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مقاله پژوهشي

تأثیر دادههای بهنگام هواشناسي محیط گلخانه در محاسبه تبخیر -تعرق مرجع
صمداله ابراهيمیپور ،*1علی نشاط  2و بيژن

نظري3

چکیده
در سالهای اخیر در راستای استفاده بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمهخشک ،کشت گلخانهای در کشور توسعهیافته است.
برآورد مناسب نیاز آبی یا تخمین دقیق تبخیر -تعرر مرجرع یکری از راهکارهرای افراای بهرره وری آب در مراار اسرت .بره دلیر
تفاوتهای قاب توجه در خرد اقلیم گلخانه با فضای باز ،استفاده از دادههای بهنگام هواشناسی داخ گلخانه در محاسبه مقراار تبخیرر-
تعر مرجع و برنامه ریای دقیق آبیاری از اهمیت ویژه برخوردار است .این پژوه به مات  6ماه در منطقه علیآباد شهرستان جیرفرت
در گلخانه ای با کشت گیاه گوجهفرنگی با هاف بررسی اختالف تبخیر -تعر مرجع محاسبه شاه در سه وضعیتی که داده ها بر اسرا :
( )1دادههای بهنگام هواشناسی دریافتی از دستگاه هواشناسی کشاورزی داخ گلخانه و ( )2دادههای بهنگام هواشناسری نادیرکتررین
ایستگاه هواشناسی غیرکشاورزی  -3داده های هواشناسی بلنامات منطقه تهیه شاه بود انجام گرفت .تبخیر -تعر مرجع محاسبه شاه
در طول دوره به ترتیب  805/6 ،342/7و  636/4میلیمتر بود .نتایج نشان داد که بین دادههای هواشناسی از نظر دما ،رطوبت و سرعت
باد داخ گلخانه و نادیکترین ایستگاه هواشناسی و یا دادههای بلنامات منطقه تفاوت وجرود داشرت .کراه سررعت براد و تراب
خورشیای و همچنین افاای رطوبت نسبی روزانه داخ گلخانه باعث گردیا که مقاار تبخیر -تعر محاسربه شراه در داخر گلخانره
کمتر شود.
واژههای کلیدی :بهرهوری آب ،تبخیر – تعر مرجع ،دادههای بهنگام ،دستگاه هواشناسی کشاورزی ،جیرفت
زاده و همکاران.)1307 ،

مقدمه
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خشکسالی و کمآبی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و با
توجه به رونا روز افاون نیاز بخ های مختلف به آب ،مشک
کمآبی در سالهای آیناه حادتر نیا خواها شا .در چنین شرایطی
یکی از راهکارهای مؤثر و عملی استفاده بهینه و صرفهجویی در
مصرف آب است .مایریت مصرف آب در بخ
بخ

کشاورزی که

عماهای از مصارف آب در ایران و جهان را نیا شام

میشود ،میتوانا بسیار مؤثر و راهگشا باشا .تخمین نسبتاً دقیق
و یا تعیین شاخصهای مایریت مصرف آب ازجمله مقاار آب
مصرفی ،رانامان آبیاری و بهرهوری آب محصوالت زراعی و
باغی مختلف در کشور از مهمترین اباارها و شاخصهای کلیای
در برنامهریایهای کالن مربوط به تأمین ،تخصیص و مصرف
اصولی از آب در بخ های مختلف ازجمله کشاورزی است
(قامی فیروزآبادی و همکاران.)1300 ،
با توجه به تغییرات آب و هروایی ،خشرکسرالی و کرمآبری،

 42نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،8شماره  ،2پایيز و زمستان 7400

استفاده بهینه و صرفهجویی در مصرف آب بی ازپری

ضرروری

به نظر میرسرا .در ایرن راسرتا مرایریت مصررف آب در بخر
کشاورزی که بخ

عماه ای از مصارف آب در ایران و جهران را

دقیق تبخیر -تعر و نیاز آبی گیاه میتوانا خسرارات فیایکری و
اقتصادی بسیاری را بره همرراه داشرته باشرا ( Moslehi et al.,

