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ABSTRACT
Infrared thermometer is one of the proper irrigation scheduling tools that can be used in fields or gardens with different
soil texture. In order to schedule irrigation of maize (SC704) in Urmia climate conditions, using a difference in
temperature of canopy cover of plant and air in 2017, a research was conducted at research farm of Urmia University
college of agriculture under drip irrigation. In this research, the effects of various irrigation water treatments were
investigated. The experimental design was carried out in a randomized complete block design with three levels of
irrigation I1, I2 and I3 of 50, 75 and 100 percent of water requirement in three replications, respectively. Based on the
results, the average values of CWSI for maize during the growth period for treatments of I1, I2 and I3 were calculated
to be 0.53, 0.44 and 0.28, respectively. The results showed that the CWSI index increased with decreasing water
requirement. The threshold of water stress index (0.28) of I3 treatment (no stress treatment) was the basis for irrigation
scheduling. Then, some relationships were presented to determine the irrigation time of maize, using the CWSI index
in Urmia climate for July, August and September as  Tc  Ta   3.4617  0.1553(AVPD) ,
c

 Tc  Ta c

 2.5536  0.0556(AVPD) and  Tc  Ta c  7.2806  0.1572(AVPD) respectively.

Keywords: Air temperature, Canopy temperature, Deficit irrigation, Infrared thermometer, Irrigation
scheduling.
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تعيين شاخص تنش آبی ( )CWSIجهت تشخيص زمان تنش آبی محصول ذرت در منطقه اروميه
افشين خورسند ،*1وحيد رضاوردینژاد ،2حسين عسگرزاده ،3ابوالفضل مجنونی هريس ،4امير رحيمی ،5سينا بشارت ،6علی اشرف
7

صدرالدينی

 .1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران،
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .5استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .6استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .7استاد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/4/24 :تاریخ بازنگری -1397/5/23 :تاریخ تصویب)1397/5/27 :

چکيده
دماسنج مادونقرمز از ابزارهای مناسب جهت تعیین زمان آبیاری است که میتوان از آن در مزارع یا باغهایی با بافت خاک
مختلف استفاده نمود .بهمنظور برنامهریزی آبیاری ذرت دانهای ( )SC704در شرایط اقلیمی منطقه ارومیه با استفاده از
اختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تحت آبیاری قطرهای
در فصل زراعی  1396صورت گرفت .در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفت .طرح آزمایشی
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح آبیاری  I2 ،I1و  I3به ترتیب  75 ،50و  100درصد نیاز آبی در سه تکرار
اجرا گردید .بر اساس نتایج ،مقادیر متوسط شاخص تنش آبی گیاه ( )CWSIطی دوره رشد ذرت برای تیمارهای  I2 ،I1و I3
به ترتیب برابر  0/44 ،0/53و  0/28محاسبه شد .نتایج نشان داد که با کاهش نیاز آبی ،شاخص  CWSIافزایش مییابد .حد
آستانه شاخص تنش آبی ( )0/28تیمار  I3که بدون تنش بود اساس برنامهریزی آبیاری قرار گرفت .سپس روابطی برای
تعیین زمان آبیاری ذرت دانهای با استفاده از شاخص  CWSIدر اقلیم ارومیه برای ماههای تیر ،مرداد و شهریور به ترتیب
به

صورت

)،  Tc  Ta c  3.4617  0.1553(AVPD

)  Tc  Ta c  7.2806  0.1572(AVPDارائه گردید.

) Tc  Ta c  2.5536  0.0556(AVPD

و

واژههای کليدی :برنامهریزی آبیاری ،دمای پوشش سبز ،دمای هوا ،کم آبیاری ،مادون قرمز.

مقدمه

1

ذرت گیاهی است یکساله که از غالت مهم گرمسیری جهان است
و ازنظر تولید جهانی بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود
اختصاص داده ( )Movahedi and Salehi, 2010و بهعنوان یکی
از محصوالت مهم و اساسی امنیت غذایی جهانی محسوب
میگردد .مناسبترین محیط برای کشت ذرت ،ناحیهای است که
دمای آن به مدت سه تا چهار ماه متوالی در سال ،بین  21تا 32
درجه سانتیگراد باشد .کاشت ذرت به دلیل سازگاری با شرایط
اقلیمی مختلف در تمام دنیا مرسوم است ( Movahedi and
)Salehi, 2010؛ لذا برنامهریزی آبیاری مناسب برای ذرت ضروری
میباشد ( .)Saeedinia et al., 2015برنامهریزی آبیاری ،به معنای
کم مصرف کردن آب نیست ،بلکه برنامهریزی آبیاری ،تعیین
* نویسنده مسئولaf_kh38@yahoo.com :

