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مقاله علمی -پژوهشی

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز
زینب سجودی 1و فرهاد

میرزایی *2

چکیده
برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیطزیست مناسب نیاز به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرها وجود دارد ،که این امر محل
مصرف جدیدی برای آب به وجود میآورد .بنابراین برآورد تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز شهری برای مدیریت مصرف آب امری ضروری
است .در این تحقیق ،ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه همیشهبهار با استفاده از روش  Wucolsو روش بیالن آب برای دوره ششماهه از فروردین
تا شهریور  9318در باغ گیاهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برآورد گردید .در این دوره متوسط ضریب گیاهی برای کل
دوره از روش بیالن آبی و روش  Wucolsبه ترتیب  0/38و  0/30به دست آمد .تبخیر-تعرق برآورد شده بهصورت میانگین مقدار  777میلیمتر
در روش بیالن آب و مقدار  707میلیمتر در روش  Wucolsدر کل دوره آزمایش برآورد شده است .در فضای سبز شهری شادابی ،سالمت و
جنبههای تزئینی گیاهان مهم است .با کاربرد روش  Wucolsبرای تعیین نیاز آبی میتوان با برآورد صحیح نیاز آبی گیاهان و اعمال عمق
مناسب آب آبیاری از بیشآبیاری و یا کمآبیاری جلوگیری کرد و رشد کافی گیاهان را تأمین نمود.

واژههای کلیدی:

بیالن آب ،محیطزیستWucols ،

مقدمه1

رقابت تنگاتنگی با سایر موارد مصرف آب مانند کشاورزی ،صمنعت

رشد سریع جمعیت جهان و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعمم

و شرب قرار میدهد .بنابراین آبی که برای فضای سمبز اختصماص

از مصارف شرب ،صنعت ،کشماورزی و توسمعه شمهری ،ضمرورت

داده میشود دارای ارزش زیادی است و باید با نهایت صرفهجمویی

برنامهریزی در جهت استفاده بهینه از آن را ایجاب میکند .تأثیرات

و بهصورت بهینه به مصمرف برسمد( .زهتابیمان .)9371 ،همدف از

سازنده فضاهای سبز بر کیفیمت زنمدگی در شمهرها در بسمیاری از

عملیات آبیاری ایجاد شرایط مسماعد رطموبتی بمرای گیماه اسمت.

مطالعات گزارش شده است ( .)Petralli et al., 2014برنامهریزی

آبیاری باید با تخمین درست از نیاز آبی گیاه اعمال شمود .یکمی از

صحیح مصرف آب در بخش فضای سبز بسیار حائز اهمیت اسمت.

راهکارهای عملی برای باال بردن رانمدمان مصمرف آب ،آگماهی از

احداث فضاهای سبز بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک که

نیاز آبی گیاهان کشتشده است ( .)Tyagi et al., 2000نیاز آبمی

دارای مشکل کمآبی میباشند ،تخصیص آب بمه ایمن حموزه را در

گیاهان فضای سمبز کمامالا متفماوت از محصموالت زراعمی اسمت
( .)Costello et al., 2000بممرخالف محصمموالت کشمماورزی
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فضاهای سبز ترکیبی از گونمههمای مختلم گیماهی هسمتند کمه
هرکدام نیاز آبی متفماوتی دارنمد ( .)Wolf et al., 2008نیماز آبمی
گیاهان در مراحل مختل رشد متفاوت است و تحت تأثیر مستقیم
تبخیر-تعرق گیاه و تغییر در پوشش گیماهی و شمرایط آبوهموایی
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قرار دارد .یکی از فاکتورهای مهم برای مدیریت منمابع آب تعیمین