.)2011

شام می شود ،مریتوانرا بسریار مرؤثر و راهگشرا باشرا (قرامی

نیاز آبی گیاه به نو گیراه و وضرعیت آب و هروایی منطقره

فیروزآبادی و همکاران .)1300 ،یکی از شاخصهای مورد استفاده

بستگی دارد .دمای هوا ،فشار بخار اشبا و سرعت باد در نرواحی

در مباحث عملکرد گیاه و آب ،بهرهوری مصرف آب است .آگاهی

آبیاری نشاه ،ماننا محیط ایستگاههای هواشناسی غیرکشراورزی،

دقیرق از مقراار آب مصررفی و بهررهوری مصررف آب در جهرت

نسبت به نواحی آبیاری شاه با موقعیت جغرافیایی یکسان متفاوت

مایریت منابع آب امری ضروری است .در این مطالعه بره بررآورد

مریباشرنا (

بهرهوری اقتصادی و فیایکی آب در محصوالت گلخانهای دشرت

 .)Hudson, 1967مطالعات صورت گرفته در مورد آب مصررفی

سیستان (خیار ،گوجهفرنگی ،فلف و بادمجان) پرداخته شا (پیری

گیاهرران گلخانررهای بررهانرراازه کررافی صررورت نگرفترره اسررت .در

و کیانی.)1300 ،

سالهای اخیر این مطالعات به خصوص در زمینه برآورد تبخیررر-

در شرایط کمبرود آب ،تولیرا محصروالت کشراورزی بررای
تأمین نیاز غذایی جوامع بشری بسیار دشوار و نیاز به برنامههرای
مایریتی دقیق است (کجبافیان و همکاران.)1304 ،
ازجملهی این برنامهها افاای
راهکارهای مایریتی جهت افاای

تعررر محصرروالت گلخانررهای رونررا چشررمگیری داشررته اسررت
(.)Moller et al., 2004; Casanova et al., 2009
روسنبرگ و همکاران در تحقیق خود که به بررسی تبخیرر-

