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:چکیده

به طور کالن مصرف آب و تولیدات کشاورزي صوالت تولید شده بر اساس محاسبات در حال حاضر کارایی مصرف آب مح

می باشد و این در حالی است که با توجه به رشد جمعیت نیاز به رشد دو برابري  کیلوگرم بر متر مکعب 76/0متوسط حدود 

 میلیارد متر مکعب آب صرفه 8 درصدي کارایی مصرف آب می توان حدود 10با افزایش .  می باشد1400این شاخص تا سال 

 این مطالعه به منظور بررسی مقایسه نیاز آبی در درون و .جویی نمود که از مجموع مصرف آب در شرب و صنعت بیش تر است

مطالعات الیسیمتري در درون و . بیرون گلخانه و نقش کشت هاي گلخانه اي در جهت افزایش کارایی مصرف آب می باشد

گیري شده توسط میکروالیسیمترهاي وزنی در   تعرق  گیاه مرجع اندازه-داد که میانگین ماهانه تبخیربیرون گلخانه  نشان 

کش دار در  متر براي الیسیمترهاي زه  میلی22/108 میلی متر و مقدار 8/103 و 139بیرون و درون گلخانه به ترتیب برابر با 

 درصد تابش بیرون 39کاهش تابش رسیده به درون به میزان در این تحقیق پوشش گلخانه باعث .شرایط گلخانه می باشد

- درصد تبخیر69 تعرق در درون گلخانه -تبخیر. شود گردیدکه در نتیجه باعث کمتر شدن تلفات رطوبتی در درون گلخانه می 

        .تعرق محیط آزاد بدست آمد

 :مقدمه

رو با توجه به روند . شودمناطق خشک جهان طبقه بندي می میلیمتر درسال در زمره 252ایران با متوسط ریزش هاي آسمانی

. کشور، تخمین دقیق نیاز آبی این محصوالت تا حدودي جوابگوي برخی مشکالت خواهد بود اي در به رشد محصوالت گلخانه

نماید، رشد خود تعرق   - تعرق، مقدار آبی است که باید به گیاه داده شود تا در طول دوره رویش صرف تبخیر-منظور از تبخیر

سیستم کشت گلخانه اي نسبت ]. 1 [را تکمیل نموده و حداکثر مقدار محصول را تولید کند بدون آنکه با تنش آبی مواجه شود

. دهدمی به سیستم کشت بیرون از لحاظ تولید محصول، میزان محصول به ازاء آب مصرفی و کیفیت میوه نتایج بهتري نشان 

در آبیاري قطره اي در شرایط محیط باز و کشت آن در گلخانه در نواحی گرمسیري مورد بررسی نیاز آبی گیاه گوجه فرنگی 

به عبارت .  میزان آن در محیط آزاد است80 تا 75قرار گرفت، نتایج نشان داد که تبخیر وتعرق گیاه در شرایط درون گلخانه 

 روزنبرگ .]2[ درصد آب را در مقایسه با آبیاري قطره اي محیط بیرون ذخیره کند25 ا ت20دیگر  کشت گلخانه اي می تواند 

گزارش   درصد محیط آزاد80 تا 60تبخیر و تعرق درون گلخانه را در حدود  )2001 (و مونترو و همکاران) 1989( و همکاران

 ]. 4 و 3[دادند

 :مواد و روشها

 دقیقه شرقی، 28 درجه و 51در دانشگاه صنعتی اصفهان با طول جغرافیایی  جنوبی واقع -اي شمالی این تحقیق در گلخانه

این گلخانه شامل چهار سالن به .  متر از سطح دریا انجام شد4/1624 دقیقه شمالی و ارتفاع 42 درجه و 32عرض جغرافیایی 

سالن استفاده شده در این . ی باشدیا توري هاي پلی اتیلن م  بوده که سالن ها داراي پوشش مختلف از نوع حصیر10*20ابعاد 

