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2.

ABSTRACT
The development of agricultural crop cultivation in greenhouse is one of the main strategies for managing water
scarcity. Awareness of the crop water requirement and accurate estimation of crop coefficient is one of the most
important component in irrigation scheduling and improving water use efficiency. The objective of this research
was to determine water requirement and crop coefficient of basil in controlled greenhouse condition. For this
purpose, a study was carried out in a research greenhouse of the College of Agriculture and Natural Resources,
University of Tehran during a growth period using micro-lysimeter. Micro-lysimeters are useful tools for
accurate determination of the crop evapotranspiration under standard conditions (ETc), or the actual crop
evapotranspiration (ETa). In this study, the evapotranspiration of the reference crop and the Basil water
requirement were estimated using the soil water balance equation. According to the results, average reference
and basil crop evapotranspiration during the growth stage were equal to 8.23 and 5.13 mm per day, respectively.
Then the crop coefficient was calculated based on the ratio of basil crop and reference evapotranspiration. The
average basil crop coefficients for the initial, mid and end growth stages were obtained to be 0.30, 0.86 and
0.76, respectively.
Keywords: Reference crop evapotranspiration, Water requirement, Basil crop coefficient, Greenhouse.
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تعيين نياز آبی و ضريب گياهی ريحان در شرايط کشت کنترل شده گلخانه
2

حديثه رحيمیخوب ،*1تيمور سهرابی ،1مجتبی دلشاد

 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه علوم باغبانی  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/2/15 :تاریخ بازنگری -1398/3/28 :تاریخ تصویب)1398/5/19 :

چکيده
توسعه کشت محصوالت کشاورزی در محیط گلخانه ،یکی از راهکارهای اساسی در مدیریت بحران کمآبی است .در این
راستا ،آگاهی از نیاز آبی گیاهان در شرایط کشت گلخانه و تخمین دقیق ضریب گیاهی از عوامل مهم و اثرگذار در برنامهریزی
صحیح آبیاری و افزایش بهره وری آب است .هدف از انجام این تحقیق محاسبه نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط
کشت کنترلشده گلخانه است .بدین منظور مطالعهای در داخل گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران طی یک دوره رشد ،با استفاده از میکروالیسیمتر انجام گرفت .میکروالیسیمترها ابزار مناسبی برای تعیین دقیق
تبخیر -تعرق گیاه در شرایط استاندارد ( )ETcیا به عبارتی تبخیر -تعرق واقعی گیاه ( )ETaمیباشند .در این تحقیق،
تبخیر -تعرق گیاه م رجع و نیاز آبی گیاه ریحان با استفاده از رابطه بیالن آب در خاک تخمین زده شد .با توجه به نتایج،
متوسط تبخیرتعرق گیاه مرجع و ریحان طی دوره رشد به ترتیب برابر با  8/23و  5/13میلیمتر بر روز به دست آمد .سپس
ضریب گیاهی از نسبت تبخیر -تعرق گیاه به تبخیر -تعرق مرجع در طول دوره رشد محاسبه گردید .متوسط مقادیر ضریب
گیاهی ریحان برای مراحل اولیه ،میانی و پایانی به ترتیب برابر با  0/86 ،0/30و  0/76به دست آمد.
واژههای کليدی :تبخیر -تعرق گیاه مرجع ،نیاز آبی ،ضریب گیاهی ریحان ،گلخانه.

