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نیـاز آبی برخـی از گونههای مورد اسـتفادهدر
جنگلکاری مناطق خشـک و نیمهخشـک
*

محمدهادی راد

چکیده
 بهویژه نیاز آبی یا،ب هدلیل بیتوجهی به نیازهای اکولوژیکی گونههای جنگلی در مناطق خشک و نیمهخشک
 اغلب طرحهای جنگلکاری در این مناطق از پایداری مطلوبی برخوردار نبوده و دستیابی،تبخیر و تعرق آنها
 نیاز آبی آنها افزایش یافته و در بسیاری، با افزایش سن گیاهان.به اهداف تعیین شده بهخوبی محقق نمیشود
یدهد که اغلب
  بررسیها نشان م.از موارد رقابت در بین پایهها برای تأمین نیاز رطوبتی تشدید میشود
گونههای جنگلی در این مناطق از تبخیر و تعرق پایینتری نسبت به تبخیر و تعرق بالقوه برخوردار بوده و
، فیزیولوژیک، آنها میتوانند با سازوکارهای مختلف مرفولوژیک.بهعبارتی دارای ضرایب گیاهی کمی هستند
 ضمن،بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی با تنش خشکی مقابله کنند یا از منابع آب در دسترس استفاده کرده
 برای اندازهگیری تبخیر و تعرق روزانه و محاسبه. کارایی مصرف آب را نیز بهبود بخشند،بهبود تابع تولید
ضریب گیاهی این گیاهان از روشهای مستقیم یا الیسیمتری و روشهای غیرمستقیم یا محاسباتی استفاده
 سنجد و چند گونه اکالیپتوس، پده، اسکنبیل، آتریپلکس، گز، در این مقاله نیاز آبی گیاهان تاغ.میشود
)E. floktoya وE. camaldulensis, E. microtheca, E. sarjentii, E. leucoxyloni, Eucalyptus saligna(
 در بین گونههای ذکر شده. مورد توجه قرار گرفته است،که ازطریق آزمایشهای الیسیمتری ب هدست آمده
. میلیمترکمتریننیازآبیروزانهرابهخوداختصاصدا دهاند2/2 میلیمتربیشترینواسکنبیلبا10 باE.camaldulensis
 ضریب گیاهی، جنگلکاری، تبخیر و تعرق، تابع تولید:واژههای کلیدی
Water requirement of some forest species used for afforestation in
arid and semi-arid regions
Abstract

