پس روزهاي براي چمن مرجع گياه و روغني کتان براي متري اليسي واقعي تعرق - تبخير تغييرات ميانگين - ۱ شکل

  روز) بر
  

   متر اليسي از استفاده با يگانه گياهي ضريب برآورد
 دست به روغني کتان يگانه گياهي ضريب تغييرات ميانگين

 ۲ شکل در رشد فصل طول در متر اليسي سه از آمده
 مرحله در ضريب اين متوسط مقدار است. شده داده نشان
 انتهاي در و ۲۳/۱ مياني مرحله در ،٧٤/٠ رشد اوليه

 آب مديريت عمليات ثيرأت گياهي ضريب که پاياني مرحله
 مقدار آمد. دست به ۶۱/۰ معادل ،کند مي منعکس را گياه و

 کتان يبرا نيز متر اليسي از آمده دست به تعرق -تبخير

 همکاران و کاسا .است متر يميل ۲/۴۴۴ معادل يروغن
 کتان گياهي ضريب مقادير اي مطالعه در نيز )٢٠٠٠(

 اوليه، رشد مراحل براي ايتاليا مرکز منطقه در را روغني
 دست به ٢/٠ و ٩/٠ ،٤/٠ ترتيب به پاياني انتهاي و مياني

 را پژوهش دو اين از آمده دست به مقادير تفاوت آوردند.
 استفاده مورد يروغن کتان رقم اقليم، در تفاوت به توان مي

 و هريس مجنوني داد. ارتباط کشت مراحل طول و
 گياه براي را گياهي ضريب متوسط )١٣٩٤( همکاران
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 و مياني اوليه، رشد مراحل براي تبريز در کلزا روغني
 در کردند. تعيين ٦٦/٠ و ٤٥/١ ،٧٢/٠ ترتيب به پاياني

 ضرايب و روغني کتان واقعي تعرق -تبخير با ارتباط
  نشد. يافت اي مطالعه کشور در آن گياهي

  

  
  رشد دوره طول در روغني کتان يگانه گياهي ضرايب - ۲ شکل

  
 فائو روش با روغني کتان يگانه گياهي ضريب تعيين
۵۶  

 شدن خيس فواصل ثيرأت تحت اوليه ةمرحل گياهي ضريب
 شدن خيس شرايط در بنابراين، و دارد قرار خاک سطح

 رشد اوليه مرحله در گياهي ضريب خاک، سطح پي در پي
 با .)۱۹۹۸ همکاران، و (آلن يابد مي افزايش ياديز مقدار هب

 ضريب تقريبي مقادير تنها ۵۶ فائو نشريه اينکه به توجه
 برآورد براي ،است کرده ارائه را رشد اوليه مرحله گياهي
 اتمسفر، تبخيرکنندگي توان از اعم هايي فرض بايد تر دقيق
 خاک شدن خيس زماني فاصله و خاک شدن خيس مقدار

 ي(برا يشنهاديپ ياهيگ بيضرا شود. گرفته نظر در نيز
 رشد مرحله سه در فائو توسط گانه)ي ياهيگ بيضر روش
 باشند. يم ۲۵/۰ و ۱/۱ ،۳۵/۰ ترتيب به کتان
 ةمرحل يبرا فائو توسط شده شنهادهيپ گياهي ضريب مقدار
 معادالت از استفاده با )۳۵/۰( يروغن کتان اهيگ رشد اوليه
 که آمد دست به ۷۲/۰ با برابر و اصالح ٥٦ فائو در شده ارائه
 رشد اول مرحله يبرا متر يسيال از حاصل ةجينت به
 نزديک بسيار ،ديگرد ارائه قبل بخش در که ،)۷۴/۰(

 که است مطلب اين يدؤم موضوع اين ).۳ (شکل باشد مي
 عنوان به که ۵۶ فائو نشريه در پيشنهادي بيضرا

