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 1399 اسفند: پذیرش و 1398 بهمن: دریافت

 چکیده

 
بی آریزی صحیح آبیاری است که اساس آن را برآورد دقیق نیاز   یکی از راهکارهای کاهش تلفات آب در کشاورزی، برنامه 

ای هیدروپونیک مجهز سال در گلخانه یک  مدتبه تحقیقی سه رقم گل رز، تعیین نیاز آبی  منظوردهد. بهگیاهان تشکیل می 

مرجع  تعرق- تبخیر دار انجام شد. میزان به سیستم آبیاری قطره ای در شهرستان اراک و با استفاده از الیسیمترهای زهکش       

 ش بیالن آبی استفاده شد. نتایج  برای محاسبه نیاز آبی از رو  دار دارای کشت چمن، زهکش یک میکروالیسیمتر  از استفاده  با

 کل مقدار همچنین بود. مترمیلی 1608 پژوهش، انجام یک سال  طی در گلخانه مرجع تعرق -تبخیر کل مقدار که داد نشان 

 مترمیلی 1313متر و رقم سفید،  میلی 1480 متر، رقم لب صورتی میلی1423رشد  این دوره رز رقم آتشی در  تعرق -تبخیر

سال برابر  -تبخیرو متوسط   ساله بودن بوته   8/3تعرق ارقام رز در طول  های رز، میلیمتر در روز بدست آمد. با توجه به چند 

تغییر نمود و متوسط   96/0تا  7/0گیاهی ارقام رز در هردهه بین  ضریب گیاهی دارای مراحل چهارگانه نبود و مقدارضریب 

سال   دست آمد. همچنین متوسط مقدار آب مصرفی ارقام رز در طول یک   ب 81/0ضریب گیاهی ارقام رز در طول سال برابر   

 بوته رز در هکتار بدست آمد. 75000مترمکعب در هکتار به ازای تراکم کشت 20573برابر 

 

 مرجع تعرق- الیسیمتر، تبخیر ریزی آبیاری، میکروبرنامه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 هاخشکسالی به توجه با هاگلخانه توسعه افزایش

