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كميته ملي آبياري و زهكشي ايران

پيشگفتار قائم مقام رئيس شورایعالی كميته ملی آبياري و زهكشی ایران
شرايط اقليمي كشور ايران به گونهاي است كه بخش كشاورزي آن براي توليد مواد غذايي به شدت به
آبياري وابسته است .اين وابستگي به حدي است كه با وجود سطح نسبتا يكسان اراضي ساالنه زير
كشت ديم و فارياب كشور ،حدود  09درصد فرآوردههاي كشاورزي از زراعت آبي حاصل ميشود .در
چنين شرايطي تاثيرات اقليمي ناشي از پديده خشكسالي و يا ترسالي ميتواند اثرات منفي يا مثبت
زيادي بر توليد محصوالت كشاورزي و امنيت غذايي ايران داشته باشد .شرايط متفاوت اقليمي و منابع
آب ايران طلب ميكند كه كارشناسان ،محققان ،مديران و مراكز علمي و پژوهشي كشورمان در بخش
آبياري و زهكشي نيز متفاوتتر از ساير كشورهاي جهان كه شرايط طبيعي نسبتا پايداري دارند باشند.
پژوهشگران و مراكز تحقيقاتي ايران ميبايست از پويايي ،ابتكار ،نوآوري و پژوهش محوري ويژهاي
برخوردار باشند تا بتوانند كشور را در شرايط پايدار توليد حفظ نمايند .كليه كارشناسان و مراكز علمي،
پژوهشي و آموزشي كه در خانواده بزرگ آب و خاك كشورمان فعال هستند مسئوليت بزرگي در تأمين
امنيت آبي و غذايي برعهده دارند .يكي از مراكز علمي فعال در صنعت آب كشورمان ،كميته ملي آبياري
و زهكشي ايران است كه در سال  0739پس از يك وقفه طوالني به طور رسمي آغاز به كار كرده است.
اين كميته ملي طي دو دهه اخير نقش مؤثري در اشاعه علوم و فنون آبياري و زهكشي در ايران داشته
است .اثربخشي علمي و فرهنگي بيش از  099جلد كتاب و گزارش فني اين كميته ملي به همراه
برگزاري دهها سمينار و كارگاههاي فني ـ آموزشي در ادبيات كارشناسان و مديران صنعت آب كشور به
خوبي آشكار است .خودباوري كارشناسان ايراني نه تنها تاثير عميقي بر توسعه و پيشرفت آبياري
و زهكشي كشورمان داشته ،بلكه در سطح بينالمللي نيز موجب توفيقات زيادي براي ايران شده است.
اگر بپذيريم كه خودباوري و پويايي كارشناسان از اركان رشد و توسعه هستند توفيق كميته ملي آبياري
و زهكشي ايران در اين زمينه چشمگير بوده است.
در اينجا جا دارد از كليه همكارانم در شورايعالي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران كه نقش
سياستگذاري كالن اين كميته ملي را عهدهدار هستند و هيئت اجرايي كه وظيفه نظارت و هدايت
بدنه علمي اين كميته ملي را به دوش دارند و نيز كادر علمي و فني متخصص كه در تهيه اين كتاب
ارزشمند كوشا بوده است ،قدرداني و سپاسگزاري نمايم .از خداوند منان پيشرفت و توسعه كشور
عزيزمان ايران را در كليه امور ،به ويژه اعتالي صنعت آب و كشاورزي را مسئلت دارم.