M. H. Rad*

Due to the lack of attention to ecological needs of forest species in arid and semi-arid areas especially
the water requirement or evapotranspiration, the afforestation projects have no desirable sustainability
and achievement of the goals is not well obtained. As the age of the plants increases, their water
requirement increases and in many cases, the competition between the trees to provide the moisture
requirements is intensifies. Available studies indicate that most forest species in these areas have
lower evapotranspiration (ETc) as compared with potential evapotranspiration (ETp) and have little
crop coefficients (Kc). These species can deal with drought stress through various morphological,
physiological, biochemical, and ecophysiological mechanisms and or use available water resources to
improve the production function and water use efficiency. To measure the daily evapotranspiration and
calculate crop coefficient of these plants, direct or lysimetric methods and indirect or computational
methods are used. In this paper, the daily water requirement of Haloxyllon aphyllum, Tamarix aphylla,
Atriplex sp., Calligonum sp., Poulus euphratica, Elaeagnus angustifolia and several species of eucalyptus
(E. camaldulensis, E. microtheca, E. sarjentii, E. leucoxyloni, Eucalyptus saligna and E. floktoya) was
investigated. Among the species mentioned, Eucalyptus camaldulensis (10 mm) and Calligonum (2.2
mm) had the highest and lowest water requirement.
Keywords: Production function, evapotranspiration, afforestation, crop coefficient (Kc)
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بهــرهوری تعــرق از راهكارهــای دیگــر تحمــل و
مقدمه
ســازگاری بــه خشــكیدر گونههــای چوبــی اســت
اطــاع از مقـدار آب مورد
کــه گیــاه را قــ ادر میســازد باوجــود كمبــود
اســتفاده بهوســیله گیــاه یــا نیاز
آب ،ظرفیــت آبــی خــود را بــاال نگــه داشــته و
روزانــه آن بــرای تبخیــر و تعــرق
آن را ق ـ ادر ســازد تــا بــا حفــظ تورژســانس
( )ETبهعنــوان اجــزای ســازنده
ســلولی از اثــرات ثانویــه خشــكی دوری
برنامهریــزی آبیــاری یــا تأمیــن
گزینــد .نســبت باالی ریشــه به انـدام هوایی
نیــاز آبــی گیــاه اهمیــت خاصــی دارد.
و افزایــش نســبت ســطح ریشــه بــه ســطح
زیــرا میــزان تبخیــر و تعــرق و عملکــرد
بــرگدر گیاهــان ،ســازگاری بــه شــرایط
گیــاه دارای رابطــه خطــی اســت .اســتقرار
خشــک را بهبــود میبخشــد .براســاس
بلندمــدت و کارایــی مؤثــردر اهــداف
ایــن کارکردهــا بایــد گونههــای چوبــی
کاشــت گونههــای جنگلــی ،از اجــزای مهم
عملکــردی این گیاهان محســوب میشــود .مناســب را بــرای جنــگلکاریدر مناطــق
رابطــه بیــن عملکــرد و میــزان تبخیــر و خشــک و نیمهخشــک انتخــاب کــرد.
میــزان آب وارد شــده بــه منطقــه
تعــرق ،میتوانــد تابــع تولیــد تبخیــر و تعرق
ریشــه بهعنــوان مهمتریــن شــاخص
را بــرای گیــاه تعریــف کنــد (Al- Jamal et
رشــد و اســتقرار طوالنیم ـدت گیاهــان
 .)al., 2002بهعنــوان مثــال هنگامــی کــه
جنــگلکاری بــا ه ـدف ترســیب کربــن یــا در مناطــق خشــك و نیمهخشــك
مطــرح اســت .بــرای اســتقرار اولیــه
تلطیــف هــوا صــورت میگیــرد ،تابــع تولید
گونههــای چوبــی ضــروری اســت تــا
را بایــد براســاس توانایــی گونــهدر مق ـدار
از آبیاریهــای مکمــل اســتفاده کــرده و
ترســیب کربــن بـهازای مقـدار آب مصــرف
بــرای اســتقرار پایـدار آنهــا به نیازشــان
شــده تعریــف کــرد (Medrano et al.,
بــه آب توجــه شـده و برنامهریزی شــود.
 .)2015رطوبــت خــاک ،غلظــت نمکهــا،
برایناســاس میتــوان نیــاز آبــی روزانــه
مــواد غذایــی و تنشهــای ناشــی از حملــه
گونههــای مــورد اســتفادهدر جنگلکاری
آفــات و بیماریها بــر میزان تبخیــر و تعرق
را بــه دو بخــش مهم تقســیم کــرد .بخش
تأثیر گذاشــته و با وارد کردن تنش خشــکی
اول شــامل میــزان آب مصرفشـده بــرای
بــه گیــاه ،موجــب کاهــش عملکــرد و تغییر
اســتقرار اولیــه و بخــش دوم شــامل آب
در تابــع تولیــد آن خواهــد شــد .نتیجه تنش
مصرفشـده بــرای رشــد پایـدار و مؤثــر
بیــش از انـدازه آبدر گیــاه ،كاهــش تعرق
در کارکــرد تعریفشــده (برداشــت از
اســت كــه ب هدنبــال آندر جــذب CO2
طبیعــت یــا آبیاریهــای تکمیلی) اســت.
و ســنتز مــواد غذایــی محدودیــت ایجــاد
شـده و منجــر بــه كاهــش رشــد ،عملکــرد
تعییــن نیاز آبی (تبخیــر و تعرق)
گومیــر گیــاه خواهــد شــد
و افزایــش مر 
( .)Xu & Li, 2006گونههــای چوبــی و در پوشش گیاهی
منظــور از تعییــن تبخیــر و تعــرق ،برآورد
بهویــژه گونههــای بومــی مناطــق خشــک و
مقــدار آبــی اســت کــه بایــد بــه یــک
نیمهخشــک ،میتواننــددر شــرایط كمبــود
پوشــش گیاهــی داده شــود تــادر طــول
آب ،بقــای خــود را ازطریــقدریافــت مقدار
دوره رویــش صــرف تبخیــر و تعــرق
حداکثــری آب از قبیــل بهرهبــرداری مســتمر
کــرده و بــدون آنکــه بــا تنــش آبــی
از مخــزن مناســب آب بــا توســعه ریشــه یــا
مواجــه شــود رشــد خــود را تکمیــل و
بــه حداقــل رســاندن اتــاف آب بافتهــا
حداکثــر مق ـدار محصــول را تولیــد کنــد
ازطریــق تغییــردر ســاختار مرفولوژیکــی
(;Al- Jamal et al., 2002 ;Kirkam,
خــود (از قبیــل بســتن روزنههــا ،تغییــردر
 2005علیــزاده.)1383 ،
ســاختار ظاهــری بــرگ و ریــزش برگهــا)
عوامــل متعـددیدر تبخیــر و تعــرق
حفــظ کننــد .داشــتن ســلولهای كوچكتر،
دخالــت دارنــد کــه بــرآورد دقیــق
ســخت یــا قابــل انعطــاف بــودن دیــواره
آن را بــا مشــکل مواجــه میســازد.
ســلولی یــا تطابــق اســمزی ســلول و بهبــود