مقدمه
بحران و کمبود منابع آب از مهمترین چالشها و مسائل پیشروی
جوامع امروزی است که به عنوان یکی از عوامل محدود کننده
توسعه پایدار شناخته میشود .بخش کشاورزی بزرگترین
مصرفکننده منابع آب است به طوریکه حدود  70درصد از منابع
آب شیرین مصرفی جهان به این بخش تخصیص مییابد
( .)WWAP, 2009امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت
جهان و کاهش منابع آب در دسترس ،بهرهگیری از تکنولوژی
کشت در محیط کنترل شده گلخانه در حال گسترش است .در
کشتهای گلخانهای کنترل عوامل و پارامترهای مهم اقلیمی
شامل دما ،رطوبت و تهویه نه تنها عملکرد گیاه و بهرهوری آب را
افزایش میدهد بلکه با ایجاد امکان کشت در خارج از فصل زراعی
و در شرایط نامطلوب اقلیمی ،بازده اقتصادی قابل توجهی برای
کشاورزان فراهم میآورد ( ;Algharibi et al., 2013
 .)Stanghellini, 2014از این رو ،انتقال محصوالت آببر مانند
سبزی و صیفی به گلخانهها راهکار مطمئنی است که در بسیاری
از کشورهای پیشرفته انجام میگیرد ( .)Stanghellini, 2014در
کشور ایران نیز سطح زیرکشت محصوالت گلخانهای تا پایان سال
 1385و  1395به ترتیب برابر با  6431/4و  11324/9هکتار بوده
* نویسنده مسئولh.rahimikhoob@ut.ac.ir :

که رشدی معادل  56/78درصد داشته است .بررسی آمار اعالم
شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد به طور میانگین
در حدود  65/51درصد از کل سطح زیرکشت محصوالت گلخانه-
ای به کاشت محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد ( Ministry
.)of Jihad-Agriculture, 2018
ریحان ( )Ocimum basilicum L.از جمله سبزیهای برگی
و معطر از خانواده نعناعیان است .این گیاه یکی از پرمصرفترین
نوع سبزی است که در ایران مصرف آن به صورت تازهخوری رواج
دارد .همچنین از ریحان به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتیاکسیدان
و اسانس در صنایع داروسازی ،آرایشی و بهداشتی استفاده میشود
( .)Ahmed et al., 2014; Nguyen et al., 2010با توجه به روند
رو به رشد کشت محصوالت گلخانهای به ویژه سبزی و صیفی،
انجام تحقیقات در مورد بهرهوری آب و تخمین دقیق نیاز آبی این
محصوالت ضروری است .بیشتر مطالعات انجام شده برای تعیین
نیاز آبی گیاه ریحان ،در شرایط کشت فضای باز و مزرعه بوده
است .در حالی که کشت گلخانهای در شرایط نامطلوب اقلیمی
ارجح است و آگاهی از نیاز آبی این گیاه به منظور مصرف بهینه
آب کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است.
نیاز آبی گیاهان ( ،)ETcتابعی از تبخیر -تعرق گیاه مرجع
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( )EToو ضریب گیاهی ( )Kcاست (.)Allen et al., 1998
خصوصیات و شرایط اقلیمی در متغیر  EToو مشخصههای گیاهی
در ضریب  Kcنهفته است .میزان  EToاز طریق روشهای مستقیم
و یا محاسباتی به دست میآید .در روش مستقیم ETo ،با استفاده
از الیسیمترهای وزنی یا حجمی بر پایهی اصول و معادالت بیالن
آب در خاک تخمین زده میشود .ولی در روشهای محاسباتی
 EToبا استفاده متغیرهای اقلیمی به صورت غیرمستقیم به دست
میآید .به طور کلی دقت برآورد  EToاز طریق روش مستقیم
بیشتر از روشهای غیرمستقیم است .از این رو ،در کشتهای
کنترل شده با توجه به تفاوت در سیستمهای کنترل اقلیمی،
میزان تابش رسیده به سطح گیاه ،نوع مصالح و پوشش به کار
رفته در ساخت گلخانهها ،عوامل بسیاری بر میزان  EToاثر گذار
خواهد بود .در نتیجه برآورد  EToاز طریق اندازهگیریهای
الیسیمتری نسبت به روشهای محاسباتی ارجح است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،عالوه بر متغیر  ،EToضریب
گیاهی ( )Kcنیز از عوامل اثرگذار بر تعیین میزان نیاز آبی گیاه
است .با توجه به اینکه شرایط اقلیمی عالوه بر عوامل دیگر از
جمله نوع ،واریته گیاه و تاریخ کشت باعث ایجاد تفاوت در مقادیر
به دست آمده برای ضریب گیاهی خواهد شد ،الزم است این
ضریب به طور مستقیم برای شرایط خرد اقلیم گلخانه محاسبه
گردد .در کشور کلمبیا تحقیقی برای تعیین  Kcریحان در شرایط
گلخانه با استفاده از اندازهگیری های الیسیمتری انجام گرفته
است .منحنی  Kcترسیم و مقادیر آن برای دورههای مختلف رشد
در مدت  71روز محاسبه شده است .نتایج نشان داد میزان Kc
برای مرحله ابتدایی رشد 1،رسیدگی 2و پیری 3به ترتیب برابر با
 0/59 ،0/45و  0/42میباشد ( .)Daza-Torres et al., 2017در
تحقیق دیگری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی ریحان در گلخانه
تحقیقاتی دانشگاه ارومیه تعیین شد .اندازهگیریها به مدت 45
روز و با استفاده از الیسیمتر انجام گرفت .نتایج آنها نشان داد
مجموع  EToو  ETcدر کل دوره به ترتیب برابر با  338/5و
 188/45میلیمتر بود .همچنین  Kcبرای مراحل ابتدایی ،توسعه،
میانی و انتهایی به ترتیب برابر با  0/93 ،0/52 ،0/14و 0/83
گزارش شد ( .)Ebrahimi et al., 2018مطالعهای دیگر با هدف
اندازهگیری نیاز آبی و  Kcریحان با استفاده از الیسیمتر زهکشدار
در شرایط کشت فضای باز در مزرعه تحقیقاتی کرمانشاه انجام