 کیی .است ناپذیر اجتناب ،کشور در آبی کم بحران و

لخانهگ محصوالت در تولید افزایش در عوامل ترینمازمه

 نآ در که است آبیاری مناسب مدیریت و ریزی برنامه ای،

 در یاهگ آبی نیاز چنانچه .دارد اساسی نقش آبی نیاز تعیین

 حاظل گیاه واقعی آبی نیاز مقدار از کمتر آبیاری ریزیبرنامه

 انندم گیاه در خشکی تنش از ناشی عالئم بروز باعث گردد

 میان فاصله شدن کوتاه برگ، شدن ترکوچك رشد، توقف

 حاشیه سوختگی ها،برگ ریزش و شدن بدشکل ها،گره

 همکاران، و امیری) شودمی عملکرد کاهش نیز و هابرگ

 زوناف نیز نیازآبی نمودن لحاظ حد از بیش همچنین (.1387

 پوشش زیر رطوبت ،بستر رطوبت افزایش باعث که این بر

 مانند مشکالتی ،شده گلخانه داخل به نور عبور اهشک و

 آن، شدن شکننده و نرم و ساقه شدن دارآب ارتفاع، افزایش

 و آب جذب عدم و ریشه به صدمه و خاک اکسیژن کاهش

 نیز و گیاه رشد توقف ،پژمردگی سرانجام و غذایی مواد

 نگ،بیر ابراهیمی) دارد بهمراه را آفات و هابیماری گسترش

 بیان( 2014 و 2003) همکاران و تیواری مطالعه در .(1384

 شتک مهم اجزای از یکی ایقطره آبیاری سیستم که است شده

 یدهبر شاخه گل مهمترین بریده شاخه رز .باشدمی ایگلخانه

 حدود ساالنه و دارد را اول رتبه تجاری نظر از و است جهان

 و سینگشود ) می استفاده جهان در رز شاخه بیلیون 40

 در ایعمده سهم بریده شاخه هایگل .(2016 همکاران،

 سال رد طوریکهبه دارند نیز ایران زینتی گیاهان و گل تولید

 کشور در بریده شاخه هایگل های گلخانه مساحت 1396

 و گل به مربوط هکتار 7/2469 از هکتار 5/1999 برابر

 ایه گلخانه مساحت مرکزی استان در و بود زینتی گیاهان

 هایگل به آن هکتار 268 که بود هکتار 2/440 برابر استان

 همکاران، و زاده عباد) داشت اختصاص بریده شاخه

 در بریده شاخه هایگل ترینمهم از یکی رز گل .(1397

 گیاهان بیشتر برخالف بریدنی، شاخه رُزهای .است ایران

 نوسانات فصل، طول در پیوسته برداشت دلیل به زینتی،

 بر افزون. دهندمی نشان خود تعرقی سطح در زیادی

 باعث جوان، هایبرگ پیوسته تولید گل، شاخه برداشت

 و راویو) شودمی آبی تنش به بریدنی رُزهای زیاد حساسیت

 تعیین ،شده یاد موارد به توجه با رو این از(. 2001 بلوم،

 و خوب مدیریت یك داشتن منظوربه گیاهان این آبی نیاز

 امری گلخانه، شده کنترل شرایط در آبیاری در مؤثر

 ازآبینی و آبیاری مدیریت با رابطه در .است ناپذیراجتناب

 با آبیاری آب تا است این بر تالش ایگلخانه گیاهان

 رارق ایگلخانه گیاهان اختیار در ممکن وریبهره بیشترین

 محصول رقتع-تبخیر محاسبه نیازمند مصرفی آب تعیین .گیرد

 مقایسه در ساده و آسان روش یك آبی بیالن روش. باشدمی

-رتبخی. است علمی منابع در موجود دیگر متعدد هایروش با

 اتغییرت گرفتن نظر در با آبی بیالن روش ار استفاده با تعرق

 زانمی و آبیاری محاسبه، مورد هایدوره بین ،رطوبت ذخیره در

 همکاران، و آلن) شودمی تعیین گلخانه در زهکشی آب

 -یرتبخ تخمین برای مهم پارامتر یك گیاهی ضریب(. 2011

 به صولمح تعرق-تبخیر نسبت ضریب این .است گیاه تعرق

 اسمقی در آبیاری ریزیبرنامه در و بوده مرجع تعرق-تبخیر

 مقدار. رودمی کار به محصول تعرق-تبخیر تخمین با ایمنطقه

 و دهبو محصول هر ویژه مصرف میزان گربیان گیاهی ضریب

 حصولم چند یا و یك آبیاری نیاز صحیح و دقیق تخمین برای

 (.2006 ژیاو، و ما) است ضروری مختلف اقلیمی شرایط در

 سه پژوهشی طی در( 2012) همکاران و وررئگو-ویالرئال

بیهش برای را تاکاکورا و مانیث پنمن استانگیلینی، روش

 یهتهو دارای یهاگلخانه در تعرق -تبخیر محاسبه و سازی

 اننش نتایج. نمودند مقایسه ،پاشمه هسامان به مجهز و طبیعی

 هایداده از را معیار انحراف کمترین استانگیلینی روش داد

 ژاپن، در( 1990) همکاران ورومووک .دارد شده گیریاندازه

 هایروش از استفاده با که را ایگلخانه خیار آبیاری نیاز

 از حاصله نتایج. آوردند دست به شوندمی آبیاری مختلف

قطره آبیاری روش در که بود نکته این بیانگر تحقیق، این

 کمتری آب گلخانه در آبیاری، هایروش دیگر به نسبت ای

 (kc)گیاهی ضریب .استشده مصرف گیاهان رشد برای

 رهقط آبیاری روش با و گلخانه شرایط در بهار همیشه گل

 انجام( 2020) همکاران و سوجیتا توسط هند کشور در ای
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 مرحله در بهار همیشه گل Kc که داد نشان نتایج. شد

رشد  انتهایی مرحله و 8/0 میانی مرحله ،37/0 برابر ابتدایی

 شهرستان در( 1394) همکاران و الورد. آمد بدست 47/0

 ،رشد فصل برای را گلخانه در مریم گل آبی نیاز ورامین

 -تبخیر متوسط. آوردند دستهب مترمیلی 350 ،روزه 144

 شده گزارش روز در متر میلی 5/2 گل این واقعی تعرق

 .است

 نیازآبی( 1391) همکاران و عاشورآبادی شریفی

 فادهاست با را کرج منطقه در بومادران گیاه گیاهی ضرایب و

 نیازآبی که داد نشان هاآن نتایج آوردند، بدست الیسیمتر از

 در. باشدمی مترمیلی 72/149 حدود بومادران دارویی گیاه

 همیشه گل نیازآبی( 1393) همکاران و نسبهاشمی تحقیق

 همچنین. شد برآورد متر میلی 6/320 الیسیمتر، توسط بهار

 و میانی توسعه، اولیه، مراحل در گیاه این گیاهی ضرایب

. آمد بدست 66/0 و 5/1 ،28/1 ،71/0 برابر ترتیب به پایانی

نیاز پژوهشی در( 1393) همکاران و عاشورآبادی شریفی

 رسیبر کرج در الیسیمتر از استفاده با را محمدی گل آبی

 حمدیم گل تعرق -تبخیر میزان که ادد نشان یجانت. کردند

 همکاران و امیدی .بود مترمیلی 1147 برابر رشد پایان تا

 طشرای در را سوسن گل گیاهی ضرایب و یبنیازآّ( 1396)

 ساله ود تحقیق نتایج .آوردند بدست رشت منطقه در گلخانه

 لطو در سوسن گل تعرق -تبخیر کل مقدار که داد نشان

 مترمیلی 59 برابر خاکی کشت بستر در روزه 60 رشد دوره

 بود مترمیلی 8/99 میزان به هیدروپونیك بستر در و بود

 تا 3/0 ینب سوسن گل گیاهی ضرایب میانگین همچنین

 بسترهیدروپونیك در 66/0تا  32/0و  خاکی بستر در 71/0

 .آمد بدست

 کشت برای محدودی پژوهشی-علمی مطالعات

 مدیریت و آبی نیاز خصوص در گلخانه شرایط در رز گل

 همکاران و دولتخواهی. است شده انجام رز گل یاریآب

 اخهش رز کیفیت بر را آبی تنش اثر تحقیقی در (1397)

