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  راههاي كاهش تبخير و تعرق از سطح خاك و گياه

  
  3فرزانه نوبخت و 2اورنگ خادمي ،1نظر رضايي راد

  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي دانشگاه تهران -1
  دانشجوي دكتري باغباني دانشگاه تهران -2

  دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه تهران-3
  

  چكيده 
تبخيـر از سـطح خـاك بخـش     . شك بخش قابل توجهي از بارندگي بر اثر تبخير تلف مي شـود در نواحي خشك و نيمه خ

عمده اي از بيالن آب بوده و به ويژه در نواحي خشك، اراضي باير و ديمزارها مي توان آن را عمده تـرين جـزء در بـيالن آب    
رصـد از كـل آبـي كـه ريشـه ي گياهـان       توان اينچنين گفت كه فقط يـك د از لحاظ تلف شدن آب از طريق تعرق مي. دانست

درصد بقيه به صورت بخـار آب از گيـاه خـارج و وارد     99جذب مي كند، براي مصرف در سلول هاي گياه استفاده مي شود و 
اگر راه عملي براي كاهش اين مقدار تعرق يافت شود، نياز آبي، به خصـوص  . جو مي شود كه اين فرآيند تعرق ناميده مي شود

بدين منظور اقدام به اين تحقيق جهت ارائه روشهايي براي كـاهش تبخيـر و تعـرق    . شك تا حد زيادي كم مي شوددر مناطق خ
عدم خاكورزي، استفاده از مـالچ هـاي نفتـي، مـالچ هـاي كاغـذ و       : گرديد كه روشهاي كاهش تبخير از سطح خاك عبارتند از
تـوان  هاي كاهش تعرق از سطح گياه را مـي همچنين روش. وپالسپالستيك، مالچ هاي التكس، قير يا روغن و استفاده از هيدر

از قبيل نابود كردن گياهان ريشه بلند، توليد واريته هايي كه تعرق كمتري دارند، كاشـتن گياهـان در محـيط سـر بسـته، كـاهش       
ميايي بـراي كـاهش تعـرق    جريان هوا بر روي گياهان، كندن برگ هايي كه در توليد محصول تاثير ندارند و استفاده از مواد شي

  .نام برد
 .تبخير، تعرق، خاك، گياه، خشك و نيمه خشك :كلمات كليدي

 
  مقدمه

آّب به عنوان مظهر زندگي، مهمترين چيزي است كه در طبيعت وجود داشته و همواره فكر بشر را به خود مشغول كرده 
به . ر ايران بر اثر تبخير از دسترس خارج مي شوداي از منابع آّب بويژه در مناطق گرم و خشك نظير كشوبخش عمده. است

  . منظور جلوگيري از تبخير و كاهش منابع آّب مي توان تمهيداتي را به كار بست
تبخير از سطح خاك، به ويژه در نواحي خشك و نيمه خشك، نقش مهمي در چرخه آب در طبيعت دارد در اين مناطق 

گردد مقدار آب تبخير شده بستگي به تبخير از سطح خاك به جو بر مي بخش عمده آبي كه وارد خاك مي شود از طريق
___________________________________________________________________________ 
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در نواحي خشك و نيمه خشك بخش قابل توجهي از بارندگي بر اثر . ويژگي هاي خاك و شرايط اقليمي محيط نيز دارد
ي باير و تبخير از سطح خاك بخش عمده اي از بيالن آب بوده و به ويژه در نواحي خشك، اراض. تبخير تلف مي شود

  .ديمزارها مي توان آن را عمده ترين جزء در بيالن آب دانست
توان اينچنين گفت كه فقط يك درصد از كل آبي كه ريشه ي گياهان جذب از لحاظ تلف شدن آب از طريق تعرق مي

و وارد جو مي  درصد بقيه به صورت بخار آب از گياه خارج 99مي كند، براي مصرف در سلول هاي گياه استفاده مي شود و 
اگر راه عملي براي كاهش اين مقدار تعرق يافت شود، نياز آبي، به خصوص در . شود كه اين فرآيند تعرق ناميده مي شود
  .مناطق خشك تا حد زيادي كم مي شود