اغلب گیاهان فضای سبز از چمن کمتر است جمایگزینی چممن بما

تبخیر-تعرق گیاهمان اسمت .شمجاعی و همکماران بما اسمتفاده از

سایر گونههای گیاهی ازجمله گل بوتههمای زینتمی و درختچمههما

روشهای  Wucols2و  Limp3نیاز آبمی را بمرای گیاهمان فضمای

پیشنهاد گردید .نوری و همکاران در پمژوهش خمود بما عنموان آب

سبز برآورد کردند .در این تحقیمق تبخیمر-تعمرق سماالنه از روش

مورد نیاز برای گیاهان فضمای سمبز و مقایسمه سمه روش ،IPOS

 179 Wucolsمیلیمتر و از روش  9097 Limpمیلیمتمر بمرآورد

 PF9و  Wucolsبرآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شمهر آدالیمد

شد .آنها نتیجه گرفتند که روش  Wucolsنیاز آبی را به میزان 1

استرالیا را موردبررسی قراردادند .بر اساس نتایج بهدستآمده از این

درصد کمتر از روش  PFتخمین زده اسمت .سمیمزو همکماران بما

تحقیق روشهای مناسب برای تخمین نیماز آبمی گیاهمان فضمای

توجه به گسترش فضاهای سبز شهری که بما گونمههمای مخمتلط

سبز ،روشهای  Wucolsسپس  PFو در آخر روش  Ipos1توصیه

کاشته میشوند ،راهکارهای ممدیریت آب را در بماغ گیماه شناسمی

گردید .شکراهلل زاده و همکاران ( )9311نیاز آبی گونههای گیماهی

ملبورن موردبررسمی قراردادنمد .آنمان بما پمایش رطوبمت خماو و

خرزهر ه و نارون را با روش  Wucolsبرآورد کردند و مشخص شد

شناسایی عمق توسمعه ریشمه ،بمه بررسمی ویژگمیهمای خماو و

که بیشترین مقدار نیاز آبی خرزهره  7/39میلیمتر در روز و نمارون

نفوذپذیری آب در خاو پرداختند .این گروه بما تخممین نیماز آبمی

 7/17میلیمتر در روز در ماه مرداد بوده است .درخشنده ( )9317در

گیاهان فضای سبز با روش  Wucolsتوانستند برنامهریزی مناسبی

تحقیقی نیاز آبی گونههای بنفشه

و جعفمری را بما روش Wucols

برای آبیاری فضاهای سبز که با کشتهای مختلط ایجاد میشموند

در کرج برآورد کرد .میزان تبخیر-تعرق برای این گیاهان به ترتیب

را ارائه کنند و راهکارهای سیستمهای آبیاری زیرسطحی ،بمه کمار

 991و  937میلیمتر در کمل دوره آزممایش بمرآورد گردیمد .روش

بردن مالچ و … بمرای ممدیریت مصمرف آب در فضماهای سمبز را

 Wucolsنیاز آبی گیاهان فضای سبز را با اسمتفاده از سمه فماکتور

توصیه کردند .نوری و همکاران روشهای مختل تخمین نیاز آبی

مربوط به نو گیاه ،تراکم گیاه و اقلیم منطقهای کمه گیماه کشمت

گیاهان فضای سبز ازجملمه روشهمای بمیالن آبمی و  Wucolsرا

شده است برآورد می کند .در ادامه به توضیح ایمن مموارد پرداختمه

موردبررسی قراردادند .آنان از این پژوهش نتیجه گرفتند کمه روش

شده است.

 Wucolsیک روش کاربردی است و میتواند برای برآورد نیاز آبی

هدف از این تحقیق تخمین تبخیمر-تعمرق گیماه فضمای سمبز

گیاهان فضای سبز استفاده شود .سجودی ( )9318با استفاده از دو

(همیشهبهار) و برآورد ضریب گیاهی

با اسمتفاده از روش Wucols

روش بیالن آبمی و  Wucolsتبخیمر-تعمرق چندگونمه از گیاهمان

و روش بیالن آب و بررسی مصرف بهینه آب در فضاهای سمبز بما

فضای سمبز را بمرآورد کمرد .نتمایج تحقیمق نشمان داد کمه روش

استفاده از نتایج این پژوهش

است .گل همیشمه بهمار Calendula

 Wucolsدارای دقت بیشتر است و در مصرف آب نیز صرفهجویی

متعلق به خانواده  Asteraseaeو قبیله  Calenduleaeاست .ایمن

میکند .سعیدینیما و همکماران ( )9317تبخیمر-تعمرق و ضمریب

قبیله شامل  8جنس است .یکی از جنسها  Calendulaاست که

گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبز را با استفاده از الیسمیمتر بمرآورد