روشهایــی کــه بــرای تخمیــن تبخیــر و
تعــرق ب ـهکار بــرده میشــونددر دو گــروه
اصلــی قــرار میگیرنــد :روشهــای مســتقیم
یــا الیســیمتری و روشهــای غیرمســتقیم یا
محاســباتی.در روشهــای مســتقیم بخــش
کوچک و کنترلشـدهای از مزرعه با پوشــش

گو نهها ی
چوبـــی و بهویــژه
گونههای بومی مناطق خشک
و نیمهخشک ،میتوانند در شرایط
كمبود آب ،بقای خود را ازطریقدریافت
مقدار حداکثری آب از قبیل بهرهبرداری
مستمر از مخزن مناسب آب با توسعه ریشه
یا به حداقل رساندن اتالف آب بافتها
ازطریق تغییردر ساختار مرفولوژیکی
خود (از قبیل بستن روزنهها ،تغییر
در ساختار ظاهری برگ و ریزش
برگها) حفظ کنند.
گیاهــی مــورد نظــر را مجــزا کــرده و مقـدار
تبخیــر و تعــرق آن رادر یــک دوره زمانــی،
بهطــور مســتقیم اندازهگیــری میکننــد.
در روشهــای محاســباتی از عوامــل
مختلــف اقلیمــی و گیاهــی اســتفاده شـده و
از روی ارتبــاط آنهــا بــا تبخیــر و تعــرق و
معادلههایــی کــه پیشازایــن بــا روشهــای
مســتقیم ،واســنجی شــدهاند ،تبخیــر و
تعــرق تخمیــن زده میشــود.در روشهــای
غیرمســتقیم ،میــزان تبخیــر و تعــرق از رابطه
 1محاســبه میشــود (علیــزاده:)1383 ،
رابطه ETc=(Kc)*(ETo) :1
کــه  ETo ،ETCو  Kcبهترتیــب تبخیــر و
تعــرق گیــاه مــورد نظــر ،تبخیــر و تعــرق
بالقــوه (تبخیــر و تعــرق گیــاه مرجــع کــه
ممکــن اســت چمــن یــا یونجــهدر نظــر
گرفتــه شــود) و ضریــب گیاهــی اســت.
در فرمــول مذکــور  EToممکــن اســت
تبخیــر و تعــرق بالقــوه یــا تبخیــر و تعــرق
گیــاه مرجــع باشــد .روشهایــی کــه بــرای
محاســبه  EToپیشــنهاد شــده ،هرکــدام از
نظــر دا دههای مورد لــزوم نیازهــای متفاوتی
دارنــد کــه عمده آنهــادرجه حــرارت روزانه
یــا ماهانــه ،میــزان رطوبت نســبی ،ســرعت
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بــاد و ســاعات آفتابــی اســت.
پــس از آنكــه  EToبــا یكــی
از روشهــای مرســوم محاســبه
شــد ،الزم اســت بــرای هــر
دورهای کــه  EToمحاســبه شـده،
ضریــب گیاهــی نیــز محاســبه شــود و بــا
ضــرب کــردن آنهــادر یکدیگــر ETc ،را
محاســبه کــرد.
در روش مســتقیم یــا الیســیمتری کــه