بهترین زمان و مقدار آبیاری است بهگونهای که بهرهوری اقتصادی
آب با مقایسه دو محصول حاصل گردد (.)Shahrokhnia, 2015
روشهای مختلفی (شاخصهای گیاهی ،شاخصهای خاک
و بیالن آبی) وجود دارد که بر اساس آنها زارع میتواند زمان
آبیاری را مشخص کند .در کاربرد شاخصهای گیاهی و خاک از
برخی خصوصیات مربوط به گیاه و خاک که بستگی به وضعیت
آبی آنها دارد استفاده میگردد ( Alizadeh, 2006; Shackel,
 .)2011درحالیکه روش بیالن آبی مبتنی بر حسابرسی روزانه آب
در مزرعه است ( .)Alizadeh, 2006شاخصهای گیاهی برای
تعیین زمان آبیاری شامل شاخص رشد گیاه ،شاخص پتانسیل آب
برگ ،شاخص مقاومت روزنهای ،اندازهگیری فشار در ساقه گیاه و
شاخص دمای برگ که این دما تحت تأثیر رطوبت موجود در
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خاک ،تغییرات هدایت روزنهای و متغیرهای آب و هوایی مانند
سرعت باد ،تشعشعات خالص خورشیدی ،رطوبت نسبی و دمای
هوا میباشد (.)Idso et al., 1981; Maes and Steppe, 2012
تنش دمایی یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی است که در
مراحل مختلف رشد گیاه در مناطق خشک و نیمهخشک اتفاق
میافتد ( .)Fitzgerald et al., 2006هنگامیکه دمای پوشش سبز،
یک الی چهار درجه سانتیگراد کمتر از دمای هوا باشد ،گیاه در
حال تعرق کامل بوده و فتوسنتز بهخوبی انجام میگیرد ،اما اگر
دمای آن به میزان چهار الی شش درجه سانتیگراد بیشتر از دمای
هوا باشد ،تعرق و عوامل فتوسنتزی کاهشیافته و در دماهای باالتر
متوقف میگردد (.)Lawlor and Cornic, 2002
از مؤثرترین روشهای غیر تخریبی در تعیین وضعیت آبی
گیاه ،استفاده از دمای پوشش گیاهی است که یک شاخص
قابلاعتماد برای سنجش تنش آبی است ( Fitzgerald et al.,
 .)2006با استفاده از این تکنیک ،پارامتری کاربردی تحت عنوان
شاخص تنش آبی گیاه )CWSI( 1محاسبه میشود که اولین بار
در سال  1981معرفی گردید ( .)Idso et al., 1981این شاخص
بیشتر برای استفاده در مناطق خشک و نیمهخشک توسعهیافته
است و در مناطق مرطوب به دلیل باال بودن دمای پوشش سبز از
دمای هوا ،کارایی کمتری دارد .دامنه تغییرات  CWSIبین صفرتا
یک میباشد .صفر بدین معنی است که گیاه با تنش آبی مواجه
نبوده و ایدهآلترین شرایط را از لحاظ انجام تعرق دارد ،ولی عدد
یک گویای حداکثر تنش آبی واردشده بر گیاه و توقف کامل تعرق
است (.)Idso et al., 1981
محققین برای انتخاب برنامه آبیاری مناسب ،سعی کردهاند
روشهایی را به کار بگیرند که از کلیه عوامل مؤثر بر تبخیر تعرق
و جذب گیاه استفاده نمود ( .)Broomand Nasab et al., 2004در
تحقیقاتی از اختالف دمای پوشش گیاهی و هوا جهت برنامهریزی
آبیاری گندم ،جو ،سورگوم ،لوبیای قرمز ،یونجه ،سویا و کدو
استفاده گردید ( .)Idso et al., 1980; Idso et al., 1981محققینی
اختالف دمای پوشش گیاهی و هوا را که بهوسیله دماسنج
مادونقرمز اندازهگیری شده بود ،بهعنوان شاخصی از وضعیت آبی
گیاه به کاربردند .آنها به این نتیجه رسیدند زمانی که گیاه (کدو،
یونجه و سویا) بدون کمبود آب و تحت تنش آبی باشد ،اختالف
دمای پوشش گیاهی و هوا به ترتیب منفی و مثبت میگردد
(.)Idso et al., 1981
در تحقیقی دمای پوشش سبز گیاه را جهت ارزیابی شاخص
تنش رطوبتی در تعیین وضعیت آبی محصول گندم و همچنین
1. Crop Water Stress Index

( Alderfasi and

برنامهریزی آبیاری در گندم استفاده کردند
 .)Nielsen, 2001کارایی شاخص  CWSIدر برنامهریزی آبیاری
هندوانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .در این تحقیق پنج سطح
آبیاری (قطرهای) شامل کاهش رطوبت خاک بهاندازه ،75 ،100
 25 ،50و صفر درصد را در نظر گرفتند و درنهایت رابطهای بین
شاخص  CWSIو عملکرد هندوانه ارائه دادند (.)Orta et al., 2003
عامل محدودکنندۀ عملکرد محصول ،تنش آبی میباشد که از
مهمترین تنشهای گیاهی است .محققینی روی محصول سویا
تحقیقی انجام داده و بیان کردند که شاخص تنش آبی گیاه را
میتوان برای تعیین زمان آبیاری سویا در آبوهوای مرطوب
استفاده کرد ،آنها حد آستانه  CWSIرا  0/22تعیین کردند
( .)Candogan et al., 2013شاخص تنش آبی گیاه برای استفاده
در برنامهریزی آبیاری و ارزیابی عواملی نظیر تنش آبی گیاه،
هدایت و مقاومت روزنهای برگها ،فتوسنتز ،پتانسیل آب برگ و
میزان تعرق توسط بسیاری از محققان داخلی و خارجی درباره
درختان و گیاهان زراعی ازجمله بادام ( Onnabi Milani et al.,
 ،)2016پسته ( ،)Seyfi et al., 2017آفتابگردان ( Nouraki et al.,
 ،)2017فلفل قرمز ( )Sezen et al., 2014و ذرت ( ;Saeedinia et
;al., 2015; Ghorbani et al., 2015; Carroll et al., 2017
 )Taghvaeian et al., 2014; DeJonge et al., 2015مورداستفاده

قرارگرفته است.
با آغاز عملیات آبیاری ،اختالف دمای برگ و هوا هر روز
اندازهگیری شده و مقادیر تجمعی آنها در روزهای متوالی
محاسبه میگردد .زمانی که این مقدار به حد بحرانی رسید باید
آبیاری صورت بگیرد .حد بحرانی در مورد هر گیاه و هر نوع خاک
متفاوت بوده و باید از روی تجربه بهدقت آید .طی روزهای
اندازهگیری دما ممکن است در برخی روزها به دالیلی دمای هوا
بیشتر از دمای برگ باشد که در محاسبه اختالف دمای تجمعی
این روزها منظور نمیشوند ( .)Alizadeh, 2006در تحقیقی که
روی ذرت علوفهای انجام شد ،معادالتی برای سه دوره مختلف
رشد محصول بهدقت بهدست آمد که با اندازهگیری دمای تر و
خشک هوا و دمای پوشش سبز ،مقدار کمبود فشار بخارآب هوا2
( )AVPDمحاسبه و با استفاده از معادالت فوقالذکر مقدار
  Tc  Ta cمحاسبه و با مقدار اندازهگیریشده اختالف دمای
پوشش سبز و هوا ،مقایسه و زمان آبیاری مشخص گردید
(2012