محمد حاج رسوليها
مشاور وزیر نيرو،
مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران
و قائم مقام رئيس شورایعالی كميته ملی آبياري و زهكشی ایران
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پيشگفتار دبيركل كميته ملی آبياري و زهكشی ایران
بر اساس شاخصهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد و همچنين موسسه بينالمللي مديريت
آب ،ايران در وضيت بحران شديد آبي قرار دارد .با روند رو به رشد جمعيت و همچنين الگوي مصرف
آب شهري و توسعه صنايع ،سرانه آبي كشور در چشم انداز نه چندان دور بمراتب كاهش پيا خواهد
كرد .حتي براي حفظ وضع كنوني منابع آب قابل استحصال بايد افزايش يابد كه با توجه به امكانات
و منابع موجود ،رسيدن به اين اهداف بسيار دشوار است .متاسفانه رويكرد غالب در مديريت بحران آب
كشور رويكردي سخت افزاري است كه مديران كالن كشور همواره در راستاي سرمايه گذاري بيشتر
و راه اندازي طرح هاي مختلف از قبيل گسترش سامانههاي آبياري تحت فشار ،طرحهاي انتقال آب بين
حوضهاي و يا شيرينسازي آب دريا برنامه ريزي ميكنند .هر چند اين گونه راهكارها در بسياري از
كشورها بعنوان راه حل مقابله با مشكل كمبود آب مطرح بوده و هست ،ليكن اينگونه طرحهاي هزينه
بر تنها زماني ميتواند متضمن پايداري و دوام صنعت كشاورزي باشد كه در قالب يك رويكرد مديريتي
همه جانبه 1آب ساماندهي شود .مديريتهاي نرمافزاري آب كشاورزي از قبيل تحويل حجمي آب و يا
مديريت در سطح مزرعه در جهت باال بردن راندمان كاربرد آبياري ،بهبود يكنواختي آبياري و همچنين
راهكارهاي مختلف كم آبياري از جمله رويكردهاي غيرسازهاي و نرم افزاري است.
مباحث مطرح شده در اين كتاب با نگرش مديريتي و نه سخت افزاري به معضل كمبود آب در بخش
كشاورزي تدوين شده است .راهكارهايي از قبيل استفاده از آبهاي نامتعارف از جمله فاضالب شهري يا
پساب كشاورزي تحت مديريت مناسب و همچنين روشهاي مختلف كم آبياري بعنوان راهكارهاي
مطرح در جهت مقابله با مشكل كمبود آب در بخش كشاورزي است .در همين راستا ،مديريت و كنترل
شوري در جهت حفظ پايداري اراضي كشاورزي و منابع پاييندست از اهميت ويژهاي برخوردار است.
بدين وسيله از مولفين اين كتاب :آقايان دكتر مسعود پارسي نژاد و دكتر مهدي سرائي تبريزي به خاطر
زحمات آنها در تدوين اين مجموعه ،و از آقايان مهندس مجتبي اكرم (ويراستار فني) و دكتر محمد
حسنلي (ويراستار ادبي) تشكر و قدرداني ميگردد .همچنين ،از آقاي مهندس هومن خالدي و خانم
مهندس سحر نوروزي (به ترتيب دبيران سابق و فعلي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران) ،و سركار
خانم پريسا كهنسال نودهي براي زحمات آنها در فرآيند داوري و چاپ كتاب ،تشكر ميكنم.