( ،)Haloxylon aphyllumو پنج گونه اکالیپتوس
درختـی از الیسـیمترهای بـزرگ وزنـی و
(E. flocktoniae, Eucalyptus camaldulensis
زهکـشدار اسـتفاده شـد .این الیسـیمترها
)E. leucoxylon, E. sarjentii, E. microtheca
از ارتفـاع  170سـانتیمتر و قطـر 121
اسـتفاده شـد .شـکلهای  1تـا  4نمایـی از
سـا نتیمتر بر خـو ر دا ر هسـتند  .جنـس
سـایت تحقیقاتـی مذکـور و الیسـیمترهای
الیسـیمترها از آهـن گالوانیـزه بـوده و بدنه
مـورد اسـتفادهدر ایـن خصـوص را نشـان
آنهـا بهوسـیله فایبـرگالس و پشـم شیشـه
میدهنـد .در تعییـن نیـاز آبـی گونههـای

گونههای
تندر شد مثل گـز
شاهــی و اکالیپـــتوس
کا ما لدو لنسیس بهشدت
تحتتأثیر رطوبت موجوددر خاک
قرار گرفته ودرصورت رخداد تنش
خشکی ،سرعت رشد خود را بسیار
کاهش داده و از بهبود کارایی
مصرف آب باز میمانند.
معمولیتریــن روش تعییــن تبخیــر و تعرق
اســت ،براســاس اســتفاده از اصــل بیــان
جرمــیدر یــک حجم کنترلشـده از خاک
پایهگــذاری میشــود .براســاس ایــن
اصــل رابطــه  2را میتــوان بیــان داشــت:
رابطه ETc = I+P-LO-L :2
كــه  = ETcتبخیــر و تعرق گیــاه مورد نظر
(میلیمتــر) =I ،مقـدار آبیــاری (میلیمتر)،
 =Pمقــدار بارندگــی یــا بــارش مؤثــر
(میلیمتــر) =LO ،جریان آب زیرســطحی
خــارج شـده از الیســیمترها (میلیمتــر) و
 = Lمقـدار آبی اســت که برای آبشــویی
بــه خــاک وارد میشــود تــا شــوری خاک
افزایــش نیابــد (میلیمتر).

معرفی سایت تحقیقاتی آزمایشهای
ال یسیمتر ی ا یستگا ه تحقیقا ت
بیابانزدایی شهید صدوقی یزد

از سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری
ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد
(طــول جغرافیایــی 54 ° 11 َ 9 َ َ:و عــرض
جغرافیایــی )32 ° 4 َ 30 َ َ :بــرای تعییــن
نیــاز آبــی و مطالعــه روابــط آبــی تــاغ
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شکل  -1مطالعه روابط آبی سیاهتاغدر سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری
ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد

برای کاهش تبادالت حرارتی پوشـانده شد.
كـف الیسـیمترها از شـیب دو سـانتیمتری
برخـوردار بوده و آب اضافـی به لولهای كه
بـرای خـروج آبدرنظـر گرفته شـده بود،
منتهی شـد .بهمنظـور بهبود وضعیت زهکش
الیسـیمترها از ماسـه درشـت بهارتفـاع
 10سـانتیمتر و ماسـه ریـز بهارتفـاع 5
سـانتیمتردر کـف آنها اسـتفاده شـد .برای
تعییـن میزان تبخیر از سـطح خاک یک عدد
الیسـیمتر و برای اندازهگیری تبخیر و تعرق
گیـاه مرجع نیز یـک عدد الیسـیمتردرنظر
گرفته شـد.در مجاور الیسـیمترها تشـتک
تبخیـر کالس  Aبـرای اندازهگیـری تبخیـر
از سـطح آب آزاد نصب شـد .رطوبت خاک
در الیسـیمترها بهوسـیله توزین و همچنین
دسـتگاه  TDRاندازهگیـری شـد.
بــا هــدف اندازهگیــری رطوبــت،
وضعیــت فیزیکــی و شــیمیایی و وضعیــت
ریشــه در اعمــاق مختلــف خــاک،
دریچههایــی در بدنــه الیســیمترها در
اعمــاق  90 ،60 ،30و  120ســانتیمتری
نصــب شــد.

