تدرنجي اراضي حاصلخیز كشاورزی و درنتیجه خارج شدن

آبیاری و زهکشی
Irrigation
آبیاری ) (irrigationاساساً ،بنابر تعريف ،عبارت است از کوششی که
انسان ب آن مبادرت میورزد تا چرخ طبیعی آب را در زمان و مکهان
مشخص و برای اهداف مهورد نرهر خهود به صهورت موعهعی تغییهر
دهد[ .]1در اين عمل آب ب صورت مصنوعی و غیرطبیعی ب زمین راه
میيابد.

آبیاری برای هدفهای مختلف انجام ميشود اماا مما تارن
هدف آبیاری ،فراه آوردن شاران مااباب بارای مر او

آنما از حیز انتفا قلمداد شد ابت []5ا

ریزیواحداثسامانههایجدیدآبیاری


برنامه
نخستی اقدام در احادا
ابتا آ

ناک باامانه آبیااری ،تاآمی آ

ماورد نیااز بارای آبیااری ممكا ابات از مااابع

آ های بطحي ماناد نمر ،رودخانه ،درناچه و نا مخزن ناک
بد تآمی  ،و نا از ماابع آ

زنرزمیاي مانااد چاا  ،چشامه و

قاات برداشت شودا در برنامه رنزی برای تآمی آ

از مااابع

كردن خاک ،به ماظور رشد گیاهان زراعي و باغي و درنمانت

بطحي ،الزم ابت ا العات كافي از تبییرات مقدار جرناان

افزانش محصول و بمار وری در كشااورزی اباتا از باانر

آ

برحسب زمان در ول بال و مقادنر حداكثر ،میانگی و

اهداف آبیاری مي توان آبیاری برای دفع پساا هاا و پخاش

حداقل آن در دبترس باشاد ،تاا باامانآ آبیااری در هاگاام

آنما روی اراضي؛ آبیاری بهماظور خاک كاردن محای رشاد

بمر برداری و اجرا ،با مشكالت ناشي از كمبود و نا افازانش

گیاهان؛ آبیاری برای غرقابي كردن اراضي بهماظور جلوگیری

شدند آ

مواجه نشودا ان امر در دور هاای خشكساالي و

از پیشروی ادوات دشم در هاگام جاگ؛ آبیاری باهماظاور

نا بیالبي از اهمیت زنادتری برخوردار ابتا افزونبر توجه

فاراه آوردن زمیااه انجاااد اشاتبال باارای بیكااران؛ آبیاااری

به كمیات و مقادار آ  ،مساانل ناشاي از كیفیات آ هاای

بهماظور جابجاني و تثبیت جمعیت در مكانهای مورد نظر و

بطحي نیز باند در نظر گرفته شودا آ های باطحي ممكا

حتي اهداف دنگر را برشمرد[]3 ،2ا بارعك  ،چاانچاه انا
تالش به صورت تصاعي و بهماظور خارج كردن آ

اضاافي

از زمی صورت گیرد ،آن را زهكشي ( )drainageميگوناادا
آبیاری و زهكشي الزاماً به ور همزمان صورت نمايگیرنادا
هرچاااد بیشااتر اراضااي كشاااورزی جمااان بااه هاایچ نااک از
فراناد های آبیاری نا زهكشي نیاز ندارند ،اما اراضي دنگاری
هستاد كه قبل از آنكه بشود از آنما بمار بارداری كشااورزی
كرد ،به آبیاری نا زهكشي و نا هر دو فراناد نیااز دارناد[]4ا
آبیاری را مي توان از قدنمي ترن فااوریهای آدماي دانسات
كه دبت در دبت تمدنهای اولیه بشر جلو رفتاه و تكامال
نافته ابتا باابر شواهد تارنخي ،آبیاری در  0888باال قبال

ابت حاوی مواد معلا باشااد كاه امكاان رباو
آبراههها و نا روی زمای وجاود داردا رباو