در شمال آفریقا ،شمال مدیترانه ،اروپای مرکزی ،شرق اروپا ،ترکیه

کردند .تبخیر-تعرق برای بابونمه  790/3و بمرای گیماه زیمره سمبز

و ایران است .همیشه بهار گیاهی علفی و یکساله است .این گیماه

 997/9میلیمتر بمه دسمت آممد .حقیقمی و همکماران ( )9310بمه

رشد و نمو سریعی دارد ،گلدهی آن از اوایل خردادماه شمرو و تما

بررسی بهبود روشهای آبیاری و جایگزین کمردن برخمی از انموا

فصل سرما ادامه دارد (امید بیگی .)9313 ،طبق فلور ایرانیکما ایمن

چمن با گیاهانی که نیاز آبی کمتری دارند جهمت کماهش مصمرف

جنس شامل  8گونه در جهان است که در ایران  7گونه آن وجمود

آب در فضاهای سبز شهری پرداختند .با توجه به اینکمه نیماز آبمی

دارد ( .)Nordensram, 1989این گیاه غالباا بهعنوان گیماه زینتمی
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Water use classification of landscape species
Landscape irrigation management program
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Plant factor method
Irrigated Public Open Space
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در فضای سبز استفاده میشود اما گونههایی از آن یافت ممیشمود

ساحلی و جنوبی با رطوبت و میانگین دمای باال در ردی گیاهان با

که مصرف دارویی دارند (مرادی .)9381

نیاز آبی متوسط ( )Mطبقهبندیشمده اسمت .از میمان  9800گونمه
فضممای س مبز کممه بممرآورد ضممرایب روش  Wucolsبممرای آنهمما

مواد و روشها

انجامشده است 7 ،گونه بهعنموان نمونمه در جمدول  9آورده شمده

مشخصات منطقه پژوهش

است .در این جدول مناطق از ن ر آبوهموا بمه  7منطقمه تقسمیم

این پژوهش در محوطه و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع

میشوند .همچنین عالئم نیاز آبی در این جدول بهصورت  :Hنیماز

طبیعی دانشگاه تهران واقع در شمهر کمرج انجمام شمد .مختصمات

آبی باال :M ،متوسط :L ،کم :/ ،نامناسب برای منطقمه مموردن ر و

جغرافیائی شهر کرج عبارت است از طمول جغرافیمایی  19درجمه و

 :Vlبسیارکم طبقه بندی شده است .انوا گیاهان نیز به این صورت

صفر دقیقه و  30ثانیه شرقی و عرض جغرافیمایی  31درجمه و 98

نشانهگذاری شمدهانمد :T :درخمت :S ،بوتمه :V ،تماو :Gc ،گیماه

دقیقه و  91ثانیه شمالی .این شهر با ارتفا متوسمط  9217متمر از

پوششی :P ،چندساله :Bi ،دوساله (.)Costello, et al., 2000

سطح دریا ،در فاصله  98کیلومتری شمال غربی تهران واقمع شمده
است .شهر کمرج دارای آب وهموای خشمک و نیممهخشمک اسمت
(سبزی پرور و همکاران .)9310
قاعده ضریب فضای سبز ( )KLدر روش Wucols

دپارتمان منابع آب دانشگاه کالیفرنیما ( )2000بمرای بمرآورد آب

عامل تراکم ()Kd
عامل تراکم در رابطه ضریب فضای سبز با توجه بمه اختالفمات
در تراکم پوشش گیاهی در گیاهان فضای سمبز مورداسمتفاده قمرار
میگیرد .فضاهای سبز در مقایسه با یکدیگر دارای تمراکم پوشمش
گوناگونی هستند .بعضی از کشتهمای فضمای سمبز سمطح بمر

موردنیاز برای گیاهان فضای سبز ضمریبی بمه نمام ضمریب من مر

بیشتر دارند .افزایش تراکم و سطح بر معموالا به معنای افمزایش

( )KLمعرفی کرده است .ضریب فضای سبز از طریق سمه فماکتور

تبخیر-تعرق برای آن منطقه از کشت گیاهان فضمای سمبز اسمت.