مهرزاد احسانی
دبيركل كميته ملی آبياري و زهكشی ایران
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پيشگفتار مولفين
بر اساس شاخصهاي بينالمللي (سازمان ملل) هنگامي كه مقدار برداشت از منابع تجديدپذير بيش از
 %09باشد شرايط آبي كشور بحراني شناخته ميشود .اين رقم در حال حاضر در ايران نزديك %39
است .شاخصهاي ديگري نيز در اين راستا متناسب با سرانۀ آبي معرفي شدهاند .بديهي است با هر
شاخص تعريف شده ،شرايط آبي كشور بحراني است و با روند پيش روي بهرهبرداري و مصرف روز به
روز بدتر نيز خواهد شد.
بر پايه آمار در دسترس ،مصرف آب در بخش كشاورزي به  %09ميرسد؛ در حاليكه متوسط اين
شاخص در دنيا كمتر از  %39است .با رشد روزافزون جمعيت در كشور و گسترش شهرنشيني و تغيير
الگوي مصرف آب شهري ،مهمترين راهكار عملي براي رويارويي با مشكل كمآبي ،كاهش سهم آب در
بخش كشاورزي است كه افزايش بهرهوري آب در كشاورزي را در پي خواهد داشت.
در اين راستا تدابيري مانند بهبود كارآيي آبياري (كه برخالف نظريهاي كه همواره به افكار عمومي
باورانده ميشود ،به معناي تغيير روش آبياري نيست) ،افزايش كارآيي مصرف آب ،تغيير تركيب كشت،
استفادة دوباره از آبهاي برگشتي متناسب با شرايط منطقه و مزرعه قابل بررسي و كاربرد است .با
توجه به اهميت بهكارگيري راهكارهاي مديريتي جامع و در سطح ملي و با توجه به سهم باالي مصرف
آب در بخش كشاورزي ،موضوع هاي انتخاب شده در اين كتاب ،پيرامون محورهاي مديريتي در زمين
هاي فارياب مناطق خشك و نيمهخشك است .بهرهوري ،راندمان و توليد محصوالت كشاورزي در ايران
در بسياري از اراضي بهدليل كمبود دسترسي به منابع آب و يا انباشت نمكها و شوري خاك به شدت
كاهش يافته است .مديريت ضعيف و شستشوي ناكافي نمكها از ناحيه ريشه و در نتيجه انباشت نمك
از مشكالت عمده در اين اراضي بويژه در مناطق خشك و نيمه خشك و از عمدهترين داليل محدود
كننده توليد محصوالت غذايي به شمار مي رود .در اين راستا ،در فصل اول تا چهارم كتاب به بحث در
رابطه با مشكالت و مديريت شوري پرداخته شده است .بُنمايه اين بخش ترجمه فصل هفتم از كتاب
« »Design and Operation of Farm Irrigation Systemsاست كه در سال  0993توسط  0ASABEبه
چاپ رسيده است .اين كتاب در واقع تجديد چاپ كتابي است كه به عنوان كتاب مقدس 0در موضوع
سيستمهاي آبياري در بين صاحبنظران لقب گرفته بود .عالوه بر متن ترجمه شده اين فصل حاوي
افزوده هايي چند است كه متناسب با نيازهاي مديريتي در اراضي فارياب در كشور منظور شده است.
در اين بخش ضمن تبيين و تعريف مباني مشكالت و مسائل شوري در اراضي تحت آبياري
و بحث دربارة واكنش گياهان نسبت به شوري ،به برخي از راهكارهاي مديريتي در مورد آبشويي ،كشت
و آبياري با آب شور پرداخته شده است.
1 American Society of Agricultural and Biological Engineers
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ح

راهكارهاي مدیریت آبياري در مناطق خشک

در جهت تكميل مطالب ارايه شده ،مطالبي نيز در رابطه با بهسازي اراضي ،تنظيم و به اين بخش اضافه
شده است .در اين فصل سعي شد بر خالف كتابهاي ديگر از ديدگاه مهندسي آبياري به مسئله شوري
توجه شود و در فصل سوم با توجه به اينكه بخش چشمگيري از منابع آب و خاك كشور ،شور و يا
مستعد شوري هستند ،به كاربردهاي حاصل از شناخت واكنش گياهان نسبت به شوري در مديريت
آبياري پرداخته ميشود .در فصل چهارم مبحث آبشويي و بهسازي اراضي بهعنوان يكي از مهمترين
پارامترهاي مديريتي آبياري شرح داده ميشود .در فصل پنجم و ششم ،مبحث استفاده از آبهاي
نامتعارف در كشاورزي ارائه شده است .در اين فصل از فاضالب و آب بازيافتي حاصل از تصفيهخانههاي
شهري و صنعتي بهعنوان يك منبع آب و استفاده از اين منابع بعنوان رويكرد مديريتي جايگزين در
جهت تامين آب مورد نياز آبياري معرفي شده است.
همچنان ،بخش اعظم مطالب اين دو فصل ترجمه مستقيم فصل بيستم از كتاب ياد شده است كه بارها
بهعنوان مرجع اصلي در درس «استفادة مجدد از آبهاي نامتعارف» در دانشگاه تهران مورد استفاده
قرار ميگرفت .مديريت آبهاي نامتعارف در برگيرندة دو محور جامع «مديريت دفع »0و «مديريت
استفادة مجدد »0است كه هر كدام پي آمدهاي گوناگون زيستمحيطي و كاربردي را در بر دارد .در اين
فصل از كتاب ،در ابتدا ضمن تعريف انواع آبهاي نامتعارف ويژگيهاي عناصر مختلف موجود در اين
نوع آبها مورد بحث قرار گرفته است .در ادامه به مباني مديريتي استفاده از اين منابع در بخش
كشاورزي پرداخته شده است .همچنين مثالهايي از مباني طراحي آبياري با آبهاي نامتعارف ،متناسب
با كيفيت آن (بطور مشخص مقدار نيتروژن موجود) ارائه شده است .عليرغم اهميت و نقش موثر
استفاده از آبهاي نامتعارف ،بهعنوان يك راهكار مؤثر و شدني در بخش كشاورزي انتشارات بسيار
معدودي در اين زمينه در كشور به چشم ميخورد .با توجه به لزوم پرداختن به سوابق و مسائل دچارِ
استفاده از آبهاي متعارف در كشور ،تعريفها ،شاخصها و مثالهاي گوناگوني از استفاده اين منابع در
ايران برگرفته از نشريههاي شماره  37و  373وزارت نيرو در اين بخش آورده شده است .در فصل هفتم
مبحث به نسبت جديد آبياري بخشي منطقۀ ريشه 7بهعنوان راهكاري متفاوت در جهت افزايش كارآيي
مصرف آب آبياري ارائه شده است .بكارگيري اين روش ميتواند در بسياري از شرايط ،بعنوان راهكاري
برتر و پاسخگو در راستاي بهبود كارآيي مصرف آب آبياري باشد .نتايج بسياري از مطالعات نشان داده
كه در اثر تطبيقپذيري گياه به شرايط محيطي ،با وجود اعمال آب كمتر ،عملكرد محصول كاهش
قابلتوجهي نداشته و حتي در بعضي از شرائط عملكرد محصول به لحاظ كيفي بهبود يافته است .بخش
اعظم مطالب اين فصل برگرفته از مقاله مروري استاد گرامي جناب آقاي دكتر عليرضا سپاسخواه و آقاي