آنماا در

ماواد معلا ،

افزون بر اناكه از كارآني آبراههها ميكاهاد ،هزنااه النروباي
باالنه را نیاز متوجاه كشااورزان مايكاادا بعضاي آ هاای
بطحي ممك ابت حاوی نمک های محلول نیز باشااد كاه
آبیاااری بااا انا آ هااا بااه كاااهش محصااول و نااا تخرنااب
مشخصههای فیزنكي و شیمیاني خاک ماجر ميشودا
برخي خصوصیات شیمیاني آ

ازنظر درجآ تااباب آن

برای آبیاری بسیار حانز اهمیت ابت كه از آن جمله ميتوان
درجه شوری آ

را برشمرد كه برحسب ربانش الكترنكاي

آن باجید ميشاودا باانر پاارامترهاای شایمیاني مما آ
عبارتانداز غلظت بور ( ،)Bدرصد بدن قابل تباادل (،)Na

در ماطقه بی الامرن و در زمان بومریهاا نیاز رواج داشاته

نسبت جذبي بدن ( ،)SARغلظت بولفات ( ،)SO4غلظت

ابتا به نظر ميربد كاه در تمادنهاای اولیاه باه موضاو

كلر ( )Clو ابیدنته ()pHا در جدول  1بقهباادی آ هاای

زهكشي اراضي تحت آبیاری چادان توجه نميشد ابات و

بمر برداری شد در كشاورزی از لحاا انا معیاارهاا درج

ازان رو نكي از دالنل افول ان تمدنها شور و ز دار شادن

شد ابت[ ]6كه حاكي از آن ابت كه چاه آ هااني بارای

آبیاری و زهکشی
جدول  .1طبقهبندی آبها برای بهرهبرداری در کشاورزی
معیارهای کیفی آب آبیاری

عالی تا خوب

نامناسب تا غیرقابل مصرف

خوب تا نامناسب

ربانش الكترنكي( EC ،دبي بیم بر متر)

كمتر از 1

 1تا 3

بیشتر از 3

غلظت بور ( B ،میليگرم بر لیتر)

كمتر از 8/5

 8/5تا 2

بیشتر از 2

درصد بدن قابل تبادل ()%

كمتر از 48

 48تا 68

بیتر از 68

كمتر از 3

 3تا 9

بیشتر از 9

غلظت كلر( Cl ،میلي اكي واالنت بر لیتر)

كمتر از 4

 4تا 18

بیشتر از 18

نسبت جذبي بدن ،

غلظت بولفات( SO4 ،میلي اكي واالنت بر لیتر)