سطح زیر کشرت و یرا اتخرا

تعر داخ گلخانه پرداختنا ،به این نتیجه رسریانا کره معمروالً

میاان عملکرد در واحا سرطح

تبخیر -تعر داخ گلخانه حاود  60 -50درصا تبخیرر -تعرر

میباشا ( .)Deng et al., 2006این در حالی است که محاودیت
جهانی منابع آب ،افاای

Devries and Brich, 1961; Davenport and

تولیا از طریق افاای

سطح زیر کشت

فضای آزاد است (.)Rosenberg et al., 1989
فاریا

و همکاران به بررسی تبخیر -تعر در داخ گلخانه

را محاود میسازد ( .)Douh et al., 2013لذا در چنین شرایطی،

پالستیکی پرداختنا .آنها نتیجه گرفتنا که تبخیر -تعر مرجرع

کرارایی مصررف آب از

در داخ گلخانه در مقایسه با محیط خارج گلخانه بین  48ترا 77

اعمال مایریت صحیح در راستای افاای

اهمیرت زیرادی برخروردار اسرت ( Rahi and Antonopoulos,

درصا است (.)Farias et al., 1994

 .)2007یکی از مرؤثرترین راهکارهرای مقابلره برا بحرران آب و

برگا و کالر به بررسی تبخیر -تعر داخ گلخانه پرداختنا و

کشاورزی توجه جای به

مشاهاه کردنا که مقاار تبخیر -تعرر مرجرع داخر گلخانره در

بهرهوری آب و ارتقای آن با اعمال روشها و سیاستهای مناسب

جهت شرقی -غربی و شمالی -جنوبی به ترتیب حراود  58و 50

میباشا (کریمی و جلینی.)1306 ،

درصا  ...تبخیر -تعر مرجع بیرون گلخانه اسرت (

کمی و کیفی تولیاات در بخ

افاای

امروزه گلخانهها برای تولیا محصوالت کشاورزی ،بره دلیر

Braga and

.)Klar, 2000

امکان کنترل عوام تأثیرگذار محیطی همچون تغییررات دمرایی،

نتایج پژوه ها رمانتو و همکاران نشان داد مقاار آب مرورد

جلوگیری از پایاههای سرمازدگی و گرمازدگی ،استفاده بهینره از

نیاز برای گوجهفرنگی (واریتره  )Troy489در گلخانره حراود 78

منابع آب و خاک ،امکان کاربرد مناسب کرود و سرم و در نهایرت

درصا تبخیر -تعر گیاهی محاسبهشاه بر اسا

شرایط خارج از

تولیا در خارج از شرایط زمرانی ،جایگراه ویرژهای دارنرا (زارعری،

گلخانه است (.)Harmanto et al., 2005

.)1356

فرناناز و همکاران به بررسری اثررر پوشرر

گلخانرهای برر

یکی از مهم ترین عوام مؤثر در مایریت آبیاری و بهرهوری

تبخیر -تعر در اقلریم مایترانرهای پرداختنررا .نترایج تحقیقرات

آب ،تعیین دقیق مقاار و زمان آبیاری است .عام اطال از مقراار

گلخانره در

ایشان نشران داد کره عملیرات رنر آمیرای پوشر
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ماههای گرم ،تبخیر -تعر را به طور میرررانگین  21/4درصرررا
کرراه

مواد و روشها

مرریدهررا (.)Fernandez et al., 2010

رزمری و قرائمی ( )1300به منظور تعیین دقیق تبخیر -تعر

این پژوه

به مات ش

ماه در منطقه علیآباد شهرسرتان

جیرفت واقع در طول جغرافیرایی  87/81درجره شررقی و عرر

واقعری گوجرهفرنگری در گلخانه ،بره بررسری ضرریب گیراهی و

جغرافیایی  25/32درجه شمالی با  807متر ارتفا از سرطح دریرا،

آبی خراک پرداختنرا .نتایج نشران داد کره تبخیرر-

پالستیکی به مسراحت  4000مترمربرع و

ضریب تن

تعر مرجرع داخ گلخانره  73درصرا خارج گلخانه است.
در ایران برآورد نیاز آبی و تبخیر -تعر مرجع برا اسرتفاده از
سنا ملی و دادههای بلنامات هواشناسی انجام میگیرد که بهروز

در گلخانهای با پوش

مجها به سیستم هواشناسی کشاورزی با کشت گیاه گوجهفرنگی
انجام گرفت .نادیکترین ایستگاه هواشناسری غیرکشراورزی بره
فاصله  4کیلومتر از گلخانه قرار داشت.

و دقیق نبودن دادهها میتوانا باعث برروز خطرا در بررآورد آنهرا

شک ( )1ایستگاه هواشناسی (مال  iMETOSساخت کشور

شود .لذا ،ضرورت دارد تفاوت دادههای هواشناسی داخ گلخانه و

اتری ) استفادهشاه در داخ گلخانه را نشان مریدهرا .ایسرتگاه

فضای باز مقایسه و مقاار اختالف تبخیر -تعر مرجع ایجاد شاه

شام حسگرهای بادسنج ،تشعشع سنج ،دماسنجهای ماکایمم و

تحت تأثیر تفاوت دادههای هواشناسی مورد ارزیرابی قررار گیررد.

مینیمم ،رطوبتسنج نسبی و بارانسنج بود و دادههای هواشناسی

اطال از این تفاوتها میتوانا در مایریت آبیاری گلخانهها بسیار

با بازه پنج دقیقه اناازهگیری شا .دادههرای باسرت آمراه هرر دو

رهگشا باشا.

ساعت یک برار بره پایگراه ( )www.fieldclimate.comارسرال

هاف از این پژوه

مقایسه دادههای هواشناسری و بررسری

میگردیا .در هر روز برر اسرا

دادههرای دریافرت شراه مقراار

تبخیررر -تعررر مرجررع داخ ر گلخانرره و فضررای آزاد (بهنگررام و

تبخیر– تعر مرجع روزانه به روش فائو پرنمن مانتیرث محاسربه

بلنامات) در دشت جیرفت میباشا.

شا.

شکل  -1ایستگاه هواشناسي خودکار استفاده شده در محیط گلخانه (مدل  iMETOSساخت کشور اتریش)

دادههرررای (بهنگرررام و بلنامرررات) ایسرررتگاه هواشناسررری
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غیرکشاورزی واقع در علیآباد از اداره هواشناسی جیرفت دریافرت
شا و تبخیر -تعر مرجع با استفاده از فرمول فائو پنمن مانتیرث
به شرح فرمول ( )1محاسبه شا.