 در تحقيقي با عنوان اثر مالچهاي نفتي بر روي تبخير از يك خاك لخت نتيجه گرفتند كه) 1368(موسوي و سپاسخواه 
گيري از تبخير و با مطالعه راههاي جلو) 1368(مقدس زاده كزماني . هاي نفتي تأثير بسزايي بر روي كاهش تبخير دارندمالچ

استفاده بهينه از آبهاي موجود در مناطق خشك، بخصوص بمنظور چگونگي كاهش تبخير از سطوح مزارع و مراتع، پيشنهادي 
يز روش هايي با اضافه كردن مواد شيميايي به آب به منظور كاهش تبخير مورد بررسي ن) 1368(شتابي . بدين منظور ارائه كرد

  .قرار داد
  

  مواد و روش ها
  روشهاي كاهش تبخير از سطح خاك-1

بعضي از موانعي كه براي كاهش تبخير از سطح خاك به كار مي روند، از مواد غير متخلخل مانند كاغذ، قير، التكس، 
ميلي متر  5-25يك يا ورقه هاي نازك آهني ساخته مي شوند، اما اليه هاي مواد متخلخل به ضخامت روغن، اليه هاي پالست

- با اين وجود در زير روشهاي جلوگيري از تبخير از سطح خاك ذكر مي. ممكن است تبخير را به مقدار زيادي كاهش دهند

  .شود
  

  عدم خاكورزي 
بقاياي گياهي سال قبل است، زيرا باقيمانده هاي گياهي و زمين سفت  ها كاشت گياه به طور مستقيم بر روييكي از روش

 Minimum(اين عمل را حداقل شخم . بهتر از خاك نرمي كه پس از شخم باقي مي ماند، رطوبت را در خود نگه مي دارد

tillage  (روش علف هاي هرز چون زمين شخم نمي خورد تا موجب مدفون شدن علف هاي هرز شود، در نتيجه به اين . گويند
مزاحمت به وجود مي آورند كه بايد با علف كش ها به وسيله ي كارگر و نه با روشي كه سطح خاك را به هم بزند، آنها را از 

  .بين برد
بيشترين . باقيمانده هاي گياهي از قبيل كاه و كلش كه بر روي سطح خاك پاشيده مي شوند، از تبخير جلوگيري مي كنند

  .ميلي متر ضخامت اوليه اتفاق مي افتد 5اي باقيمانده هاي گياهي پخش شده در سطح خاك در كاهش تبخير بر
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  مالچ هاي نفتي
ميلي متري از مالچ هاي نفتي زياد مي  5-10نفوذ آب به داخل خاك و حفظ رطوبت خاك حتي با افزودن يك اليه ي 

  .ي شونداين مالچ ها موجب كاهش فرسايش خاك به وسيله ي باد و آب م. شود
  

  مالچ هاي كاغذ و پالستيك
مالچ هاي كاغذ و پالستيك  پلي اتلين امروزه به مقدار وسيعي براي كنترل علف هاي هرز، افزايش درجه حرارت خاك، 

در آزمايشي در نتيجه ي پوشاندن خاك با يك اليه مالچ . تسريع جوانه زدن و رشد گياهان مورد استفاده قرار مي گرند
 .ايسه با خاكي كه مالچ نداشت، محصول ذرت آبياري شده به واحد تبخير و تعرق يافته دو برابر شدپالستيك در مق

  
  مالچ هاي التكس، قير يا روغن

و ) يا ايجاد رواناب(التكس، قير و روغن در موقعيت هاي كويري خاص براي توليد رطوبت خاك، تجمع آب باران 
اين مالچ ها براي تثبيت رويش گياهي روي تپه هاي شني . هان آزمايش شده اندجلوگيري از روان شدن به منظور استقرار گيا

اين مواد حرارت را كه بسيار زياد است در خود نگه . در كشورهايي چون ليبي، هند و استراليا مورد استفاده قرار گرفته اند
ات زياد درجه حرارت روزانه در امان مي داشته و در شب كه هواي كوير سرد است، پس مي دهند و در نتيجه گياهان از تغيير