 تعرق  گیاه مرجع -به منظور تعیین تبخیر. تحقیق داراي پوشش شیشه رنگ شده همراه با توري هاي پلی اتیلن می باشد

درون گلخانه و مقایسه آن با محیط آزاد به ترتیب از سه میکروالیسیمتر وزنی درون و بیرون گلخانه و سه الیسیمتر زهکش 

گیري تبخیروتعرق  براي اندازه. آورده شده است) 1(مشخصات این الیسیمترها در جدول . ون گلخانه استفاده گردیددار در در

 تغییر .مرجع از گیاه چمن استفاده شد که کاشت آن به صورت نشاءکاري در الیسیمترها و میکروالیسیمترها صورت گرفت

ها  یسیمترهاي زهکش دار از طریق تانسیومتر ودر میکرو الیسیمترها از طریق وزن کردن آن، در ال)S(ذخیره رطوبتی خاك 

 . به طول انجامیید1387 تا اول مهر 1386 سال، از اول مهر 1مدت داده برداري در این تحقیق به مدت . محاسبه گردید

 



 

 455                            )                                                                                شفاهی( هیدروپونیک و خشکسالی: ویژه محور 

مشخصات الیسیمتر ها و میکروالیسیمترها): 1(جدول 

 جنس(cm2)دهانه  مساحت (cm)ارتفاع(cm)قطرنوع الیسیمتر

پالستیک فشرده47981735الیسیمترزهکش دار

2060159/314PVCمیکروالیسیمتر وزنی

 :نتایج و بحث

 میلی متر توسط الیسیمتر زهکش دار و 56/3 تعرق روزانه گیاه چمن برابر با -هاي بدست آمده میانگین تبخیر  طبق داده

به ( باالي ساخت آن  با توجه به اهمیت فضاي گلخانه به دلیل هزینه!.متر توسط میکروالیسیمتر وزنی بدست آمد میلی 41/3

در درون گلخانه به دلیل فضاي . ، استفاده بهینه از فضاي در اختیار یک امر ضروري می باشد)اي هاي شیشه خصوص در گلخانه

 تعرق مرجع، هزینه باالي ساخت آن و عدم امکان ساخت الیسیمترهاي -زیاد اشغال شده توسط الیسیمتر جهت تعیین تبخیر 

میکروالیسیمترهاي وزنی .  است ترتعرق مرجع مناسب-گیري تبخیر متعدد، استفاده از میکروالیسیمترهاي وزنی جهت اندازه

. کند ت قابل قبولی تعیین میتعرق مرجع را در ماه هاي مختلف سال با دق-دار میزان تبخیر کش در مقایسه با الیسیمترهاي زه

 تعرق در درون و بیرون گلخانه در ماه تیر اتفاق می افتد با این تفاوت که مقدار -، حداکثر تبخیردادها نشان  بررسی داده

باشد که   دي می  تعرق در محیط گلخانه در ماه-کمترین میزان تبخیر.  درصد محیط آزاد است75 تعرق درون گلخانه -تبخیر

افزایش نیاز آبی گلخانه . می توان کاهش انرژي خورشیدي، رطوبت نسبی باال و کم بودن میزان تهویه دانسته آن را علت عمد

به دلیل اینکه در این . نسبت به محیط آزاد در ماه هاي سرد سال نه تنها یک عیب نیست بلکه یک حسن به شمار می رود

حالی که با استفاده از گلخانه، می توان محصول با کیفیت باال به بازار عرضه ها امکان کشت در محیط آزاد وجود ندارد، در  ماه

 تعرق بدست آمده در محیط آزاد می - درصد تبخیر69تعرق درون گلخانه -مطابق داده هاي بدست آمده میزان تبخیر .کرد

 . درصدي در میزان آب مصرفی است31باشد که نشان دهنده یک کاهش 
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 تعرق مرجع درون وبیرون گلخانه در ماه هاي مختلف سال-سه تبخیر مقای-1شکل 
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