1 Disposal
2 Reuse
3 Partial Root-Zone Drying

خ
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دكتر سيدحميد احمدي تحت عنوان « »A Review of Partial Root-Zone Drying Irrigationاست
كه در برگيرندة شماري از مطالعات ايشان در ايران ميباشد .در عين حال مطالعات گوناگون ديگري ،از
جمله نتايج چند مقاله توسط مؤلفين كتاب ،در اين فصل ارائه شده است .در فصل هشتم و پاياني كتاب
نيز راهكارهاي كاربردي در استفاده از روش آبياري بخشي منطقه ريشه ارائه گرديده است.
روشهاي مديريتي ارائه شده در اين مجموعه ،تنها بخشي از راهكارهاي ممكن در جهت استفاده بهينه
و افزايش بهرهوري آب در اراضي فارياب در مناطق خشك و نيمهخشك است .اميد است گردآوري و
ارائه اين كتاب در جهت ايجاد انگيزة بيشتر براي پژوهشگران محترم كشور باشد تا در جهت تدوين
انتشارات ديگر در راستاي اين نياز فوري ملي گام بردارند.
الزم به ذكر است بعضي از منابع اصلي در اين كتاب طي ساليان گذشته بهعنوان منابع درسي در
دروس مختلف دانشگاهي توسط مؤلفين اين مجموعه مورد استفاده قرار ميگرفته است .استقبال
دانشجويان از اين مطالب ،انگيزهاي در جهت ترجمه و تدوين اين مطالب بوده است .اميدواريم مفيد
فايده قرار گيرد .در خاتمه الزم ميدانيم از دانشجويان عزيز گروه مهندسي آبياري دانشگاه تهران بهويژه
همكاري صميمانه دانشجويان گرامي سركار خانم مهندس بهاره حسنپور و جناب آقاي مهندس
محمود باباالر سپاسگزاري نماييم.
بهعنوان حسن ختام ،از زحمات ارزشمند و كارشناسانه استاد گرامي جناب آقاي مهندس اكرم در ارائه
نظرات ارزشمند متعدد و همچنين ويراستاري ادبي دقيق آقاي مهندس محمد حسن لي كه در جهت
بهبود اين مجموعه نقش بسيار زيادي داشت تشكر و قدرداني كنيم .در عين حال از كليه خوانندگان
و صاحبنظران محترم تقاضا ميشود با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما را ياري فرمايند.
و من اهلل اتوفيق
مسعود پارسی نژاد -مهدي سرائی تبریزي
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