 رشد کاهش که داد نشان نتایج. دندونم بررسی بریده

 و برگ سطح کاهش به منجر ،آبی تنش اثر در رز رویشی

 عدادت بر ینامطلوب اثرات آبی تنش چنینهم .شد محصول

 برای تا شد پیشنهاد و داشت گل قطر و ممتاز هایشاخه

 رد کافی آب ،بریده شاخه رزهای مطلوب کیفیت حصول

 آب( 1996) همکاران الرووکاب .یردگ قرار گیاه این دسترس

-5/2 یبترت به زمستان و تابستان فصل در را رز گل مصرفی

( 2006) امپوسیا .نمودند گزارش روز در مترمیلی 5/2-1 و 6/3

 منطقه در گلخانه خارج و داخل در را رز گل آبینیاز

Naivasha  یرتبخ تحقیق این در. نمود مقایسه کنیا کشور- 

 استفاده اب گلخانه در هیدروپونیك کشت بستر در واقعی تعرق

 - تبخیر ،گلخانه خارج شرایط در .آمد دستبه آبی بیالن از

 و برآورد ائوف مانتیس پنمن معادله از استفاده با پتانسیل تعرق

. دش محاسبه واقعی تعرق -تبخیر ای،ماهواره تصاویر کمك به

 یطشرا در رز گیاه واقعی تعرق -تبخیر که داد نشان نتایج

 در پژوهشی در .است آزاد محیط در آن مقدار %65 گلخانه

 روش به گیاهی ضریب و رز گل تعرق-تبخیر ،هند کشور

 گلخانه شرایط در گلدهی تا کاشت از خاک در آب بیالن

 و 99/4 برابر تعرق تبخیر روزانه مقدار بیشترین. آمد بدست

 ضریب مقدار و آمد بدست میلیمتر 5/999 برابر نیاز مورد آب

 آمد بدست رشد دوره طول در 96/0 تا 48/0 بازه در گیاهی

 توانمی هم را بریده شاخه رز (.2011 همکاران، و سینگ)

 باتوجه اما ،کرد کشت هیدروپونیك هم و خاکی بصورت

 یدروپونیكه صورتبه است بهتر رز گل پایه گرانی به

 مواد و کرد کنترل ترراحت را آن بستر بتوان تا گردد کشت

 خاک هب بستگی رز گل بیآ نیاز میزان. رساند آن به را غذایی

 دفعات تعداد به نیاز سبك هایخاک و دارد کشت فصل و

 نام،بی) دارند سنگین هایخاک به نسبت یبیشتر آبیاری

 مناسبی زهکشی از باید رشد بستر همچنین(. 1392

 که چرا ،دهد عبور خود از را اضافی آب تا باشد برخوردار

 تعیین در .شودمی گل ریشه دیدن آسیب باعث آب ایستابی

 شده، کشت گیاهان مصرفی برآب افزون هاگلخانه آبهحق

 هایسامانه مانند گلخانه ضروری تجهیزات نیاز مورد آب به

 مودهن توجه دارند، احتیاج آب به که نیز تبخیری سرمایش

هب حقابه و محصول تولید در مصرفی آب محاسبه در و

 و نف تبخیری سیستم سرمایش ییکارآ هرچند آید حساب

 یتمدیر بدون که است متعددی عوامل تاثیر تحت نیز پد
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 خواهدن مناسبی کارآیی ها، گلخانه سرمایشی سیستم آنها،

 اهمیت از آب منابع کمبود به توجه با موضوع این. داشت

 (.1392 همکاران، و یقصاد) است برخوردار ایویژه

 کشور در هاگلخانه توسعه اهداف مهمترین از

 .است آب مصرف کارایی باالبردن و تولید وریبهر ارتقاء

 -1: است پذیرامکان راه دو از اصوال آب وریبهره افزایش

 با توام کنونی سطح در محصول تولید میزان داشتن نگاه

. مصرفی آب ازایبه عملکرد افزایش -2 مصرفی آب کاهش

 در نیازآبی و مصرفی آب میزان ،آبیاری مدیریت با رابطه در

 با آبیاری آب تا استشده انجام متعددی مطالعات دنیا

 قرار ایگلخانه گیاهان اختیار در ممکن راندمان بیشترین

 برآورد یزمینه در که داد نشان هابررسی نتایج لیکن. گیرد

 هیدروپونیك بستر در خصوصبه ایگلخانه رز گل نیازآبی

 کمبود به توجه با. استگرفته صورت اندکی هایپژوهش

 گیاهان و گل نیازآبی درخصوص یافته انجام هایپژوهش

 وزارت هایبرنامه توسعه و کشور خارج و داخل در زینتی

 این ای،گلخانه هایکشت خصوص در کشاورزی جهاد

 و زر گل رقم سه تعرق -تبخیر تعیین هدف با تحقیق

 در هیدروپونیك کشت صورتبه گیاه این گیاهی ضرایب

 .شد انجام ،گلخانه شرایط

 