به نامهای عامل ضریب گونه ،عامل ضریب تراکم و عامل ضریب

بهطور خالصه یک فضای سبز با الگوی کشت متراکم آب بیشتری

خرد اقلیم محاسبه میشود .رابطه  9نحوه محاسبه ایمن ضمریب را

از یک فضای سبز غیر متراکم مصمرف ممیکنمد .دامنمهی عاممل

نشان میدهد.)Costello, et al., 2000( .

تراکم در حد  0/1تما  9/3اسمت و ایمن دامنمه طبمق جمدول  2در

عامل گونه ()Ks

سهطبقه گروهبندی میشود (.)Castello, et al., 2000

عامل گونه برای اعمال اختالف نیاز آبی در گونههمای مختلم

عامل خرد اقلیم ()Kmc

گیاهی استفاده ممی شمود .بمرخالف محصموالت زراعمی و بماغی،

خرد اقلیمها در هر فضای سبزی وجود دارند و در برآورد مصرف

فضاهای سبز عمدتاا از گونههای مختل گیاهی و نمه صمرفاا یمک

آب گیاه باید موردتوجه قرار گیرند .ممکن است در یک فضای سبز

نو گیاه تشکیل شدهاند .معموالا مجموعههای فضمای سمبز دارای

قسمتی از گیاهمان در سمایه و قسممتی در آفتماب ،قسممتی دارای

گونههای متفاوت می باشند که در داخل یک منطقمه و بمهصمورت

رطوبت هوای زیاد و گیاهانی در قسمتهمای بمادگیر باشمند .ایمن

مشترو آبیاری می شوند .این گونههای مختل هرکدام دارای نیاز

تنو در خرد اقلیم روی نیاز آبی گیاهان تأثیرگذار است .عامل خرد

آبی متفاوتی هستند .حدود ضریب گونه از  0/9تا  0/1متغیر است و

اقلیم از  0/1تما  9/9متغیمر بموده و طبمق جمدول  3در سمهطبقمه

بهصمورت جمدول  9طبقمهبنمدی ممیشمود .بمر اسماس مطالعمات

گروهبندی میشود ( .)Costello, et al., 2000مناطقی که بیشمتر

انجامشده برای  9800گونه گیاهی عرصههای طبیعمی در آمریکما،

طول روز در معمرض تمابش نمور خورشمید و همچنمین وزش بماد

گونه همیشهبهار برای انوا مناطق ساحلی و شمالی بما آبوهموای

میباشند در طبقه خرد اقلیم باال قرار ممیگیرنمد .منماطقی کمه در

معتدل و مرطوب ،مناطق مرکمزی بما آبوهموای معتمدل ،منماطق

سایهانداز گیاهان هستند و یا دارای رطوبت بیشتری هستند درطبقه
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خرد اقلیم پایین قرار میگیرند .در این تحقیق با توجمه بمه مموارد

در این رابطه  KLضریب گیاهی گیاهان فضای سبز ET0 ،تبخیر-

گفتهشده دو خرد اقلیم با حمروف  Aو  Bمشمخصشمدهانمد .خمرد

تعرق مرجع و  ETLتبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز است.

اقلیم  Aدارای ضریب خرد اقلیم باال و خرد اقلیم  Bدارای ضمریب
اندازه گیری نیاز آبی گونه های مورد آزماایش باا روش

خرد اقلیم پایین است.
Kl = KS × Kd × Kmc

()9

برای محاسبهی آب موردنیاز گیاهان فضای سبز از روش بیالن
آب باید آب کافی برای رشد مناسمب و حفمش شمادابی و سمالمت

میکرو الیسیمترهای زهکشدار
در این تحقیق از  2عمدد میکمرو الیسمیمتر زهکمشدار جهمت
کشت نمونهها در دو محل جداگانه (خرد اقلمیمهما) اسمتفاده شمد.
الیسیمترها از جنس پالستیک پروپیلن و به رنگ سفید ،به جهمت
عدم جذب نور انتخاب شدند .سطح مقطع الیسیمترها دارای طمول
و عرض  30سانتیمتر و ارتفا آنها  70سانتیمتر انتخاب شد .در
وسط هر میکروالیسیمتر یک زهکش (لولمه) جهمت تخلیمه زه آب
متصل گردید .در انتها هر زهکش به یک ظرف به حجم یک لیتمر
جهممت بررس می می مزان زهآب تخلیممهشممده متصممل گردی مد .جهممت
جلوگیری از ورود احتمالی ذرات ریز خاو به داخل ظمروف ذخیمره
زهآب ،از بافت ژئوتکستایل استفاده شد .میکروالیسیمترها با نصمب
بر روی پایههایی تا ارتفا  20سانتیمتر از سطح زممین بماال آورده
شدند .ظروف ذخیره زهآب در عمق  91سانتیمتری سطح خاو در
ترانشه حفرشده ،قرار داده شدند.