ET0 

در این رابطه :ETo ،تبخیر و تعر مرجع (میلیمترر برر روز)،
 :Rnتاب

خالص ورودی به سطح گیاه (مگاژول بر مترمربرع برر
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روز) :G ،شار گرمای خراک (مگراژول برر متررمربرع برر روز):T ،

حااکثر در داخ محیط گلخانه و خارج آن است که ایرن تفراوت

میانگین روزانه دمای هوا در ارتفا دو متری (درجره سلسریو )،

میتوانا به دلی تاب

نور خورشیا و پوش های پالستیکی باشا

 :u2میانگین روزانه سرعت باد در ارتفا دو متری (متر برر ثانیره)،

که یک مانع فیایکی بررای جابجرایی هروا هسرتنا و منجرر بره

 :esفشررار بخررار اشرربا (کیلوپاسررکال) :ea ،فشررار بخررار واقعرری

محبو

شان شار گرمایی در داخ محیط گلخانه و ایجاد دمای

(کیلوپاسکال) :es- ea ،کمبود فشار بخار اشبا (کیلوپاسکال):  ،

بیشتر نسبت به محیط باز میشونا ،همچنین سرعت باد در داخ

شیب منحنی فشار بخار (کیلوپاسکال برر درجره سلسریو ):  ،

ضریب ثابت سایکرومتری (کیلوپاسکال بر درجه سلسیو ).
دادههای هواشناسی شام حااق  ،متوسط و حااکثر دما هروا
و تشعشع روزانه ثبت شاه در گلخانه با اطالعات اناازهگیری شاه
در سایت فضای باز با دادههای بهنگام و بلنامات مرورد مقایسره
قرار گرفت .مقایسه در فص های پاییا ،زمستان و بهار انجام شا.
همچنین تبخیر -تعر روزانه در دوره انراازهگیرری بررای داخر
گلخانه و فضای باز مورد مقایسه قرار گرفت.

گلخانه تا  00درصا کاه یافتره ( )Fernandez et al., 2010و
منجر به افاای

دما و تبخیر و تعر گردیاه است .در این تحقیق

بیشترین اختالف دمای حااکثر بین محیط داخ و خارج گلخانره
حاود  30درجه سلسیو

در اواسط ماه آبان و کمتررین اخرتالف

در حاود  8درجه در اواخر ماه فروردین بوده است که این اختالف
دمای زیاد در پاییا میتوانا به دلی افت ناگهانی دما در بیررون و
حفظ دما در داخ محیط گلخانه باشا.
تغییرات دمای حااق در طی ماههای مختلف سال در شرک
( )3قاب مشاهاه است .رونا طی شراه در ابتراا ناولری و سرسس
صعودی بوده و دمرا در داخر محریط گلخانره کمترر از ایسرتگاه

نتایج و بحث

هواشناسی بود ،اگرچه این تفاوت کم بود .دمای حااق در محیط

مقایسه دادههای حداکثر و حداقل دما
تغییرات دمای حااکثر اناازه گیری شاه در محریط گلخانره و
ایستگاه هواشناسی (بهنگام و بلنامات) در شک ( )2نشران داده

گلخانرره و بیرررون اختالفرری در حرراود  1تررا  4درجرره سلسرریو
داشتهانا و این تفاوت در طی دوره زمستان به حااق رسیاه است
).(Kittas, 1995; Lopez, 2003

شاه است .این شک نشاندهناه اختالف قاب توجره برین دمرای

شکل  -2مقایسه دمای حداکثر دستگاه ،دادههای بهنگام و متوسط  11ساله ایستگاه هواشناسي

تاثير دادههای هواشناسی گلخانه در محاسبه تبخير  -تعرق45...

