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مقدمه 

آب از مهم تریــن و ضروري تریــن عوامــل رشــد و نمــو گیاهــان و ازجملــه 
ــان،  ــک جه ــک و نیمه خش ــق خش ــود آن در مناط ــت و کمب ــوه اس ــان می درخت
ــه  ــا توج ــد. ب ــه مي کن ــت مواج ــا محدودی ــتعد را ب ــي مس ــت و کار در اراض کش
ــح از  ــا اســتفاده صحی ــت بشــری ضــروري اســت ب ــزون جمعی ــش روزاف ــه افزای ب
ــه منظــور  ــد. ب ــش یاب ــد محصــوالت باغــی افزای ــزان تولی ــع محــدود آب، می مناب
ــت  ــا مدیری ــات ب ــاری باغ ــتی آبی ــاورزی بایس ــرف آب کش ــی در مص صرفه جوی
صحیــح انجــام شــود. بــه ایــن منظــور اســتفاده از روش هــای اندازه گیــری میــزان 
آب در خــاك، گیــاه و میــزان تبخیــر و تعــرق ضــروری اســت تــا در زمــان مــورد 
نیــاز آبیــاری باغــات انجــام شــود و ایــن آبیــاری بــه میــزان کافــی باشــد. در ایــن 

ــم.  ــاه می پردازی ــرق از گی ــر و تع ــزان تبخی ــری می ــه اندازه گی ــریه ب نش
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صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی چه اهمیتی دارد؟

ــماني، آب  ــزوالت آس ــر ن ــاالنه 240 میلي مت ــط س ــا متوس ــران ب ــور ای در کش
ــار  ــون هکت ــده کشــاورزي اســت. از حــدود 51 میلی ــن عامــل محدودکنن مهم تری
ــل کشــت )معــادل 30 درصــد کل اراضــي کشــور( حــدود 3 میلیــون  اراضــي قاب
ــوی  ــده از س ــار ارائه ش ــا آم ــق ب ــد. مطاب ــتفاده مي کنن ــي اس ــار از آب کاف هکت
وزارت نیــرو بیــش از 70 درصــد آب استحصال شــده در کشــور در بخــش کشــاورزی 
ــدر  ــدارد و به ه ــی الزم را ن ــادی از آن کارآی ــش زی ــه بخ ــد ک ــرف می رس به مص
مــی رود.  به دلیــل کمبــود منابــع آب در اکثــر نقــاط کشــور برنامه ریــزي صحیــح 
آبیــاري بــا هــدف تعییــن مقــدار، زمــان و روش مناســب آبیــاري به منظــور افزایــش 
عملکــرد، بهبــود کیفیــت و افزایــش ســطح زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزي و 
باغبانــي امــري ضــروري اســت. بنابرایــن، توجــه بــه زمــان مناســب بــرای آبیــاری 

باغــات و مــزارع از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. 

شکل 1- آبیاری سنتی باعث هدررفتن آب در فاصله منبع آب )استخر اصلی( تا محل باغ می شود.
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 چرا باغات درختان میوه آبیاری می شود؟

ــي  ــي تابســتانه کاف ــزان بارندگ ــوه، می ــان می ــب مناطــق کاشــت درخت در اغل
ــه  ــت. ب ــت نیس ــد یکنواخ ــل رش ــول فص ــی در ط ــش بارندگ ــا پراکن ــت و ی نیس
ــر  ــاًل مؤث ــوه کام ــان می ــات در رشــد و باردهــي درخت ــاري باغ ــل، آبی ــن دلی همی
ــرد؛  ــات صــورت مي گی ــر باغ ــتانه در اکث ــاري تابس ــاالت متحــده آبی اســت. در ای
ولــي در اســپانیا فقــط 5 درصــد باغــات هنــگام تابســتان آبیــاري مي شــوند.  بــراي 
ــي درختــان میــوه از زمــان  ــاز آب حداکثــر رشــدونمو درخــت، میــوه و هســته، نی
قبــل از شــکوفه دهي تــا برداشــت محصــول بایســتي به طــور کامــل تأمیــن شــود. 
ــد،  ــت مي کنن ــرق آب دریاف ــر و تع ــاز تبخی ــر از نی ــه کم ت ــوه اي ک ــاي می باغ ه
حداکثــر محصــول و رشــد بهینــه شــاخه و ریشــه را ندارنــد. مقــدار آب مــورد نیــاز 
عــالوه بــر تبخیــر و تعــرق، بــه ظرفیــت نگهــداري خــاك، عمــق خــاك و میــزان 
بارندگــي بســتگي دارد. بــرای مثــال درختــان بــادام از اول بهــار تــا 10 روز مانــده 