گیاهان که هدف توسعه و نگهداری فضاهای سبز اسمت در اختیمار
گیاهان قرار گیرد .آبیاری گیاهان کشت شده در الیسیمترها در این
پژوهش بهصورت مداوم در کل دوره آزمایشی و بهصمورت دو روز
یکبار انجام پذیرفت .دور آبیاری با

توجه به رطوبت در نقطمه FC

تعیین شد .برای تعیین نقطه  FCو  PWPخاو از دستگاه صمفحه
فشاری استفادهشده اسمت .مقمدار حجمم آب اسمتفادهشمده در همر
آبیماری بسمته بممه زممان آزممایش متفمماوت و بمین  800تما 9100
میلیلیتر در هر آبیاری متغیر بود .این میزان با توجه به رطوبمت در
نقطه ظرفیمت زراعمی و پژمردگمی ،عممق ریشمه و سمطح مقطمع
الیسیمتر تعیین شد .در طول دوره آزمایشی و بهصورت بمازههمای
ده روزه ،قبل از انجام آبیاری ،نمونمهگیمری از خماو الیسمیمترها
انجام شد و بهمن ور تعیین رطوبمت خماو بمه آزمایشمگاه آبیماری
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انتقال داده شد .اندازهگیری مقدار
رطوبت خاو به روش وزنی بوده است .بافت خماو نیمز بما روش
هیدرومتری کلی لوم به دست آمد .رابطمه  3معادلمه بمیالن آب در

گونه گیاهی مورد آزمایش
در این تحقیق گونه گیاهی همیشهبهار با نام ( Calendula

 )officinalisمورد آزمایش قرار گرفت.

میکروالیسیمتر زهکشدار را نشان میدهد.
()3

برآورد تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز با استفاده از
روش Wucols

تفاوت اصلی رابطهی برآورد نیاز آبمی گیاهمان فضمای سمبز بما
گیاهان زراعی و باغی در استفاده از پارامتر ضمریب گیماهی اسمت.
رابطه  2محاسبه تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز را نشان میدهد.
(.)Costello, et al., 2000
()2

بیالن آب

ETc= P + I – D ± Δsw

که در آن  ETCتبخیر-تعرق گیاه (میلیمتر) P ،مقدار بارنمدگی
(میلیمتمر) I ،مقمدار آبیماری (میلمیمتمر) D ،مقمدار آب زهکشمی
(میلیمتر) و  Δswتغییرات رطوبت ذخیرهای خاو هستند.

نتایج و بحث
تبخیر-تعرق مرجع ()ET0

ETL = KL × ET0

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز5 ...

تبخیر-تعرق مرجع با اسمتفاده از دادههمای روزانمه هواشناسمی

جدول  3با توجه به خرد اقلیم ضریب مناسب که در بخمش عاممل

(میانگین دمای حداکثر ،میمانگین دممای حمداقل ،درصمد رطوبمت

خرد اقلیم توضیح داده شد انتخاب میشود ،و از جمدول  2ضمریب

نسبی ،میانگین ساعات آفتابی و میانگین سمرعت بماد) و بما روش

تراکم که بستگی به میمزان رشمد و تمراکم گیماه دارد و در بخمش

فائو -پنمن -مانتیث با استفاده از نرمافزار  Cropwatمحاسبه شمد

عامل تراکم توضیح دادهشده است انتخاب میشود .حاصملضمرب

و منحنی آن در شکل  9رسم شده اسمت .بمرای محاسمبه  ET0از

این سه فاکتور در هر دهه ضریب گیاهی را در آن دهمه مشمخص

داده های روزانه ایستگاه هواشناسی دانشمکده کشماورزی دانشمگاه

میکند.

