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  در گلخانه ياز آبيبرآورد ن ياصول و روش ها

  3يريو محمد جواد ام 2انيد اسالميد سعي، س1ييكوپا ير عابديجهانگ

  ده يچك

مناطق خشك جهان طبقه بندي مـي ميليمتر درسال در زمره  252ايران با متوسط ريزش هاي آسماني

محدوديت منابع آب مناسب، مشكالت ناشي از آبياري بيش از نياز گياه و آلودگي آبهاي زيرزميني . شود

از طـرف ديگـر افـزايش روز افـزون     . باشـد ترين تنگناها و مشكالت كشاورزي در اين كشور مـي  از عمده

بنـابراين يـافتن راهكارهـايي جهـت غلبـه بـر       . كندجمعت نياز به توليد مواد غذايي بيشتر را ايجاب مي

هاي مطالعاتي و پژوهشـي بـوده اسـت تـا بتـوان محصـوالت       كمبود آب در اين مناطق همواره از اولويت

امروزه با توجه به نياز به بهـره بـرداري بهينـه از    . كشاورزي را براي اين جمعيت رو به ازدياد توليد نمود

ساني كشور در جهت رشد درآمـد ناخـالص ملـي و تـأمين مـواد غـذايي       آب، خاك، نهاده ها و نيروي ان

بـا توجـه بـه     .هاي احداث شهرك هاي گلخانه اي در دست اقدام است جمعيت رو به رشد كشور، برنامه

كشـور، تخمـين دقيـق نيـاز آبـي ايـن محصـوالت تـا حـدودي           اي در روند رو به رشد محصوالت گلخانه

در شرايط كنترل شده گلخانه، تخمـين دقيـق تبخيـر و    . خواهد بودجوابگوي برخي مشكالت بيان شده 

تعـرق، مقـدار آبـي     -منظور از تبخير. تعرق براي تعيين ميزان آب مورد نياز گياهان بسيار ضروري است 

د، رشد خـود را تكميـل   يتعرق نما اه داده شود تا در طول دوره رويش صرف تبخير و ياست كه بايد به گ

                                                           

 دانشيار بخش مهندسي آب - 1

  دانشيار بخش مهندسي آب - 2

  ، بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهانمهندسي آبياري وزهكشي دانشجوي كارشناسي ارشد  - 3
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چهـار فـاكتور مهـم    . قدار محصول را توليد كند بدون آنكه با تنش آبـي مواجـه شـود   نموده و حداكثر م

تعـرق   -درصـد رطوبـت نسـبي روي تبخيـر      ، دمـا و CO2محيطي گلخانه يعني شدت تابش نور، ميزان 

تعـرق   -اي تأثير بسزايي دارد و با توجه به متغير بودن اين چهار فـاكتور تخمـين تبخيـر    گياهان گلخانه

بـرآورد   يدر مقاله حاضر انـواع روش هـا  . باشد هاي محاسباتي كاري مشكل مي توسط روش گياه مرجع

  .شود يان ميب هر كدام بيا ومعايو مزا) نين وتخمييتع(در گلخانه ها ياز آبين

  ر وتعرقي، تبخيت منابع آبي، گلخانه، محدودياز آبيبرآورد ن: يديكلمات كل

  مقدمه 

اه به داخـل اتمسـفر وارد   يا توسط گيماً از سطح خاك و يآب مستقاتمسفر  -اهيگ-ره آب، خاكيدر زنج

اه را تعرق يو خارج شدن آن از گ)  evaporation(ر يانتقال آب از سطح خاك به هوا را تبخ. شود يم

)transpiration (گر يكـد يك آنهـا از  يداشته و چون تفك يريت تبخيده هر دو ماهين دو پديا. نديگو

در نظر گرفته شـده و بـا   ) evapotranspiration(تعرق -ريمجموعاً به نام تبخباشد  ير نميامكان پذ

ن يـي تع يتعرق برا -ريق تبخين دقيط كنترل شده گلخانه تخميدر شرا. شود ينشان داده م ETعالمت 

تعرق  -رين تبخين وتخمييتع يان روشهايحال قبل از ب. است يار ضرورياهان بسياز گيزان آب مورد نيم