خشــکی اســتفاده میکننــد کــه افزایــش
ظرفیــت آب ،توســعه ریشــه و تغییــرات
مرفولوژیکــی بــرگ و ســاقهها ازجملــه
آنهــا اســت .گونههــای تندرشــد مثــل
گــز شــاهی و اکالیپتــوس کامالدولنســیس
بهشــدت تحتتأثیــر رطوبــت موجــوددر
خــاک قــرار گرفتــه ودرصــورت رخ ـداد

از پژوهشهــای الیســیمتری گونههــای
جنگلــی کــهدر ج ـدول  1آم ـده ،مــواردی
بهشــرح ذیــل مــورد توجــه اســت:
 همانگونــه کــه اشــاره شــد،در تعیینمیــزان تبخیر و تعرق پوشــش گیاهی ،بیشــتر
هـدف دســتیابی بــه مقـدار آب مــورد نیــاز
گیــاه اســت که بـدون تنــش خشــکی بتواند

نتایــج نیــاز آبــی برخــی گونههــای
جنگلی مناطق خشــک و نیمهخشــک
در شرایط الیسیمتری

بررســی نیــاز آبــی و روابــط آبــی گونههای
جنگلــی مناطــق خشــک و نیمهخشــک که
در شــرایط الیســیمتری انجــام شــد ،نشــان
میدهــد کــه اغلــب گونههــای جنگلــی
مســتعد بــرای کاشــتدر ایــن مناطــق ،از
تبخیــر و تعــرق کمتــری نســبت بــه تبخیــر
و تعــرق بالقــوه (گیــاه مرجــع) برخــوردار
هســتند (جـدول .)1
اگرچــه گونههــای معرفیشــده از
ســازوکارهای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا
خشــکی اســتفاده میکننــد ،بــا ایــن وجــود
دو عامــل تابــع تولید و کارایــی مصرف آب
در آنهــا بســیار متفــاوت اســت .گونههایــی
چــون تــاغ و اســکنبیل بهدلیــل مقاومــت
بســیار بــاالدر مواجــه بــا کمبــود رطوبــت
موجــوددر خاک ،توانایی زیــادیدر بهبود
کارایــی مصــرف آب دارنــد .ایــن گیاهان از
ســازوکارهای گســترده بــرای مقابله با تنش

شکل  -2نمایی از سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد

تنــش خشــکی ،ســرعت رشــد خــود را
بســیار کاهــش داده و از بهبــود کارایــی
مصــرف آب بــاز میماننــد (راد و همکاران،
 .)1388آنهــا بیشــترین تولیــد خــود را
زمانــی خواهنــد داشــت کــه دسترســی
بــه آب کافــی داشــته باشــند .بــه همیــن
دلیــل از ســازوکار توســعه ریشــه بــرای
دسترســی و برداشــت آب بیشــتر از منابــع
آبــی زیرزمینــی ،اســتفاده میکننــد (With
 .)et al., 2000شــکل  5وضعیــت توســعه
ریشــه اکالیپتــوس کامالدولنســیسدر عمــق
 140ســانتیمتری الیســیمتر رادر تیمــار
100درصــد ظرفیت زراعی نشــان میدهد.
در بهرهبــرداری از نتایــج حاصــل

حداکثــر عملکــرد را بههمــراه داشــته باشــد.
بــا ایــن شــرایط ،اعــدادی کــه بهعنــوان
نیــاز آبــی گونههــای جنگلــی و همچنیــن
ضرایــب گیاهــی اعــام میشــود بــا گیــاه
مرجــع ،مــورد مقایســه قــرار گرفتــه ودربر
گیرنـده پوشــش کامــل ســطح زمیــن از گیاه
یــا بهعبارتــی بــه حداقــل رســیدن تبخیــر
از ســطح خــاک اســت.
اگرچــه هــدف اصلــی از ایجــاد
جنگلهــای دستکاشــت در مناطــق
خشــک و نیمهخشــک ،عمدتــ ًا ایجــاد
فضــای ســبز و تثبیــت شــنهای روان یــا
کنتــرل ریزگردهــا اســت ،بــا ایــن وجــود
در صــورت فراهــم بــودن امــکان الزم
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بــرای تولیــد چــوب (وجــود منابع آب
نامتعــارف) ،میتــوان از گونههایــی
کــه دارای نیــاز آبــی بیشــتر بــوده و
بهعبارتــی تندرشــد هســتند ،اســتفاده
کــرد .برخــی از گونههــا ایــن توانایــی
را دارنــد کــه بــا برداشــت آب بیشــتر از
خــاک (بــا ســازوکارهای متنــوع) ،ســرعت
رشــد خــود را افزایــش چشــمگیری داده و
در م ـدت زمــان کوتاهــی ،چــوب مناســب
تولیــد کننــد .گونههایــی از اکالیپتــوس ،گــز
و پـده از بارزتریــن آنهــا اســت (جـدول .)1
 -بــا توســعه ســطح تاجپوشــش ،نیــاز

