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 چکیده 

داری  شود، در حالی که فرآیند تعرق اثر معنی در آب موجود در سطح خاک و تخلیه در بخار خروجی می  H2δ و O18δتبخیر باعث غنی شدن  

(  IMBموازنه جرم ایزوتوپ )  ، دو روش ایزوتوپیشود، اثر ایزوتوپی تبخیر از تعرق متفاوت باشد.  ندارد. این امر سبب می  H2δو    O18δبر تفکیک  

اند. در مقایسه با کیلینگ پالت، موازنه جرم ایزوتوپ یک تکنیک ساده برای تخمین برای تفکیک تبخیر و تعرق توسعه یافته و کیلینگ پالت 

اک برای یک دوره  با این حال نتیجه آن تنها یک تخمین متوسط زمانی از تبخیر خ ،شار متوسط زمانی تبخیر و تعرق در شرایط مزرعه است

 جرم  موازنه  روش از استفاده با برای گندم زمستانه در منطقه شرق اصفهان )رودشت( کاشت تاریخ تنظیم مطالعه این از باشد. هدفمعین می

منطقه در ابتدای در صورتی که زمان کاشت گندم زمستانه در این    داد  نشان  مطالعه  بود. این   هوایی   و  آب  تغییرات   اثرات  به  توجه  با  ایزوتوپ

 دلیل   به  احتماالً  امر   این  دهد. را افزایش می  گندم   ماه نوامبر باشد، در مقایسه با زمان کاشت در ماه اکتبر یا دسامبر عملکرد بیولوژیک و دانه

 . گذاردمی تأثیر دانه عملکرد و بیولوژیکی عملکرد نتیجه  در و تعرق  میزان بر  که هبود محصول بهتر  پوششتاج 

 .، زمان کاشتتبخیر، تبخیر و تعرق، موازنه جرم ایزوتوپ ها:کلید واژه
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Abstract  
Evaporation (E) causes enrichment of δ18O and δ2H in the near surface soil water and depletion in the emitted vapour, while 

transpiration (T) does not cause significant fractionation of δ18O and δ2H. This makes the isotopic signatures of evaporation 

and transpiration different. Two isotopic methods to separate E and T have been developed, including isotope mass balance 

(IMB) and Keeling Plot. Compared to Keeling Plot, IMB is relatively simple technique for assessing time-averaged fluxes of 

E and T under field condition. However, its result is only a time-averaged estimation of soil evaporation for a given period 

within the entire crop. The objective of this study was adjusting planting date for winter wheat by isotope mass balance method 

due to the effects of climate change in the east of Isfahan (Rudasht). The study showed that winter wheat obtained higher 

biomass and grain yield in Rudasht when planted in early November than that in October or December. This was likely due 

to the better crop canopy cover that affects the rate of transpiration and consequently biological yield and grain yield 

accumulation. 
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 مقدمه    .1

باشد.  های آبیاری یا بارندگی ضروری میبرآورد میزان تبخیر مستقیم از خاک و تعرق از گیاه برای درک واکنش تولید محصول به ورودی

های مدیریت بر حداقل رساندن از دست رفتن باشد که در تولید موثر نیست. استراتژیآبی میتبخیر مستقیم از خاک به معنی از دست دادن  

رود آب آبیاری و یا آب باران تا آنجا که ممکن آب بصورت تبخیر به نفع تولید از طریق استفاده در تعرق تمرکز دارند. در کشاورزی انتظار می

رگیرد. هر نوع از دست دادن آب از خاک که به طور مستقیم مربوط به رشد محصول نباشد،  برای تولید زیست توده محصول مورد استفاده قرا

(، زهکشی و رواناب، باید کاهش یابد. از دست دادن آب از خاک به هوا )تبخیر( از طریق یک تغییر فاز، یک فرآیند طبیعی Eمانند تبخیر )

باشد. با این حال،  دادن آب به شکل گازی است، در شرایط مزرعه قابل تمایز نمی  ( که فرآیند دیگر از دستTاست و به راحتی از تعرق گیاه )

 . [2-1] های زراعی ابتدا باید تبخیر از تعرق تفکیک شودبه منظور بررسی اثر شیوه

مایع به بخار، تغییر دیگری نیز تبخیر و تعرق، اثر ایزوتوپی متفاوتی بر مولکول آب دارند. در فرآیند تبخیر از سطح خاک در زمان تغییر فاز از 

ایزوتوپدر آب مایع رخ می انرژی تبخیر در میان  H2و    O18های  دهد: تفکیک  انتشار و  تفاوت خیلی کوچکی که در سرعت  به  با توجه   .

