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Abstract 
The loss of water from reservoirs in the country, especially in the central and southeast regions, 

due to the dry climate and high temperatures are significant, causing stress on water resources. 

There is a need to reduce the amount of evaporation from the surface of the reservoirs in order to 

conserve the country's usable water resources of the. In the present study, the effectiveness of 

Palma dactylifera L. mats with two coverage levels of 50 and 100% as evaporation reducion 

coatings- has been studied. To examine the performance of the mentioned methods on reducing 

water losses, Colorado evaporation pans were used at the Semnan University. The effectiveness 

of the mentioned coatings was studied with three replicates and in comparison, with the control 

for 30 days in different seasons of 2018, using the comparison means method. Based on the results 

of average comparison test using Duncan's method, the 50% and 100% coatings showed a 

significant 1% difference with the control in terms of evaporation and water temperature. Results 

indicate in spring, pans covered with 50% and 100% mats reduced evaporation by 9% and 70%, 

respectively, and by 0 and 72%. in summer. In autumn, it showed a decrease in evaporation of 

39% and 72%, and in winter, and a decrease in evaporation of 38% and 78% compared to the 

control. In general, palm mat Palma dactylifera L. with 100% coverage has shown the best 

performance on the surfaces of Colorado evaporation pans. Results show that in arid lands and 

desert regions, palm mat covering are expected to reduce evaporation from water reservoirs and 

basins. 
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 ( براي کاهش تبخير آب در مناطق خشک.Palma dactylifera Lگيري از حصيرگياه خرما )هبهر

 3یموسو فرهاد دیس ،،*2یزدانی محمدرضا ،1هوشمندزاده فاطمه

 .رانیا سمنان، ،سمنان دانشگاه کویرشناسی، دانشکده بیابان، کنترل و مدیریت دکتری دانشجوی. 1

 .رانیا سمنان، ،سمنان دانشگاه کویرشناسی، دانشکدة ،دانشیار. 2

 .رانیا سمنان، ،سمنان دانشگاه عمران، مهندسی دانشکدة ،استاد. 3

 m_yazdani@semnan.ac.irنویسندة مسئول: * 

 08/07/1401تاریخ پذیرش:          02/04/1401تاریخ دریافت: 

 چکيده
 نیبنابراقابل توجه است.  اد،یز یخشک و دما میاقل لیدلبه ،یو جنوب شرق یمناطق مرکز ژهیبه و کشور، در مخازنرفت آب از  هدر

 ریحص کارآیی حاضر، پژوهش درکاسته شود. آبی  مخازن سطح از ریتبخ قدارم باید منابع آب قابل استفاده کشوربرای حفاظت از 

 ریتبخ یهاتشتسطح از  ریتبخ ةکاهند یهاپوشش عنوانبه %100 و %50با دو سطح پوشش  (.Palma dactylifera L)  خرماگیاه 

 درروز  30با شاهد به مدت  سهینامبرده با سه تکرار و در مقا یهاپوشش کارآیی. قرارگرفت یررسمورد ب سمنان دانشگاه درکلرادو 

 سهیمقا آزمون جینتا طبق. بر شدیبررس هانیانگیم سهیمقا روش از استفاده با ،یشمس 1400 و 1398 یهاسال مختلف یهافصل

 %1در سطح  یداریبا شاهد اختالف معن آب یو دما ریبه لحاظ تبخ %100 و %50 یهاپوشش دانکن، روش به هاداده نیانگیم

 فصل در ،%70و %9 بیترتبه %100 و %50با پوشش  یهاتشت ریتبخ ،بهار فصل درکه  دادنشانپژوهش حاضر  یهاافتهی. داشتند

 ،یکل طور به. دادند نشانکاهش  شاهد به نسبت %78 و %3و در فصل زمستان  %72و  %39  زییپافصل  در ،%72صفر و  تابستان

 از حاصل یهاافتهی. با توجه به داد نشان را عملکرد نیبهتر کلرادو ریتبخ یهاتشت سطوح در %100 پوشش با خرماگیاه  ریحص

 کاربرد خرما ریحص پوشش آب، یاستخرها و مخازناز  ریکاهش تبخ برای ،یابانیب و خشک مناطق در رودیانتظار م ،پژوهش حاضر

 .باشد داشته

 آب حفاظت ؛یکیزیف روش کلرادو؛ ریتبخ تشت ؛یآب سطحمنابع واژگان کليدي: 

 

 

http://www.isadmc.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.22034/jdmal.2022.556387.1389
mailto:m_yazdani@semnan.ac.ir


 96تا  81 صفحات، 1401پاييز ، سوم شمارهسال دهم، ، بيابان مديريت نشريه 83

 

 

 