 توجه با ديبا ،يعمل ةاستفاد يبرا اند، شده ارائه فرض شيپ
 گردند. اصالح مطالعه مورد منطقه يمياقل طيشرا به

 معادالت با مطابق نيز رشد مياني مرحله گياهي ضريب
 رطوبت حداقل گياه، ارتفاع براساس و فائو پيشنهادي

 معادل متري دو ارتفاع در باد متوسط سرعت و هوا نسبي

 از آمده دست به عدد به نيز مقدار اين که آمد دست به ۲۱/۱
 گياهي ضريب است. نزديک بسيار )۲۳/۱( متر ياليس

 ۴۵/۰ از کمتر اينکه دليل هب )۲۵/۰( رشد پاياني مرحله
  نشد. اصالح ،باشد مي
 متر اليسي از استفاده با يگانه گياهي ضريب ،گريد عبارت به
 ٦٣/١ مياني مرحله در درصد، ٧/٢ رشد اوليه مرحله در

 ضريب از بيشتر برابر ٥/٢ اًتقريب پاياني مرحله در و درصد
 است. پژوهش اين در فائو روش با شده اصالح يگانه گياهي
 در شهرکرد دشت در که گرفت نتيجه توان مي ،بنابراين
 يگياه ضرايب مقادير اصالح متر، ياليس وجود عدم صورت

 يخوب به رشد مياني و اول مراحل براي فائو يپيشنهاد
 همکاران و کاسا دهد. ارائه يقبول قابل نتايج تواند يم
 با روغني کتان گياهي ضريب ةشد اصالح مقادير )٢٠٠٠(

 اوليه، رشد مرحله سه براي را ٥٦ فائو نشريه از استفاده
 ،٧/٠ ترتيب به ايتاليا مرکز در رشد پاياني انتهاي و مياني

 گياهي ضريب مقادير تفاوت آوردند. دست به ١/٠ و ١/١
 در )٢٠٠٠( همکاران و کاسا پژوهش با حاضر پژوهش
 تفاوت از ناشي تواند مي که است مشهود رشد پاياني مرحله
 باشد. آبياري قطع زمان يا و پاياني مرحله رشد دوره طول

 از متفاوتي نتايج جهان مختلف نقاط در گرانپژوهش
 ةليوس به شده گيري اندازه يگانه گياهي ضريب مقايسه
 ٥٦ فائو نشريه معادالت کمک به شده محاسبه و متر اليسي
 )٢٠٠٧( همکاران و کار ،مثال براي اند. دهکر گزارش
 دليل به را روغني هاي دانه يبرخ گياهي ضريب مقادير
 از بيشتر هند دنكانال در گرمايي رفت پهن ةپديد وجود
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 به ٥٦ وفائ نشريه در شده گزارش گياهي ضريب مقادير
 بيان )١٣٩٤( همکاران و هريس مجنوني .دآوردن دست
 گياه براي آمده دست به گياهي ضريب مقادير کردند
 ٥٦ فائو نشريه در شده گزارش مقادير به نسبت کلزا روغني
 گياهي ضريب دندکر گزارش هاآن باشند. مي متفاوت

 يبرا و درصد ٢٦ كلزا مياني مرحله براي آمده دست به
 نشريه شده توصيه مقدار از برابر ٨٨/١ رشد پاياني مرحله

 نيز )۲۰۱۳( خواه سپاس و نيا شاهرخ .است بيشتر ٥٦ فائو
 دوره در گياهي ضريب گيري اندازه مقادير کردند بيان

 در باشند. مي فائو مقادير از بيش گندم و ذرت براي مياني
 نزديکي که کردند بيان )١٣٨٥( همکاران و نوري مقابل
 گياهي ضريب شده گيري اندازه مقادير بين قبولي قابل
  دارد. وجود فائو توسط پيشنهادي گياهي يباضر و يگانه

 

  
 رشد مختلف مراحل طول در ۵۶ فائو نشريه روش و متر اليسي از استفاده با روغني كتان يگانه گياهي ضريب ميانگين - ۳ شكل