شکل  -3دمای حداقل دستگاه ،دادههای بهنگام و متوسط  11ساله ایستگاه هواشناسي

تجمع رطوبت حاص از تعر در فضای بسته میباشا .همانگونه

مقایسه میانگین رطوبت نسبي
شک ( )4میانگین رطوبت نسبی دسرتگاه (درون گلخانره) و

که در شک  4نشان داده شاه تغییرات بین رطوبت نسبی داخر

ایستگاه هواشناسی را نشان می دها .محراوده تغییررات رطوبرت

گلخانه و آمار هواشناسی ،مشابه با تغییرات دمای حااکثر بروده و

نسبی در داخ گلخانه بین  40تا  08درصا و در خارج از گلخانره

تقریباً بیشترین اختالف در ماه آبان که بیشترین اختالف دمایی را

آمار ایستگاه هواشناسی بین  40تا  78درصا بود .مقادیر

شاها بودیم رخ داده اسرت .در تحقیرق فرنانراز و همکراران نیرا

رطوبت نسبی دستگاه در فضای گلخانره بیشرتر از آمرار ایسرتگاه

مقادیر رطوبت نسبی بهویژه در پاییا و زمستان در داخر گلخانره

بر اسا

هواشناسی است ،دلی این امر افراای

دمرای محریط گلخانره و

بیشتر از محیط بیرون بوده است ).(Fernandez et al., 2010

تبخیر رطوبت محیط اطراف سیستم آبیاری و بسته برودن فضرا و
رطوبت بلنا مات
رطوبت دستگاه
رطوبت بهنگام
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هرچنا رونا تغییرات مشابهی داشتهانرا .درصرا کراه

مقایسه تابش خورشیدی

تشعشرع

خورشریای انراازهگیرری شراه درون گلخانره توسرط

خورشیای در داخ فضرای گلخانره در حراود  85درصرا برود و

دستگاه هواشناسی و محاسبه شاه با استفاده از دادههای ایسرتگاه

اختالفی بهطور متوسط در حاود  7مگراژول برر مترمربرع در روز

هواشناسی و آمار بلنامات در شک ( )8نشران داده شراه اسرت.

پالسرتیکی مرورد اسرتفاده در

تاب

داشت؛ که دلی آن نق

پوشر

خورشریای در داخر فضرای گلخانره و

گلخانه در تعای تشعشع نسبت به فضای باز مریباشرا .کراه

محیط بیرون به ترتیب  2/2ترا  13/5و  8/8ترا  28مگراژول برر

تاب

خورشیای ،راهی برای جلروگیری از دمرای براال و کراه

مترمربع در روز بوده است .میاان تشعشع خورشیای درون گلخانه

تاب

در طول دوره در مقایسه با دادههرای محاسربه شراه کمترر برود.

(.)Holcman et al., 2015

محاوده تغییرات تراب

فعال فتوسرنتای ( )PARمنتقر

شراه بره گلخانره اسرت

30
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25
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شک ( )6نمودار تغییرات تبخیر -تعر مرجع داخ گلخانه و

 15/3درصای در تشعشع داخ گلخانه منجرر بره کراه

21/4

فضای آزاد (بهنگام و بلنامات) را بهصورت روزانه نشان میدها.

درصای تبخیر و تعرر مرجرع مریگرردد (

محاوده تغییرات تبخیر و تعر مرجع در داخ گلخانره و محریط

 .)2010تحقیقات دیگر محققان نیرا نترایج مشرابهی برا تحقیرق

بیرون به ترتیب بین  0/7تا  2/8و  1تا  6/0میلیمتر بر روز بروده

حاضر را ارائه دادنا و ایرن نترایج را بره عوامر اصرلی مرؤثر برر

است .در طی زمان پژوه

تبخیر– تعر مرجع روزانه در داخر

Fernandez et al.,

تقاضای تبخیری جو ،ماننا مقادیر کم سرعت باد ،رطوبت نسربی

گلخانه بهصورت میانگین کمتر از فضای آزاد (بهنگام و بلنامات)

بیشتر و بروز کمتر تاب

بود ،اما رونا تغییرات در سه حالت مشابه است .آلرن و همکراران

ارتباط دادهانرا (

تبخیر و تعر در محیط گلخانه را بهطرور متوسرط در حراود 62

 .)2000; Moller and Assouline, 2007شرک ( )7نمرودار

86

وضعیت تبخیر -تعر مرجع داخ گلخانه و فضای آزاد (بهنگام و

درصرای تشعشررع در داخر محریط گلخانره مرررتبط دانسرتهانررا

بلنامات) را به صورت ماهیانه نشان میدها .مقایسه بین تبخیر و

) .(Allen, 1998فرناناز و همکاران نیا تشعشع را عامر اصرلی

تعر مرجع داخ گلخانه و تبخیر و تعرر بهنگرام در مراههرای

مؤثر بر تبخیر و تعر عنوان کردهانا و نشان دادهانا کره کراه

مختلف نشان دهناه بیشترین تفاوت در ماه اسرفنا (در حراود 44

درصا تبخیر در فضای آزاد تخمین زدهانا و آن را به کراه

مستقیم خورشریا در داخر گلخانره هرا

Martinez, et al., 1995; Braga and Klar,

تاثير دادههای هواشناسی گلخانه در محاسبه تبخير  -تعرق41...