 مقدمه ◼

 قرن یهاچالش نیبزرگتر و نیمهمتر از یکی آب کمبود

 کشورآب  ریذخا از %94به  کی(. امروزه نزد15) است ندهیآ

 تیریو مد کنترل(. 26) شودیمصرف م یدر بخش کشاورز

در کشور  ارزش با ریذخا نیا از یکم تفظاحممنابع آب و 

 یهایخشکسال وقوع با کهخشک  و گرم یبا آب و هوا ،ما

 از باشد،یماز منابع آب مواجه  یعیو تلفات بخش وس عیوس

 یةاز حاش ریبه غ ران،یا در(. 9) است برخوردار یخاص تیاهم

-بهاست.  شتریب یاز نرخ بارندگ ریتبخ قدارم خزر، یایدر

. شودیم ریتبخ نیبه زم دنیپس از رس بارش از %72 بیتقر

 و است %57مقدار حدود  نیا ،یجهان بُعد در کهیحالدر 

 یهامیاقلدر  ژهیوبهتعرق، و  ریبودن تبخ ة زیاددهندنشان

 (. 23) است خشک،مهیخشک و ن

 یمتنوع یهاروش مخازن، آب ریتبخ از یریجلوگ یبرا

 ،یکیزیف یهاروش ها،روش نیاجمله  ازوجود دارند که 

(. 31 ،24) باشندیم ریکاهش تبخ ییایمیش و کیولوژیب

 ماندن ییتوانا که ییهااز مواد و پوشش ،یکیزیف روش در

به منظور   کنند،ینم آلوده را آب و دارند را آب سطح در

 قطعات استفاده از .(22) شودیمآب استفاده  ریکنترل تبخ

 آب سطح در تبخیر جلوگیری از تلفات برای یونولیت

 نشان نتایج گرفت، قرار استفاده مورد کشاورزی استخرهای

  آب، سطح %90 پوشش با تشت از تبخیر مقدار که داد

 (.22) داشت %6/51 کاهش پوشش بدون تشت به نسبت

 حاصل که فومتاالت شناور فیزیکی پوشش ایمطالعه در

 بطری با شده پر هایقالب در استیرنپلی صنعتی تزریق

 مجاور در تحقیقاتی هایحوضچه روی و طراحی بود دلستر

بیشینه و کمینه  شد، داده قرار سرچشمه مس رسوبگیر سد

 (.2) شد برآورد %89 و %33/91 ترتیب روش به این کارآیی

 روزنه چند و روزنه تک شامل توپ نوع سه بررسی

 بررسی برای پروپیلن جنس از ریز هایتوپ و اتیلنیپلی

 ماه 1 مدت به سرچشمه مس آبی منابع از تبخیر کاهش

 %65 ترتیب به هاتوپ این که داد نشان نتایج انجام شد و

 هاییپوشش (.4) دادند کاهش را تبخیر %8/38 و 7/51%،

 و آلومینیوم روکش با استیرنپلی استیرن، پلی جنس از

 در مخزن سه برای تبخیر کاهشمنظور به کربناتپلی

 هر و شد استفاده اصفهان صنعتی دانشگاه آموزشی مزرعه

  کاهش موجب %6/85 و %5/76 ،%83 ترتیببه ماده سه

است شایان ذکر  بود توجهی قابل مقدار که شدند تبخیر

 پوشش را عملکرد بهترین های مورد بررسیکه، از بین روش

 از استفاده تحقیقی، درهمچنین  (.19) داشت استیرنپلی

 قرار استفاده مورد تبخیر کاهش منظوربه یونوبتن پوشش

 مذکورپوشش شناور  کارآیینشان داد که  نتایج و گرفت

 در استایرن پلی های ورقه عملکرد (.3) بود %1/89 تقریبا

 هایافتهو  قرار گرفته است ارزیابیمورد نیز  تبخیر کاهش

 تبخیر کاهش در مناسبی عملکرد ماده این که داد نشان

 کاهش %44را حدود  یرتوانستند تبخ هاالیه این و دارد

  (.13) دهند

 از جمله دیگر موارد مورد بررسی بر کاهش تبخیر

به  بودند که به دو سفید و سیاه اتیلنپلی هایپوشش

های این استفاده شدند و یافته  یه،و دو ال یهصورت تک ال

برای  یرتبخ کاهش میزان تبخیر پژوهش نیز حاکی از

در (. 7) بود %83و  %75 یببه ترتهای مذکور روش

 از استفاده با مخازن سطح از تبخیر کاهش جهتپژوهشی 

 آزمایشی، استخر دو در و شد تهیه پوششی نخل درخت

 که پوشیده شد %50بطور  دیگری و کامل صورت به یکی

استفاده از (. 6)  %23 و %63 با برابر کاهشی ترتیبهب نتایج

 کاهش برای ایسایه پوشش عنوان به نخل برگ و ساقه

مورد در  آب سازیذخیره کارآیی بهبود منظور به تبخیر

 الیه یک پوششی. مورد آزمایش قرار گرفت A تشت کالس

 ماده این که داد نشان A کالس تشت روی بر دوالیه و

در  (.8) دهد کاهش را تبخیر %57 الی %47 تواندمی

 مخازن در معلق سایه – هایپارچه پوشش اثرات یقیتحق

 نتایج. گرفت قرار بررسی مورد دوسال مدت به کشاورزی

 زیاد نفوذپذیری با حفاظت تبخیر، کاهش بر عالوه داد نشان

 %90 سازیذخیره اجازة که است یافته افزایش پوشش

 کاهش آب، کیفیت افزایش و موجب دهدمی را بارندگی

 شده ذخیره آب شوری کاهش و غبار و گرد و هاجلبک رشد

با  اتیلنیپلی هایسطل پوشش همچنین (.21) شودمی

 شد و استفاده تبخیر از جلوگیری چگالی مختلف برای

 تبخیر زمان اتیلن،پلی تراکم کاهش با که داد نشان نتیجه

 یابدمی کاهش تبخیر میزان و دما نتیجه در و یافته افزایش

 کارآیی با 3km/m800 دانسیته با هاییاتیلنپلی کهطوریبه



 84  ... براي (.Palma dactylifera L)خرما  حصيرگياهگيري از بهره

 