گرفت .نیاز آبی گیاه ریحان در طول  94روز دادهبرداری برابر با
 636/8میلی متر بود Kc .برای مراحل ابتدایی ،توسعه و میانی به
ترتیب  1/11 ،0/71و  1/39به دست آمد ( Ghamarnia et al.,
 .)2015مقایسه نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد میزان
ضریب  Kcبا توجه به شرایط محیط کشت متفاوت است و برای
تخمین دقیق نیاز آبی الزم است این ضریب از طریق روشهای
اندازهگیری مستقیم محاسبه گردد.
هدف از انجام این تحقیق تعیین مقادیر ضریب گیاهی
ریحان برای مراحل مختلف رشد و محاسبه نیاز آبی این گیاه با
استفاده از اندازهگیریهای الیسیمتری در شرایط کشت کنترل
شده گلخانه بود.

مواد و روشها
این تحقیق در گلخانه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در کرج با عرض جغرافیایی  35درجه و 48
دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  50درجه و  57دقیقه شرقی و با
ارتفاع  1292/9متر از سطح دریا انجام شد .ابعاد سالن گلخانه
مورد مطالعه  8×20مترمربع ،از نوع چند دهانهای با دیوارههای
شیشهای و پوشش سقف از جنس پلیکربنات بود .بمنظور تعدیل
درجه حرارت محیط ،گلخانه مجهز به سیستم پد و فن خودکار و
حرارت مرکزی است .پارامترهای هواشناسی ،شامل حداکثر و
حداقل دمای روزانه ،حداکثر و حداقل رطوبت نسبی و تابش طول
موج کوتاه رسیده به داخل گلخانه به صورت روزانه برداشت
گردید .سنجش متغیر دما و رطوبت با استفاده از سنسور دیجیتال
مدل  HTC-1و متغیر تابش توسط دستگاه تابش سنج مدل TES-
 1333Rانجام شد .اندازهگیری پارامترهای هواشناسی در گلخانه
در ماههای تیر تا مرداد انجام گرفت .میانگین دما و رطوبت نسبی
در طول دوره به ترتیب برابر با  33/4درجه سانتیگراد و 31/3
درصد بود .تابش طول موج کوتاه توسط دستگاه تابشسنج به
صورت تجمعی در  24ساعت اندازهگیری شد .میانگین میزان
تابش طول موج کوتاه ثبت شده برابر با  20/9مگاژول بر مترمربع
بر روز بود .خاک مورد استفاده در این تحقیق ،بافت لوم که در
این منطقه بخش عمدهای از خاک بستر گلخانهها را تشکیل می-
دهد ،انتخاب شد .نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  -1خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک

جرم مخصوص ظاهری

شوری عصاره اشباع

اسیدیته

رس ()%

سیلت()%

شن()%

(درصد وزنی)

(درصد وزنی)

(گرم بر سانتیمترمکعب)

(دسی زیمنس بر متر)

()pH

ذرات تشکیل دهنده خاک
20

34

46

21/24

10/36

1/33

1/46

8/1

Initial stage1
Maturity stage2

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی

Senescence stage3
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محاسبه تبخير -تعرق گياه مرجع توسط ميکرواليسيمتر

در این تحقیق برای تعیین میزان  EToاز سه عدد میکروالیسیمتر
وزنی استفاده شد .میکروالیسیمترها از جنس پالستیک فشرده با
قطر و ارتفاع  21سانتیمتر تهیه گردید .در کف میکروالیسیمترها،
شن درشت به ضخامت  1/5سانتیمتر برای تسهیل زهکشی
ریخته شد .سپس میکروالیسیمترها با خاک مناسب زراعی پر و
به منظور یکسان سازی توزین شدند .وزن میکروالیسیمترها در
حدود  5/5کیلوگرم با احتساب وزن خاک خشک و شن تثبیت
شد.
برای تعیین تغییرات روزانه  EToاز میکروالیسیمتر چمن
استفاده شد .کشت بذر چمن به طور یکنواخت و به مقدار  15گرم
برای هر میکروالیسیمتر انجام گرفت .اندازهگیریهای مربوط به
محاسبه  EToشامل اندازهگیری متغیرهای رابطه بیالن آب ،پس
از آنکه ارتفاع چمن به  12سانتیمتر رسید ،آغاز گردید .در طول
دوره ،ارتفاع چمن همواره بین  10تا  15سانتیمتر ثابت نگه
داشته شد .برای جلوگیری از ایجاد تنش آبی ،آبیاری به صورت
روزانه انجام میگرفت .میزان آب زهکش شده از هر
میکروالیسیمتر نیز در هر  24ساعت جمعآوری و اندازهگیری شد.
تغییرات ذخیره رطوبتی خاک ( ،)ΔSاز طریق توزین روزانه
میکروالیسیمترها توسط ترازوی دیجیتال با دقت  ±1گرم به
دست آمد .سپس از رابطه بیالن آب خاک زیر ETo ،گیاه چمن
تخمین زده شد (:)Zeleke and Wade, 2012
(رابطه )1

ETo =I+P+U-R-D-∆S
 EToتبخیر -تعرق مرجع I ،عمق آبیاریP ،

در رابطه فوق،
میزان بارندگی U4،جریان کاپیالری از اعماق به سمت ریشهR ،
رواناب سطحی D ،نفوذ عمقی و  ΔSتغییرات ذخیره رطوبتی خاک
هستند .در این رابطه تمام مقادیر بر حسب حجم آب در واحد
سطح کشت بیان میشوند .در محیط کشت کنترل شده گلخانه،
پارامترهای  U ،Pو  Rبرابر با صفر درنظر گرفته شدهاندETo .
روزانه از میانگین مقادیر به دستآمده از رابطه بیالن آب خاک
برای هر میکروالیسیمتر محاسبه شد.
محاسبه تبخير تعرق و ضريب گياهی ريحان

تعیین دقیق نیاز آبی وابسته به برآورد صحیح میزان تبخیر -تعرق
گیاه ( )ETcاست .الیسیمترها به عنوان یک محیط کنترل شده
برای اندازهگیری بیالن آب در خاک تحت شرایط مرزی مشخص
تعریف شده اند ( .)Liu et al., 2017برای محاسبه  ETcدر
تحقیقات گلخانهای از آنجایی که سطح کشت در مقایسه با مزرعه
وسیع نبوده و کنترل پارامترهای بیالن آب در خاک تجهیزات
Upward capillary rise4