 بررسی روش

 در واقع هیدروپونیك ایگلخانه در تحقیق این

 سال یك مدت به اراک شهرستان آبادامان ایگلخانه شهرک

 بر اراک شهر اقلیم .شد اجرا 31/4/95 الی 1/5/94 تاریخ از

 بندیطبقه اساس بر و خشكنیمه دومارتن بندیطبقه اساس

 مطلوب حرارت درجه .است سرد خشكنیمه ،آمبروژه

 تا 21 هیدروپونیك سیستم با اراک منطقه در رز گل گلخانه

 تیپ با ایگلخانه در آزمایش .است گرادسانتی درجه 25

 رتفاعا متر، چهار ناودان زیر ارتفاع ،(گاتیك آرک) اسپانیایی

 دارهج دو کربناتپلی هادیواره پوشش نوع متر، شش نهایی

 180 شفاف اتیلنپلی سقف متر،میلی شش ضخامت به

 پارامترهای گیریاندازه برای الزم ابزار به مجهز میکرون

                                                           
1 - White rose 

2 - Dolcevita rose 

 و تبخیر تشت سنج،رطوبت دماسنج، شامل هواشناسی

 دارای نیز و گلخانه خارج و داخل در سنج تشعشع

 نندهک خنك سیستم و گرم هوای نوع از گرمایشی تجهیزات

 در .شد انجام ،سقفی پاشمه رطوبت افزایش سیستم نیز و

 لزوم، صورت در که داشتقرار یئهادریچه سالن سقف

 ایگلخانه در هاگل. نمودمی فراهم خودکار را تهویه امکان

 تعداد متر، هشت هایدهانه اندازه و متر 3600 مساحت با

 کوکوپیت مخلوط دارای بستر در ردیف 54 در بوته 2700

 .بودند شده کشت dS/m 7=EC و PH= 5/6 با پرلیت و

 آب رمقدا و (نیازآبی) تعرق-تبخیر تعیین برای

 لب ،1سفید رز هاینام با رز گل رقم سه ،رز گل مصرفی

 سطح نظر از سفید رز. شدند انتخاب 3آتشی و 2صورتی

 دارا را برگسطح بیشترین مطالعه، تحت ارقام بین در برگ

 عرض و متر 42 طول به بسترهایی در و ساله سه رزها .بود

. بودند شده کشت هیدروپونیك صورت به متر،سانتی 50

 بستر در و رز بوته 500 ،صورتیلب و آتشی رز بستر دو در

 قراراست رز بوته 450 ،آن بیشتر برگ سطح دلیل هب سفید رز

 بسترهای از یك هر خروجی و ورودی آب میزان. ندداشت

 ورودی لوله روی که دیجیتال سنجحجم وسیلههب آزمایش

 تربس آن زهکشی آب خروجی لوله و بستر هر مصرفی آب

حجم داعدا تفاوت .شدمی گیریاندازه ند،بود شده نصب

 آب میزان آبیاری اولین شروع در متوالی روز دو در سنج

اندازه برای و دادمی نشان قبل روز در را بستر هر مصرفی

 همان در روز هر هاسنجحجم نیز زهکشی میزان گیری

 میزان و مصرفی آب میزان تفاوت. ندشدمی قرائت ساعت

 هایهبوت تعرق -تبخیر میزان بستر هر از شده زهکشی آب

 کوددهی و پاشیسم عملیات .نددادمی نشان را بستر آن رز

 سطح تمام در یکنواخت طور به کارشناسان توصیه براساس

 ارزه برداشت و نگهداری عملیات کلیه. دش انجام گلخانه

 .شد انجام الزم، یاستانداردها مطابق و پیش هایسال طبق

 صورتهب و ایقطره سیستم راه از الزم کود و بآ چنینهم

 برنامه و شدند تامین کودآبیاری هایسیستم توسط خودکار

 است ذکر قابل .شدمی انجام ،روزانه صورت به نیز آبیاری

3 - Utopia rose 
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 انهگلخ این در( غذائی محلول) کود و آب گردش سیستم که

 برای که بسترها از خروجی آب و بوده باز صورتهب

 از خروجی هایلوله توسط ،دشمی استفاده مداوم آبشویی

 گلخانه از خارج به سپس و آوریجمع( زهکشی) بستر

 .دشمی فاضالب سیستم وارد و هدایت

 یط در مرجع تعرق - تبخیر میزان تعیین برای

 تحت دارزهکش الیسیمترمیکرو یك از آزمایش، دوره

 چهل زا پرلیت و کوکوپیت ترکیب بستر در چمن کشت

 ادهاستف گلخانه شرایط در هاگیریاندازه شروع از پیش روز

 در چمن ریشه توسعه عمق ،شدهانجام مطالعات طبق .شد

بیش به ندرتبه گوناگون، آبیاریردو اعمال با و آزاد ایفض

در این(. 1977 پروت، و دورونبوس) رسدمی متر یك از

 گیاه تعرق – تبخیر گیریاندازه هنگام در که است حالی

 حداقل اعمال با و روزانه صورتبه معموالً هاآبیاری مرجع،

 ریشه توسعه عمق لحاظ همینبه. دشمی انجام رطوبتی تنش

 کمتر زنی متر یك مقدار از حتی شرایطی چنین در چمن

 از تحقیق این در. (2005 همکاران، و اورگاس) دبو اهدخو

 چمن و رز تعرق -تبخیر تعیین برای آب بیالن معادله

 .شد استفاده

 :است زیر ارامترهایپ شامل آب بیالن معادله

ETc = P + I – R – D ± ΔW                        (1) 

 :معادله در

 ETc (متر میلی) محصول خالص آبی نیاز یا تعرق-تبخیر، 

P (متر میلی)  بارندگی، I (متر میلی)  آبیاری آب عمق، R 

 از شده زهکشی آب عمق D ،(متر میلی) سطحی رواناب

 خاک آب ذخیره در تغییر ΔW و( متر میلی) ریشه منطقه

 یبارندگ از حاصل آب اینکه به توجه با. باشدمی( مترمیلی)

 و جانبی هایجریان میزان چنینهم و صفر گلخانه در

این از ،باشدمی صفر آبیاری رخداد هر در سطحی رواناب

 شد ارائه زیر صورت به و شده سازی ساده یك معادله رو

  :(2003 همکاران، و ریتایوا)