 

(. در 1) داشت پی در را تبخیر کاهش مقدار بیشترین 57%

 اتیلنپلی جنس از نوشیدنی هایبطری از استفاده یشیآزما

 کاهش و بررسی خاک با شده پر و خالی شکل دو به

 تأثیری بطری شدن پر. شد مشاهده %40 با برابر تبخیری

-از جمله دیگر روش(. 29) نداشت تبخیر کاهش مقدار بر

 به خرما برگ شطرنجی و ساده پوشش های مورد بررسی

نشان  جینتا و گرفت قرار استفاده مورد تبخیر کاهش منظور

 و %76 زانیبه م یریکاهش تبخ ،یداد که پوشش شطرنج

 را %24 یال 20 زانیبه م یریپوشش ساده، کاهش تبخ

 در شناور هایدیسک از استفاده با .(10) دهندیم

 تبخیر کاهش اگرچه که شد گزارش خورشیدی استخرهای

 اما است طبیعی مخازن از کمتر خورشیدی استخرهای در

 بر ها،حوضچه این در خورشیدی ذخیره از ناشی فواید

(. 30) کندمی غلبه آب ذخیره و جوییصرفه از ناشی مزایای

 ورقه و رنگ چند توپ سیاه، توپ سفید، توپ های پوشش

 A کالس تبخیر تشت روی بر جلبک حضور در فوم های

 یجقرار گرفتند نتا یمورد بررس  به مدت سه هفته در مصر

 موجب %96تا  %27مذکور از  هاینشاد داد که پوشش

 بهترین عنوان به سفید توپ پوشش و شدند تبخیر کاهش

 (.20) شد معرفی پوشش

 آب، کمبود مشکل به توجه با شد، بیان که همانطور

 منابع سطح از آب زیاد هدررفت و زیاد تبخیر کم، بارندگی

 از کشور آبی منابع از زیادی حجم ساالنه آب مخازن و

 انجامهای پژوهش این بر عالوه. شودمی خارج دسترس

 است الزم لذا باشد،می محدود تبخیر کاهش ةزمین در شده

 صرفه به مقرون بومی سازگار و مناسب نوین هایروش

 مناطق عمده اینکه به توجه اب. گیرند قرار بررسی مورد

 دارد، قرار خشک و گرم اقلیمی ناحیه در سمنان استان

 سطحی مخازن و سطحی هایآب از آب هدررفت میزان

 یهاروششناخت  لذا،. باالست بسیار تبخیر صورتبه

استفاده در  برای آب، ریتبخ قدارکاهش م یمناسب برا

نگهداشت آب  قدارمبه منظور باال بردن  ییاجرا یهابخش

 کمک تواندمی واست  یضرورآب  یدر مخازن و استخرها

 یفیو ک یکم تیریو مد یبرداربهره ،یزیربرنامه در یانیشا

 .نمایدمنابع  نیا

استفاده از  ریتأث یحاضر، بررس پژوهش انجام از هدف

بر ( .Palma dactylifera L) خرماگیاه  ریحصپوشش 

 تشت گیری ازبهره با مخازن باز سطح آ ریکاهش تبخ

 طوربه دتوانمی و ندارد زیاد هزینه که روشی عنوانبه تبخیر

 حاصل نتایج همچنین و کرد گیریاندازه را تبخیر مستقیم

 مخازن دریاچه، سطوح از تبخیر به تعمیم قابل آن از

 یبرا لذا.  است یو تعرق در کشاورز یرو تبخ ایذخیره

 نیا خشک،و  گرمبار در کشور در یک منطقه  نینخست

 ارزیابی انجام شد.

 

 مواد و روش ◼

 مطالعه مورد منطقه

 یمهندسدانشکده  شمال بخشانجام پژوهش،  محل

که   باشدیم سمنان شهر در واقعدانشگاه سمنان  عمران

 و شرقی طول 53° 26'معادل  ییایدر مختصات جغراف

 ایاز سطح در m 1149 در ارتفاع و شمالی عرض 35° 36'

 نیانگیم یدارا .  شهر سمنان(1واقع شده است )شکل 

 C 17°ساالنه دمای نیانگیو م mm140 یبارندگ ساالنه

 (.22) است

 

 پژوهش روش

 نیو نو یکاربرد روشاز  استفادهحاضر با هدف  پژوهش

 استخرها ژهیوبه آب مخازناز  آب ریکاهش تبخ یبرادر کشور 

 انجام 1398-1400 یهاسال یط در یآب کشاورز مخازن و

و  زییفصل پا در هاگیریاندازهذکر است که  انی. شاشد

 در و رفتیصورت پذ 1400بهار و تابستان  و 1398زمستان 

از  یکرونا و مشکالت ناش یماریب وعیش لیبدل 1399سال 

 شامل استفاده مورد پوشش. نشد انجام یریگاندازه آن

سطح  با (.Palma dactylifera L) خرما گیاه یرهایحص

 (.2بود )شکل   %100 و %50 مخزنپوشش 

 مدفون تشت ،یتجرب ریتبخ یهاتشت انواع از یکی

 آن ارتفاع از cm 5 و فرورفته نیزم داخل که باشدیم کلرادو

 تا cm 5 ارتفاع تا توانیم و است رونیب نیزم سطح از

cm5/7 حاضر، پژوهش در. کرد پر آب از را تشت یلبه ریز 

 ،m46/0 × 92/0 × 92/0   ابعاد با کلرادو تشت عدد 9 از

 (. 13) شد استفاده زه،یگالوان ورق جنس از
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 یاماهواره ریدر تصو شیمحدوده انجام آزما – ب