تهران استفاده شد.
جدول  -1مقادیر ضریب گونه Ks

حدود Ks

)میلیمتر( ET 0

نیاز آبی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد

≥ 0/9
0/9 -0/3
0/9 -0/7
0/7 -0/1

جدول  -2مقادیر ضریب تراکم Kd

میزان تراکم

حدود Kd

پایین
متوسط
زیاد

0/1 -0/1
9
9/9 -9/3

شکل  -1منحنی تبخیر-تعرق مرجع ()ETo

تعیین ضرایب گیاهی KL

ضممریب گیمماهی گیاهممان فضممای سممبز از روش  Wucolsو بمما
جدول  -3عامل خرد اقلیم ()Kmc

اسمتفاده از رابطمه  9محاسمبه گردیمد (.)Costello et al, 2000
بیشترین مقدار ضریب گیاهی مربوط به دهه سموم تیرمماه و دهمه

طبقهبندی

حدود Kmc

پایین

0/1 -0/1

متوسط

9

زیاد

9/9 -9/9

اول مرداد معادل  0/9در خرد اقلیم  Aو کمترین مقدار مربموط بمه
دهه اول فروردین در خرد اقلیم  Bو معادل  0/98است .از ابتمدای
دوره دادهبرداری تا دهه سوم تیرماه ضریب گیاهی دارای یکرونمد
صعودی و از دهه سوم تیرماه تما پایمان آزممایش دارای یمکرونمد
نزولی است که این رونمد صمعودی و نزولمی بمه دلیمل کماهش و

جدول  -4برآورد ضرایب گیاهی با روش Wucols

نو

نام متداول

افزایش رشد و تبخیر-تعرق گیاهان بما توجمه بمه شمرایط اقلیممی
است .در محاسبه ضریب گیاهی فضای سمبز عاممل خمرد اقلمیم و

SCG

گونه ثابت هستند و عامل تراکم تغییر میکند .ضریب گیاهی در دو

T
S

خرد اقلمیم در جمدولهمای  1و  7آورده شمده اسمت .از جمدول 9

S

مشخص میشود که گیاه در چه طبقهای از نیاز آبی قرار دارد .بعمد

P

از آن با مراجعه به جدول  9ضریب گونه مناسب انتخاب میشود .از

P

زرشک زینتی
افرای سیاه
یاس زرد
شمشاد
میخک
همیشهبهار

منطقه اقلیمی
4
3
2

5

6

L

L

L

L

L

M

M

M

M

M

/

/

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1
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برآورد تبخیر-تعرق  ETLبا روش Wucols

برآورد تبخیر-تعرق با استفاده از روش بیالن آب

طبق توضیحات ارائه شده بما اسمتفاده از مقمادیر تبخیمر-تعمرق

نتایج حاصل از برآورد تبخیر-تعرق بما اسمتفاده از روش بمیالن

مرجع و ضرایب فضای سبز بهدسمتآممده ،مقمادیر تبخیمر-تعمرق

آب نشان داد که بیشترین مقدار تبخیر-تعرق برآورد شمده بما ایمن

فضای سبز برآورد شدند .بیشترین میزان تبخیر-تعرق  70میلیمتر

روش در خرد اقلیم  Aو در دهه سوم تیرماه به میزان  73میلیمتمر

در دهه سوم تیر و کمترین میمزان آن  93میلمیمتمر در دهمه اول

بوده است؛ و کمترین مقمدار تبخیمر-تعمرق مربموط بمه دهمه اول

فروردین است .در شکلهای  2و  3نمودار تبخیمر-تعمرق گیاهمان

فروردینماه در خرد اقلیم  Bبمه میمزان  20میلمیمتمر اسمت .کمل

فضممای سممبز بمما اسممتفاده از روش  Wucolsو روش بممیالن آب

تبخیر-تعرق ششماهه موردبررسی به ترتیب در خرد

اقلیمهای A

مشاهده میشود .بهطورکلی ضریب گیاهی و تبخیر-تعمرق بمرآورد

و  Bمعادل  831/7و  797/1میلیمتر به دسمت آممد .در شمکل 9

شده در خرد اقلیم  Aکه در معرض تابش نور خورشید و وزش بماد

تبخیممر-تعممرق از دو روش بممیالن آب و  Wucolsبمماهم مقایسممه

قرار دارد و در طبقه دارای ضرایب خمرد اقلمیم بماال اسمت مقمادیر

شدهاند و ضریب تبیین

 0/17به دست آمد.