رساندن
آب بـه ریشـه گیاه
ا ز طر یـق آ بیا ر یهـا ی
زیرسطحی ،ضمن کاهش میزان
تبخیـر از سـطح خـاک ،ب هدلیل
توزیـع متعادل رطوبـتدر خاک
و سـهولت دسترسـی گیـاه بـه
آب،در اسـتقرار پایدار آن نیز
مؤثر اسـت.
آبــی گیــاه ب هدلیــل افزایــش میــزان تعــرق،
افزایــش خواهــد یافــت .بهعبارتــی گیاهــان
چوبــی کهدر شــرایط گــرم و خشــک بیابان
کشــت میشــوند ودر ابتــدا از پوشــش
تاجــی کمــی برخوردارنــد ،دارای تعــرق
کمــی نســبت بــه تبخیــر بــوده و آب مصرف
شــده بــرای اســتقرار آنهــا بهطــور کامــل
ازطریــق تبخیــر از ســطح خــاک خــارج
شـده و هـدر مـیرود .بــا افزایــش رشــد و
تقویــت تــاج پوشــش ،بهگونـهای کــه تمــام
ســطح خاک پوشــانده شــود ،مقـدار تبخیر از
ســطح خاک بــه کمتــر از 10درصــد کاهش
خواهد یافت (احســانی و همــکاران.)1391 ،
شــیوه کاشــت نهــال ،نــوع بافــت خــاک
و شــوری آب و خــاک از عوامــل مؤثــر
بــر تبخیــر از ســطح خــاک بــوده و میــزان
یدهنــد.
مصــرف آبدر آبیــاری را تغییــر م 
در ایــن مرحلــه توصیــه میشــود بــرای
کاهــش هدررفــت آب مصرفــی ازطریــق
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شکل  -3مطالعه نیاز آبی و روابط آبی اکالیپتوس ()Eucalyptus camaldulensisدر سایت تحقیقاتی
آزمایشهای الیسیمتری ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد

شدار سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری
شکل  -4نمایی از الیسیمتر وزنی زهک 
ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد

جدول  -1نیاز آبی و ضریب گیاهی ( )Kcبرخی از گونههای مناسب جنگلکاریدر مناطق خشک و نیمهخشک (راد و همکاران1396 ،؛ راد و همکاران1392 ،؛ راد و
همکاران1390 ،؛ راد و همکاران1388 ،؛ .)Xu et al., 1998 ;White et al., 2000 ; Dahm et al., 2002 ; Nagler et al., 2009

گونه

میانگین تبخیر
و تعرق روزانه
()mm

تاغ

()Haloxylon aphyllum

گز

()Tamarix aphylla

آتریپلکس

)(Atriplex sp.

اسکنبیل

)(Calligonum sp.

سنجد

)(Elaeagnus angustifolia

پده

2/4

4/0

2/5

2/2

4/5

تبخیر و تعرق میانگین ضریب
گیاهی ()Kc
ساالنه
()m3ha-1

6480

0/35

10800

0/58

6750

0/37

5940

0/32

12150

0/66

)(Eucalyptus camaldulensis

10

27000

1/5

)(E. microtheca

3/1

8370

0/45

)(E. leucoxylon

3/5

9450

0/52

)(E. sarjentii

3/4

9180

0/50

)(E. floktoya

3/2

8640

0/47

)(E. saligna

5/5

14850

0/81

اکالیپتوس

اکالیپتوس

اکالیپتوس

اکالیپتوس

30-50
3240-5400
40-60
2700-4050

4/6

اکالیپتوس

10-30
648-1944

12420

اکالیپتوس

تبخیر و تعرق ساالنه
)(m3ha-1

0/67

)(Poulus euphratica

سطح پوشش

()%

20-30
1188-1782
40-60
4860-7290
40-60
4968-7452

تراكم
(اصلهدر هكتار)