همچنين مالچ هايي كه درجه . از مزاياي استفاده از مالچ، حفظ رطوبت خاك و كاهش فرسايش در اثر آب و باد است. مانند
حرارت خاك را زياد مي كنند، موجب تسريع جوانه زدن و رشد گياه در نقاطي كه درجه حرارت در موقع كشت پايين است، 

  .اما از محدوديت هاي استفاده از مالچ، هزينه ي باالي آن است. دمي شون
  

  استفاده از هيدروپالس
برابر حجم اوليه اش،  50هيدروپالس يا ماده ي ذخيره كننده آب ماده اي است آلي، مصنوعي و كريستاله كه قادر است تا 

و طوالني تر شدن فاصله آبياري به در نتيجه مصرف آن در كشاورزي سبب صرفه جويي در مصرف آب . آب جذب كند
بدين . اين ماده همانند اسفنج ، آب را در خود نگه داشته و به تدريج در اختيار گياه قرارمي دهد. برابر مي شود 6تا  4ميزان 

  .وسيله مانع از اشباع محيط ريشه و بالطبع پوسيدگي آن مي شود
صورت ژل در مي آيد، سپس به صورت قطره قطره به آن  هيدروپالس ابتدا در داخل خاك قدري آب جذب كرده و به

-در اين حالت است كه رطوبت قابل استفاده مي. برابر حجم اوليه برسد 500افزون شده تا كريستال هاي آن متورم شده و به 

ندگي با مصرف هيدروپالس در سطح خاك، ميزان تبخير به يك سوم حالت عادي كاهش يافته و آب هاي حاصل از بار. شود
بلكه به وسيله ي ژل هيدروپالس ذخيره شده و در اختيار گياه . و آبياري به اليه ي زيرين فرونشست نكرده و به هدر نمي رود

  .قرار مي گيرد
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در بارندگي هاي شديد، رواناب سطحي به كندي بر روي اراضي جريان يافته و حصول چنين فرآيندي سبب جلوگيري از 
با استفاده از اين ماده مصرف اب به حدود . خاك هاي فقير از مواد آلي و پوشش گياهي مي شودفرسايش خاك، به ويژه در 

هيدروپالس موجب تهويه ي متعادل خاك و توسعه ي رشد ريشه هاي مي شود، به طوري كه . درصد معمول مي رسد 20
ضمناً . ده ي مضر يا سمي براي گياه نيستهيدروپالس در بردارنده ي هيچ گونه ما. برابر مي رساند 4سرعت رشد را به حدود 

مقدار هيدروپالسي كه در كاربرد آن در مناطق بياباني و خاك هاي ماسه اي توصيه . سال است 5دوام اثر آن در خاك حدود 
  . كيلوگرم در هكتار است 200گرم در متر مربع يا  20مي شود، حداكثر 

  
  روش هاي كاهش تعرق از سطح گياه-2

  :توان به طرق زير كاهش دادگياهان را ميتعرق از سطح 
در ناحيه نيمه خشك غرب آمريكا تخمين زده شده كه فريتوفيت هايي ):فريتوفيت ها(نابود كردن گياهان ريشه بلند  -1

اين گياهان اغلب ريشه هايي . ميليون همكتار متر مكعب آب را تلف مي كنند 25ميليون هكتار را مي پوشانند، ساليانه  6كه 
  دارند كه تا سطح آب زير زميني و عمق زياد نفوذ مي كنند

  .توليد واريته هايي كه تعرق كمتري دارند به كمك روش هاي بيوتكنولوژي و ژنتيكي -2
كاشتن گياهان در محيط سر بسته، به طوري كه بتوان آب تعرق شده را جمع آوري و مجدداً از آن استفاده كرد و يا  -3

  .باال مي رود، مقدار تعرق كم مي شود چون رطوبت نسبي محيط
  .كاهش جريان هوا بر روي گياهان، براي مثال با كاشتن گياهان بلند تر در بين رديف ها به عنوان بادشكن -4
براي مثال در آفتابگردان ) Defoliants(كندن برگ هايي كه در توليد محصول تاثير ندارند با استفاده از مواد برگ ريز  -5