  .ميپرداز يكل آب در گلخانه ميا سيچرخه و  يابتدا به بررس در گلخانه

  چرخه آب در گلخانه

  :شود ير نوشته ميبه صورت ز يالن آبيدر گلخانه ها معادله ب

          )1(  

  :ن معادلهيدر ا

)( RSRS TEDWD ++−=
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DS  =شهيه ريناح(ن خاكيريه زيره شده در اليمقدار آب ذخ( 

 W =يارياز آبين  

DR  =يمقدار آب زهكش  

 ES  =ر از خاكير تبخمقدا  

 TR =اهيگ يمقدار تعرق واقع  

RSل به صورت ين دليباشد به هم يگر مشكل ميكدياز  TRو  ES جدا كردن مقدار: تذكر TEET به =+

  . شود يكار برده م

ر يق سايست به طور دقيبا يم) 1(معادله  يالن آبيدر ب  (W)از در گلخانهين مقدار آب مورد نييتع يبرا

ز يشه نـاچ يه ريزان و مقدار آب ناحير در مييتغ يك دوره طوالنيدر . ميين نماييمعادله را تع يامترهاپار

ا خـاك از  يـ ط بدون خاك انجام شود ويدر مح يارير از خاك اگر آبين تبخيو همچن)  DS =0(باشد يم

ل ير تبـد يورت زبه ص 1ن معادله يده شده باشد قابل صرفه نظر كردن است بنابرايك پوشيمالچ و پالست

  :شود يم

 )2    (     RPRR DDWADTW +−=+=  

  :ن معادلهيدر ا

W =يارياز آبين  

A  =شدت جذب آب(اهيمقدار آب جذب شده توسط گ(  

DWP  =اهيگ يره شده در ساختمان داخليمقدار آب ذخ  
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TR  =تعرق(اهيمقدار آب از دست داده  شده توسط گ(  

DR  =يمقدار آب زهكش  

  يالن آبيمعادله ب يم در بررسمه يجنبه ها

 يز تعرق ميدر طول شب ن يابد وحتي يكه تعرق ادامه م يتواند متوقف شوددر حال يم (W)ياريآب) 1

  .فا كنديگلخانه ا يزان گرمايرا در م يتواند نقش مهم

. باشدكه روزنه برگ كامالً باز  يمم مقدار تعرق هنگاميبرابر است باماكز (TR)اهيگ يسرعت تعرق واقع) 2

زان يـ جه آن كـم شـدن م  يشود ونت يبرگ بسته م يط گلخانه اگر كمبود آب رخ دهد روزنه هايدر شرا

  .باشد يفتوسنتز و تعرق م

اه، يـ گ يشـه هـا  يازجملـه طـول و سـن ر    ياريبسـ  يبه فاكتورهـا ) A(اه يسرعت جذب آب توسط گ) 3

اه در گذشـته وارد شـده اسـت    يكه به گ يشه با خاك و سابقه استرسيل آب خاك، مقدار تماس ريپتانس

  .ار مشكل استيبس Aق ين دقييل تعين دليدارد به هم يبستگ

  ر وتعرق در گلخانهيبرآورد تبخ

هاي محاسباتي تقسـيم   هاي مستقيم و روش هاي برآورد تبخير و تعرق در گلخانه به دو دسته روش روش

گـردد، در   خانه ميزان آن تعيـين مـي  گيري تبخير تعرق در گل هاي مستقيم با اندازه شود كه در روش مي

  .باشد هاي محاسباتي سعي بر تخمين آن از طريق فرمول مي حالي كه در روش

  ميمستق يروش ها) الف

  استفاده از اليسيمتر) 1
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 امكان اعمال لذا و گرفته قرار خاك داخل در كه است مشخص ابعاد با تانك يك كشت جعبه يا اليسيمتر

 .دارد وجود آن در مي شود، بيان زير صورت به كه آب جرمي بيالن معادله

)3      (   ET = I + P + SFI + LI + GW − RO − LO − L − DP − Drz (θf − θi ) 

ET :متر يسانت( ر وتعرقيتبخ(   

 I :متر يسانت( ياريآب(  

P :متر يسانت( يبارندگ(  

SFI :رمت يسانت(به سطح خاك  يورود يان سطحيجر(  

LI  :متر يسانت(به حجم خاك  يورود ير سطحيان زيجر(  

GW :متر يسانت(ن ممكن است وارد خاك شود ير زميكه از ز يمقدار آب(  

RO :متر يسانت( شود  ين خارج ميكه از زم يرواناب سطح(  

LO :متر يسانت(شود  ين خارج ميكه از زم ير سطحيان آب زيجر(  

L :خاك از درصد مورد نظر  ين خارج شود تا شوريد از زميكه با يار آبكه عبارتست از مقد يياز آبشوين