ــد. ــاز دارن ــار آب نی ــا 2000 مترمکعــب در هکت ــه برداشــت 1500 ت ب

شکل 2- در آبیاری سنتی رشد علف های هرز در مسیر جوی آب باعث مسدود شدن مسیر می شود. 
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آبیاری بیش از اندازه چه اثری بر درختان میوه دارد؟

در مناطقــي کــه محدودیــت منابــع آب وجــود نداشــته باشــد، اســتفاده بي رویــه 
از آب و انتخــاب روش نامناســب آبیــاري عــالوه بــر افزایــش هزینه تولید، مشــکالتي 
ــي  ــي خــاك، آلودگ ــواد غذای ــد داشــت: شست وشــوي م ــراه خواه ــه هم ــز ب را نی
آب هــاي زیرزمینــي، افزایــش نیاز بــه مصــرف کودهاي شــیمیایي، فرســایش خاك، 
ایجــاد محیــط مناســب بــراي رشــد و توســعه آفــات و بیماري هــاي گیاهــي، تهویــه 
ــا ارزش آب،  ــع ب نامناســب ریشــه، کاهــش کیفیــت محصــول و به هدررفتــن مناب
ــد  ــال بع ــی س ــد و بارده ــر می افت ــای گل به تأخی ــی جوانه ه ــن تمایزیاب همچنی
ــاري  ــب آبی ــاي مناس ــاب روش ه ــرل و انتخ ــن کنت ــد. بنابرای ــش می یاب ــز کاه نی
ــرد  ــش عملک ــاك و آب و افزای ــع خ ــظ مناب ــور حف ــروري به منظ ــات ض از اقدام

محصــول و کیفیــت آن اســت. 