ETc = I – D ± ΔW                                     (2) 

 از ،(ΔW) الیسیمتر داخل در خاک در آب میزان در تغییر

 روز دو طی در خاک مشاهداتی های رطوبت بین اختالف

 چنینهم .(2014 وهمکاران، تایوان) شودمی محاسبه متوالی

 بیشتر ای،گلخانه گیاهان CET تعیین مطالعات از برخی در

 ظرن در را خاک از تبخیر و باشدمی گیاه تعرق بر تمرکز

 به (Kc) گیاهی ضریب (.2013همکاران، و کیو) گیرندنمی

 FAO- 56 نشریه در شده ارائه روش با و جزئی یك روش

 :دش محاسبه( 1998) همکاران و آلن توسط

ETc = ETo green × Kc                             (3)  

ETo green  به معادالت بیشتر در اختصار به که 

 چمن گیاه تعرق-تبخیر ،شود می داده نشان  EToصورت

-تبخیر عنوان به FAO  توسط و بوده استاندارد شرایط در

 .است شده معرفی مرجع تعرق

 ابعاد با تانك یك کشت جعبه یا الیسیمتر

 در آب جرمی بیالن معادله اعمال امکان که است مشخص

 این به چمن آبی نیاز تامین چگونگی. دارد وجود آن

ومیکر درون کشت بستر اول، آبیاری در که بود صورت

 از پس و اشباع آب از گلخانه داخل دارزهکش الیسیمتر

 طوبتر برابر بستر رطوبت بستر، از ثقلی آب شدن خارج

 زنی و بستر سطح از آب تبخیر با. شدمی زراعی ظرفیت

 آبیاری تا خاک رطوبت میزان از گیاه، توسط آب مصرف

 وبارهد بستر رطوبـت دوباره، آبیاری با .شدمی کاسته بعدی

 تغییرات و رسیدمی زراعی ظرفیت در رطوبـت میـزان بـه

 عـرقت -تبخیـر میـزان رو این از .بود ناچیز بسیار رطوبت

می فرض خروجی و ورودی آب مقدار اختالف برابـر گیاه

 کل در چمن الیسیمتر به خروجی و ورودی آب حجم .شد

 گیاه و گیریاندازه روزانه صورت به مطالعه، مورد دورۀ

 منچ کشت بستر. شد گرفته درنظر مرجع عنوان به چمن

 رلیتپ و کوکوپیت از ترکیبی رز، گل هایبوته بستر مانند نیز

 مقدار مجموع( آبیاری آب) مصرفی آب مقدار. شد انتخاب

 مقدار عالوه به (خالصنیازآبی) گیاه رشد برای الزم آب

 بستر PH و الکتریکی هدایت حفظ برای آبشویی آب

 به ورودی آب مقدار اختالف گیاهنیازآبی .است( آبشوئی)

-زهکشی آب مقدار که شد محاسبه شدهزهکشی آب و بستر

 هر در بستر هر انتهای در دیجیتال سنجحجم توسط شده

 و روزانه صورت به بیاریآ. شد گیریاندازه آبیاری دور

baghajani
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. دش می انجام زراعی ظرفیت حد در ترطوب حفظ براساس

 و مصرفی آب حجم داشتن با و هاداده آوریجمع از پس

 تعرق -تبخیر چمن، و رز گل گیاه دو روزانه شده زهکشی

 کل در هفتگی و روزانه صورتبه گلخانه در گیاه دو این

 رتبخی نسبت محاسبه با چنینهم. شد محاسبه رشد، دوره

 یبضر چمن، مرجع گیاه تعرق - تبخیر به رز گل تعرق -

 گل که داشت توجه باید. شد محاسبه ایگلخانه رز گیاهی

 رد که بود ساله سه رز گل تحقیق این در شده مطالعه رز

 زسب پوشش نظر از بوته و دادندمی گل سال هایفصل تمام

شاخه هرس با برگ سطح و بوده کامل رشد دوره کل در

 بوته ستا ذکر به الزم. شد داشته نگه ثابت تقریباً گیاه، ای

 دوره دارای و بوده کامل رشد مرحله در سال طول در رز

 .است روزه 365 رشد

 