O16های  مولکول
2H1  ،O16H1H2  ،O16

2H2  ،O18
2H1  ،O18H1H2    وO18

2H2  باشد، میزان غنی شدن  میO18    وH2    در آب مایع باقی مانده و

بخار ساطع شده در فرآیند تبخیر متفاوت است و به اصطالح تفکیک ایزوتوپی رخ داده است. در نتیجه فرآیند تبخیر از خاک هم محتوی آب 

زنه و کوتیکول دهد. در مقابل، در فرآیند تعرق که به معنی از دست دادن آب از طریق روخاک و هم ترکیب ایزوتوپی آب خاک را تغییر می

افتد. بنابراین، تحت شرایط عمومی،  کند و در بیشتر موارد این اتفاق میهای آب خاک را در شرایط ماندگار تفکیک نمیباشد، ایزوتوپمی

ه است. جا شده در اثر تعرق، مشابه شار ورودی و یا آب ساقه است که از آب خاک حاصل شدترکیب ایزوتوپی شار خروجی، یا همان بخار جابه

   .[4-3]این تفاوت در تفکیک ایزوتوپی بین تبخیر و تعرق اساس روش ایزوتوپی تفکیک تبخیر از تعرق است 

( و کیلینگ پالت. در مقایسه با کیلینگ IMBاند، موازنه جرم ایزوتوپ )به طور کلی، دو روش ایزوتوپی برای تفکیک تبخیر و تعرق توسعه یافته

 . [ 6-5]پالت، موازنه جرم ایزوتوپ یک تکنیک ساده برای تخمین شار متوسط زمانی تبخیر و تعرق در شرایط مزرعه است 

ی آب است. در هاباشد، زیرا بر پایه تعادل جرمی مقدار )جرم( و ایزوتوپموازنه جرم ایزوتوپی یک روش ساده برای تفکیک تبخیر از تعرق می

های آزمایشی در مزرعه استفاده شود، چرا که ترکیب ایزوتوپی بخار آب که کار دشواری  تواند برای طرحباشد و میضمن، در عمل نیز ساده می 

باشد  معین می شود. با این حال، نتیجه آن تنها یک تخمین متوسط زمانی از تبخیر خاک برای یک دوره  گیری نمیباشد اندازهدر مزرعه می

[1] . 

با استفاده از موازنه جرم    2012تا    2007های  تفکیک اجزای تبخیر و تعرق در گندم زمستانه و ذرت بهاره طی تحقیقی در چین طی سال

 ( در سطح خاک جهت به حداقل رساندن تلفات تبخیر خاک در آبیاری filmingایزوتوپی صورت گرفت. در این مطالعه مقایسه مالچ و پوشش )

درصد از کل    22شیاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سهم تبخیر از خاک در آبیاری شیاری با پوشش در گندم زمستانه حدود  

در مراکش، یک مطالعه با استفاده از کیلینگ پالت در اواخر بهار در گندم زمستانه تحت آبیاری غرقابی  .  است  تبخیر و تعرق را شامل شده

نتایج را تائید کرد  نیز    AquaCropسازی با مدل  شبیهدرصد از تبخیر و تعرق کل را شامل شده است.    32نشان داد که تبخیر از خاک حدود  

[2] . 

 روش کار   .2

تکرار و در چهار سال زراعی در منطقه رودشت واقع در   3های خرد شده در  های کامل تصادفی بصورت کرتبلوکلب طرح  اای در قمطالعه

های فرعی ارقام گندم پارسی، بم، ارگ، روشن و افق تخلیه مجاز رطوبتی و کرت  %75و    55،  35های اصلی  شرق اصفهان اجراء شد. کرت

فصل رشد استفاده    بندی تیمارهای آبیاری درگیری رطوبت حجمی خاک و تعیین زمانبرای اندازهمتر  در این تحقیق از دستگاه نوترون  .بودند

 شد.  
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،  3-1،  1-0عمق    8های خاک از  نمونه  97-96و    95-94،  94-93،  93-92های زراعی  جهت تعیین نسبت تبخیر به تبخیر و تعرق در سال

تهیه   5و مرحله آبستنی  4، ساقه رفتن3زنی، پنجه2زنیهای جوانهخاک در زمانمتری  سانتی  50-25و    25-15،  15-10،  10-7،  7-5،  5-3

 شد.  