  )متر يسانت(دا نكند يش پيافزا

DP :متر يسانت( ينفوذ عمق(  

Drz :شهيعمق توسعه ر  

fθ :اعشار(خاك در شروع دوره مورد نظر يرطوبت حجم(  
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iθ :اعشار(وره مورد نظرد يخاك در انتها يرطوبت حجم(  

 در LI ،SFI و LO پارامترهاي كه است خاك از شده اي كنترل و مجزا بخش هيدرولوژي نظر از اليسيمتر

 اندازه گيري با بنابراين .مي شوند حذف يا بوده اندازه گيري قابل يا L ،RO ،GW و DP و شده آن حذف

θf ،D ،P ،I و θi ميتوان ET ن يـي تع .آورد بدسـت  باال خيلي دقت با راS∆)يره رطـوبت يـ ر در ذخييـ تغ 

وزن  يرا از رو ∆Sتـوان  يبـوده و مـ   يمترها وزنـ  يسيال يبرخ. مترها متفاوت است يسيدر ال ) خاك

ق يـ رطوبـت از طر  يريـ با اندازه گ ∆Sن ييتع ير وزنيغ يمتر ها يسيكردن تانك بدست آورد اما در ال

امـا بـه    رديـ گ ينمونه از خاك صورت مـ  يريق نمونه گيا در صورت امكان از طريو   TDRا يومتر يتانس

شـود و لـذا    يآنها مـ  يمتر ها مانع از كاربرد عموم يسياد الينه نسبتاً زيطور كل مشكالت احداث و هز

  .شود ياستفاده م ETن يتخم يگر روشهايد يا واسنجيو  يقاتيتحق يشتر در كارهايل بين وسايا

  استفاده از ميكرواليسيمتر) 2

يك روش براي كاهش هزينه و فراهم كردن امكان سـاخت اليسـي مترهـاي متعـدد اسـتفاده از اليسـي       

 و Boast متر در درون گلخانـه   يسياد اشغال شده توسط اليز يبا توجه به فضا. مترهاي كوچك است

 ايـن  .كـرد  حـل  را مشـكل  اين micro lysemeter نام  اليسيمتر با از نوعي ارائه با) 1986(همكاران

 شـير  داراي و اسـت  سـانتيمتر  30 قطـر  و سانتيمتر 30 ارتفاع به است گلخانه مخصوص كه اليسيمترها

 وزنـي  روش از متـر  يسين نوع اليدر ا همچنين. است آب كامل تخليه براي مكش صفحه زه آب و تخليه

متر با فرمول زيـر   تعادل آب ورودي و خروجي در ميكرواليسي .شد استفاده رطوبت تعيين تغييرات براي

 . شود نشان داده مي

        )4(  

P  :شود بارندگي كه مقدار آن در گلخانه صفر در نظر گرفته مي .  

 SDP ∆±+=±+ ETROIP
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I  : ميزان آب آبياري           

ET  : تبخير تعرق         

Dp : نفوذ عمقي  

  RO :شود دار آن نيز صفر در نظر گرفته ميرواناب سطحي خارج شده از زمين كه مق.  

s∆ : تغيير ذخيره رطوبتي خاك  

  محاسباتي يروش ها) ب

عالوه بر ايـن  . ها پرهزينه است گيري مستقيم تبخير تعرق بوسيله اليسيمتر معموالً براي اكثر پروژه اندازه

به همين . باشد مي زمان مورد نياز براي يك پروژه تحقيقاتي كامل اغلب بيش از زمان موجود جهت طرح

  .باشد بسيار رايج است دليل استفاده از معادالتي كه توانايي بر آورد تبخير تعرق را دارا مي

    Aروش تشت تبخيركالس ) 1

. آورد بدسـت  آزاد سـطح  يك از را تبخير مقدار مي توان آن با كه است وسيله اي ساده ترين تبخير تشت