 بحث و نتایج

 آب مقدار آبی،نیاز مرجع، تعرق -تبخیر مقادیر

 و صورتی لب آتشی، رقم رز گل گیاهی ضریب و مصرفی

 این پایه بر .شد داده نشان یك جدول در دهه هر در سفید،

 در چمن ماهانه مرجع تعرق -تبخیر مقدار بیشترین ،جدول

 برابر دی ماه در مقدار کمترین و ترممیلی 178 با ماه مرداد

 بیشترین مترمیلی 61 با مرداد سوم دهه .بود مترمیلی 118 با

 کمترین ،مترمیلی 39 با نیز ماه دی سوم و دوم دهه و مقدار

 تبخیر کل مقدار. ندداشت روز ده در را مرجع تعرق -تبخیر

 پژوهش، انجام سال یك طی گلخانه در مرجع تعرق -

 تعیین بریده شاخه یهاگل در .است هبود مترمیلی 1608

هب اهمیت از آبی نیاز جدول از استفاده و گیاهیضریب

 در کننده تعیین عامل تواندمی و بوده برخوردار سزایی

 .باشد گیاه آبی نیاز برآورد

 کل مقدار دو جدول و یك جدول مقادیر پایه بر

 ساله، یك رشد دوره در آتشی رقم رز گل تعرق -تبخیر

 زانهرو تعرق-تبخیر متوسط مقدار و مترمیلی 5/1423 معادل

 حاصل روز در میلیمتر 9/3برابر  رشد دوره طی در رقم این

 4/163 با ماه مرداد در رقم این خالص آبی نیاز بیشترین. شد

 93 برابر بهمن و دی در آن ماهانه مقدار کمترین و مترمیلی

 برای ریزیبرنامه که است روشن. آمد بدست متر میلی

 اوج) خالص آبی نیاز بیشترین پایه بر گلخانه، آب تامین

 - تبخیر) خالص آبی نیاز بیشترین. دهدمی رخ( مصرف

 دوم دهۀ در آتشی رز رقم برای روز ده دورۀ در( تعرق

 مقدار بیشترین. آمد دستبه مترمیلی 56 برابر و مرداد

 در مترمیلی 1/231 برابر آتشی رقم رز بستر در مصرفی

 آتشی رقم رز مصرفی آب همچنین. آمد دستبه ماه مرداد

 در مترمکعب 20866 برابر سالهیك رشد دوره درطول

 (.2 جدول) شد تعیین هکتار

 صورتی لب رقم رز گل تعرق -تبخیر کل مقدار

 و( 2 جدول) مترمیلی 7/1480 نظر مورد رشد دوره در

. بود روز میلیمتردر 4برابر  آن روزانه تعرق -تبخیر میانگین

 با ماه مرداد در رقم این ماهانه خالص آبی نیاز بیشترین

 سوم دهه در دهه درهر آن مقدار بیشترین متر،میلی 4/166

 دی در آن ماهانه مقدار کمترین و مترمیلی 9/55 با مردادماه

 آب مقدار. آمد دستبه مترمیلی 4/97برابر  ماه بهمن و

 رشد دورۀ طی در صورتی لب رقم رز گل برای مصرفی

 ماهانه مصرف بیشترین و مترمیلی 3/2176 برابر سالهیك

 -تبخیر کل مقدار. متربودمیلی 9/241 برابر و ماه مرداد در

میلی 5/1313 حدود رشد دوره در سفید رقم رز گل تعرق

 6/3برابر  آن روزانه تعرق-تبخیر میانگین و( 2 جدول) متر

 در رقم این خالص آبی نیاز بیشترین. بود روز در میلیمتر

 ماه بهمن در آن ماهانه مقدار کمترین و 8/149 با ماه مرداد

 دوم دهه همچنین .اندآمده دستبه مترمیلی 4/86 برابر

 روز ده دورۀ در را مقدار بیشترین متر،میلی 3/50 با مردادماه

.استبوده دارا
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 ( متر میلی) یمصرف آب و (متر میلیخالص ) نیازآبی گیاهی، ضریب ،(مترمیلی) مرجع تعرق-تبخیر مقدار -1جدول 

 شده مطالعه مورد رز ارقام

 

 دوره یك در سفید رقم رز گل مصرفی آب مقدار

 بیشترین که بود مترمیلی 1/1906 برابر سالهیك رشد

 دستهب مترمیلی 7/200 برابر و ماه مرداد در ماهانه مصرف

 لب و آتشی رز رقم دو با مقایسه در .(2آمد )جدول 

 رز قمر تعرق-تبخیر و مصرفی آب به مربوط ارقام ،صورتی

 سطح دلیلهب رز رقم این کهاین رغمعلی. دبو کمتر سفید

 یلبدل اما ،گردید انتخاب ارقام دیگر به نسبت بیشتر برگ

سطح دلیلهب رز رقم این سطح واحد در بوته تعداد اینکه

 19061 آن مصرفی آب مقدار استبوده کمتر بیشتر، برگ

 مصرفی آب مقدار و آمد بدست هکتار در مترمکعب

 .بود کمتر دیگر رقم دو به نسبت درهکتار

 گینمیان تحقیق این از آمده بدست نتایج برپایه

 14060 یادشده شرایط در رز گل ارقام خالص نیازآّبی

 آب میانگین و آمد بدست سال درهکتاردر مترمکعب

 اب برابر یکسال طول در شده مطالعه رز رقم سه مصرفی

 هک است ذکر قابل .شد محاسبه هکتار در مترمکعب 2086

 لحاظ نیز عمقی هدررفت شده، ارائه مصرفی آب مقادیر در

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین دهه پارامتر گیاه

 
 چمن

 تبخیرتعرق
 مرجع

 41 40 40 41 45 52 60 58 54 49 46 40 اول

 41 40 39 41 45 52 59 59 54 51 47 42 دوم

 42 40 39 40 44 50 57 61 56 52 48 43 سوم

 
 
 
 
 رز 

 آتشی رقم

 ضریب
 گیاهی

 78/0 77/0 78/0 78/0 81/0 83/0 82/0 9/0 87/0 86/0 84/0 0/ 78 اول

 79/0 77/0 79/0 77/0 81/0 83/0 83/0 94/0 87/0 86/0 85/0 79/0 دوم

 76/0 77/0 79/0 77/0 8/0 85/0 85/0 9/0 89/0 87/0 85/0 83/0 سوم

 2/32 31 3/31 2/32 6/36 4/43 6/49 4/52 47 42 8/38 31 اول آبی نیاز

 6/32 31 31 6/31 6/36 4/43 49 56 1/48 44 40 5/33 دوم

 2/32 31 31 31 5/35 8/42 49 55 50 45 41 7/35 سوم

 6/47 6/47 46 6/47 9/53 6/63 8/72 5/76 69 4/61 57 7/45 اول مصرفی آب

 9/47 9/46 9/46 6/46 9/53 6/63 8/71 5/76 2/70 6/64 2/59 1/49 دوم

 6/47 7/45 6/46 7/45 9/53 7/62 8/71 1/78 6/69 8/65 8/60 3/52 سوم

 
 