 )مأخذ: نگارندگان(  8لندست  

 
 سیستم مختصات جغرافیاییانجام آزمایش در  محدوده – الف

  شیآزما محلکلرادو در  يهاتشت يهافیرد: ب شهرسمنان شیآزما انجام موقعيت محل. الف: 1 شکل
 
 

 
 %100 ریحص پوشش با ریتبخ تشت به مربوط ریتصو -الف 

 
 %50 ریبا پوشش حص ریمربوط به تشت تبخ ریتصو -ب 

 مخزن %100 و %50 هايبا پوشش پژوهش اینمورد استفاده در  يخرما رياز حص يریتصاو. 2 شکل

 

محل  بهکلرادو  ریتبخ یهاتشت ،یسازآماده از بعد

 دانشگاهعمران  یدانشکده مهندس یشمال ضلع در شیآزما

 نیزم در و ندانتقال داده شد باز، یفضا کی در سمنان،

تشت  شاملبا سه تکرار  قیتحق یمارهایت. افتندی استقرار

پوشش  و آب سطح %50 شپوش ،پوششبدون به شاهد و 

 بودند.  خرما ریحص با آب سطح 100%

 یریگاندازهدر چهار دوره  هاتشت از روزانه ریتبخقدار م

 فصلدر  آذر، 2تا  آبان 3 خیتار از 1398 زییپا فصلشد: در 

بهار  فصل دراسفند،  21 تابهمن  22 خیتار از 1398 زمستان

خرداد و در فصل  19تا  بهشتیارد 20 خیتار از 1400

 .(1)جدول  ماه ریت 31 تا رماهیت 1 خیتار از 1400تابستان 

 ضلع در یگذاربا عالمت آبسطح  از ریتبخ یریگاندازه

 زییپا یهافصلدر  صبح 9:30 زماندر  ها،تشت تمام یشمال

 انجامبهار و تابستان  یهافصلدر  صبح 10:30و زمستان و 

 نیکترینزد زا ،شده ریمقدار آب تبخکردن اضافه  برای. گرفت

هر روز  که ینحو به ؛استفاده شد شیآزما محل به آبمنبع 

 انجام ریتبخ یهاتشت نروز بعد در اصطالح صفر شد یبرا

 یدارا شیآزما برای شده داده سفارش یرهایحص. شدمی

با استفاده از  زیآب ن یدما همچنین. ندبود کسانیتراکم 

. شدیم یریگاندازه ریتبخ خوانشبا  زمانهم یدماسنج الکل

 انجام کرونا یپاندم لیدل به 1399 سال در ریتبخ یریگاندازه

 قبل یرهایحص با 1400 سال در شیآزما کار ادامه و نشد
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 بودند شده ینگهدار مناسب طیشرا تحت شگاهیآزما در که

 لیآب از قب یفیک هایویژگی شیآزما انی. در پاشد انجام

PH  وEc شد گیریاندازه. 

 

 نتایج ◼

  زیيدر فصل پا ريکاهش تبخ بر ريحص يهاپوشش کارآیی

 یرهاغیمتاستاندارد  اریو انحراف مع نیانگیم ریمقاد

  زییپا یزمان ةدر باز مختلف یمارهایتآب در  یو دما ریتبخ

 (.3و  2)جداول  است شده ارائه قسمت نیادر  1398

شاهد و پوشش  یریگاندازه یهانمونه در ریتبخ رامقد

 ریتأث دهندةو نشان متفاوت است %100 و %50 ریحص

 اساس بر. است ریکاهش تبخبر  ریمثبت استفاده از حص

 قدارم نظر از مختلف یهاپوشش نیب پراش، نسبت آمارة

 وجود یداریمعن اختالف %99 احتمال سطح در ریتبخ

  (.3جدول) دارد

 1398-1400مختلف  يهافصلو دما در  ريتبخ يريگاندازه يبندزمان. 1جدول

 ساعت خیتار فصل

 9:30 1398 آذر و آبان زییپا

 9:30 1398 اسفند و بهمن زمستان

 10:30 1400 خرداد و اردیبهشت بهار

 10:30 1400 تیر تابستان

  
 1398 زیيپا فصل در آب يدما و ريتبخ يهاآماره. 2 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم ريمتغ ماريت

 40/2 76/3 ریتبخ شاهد

 17/3 3/13 دما شاهد

 77/1 33/2 ریتبخ %50 پوشش

 16/3 26/13 دما %50 پوشش

 65/1 25/1 ریتبخ %100 پوشش

 15/3 03/14 دما %100 پوشش

 
 1398 زیيپا درفصل ريتبخ راتييتغ هیسو کی تجزیه واریانس. 3 جدول

 يداریمعن مربعات نيانگيم Fةآمار يآزاد درجه مربعات مجموع راتييتغ منابع ماريت

 

 شاهد

 00/0 53/17 60/203 29 4/508 گروه نیب

  09/0  60 17/5 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 6/513 کل

 