آهـن   جـنس  از اسـتوانه اي  ظرفـي  كـه  Aكـالس   اسـتاندارد  شتت از معموالً هواشناسي در ايستگاههاي

 كـه  صـورتي  در .مي شـود  استفاده سانتي متر مي باشد 4/25ارتفاع  و سانتي متر 121قطر با گالوانيزه

مرجـع   سـطح  تعـرق -تبخيـر  باشد EPبرابر ) ا روزيماه (زماني مشخص دوره يك در تشت از تبخير مقدار

(ETO) د بود بادر همان دوره برابر خواه: 

         )5                (  ETO=Kp (Ep) 

ETO =ر وتعرق مرجعيتبخ  
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Kp =ب تشتيضر  

Ep  =ر از تشتيتبخ  

باشـد   ير و تعرق در گلخانه مين تبخيج در تخميار رايبس ياز روشها يكي  Aر كالس يروش تشت تبخ

روزانه به طور گسترده در جهان  ر و تعرقين تبخيتخم يين و توانايينه نسبتاً پاي، هزيل سادگيكه به دل

قـات در  يج تحقينتا.  باشد يروز م 5كمتر از  ين دقت آن هر چند در دوره هايشتريب. شود ياستفاده م

باشد، به  ينم يتواند درون گلخانه استفاده شود هنوز قطع يم) Kp(ب تشت ينكه چه مقدار ضريمورد ا

متـر مربـع در گلخانـه توسـط      10شغال كردن مساحت د كنندگان اعتقاد دارند كه اياز تول يعالوه بعض

بـر   Kp. سـت يشود مناسـب رشـد ن   ياز دست رفته شمرده م يكه به عنوان فضاA ر كالس يتشت تبخ

ن يـ ا Kpانتخـاب   يبـرا . گـردد  ين ميياهان مجاور تعيه گي، اندازه حاشياساس سرعت باد، رطوبت نسب

 حالي در) Pradas )1986 حال   هر به. شود يريه گانداز يتوانند در درون گلخانه بسادگ يرها ميمتغ

 شباهتي كرد مي كار بود شده پوشيده سبك اتيلن پلي با اي كه گلخانه درون فرنگي گوجه گياه روي كه

) KC(گيـاهي  ضريب مقدار كرد، مشاهده آمده دست به) KC(گياهي  ضريب و) Kp(تشت  ضريب بين را

ك ينزد يليك خيد به يبا) Kp(ضريب تشت  كه رسيد نتيجه اين به و كرد تعيين تجربي هاي روش از را

شـنهاد  يك پيـ را ) Kp(مقـدار  ) 1990( Castillaو ) Martinez- Raya  )1989   نيهمچنـ . باشـد 

  .كردند

 (reduced pan)افتهيروش تشت كاهش ) 2

 مقادير ايبر وسيله اين دقت عدم و A كالس تشت توسط شده اشغال زياد فضاي دليل به گلخانه، درون

 و Jhanتوسـط   بار اولين براي كه Reduced Panنام  به تبخير تشت از ديگري نوع تبخير، خيلي كم

 آهـن  جـنس  از اسـتوانه اي  ظرفـي  تبخير تشت نوع اين .مي شود استفاده ارائه شد، ) 1998 (همكاران
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ر و تعـرق مرجـع در   يبخروش محاسبه ت. مي باشد سانتي متر 20 ارتفاع و سانتيمتر 60 قطر با گالوانيزه

متر  15/0با ارتفاع  و يك تخته چوبي يباشد كه هر دو تشت بر رو يم Aن تشت همانند تشت كالس يا

د توجه شود كه قرائت داده ها از هر دو تشت به صورت روزانـه و  يبا. رنديگ يباالتر از سطح خاك قرار م

ر ينشان دادند كه تبخ) 1997( انو همكار  Medeiros. رديگ يصبح صورت م 8تا  7در رأس ساعت 

كـه هـر دو درون    يباشد زمـان  يم A شتر از تشت كالس يب% 15ن يانگيافته به طور مياز تشت كاهش 

  .گلخانه نصب شود

  تشت كلرادو) 3

متر است كه از ورق  يسانت 46متر و عمق  يسانت 92ك مربع به اضالع يتشت فرورفته كلرادوبه صورت 

شود كه لبه آن  ينصب م ين طورين تشت در داخل زميا. شود يتر ساخته مميليم 3به ضخامت  يآهن