 
 رز

 لب رقم
 صورتی

 ضریب
 گیاهی

 8/0 78/0 8/0 8/0 84/0 86/0 87/0 95/0 92/0 89/0 89/0 85/0 اول

 8/0 8/0 83/0 79/0 84/0 87/0 88/0 95/0 94/0 88/0 89/0 83/0 دوم

 8/0 8/0 83/0 8/0 85/0 86/0 87/0 91/0 95/0 9/0 89/0 86/0 سوم

 9/32 2/32 2/32 9/32 8/37 45 7/52 55 2/50 7/43 9/40 1/34 اول آبی نیاز

 9/32 6/32 6/32 6/32 8/37 6/45 1/52 9/55 2/51 3/45 9/41 7/34 دوم

 9/32 6/32 6/32 0/32 8/37 43 50 5/55 53 8/46 5/42 2/37 سوم

 2/48 8/48 8/48 2/48 4/55 7/67 2/77 3/80 4/73 9/63 2/60 1/50 اول مصرفی آب

 2/48 9/47 9/47 9/47 4/55 8/66 2/76 3/80 75 5/66 4/61 51 دوم

 2/48 9/47 9/47 9/47 4/55 9/64 2/76 3/81 3/74 7/68 4/62 5/54 سوم

 
 
 رز

 سفید رقم

 ضریب
 گیاهی

 72/0 72/0 72/0 71/0 72/0 79/0 87/0 85/0 83/0 79/0 78/0 75/0 اول

 72/0 71/0 75/0 71/0 72/0 76/0 77/0 85/0 84/0 77/0 77/0 74/0 دوم

 7/0 73/0 74/0 73/0 73/0 79/0 8/0 83/0 85/0 78/0 78/0 78/0 سوم

 6/29 7/28 29 3/29 4/32 41 6/46 3/49 8/44 7/38 9/35 9/29 اول آبی نیاز

 6/29 4/28 3/29 3/29 4/32 4/39 7/45 3/50 4/45 4/39 2/36 9/30 دوم

 6/29 3/29 29 3/29 4/32 4/39 7/45 2/50 8/47 3/40 9/36 1/33 سوم

 5/43 2/42 5/42 2/43 6/47 9/59 7/67 7/68 4/64 7/56 6/52 1/44 اول مصرفی آّب

 5/43 9/41 2/43 2/43 6/47 6/57 5/66 7/68 2/66 6/57 9/52 4/45 دوم

 5/43 2/43 5/42 2/43 6/47 6/57 5/66 2/70 5/65 9/58 9/53 5/48 سوم
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 آب و اهگی تعرق - تبخیر مجموع با برابر مقادیر این و شده

 .است( عمقی هدررفت) زهکش از خروجی

 هب خاک از هیدروپونیك کشت در اینکه دلیلبه

 و بستر شرایط کنترل برای شود،نمی استفاده بستر عنوان

 چنینهم. شود انجام باید مداوم آبشویی مطلوب، PH حفظ

. دهدمی انتقال گیاه به را معدنی و غذایی عناصر آبیاری آب

 آن دنبال به و مصرفی آب افزایش موجب عوامل این

 مقادیر سه و دو یك، های شکل در. شودمی زهاب افزایش

می تایید را مطلب این هازهکش بستر از خروجی آب زیاد

 ها زهکش از خروجی آب مقدار گیری اندازه براساس. کند

 رز بستر زهکش از خروجی آب تحقیق، اجرای طول در

 و درصد 45 صورتی لب رقم درصد، 47 برابر آتشی رقم

 بودند ارقام از هریك آبی نیاز مقدار درصد 46 سفید رز رقم

 گلخانه این در کود و آب مصرف کارایی کاهش موجب که

مغذی به توجه با) کود و آب مصرف کارایی. شود می ها

 ستهب مدار سیستم از استفاده با توانمی را( هافاضالب بودن

 نهاآ بازچرخانی و پساب این دوباره تصفیه با که گلخانه

 .داد افزایش است، پذیرامکان
 گلخانه شرایط در رز مختلف ارقام ماهانه گیاهی ضریب میانگین و ماهانه مصرفی آب ،(خالص آبینیاز) تعرق - تبخیر مقادیر -2 دولج