تنش خشكي و کاهش رطوبت خاك چه اثري بر درختان میوه دارد؟  

تأمیــن رطوبــت کافــي بــراي رشــد مطلــوب ریشــه هاي درختــان میــوه بســیار 
مهــم اســت. تنــش خشــکي و کاهــش رطوبــت خــاك عامــل اصلــي کاهــش جــذب 
ــه ریشــه ها توســط  ــن عناصــر ب ــرا جــذب ای ــاه اســت؛ زی ــه گی ــي ب عناصــر غذای
ــم  ــر تنــش خشــکي عالئ ــرد. در اث ــول خــاك اطــراف ریشــه صــورت مي گی محل
کمبــود عناصــر غذایــي در گیــاه مشــاهده مي شــود. همچنیــن تنــش خشــکی بــه 
ــات  ــه آف ــان و درنتیجــه حمل ــف شــدن درخت ــاخه ها و ضعی کاهــش رشــد سرش
ــکیدگی  ــت خش ــه درنهای ــود ک ــر می ش ــت خوارها  منج ــه پوس ــی ازجمل گیاه
ــس از  ــر تابســتان و پ ــود آب در اواخ ــی دارد. کمب ــا را در پ ــان و زوال آن ه درخت
برداشــت، از رشــد ریشــه در ایــن زمــان ممانعــت می کنــد. بــا کاهــش رشــد ریشــه، 
ــاي  ــدرات در جوانه ه ــره کربوهی ــنتز و ذخی ــزان فتوس ــي، می ــواد معدن ــذب م ج
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ــب آن  ــد و متعاق ــدا می کن ــش پی ــم کاه ــاري ه ــال ج ــي در س ــي و زایش رویش
رشــد رویشــي و زایشــي و عملکــرد درختــان در ســال بعــد هــم کاهــش مي یابــد. 
تنــش شــدید خشــکي در طــول فصــل رشــد بــه ریــزش برگ هــا منجــر 
می شــود. میــزان ریــزش بــرگ بــه عمــق توســعه ریشــه، حجــم آب ذخیره شــده 
در پروفیــل خــاك، مــدت زمــان تنــش آبــي و شــرایط آب وهوایــي بســتگي دارد. 
ــراي ســال بعــد کاهــش مي دهــد.  ریــزش زودهنــگام بــرگ میــزان محصــول را ب
ــش  ــول نق ــت محص ــس از برداش ــد و پ ــل رش ــر فص ــان در اواخ ــنتز درخت فتوس
ــتانه و  ــرماي زمس ــه س ــرگ و گل ب ــاي ب ــت جوانه ه ــل و مقاوم ــي در تکام مهم
بهــاره دارد و کاهــش ایــن مــواد در اثــر تنــش شــدید خشــکي در زمــان پــس از 
برداشــت محصــول، میــزان ســرمازدگي زمســتانه و بهــاره ایــن جوانه هــا را افزایــش 
مي دهــد. درختــان میــوه پــس از برداشــت محصــول بــا تجمــع مــواد فتوســنتزي 
در شــاخه ها و اســپورها و ذخیره ســازي آن هــا باعــث رشــد و تکامــل جوانه هــاي 
گل و رشــدونمو شاخه هایشــان در اوایــل بهــار می شــوند. بیش تــر درختــان میــوه 
بــه تنــش کم آبــي در زمــان پــس از برداشــت محصــول تحمــل نشــان مي دهنــد، 
ولــي ایــن وضعیــت بــراي همــه آن هــا صــادق نیســت؛ زیــرا تشــکیل جوانــه گل و 
ــراي ســال بعــد پــس از برداشــت میــوه  صــورت مي گیــرد. تشــکیل و  نمــو آن ب
تمایــز جوانــه گل )اندام زایــي( در برخــی از درختــان میــوه نظیــر بــادام نســبت بــه 
ســایر درختــان میــوه هســته دار دیرتــر صــورت مي گیــرد. تنــش شــدید خشــکي 
ــکیل  ــاي گل( و تش ــم جوانه ه ــد و تراک ــي )درص ــزان گل ده ــه می ــن مرحل در ای
ــراي ســال بعــد کاهــش مي دهــد. تنــش  ــي( را ب ــه و نهای ــوه )میوه بنــدي اولی می
رطوبتــي در مرحلــه پــس از برداشــت و زمــان تشــکیل جوانه هــاي گل بــه افزایــش 
ــا را در  ــزش گل ه ــزان ری ــئله می ــن مس ــود و همی ــر می ش ــص منج ــاي ناق گل ه