از نمونه از یک سیستم عصارهبرای استخراج آب  ایزوتوپی  از بلوکهای خاک جهت مطالعات  های حرارتی، حمام سرد، یک گیری متشکل 

ی آب آبیاری، بارندگی و  هانسبت ایزوتوپی در نمونه ورد استفاده شده ور و دماسنج الکترونیکی برای کنترل دمای حمام سکننده غوطهخنک

 تعیین گردید. ( Picarro L1134-i)سنج لیزری توسط دستگاه طیف  های خاکعصاره

( که 1باشند )شکل  ( در یک دوره معین در حال تعادل میH2و  O18برای یک خاک مشخص با عمق خاص، مقدار و ترکیب ایزوتوپی آب )

 توان آن را به صورت زیر بیان کرد:می

 

 تعادل جرمی آب: 

(1)                                                               sQ – tQ – eQ – u+ Q r+ Q i= Q t1W – t2W 

 تعادل ترکیب ایزوتوپی آب: 

(2)                                     sδsQ – tδtQ – eδeQ – uδu+ Q rδr+ Q iδi= Q t1(Wδ) – t2(Wδ) 

 

 
 

 ( جهت تفکیک تبخیر از تعرق IMBشمایی از مبانی و اصول روش موازنه جرم ایزوتوپی ) .1شکل 

 
2 Emergence 
3 Tillering 
4 Stem Elongation 
5 Booting Stage 



 
 
 
 
 

4 
 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

W مقدار آب خاک در یک عمق مشخص : 

Q  مقدار آب داده شده یا خارج شده از خاک : 

δ( ترکیب ایزوتوپی آب :O18δ یا H2δ ،)‰ 

1t  2وt  دوره مورد نظر: زمان شروع و زمان پایان 

iآب آبیاری : 

r آب بارندگی : 

u جریان رو به باالی آب خاک : 

e تبخیر : 

tتعرق : 

s نفوذ عمقی : 

 گیرینتیجه .3

  با (  منطقه  در  غالب  کشت)  آبی   گندم  کشت  زمان  بهترین  که  داد  نشان  منطقه   این  در  تعرق   از  تبخیر  تفکیک  و  ایهسته   تکنیک  از  استفاده

  دیگر  عبارت  به.  (1)جدول    باشدمی  ماه )اوایل نوامبر(  آبان  20-10  زمانی   فاصله  در(  دما  افزایش  و  بارندگی   کاهش)  اقلیمی  تغییرات  به  توجه

 محصول   عملکرد افزایش  باالترین   ،(E/ET)  تعرق   و  تبخیر  به  تبخیر  نسبت  کاهش   بدلیل   شود،   کشت  زمانی  فاصله این  در   گندم  که  صورتی  در

  و   بیولوژیکی  عملکرد  نتیجه  در   و   تعرق   میزان  بر   که  بوده  محصول  بهتر  تاج پوشش  دلیل  به  احتماالً   این امر.  (2)جدول    داشت  خواهیمرا  

 .گذاردمی تأثیر دانه عملکرد
 

 نسبت تبخیر به تبخیر و تعرق در گندم زمستانه در منطقه رودشت اصفهان  . 1جدول 

 کل مرحله آبستنی  ساقه رفتن زنیپنجه زنیجوانه E/ET زمان کاشت سال زراعی 

 92آذر  20 92-93
E/ET 

 دوره زمانی
33 /0 

 92دی 16 -92دی  10
64 /0 

 92اسفند  13 -92اسفند 7
43 /0 

 93فرودین  11 -93فروردین  5
38 /0 

 93اردیبهشت  11 -93اردیبهشت  5
44 /0 

 93آبان  18 93-94
E/ET 

 دوره زمانی
37 /0 

 93آذر  4 -93آبان  28
45 /0 

 93بهمن  12 -93بهمن  6
30 /0 

 93اسفند  17 - 93اسفند  11
25 /0 

 94فروردین  15 -94فروردین  9
34 /0 

 94آذر  2 94-95
E/ET 

 دوره زمانی
37 /0 

 94آذر  17 -94آذر 11
48 /0 

 94بهمن  25 -94بهمن  19
34 /0 

 95فروردین  1 - 94اسفند  24
29 /0 

 95فروردین  28  -95فروردین  22
37 /0 

 96مهر  23 96-97
E/ET 

 دوره زمانی
43 /0 

 96آبان  8 -96آبان  2
45 /0 

 96بهمن  9 -96بهمن  3
33 /0 

 96اسفند 10 -96اسفند  4
27 /0 

 97فروردین  7 -97فروردین  1
37 /0 

 میانگین سه تیمار آبیاری است.  E/ETنسبت  •
 

 در منطقه رودشت اصفهان  های مختلف زراعیعملکرد گندم در سال. 2جدول  

 عملکرد دانه )تن در هکتار( عملکرد بیولوژیک )تن در هکتار(  زمان کاشت سال زراعی 

 5/ 1 13/ 8 92آذر  20 92-93
 8/ 3 19/ 4 93آبان  18 93-94
 7/ 5 17/ 6 94آذر  2 94-95
 6/ 3 16/ 7 96مهر  23 96-97

 میانگین سه تیمار آبیاری است. عملکردها •
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 تشکر و قدردانی .4
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