  
 روش با روغني کتان دوگانه گياهي ضريب تعيين
  ۵۶ فائو

 ضريب )،Kcb( پايه گياهي ضريب ميانگين تغييرات مقادير
 )Kc dual( دوگانه گياهي ضريب و )Ke( خاک از تبخير
 در روغني کتان براي يبررس مورد متر ياليس سه از حاصل
 شکل در که گونه همان است. شده داده نشان ٤ شکل

 پوشش دليل به رشد، اوليه دوره طول در ،شود مي مشاهده
 تعرق) مقدار کننده اني(ب پايه گياهي ضريب کم، گياهي

 و خاک پوشش بدون سطوح وجود دليل به مقابل در و کم
 ،بارندگي و آبياري اثر در سطحي خاک مکرر شدن خيس
 ،گريد عبارت به باشد. يم زياد )Ke( خاک از تبخير ضريب

 (تراکم کشت خطوط نيب فاصله مزرعه، تيريمد ةنحو
 و ياهيگ بيضرا مقدار بر تواند يم ياريآب روش و اه)يگ

 شکل در که گونه همان باشد. رگذاريثأت اهيگ تعرق -ريتبخ
 اين در دوگانه يگياه ضريب تغييرات ،شود يم ديده ۴

 در است. خاک از تبخير تغييرات تابع شدت به مرحله
 و گياهي پوشش افزايش دليل به ،رشد فصل اواسط
 کمترين به خاک از تبخير ضريب مقادير گياه، اندازي سايه

 در ،نهايت در رسد. يم رشد فصل طول در خود مقادير

 ضريب (کاهش گياه برگ ريزش دليل به رشد فصل اواخر
 )،Ke تبخير, ضريب (کاهش آبياري قطع و )Kcb تعرق,
  يابد. يم کاهش دوگانه يگياه ضريب مقادير
 از تبخير ضريب و پايه گياهي ضريب بين معکوس ارتباط
 بيشترين است. يگياه پوشش تغييرات دليل به خاک

 به رشد مياني دوره طول در پايه گياهي ضريب مقادير
 و )۱۳۹۳( همکاران و قمرنيا هاي پژوهش با که رسيد ثبت
 مرحله در دارد. مطابقت )۱۳۹۲( همکاران و مقدم کيخا
 با آن از پس و است مانده ثابت پايه گياهي ضريب مياني

 کرده پيدا کاهشي روند رشد پاياني دوره سمت به حرکت
-سايه افزايش دليل به مياني مرحله در ،چنينهم است.

 تبخير کاهش و پايه) گياهي ضريب بودن (باال گياه اندازي
 خود به را بااليي مقادير دوگانه گياهي ضريب خاک، از

  است. داده اختصاص
 رشد مراحل در روغني کتان پايه گياهي ضريب مقادير
 ۲/۰ و ۱۵/۱ ،۱۵/۰ ترتيب به پاياني انتهاي و مياني اوليه،

 پايه گياهي ضريب ،رشد فصل طول در آمد. دست به
 پوشش با زمان هم و مياني مرحله در و شد زياد تدريج به

 )۱۹۹۸( همکاران و آلن رسيد. خود حداکثر به گياه کامل
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 تعرق، بودن کم علت به رشد اوليه مرحله در که کردند بيان
 گياهي ضريب و يگانه گياهي ضريب بين تفاوت بيشترين

 گياهي ضريب و دهد رخ رشد از مرحله اين در بايد پايه
 بايد مياني مرحله پايه گياهي ضريب و مياني مرحله يگانه

 اين هاي يافته با که باشند داشته هم به نزديک مقاديري
 گياه تعرق - تبخير مقادير مقايسه دارد. مطابقت پژوهش