فصل اول -کلیاتی در مورد شوری آب و خاک

1

 -0-0مقدمه
 -0-0دامنۀ خطر شوري
 -7-0خطرات ناشي از شوري
 -0-7-0پيشينۀ تاريخي
 -0-7-0روند شور شدن اراضي از گذشته تا حال
 -7-7-0نگرانيهاي آينده
 -0-0نكاتي پيرامون مديريت مناسب اراضي با انجام آزمايشها و نمونهگيريهاي استاندارد
 -3-0اندازهگيري شوري
 -0-3-0حسگرهاي متخلخل شوري
 -0-3-0حسگرهاي شوريسنج چهار الكترودي
 -7-3-0القاگر الكترومغناطيسسنج
 -0-3-0دستگاه TDR
 -6-0واحدهاي اندازهگيري شوري و تبديل آنها
 -3-0سديمي بودن
 -8-0نتيجهگيري و جمعبندي

0
0
0
0
3
6
6
3
8
8
0
09
09
00
07

فصل دوم -واکنش گیاه به شوری

11

 -0-0كاهش عملكرد محصول در اثر شوري
 -0-0واكنش گياه به شوري تحت شرايط محيطي ،خاك و كشت متفاوت
 -0-0-0شرايط محيطي
 -0-0-0خاك
 -7-0-0كشت
 -7-0اثر برخي از يونهاي خاص
 -0-7-0بُر
 -0-7-0كلر
 -7-7-0سديم
 -0-0توابع توليد عملكرد محصول-شوري آب آبياري

03
00
09
00
07
00
00
06
03
08

فصل سوم -مدیریت شوری

11

 -0-7مفهوم مديريت شوري
 -0-7آبشويي
 -7-7نياز آبشويي

70
70
70
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ر

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -0-7شوري خاك در اثر آبشويي ناكافي
 -3-7مديريت شوري و اثر آب زيرزميني كمعمق
 -6-7جريان كاپيالري
 -3-7استفادة گياه از آب زيرزميني
 -8-7اثرات شوري بر طراحي سيستمهاي آبياري
 -0-7گزينههاي مديريت شوري
 -0-0-7استفادة تلفيقي از آب شور و غير شور
 -0-0-0-7اختالط
 -0-0-0-7استفاده تناوبي يا چرخهاي
 -0-0-7برنامهريزي آبياري
 -7-0-7آب آبياري مورد نياز
 -0-0-7دور آبياري
 -3-0-7مالحظات كشت
 -0-3-0-7انتخاب محصول
 -0-3-0-7تعيين محل كاشت بذر
 -7-3-0-7تراكم كشت
 -6-0-7نفوذ
 -3-0-7بهسازي خاكهاي شور شده
 -0-3-0-7اصالح خاكهاي شور
 -0-3-0-7اصالح خاكهاي سديمي
 -7-3-0-7شستشوي بُر
 -8-0-7بررسي زهكشي بهعنوان ركن اساسي مديريت شوري
 -0-8-0-7عمق مجاز سفرة آب زيرزميني بهصورت دائمي و يا موقت
 -0-8-0-7جابهجايي آب اضافي آبياري
 -7-8-0-7ويژگيهاي فيزيكي خاك
 -09-7پيآمدهاي زيستمحيطي
 -00-7خالصه و نتيجهگيري

76
70
70
00
07
08
08
00
39
37
37
30
36
36
33
33
33
69
69
60
67
67
60
60
63
63
66

فصل چهارم -آبشویی برای بهسازی خاک

96

 -0-0آبياري اثربخش با تأمين كمترين نياز آبشويي
 -0-0آبشويي با هدف بهسازي خاك
 -7-0پايش شوري خاك بهمنظور ارزيابي كفايت آبياري

60
39
30
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -0-0نياز و جزء آبشويي
 -3-0نمونهاي عملي از آزمايش آبشويي نمكهاي محلول خاك
 -0-3-0تغييرات شوري و درصد سديم تبادلي (سديمي بودن) خاك در دورة آبشويي
 -0-3-0منحني شوريزدايي و سديمزدايي خاك محل آزمايش