كمتر از 4

 4تا 18

بیشتر از 18

 6/5تا 7/5

 7/5تا 0/5

بیشتر از 0/5

ابیدنته،

SAR

pH

بمر برداری در كشاورزی ماابب نا ناماابباندا

از رن تبخیر از بط آ و نا نفوب به داخل زمی جلاوگیری

چاانچه در بامانههای آبیاری از ماابع آ های زنرزمیااي

ميشودا آبراهههای انتقال آ

برحسب ظرفیت و نا دباي آنماا

بمر برداری شود ،باناد مانااد آ هاای باطحي از كمیات و

به انوا كانال های درجه نک ،دو ،به و چمار تقسی ميشاوند

ا میاان حاصل شاودا ازآنجاكاه تشاخیم ماشاآ

كه كانالهای درجه نک باالترن  ،و آبراهاههاای درجاه چماار

آ های زنرزمیاي بسیار دشوار ابت ،برربي تبییرات زماني

كمترن ظرفیت را برای انتقال آ

دارندا ازلحاا اقتصاادی و

آنما نیز نميتواند به بمولت انجاام شاودا هرچااد تبییارات

فاي ،برای باخت آبراهه ،بصرفه ترن شاكل آنماا كاه باهازای

در چاا هاا و قااوات در اول باال زنااد

شاد را داشاته

كیفیت آ

میزان جرنان آ

نیست ،اما دبي جرنان آ

بط مقطع مورد نظر پانی ترن محی خای

حاصل از چشامههاا غالبااً متبیار

باشاد نی دانر ابتا اما در آبراهههای درجه نک و دو كه باند

ابتا گرچاه آ هاای زنرزمیااي اصاوالً فاقاد ماواد معلا

حج زنادی از آ

ربوبي اند اما خصوصیات شیمیاني آنما بسیار متبیر ابت كه

عمالً دشوار ابت و ازانا رو نزدناک تارن شاكل باه مقطاع

باند به آن توجه شودا

را انتقال دهاد ،بااخت مقاا ع نای دانار

بوزنقه ای اختیار انتخا

ميشودا در باخت ان آبراهههاا ناه

تاما حداكثر ظرفیت جابجاني آ

درنظر گرفته ميشاود ،بلكاه

بخشهایمختلفشبكةآبیاری


ژرفای اضافي  15الي  28بانتيمتری نیز بهعااوان ارتفاا آزاد

نک شبكه نا بامانه آبیاری از به بخاش عماد تشاكیل شاد

در آن لحا ميشود كه اگار در اثار بارنادگي ناا بایال آ

ابت كه عبارتانداز1 :ا بخش انتقال؛ 2ا بخاش جابجااني آ

بیشتری به آبراهه وارد شد از آن بررنز نكادا مقطع آبراهههای

در مزرعه؛ و 3ا بخش توزنع و پخش آ در زمی ا انتقاال آ

درجه به و چمار بهدلیل كوچاک باودن مايتواناد نای دانار ،

از محل تآمی تا نقطآ ورود به مزرعاه ممكا ابات از رنا

بوزنقه و نا مستطیلي اختیار شودا بخش دنگار در شابكههاای

نمرهای خاكي و نا اندود با بتون ،آبافالت و ناا باانر مصاال

آبیاری ،روشهاای گونااگون جابجااني آ در داخال مزرعاه

باختماني صورت گیردا اتاالف آ

ابت كه از رن آبراهه های كوچک نا درجه به و چمار و ناا

از رنا نفاوب باه داخال

خاک از كف و دنوار ها در كانالهای خاكي نسبتاً زنااد ابات

لوله اجرا مي شودا به ان ماظور شبكه ای از توزنع آ

اما در كانالهای پوششدار بعي ميشود جلاو انا تلفاات تاا

آبراهه های خاكي نا پوششدار و نا حتي لولاههاای كا فشاار

حد ممك گرفته شودا در بامانههای جدند آبیاری برای انتقال

را در زمان مورد نظر باه ابتادای

آ

راحي و اجرا مي شود تا آ

زمیاي كه قرار ابت زنر كشت قرار گیرد ،برباند []1ا

از لوله اباتفاد مايشاود كاه در انا صاورت از اتاالف
2

از رن

آبیاری و زهکشی

بخش انتماني شبكههاای آبیااری را روشهاای مختلاف

زمی به تعدای كرت ه انداز و ه شكل تقسای مايشاودا

روی زمی تشاكیل مايدهااد كاه از آن

چاانچه مقدار جرنان و نا عم مورد نظر برای آبیااری زنااد

توزنع و پخش آ

بهعاوان بامانهها و شبكههای مختلف آبیاری نیز ناد ميشودا

باشد ،مي توان كرتها را بزرگتار گرفاتا ازآنجاكاه باط

شبكههای آبیاری در باه گارو عماد قارار مايگیرناد كاه

زمی هار كارت باناد مساط باشاد ،درصاورتي كاه زمای

عبارتانداز شبكههای آبیااری باطحي ،شابكههاای آبیااری