al.,

et

 .)Verdinejadدرصورتیکه  Tc  Ta 

اندازهگیریشده از   Tc  Ta cکمتر گردد ،زمان آبیاری هنوز

فرانرسیده و برابر شدن این دو مقدار ،لزوم انجام آبیاری را
میرساند ( .)Verdinejad et al., 2012الزم به ذکر هست که
2. Air Vapor Pressure Deficit
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  Tc  Ta اندازهگیری شده میبایست در شرایط حداکثر تنش
روزانه بین ساعت  11الی  14انجام گیرد ( Ghorbani et al.,
 .)2015مناسبترین زمان برای اندازهگیری دمای پوشش سبز
هنگامی است که یک تا یک و نیم ساعت از ظهر خورشیدی
گذشته باشد ( .)Onnabi Milani et al., 2016بیشترین دمای
پوشش سبز در ذرت ،دو ساعت بعدازظهر اتفاق میافتد
( .)Taghvaeian et al., 2014نتایج تحقیقی نشان داد که حداکثر
تنش روزانه در ذرت در ساعات بین یک و نیم تا سه بعدازظهر رخ
میدهد (.)Mangus et al., 2016
شاخصهای گیاهی در مناطق مختلف کشور و برای
محصوالت مختلف جهت ارزیابی  ،CWSIباید آزمایش گردند
( .)Seyfi et al., 2017ایران یکی از کشورهای خشک و
نیمهخشک جهان میباشد که با محدودیت منابع آب روبرو است.
یکی از استراتژیها درزمینۀ استفاده بهینه از آب در بخش
کشاورزی ،برنامهریزی آبیاری (برای محصوالت زراعی و باغی)
بهمنظور حداکثر سازی مزایای استفاده از آب ،حیاتی است ( Seyfi
 .)et al., 2017موضوع مدیریت و برنامهریزی آبیاری اهمیت دارد
و در صورت استفاده صحیح از روشها و ابزارهای برنامهریزی
آبیاری ،میتوان به افزایش قابلتوجهی در بهرهوری مصرف آب
رسید ( .)Shahrokhnia et al., 2015در کشور ایران تحقیقات
کمی در ارتباط با برنامهریزی و مدیریت آبیاری درختان و گیاهان
زراعی با استفاده از شاخص  CWSIصورت گرفته است .در تحقیق

حاضر از شاخص  CWSIجهت برنامهریزی آبیاری محصول ذرت
دانهای (رقم سینگل کراس  )704در منطقه ارومیه استفاده
گردید .اهداف تحقیق حاضر عبارتاند از  -1توسعه معادالت
خطوط مبنای باال و پایین برای محاسبه شاخص -2 ،CWSI
ارزیابی و تعیین تغییرات شاخص  CWSIتحت رژیمهای مختلف
آبیاری قطرهای رو سطحی برای ذرت دانهای در منطقه ارومیه.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
در سال  1396روی محصول ذرت دانهای صورت گرفت .این مکان
ازنظر موقعیت جغرافیایی در  37درجه و  39دقیقه عرض شمالی،
 44درجه و  58دقیقه طول شرقی و ارتفاع  1365متر از سطح
دریا واقع شده است .جزئیات کاشت ،مراحل مهم رشد و همچنین
سایر عملیات در جدول ( )1ارائه شده است .این مزرعه یکبار در
پاییز سال  1395و یکبار در بهار سال  1396شخم زده شد.
عملیات دیسک زدن برای خرد کردن کلوخهها و آمادهسازی بستر
بذر در بهار سال  1396دو بار و سپس عملیات کرت بندی انجام
گرفت .ابعاد کرتها چهار در سه (متر در متر) و فاصله کرتها از
همدیگر دو متر در نظر گرفته شد .در مرحله بعد ردیفهایی به
فواصل  75سانتیمتر و فواصل بذر روی ردیف  20سانتیمتر،
ایجاد گردید.

جدول  -1تاريخ و جزئيات کاشت محصول برای مزرعه آزمايشی

ذرت دانهای
تعداد بوته در هکتار ()plants/ha
تاریخ کاشت
تاریخ جوانهزنی اولیه
تاریخ  40درصد جوانهزنی
تاریخ انتقال نشاء
تاریخ شروع پیری
تاریخ برداشت
تاریخ اولین مبارزه با علفهای هرز
تاریخ کود ماکرو کامل ()kg
تاریخ کود اوره ()kg
تاریخ کود مایع ()g
تاریخ کود آمینواسید ()g
تاریخ اعمال تنش آبی

سال آزمایش
1396
66666
 25اردیبهشت
 2خرداد
 6خرداد
 21خرداد
 7شهریور
 11مهر
 4و  5خرداد
 7خرداد (*)5/0
 31خرداد ()1/40
 11تیر ()3/30
 14تیر ()36/0
 28تیر ()36/0
 14تیر

توضیحات
بذرها در سینی کاشته شد.
بعد از جوانهزنی کامل ،انتقال صورت گرفت.
چندین بار طی دوره رشد
یکبار قبل از انتقال نشاء
دو بار طی دوره رشد
بهصورت مخلوط با  18لیتر آب
بهصورت مخلوط با  18لیتر آب
از آبیاری هفتم به بعد

*اعداد داخل پرانتز مقادیر کود است.
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( .)Raes, 2009با ضرب مقدار  EToدر ضریب گیاهی ( )Kcذرت
( ،)Farshi et al., 1997نیاز آبی محصول در هر آبیاری به دست
آمد .با توجه به اینکه محصول استقرار کامل پیدا نکرده بود ،اعمال
تنش آبی از تیرماه (آبیاری هفتم) شروع شد .مقادیر آبیاری برای
هر تیمار و تبخیر-تعرق مرجع طی دوره رشد محصول در جدول
( )2نشان داده شده است .مقدار نیاز آبی ذرت دانهای در آمار
طوالنیمدت برای منطقه ارومیه 625/6 ،میلیمتر میباشد
( )Farshi et al., 1997که در تحقیق حاضر این مقدار 635/6
میلیمتر به دست آمد (جدول .)2