میلی متر) و فروردین (در حاود  85میلی متر) و کمترین تفراوت در

طول سال و وابستگی آن به دما میباشرا (

ماه های آ ر و دی (در حاود  4میلی متر) بروده اسرت .علرت ایرن

.)1993

Fernandez et al.,

تغییرات در ماههای مختلف سال ،تغییرات تشعشع خورشریای در

شکل  -۶تبخیر -تعرق مرجع روزانه داخل گلخانه و فضای آزاد (بهنگام و بلندمدت)

شکل  -1تبخیر -تعرق مرجع ماهیانه داخل گلخانه و فضای آزاد (بهنگام و بلندمدت)

شک ( )5نمودار وضعیت تبخیر -تعر مرجع داخ گلخانه و
فضای آزاد (بهنگام و بلنامات) را برای مات زمران پرژوه

(6

تبخیر -تعر مرجع را بهانراازه  32-46درصرا افراای

داد کره

نتایج باست آماه هم راسرتا برا نترایج پرژوه هرای هارمرانتو و

ماه) نشان میدها .تبخیر– تعر مرجع برای مات زمان پژوه

همکراران و والراز و همکراران مریباشرا (

در داخ گلخانه بهصورت میانگین کمتر از فضای آزاد (بهنگرام و

 .)2005; Valdez et al., 2009در شک ( )0به بررسی رابطهی

بلنامات) بوده است .تبخیر– تعر مرجع داخ گلخانه و فضرای

بین تبخیر و تعر مرجع فضای آزاد (بلنامات) با تبخیر و تعرر

آزاد (بهنگام و بلنامات) در دوره مورد بررسی به ترتیرب ،342/7

گلخانه پرداخته شاه است (بین دادههرا رگرسریون خطری گرفتره

 805/6و  636/4میلیمترر اسرت .تبخیرر– تعرر مرجرع داخر

شا) .همبستگی خطی بین دادههای تبخیر -تعرر مرجرع داخر

گلخانه  84-65درصرا فضرای آزاد اسرت بنرابراین مریتروان برا

گلخانه و فضای آزاد وجود ناارد.

استفاده از ایسرتگاه هواشناسری در داخر گلخانره دقرت بررآورد

Harmanto et al.,
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شکل  -۸تبخیر -تعرق مرجع در مدت زمان پژوهش در داخل گلخانه و فضای آزاد (بهنگام و بلندمدت)

شکل  -۹مقایسهی دادههای تبخیر و تعرق مرجع فضای آزاد (آمار بلندمدت) و داخل گلخانه

نتیجهگیری

نادیک تررین ایسرتگاه هواشناسری غیرکشراورزی  -3دادههرای

شرایط اقلیمی داخ گلخانه بسرته بره خصوصریات گیراه و

هواشناسی بلنامات منطقه تهیره شراه برود ،در طرول دوره بره

هاف استفاده از آن ،توسط بهرهبردار تعریف و تأمین مریشرود؛

ترتیب  805/6 ،342/7و  636/4میلیمتر محاسربه گردیرا؛ کره

بنابراین تأثیر و مقاار هر یک از عوام محیطی مؤثر بر تبخیر–

نشان داد تبخیر– تعرر مرجرع داخر گلخانره  84-65درصرا

تعر مرجرع در شررایط داخر گلخانره نسربت بره فضرای آزاد

فضای آزاد می باشرا ،ایرن در حرالی اسرت کره ایرن نسربت در

خورشریای و

ماههای مختلف سال بسیار متفاوت بود .مقایسره برین تبخیرر و

رطوبت نسبی و دمای حااکثر روزانره در

تعررر مرجررع داخر گلخانرره و تبخیررر و تعررر فضررای آزاد در

متفاوت می باشا .نتایج این پژوه  ،کاه
دمای حااق و افاای

تاب

داخ گلخانه را در مقایسه با فضای باز نشان داد .تبخیر -تعر

ماههای مختلف نشاندهناه بیشترین تفاوت در ماه فروردین (در

مرجع محاسبه شاه در سه وضعیتی که دادههرا برر اسرا -1 :