 با دوگانه و يگانه يگياه ضرايب از حاصل يروغن کتان
 که است آن از حاکي ،متر ياليس از آمده دست به مقدار
 دقت با يگانه گياهي ضريب به نسبت دوگانه گياهي ضريب
 برآورد را روغني کتان واقعي تعرق -تبخير مقدار يبيشتر
 از استفاده با روغني کتان تعرق -تبخير مقدار است. کرده

 ترتيب به متر ياليس و دوگانه يگانه، گياهي ضريب
 ابيانه زارع آمد. دست به متر ميلي ٤٤٤ و ٤٤٥ ،٣٩١معادل

 برآورد که کردند بيان پژوهشي در نيز )١٣٨٩( همکاران و
 دوگانه گياهي ضريب يريکارگ به با سير تعرق -تبخير
   يگياه ضريب به نسبت
 اليسيمتري تعرق و تبخير مقدار با کمتري اختالف يگانه

 حجم و سهولت نظر از يگانه گياهي ضريب اما ؛رددا
 .باشد يم تر ساده بسيار دوگانه ضريب به نسبت محاسباتي

 که کردند گزارش برزيل در نيز )٢٠١٢( همکاران و سيلوا
 دوگانه گياهي ضريب از آمده دست به نيشکر تعرق -تبخير
 شده گيري اندازه تعرق -تبخير مقادير با قبولي قابل تطابق
 که دادند نشان نيز )۲۰۱۳( خواه سپاس و نيا شاهرخ دارد.
 از بهتري تخمين ،۵۶ فائو دوگانه گياهي ضريب روش
  دهد. مي ارائه گندم و ذرت تعرق - تبخير مقدار

  
  رشد مختلف مراحل در )Ke( خاک از تبخير و )Kc dual( دوگانه )،Kcb( پايه گياهي ضرايب - ٤ شکل

  
  گيري نتيجه
 افزايش و دارويي -روغني گياهان توليد اهميت باوجود
 ياطالعات ايران، در کشاورزان توسط آنها کشت به تمايل
 جمله از آنها از بسياري يگياه ضرايب و آبي نياز ةدربار
 گياهي ضريب محاسبات نتايج ندارد. وجود يروغن کتان
 مقدار که داد نشان پژوهش اين در يروغن کتان يگانه

 از استفاده با آمده دست به گياهي ضريب ميانگين
 در ،۷۴/۰ با برابر گياه اوليه رشد مرحله در متر اليسي
 پاياني مرحله انتهاي در و ۲۳/۱ با معادل مياني مرحله

 يگانه گياهي ضريب مقدار ،چنينهم باشد. مي ۶۱/۰ با برابر
 روش با و شد محاسبه ۵۶ فائو نشريه روش با مطابق
 كه ندداد نشان نتايج گرفت. قرار مقايسه مورد متري اليسي
 روش دو اين از استفاده با يگانه گياهي ضريب مقدار تفاوت

 انتهايي مرحله در و کم بسيار مياني و اوليه مرحله در
 عمليات ثيرأت از ناشي تواند مي كه است بيشتر تفاوت

 گياهي ضريب نتايج ،همچنين باشد. گياه و آب مديريت
 )Kcb( پايه گياهي ضريب ميانگين که ندداد نشان دوگانه
 مرحله يعني ،رشد مختلف مراحل در روغني کتان براي
 ،۱۵/۰ برابر ترتيب به پاياني انتهاي و مياني اوليه، رشد
 کتان تعرق - تبخير محاسبات نتايج باشد. مي ۲/۰ و ۱۵/۱

 دست به دوگانه و يگانه گياهي ضرايب يريکارگ به با روغني
 با دوگانه گياهي ضريب که داد نشان پژوهش اين در آمده
 توجه با کند. يم برآورد را تعرق - تبخير مقدار باالتري دقت

 و گياهان تعرق دوگانه، گياهي ضريب روش در اينکه به
 ،کند مي تعيين جداگانه طور به را خاک سطح از تبخير

 تر قيدق را اهيگ تعرق -تبخير مقدار تواند يم روش اين
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