ــل فصــل گل دهــي در ســال بعــد افزایــش مي دهــد.  اوای
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 کاهــش آبیــاري و افزایــش تنــش آبــي باعــث می شــود ارتفــاع درخــت، تعــداد 
ــرگ و ریشــه  ــاخه، ب ــر و خشــک ش ــرگ، رشــد قطــري، وزن ت ــاخه، ســطح ب ش
کاهــش یابــد. تنــش خشــکي در گیــاه بــه افزایــش هورمون هــای بازدارنــده رشــد 
ــده رشــد )اســید  ــن( و کاهــش هورمون هــای تحریک کنن )اســید آبســزیک و اتیل
ــئله  ــن مس ــود. همی ــر مي ش ــن( منج ــیتوکینین و جیبرلی ــتیک، س ــدول اس این
ــر  ــاج درخــت کوچک ت ــد و ت باعــث می شــود رشــد رویشــي درختــان کاهــش یاب
ــه  ــي اســت ک ــاه در شــرایط کم آب ــاي گی ــرگ یکــي از مکانیزم ه ــزش ب شــود. ری
ــراي کاهــش تبخیــر و تعــرق گیــاه در برگ هــاي پیــر اتفــاق مي افتــد. کاهــش  ب
ســطح بــرگ مکانیزمــي بــراي فــرار از خشــکي در درختــان میــوه به شــمار مــي رود. 
ــر  ــذاري ب ــق اثرگ ــنتز را از طری ــتقیم فتوس ــور مس ــت به ط ــن اس ــي ممک کم آب
ــدن  ــق بسته ش ــور غیرمســتقیم از طری ــرگ و به ط ــیمیایي در ب ــاي فتوش فراینده
ــد  ــش رش ــه کاه ــد و ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــرگ تح ــطح ب ــش س ــا و کاه روزنه ه
ــزان تنفــس در  ــش می ــه افزای ــن ب درخــت منجــر شــود. تنــش خشــکي همچنی
ــي، مصــرف کربوهیدرات هــا در  ــاه منجــر می شــود و در صــورت تشــدید کم آب گی
ــدر شــدت  ــد. هرچق ــت رشــد آن کاهــش مي یاب ــد و درنهای ــش می یاب ــاه افزای گی
تنــش خشــکي بیش تــر باشــد، کاهــش رشــد گیــاه مشــهودتر خواهــد بــود. کاهش 
ارتفــاع درخــت )رشــد طولــي(، کاهــش قطــر ســاقه )رشــد قطــري(، کاهــش وزن 
تــر و وزن خشــک انــدام هوایــي تحــت تأثیــر دورهــاي مختلــف آبیــاري در درختان 
میــوه معتدلــه ازجملــه ســیب، گالبــي، هلــو، بــادام، آلــو، زردآلــو، گیــالس و آلبالــو 

گــزارش شــده اســت. 
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شکل 3- در آبیاری قطره ای به میزان زیادی در مصرف آب صرفه جویی می شود و در بین 
ردیف ها نیز رشد علف های هرز کاهش می یابد.

تعیین نیاز آبي گیاهان چه ضرورتي دارد؟  

در پروژه هــاي بــزرگ کشــاورزي بویــژه در مناطــق خشــک و نیمه خشــک کــه 
آب عامــل محدودکننــده محســوب مي شــود، تعییــن میــزان آب مصرفــي گیاهــان 
از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت. در ایــن مناطــق اقتصــاد و مدیریــت منابــع آب 
ــد.  ــل آی ــرداري به عم ــر بهره ب ــم آب حداکث ــد حج ــه از واح ــد ک ــاب مي کن ایج
بدیــن منظــور الزم اســت مشــخص شــود کــه هــر گیــاه در دوره رشــد خــود بــه 
چــه حجمــي از آب نیــاز دارد تــا ســطح بیش تــري از اراضــي بــه زیــر کشــت رود و 
عملکــرد محصــول بــه ازاي واحــد حجــم آب افزایــش یابــد. همچنیــن به کارگیــري 
ــر دارد و  ــرف آب تأثی ــی مص ــش بازده ــب در افزای ــاري مناس ــتم هاي آبی سیس