ن يا. است Aمشابه تشت كالس  يرياندازه گ يسطح آب برا.رديمتر باالتر از سطح خاك قرار گ يسانت 5

 يبه خاطر مشـكالت  يكند ول يبرآورد م A اه مرجع را بهتر از تشت كالسير و تعرق گيزان تبخيتشت م

بـه علـت مشـكالت    . ت تشت از آن كاربرد آن كمتر اسـت ين عدم رويو همچن ينگهدار ل نصب وياز قب

  شود ين تشت در گلخانه استفاده نميمذكور از ا

   ب استفاده از تشت در گلخانه يمعا

  .ش مناسب استياستفاده در همان محل آزما ين روش فقط برايج حاصل از اينتا )1

اهان به علـت  يگ يه اندازيمختلف گلخانه و سا ين هادر مكا ير تابش وروديع متغيل توزيبه دل) 2

را بـه   ييسك باالين روش رياهان داخل گلخانه، استفاده از ايتشت با گ ت فاصله استاندارديعدم رعا

 .همراه دارد

  .گذارد ير ميتأث ETO نيتخم يتشت داخل گلخانه رو يريمحل قرارگ) 3
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له يچ نوع وسـ يكه ه يطيافته در شرايش در هر صورت استفاده از روش تشت به خصوص تشت كاه

  .گردد يه ميك روش ساده و ارزان توصيدر دسترس نباشد، به عنوان  يگريد يرياندازه گ

 (atmometer)اتمومتر) 4

شـود كـه    يا بخارسنج اسـتفاده مـ  يروتعرق مرجع در درون گلخانه از دو نوع اتمومتر ين تبخيتخم يبرا

بخارسنج هـا نسـبتاً ارزان بـوده    . باشد يم modified atmometerو  Pich atmometer  : شامل

ــرا ــه ب ــ يك ــ  ETOن يتخم ــار م ــه ك ــد و دارا يب  modifiedدر   يكيســطح متخلخــل ســرام  يرون

atmometer   ردر يا كاغذ تبخيوPich atmometer  له آب يباشـند كـه بـه طـور مـداوم بوسـ       يم

ك يـ ده شده با يپوش يكيتخلخل سرامك سطح ميل شده از يبخارسنج اصالح شده تشك. شود ين ميتأم

 ير شـده بـر رو  يآب تقط. آب نصب شده است يك تانك استوانه اي يپارچه سبز رنگ كرباس كه در باال

فشـار  .  شـود  يله لوله مكنده فراهم ميقرار دارد بوس يرتانك استوانه ايكه در ز يكيسطح متخلخل سرام

 يكيك لوله شـفاف پالسـت  ي. شود ينگهداشته م ه كوچكيك سوراخ تهويله ياتمسفر در درون تانك بوس

له پارچـه  يبوسـ  يبا پوشاندن كاشـ . شود ينشان دادن سطح آب در درون تانك نصب م يز در پهلو براين

زان يـ و م ياريـ له آبيزان آب از دسـت رفتـه بوسـ   يـ كند به م يدا ميسبز رنگ كرباس بخارسنج شباهت پ

سطح خاك نصـب   يمتر5/1ن بخار سنج در ارتفاع يان يونجه و همچنين چمن ير و تعرق مرجع زميتبخ

 يمتربـرا  يلـ يم 300تـا   0 يبا لوله درجه بنـد  يشه ايلندر شيك سي  Pich atmometer. شود يم

ر بـه  يـ ن نـوع بخارسـنج كاغـذ تبخ   يـ ر را دارد، در ايـ متر تبخ يليم 1تا يريت اندازه گيمخزن آب و قابل

سـطح خـاك    يمتـر 6/1ن بخار سـنج در ارتفـاع   ين ايگردد و همچن يمتر استفاده م يليم  32ضخامت

 يث همبسـتگ يله معادله پنمن مانتيبوس ETOن ي، نشان داد كه تخم)Ferreira )1972. شود ينصب م

 . دارد Pichله بخارسنج يبوس ETO  ن زده شدهيباتخم يخوب
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  روش تابش خورشيدي) 5

در اين . شود همچنين تبخير تعرق ميانرژي ناشي از تابش خورشيدي در گلخانه موجب گرم شدن هوا و 

ناميـده    Solarimeterايـن روش . باشد شود، بسيار زياد مي زمان سهم انرژي كه صرف تبخير تعرق مي

  .گردد شود كه در اين حالت تبخير تعرق گياه مرجع به صورت زير برآورد مي مي

5.2

O
O

RGTK
ET

∗∗
=         )6(   

K  : ًاست 7/0ا ت 6/0ضريب تجربي معموال 

T   : گردد تعيين مي 1قابليت عبور نوركه با توجه به نوع پوشش گلخانه از جدول .  