طرح آزمايشی

در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف آب آبیاری مورد بررسی قرار
گرفت .طرح آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی1
( )RCBDبا سه تیمار آبی بر روی ذرت دانهای در سه تکرار اجرا
گردید .تیمارها عبارتاند از  -1آب آبیاری با  50درصد نیاز آبی
( -2 ،)I1آب آبیاری با  75درصد نیاز آبی ( )I2و  -3آب آبیاری با
 100درصد نیاز آبی ( .)I3برای تعیین نیاز آبی ،پارامترهای
هواشناسی از ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه
ارومیه به دست آمد و سپس با استفاده از نرمافزار ETo V3.1
 Calculatorمقدار تبخیر-تعرق مرجع ( )EToمحاسبه گردید

جدول  -2مقادير آبياری و تبخير تعرق مرجع (ميلیمتر) طی دوره رشد محصول ذرت

کم آبیاری

تیمار

I1

I2

مجموع

317/78

476/66

آبیاری
کاملI3
635/55

ETo

615/70

کردند (.)Sezen et al., 2014

روش آبياری

در طول فصل رشد ،آبیاری با استفاده از لوله آبیاری قطرهای 16
میلیمتر خروجیدار که در کنار هر ردیف ذرت قرارگرفته بود
( ،)Sezen et al., 2014اعمال شد .در تحقیق حاضر ،لولههای 16
میلیمتر دارای فشارثابت 2و ضخامت  1/15میلیمتر بودند.
همچنین فواصل قطرهچکانهای درونخط 20 3سانتیمتر و
آبدهی قطرهچکانها  4لیتر بر ساعت بود .برای کنترل تنش با
استفاده از زمان ،در ابتدای هر لوله  16میلیمتر از شیر  16در 16
میلیمتر استفاده گردید .آبیاریها هر سه یا چهار روز در طول
دوره رشد صورت گرفت .همچنین کودها جهت جلوگیری از
کمبود مواد غذایی برای همه تیمارها استفاده گردید ( DeJonge
 )et al., 2015و همه تیمارها به مقدار مساوی کودها را دریافت

دادههای هواشناسی

آبوهوا ی منطقه ارومیه در تابستان گرم و خشک و در زمستان
سرد و خشک میباشد .دوره بارندگی از اواخر مهر شروع و تا
خردادماه ادامه مییابد .پارامترهای هواشناسی منطقه در طول
مدت اجرای طرح از ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه که نزدیکترین ایستگاه به محل انجام طرح بود به
دست آمدند (جدول  .)3همچنین برای به دست آوردن دادههای
دمای هوا و رطوبت نسبی در بازههای زمانی  10دقیقه از دستگاه
هواشناسی واچداگ 4که در مزرعه نصبشده بود ،استفاده گردید.

جدول  -3پارامترهای هواشناسی طی دوره رشد محصول ذرت در سال 1396

ماه

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

متوسط دمای هوا ()°C

16/9

22/3

26/3

27/6

24/9

15/7

متوسط حداکثر دما ()°C
متوسط حداقل دما ()°C
متوسط رطوبت نسبی ()%
متوسط سرعت باد ()m s-1
مجموع بارش ()mm
بارش مؤثر ()mm
-1
مجموع ساعات آفتابی ( )Hrs d

22/7
11/1
51
6
19/9
19/26
273/2

29/7
14/9
39
6
1/8
1/79
360/2

33/4
19/3
39
4
0
0
350/4

34/6
20/6
39
3
2/2
2/19
348/8

32/4
17/3
41
4
0
0
306/9

22/3
9/1
52
4
2/1
2/09
273/4

پارامتر

1. Randomized Complete Block Design
2. Pressure Constant

3. In line
4. WatchDog
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شاخص تنش آبی گياه

شاخص تنش آبی گیاه از شاخصهایی است که وضعیت آب در
گیاه را بر اساس اختالف دمای پوشش سبز و هوا بیان میکند که
از دو دیدگاه بررسی میشود .یکی از دیدگاه ایدسو که یک نظریه
تجربی و با توجه به تحقیقات مزرعهای و آنالیز اطالعات حاصل از
آنها میباشد و دیگری از دیدگاه جکسون که با در نظر گرفتن
معادالت بیالن انرژی ،شاخص تنش آبی گیاه را بررسی کرده است
( .)Idso et al., 1981برای بررسی و تشریح شاخص تنش آبی گیاه
رابطهای بر اساس دو پارامتر اختالف دمای پوشش سبز و هوا و
 AVPDبه صورت زیر ارائه گردید (:)Idso et al., 1981
) Tc  Ta L.L  a  b(AVPD
(رابطه )1
(رابطه )2
16.78Ta  116.9   RH 
AVPD  10  exp 
  1 

 Ta  237.3   100 

که در آن  Tcو  Taدمای پوشش سبز گیاه و دمای هوا
برحسب درجه سانتیگراد AVPD ،کمبود فشار بخار هوا یا کمبود
اشباع برحسب میلی بار RH ،رطوبت نسبی برحسب درصد a ،و
 bضرایب ثابتی هستند که برای گیاهان مختلف متفاوت است.
خطی که مطابق معادله ( )1به دست میآید تحت عنوان خط
مبنای پایین 1یا خط مبنای بدون تنش )NWSB(2نامیده میشود.
خط مبنای باال 3یا خط تنش کامل )NTB( 4معرف حداکثر
مقداری است که میتوان برای اختالف دمای پوشش سبز گیاه و
هوا انتظار داشت که بیانکننده توقف کامل عمل تعرق گیاه و
مستقل از کمبود فشار بخار هوا است .موقعیت خط مبنای باال با
استفاده از رابطه زیر به دست میآید (:)Idso et al., 1981
(رابطه )3
) Tc  Ta U.L  a  b(AVPG
(رابطه )4
(رابطه )5
   1000 
   