 استفاده از تشت تبخير در آبياري باغات درختان ميوه 14

ــم  ــوه حج ــان می ــود. درخت ــاورزي مي ش ــر از آب کش ــره وري بیش ت ــب به موج
آب زیــادي بــراي تولیــد محصــول مصــرف مي کننــد. بــرای مثــال درخــت بــادام 
حــدود 800  تــا 1000 لیتــر آب بــه ازاي تولیــد هــر کیلوگــرم میــوه در یــک ســال 
مصــرف مي کنــد کــه بیــش از 98 درصــد آب جذب شــده از خــاك توســط تعــرق 
ــته  ــوه و هس ــت، می ــه درخ ــراي اینک ــود. ب ــارج مي ش ــا خ ــاي برگ ه از روزنه ه
بــه رشــد حداکثــري برســند، نیــاز آبــي گیــاه در مرحلــه قبــل از شــکوفه دهي تــا 
برداشــت محصــول بایســتي کامــاًل تامیــن شــود. در دره هــاي مرکــزي کالیفرنیــا 
ــوب  ــد مطل ــا رش ــوه ب ــان می ــاي درخت ــراي باغ ه ــر آب ب ــدود 1000 میلي مت ح
مــورد نیــاز اســت. باغ هــاي میــوه اي کــه کم تــر از نیــاز آبــي، آب آبیــاري دریافــت 
کننــد، حداکثــر محصــول یــا رشــد بهینــه شــاخه و ریشــه را ندارنــد. بــه همیــن 
ــي گیاهــان زراعــي و باغــي را مؤسســات تحقیقاتــي انجــام  ــراورد نیــاز آب علــت ب
می دهنــد و نتایــج آن در اختیــار کارشناســان ترویــج قــرار مي گیــرد تــا باغــداران 
بــا اســتفاده از آخریــن یافته هــاي تحقیقاتــي بــه تأمیــن آب مــورد نیــاز گیاهــان 

اقــدام کننــد و از هدررفتــن آب زراعــي جلوگیــري کننــد.  

ــار  ــت فش ــاری تح ــتفاده از آبی ــا اس ــکل 4- ب ش
ــر  ــرای ه ــتفاده ب ــورد اس ــزان آب م ــره ای( می )قط
ــرد. ــرل ک ــری و کنت ــوان اندازه گی ــت را می ت درخ
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روش اندازه گیري آب مورد نیاز درختان میوه با استفاده از تشت 

  A تبخیر کالس

هــدف از ایــن کار ســنجش و پایــش مــداوم وضعیــت آبــي گیــاه اســت تــا میزان 
آب مــورد نیــاز درختــان میــوه محاســبه شــده و از تنــش آبــی و همچنیــن آبیــاري 
ــا اســتفاده از  بیــش از حــد جلوگیــري شــود. اندازه گیــري میــزان تبخیر-تعــرق ب
تشــت تبخیــر کالس A کاربــرد ســاده اي دارد و باغــداران براحتــي می تواننــد از آن 
ــاز  ــورد نی ــزان آب م ــاري و می ــن روش دور آبی ــا اســتفاده از ای ــد. ب اســتفاده کنن
بــراي آبیــاري باغــات درختــان میــوه محاســبه مي شــود و بــر اســاس نیــاز گیــاه، 

ــرد. ــاري صــورت مي گی آبی

شکل 5- نمونه ای از تشتک تبخیر که در محل باغ یا مزرعه استفاده می شود.

تشــت تبخیــر در اکثــر ایســتگاه های هواشناســی نصــب می شــود. ایــن تشــت 
ــت  ــر از آن به دق ــدار تبخی ــر مق ــه اگ یکــی از ابزارهــای بســیار ســاده ای اســت ک



 استفاده از تشت تبخير در آبياري باغات درختان ميوه 16

ــی  ــاز آب ــن نی ــد در تخمی ــات آن می توان ــت شــده باشــد، اطالع ــری و ثب اندازه گی
گیاهــان حتــی در دوره هــای کوتاه مــدت مثــاًل ده روزه اســتفاده شــود.

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــف دنی ــاط مختل ــر در نق ــت تبخی ــوع تش ــروزه 9 ن ام
 A ــت کالس ــت، تش ــده اس ــان داده ش ــکل 6 نش ــه در ش ــا ک ــن آن ه معمول تری
ــز  ــران نی ــي ای ــتگاه هاي هواشناس ــه در ایس ــت ک ــن تش ــخصات ای ــت. مش اس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــود، ب ــرده مي ش ــه کار ب ــتاندارد ب ــوان اس به عن