خاصی الزم ندارد ،از میکروالیسیمتر به جای الیسیمترهای دقیق
وزنی یا روشهای دیگری مثل نسبت بوون و سنجش از دور
استفاده میشود ( Rana and Katerji, 2000; Shuttleworth,
.)2008
در این تحقیق برای اندازهگیری  ETcگیاه ریحان از پنج
عدد میکروالیسیمتر با خصوصیات مشابه با میکروالیسیمترهای
چمن استفاده شد .بذر ریحان در عمق یک سانتیمتری از سطح
خاک کشت شد .سپس الیه نازکی از کوکوپیت برای جلوگیری از
جابهجایی بذرها در حین آبیاری ،روی سطح خاک ریخته شد.
پس از جوانه زدن بذرها با انجام عملیات تنککاری ،تراکم کشت
معادل  25عدد بوته در هر میکروالیسیمتر تثبیت شد (شکل .)1
در مرحله ابتدایی رشد ،آبیاری بذرها توسط آبپاش انجام گرفت.
پس از آن ،عمق آب آبیاری بر اساس دادههای به دست آمده از
میکروالیسیمترها در طول دور کشت محاسبه شد .برای تعیین
میزان آب آبیاری از روش وزنی استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا
وزن هر میکروالیسیمتر در حالت ظرفیت زراعی مشخص گردید.
تعیین حد ظرفیت زراعی برای هر میکروالیسمتر ابتدا از طریق
اشباع نمودن کامل آنها انجام گرفت .سپس بعد از گذشت 48
ساعت و در بازه زمانی کوتاه مدت  12ساعته ،زمانی که تغییر قابل
توجهی در وزن میکروالیسیمترها مشاهده نشد ،وزن هر یک به
عنوان وزن میکروالیسیمتر در حالت ظرفیت زراعی ثبت گردید.
سپس باتوجه به اطالعات برداشت شده ،میزان آب آبیاری برای
هر میکروالیسیمتر از رابطه زیر محاسبه شد:
IWi =Wfci -Wi
(رابطه )2
در رابطه فوق IWi ،میزان آب آبیاری برای میکروالیسیمتر
iام (گرم) Wfci ،وزن میکروالیسیمتر iام در حالت ظرفیت زراعی
(گرم) و  Wiوزن میکروالیسیمتر iام پیش از انجام آبیاری (گرم)
میباشد .با توجه به اینکه میزان رطوبت میکروالیسیمترها همواره
در حد ظرفیت زراعی تثبیت میشد ،آب زهکشی وجود نداشت.
از آنجایی که رشد گیاه منجر به افزایش وزن روزانه
میکروالیسیمترها میشود ،برای تعیین دقیق میزان آب آبیاری
وزن بوته تر گیاه در فواصل مختلف اندازهگیری و از وزن کل
میکروالیسمترها کم میگردید .سپس ضریب گیاهی در مراحل
مختلف رشد با استفاده از رابطه زیر به دست آمد:
(رابطه )3

ETc

ETo

= Kc

درصد پوشش گیاهی برای تعیین طول مراحل مختلف رشد
گیاه با عکسبرداری و آنالیز آن توسط برنامه ( Patrignani and
 Canopeo )Ochsner, 2015به دست آمد.
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توزیع نرمال تبعیت نمیکنند و آزمون مقایسه بین بیش از دو
گروه داده مستقل است ،از آزمون کروسکال-والیس 5استفاده
گردید .فرض صفر در این آزمون مبنی بر یکسان بودن میانهها و
نبود تفاوت معنادار بین پنج تکرار (میکروالیسیمتر) میباشد.