   101 

) AVPG  es (Ta  a)  es (Ta

 17.27  Ta
es (Ta )   0.6108  EXP 

 237.3  Ta


که در آن  AVPGشیب فشار بخار هوا 5برحسب میلی بار،
ضرایب  aو  bاز خط مبنای پایین (معادله  )1به دست میآیند .با
توجه به معادله ( ،)3وقتیکه هوا از بخارآب اشباع باشد تعرق کم
میشود ولی متوقف نمیشود بلکه به دلیل شیب فشار بخار بین
پوشش گیاهی و هوا ،عمل تعرق ادامه خواهد داشت .لذا زمانی که
مقدار ( )Tc -Taبیشتر از مقدار عرض از مبدأ ( )aخط مبنای پایین
1. Lower base line
2. Non-water-stressed baseline
3. Upper base line

(معادله  )1گردد ،در این صورت مقدار تعرق کامالً متوقف میشود
( .)Idso et al., 1981شاخص تنش آبی گیاه در مقدار معینی از
کمبود فشار بخارآب ،عبارت است از نسبت بین تفاوت دمای
پوشش سبز گیاه و هوای اندازهگیری شده از خط مبنای پایینی
بهکل تفاوت ممکن به ازای همان مقدار کمبود فشار بخارآب .طبق
این تعریف تغییرات شاخص تنش آبی گیاه بین صفر الی یک است
(.)Idso et al., 1981
(رابطه )6

 Tc  Ta m  dTL.L
dTU.L  dTL.L

CWSI 

که در آن   Tc  Ta mاختالف دمای پوشش سبز گیاه و
هوا (قبل آبیاری) در زمان اندازهگیری برحسب درجه سانتیگراد،
 dTL.Lاختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا (بعد آبیاری) که از
معادله خط مبنای پایینی برای ( )AVPDاندازهگیری شده به
دست میآید dTU.L ،عددی ثابت برای خط مبنای باالیی (بعد
آبیاری) می باشد .در استخراج روابط فرض بر این بود که غیر از
تنش آبی ،گیاه متحمل تنش محیطی دیگری نشده است.
اندازهگيری دمای پوشش سبز

در این تحقیق دستگاه مادونقرمز 6دستی جهت اندازهگیری دمای
پوشش سبز گیاه به کار رفت .با توجه به اینکه حداکثر تنش
دریکی دو ساعت بعدازظهر خورشیدی اتفاق میافتد،
اندازهگیریها در ساعت  13الی  14انجام میگیرد که بهترین
زمان برای اندازهگیری دمای برگ است .البته الزم به ذکر هست
که برای به دست آوردن معادالت خط مبنای باال و پایین با
استفاده از روشهای تجربی و تئوری باید روزانه تقریباً چهار الی
پنج بار بهصورت ساعتی دمای پوشش سبز اندازهگیری گردد
(.)Idso et al., 1981
در تحقیق حاضر از زمان کاشت تا  19تیر به علت کوچک
بودن گیاه و میدان اندازهگیری دستگاه (تأثیر دمای سطح خاک
در اندازهگیری دمای پوشش سبز) ،اندازهگیری دمای برگ صورت
نگرفت ( .)Saeedinia et al., 2015اندازهگیری دمای پوشش سبز
گیاه زمانی که آسمان صاف و بدون ابر بود ( ;Sezen et al., 2014
 )Seyfi et al., 2017برای دو روز (قبل و بعد آبیاری) از چهار
جهت جغرافیایی برای هر تیمار با سه تکرار صورت گرفت.
اندازهگیریها از برگهای مختلف صورت گرفت چون احتمال این
بود کهبرگهای مختلف گیاه ،دماهای مختلفی داشته باشند .لذا
از میانگینگیری این مقادیر ( 12قرائت برای هر تیمار) ،متوسط
دمای پوشش سبز گیاه به دست آمد (.)Verdinejad et al., 2012
4. Non-transpiring baseline
5. Air vapor pressure gradient
6. Infrared Thermometer
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برای محاسبه خط مبنای پایین (معادله  ،)1دمای محصول ذرت
در روزهای بعد از آبیاری برای تیمار شاهد ( )I3بهصورت ساعتی
از  8:50صبح تا  14:50بعدازظهر اندازهگیری شد .همچنین برای
تعیین شاخص ( CWSIمعادله  )6و محاسبه  ،)Tc -Ta(mدمای
محصول ذرت در روزهای قبل از آبیاری برای هر سه تیمار
بهصورت ساعتی از  11:50تا  14:50اندازهگیری گردید.

موقعیت خط مبنای باال (تنش کامل) به نوع گیاه و شرایط آب و
هوایی هر منطقه بستگی دارد ( ;Verdinejad et al., 2012
)Mohammadi et al., 2016