شکل: استوانه اي به قطر 120/7 و عمق 25/4 سانتي متر

جنس: ورق آهني گالوانیزه

سطح آب در داخل تشت: 5 تا 7/5 سانتي متر زیر لبه تشت

تشــت کالس A روي یــک ســکوي چوبــي طــوري نصــب مي شــود کــه کــف آن 
15 ســانتي متر باالتــر از ســطح زمیــن قــرار گیــرد. تشــت بــراي ســنجش تبخیــر 
در یــک دوره زمانــي، تــا حــد مجــاز آن بــا آب پــر مي شــود و کاهــش ســطح آب 

ــا زمــان ثبــت مي شــود. ب

ــر  ــث تبخی ــود، باع ــاه می ش ــرق گی ــر و تع ــث تبخی ــه باع ــی ک ــی عوامل تمام
ــری  ــا اندازه گی ــوان ب ــی می ت ــود؛ درنتیجــه براحت ــم می ش آب از داخــل تشــت ه
میــزان تبخیــر از تشــت بــه مقــدار تبخیر-تعــرق و نیــاز آبــی گیــاه پــی بــرد. تنهــا 
تفاوتــی کــه در ایــن میــان وجــود دارد، مقاومــت موجــود در مســیر انتقــال آب از 
بــرگ بــه اتمســفر اســت کــه باعــث می شــود میــزان تعــرق از میــزان تبخیــر از آب 
آزاد کم تــر باشــد. اثــر ایــن مقاومــت بــا ضریبــی بــه نــام ضریــب تشــت تبخیــر1 
اعمــال می شــود کــه مقــدار آن بــه شــرایط اســتقرار تشــت، رطوبــت نســبی هــوا 

1. Pan coefficient 
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ــاد بســتگی دارد و از جــدول  1 تعییــن می شــود. و ســرعت ب

ــع  ــرق مرج ــت )Ep( و تبخیر-تع ــر از تش ــن تبخی ــه بی ــاس رابط ــن اس ــر ای ب
ــود:     ــد ب ــر خواه ــورت زی ــه ص )ETo( ب

ETo = Kp · Ep                                                                     )1(

شکل 6- اندازه دقیق تشتک تبخیر کالس A و نحوه قرارگرفتن آن بر روی زمین
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ت باد 