30
36
38
86

فصل پنجم -آبیاری با فاضالب و آب بازیافتی حاصل از تصفیهخانههای شهری و صنعتی

61

 -0-3آبهاي نامتعارف
 -0-3انواع آبهاي نامتعارف
 -0-0-3منابع آبهاي شور و لبشور
 -0-0-3زهآب
 -7-0-3پساب شهري و صنعتي
 -7-3جايگاه استفاده از فاضالب در جهان
 -0-3استانداردهاي استفاده از فاضالب
 -3-3ويژگيها و تركيب فاضالب و آب بازيافتي
 -0-3-3ويژگي ها و تركيبات شيميايي
 -0-0-3-3نيتروژن ()N
 -0-0-3-3فسفر ()P
 -7-0-3-3كربن ()C
 -0-0-3-3روغن و چربي
 -3-0-3-3بُر ()Boron
 -6-0-3-3ساير يونها
 -3-0-3-3استانداردهاي مربوط به شوري آب در مصارف زراعي
 -8-0-3-3فلزات سنگين
 -0-0-3-3ساير ويژگي ها شيميايي
 -0-3-3اجزاي بيولوژيك و ويژگيهاي آنها
 -0-0-3-3عوامل بيماريزا
 -0-0-3-3مواد آلي
 -7-0-3-3نياز اكسيژن
 -0-0-3-3مواد آلي كمياب
 -3-0-3-3زيستمندان خُرد يا ميكرو ارگانيسمها
 -7-3-3تركيبات فيزيكي و ويژگيهاي آنها
 -0-7-3-3بو

00
00
00
00
07
03
03
099
090
097
097
090
090
093
093
096
093
090
090
090
090
090
009
009
009
000
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -0-7-3-3اكسيژن محلول
 -7-7-3-3مواد جامد
 -0-3-3كيفيت بعضي از فاضالبها و آبهاي بازيافتي مشخص
 -0-0-3-3فاضالب شهري
 -0-0-3-3واحدهاي گاوداري متراكم CAFO
 -7-0-3-3فاضالب واحدهاي صنايع غذايي
 -6-3مواد مغذي در فاضالب و آب بازيافتي
 -3-3دغدغههاي سالمتي
 -0-3-3موجودات زنده در فاضالب
 -0-0-3-3باكتريها
 -0-0-3-3ويروسها
 -7-0-3-3كرمها
 -0-0-3-3عوامل بيماريزا
 -0-3-3وضعيت توليد و مديريت فاضالب در ايران
 -7-3-3بررسي قابليت استفاده در كشاورزي
 -0-3-3جنبههاي سالمتي در آبياري با فاضالب
 -8-3كشتهاي مناسب آبياري با فاضالب و آب بازيافتي
 -0-3بازيافت عناصر مغذي و بهبود حاصلخيزي خاك

000
000
000
000
000
000
000
000
006
006
003
008
008
009
009
000
007
003

فصل ششم -طراحی سیستمهای آبیاری با پساب

126

 -0-6طراحي سيستم بر اساس شدت بارگذاري نيتروژن
 -0-0-6روند طراحي
 -0-0-6بيالن نيتروژن
 -7-0-6بيالن فسفر
 -0-6سيستمهاي آبياري با فاضالب
 -0-0-6سيستمهاي آبياري باراني و قطرهاي براي كاربرد آبهاي بازيافتي
 -0-0-6سيستمهاي آبياري سنترپيوت
 -7-0-6سيستمهاي آبياري آبپاش تفنگي
 -0-0-6سيستمهاي خُرد آبياري
 -0-0-0-6سيستمهاي آبياري قطرهاي زيرسطحي
 -0-0-0-6گرفتگي قطرهچكانها
 -3-0-6مؤلفههاي سيستم

000
000
070
073
073
073
073
078
070
070
009
000
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -6-0-6بهرهبرداري سيستم خط لوله
 -7-6طراحي و بهرهبرداري از سيستمها در راستاي تأمين سالمت انساني
 -0-6پايش
 -0-0-6پايش مقبوليت
 -0-0-6پايش عملكرد
 -7-0-6پايش خاك
 -0-0-6پايش آب زيرزميني و پوشش گياهي
 -3-0-6پايش فاضالب
 -6-0-6فراواني پايش