بیشتری دارند.

شکل  -4بررسی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای
 Wucolsو بیالن آب (واحدها میلیمتر هستند)
شکل  -2منحنی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای
 Wucolsو بیالن آب در خرد اقلیم B

برآورد ضریب گیاهی با استفاده از روش بیالن آب
جهت برآورد ضریب گیماهی بما اسمتفاده از روش بمیالن آب از
رابطه  ETc=Kc×ET0استفاده شد .در روش بمیالن آب بیشمترین
مقدار ضریب گیاهی مربوط به دهه سموم تیرمماه معمادل  0/98در
خرداقلیم  Aو کمتمرین مقمدار مربموط بمه دهمه اول فمروردین در
خرداقلیم  Bو معادل  0/27است.

نتیجهگیری
بما توجمه بمه نتمایج ایمن پمژوهش روش  Wucolsیمک روش
مناسب جهت برآورد نیاز آبمی گیاهمان فضمای سمبز اسمت( .روش
شکل  -3منحنی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای

 Wucolsتبخیر-تعرق گیاهان در فضای سبز را برآورد ممیکنمد).

 Wucolsو بیالن آب در خرد اقلیم A

این روش نیاز آبی را به نحوی تخمین میزند که گیاهمان فضمای
سبز شادابی خود را حفش کرده و دچار تنش آبی نشوند و در مصرف

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز7 ...

آب صرفه جویی میشود .سجودی و همکاران ( )9318نیاز آبی سه

میزان  29درصمد کمتمر از روش بمیالن آب بمرآورد کمرده اسمت.

گیاه سرو ،زرشک زینتی و مَرغ را با استفاده از دو روش بیالن آبی

ازآنجمماییکممه در فضممای سممبز شممهری تنهمما شممادابی ،سممالمت و

و  Wucolsبرآورد کردنمد .نتمایج نشمان داد کمه روش بمیالن آب

جنبههای تزئینی گیاهان مهم است با کاربرد روش  Wucolsبرای

مقدار تبخیر-تعرق را بیشتر برآورد میکند .در این تحقیق تبخیمر-

تعیین نیاز آبی که با آن یک نو کمآبیاری انجام میشود میتموان

تعرق در روش بیالن آب  782میلیمتر و در روش 727 Wucols

در کاهش مصرف آب صرفهجمویی بمه عممل آورد و درعمینحمال

میلیمتر در کل دوره آزمایش برآورد شد .در تحقیق دیگری توسط

نگران آسیب جدی به گیاهان فضای سبز نبود.

پرهامی پویا و حسنلی ( )9313بما روشهمای  Wucolsو  PFنیماز
آبی گیاهان فضای سبز در بخشی از باغ ارم شیراز بمرآورد گردیمد.
نتممایج تحقیممق نشممان داد مقممدار سمماالنه تبخیممر-تعممرق بمما روش
 717 Wucolsمیلیمتر و با روش  781 Pfمیلیمتمر بمرآورد شمد.
شکراهلل زاده و همکاران ( )9311بمه تعیمین نیماز آبمی گونمههمای
گیاهی شامل سروناز و چنار با روش  Wucolsدر شیراز پرداختنمد.
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کمترین نیاز آبی سمروناز 9/19
میلیمتر در روز و درخت چنار با میانگین  9/18میلیمتمر در روز در
بهمنماه و بیشترین نیاز آبی سروناز با میانگین  1/79میلمیمتمر در
روز و چنار با میانگین  1/10میلیمتر در روز مربموط بمه مردادمماه
است .از نتایج این پژوهش و مقایسه آن با مقدار آبی که درگذشمته
آبیاری فضای سبز شهر شیراز انجامشده است ،مشمخص شمد کمه
مقدار آب مصرفی زیاد بوده و در آینده بایمد بمر اسماس محاسمبات
 Wucolsدر ممماههممای مختل م سممال مقممدار معینممی آب جهممت
گونههای تککاشت و یا گونههمایی کمه گروهمی کشمتشمدهانمد
بهصورت جداگانه استفاده شود .تحقیقات پرهامیپویا ( )9312برای
برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاهان فضای سمبز بما اسمتفاده از
روشهای بیالن آبی Wucols ،و  Iposبه مدت یک سال در بماغ
ارم شیراز انجام شد نتمایج نشمان داد کمه روش بمیالن آب مقمدار
ساالنه تبخیر-تعرق و همچنین ضریب گیاهی بیشمتری را بمرآورد
کرده است.
نتایج تبخیر-تعرق برآورد شده برای گیاه همیشمه بهمار در ایمن
مطالعه بهصورت میانگین مقدار  777میلیمتر در روش بیالن آب و
مقدار  707میلمیمتمر در روش  Wucolsرا در کمل دوره آزممایش
نشان میدهد .بیشترین مقمدار تبخیمر-تعمرق بمه میمزان  73و 70
میلیمتر به ترتیب از روش بیالن آب و روش  Wucolsاسمت کمه
متعلق به خرد اقلیم  Aاست .روش  Wucolsتبخیمر-تعمرق را بمه