ت نسبی متوسط و سرع
ف رطوب

ف و سطوح مختل
A برای استقرارهای مختل

س 
ک تبخیر کال

K( برای تشت
p( ت

ب تش
جدول 1- ضری

)از نشریه شماره 56 فائو(

A س
ت تبخیر کال

تش
ت در محلی که گیاهان سبز کوتاه وجود دارد،

ف: تش
ت ال

حال
ت

 قرار گرفته اس
ت

ش قرار گرفته اس
ت در زمین بایر آی

ب: تش
ت 

حال

ت نسبی 
متوسط رطوب
)%(

کم
>40

متوسط
40-70

زیاد
<70

کم
>40

متوسط
40-70

زیاد
<70

)m
/s( ت باد

سرع
ش گیاهی از 

فاصله پوش
ت باد

ت در جه
تش

ش 
ک آی

فاصله زمین خش
ت باد

ت در جه
از تش

مالیم
1

0/55
0/65

0/75
1

0/70
0/80

0/85

>2

10
0/65

0/75
0/85

10
0/60

0/70
0/80

100
0/70

0/80
0/85

100
0/55

0/65
0/75

1000
0/75

0/85
0/85

1000
0/50

0/60
0/70

متوسط
1

0/50
0/60

0/65
1

0/65
0/75

0/80

2-5

10
0/60

0/70
0/75

10
0/55

0/65
0/70

100
0/65

 
0/75

0/80
100

0/50
0/60

0/65

1000
0/70

0/80
0/80

1000
0/45

0/55
0/60
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A س
ت تبخیر کال

تش
ت در محلی که گیاهان سبز کوتاه وجود دارد،

ف: تش
ت ال

حال
ت

 قرار گرفته اس
ت

ش قرار گرفته اس
ت در زمین بایر آی

ب: تش
ت 

حال

قوی
1

0/45
0/50

0/60
1

0/60
0/65

0/70

5-8

10
0/55

0/60
0/65

10
0/50

0/55
0/65

100
0/60

0/65
0/70

100
0/45

0/50
0/60

1000
0/65

0/70
0/75

1000
0/40

0/45
0/55

خیلی قوی
1

0/40
0/45

0/50
1

0/50
0/60

0/65

<8

10
0/45

0/55
0/60

10
0/45

0/50
0/55

100
0/50

0/60
0/65

100
0/40

0/45
0/50

1000
0/55

0/60
0/65

1000
0/35

0/40
0/45

ت باد 
ت نسبی متوسط و سرع

ف رطوب
ف و سطوح مختل

A برای استقرارهای مختل
س 

ک تبخیر کال
K( برای تشت

p( ت
ب تش

ادامه جدول 1- ضری
)از نشریه شماره 56 فائو(
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ممکــن اســت بعــد از پرکــردن تشــت بارندگــي اتفــاق افتــد و آب بــاران نیــز 
بــه آب تشــت اضافــه شــود. در ایــن صــورت بایــد ارتفــاع آب واردشــده از بارندگــي 
را کــه به وســیله باران ســنج اندازه گیــري شــده اســت، بــه مقــدار تبخیــر 

ــرد.  ــه ک ــده اضاف قرائت ش

بعــد از بــراورد تبخیر-تعــرق مرجــع، تبخیر-تعــرق محصــول بــا اعمــال ضریبــی 
ــده  ــی2 نامی ــب گیاه ــد و ضری ــال می کن ــر را اعم ــاه مدنظ ــای گی ــه ویژگی ه ک

ــود.   ــراورد می ش ــود، ب می ش

ETc = Kc · ETo = Kc · Kp · Ep                                                 )2(

بــر ایــن اســاس بــا داشــتن ضریــب گیاهــی، ضریــب تشــت تبخیــر و میــزان 
ــت آورد.  ــر را به دس ــاه مدنظ ــی گی ــاز آب ــا نی ــرق ی ــوان تبخیر-تع ــر می ت تبخی
ــوه برحســب مراحــل رشــد در  ــان می ــرای برخــی درخت ــب گیاهــی )Kc( ب ضرای

ــه شــده اســت. جــدول 2 ارائ

2. Crop coefficient 
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K( برای درختان میوه در مراحل سه گانه رشد )از نشریه شماره 56 فائو(
c( ب گیاهی

جدول 2- ضرای

محصول
مرحله ابتدايی رشد

مرحله میانی رشد
مرحله انتهايی رشد

ش گیاهی در سطح زمین(
بادام )بدون پوش

0/4
0/9

0/65

س و آلبالو
ب، گالبی، گیال

سی

ش گیاهی در سطح و یخ بندان زمستانه
    بدون پوش

0/45
0/95

0/70

ش گیاهی در سطح و بدون یخ بندان
    بدون پوش

0/60
0/95

0/75

ش گیاهی در سطح و یخ بندان زمستانه
    با پوش

0/5
1/2

0/95

ش گیاهی در سطح و بدون یخ بندان
    با پوش

0/8
1/2

0/85

زردآلو، هلو و میوه های هسته دار

ش گیاهی در سطح و یخ بندان زمستانه
    بدون پوش

0/45
0/90

0/65
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محصول
مرحله ابتدايی رشد

مرحله میانی رشد
مرحله انتهايی رشد

ش گیاهی در سطح و بدون یخ بندان
    بدون پوش

0/55
0/90

0/65

ش گیاهی در سطح و یخ بندان زمستانه
    با پوش

0/5
1/15

0/9

ش گیاهی در سطح و بدون یخ بندان
    با پوش

0/8
1/15

0/85

زیتون
0/65

0/7
0/7

ش گیاهی در سطح زمین(
پسته )بدون پوش

0/4
1/1

0/45

گردو
0/5

1/1
0/65

K( برای درختان میوه در مراحل سه گانه رشد )از نشریه شماره 56 فائو(
c( ب گیاهی

ادامه جدول 2- ضرای
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برای محاسبه مقدار آب مورد نیاز در باغ بادام یک مثال بزنید