 پوشش با تشت

50% 

 00/0 24/8 28/164 29 91/277 گروه نیب

  06/0  60 50/3 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 41/281 کل

 

 پوشش با تشت

100% 

 00/0 58/9 35/141 29 1/239 گروه نیب

  06/0  60 93/3 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 6/242 کل
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 خرما یرهایحص پوشش ریتأث نیانگیم سهیمقا جینتا

Palma dactylifera L.  100 و %50با دو سطح پوشش% 

مقدار  نیشترینشان داد که مخزن شاهد ب ریتبخ زانیبر م

 یهاکه تشتیدر حال ،است داشته هاتشت نیرا در ب ریتبخ

کمتر و  ریتبخ ر،یحص پوشش %50شده با  دهیپوش

مقدار تلفات  نیکمتر ریشده با حص دهیپوش کامالً یهاتشت

با دو سطح  گروه بین مربعات میانگین .داشتند را ریتبخ

 با که باشدمی 58/9و  24/8برابر با  %100و  %50پوشش 

ترتیب به Fمقدار  گروه، داخل مربعات میانگین به توجه

 بنابراینبدست آمده است.  35/141 و 28/164برابر با 

 داخل تغییرات به نسبت گروهتغییرات بین  گفت توانمی

متوسط  ریمقاد نمودار در. است بیشتر %50 پوشش در گروه

شاهد و  یهاتشت در شده ادی زمان مدت در ریتبخ روزانه

نشان داده  3 شکل در ریحص %100 و %50شده با  دهیپوش

 به نسبت روزانه ریتبخ زانیم ،شاهد ماریشده است، در ت

 نشان را یامالحظه قابل شیافزا  ریحص یهاپوشش

 (.3)شکل  دهدیم

 مختلف یمارهایت در هاتشت آب سطح به کینزد یدما

 کینزد یدما دهدیم نشان را 1398 زییپا فصل اواسط در

 بیشتردر  ریحص باشده  دهیپوش %100 ماریبه سطح آب در ت

 (.   4)شکل مارهاستیت دیگراز  شتریروزها ب

 

 
 1398 زیيپا فصل درمختلف  يمارهايتدر  ريتبخ ميانگين روزانة. 3 شکل

 

 
 1398 زیيپا فصل در مختلف يمارهايتآب  يدمايانگين . م4 شکل
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 در فصل زمستان ريکاهش تبخ بر ريحص يهاپوشش کارآیی

 یاستاندارد متغیرها اریو انحراف مع نیانگیم رامقد

 یمختلف در بازه زمان یمارهایآب در ت یو دما ریتبخ

 شده داده ( نشان5و4های )جدول در 1398 زمستان اواسط

 .است

 پوشش و شاهد یریگاندازه یهانمونه در ریتبخ مقدار

مثبت  ریامر تأث نیمتفاوت است. ا %100 و %50ریحص

 بر. دهدینشان م ریرا در کاهش تبخ ریاستفاده از حص

 نظر از مختلف یهاپوشش نیب پراش، نسبت ریمقاد اساس

 یداریمعن اختالف %99 احتمال سطح در ریتبخ زانیم

 (.5وجود دارد )جدول 

 برخرما  ریحص یهاپوشش ریتأث نیانگیم سهیمقا جینتا

مخزن   یمورد بررس یبازه زمان در که داد نشان ریتبخ قدارم

در  داشته، هاتشت نیرا در ب ریمقدار تبخ نیشتریشاهد ب

 نیکمتر ریحص %100با  شده دهیپوش یهاکه تشت یحال

از  ریتبخ ری. مقاددادند نشان ریتبخ تلفات در را مقدار

 را یتوجه قابل کاهش زین ریحص با هاتشت %50پوشش 

 ریمقاد نمودار. داد نشان شاهد به نسبت ریتبخ زانیم در

شاهد  یهاتشت در شده ادی زمان مدت در ریتبخ متوسط

خرما نشان داده شده  ریحص %100 و %50شده با  دهیو پوش

 ریتبخ قدارم ،شاهد ماریدر ت که است ذکر به الزماست. 

قابل  شیافزا %100 و %50 ریحص یهانسبت به پوشش

 (. 5)شکل  دارد یامالحظه

 در و ستین ادیز مختلف یمارهایت در آب یدما تفاوت

 (. 6)شکل است گرادسانتی درجه دو تا کی حد
 

 در فصل بهار ريکاهش تبخ بر ريحص يهاپوشش کارآیی

ی استاندارد متغیرها اریمعو انحراف نیانگیم ریمقاد

 یمختلف در بازه زمان یمارهایتآب در  یو دما ریتبخ زانیم

 (.6)جدول  است شده آورده 1400بهار  فصل
 

 1398 زمستاندر  فصل  آب يدما و ريتبخ يها. آماره4 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم ريمتغ ماريت

 94/1 27/1 (mm)  تبخیر شاهد تشت

 7/8 33/2 ( C°) دما شاهد تشت

 24/1 97/0 (mm) تبخیر %50 پوشش با تشت

 09/8 46/2 ( C°) دما %50 پوشش با تشت

 36/0 63/0 (mm) تبخیر %100 پوشش با تشت

 41/8 09/2 ( C°) دما %100 پوشش با تشت

 
 1398فصل زمستان  در ريتبخ راتييتغ هیسو کی تجزیه واریانس. 5 جدول

 يداریمعن مربعات نيانگيم F آماره يآزاد درجه مربعات مجموع راتييتغ منابع ماريت

 