RGO  : تابش كلي بيرون از گلخانه)
12 −− dayMJm(  

0ET :1( مرجع تبخير تعرق گياه−day.mm( 
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  ه نوع پوشش گلخانهت عبور نور با توجه بيقابل. 1جدول 

Wavelength of radiation(nanometers)      380-2000 

T  Materials 

0.85 Window glass  

0.88  Fiberglass  

0.92  Acrylic  

0.85  Polycarbonate  

0.92  Polyethylen  

0.83  Acrylic,double layer extrusion  

0.77  Polycarbonate,double layer extrusion  

Wavelength of radiation(nanometers)      4000-10000 

T  Materials 

0.02 Window glass  

0.02  Fiberglass  

0.02  Acrylic  

0.01  Polycarbonate  

0.81  Polyethylen  

0.02<  Acrylic,double layer extrusion  

<0.01  Polycarbonate,double layer extrusion  

ايـن  .گذاري شده اند آبياري درون گلخانه بر اساس اين الگورتيم ساده پايه هاي اتوماتيك بسياري از روش

هـاي سـاده و ارزان    گيري پارامتر تابش خورشيدي بوسـيله سنسـورها و گيرنـده    روش تنها نياز به اندازه

 يزيو الزم االجرا در طرح و برنا مه ر يك مرحله عاديمعموالً  يديتابش خورش يرياندازه گ. قيمت دارد

در دسـترس   يديتـابش خورشـ   يريـ انـدازه گ  يكه دستگاه ها يباشد و در حالت يم يگلخانه ا ياريآب
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روزانه  ياريكه دور آب ين روش معموالً در هنگاميا. كنند ياستفاده م يدين تابش خورشينباشد از تخم

 يب باال مـ تناو يدارا يارياهان بدون خاك دور آبيگ ياگر چه برا. دهد يم يج خوبيباشد نتا يا هفتگي

   باشد

  مانتيث  -روش پنمن)  6

 20اي كـه در آن نتـايج حاصـل از     هاي دقيق تخمين نياز آبي بوده و در مطالعـه  اين روش يكي از روش

منطقه مختلـف آب و هـوايي در سـطح دنيـا مـورد       13روش مختلف محاسباتي با نتايج اليسيمتري در 

شود كـل سـطح    در اين روش فرض مي ..ا كسب نموددرصد اختالف رديف اول ر 1مقايسه قرار گرفته با 

فرمول پنمن  )1987 (سال ينياستنگل . هاي موجود در آن است پوشش گياهي، يك برگ بزرگ با روزنه

  : باشد ير ميكرد كه به فرم ز يگلخانه باز نگر طير تعرق در محين تبخيث را جهت تخميمانت

  

  )7(  

OET اه مرجعير تعرق گيتبخ =








day

mm  

nR =اهيتابش خالص در سطح پوشش گ( )12 −− dMJm  

LAI= شاخص سطح برگ( )22 −mm 

tK= 1( ل واحد زمانيفاكتور تبد−day s86400  0يبراET 1بر حسب−day mm(  

cr= ياهيمقاومت پوشش گ( )1−sm  شود يه بر متر در نظر گرفته ميثان 70كه مقدار آن. 

( )









++∆

+−∆

=

a

c

a

P
tn

r

r

r

C..VPD
.KGR

.LAIET

1

1
20

γ

ρ

λ
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ar= شود يه بر متر در نظر گرفته ميثان 430ك كه مقدار آن يناميمقاومت آئرود.  