نیاز آبی ساالنه برای آبیاری
در مراحل اولیه استقرار بر
حسب تراکم کاشت
()m3ha-1

250-750

162-486

500-830

540-896

830-1200

560-810

830-1200

493-712

500-650

607-790

500-800

620-1000

50-70
13500-18900

500-800

1350-2200

30-50
2511-4185

500-650

418-544

30-50
2835-4725

500-800

472-760

40-60
3672-5508

500-650

459-596

30-50
2592-4320

40-60

500-800

432-700

500-800

742-1190
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تبخیــر از ســطح خــاک و توزیــع متعــادل
رطوبــتدر خــاک ،حتمــ ًا از شــیوههای
متــداول مثــل اســتفاده از مــواد پوشــاننده
ســطح خــاک یــا مالــچ ،بهــره گرفتــه شــود.
رســاندن آب بــه ریشــه گیــاه ازطریــق
آبیاریهــای زیرســطحی ،ضمــن کاهــش
میــزان تبخیــر از ســطح خــاک ،بهدلیــل
توزیــع متعــادل رطوبتدر خاک و ســهولت
دسترســی گیــاه بــه آب،در اســتقرار پایـدار
آن نیــز مؤثــر اســت .اســتفاده از مــوادی که
بتواننــد آب رادر اطــراف ریشــه ذخیــره و
از خــروج آن جلوگیــری کننــد نیــز بســیار
مؤثــر اســت.
شکل  -5توسعه ریشه Eucalyptus camaldulensisدر عمق  140سانتیمتری الیسیمتر برای برداشت آب
بیشتردر شرایط رطوبتی 100درصد ظرفیت زراعی

شکل -6درختچه تاغدر شرایط محیطی مناسب با رشد رویشی مطلوب (کارایی مناسبدر تثبیت شن)
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در برآورد آب مورد
نیاز گیاهاندر مراحل اولیه
اسـتقرار (بهوسـیله آبیـاری)،
حداکثـر 5درصد از سـطح عرصه
خیـس خواهـد شـد (كـه بـه نوع
گیـاه ،تراكـم کاشـت در واحـد
سـطح ،نوع خاک و نوع آبیاری
بستگی دارد).

 اطالعــاتدر دســترس ،مربــوط بــهنیــاز آبــی گونههــای گیاهــی ذکــر شــده
بــا پوشــش کامــل ســطح خــاک اســت.
درحالیكــه در عرصههــای بیابانــی
رســاندن پوشــش ســطح خــاک بــه 30
درصــد ،شــرایط مناســبی را نشــان داده
و اثــر کاهنــده مؤثــری بــر برخاســتن
ریزگردهــا یــا شــنهای روان از ســطح
عرصه خواهد داشــت (.)Marshall, 1971
لــذا میتــوان براســاس نیــاز و اینکــه چــه
ســطحی از خــاک قــرار اســت از پوشــش
گیاهــی برخــوردار شــود ،اعـداد و ضرایب
ارائهشـده را اصــاح کــرد .بهعنــوان مثــال
نیــاز آبــی تاغ ،بــرای پوشــش کامل ســطح
زمیــن ،معــادل  6هــزار و  480متــر مکعب
بــا میانگیــن تبخیــر و تعــرق روزانــه 2/4
میلیمتر اســت کــه اگر 30درصد از ســطح
خــاک بــا کشــت ایــن گیــاه پوشــش یابــد،