 شاهد

 00/0 61/4 78/30 29 91/133 گروه نیب

  15/0  60 9 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 92/141 کل

 

 پوشش با تشت

50% 

 00/0 08/1 2/16 29 4/31 گروه نیب

  07/0  60 4 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 4/35 کل

 

 پوشش با تشت

100% 

 00/0 68/2 55/23 29 78/77 گروه نیب

  11/0  60 83/6 گروه داخل

    0 0 خطا

    89 51/84 کل
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 1398مختلف در فصل زمستان  يمارهايتاز  ريتبخ زاني. متوسط م5 شکل

  

 

 
 1398فصل زمستان  در مختلف يمارهايتآب  ي. متوسط دما6 شکل

 
 1400 بهار فصل  در آب يدما و تشت از ريتبخ يهاآماره. 6 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم متغير ماريت

 68/8 98/3 (mm) ریتبخ شاهد

 93/22 70/1 ( C°) دما شاهد

 75/7 02/4 (mm) ریتبخ %50 پوشش

 26/25 69/2 ( C°) دما %50 پوشش

 21/2 54/1 (mm) ریتبخ %100 پوشش

 58/23 01/2 ( C°) دما %100 پوشش
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شاهد و  یمارهایت هایاز تشت آب ریتبخار مقد

 دهندةو نشان متفاوت است %100و  %50 یریحصپوشش

. استکلرادو  ریتشت تبخ از ریکاهش تبخ رب ریحص ریتأث

 یهاپوشش نیب ،دما و تبخیر پراش نسبت دارمقپایة  بر

وجود  یداریاختالف معن %99 مختلف در سطح احتمال

 (. 7دارد )جدول 

 بر ریحص یهاپوشش ریتأث یهانیانگیم سهیمقا پایة بر

 ریتبخ مقدار نیشتریب شاهد مخزن تشت، از ریتبخ قدارم

 دهیپوش یهاتشت که یحال در داشته هاتشت نیب در را

مقدار تلفات  نیخرما کمتر ریحص %100 ماریشده با ت

 هاتشت %50 پوشش از ریتبخ ریمقاد. دادند نشان را ریتبخ

را نسبت به شاهد نشان داد. نمودار  یکاهش زین ریحص با

ی هاشده در تشت ادیدر مدت زمان  ریمتوسط تبخ ریمقاد

 نشان خرما ریحص %100 و %50شده با  دهیشاهد و پوش

 ریتبخ زانیم شود،یم مشاهده که همانطور. است شده داده

 %100 و %50 ریحص یهاپوشش به نسبتشاهد  ماریت از

 (.7)شکل  دهدیمرا نشان  یتوجهقابل  شیافزا

 
 1400 بهار فصل در ريتبخ راتييتغ هیسو کی تجزیه واریانس. 7 جدول

 يداریمعن ربعاتم نيانگيم f آماره يآزاد درجه مربعات مجموع راتييتغ منابع ماريت

 

 شاهد

 00/0 74/6 25/19 30 15/1447 گروه نیب

  35/0  62 16/22 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 99/1504 کل

 

 %50 پوشش

 00/0 13/49 19/86 30 50/1500 گروه نیب

  57/0  62 50/35 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 87/1536 کل

 

 %100 پوشش

 00/0 58/9 3/27 30 66/203 گروه نیب

  35/0  62 16/22 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 83/225 کل
 

 

 
 1400 بهار فصل درمختلف  يمارهاياز ت ريتبخ زاني. نمودار متوسط م7 شکل
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و در  یستن یادمختلف ز یمارهایدر ت آب دمای تفاوت

کدام  ینکها یص. تشخباشدمی گرادسانتیدو درجه  یکیحد 

-اندازه عمق در رامقدار دما  بیشتریندر مجموع  یمارت

 چون رسدیمشکل به نظر م یدارد کم cm  5/7گیری

 یاما به طور کل است متفاوت تیمارها در آب سطح شرایط

مختلف و شاهد  یمارهایت ینبه لحاظ دما ب یتفاوت چندان

 (. 8مشاهده نشد )شکل

 

 تابستاندر فصل  ريکاهش تبخ بر ريحص هايپوشش کارآیی

 یمتغیرها استاندارد اریمع انحراف و نیانگیم ریمقاد

 یمختلف در بازه زمان یهاگروه در آب یدما و ریتبخ

 (.9 و 8 اولآورده شده است )جد 1400 تابستان

در  شده یریگاندازه یهانمونه در دما و ریتبخ ریمقاد

 امر نیا. است متفاوت ریحص پوشش و شاهد یمارهایت

 نشان ریتبخ کاهش در را ریحص از استفاده مثبت ریتأث

 یهاپوشش نیب پراش، نسبت ریمقاد اساس بر. دهدیم

 اختالف %99 احتمال سطح در ریتبخ زانیم نظر از مختلف

 (. 9وجود دارد )جدول  یداریمعن

 یهاپوشش ریتأث نیانگیم سهیمقا از حاصل یهاافتهی

در  ریتبخ زانیبر م .Palma dactylifera L خرما ریحص

مقدار  نیشتریفصل تابستان نشان داد که مخزن شاهد ب

 یهاتشت که یحال در داشته هاتشت نیرا در ب ریتبخ

مقدار را  نیخرما کمتر ریحص %100 ماریشده با ت دهیپوش

 (.9نشان دادند )جدول  ریدر تلفات تبخ

 