نتايج و بحث
خطوط مبنای پايين و باال به روش ايدسو

با استفاده از روش ایدسو بهمنظور به دست آوردن معادله خط
مبنای پایین در روزهای مختلف (ماههای تیر ،مرداد و شهریور)
بعد آبیاری ،مقادیر اختالف دمای پوشش سبز گیاه و دمای هوا
( )Tc -Taدر مقابل کمبود فشار بخار هوا ( )AVPDترسیم گردید
(شکل  )1و روابط رگرسیونی برای ماههای تیر ،مرداد و شهریور
استخراج گردید (جدول  .)4بررسی این روابط رگرسیونی نشان
میدهد که برای هر سه ماه ،ضرایب ( aعرض از مبدأ) و ( bضریب
زاویه) دارای مقادیر متفاوتیاند و شیبخط برای هر سه ماه منفی
به دست آمد .مقادیر متفاوت این ضرایب نشانگر تفاوت پتانسیل
جذب آب و میزان تعرق در طول دوره رشد محصول میباشد
( .)Ahmadi et al., 2017خط مبنای پایین یا خط بدون تنش
معرف شرایطی است که در آن ،محصول از نظر تأمین آب با هیچ
محدودیتی روبرو نباشد ( .)Mohammadi et al., 2016همچنین
با استفاده از روش ایدسو ،مقادیر خط مبنای باال برای ذرت دانهای
در ماههای تیر ،مرداد و شهریور به ترتیب  2/83 ،4/69و 10/01
درجه سانتیگراد به دست آمد که نشانگر متفاوت بودن مقدار خط
مبنای باال برای هرماه است (جدول  .)4در تحقیقی برای ذرت
بهاره در شمال خوزستان مقادیر خط مبنای باال برای دو ماه
اردیبهشت و خرداد به ترتیب  2و  4/5درجه سانتیگراد به دست
آمد ( .)Taheri Ghanad, 2008در تحقیقات دیگری خط مبنای
باال برای ذرت در منطقه کرج  3/2درجه سانتیگراد و در شرایط
آب و هوایی اهواز برای ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد به
ترتیب  6/10 ،4/34و  4/64درجه سانتیگراد به دست آمد
( .)Verdinejad et al., 2012; Mohammadi et al., 2016با توجه
به نتایج تحقیقات پیشین و تحقیق حاضر مشخص میگردد که

شکل  -1نمودار خطوط مبنای پايين و باال برای ماههای تير ،مرداد و شهريور
با روش آبياری قطرهای سطحی

جدول  -4معادالت مربوط به خطوط مبنای پايين و باال به روش ايدسو

ماه

خط مبنای پایین

خط مبنای باال

R2

p-value

تیر

(-0/1785)AVPD
(/2782
-0-/T1236
AVPD
a(L.L=)3
)T(c
/2148
a(L.L=)2
-0-/T1849
AVPD

)Tc-Ta(U.L=4/69

0/81

>0/001

)Tc-Ta(U.L=2/83

0/88

>0/001

)Tc-Ta(U.L=10/01

0/75

>0/001

مرداد
شهریور

)Tc
-Ta(L.L=6/7989
)Tc
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در تحقیقی به این نکته اشاره گردید که خطوط مبنای
پایین و باال برای ماههای مختلف طی دوره رشد محصول بهصورت
جداگانه ارائه گردد ( .)Ghorbani et al., 2015اختصاصی بودن
این خطوط برای هر محصول بیانگر این است که هنگام تعرق
حداکثر ،هر یک از محصوالت بهاندازه معینی در مقابل تغییرات
محیطی (تنشها و پارامترهای هواشناسی) از خود عکسالعمل
نشان میدهند که مقادیر تعرق در محصوالت ،متفاوت است
( .)Ahmadi et al., 2017لذا الزم است موقعیت این خطوط برای
محصوالت مختلف طی دوره رشد محصول ،بر اساس نوع سیستم
آبیاری و شرایط مدیریتی مشخص گردد تا بتوان برنامهریزی
آبیاری دقیقتری را انجام داد.
به علت باال بودن تعداد دادههای برداشتشده در مزرعه،
نمونه محاسبات خطوط مبنای پایین و باال برای قسمتی از

دادههای دمای پوشش سبز ذرت دانهای در تاریخ 1396/4/22
(بعد آبیاری) برای تیمار شاهد در جدولهای ( 5و  )6ارائه گردید.
همچنین رابطه رگرسیونی بین ( )Tc -Taدر مقابل  AVPDبرای
تعیین خطوط مبنای پایین و باال در تاریخ  1396/4/22رسم شد
که نمودار آن در شکل ( )2قابلمشاهده است .با توجه به این
شکل ،با افزایش کمبود فشار بخار هوا ( ،)AVPDاختالف دمای
پوشش سبز گیاه و هوا ( )Tc -Taنیز افزایش (ازنظر قدر مطلق)
می یابد .افزایش کمبود فشار بخار هوا همراه با افزایش تبخیر و
تعرق بوده و اگر نیاز آبی محصول تأمین گردد گیاه خنک
نگهداشته میشود ( .)Saeedinia et al., 2015مقادیر  b ،aو مقدار
خط مبنای باال در این شکل به ترتیب  0/288 ،5/4179و 8/85
به دست آمد.

جدول  -5محاسبات مربوط به اندازهگيری خط مبنای پايين (بدون تنش) برای تيمار شاهد در تاريخ 1396/4/22

ساعات
اندازهگیری
(Tc)°C
(Ta)°C
(Tc -Ta)°C
(RH)%

()mbar
AVPD

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

22/26
21/8
0/46
37

23/02
23/3
-0/28
33/8

24/48
24/7
-0/22
31/6

24/79
25/7
-0/91
26/8

24/77
27/1
-2/33
25/3

24/16
26/6
-2/44
26/1

25/21
28
-2/79
26/6

16/46

18/95

21/29

24/19

26/81

25/75

27/76

جدول  -6محاسبات مربوط به اندازهگيری خط مبنای باال (تنش کامل) برای تيمار شاهد در تاريخ 1396/4/22

ساعات اندازهگیری

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

(Ta)°C

21/8
27/22
25/86
35/75
9/89
8/27

23/3
28/72
28/32
39/02
10/69
8/50

24/7
30/12
30/81
42/29
11/49
8/73

25/7
31/12
32/69
44/78
12/08
8/90

27/1
32/52
35/51
48/47
12/96
9/15

26/6
32/02
34/48
47/12
12/64
9/06

28
33/42
37/43
50/98
13/56
9/32

(Ta+a)°C
(es(Ta))mbar
(es(Ta+a))mbar
(AVPG)mbar

()Tc-Ta( U.L )°C

شکل  -2نمودار خطوط مبنای پايين و باال برای تيمار شاهد در تاريخ 1396/4/22

خورسند وهمکاران :تعيين شاخص تنش آبی ...