000
007
006
006
006
003
003
008
008

فصل هفتم -کلیاتی دربارة روش آبیاری بخشی

111

 -0-3مفاهيم كمآبياري
 -0-3توليد محصول با اعمال روشهاي مديريتي كمآبياري
 -7-3انواع روشهاي كمآبياري
 -0-3برنامهريزي آبياري تحت شرايط كمآبياري
 -3-3معرفي روش آبياري بخشي
 -6-3مباني نظري روش آبياري بخشي ()PRD
 -3-3تبادل گاز در گياهاني كه با روش  PRDآبياري ميشوند
 -8-3مدلسازي تبادل گاز در گياهاني كه با روش  PRDآبياري مي شوند
 -0-3توسعۀ ريشه و جذب آب در گياهاني كه با روش  PRDآبياري ميشوند

030
030
030
030
030
036
033
030
030

فصل هشتم -کاربرد روش آبیاری PRD

191

 -0-8افزايش بهرهوري مصرف آب ()WP
 -0-8مطالعات آزمايشي روي PRD
 -7-8گياهان زراعي
 -0-7-8چغندرقند
 -0-7-8سورگوم (ذرت خوشهاي)
 -7-7-8ذرت (دانهاي)
 -0-7-8گندم زمستانه
 -3-7-8سويا (لوبياي روغني)
 -6-7-8لوبيا
 -3-7-8پنبه
 -8-7-8كلزاي پاييزه

060
060
060
060
067
067
063
063
063
063
068
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -0-8سبزيجات
 -0-0-8سيبزميني
 -0-0-8گوجهفرنگي
 -7-0-8فلفل تند
 -3-8محصوالت باغي
 -0-3-8گالبي
 -0-3-8سيب
 -7-3-8زيتون
 -6-8نتيجهگيري

068
068
060
030
030
030
030
030
037

منابع
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فهرست شکلها
عنوان شکل

شكل  -0-0توزيع خاكهاي شور در جهان ()Szabolcs, 1989
شكل  -0-0پتانسيل خطر شوري خاك در اياالت متحده آمريكا ()USDA, 1988
شكل  -7-0نمايي از حسگر متخلحل شوري جهت پايش مديريت آبياري
شكل  -0-0سرعت نفوذ آب هنگاميكه تحت تأثير شوري و نسبت جذب سديم قرار ميگيرد
شكل  -0-0طبقهبندي نسبي تحمل به شوري محصول بر پايۀ مقادير اندازه آستانه شوري
شكل  -0-0عملكرد ميوة گوجهفرنگي بازارپسند بهعنوان تابعي از اعماق آب كاربردي
شكل  -7-0عملكرد نسبي چمن بلند مرتبط با نسبت آب كاربردي به تبخير پتانسيل
شكل  -0-7متوسط شوري منطقۀ توسعۀ ريشهها بهعنوان تابعي از شوري آب
شكل  -0-7نياز آبشويي ( )LRبهعنوان تابعي از شوري آب
شكل  -7-7غلظت كلرايد خاك و نرخ حركت به سمت پايين آب خاك
شكل  -0-7حداكثر ميزان تئوري صعود جريان آب براي خاكهاي رسي
شكل  -3-7توزيع شوري خاك براي مقادير مختلف شوري و اعماق آب زيرزميني
شكل  -6-7سهم عمق كم و آب زيرزميني شور براي تبخير-تعرق پنبه
شكل  -3-7الگوهاي تجمع نمك در بسترهاي مسطح و شيبدار
شكل  -8-7الگوي توزيع شوري در مناطق آبياري شده ناشي از شوري
شكل  -0-7آبياري تيپ با دبي پايين و فواصل  9/7متر براي كاربرد آب آبشويي در باغات سيب
شكل  -09-7پتانسيل ماتريك خاك بهعنوان تابعي از زمان پس از آبياري
شكل  -00-7آزمايش مزرعهاي نشان دهندة نبود تأثير فواصل آبياري روي عملكرد ذرت
شكل  -00-7عمق آب آبشويي در هر واحد عمق خاك كه براي اصالح خاك شور
شكل  -07-7عمق آب آبشويي در هر واحد عمق خاك كه براي اصالح خاك شور بهوسيلۀ غرقاب
شكل  -0-0تغييرات درصد شوري كاهش يافته نسبت به آب مورد نياز براي آبشويي
شكل  -0-0تغييرات درصد شوري برداشت شده نسبت به آب مورد نياز
شكل  -7-0نمايي كلي از منطقۀ غرگانه اراضي دشت هنديجان
شكل  -0-0رابطۀ بين تغييرات ميزان شوري اليههاي مختلف نيمرخ خاك
شكل  -3-0رابطۀ بين ميزان آب كاربردي با درصد نمكها اوليه باقيمانده و شسته شده
شكل  -6-0رابطۀ بين تغييرات ميزان درصد سديم تبادلي اليههاي مختلف نيمرخ خاك
شكل  -3-0رابطۀ بين ميزان آب كاربردي با درصد سديم تبادلي اوليه باقيمانده و شسته شده
شكل  -8-0چگونگي پراكنش كاتيونها و آنيونهاي عصاره اشباع اليههاي مختلف خاك
شكل  -0-0چگونگي پراكنش كاتيونها و آنيونهاي عصارة اشباع اليههاي مختلف خاك
شكل  -09-0تغييرات مجموع كاتيونها و آنيونهاي عصارة اشباع اليههاي مختلف خاك
شكل  -00-0منحني شوريزدايي خاكهاي مورد آزمايش (نشريۀ  033استاندارد مهندسي آب)