 
 1400 بهار فصل درمختلف  يمارهايتآب  ي. متوسط دما8 شکل

 
 1400تابستان  فصلآب در  ياز تشت و دما ريتبخ يهاآماره. 8 جدول
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 اريمع انحراف نيانگيم ريمتغ ماريت

 38/2 16/11 ریتبخ شاهد

 94/1 48/28 دما شاهد

 85/0 84/2 ریتبخ %50 پوشش

 31/2 47/29 دما %50 پوشش

 43/11 73/11 ریتبخ %100 پوشش

 08/2 63/28 دما %100 پوشش



 92  ... براي (.Palma dactylifera L)خرما  حصيرگياهگيري از بهره

 

 

 1400 تابستان فصل در ريتبخ راتييتغ هیسو کی تجزیه واریانس. 9 جدول

 يداریمعن مربعات نيانگيم f آماره يآزاد درجه مربعات مجموع راتييتغ منابع ماريت

 

 شاهد

 00/0 87/16 24/68 30 33/506 گروه نیب

  24/0  62 33/15 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 66/521 کل

 

 %50پوشش 

 00/0 74/1 37/7 30 32/52 گروه نیب

  23/0  62 66/14 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 98/66 کل

 

 %100پوشش  

 00/0 28/134 03/1 30 44/4028 گروه نیب

  21/129  62 33/8011 گروه داخل

    0 0 خطا

    92 87/12039 کل

 زین ریحص با هاتشت %50از پوشش  ریتبخ ریمقاد

. ندنسبت به شاهد نشان داد ریتبخ قداررا در م یکاهش

 در شده ادی زمان مدت در ریتبخیانگین مار مقد نمودار

در شکل  %100 و %50شده با  دهیشاهد و پوش یهاتشت

 .است شده داده نشان( 9)

 یمارهایت یندما ب تغییرات شودمی مالحظه که همانطور

 یماردما در ت یشافزا یزبازه ن ینو در ا یستن بررسیمورد 

از  یکه ناش شد مشاهده شاهد به نسبت %100 یرحص

 هایباد با مولکول یماز برخورد مستق یمارت ینا جلوگیری

 محیط دمای از بعد زیرا باشدمی هاتشت آب سطح

. شد مشاهده باد عامل آب دمای و تبخیر بر عامل مهمترین

 دادند نشان مشابهی عملکرد شاهد و %50 یرحص یماراما ت

 (.10)شکل 

 
 1400 تابستانفصل  درمختلف  يمارهاياز ت ريتبخ قدار. متوسط م9 شکل
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 1400فصل تابستان  درمختلف  يمارهايآب از ت ي. متوسط  دما10 شکل

 

ها در هر دوره ماریپژوهش حاضر پس از اعمال ت در

که در  گرفت قرار یریگاندازه مورد آبEc و  pH ریمقاد

 یریگاندازه ریمقاد جینتاشده است. برطبق  ارائه( 10) جدول

زمستان، بهار و  ز،یی)پا یریگاندازه یهافصلدر  pHشده 

 تفاوت شاهد و یبررس مورد یمارهایت درتابستان( شده 

 زین Ecویژگی به مربوط یهایریگاندازه. نداشت یداریمعن

شاهد نسبت به  ماریت 6/0( ds/m) تابستان فصل در تنها

 یداریو اختالف معن شیافزا مارهایت %100 ریحص ماریت

 در امالح ینینش ته و زیاد ریاز مقدار تبخ یداشت که ناش

 .بود فصل نیا

 هاتشت %100 و %50 هایپوشش کارآیی ،11 جدول

. دهدمی نشان را)شاهد(  پوشش بدون تیمار با مقایسه در

 بوشهر، خوزستان، فارس، هایاستان در تا است امید لذا

 و سیستان و ایالم کرمانشاه، یزد، کرمان، هرمزگان،

 هایسرشاخه باشد،می موجود درخت این که بلوچستان

و  یدرخت به منظور پوشش سطح مخازن آب کشاورز ینا

.یردکوچک مورد استفاده قرار گ یسدها

 
 آب یفيک هايویژگی یبرخ .10 جدول

 فصل

 ماريت

 تابستان بهار زمستان زیيپا

PH Ec PH Ec PH Ec PH Ec 

 8/2 7/7 7/2 6/7 3/2 8/7 5/2 8/7 %50 ریحص

 4/2 8/7 5/2 7/7 3/2 8/7 4/2 8/7 %100 ریحص

 3 8 8/2 9/7 5/2 1/8 7/2 8 شاهد

 

 کلرادو تشت از تبخير کاهش براي شاهد تيمار با مقایسه در خرما حصير مختلف هايپوشش کارآیی. 11 جدول

 (mm) %100 پوشش (mm) %50 پوشش (mm) شاهد تشت فصل

 46/30 13/65 27/107 پاییز

 13 95/35 09/58 زمستان

 74 224 247 بهار

 88 318 320 تابستان
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 گيرينتيجهبحث و  ◼