ارتباط شاخص  CWSIبا تبخير -تعرق ( )ETو عمق کل آبياری ()I

با معلوم شدن معادالت خطوط مبنای پایین و باال برای سه ماه
تیر ،مرداد و شهریور (جدول  )4و همچنین محاسبه میانگین
اختالف دمای پوشش سبز و هوا در روزهای قبل از آبیاری ،مقادیر
 CWSIبا استفاده از معادله  6برای هر سه تیمار محاسبه گردید
(جدول  .)7با توجه به جدول ( ،)7مقدار  CWSIبرای تیمار شاهد
( )I3در ماههای تیر ،مرداد و شهریور به ترتیب  0/55 ،0/13و
 0/15و همچنین مقادیر متوسط  CWSIطی دوره رشد ذرت برای
سه تیمار  75 ،50و  100درصد نیاز آبی به ترتیب 0/44 ،0/53
و  0/28به دست آمد .حداکثر شاخص تنش آبی برای هر سه تیمار
در مردادماه اتفاق افتاده و بیشترین مقدار شاخص تنش آبی
مربوط به تیمار کم آبیاری شدید ( )I1میباشد .در تحقیقات
پیشین مقدار شاخص  CWSIبرای ذرت تحت تیماری که بدون
تنش بوده در مناطق آمریکا ،شمال خوزستان ،کرج و اهواز به
ترتیب  0/46 ،0/21 ،0/23و  0/25به دست آمد ( Idso et al.,
;1981; Taheri Ghanad, 2008; Verdinejad et al., 2012
 )Mohammadi et al., 2016که دلیل تفاوت در مقادیر این

شاخص را میتوان به تغییرات آب و هوایی ربط داد .در تحقیق
دیگری که در اهواز صورت گرفت مقدار متوسط شاخص CWSI
برای ذرت تحت آبیاری سطحی (جویچهای) و بارانی (کالسیک
ثابت با آبپاش متحرک) به ترتیب  0/14و  0/16محاسبه گردید
( .)Ghorbani et al., 2015نتیجه این تحقیق نشان داد که نوع
سیستم آبیاری هم در مقدار این شاخص تأثیرگذار است .الزم به
ذکر است در تحقیق حاضر که متوسط این شاخص برای تیمار
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شاهد  0/28به دست آمد تحت آبیاری قطرهای سطحی
(خروجیدار با فشارثابت) بوده است.
همچنین با توجه به جدول ( ،)7حداکثر و حداقل تبخیر-
تعرق به ترتیب در مرداد و تیرماه اتفاق افتاده و به تبع آن حداکثر
و حداقل مقدار شاخص  CWSIدر هر سه تیمار در مرداد و تیرماه
به دست آمد .بهطورکلی رابطه بین شاخص  CWSIو تبخیر-
تعرق ،مستقیم میباشد .یعنی هر چقدر مقدار تبخیر-تعرق بیشتر
باشد ،مقدار این شاخص به عدد یک نزدیکتر و هر چقدر مقدار
تبخیر-تعرق کمتر باشد ،مقدار شاخص  CWSIبه صفر نزدیکتر
است (شکل  .)3رابطه بین شاخص  CWSIو عمق کل آبیاری ()I
از رسم متوسط شاخص  CWSIو مقدار کل آبداده شده برای هر
تیمار در طول دوره رشد محصول به دست آمد .رابطه رگرسیونی
بین شاخص تنش آبی و عمق آبیاری CWSI=-
 0.0008(I)+0.7917با ضریب تبیین  0/97تعیین گردید (شکل
 .)3با توجه به شکل ( ،)3هرچقدر مقدار آب با اعمال تنش در
طول دوره رشد محصول کاهش پیداکرده ،مقدار شاخص تنش
آبی افزایشیافته است .به عبارتی بهتر ،گیاه در اثر آبیاری کمتر
برای مقابله با کمآبی ،روزنههای خود را بسته (میزان تعرق کاهش
پیدا میکند) و دمای برگ گیاه افزایش پیداکرده و درنتیجه
 CWSIافزایش یافته است .با توجه به اینکه شرایط اقلیمی برای
تیمارها یکسان بوده ،افزایش دمای برگ تنها عاملی است که باعث
افزایش  CWSIشده است ( ;Ahmadi et al., 2017
.)Mohammadi et al., 2016

جدول  -7مقادير شاخص  CWSIو تبخير-تعرق بدون احتساب راندمان در طول دوره رشد محصول ذرت دانهای

ماه

تیمار )I1( %50

تیمار )I2( %75

تیمار )I3( %100

)ET (mm

خرداد

-

-

-

38/45

تیر
مرداد
شهریور
مهر

0/24
0/96
0/39
-

0/20
0/87
0/26
-

0/13
0/55
0/15
-

132/84
211/66
166/57
22/47

متوسط

0/53

0/44

0/28

-

شکل  -3رابطه بين تغييرات شاخص تنش آبی ( )CWSIبا تبخير-تعرق هر ماه و عمق کل آبياری ( )Iبرای هر سه تيمار
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برنامهريزی آبياری با استفاده از CWSI

یکی از کاربردهای شاخص  ،CWSIبرنامهریزی آبیاری محصوالت
است ( .)Ahmadi et al., 2017با توجه به اینکه کمترین مقدار
شاخص  )0/28( CWSIدر تیمار شاهد (بدون تنش) اتفاق افتاد
لذا این تیمار اساس برنامهریزی آبیاری بر اساس روش ایدسو برای
گیاه ذرت دانهای ( )SC704در منطقه ارومیه قرار گرفت .مقدار
شاخص  CWSIبا استفاده از این روش و با استفاده از معادله  6در
جدول ( )7ارائه گردیده است .لذا با توجه به مقادیر این شاخص
و معادله  ،7روابط موردنیاز جهت برنامهریزی آبیاری ذرت دانهای
برای ماههای تیر ،مرداد و شهریور استخراج گردید (جدول .)8
(رابطه )7