PC= ژه هوا يو يگرما( )11 −− C.MJkg ο  

ρ= هوا  يچگال







3m

kg
 

λ= رينهان تبخ يگرما ( )1−MJkg 

)ب نمودار فشار بخار اشباع نسبت به دما يش =∆ )1−CkPaο 

VPD=  كمبود فشار بخار( )kPa  

G   .شود يگرفته مشار گرما به داخل خاك كه صفر در نظر  =

γ= يكرومتريب ثابت سايضر








C

kPa
ο

  

 گلخانه درون تعرق تبخير درتعيينKirda مدل ) 7

 به  1998سال از و شده داده بسط همكاران و Kirda توسط  1994 سال در كه است تجربي ك مدلي 

 مـورد  در را خـود  نـام  بـه  معروف مدل )Kirda )1998 . است گرفته قرار استفاده مورد كاملتري شكل

 (T)روزانه دماي از استفاده با را مدل تبخيرتعرق اين  داد، قرار استفاده مورد خربزه و خيار فرنگي، گوجه

 آزمـايش  طـرح  گلخانـه  وي درون  .مـي زنـد   تخمـين  (R)گلخانه درون تشعشع و (EP)تشت از ،تبخير

 32 آزمـايش  در ايـن  .گرفت نظر در تكرار، چهار و آّبياري ريزي هبرنام دو شامل تصادفي كامل بلوكهاي

 تشعشـع بـه   و رطوبت دما، مانند اقليمي داده هاي .شد كاشته بوته 16 كدام هر در و داشت وجود كرت

 يـك  گيـاه  هـر  بـراي  8 شماره معادله به توجه با .مي شد ثبت اتوماتيك طور به ساعتي ميانگين صورت

R)بود نزديك بسيار واقعي مقادير به آمده بدست جنتاي و رسم شد نمودار
2
 اگـر  مـدل  ايـن  در.  (0.92=
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 نظرگرفتـه شـود   در گلخانه داخل در (R)وتشعشع (T)روزانه دماي ميانگين از تابعي (EP)تشت از تبخير

 .كرد فرض آن براي زير معادله صورت به رابطه اي مي توان

RaTaaEP 321 ++= )8( 

a1, a2, a3 بين متغيره دو رگرسيون رابطه از كه هستند رگرسيون بضرائ T، EPو R  مـي آينـد   بدسـت. 

 و شده خوانده تعرق-تبخير تشعشع عنوان معادل تحت مي شود تبخيرتعرق صرف كه تشعشع از بخشي

 :است ذكر قابل زير رابطه به صورت

R

ET
f a∗

=
5.58

 )9( 

  .متر يليبرحسب م گياه واقعي تبخيرتعرق از ستا عبارتaET آن در كه

 .مي شود حاصل زير رابطه سازي ازمرتب پس و)8(رابطه در) 9(رابطه از R جايگذاري  با

( )

3

21

5.58 a

TaaEf
ET P

a

−−
= ) 10( 

  يريجه گينت

همـانطور  . مرجع استوار استر و تعرق يه دانستن تبخيبر پا ياهان گلخانه ايگ ياريق آبيدق  يزيبرنامه ر

 يمتر ها مانع از كاربرد عموم يسياد الينه نسبتاً زيان شد مشكالت احداث و هزيفوق ب يكه در روش ها

 ETن يتخمـ  يگـر روشـها  يد يا واسـنج يـ و  يقـات يتحق يشتر در كارهـا يل بين وسايشود و لذا ا يآنها م

ل يو وسـا  يز به دانسـتن اطالعـات هواشناسـ   ايز نيث نيق پنمن مانتيروش دق ياز طرف. شود ياستفاده م

و  Flavio. ا اتمومترهـا اسـتفاده گـردد   يـ شـود كـه از تشـت هـا      يمـ  ين سعيبنابرا. است يرياندارزه گ

، تشـت  Pich atmometer ، modified atmometer يسـه روش هـا  يبـا مقا ) 2003(همكـاران 
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ن دادندكـه بخارسـنج اصـالح شـده،     ث در گلخانه نشايبا معادله پنمن مانت A افته و تشت كالسيكاهش 

ر يتبخ يرين دقت در اندازه گيشتريب يب دارايبه ترت  A افته و تشت كالسيچ،تشت كاهش يبخارسنج پ

باشد كـه   ير و تعرق در گلخانه ميج در محاسبه تبخيك روش راي يديروش تابش خورش. وتعرق هستند

  .وش استفاده كردتوان از ان ر يم يبه راحت يديدر صورت داشتن سنسور خورش
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