مثــال: اگــر متوســط میــزان تبخیــر از تشــت در مــاه خــرداد 10 میلی متــر بــر 
روز باشــد، نیــاز آبــی درخــت بــادام چقــدر خواهــد بــود؟ )فــرض شــود تشــت در 
زمیــن بایــر و بــه فاصلــه 100 متــری از بــاغ قــرار دارد و در منطقــه بــاد متوســطی 

مــی وزد و متوســط رطوبــت هــوا در ایــن مــاه 50 درصــد اســت.(

براســاس جــدول 1 مقــدار ضریــب تشــت 0/6 به دســت می آیــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه خــرداد مرحلــه میانــی رشــد اســت، از جــدول 2 مقــدار ضریــب گیاهــی 0/9 
خواهــد بــود. بنابرایــن بــر اســاس رابطــه 2 مقــدار نیــاز آبــی بــادام 5/4 میلی متــر 

بــر روز خواهــد بــود:

ETc = 0.9 × 0.6 × 10 = 5.4 mm/d

یعنـی در هـر روز بـاغ مدنظـر بـه 5/4 میلی متـر آب نیـاز دارد و اگـر فواصـل 
آبیـاری بـرای مثـال 15 روز باشـد، در هـر آبیـاری 81 میلی متر آب بایـد در اختیار 
بـاغ قـرار گیـرد. بـا فـرض سـطح یـک هکتـار بـرای بـاغ مدنظـر حجـم آب مـورد 
نیـاز بـرای هـر آبیـاری در مـاه خـرداد برابـر 810  متر مکعـب خواهد بـود. الزم به 
یـادآوری اسـت کـه اگـر گنجایش نگهـداری آب خاك در ناحیه ریشـه کم تـر از این 
مقـدار باشـد، بایـد آبیاری هـا بـا فواصـل کم تـر از 15 روز صـورت گیـرد، چراکه در 
غیـر ایـن صـورت مقـداری از آب بـر اثر نفـوذ عمقی از ناحیه ریشـه خارج می شـود 
و درختـان در چنـد روز مانـده بـه آبیـاری بعـدی دچار تنـش کم آبی خواهند شـد. 
بـرای مثـال یـک خـاك شـنی قـادر اسـت در هر متـر عمـق تنهـا 65 میلی متر آب 
در خـود نگـه دارد. درنتیجـه اگـر عمق ریشـه درخت یـک متر باشـد، چنین خاکی 
قـادر نیسـت 81 میلی متـر آب را در خـود جای دهـد و نفوذ عمقـی رخ خواهد داد. 
درنتیجـه نمی تـوان در چنیـن خاکـی آبیاری هـا را هـر 15 روز یـک بار انجـام داد و 

نبایـد فواصـل آبیـاری بیش تـر از 12 )65/5,4(   روز باشـد.



 استفاده از تشت تبخير در آبياري باغات درختان ميوه 24

خودآزمایي

ــه  ــخ ب ــا پاس ــیده اید، ب ــریه رس ــان نش ــه پای ــه ب ــک ک ــي، این ــداران گرام باغ
ــد. ــود را بیازمایی ــاي خ ــر آموخته ه ــؤاالت زی س

1- صرفه جویي در مصرف آب کشاورزي چه اهمیتي دارد؟

2- به چه علتي باغات درختان میوه آبیاري مي شوند؟ 

3- آبیاري بیش از اندازه چه تأثیري بر درختان میوه دارد؟

4- تنش خشکي چه تأثیري بر درختان میوه دارد؟ 

ــاز  ــورد نی ــري آب م ــراي اندازه گی ــر کالس A  ب ــتک تبخی ــه از تش 5- چگون
ــود؟  ــتفاده مي ش ــان اس گیاه

6- بــرای محاســبه آب مــورد نیــاز در بــاغ ســیب بــرای 5 هکتــار یــک مثــال 
بزنیــد؟