 Tc  Ta C  a  b(AVPD) 
 Tc  Ta U.L  a  b(AVPD) 

CWSIi 

پارامترهای معادله  7قبالً در بخش مواد و روش تشریح
گردیده است .برای تشخیص زمان فرارسیدن آبیاری (قبل از وارد
شدن تنش به گیاه) ،باید مقادیر کمبود فشار بخار اشباع هوا را در
ساعات  11:50تا  14:50اندازهگیری کرد و با جایگذاری در روابط
استخراجی برای هرماه (جدول  ،)9مقدار  )Tc -Ta(cمجاز محاسبه
گردد .سپس مقدار  )Tc -Ta(mدر شرایط حداکثر تنش (ساعات
 11:50تا  )14:50با استفاده از مادون قرمز دستی ،قابل

اندازهگیری و محاسبه است .با مقایسه ( )Tc -Ta(mاندازهگیری-
شده) و ( )Tc -Ta(cمجاز محاسبهشده) میتوان زمان آبیاری را
تعیین کرد .اگر متوسط مقادیر اندازهگیری شده از مقدار مجاز
محاسبهشده کمتر باشد ،هنوز زمان آبیاری فرا نرسیده است ولی
اگر از مقدار مجاز محاسبهشده بزرگتر باشد ،یعنی زمان آبیاری
گذشته است .همچنین مقدار برابر بین  )Tc -Ta(mو )Tc -Ta(c
ن شانگر انجام آبیاری در آن زمان است ( ;Ahmadi et al., 2017
 .)Taheri Ghanad, 2008; Verdinejad et al., 2012در تحقیقی
که در منطقه کرج روی ذرت علوفهای بود ،جهت برنامهریزی
آبیاری معادالتی برای سه دوره مختلف رشد محصول (ظهور
کاکلها ،کامل شدن تاج گل و مرحله خمیری) بهصورت
،  Tc  Ta c  0.0619(AVPD)  2.68

 Tc  Ta c  0.1093(AVPD)  2.17
و  Tc  Ta c  0.0949(AVPD)  2.31

به دست آمد ( .)Verdinejad et al., 2012همچنین در تحقیقی دیگر،
برنامهریزی آبیاری ذرت در شرایط اقلیمی اهواز برای تیمار 100
درصد نیاز آبی در ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد به ترتیب
،  Tc  Ta c  0.14(AVPD)  3.47

 Tc  Ta c  0.12(AVPD)  4.88
و  Tc  Ta c  0.08(AVPD)  3.77

محاسبه گردید (.)Mohammadi et al., 2016
جدول  -8روابط مورداستفاده برای برنامهريزی آبياری ذرت دانهای ()SC704

ماه

مراحل رشد

روابط برنامهریزی

تیر

دوره رویشی-گلآغازی

()Tc-Ta(C=3/4617 -0/1553)AVPD

مرداد

گلدهی-تلقیح

()Tc-Ta(C=2/5536 -0/0556)AVPD

شهریور

دانه بستن-پرشدن دانه

()Tc-Ta(C=7/2806 -0/1572)AVPD

نتيجهگيری کلی

روشهای برنامهریزی آبیاری بهطورکلی بر اساس پارامترهای
هواشناسی و رطوبت خاک برای مدلسازی یا محاسبه تبخیر-
تعرق هست .برنامهریزی آبیاری در تحقیق حاضر با استفاده از
دستگاه مادونقرمز دستی در منطقه ارومیه برای ذرت دانهای
(سینگل کراس  )704تحت رژیمهای مختلف آبیاری با روش
آبیاری قطرهای سطحی صورت گرفت .برای برنامهریزی آبیاری
ذرت از روش تجربی ایدسو استفاده گردید .معادالت خطوط
مبنای پایین و باال و همچنین شاخص تنش آبی ( )CWSIبرای
سه تیمار  75 ،50و  100درصد نیاز آبی ( I2 ،I1و  )I3طی دوره
رشد محصول با روش ایدسو محاسبه گردید .با استفاده از خطوط

مبنای استخراجشده برای هر تیمار ،مقادیر متوسط  CWSIدر
طول فصل رشد ذرت برای تیمارهای  I2 ،I1و  I3به ترتیب ،0/53
 0/44و  0/28محاسبه گردید .سپس روابطی برای تعیین زمان
آبیاری ذرت دانهای با استفاده از شاخص  CWSIدر اقلیم ارومیه
برای ماههای تیر ،مرداد و شهریور به ترتیب
)،  Tc  Ta c  3.4617  0.1553(AVPD

) Tc  Ta c  2.5536  0.0556(AVPD
)  Tc  Ta c  7.2806  0.1572(AVPDارائه گردید.

و

از محدودیتهای روش مادونقرمز برای برنامهریزی آبیاری
محصوالت زراعی و باغی این است که برای هر محصول نیاز به
خطوط مبنای پایین و باال میباشد که باید از نتایج تحقیقات
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زراعی تعیین گردد و میزان عمق آبیاری با یک کنتور حجمی برای
 با.)Taheri Ghanad, 2008( زمان خاتمه آبیاری استفاده شود
توجه به کاربردی بودن شاخص تنش آبی گیاه پیشنهاد میگردد
 با روش تئوری،دقت این شاخص عالوه بر روش تجربی ایدسو
Landsat 8 جکسون (بیالن انرژی) و فنون سنجشازدور (تصاویر
.) ارزیابی و مقایسه گرددSentinel 2 و

انجامشده قبلی استخراج و مورداستفاده قرار گیرد و همچنین در
 اندازهگیری،ابتدای رشد گیاه که پوشش سبز گیاهی کمتر است
 برای برنامهریزی آبیاری باید زمان.دمای پوشش سبز مشکل است
 از، توصیه میگردد در عمل.شروع و خاتمه آبیاری را تعیین نمود
دماسنج مادونقرمز برای تعیین زمان شروع آبیاری و زمان خاتمه
آبیاری با توجه به زمان رسیدن رطوبت خاک به رطوبت ظرفیت
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