جدول  -5ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار از روش
 Wucolsدر خرد اقلیمهای  Aو B

ضریب گیاهی
A: 0/29
B: 0/98
A: 0/23
B: 0/91
A: 0/21
B: 0/2
A: 0/27
B: 0/22
A: 0/28
B: 0/29
A: 0/3
B: 0/27
A: 0/3
B: 0/27
A: 0/32
B: 0/21
A: 0/39
B: 0/3
A: 0/37
B: 0/32
A: 0/38
B: 0/39
A: 0/9
B: 0/31
A: 0/9
B: 0/31
A: 0/37
B: 0/33
A: 0/37
B: 0/39
A: 0/39
B: 0/28
A: 0/32
B: 0/21
A: 0/21
B: 0/2

زمان
دهه اول فروردین
دهه دوم فروردین
دهه سوم فروردین
دهه اول اردیبهشت
دهه دوم اردیبهشت
دهه سوم اردیبهشت
دهه اول خرداد
دهه دوم خرداد
دهه سوم خرداد
دهه اول تیر
دهه دوم تیر
دهه سوم تیر
دهه اول مرداد
دهه دوم مرداد
دهه سوم مرداد
دهه اول شهریور
دهه دوم شهریور
دهه سوم شهریور
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جدول  -6ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار از روش بیالن آب
در خرد اقلیمهای  Aو B

ضریب گیاهی
A: 0/32
B: 0/27
A: 0/33
B:0/27
A: 0/31
B:0/21
A: 0/38
B:0/39
A: 0/31
B:0/33
A: 0/9
B:0/31
A: 0/9
B:0/31
A:0/99
B:0/37
A: 0/92
B:0/37
A: 0/99
B:0/38
A: 0/97
B:0/38
A: 0/98
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Estimation of Water Requirement and Plant Coefficient of Calendula
Officinalis in Landscape
Z. Sojoodi1 and F. Mirzaei*2

Abstract
There is a strong need to develop Landscape in and around cities to prevent air pollution and create a suitable
environment. This will create a new place of consumption for water. Therefore, it is necessary to estimate the
evapotranspiration of urban Landscape plants to manage water use. In this study, vegetative coefficient and water
requirement of Calendula officinalis plant were estimated using Wucols method and water balance method for the
period of six months from 21 March 2019 to 22 September 2019 in the Botanical Garden of Campus of Agriculture
and Natural Resources, University of Tehran. In this period, the average coefficient of vegetation for the whole
period was 0.38 and 0.3, respectively, by the water balance method and the Wucols method. Evapotranspiration was
estimated as an average of 776 mm in the water balance method and 607 mm in the Wucols method throughout the
experiment. In the urban Landscape the vitality, health and decorative aspects of plants are important .
By using the Wucols method to determine the water requirement, it is possible to prevent over-irrigation or underirrigation by correctly estimating the water requirement of the plants and applying the appropriate depth of irrigation
water. And provided sufficient plants growth.
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