 (میلیمتر برحسب)
 رزآتشی صورتی لب رز سفید رز

 میانگین ماه

Kc 

 آب
 مصرفی

 نیاز
 آبی

 میانگین
Kc 

 آب
 مصرفی

 نیاز
 آبی

 میانگین

Kc 

 آب
 مصرفی

 نیاز
 آبی

 فروردین 2/100 1/147 80/0 106 6/155 84/0 9/93 0/138 75/0

 اردیبهشت 8/119 0/177 85/0 3/125 184 89/0 0/109 4/159 78/0

 خرداد 131 8/191 86/0 8/135 1/199 89/0 4/118 3/173 78/0

 تیر 1/145 8/208 88/0 4/154 7/222 93/0 138 0/194 84/0

 مرداد 4/163 2/231 91/0 4/166 9/241 93/0 8/149 6/207 85/0

 شهریور 6/147 4/216 83/0 8/154 6/229 87/0 138 7/200 81/0

 مهر 6/129 9/189 83/0 6/133 4/199 86/0 8/119 1/175 79/0

 آبان 7/108 6/161 81/0 4/113 3/166 84/0 2/97 7/142 72/0

 آذر 8/94 9/139 77/0 5/97 0/144 8/0 9/87 5/129 71/0

 دی 3/93 5/139 78/0 4/97 6/144 83/0 3/87 2/128 73/0

 بهمن 93 2/140 77/0 4/97 6/144 8/0 4/86 3/127 72/0

 اسفند 6/97 0/143 77/0 7/98  6/144 8/0 8/88 4/130 72/0

 مجموع 5/1423 6/2086 82/0 7/1480 3/2176 85/0 5/1313 1/1906 76/0
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 سالهیک رشد دوره طول در سفید رز زهکش بستر از خروجی آب و خالص آبی نیاز میزان مقایسه -3 شکل

 

 بیشترین ،(2016) همکاران و سینگ تحقیقات در

 یط در هیدروپونیك گلخانه در رز گل گیاهی ضریب مقدار

 پژوهش در. شد گزارش 96/0 برابر آزمایش سال سه

 بل رقم در رز گل گیاهی ضریب مقدار بیشترین حاضر،

 به که بود 93/0 میزان به مرداد و تیر هایماه در و صورتی

 دولج مقادیر پایه بر .است نزدیك یادشده پژوهش نتایج

 آبینیاز بیشترین سال هایماه کلیه در صورتی لب رقم دو،

 بودن چندساله به توجه با. داشت سطح واحد در را خالص

 چهارگانه مراحل دارای آنها گیاهی ضریب رز، هایبوته

 آنها گیاهی ضریب میانگین مقدار دلیل همین به و نیستند

 یمصرف آب مقدار میانگین. نمودند تغییر 85/0 تا 76/0 بین

 هکتار در مترمکعب 20573 برابر سال یك طول در رز ارقام

 2700 با متناسب) رز بوته 7500 حدود کشت تراکم ازای به

 .آمد بدست( پژوهش این یمترمربع 3600 مساحت در بوته

 

 گیرینتیجه

 زر گل تحقیق این از آمده بدست نتایج برپایه

 دارای که استایگلخانه محصوالت جمله از بریده شاخه

 تصور و (درهکتار مترمکعب 14060) است زیادی آبینیاز

 در آب محدودیت رایطش در گلخانه سیستم از استفاده

 دهدمی نشان امر این .دکنمین صدق ظاهر به رز خصوص

 هایشهرک کشت الگوی از جامع ایبرنامه داشتن ونبد که

 واحدها آب توزیع و مینأت برای ریزیبرنامه ،ایگلخانه

 پس را واحدها از برخی است ممکن و بود نخواهد صحیح

 مینات و بهآحق خصوص در جدی مشکالت با اندازیراه از

 مصرفی آب مقادیر چنینهم. نماید مواجه نیاز وردم آب

یم گلخانه استاندارد شرایط در تحقیق این در شده ارائه

 و هاوتهب تراکم بسترها، قرارگیری شرایط تغییر با و باشد

 بقاتیط بسترهای از استفاده نیز و بسترها بین آزاد فاصله

 قیقتح نتایج طبق ...نمود خواهد تغییر مصرفی آب مقدار

 لسا طول در رز ارقام گیاهی ضریب مقدار میانگین حاضر

 در راهنما یك عنوان به تواندمی که شد تعیین 81/0 برابر

 به هتوج با .شود توصیه رز ارقام انواع مصرفی آب تعیین

 نیاز رفع بر عالوه هیدروپونیك کشت در مصرفی آب کهاین

 مالحا شستشوی و غذایی عناصر انتقال وظیفه گیاه، آبی

 آب میزان دارد، برعهده نیز را ریشه محیط در موجود

 صورتبه آب هدررفت آن دنبالبه و گلخانه در مصرفی

 است ضروری که یابدمی افزایش بستر، زهکش از خروجی

 بمنظور هازهاب از دوباره استفاده برای مناسب ریزی برنامه
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Abstract 
 

One of the strategies to reduce water losses in agriculture is proper irrigation 

scheduling, which is based on accurate estimation of crop water requirement. In 

order to determine the evapotranspiration rate of three rose varieties, a one-year 

study was conducted in a hydroponic greenhouse equipped with drip irrigation 

system in Arak Plain using drainage type lysimeters. Reference 

evapotranspiration was also determined using a drained micro-lysimeter with 

grass. The results showed that the total amount of reference evapotranspiration in 

the greenhouse was 1608 mm. Also, the total evapotranspiration value of Utopia 

rose during this growth period was 1423 mm, Dolcevita rose 1480 mm and White 

rose 1313 mm. The annual average of daily evapotranspiration of rose varieties 

was 3.8 mm/day. Due to rose bushes being perennial, the crop coefficients did not 

have four growth stages and, therefore, the average coefficients varied between 

0.7 and 0.96 in 10-day intervals. The results also indicated that the average crop 

coefficient of rose varieties was 0.81 over a year and the average amount of 

applied irrigation water was 20573 m3.ha-1.year-1 for approximately 75000 rose 

plant /ha. 
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