محسوس  کیدرولوژیه تلفات نیمهمتر جمله از ر،یتبخ

 مهین و خشک مناطق در ویژهبه ،یعیاز سطوح آب طب

دخالت را در آن  نیاست که بشر کمتر ،یابانیبخشک و 

توجه به قرار  با. رودیم شماربه عامل نیمهمتر میو اقل رددا

خشک و  یهامیدر اقل رانیاز کشور ا یعیوس بخش یریگ

تاکنون  ساالنه، ریتبخ زانیم بودن ادیز و خشکمهین

از منابع آب  ریتبخ قدارکاهش م برای یادیز هایبررسی

 ینینو یهاروش ای مواد توانیم لذااست.  نگرفتهصورت 

داد.  شنهادیپآب   مخازناز سطح  ریتلفات تبخ کاهش برای

 در آب سطح یدما و ریتبخ قدارحاضر، م پژوهشدر 

 و %50مختلف درصد دو با که کلرادو ریتبختشت  یتعداد

 (.Palma dactylifera L) خرماگیاه  ریحص با 100%

 زییپا یهافصلروزه  30 ةشده بودند در چهار دور دهیپوش

 مورد 1400تابستان  و 1400بهار  ،1398 زمستان ،1398

 نیشتریبآمده،  دستبه جیاساس نتا برقرار گرفت.  یبررس

 کاهش در %100با پوشش  ریحص ماریمربوط به ت کارآیی

با پوشش  یهاتشت از ریتبخ تلفات کاهش. باشدیم ریتبخ

 صفرتابستان،  در %70 و %9 بیترت به %100 و %50 ریحص

 یدوجود باد شد یلفصل بدل نی)در ا بهار فصل در %72 و

 عملکردی %50 حصیر زمانی بازه این در داغ ودر سطح 

 شاهد به نسبت تبخیری کاهش و داشت شاهد مشابه

 نسبت %72 و %39و  (داشت درصد صفر همان یا نداشت

 %100 و %50پوشش  کارآیی. بود زییپا فصل در شاهد به

 یجینتا زین زمستان فصل در ریتبخ تلفات کاهش بر ریحص

 %78 و %38برابر با  یکاهش یبترتهو ب زییپا فصل با مشابه

 با از تشت شاهد برابر ریتلفات تبخ نیشتری. بدادند نشان

mm 1/58 100و  %50 یهاو پوشش شد یریگاندازه% 

. شد مشاهده mm13  و mm 95/35 ریبا مقاد ریحص

 بهار و تابستان یهافصل در %50 حصیر پوشش طورکلیبه

 کاهش تغییرات روند شدید و گرم بادهای وجود دلیلبه

 یهافصل در اما داد نشان را شاهد تیمار نزدیک به تبخیری

 . داشت شاهد با مقایسه در مناسبی عملکرد زمستان و پاییز

از سطح مخازن با  ریکاهش تبخ برای که یقیتحق در

نموده و در دو استخر  هیته یاستفاده از درخت نخل پوشش

 ،با نصف پوشش یگریبه صورت کامل و د یکی ،یشیآزما

 %23 و %63برابر با  یکاهش بیترتبه ج،ینتا. بردند کاربه

استفاده از ساقه  2013 سالدر  ن،یهمچن(. 6) شد گزارش

 و ریکاهش تبخ یبرا یاهیو برگ نخل به عنوان پوشش سا

مورد بررسی قرار گرفت .  آب یسازرهیذخ کارآییبهبود 

 یرومواد  نیا از هیو دوال هیال کی پوششنتایج نشان داد 

 تا %47 توانندیم وادم نینشان داد که ا Aتشت کالس 

 حاضر پژوهش جینتا با که ندرا کاهش ده ریتبخ 57%

 (.5) باشد یم مطابق

نشان داد که  یزپژوهش حاضر در خصوص دما ن نتایج

 تمامی در حاضر پژوهش در دما تغییرات کلی روند

 %50 یرحص و شاهد تیمارهای برای گیری اندازه یهافصل

 حصیر %100 یماردر ت اما بودمشابه هم  تقریباً حصیر

 %100شاهد و پوشش  یماراختالف در ت این. داشت افزایش

در برخورد  یراز ممانعت پوشش حص ناشی تواندمی حصیر

از  یریجلوگ همچنین وسطح آب  با یدخورش نور یممستق

جذب گرما  . البتهباشدباد در سطح آب  یموزش مستق

 یماردما در ت یجزئ یشموجب افزاتوسط حصیر می تواند 

 د. وش %50 یربا شاهد و حص یسهدر مقا %100 یرحص

پوشش  ،بار در کشور نیاول یبرا حاضر، پژوهش در

 بیشتر در که ،.Palma dactylifera Lخرما گیاه  ریحص

منظور به باشدیم دسترس در خشکمهین و خشک مناطق

مورد استفاده قرار گرفت تا با توجه به بحران  ریکاهش تبخ

 اطقو پوشش قابل دسترس در من ادیز ریتبخ ،یکم آب

چند  هر یگام باشدیم یبوم و نهیهز کم که کشور مختلف

در  تیمحدود رغمیراستا برداشته شود. عل نیدر ا کوچک

 یزمان یهابازه ای ترخصوص استفاده از مخازن بزرگ

حاضر صورت  قیتحق مختلف، یهافصل در تریطوالن

 خرما ریپوشش حص خوب ریاز تأث یآن حاک جیو نتا رفتیپذ

 .بود ریتبخ کاهش در
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