نتايج و بحث

شکل  -1تراکم کشت در ميکرواليسيمتر ريحان

آناليز آماری

بررسی یکسان بودن توزیع مقادیر  ETcبه دست آمده بین
میکروالیسیمترها با استفاده از نرمافزارSPSS Inc., ( SPSS25.0
 )Chicago, IL, USAانجام گرفت .با توجه به اینکه دادهها از

پیش از محاسبه  Kcابتدا مقادیر به دست آمده از اندازهگیریهای
میکروالیسیمتری برای متغیر  ETcاز نظر آماری ( )p<0.05بررسی
شدند .نمودار میزان تبخیر -تعرق گیاه ریحان در طول دوره رشد
برای برای هر پنج میکروالیسیمتر ترسیم شد (شکل  .)2نتایج
آنالیز آماری نشان داد اختالف معناداری بین آنها وجود ندارد
( .)Asymp. Sig. = 1در نتیجه میتوان با میانگینگیری از مقادیر
 ،ETcمیزان نیاز آبی گیاه ریحان در گلخانه تحقیقاتی را محاسبه
نمود.

شکل  -2روند تغييرات تبخير -تعرق گياه ريحان در طول دوره رشد برای هر پنج ميکرواليسيمتر

متوسط میزان تبخیر -تعرق گیاه ریحان و مجموع آب
مصرفی در طول دوره رشد به ترتیب برابر با  5/13میلیمتر بر روز
و  200/05میلیمتر به دست آمد .همچنین میانگین روزانه و
مجموع میزان  EToاندازهگیری شده توسط میکروالیسیمترهای
چمن به ترتیب برابر با  8/23میلیمتر بر روز و  321/03میلیمتر
به دست آمد .نمودار تغییرات  EToو  ETcدر شکل ( )3ترسیم
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،روند تغییرات هر دو
متغیر مشابه است .هرچند که مقادیر  EToهمواره از  ETcبیشتر
است .بیشترین میزان  ETcدر طول دوره رشد گیاه ،در اواخر
مرحله رشد و توسعه گیاه بود .همانطور که انتظار میرفت ،با رشد
و افزایش زیست توده گیاه ،مصرف آب نیز افزایش داشته است.
طی مرحله ابتدایی رشد ( 0-6روز) ETo ،در حدود  70درصد
Kruskal-Wallis5

بیشتر از  ETcاست .در حالی که در مرحله میانی زمانی که گیاه
بیشترین نیاز آبی را دارد ETo ،در حدود  15درصد از  ETcبیشتر
است .مقادیر مشابه در تحقیقات انجام شده برای متوسط مقدار
 ETcدر گلخانهای واقع در کشور کلمبیا ( Daza-Torres et al.,
 )2017و ایران ( )Ebrahimi et al., 2018به ترتیب به میزان 3/79
و  4/12میلیمتر بر روز گزارش شده است.
ضریب گیاهی ریحان طی مراحل مختلف رشد با استفاده از
رابطه ( )3محاسبه شد .نمودار تغییرات  Kcنیز برای هر
میکروالیسیمتر جداگانه ترسیم گردید (شکل  .)4با توجه به شکل
( )4بهترین معادله برازش داده شده برای هر میکروالیسیمتر از
تابع درجه دوم تبعیت میکند و ضریب تبیین به دست آمده برای
میکروالیسیمترها بین  0/88تا  0/90است.
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سپس از مقادیر به دست آمده برای متغیر  Kcبین
میکروالیسیمترها و در هر مرحله رشد میانگیری انجام شد.

ضرایب گیاهی منطبق با مراحل رشد ریحان مطابق شکل ()5
محاسبه و نتایج نهایی در جدول ( )2آورده شده است.

شکل  -3روند تغييرات تبخير -تعرق گياه مرجع اندازهگيری شده توسط ميکرواليسيمتر و تبخير -تعرق گياه ريحان

شکل  -4نمودار ضريب گياهی ريحان برای الف) ميکرواليسيمتر  1ب) ميکرواليسيمتر  2ج) ميکرواليسيمتر  3د) ميکرواليسيمتر  4ه) ميکرواليسيمتر 5
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شکل  -5روند تغييرات ميانگين ضريب گياهی ريحان
جدول  -2طول مراحل رشد و ضرايب گياهی