حاود  85میلیمتر) و کمترین تفاوت در ماههای آ ر و دی بروده

دادههررای بهنگررام هواشناسرری دریررافتی از دسررتگاه هواشناسرری

است .علت اصلی این تغییرات در ماههای مختلف سال ،تغییرات

کشرراورزی داخرر گلخانرره  -2دادههررای بهنگررام هواشناسرری

تشعشع خورشیای در طول سال و وابستگی آن به دما میباشا.

تاثير دادههای هواشناسی گلخانه در محاسبه تبخير  -تعرق44...

بررسی رابطهی رگرسیون دادههای تبخیر و تعر مرجرع داخر

.28-38 :)23( 6

گلخانه و فضای آزاد (بلنامات) نشان داد همبستگی خطی برین

قامی فیروزآبادی  ،.اکبری ،م .و فرزامنیا ،م .1300 .تعیین

دادههای تبخیر -تعر مرجع داخ گلخانه و فضرای آزاد وجرود

بهرهوری مصرف آب لوبیا در دو سامانه آبیاری سطحی و

ناارد .با استفاده از ایستگاه هواشناسری در داخر گلخانره دقرت

بارانی .نشریه آبیاری و زهکشی ایران-1527 :)8( 14 .

برآورد تبخیر -تعر مرجع را میتوان برهانراازه  32-46درصرا

.1518

داد .اگر نیاز آبی محصوالت داخر گلخانره برر اسرا

افاای

کریمی ،م .و جلینی ،م .1306 .بررسی شاخصهای بهرهوری

میانگین بلنامات و یا حتی داده های بهنگام هواشناسی فضرای

آب کشاورزی در محصوالت مهم زراعی ،مطالعه موردی:

مصررف آبشراه و بره

دشت مشها (یادداشت فنی) .نشریه آب و توسعه پایاار4 .

آزاد تعیین و اعمال گردد ،باعث افاای

رانامان و بهرهوری آب منجر میشود .با توجه به میراان

کاه

اختالف تخمین تبخیر تعر مرجرع و تغییررات آن در مراههرای
مختلف سال ،استفاده از سنسورهای رطروبتی نظیرر تانسریومتر،
اسررتفاده از میکروالیسرریمتر یررا اسررتفاده از دادههررای بهنگررام
ایسررتگاههررای هواشناسرری مسررتقر در داخر گلخانرره در جهررت
بهینهسازی مصررف آب و برنامرهریرای دقیرق آبیراری توصریه
میشود.
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The Effect of Timely Meteorological Data of Greenhouse Environment on
The Calculation of Reference Evapotranspiration
S. Ebrahimipour*1, A. Neshat2 and B. Nazari3

Abstract
In recent years, greenhouse cultivation has been developed to optimize the use of water resources in arid and
semi-arid regions in Iran. One of the strategies to increase water productivity in farms is a proper and accurate
estimation of water requirement or reference evapotranspiration (ET 0). Due to the significant differences in
greenhouse microclimate with the outdoor, real-time climatic data inside the greenhouse is of particular
importance in calculating the amount of ET 0 and accurate irrigation planning. This research was conducted for
six months in the Aliabad region of Jiroft city in a greenhouse in order to of investigating the difference between
calculated ET0 using on 1- real-time data received from the agricultural meteorograph inside the greenhouse, 2real-time data of the nearest non-agricultural meteorological station, and 3- long-term meteorological data of the
region. The calculated ET0 during the period was 342.7, 508.6, and 636.4 mm, respectively. The results showed
a difference between meteorological data in terms of temperature, humidity, and wind speed inside the
greenhouse and the nearest meteorological station or long-term data of the region. The amount of calculated ET 0
inside the greenhouse was reduced due to the decrease in wind speed, solar radiation, and the increase in daily
relative humidity.

Keywords: Devices agricultural meteorology, Jiroft, Real time climatic data, Reference evapotranspiration,
Water productivity
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