نیــاز آبــی یــا تبخیــر و تعــرق آن ســاالنه
 1944متــر مکعــب خواهــد بــود (ج ـدول
 .)1ایــندر شــرایطی اســت کــه گیــاه بدون
تنــش بتوانــد به رشــد خــود ادامــه داده و از
کارایــی مطلــوبدر تثبیــت شــن برخوردار
باشــد .شــکل  6نمونـهای از یــکدرختچــه
شــاداب تــاغ رادر عرصههــای بیابانــی یزد
نشــان میدهــد.
در بــرآورد آب مــورد نیــاز گیاهــاندر مراحــل اولیــه اســتقرار (بهوســیله
آبیــاری) ،حداکثــر 5درصــد از ســطح
عرصــه خیــس خواهــد شــد (كــه بــه نــوع
گیــاه ،تراكــم کاشــتدر واحــد ســطح ،نوع
خــاک و نــوع آبیــاری بســتگی دارد) .لــذا
نیــاز آبــی ذکــر ش ـده بــرای ایــن مرحلــه
را کــه عمدتــ ًا تبخیــر میشــود ،حداكثــر
معــادل 5درصــد از نیــاز آبــی واقعــی گیــاه
مدنظــر قــرار میدهیــم .بهعنــوان مثــال
اگــر قــرار اســت  250اصلــه تــاغدر هکتار
کشــت شــود و بــرای هــر نهــال چالــهای
بهابعــاد  1×1متــر اختصــاص یابــد ،فقــط
2/5درصــد از عرصــهدر هــر بــار آبیاری،
خیــس خواهــد شــد .بهاســتناد جــدول 1
ایــن مق ـدار ســاالنه  162متــر مکعــبدر
هکتــار اســت کــه بــا توجــه بــه تراکــم
کشــت ،بـهازای هــر اصلــه نهــال نیاز اســت
ســاالنه  648لیتر آبدر اختیــار قرار گیرد.
درصــورت اســتفاده از مالچهــا یا هرروشــی کــه میــزان تبخیــر را کاهــش دهــد،
میتــوان میــزان صرفهجویــیدر مصــرف
آب را از میزان آب برآورد شـده کســر کرد.
در مناطــق خشــک ودر شــرایطی که ســطح
خــاک بـدون پوشــش باشــد ،تقریبـ ًا تمامی
آب وارد شـده بــه خــاک ازطریــق تبخیر از
دســترس خــارج شـده و هـدر مـیرود .بــا
توســعه ســطح تــاج پوشــش ،میــزان تبخیــر
کاهــش یافتــه و میــزان تعــرق افزایــش
مییابــد (احســانی و همــکاران.)1391 ،
 بهدلیــل اینکــه خــاک عرصههــایبیابانــی عمومــ ًا از شــوری اولیــه باالیــی
برخــوردار اســت ،آبیاریهــا (بهویــژهدر
شــرایطی کــه شــوری آب کمتــر از شــوری
اولیــه خــاك باشــد) میتوانــد بــا حــل
کــردن نمــک موجــوددر خــاک ســطحی،

منجــر بــه تجمــع نمــکدر پیرامــون ریشــه
ودر افقهــای رویــی خــاک ش ـده (ب هدلیــل
تبخیــر شــدید ســطح خــاک) و خســارت
ش ـدیدی را بــه گیاهــان تــازه کاشــته ش ـده
وارد کنــد .بنابرایــن بایــد کســر آبشــویی
بهویــژهدر آبیاریهــای اولیــه ،مدنظــر قــرار
گرفتــه و آب مــازاد بــر نیــاز تبخیــر و تعــرق
بهعنــوان ضریــب آبشــویی ،تأمیــن شــود.
در ایــن خصــوص ضمــن تأکیــد بــر انجــام
آزمایشهــای آب و خاک ،بر محاســبه کســر
آبشــویی و لحــاظ آندر آبیاریهــای اولیه
تأکیــد میشــود.در ایــن رابطــه نیــز اســتفاده
از مالچهــا میتوانــد تاحــدودی ب هدلیــل
کاهــش تبخیــر ،ایــن مشــکل را رفــع و گیــاه
را بــا شــرایط جدیــد ســازگار کنــد.در
شــرایطی کــه شــوری خــاک دارای وضعیتــی
غیرطبیعــی باشــد (در شــوریهای خیلــی
بــاال) ،اســتفاده از گونههــای شورزیســت یــا
مقاوم به شــوری مثــل تــاغ ،آتریپلکس و گز
مناســب بــوده و ایــن امــر به کاهــش مصرف
آب بــرای اســتقرار اولیــه کمــک میکنــد.
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