مرحله رشد

طول دوره

ضریب گیاهی

ابتدایی

6

0/30

میانی

10

0/86

پایانی

7

0/76

نتایج به دست آمده از این تحقیق با دیگر تحقیقات انجام
شده برای هر دو شرایط کشت در فضای باز و مزرعه مورد مقایسه
قرار گرفت .همانطور که در جدول ( )3آورده شده است ،طول
دوره رشد گیاه ریحان در شرایط کشت مزرعه بیشتر از گلخانه
است .همچنین بیشترین میزان ضریب گیاهی (ضریب گیاهی در

دوره میانی) برای شرایط کشت مزرعه از گلخانه بیشتر است .عالوه
بر این ،مقایسه نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد ،متوسط
تبخیر -تعرق واقعی گیاه به طور میانگین به میزان  7/68و 4/34
میلی متر بر روز به ترتیب برای کشت مزرعه و گلخانه به دست
آمده است .مشاهده اختالف در نتایج به دست آمده از تحقیقات
مختلف را میتوان به علت تفاوت در طول دوره رشد و شرایط
اقلیمی بیان نمود .البته الزم به ذکر است اثر تراکم کشت بر نیاز
آبی و ضریب گیاهی نیز غیرقابل انکار بوده و نیاز به بررسی بیشتر
دارد .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت ،کشت گیاه ریحان در
شرایط گلخانه در مقابل با کشت مزرعه توجیه پذیر است.

جدول  -3مقايسه نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده در زمينه برآورد نياز آبی و ضريب گياهی ريحان

ضریب گیاهی

منبع

شرایط
کشت

متوسط تبخیر -تعرق واقعی (میلیمتر)

طول دوره رشد (روز)

Ghamarnia et al., 2015

مزرعه

6/77

94

0/71

Naderianfar, 2016

مزرعه

8/28

110

0/48

1/11

Farahbakhsh et al., 2019

مزرعه

7/99

91

0/63

1/12

0/97

Daza-Torres et al., 2017

گلخانه

3/79

71

0/45

0/59

0/42

Ebrahimi et al., 2018

گلخانه

4/12

45

0/14

0/93

0/83

تحقیق حاضر

گلخانه

5/13

39

0/30

0/86

0/76

نتيجهگيری
با توجه به کمبود منابع آب در دسترس ،کشت محصوالت آببر
مانند سبزی در شرایط گلخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این تحقیق نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت
کنترل شده گلخانه برآورد شد .نیاز آبی با استفاده از اطالعات
مستخرج از اندازهگیریهای میکروالیسیمتری و روش بیالن آب

ابتدایی

میانی

پایانی

1/39

0/95

در خاک به دست آمد .همچنین به منظور محاسبه ضریب گیاهی
تبخیر -تعرق گیاه مرجع نیز به طور مستقیم اندازهگیری شد.
مجموع نیاز آبی گیاه ریحان در طول دوره رشد برابر با 200/05
میلیمتر به دست آمد .بیشترین میزان نیاز آبی روزانه گیاه ریحان
برابر با  7/81میلیمتر ( 25روز پس از کشت) در مرحله میانی
بود .مقادیر ضریب گیاهی نیز برای مراحل ابتدایی ،میانی و پایانی
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.ضریب گیاهی ریحان در تحقیقات آتی بررسی گردد

سپاسگزاری
) با96013073 این تحقیق در قالب طرح پژوهشی (شماره
حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اجرا
.گردیده است و نویسندگان از مساعدتهای آنان تقدیر مینمایند

 با استفاده از. محاسبه شد0/76  و0/86 ،0/30 به ترتیب برابر با
نتایج این پژوهش و کاربرد مقادیر به دست آمده برای ضریب
 برنامهریزی و مدیریت آبیاری در گلخانههای با،گیاهی ریحان
 همچنین.شرایط مشابه از نظر سازه و اقلیم امکانپذیر خواهد شد
از آنجایی که میزان تراکم کشت و مقادیر ضریب گیاهی با یکدیگر
 پیشنهاد میشود اثر تراکم کشتهای مختلف بر،مرتبط هستند
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