  .هاي پاييني توليد دانه سهم موثري ندارندوجود برگ 
 1-4بيشتر مواد ضد تعرق . درصد تعرق را كم مي كنند 40استفاده از مواد شيميايي براي كاهش تعرق، مواد ضد تعرق  -6

  .هفته دوام دارند، اگرچه دوام چندين ماه هم مشاهده شده است
  :مواد شيمايي ضد تعرق به روش هاي زير عمل مي كنند

 كيل اليه ي منعكس كننده ي نور كه در نتيجه ي مقدار جذب انرژي خورشيد به وسيله ي برگ كم شده و برگ تش
  .خنك تر مي شود

 برگ ها را مي توان با اليه هايي شفاف مواد مختلفي كه مانع خروج آب مي : مواد تشكيل دهنده ي اليه در سطح برگ
الكل ستيل، سيلكون ها، موم، التكس و : مواد به كار رفته عبارتند از . شوند، پوشاند تا مقدار آب خارج شده كم شود

پالستيك كه تا حدودي تعرق را كم مي كنند، اما دانشمندان در پي يافتن موادي هستند كه براي گياهان و حيوانات  سمي 
را به مقدار زيادي عبور دهند تا را بهتر عبور دهند به طوري كه متابولسم گياهي كند نشود، امواج نوري  Co2و  O2نباشند و 
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فتوسنتز بيشتر شود، به اندازه ي كافي قابليت انعطاف داشته باشند كه برگ ها بتوانند حركت كنند و يا سطح آنها توسعه يابد، 
  .در مقابل نور، ميكروارگانيسم ها و صدمات فيزيكي مقاوم بوده و همچنين از نظر اقتصادي نيز با صرفه باشند

 
 

  بحث نتايج و
بطور خالصه، كاهش تبخير از سطح خاك با عدم خاكورزي، استفاده از مالچ هاي نفتي، مالچ هاي كاغذ و پالستيك، 

همچنين نابود كردن گياهان ريشه بلند، توليد واريته . باشدمالچ هاي التكس، قير يا روغن و استفاده از هيدروپالس مؤثر مي
ان در محيط سر بسته، كاهش جريان هوا بر روي گياهان، كندن برگ هايي كه در هايي كه تعرق كمتري دارند، كاشتن گياه

هاي كاهش تعرق از سطح گياه توانند از روشتوليد محصول تاثير ندارند و استفاده از مواد شيميايي براي كاهش تعرق مي
 .باشند

هاي سطح خاك و گياه با استفاده از روشتوان نتيجه گرفت كه كاهش تبخير و تعرق از با توجه به مطالب گفته شده مي 
ها بصورت عملي اجرا شود تا مزايا و معايب هر يك از باشد ولي بايست هر يك از روشعملي و علمي مذكور امكان پذير مي

  . آنها روشن گردد تا در نهايت با آگاهي كامل اقدام نمود
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Abstract 

In dry and semi-dry land the considerable part of rainfall is wasted by evaporation. Evaporation from 
soil surface is the major part of water balance and especially in dry areas and wild land it could be know 
as a major component of water balance. According to waste water through transpiration it can say that 
only one percent of total water, that uptake by plant roots was use in plant cells and remained 99 percent 
export from plant as a vapor and enter to atmosphere that this phenomenon called transpiration. If 
practical way can be found for reduction of this value transpiration, water requirements reduce 
particularly in dry regions. So in this investigation we attempted to provide ways to reduction of 
transportation that methods for reduced evaporation from soil surface include: non tillage, the use of oil 
mulch, paper and plastic mulch, latex mulch, tar and oil and the use of hydrvplas. The methods for 
reduced evaporation from plant included destroy long rooted plants, producing varieties that have lower 
transpiration, plant the plant in closed chambers, reducing air flow on the plant, remove the leaf that have 
not effect on the yield production and the use of chemical substance for transportation reduction. 
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