صفحه
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80
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80
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فهرست شکلها
صفحه

عنوان شکل

شكل  -00-0منحني سديمزدايي خاكهاي مورد آزمايش (نشريۀ  033استاندارد مهندسي آب)
شكل  -0-3طرح شماتيك الگوي آبياري  DI ،FIو PRD
شكل  -0-3طرح شماتيك الگوي آبياري بخشي منطقۀ ريشه()PRDدر مقايسه با كمآبياري
شكل  -7-3مبناي فيزيولوژيكي و م"ولكولي تحمل تنش آبي
شكل  -0-3رابطۀ معمول بين ميزان فتوسنتز ( )Anو قابليت هدايت روزنهاي ()gs
شكل  -3-3ويژگيهاي روشهاي كمآبياري تنظيم شده و آبياري بخشي
شكل  -0-8مزرعه ،بشكۀ  009ليتري و متعلقات آن
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فهرست جدولها
عنوان جدول

جدول  -0-0مناطق داراي خاكهاي شور در دنيا
جدول  -0-0واحدها و ضرايب تبديل براي مقادير مختلف شوري اندازهگيري شده
جدول  -7-0غلظت اصالح شدة كلسيم پس از آبياري بهوسيلۀ آبي با شوري مشخص
جدول  -0-0واكنش گياه نسبت به شوري
جدول  -0-0ضرايب آستانۀ مقاومت به غلظت بُر و شيب خط كاهش عملكرد
جدول  -7-0آستانۀ مقاومت ارقام تجاري محصوالت ميوهاي و ساقههاي زيرزميني
جدول  -0-7تغيير در ميزان و سطح محصول پنبه و گوجهفرنگي
جدول  -0-7حساسيت نسبي محصوالت در آسيب ديدگي برگها
جدول  -7-7عملكرد محصوالت در دو دور آبياري با آب شور و غيرشور
جدول  -0-7مشخصات شيميايي اصالح كنندهها
جدول  -0-0تغييرات شوري و سديمي بودن عمقهاي مختلف خاك در آبشويي
جدول  -0-3خالصهاي از تجارب عملي و پژوهشي استفاده از پسابها و آبهاي برگشتي
جدول  -0-3نمونههايي از غلظت تركيبات در فاضالب و آب بازيافتي
جدول  -7-3طبقهبندي پيشنهادي براي آبها از نظر شوري در آب آبياري
جدول  -0-3كيفيت فاضالب خام ورودي و پساب خروجي از تصفيه خانه هاي شهر تهران
جدول  -3-3استاندارد ميكروبيولوژيكي پيشنهادي براي كاربرد پسابها و آبهاي برگشتي
جدول  -6-3اثر تركيبات مختلف موجود در پسابها و آبهاي برگشتي بر روي خاك
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