شیبدار باشد ،الزم ابت آن را تراس باادی كارد و اوری

تحت فشار و شبكههای آبیاری زنرزمیاي و زنربطحيا

به صورت پلكاني درآورد كه اختالف ارتفا بط دو تاراس

 .1شبکه (سامانه)های آبیاری سطحیی .شاامل روش هاای

مجاور بیش از  15بانتيمتر نباشدا صرفاظر از انداز و شكل

متاو آبیاری كرتي ()basin irrigation systems؛ روشهاای

كرت مقدار جرناني كه وارد كرت ميشاود؛ نیاز باناد چااان

آبیاااری نااواری ()border irrigation؛ و انااوا روشهااای

بهبرعت در كرت پیشروی كاد و آبیااری

تاظی شود كه آ

( furrow irrigation

نكاواخت انجاام شاودا چاانچاه مجموعاه انا ضاواب در

)systemsاند ،كه البته هار كادام از انا روشهاا ،بساته باه

راحي آبیااری كرتاي رعانات شاود ،انا روش مايتواناد

وضعیت پست و بلاد و شیب زمی و نا نو خاک و گیاا و

عالو بر باال بودن ضرنب نكاواختي توزناع آ

دارای باازد

عوامل دنگر ،ميتواناد بهصاورتهاای گونااگون راحاي و

بسیار باالني نیز باشدا به وریكه بازد آبیاری در كرتهاای

مختلف آبیاری ردنفي نا جوی -پشتهای

اجرا شوندا در تمام ان بامانه ها آ

مسط تا  98درصد ه ميربدا اما برخاي عوامال موجاب

به صورت آزاد از رن

نمر های كوچک به قسمت باالی زمی رباند شد و از آنجا

ميشوند كه بازد آبیاری كرتي از مقدار نادشد كمتار شاودا

خودبهخود نا از رن درنچه و نا از رن لولاههاای خمیاد

مثالً ،آماد كردن ناماابب زمی  18تا  28درصد ،تاو خاک

موبوم به بیفون وارد زمی شود تا تحت نیروی گارانش در

داخل كرت  5تا  18درصد ،و برنامه آبیاری ثابت نیاز  18تاا

امتداد شیب زمی بهبمت جلو حركت كاد و در بط زمی

 28درصد بازد آبیاری را كااهش مايدهااد كاه باناد از 98

پخش شودا

درصد كسر شودا

در روش كرتي ،باند زمی بهخوبي تسطی شد باشد تاا

در آبیاری نواری كاه عارآ آنماا بساته باه ناو خااک

هیچگونه شیبي در جمت های عرضي و ولي نداشاته باشاد

ميتواند تا  15متر و حتاي بیشاتر نیاز باشاد ،زمای

اوری

()Kay, 1986ا هرنک از كرتها با پشتههای خااكي ا اراف

تسطی و آماد مي شود كه در جمت عرضي فاقد شیب باشد

خود كه ارتفا آنماا بساته باه عما آبیااری بای  15تاا 38

اما در جمت ولي دارای شیب مالن باشدا ول نوارهاا در

بانتيمتر متبیر ابت ،از نكدنگر جدا ميشوندا انداز كارت

خاک های لومي اگر عم خاک تا  68بانتيمتر باشد 98 ،تاا

به نو خاک ،مقدار جرنان آ  ،عم آبیاری ،انداز مزرعاه،

 108متر و در خاکهای ربي تا  388متر نیز ميتواند باشادا

شیب زمی و شیو زراعت بستگي داردا در خاکهاای شااي

شیب نوار باند بر عرآ آن عمود باشد و از  8/1درصد ها

بهبرعت در خاک نفوب ميكاد ،كرتها باند كوچاک

كمتر نباشدا مقدار جرنان آبي كه وارد نوار ميشود ،تابعي از

در خااک

نو خاک و عرآ نوار اباتا در خااکهاای لاومي مقادار

كاد ابت مي توان كرتها را بزرگ تر گرفتا اناداز مزرعاه

جرنان ورودی به نوار  1تا  3و در خاکهاای رباي  2تاا 4

نیز در وبعت كرت نقش تعیی كااد داردا در مزار كوچک

لیتر بر ثانیه بهازای هر متر عرآ نوار انتخا

ميشودا باازد

تمام مزرعه ميتواند نک كرت باشاد ،اماا در مازار بازرگ

آبیاری در نوارها ،در صورتي كه به دربتي راحاي و اجارا

كه آ

باشادا اما در خاک های ربي كه برعت نفاوب آ

3
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شد باشاد تا  08درصد ميربدا اما برخي خطاهای رانا از

جونچه ها ،موجب كاهش بازد آبیاری بی  18تا  28درصاد

ان مقدار مي كاهادا مثالً ،آماد بازی ناقم زمی  18تاا 28

شود [7؛ ]18ا

درصااد ،نكاواخاات نبااودن خاااک داخاال نااوار  5تااا ،18

 .2روشهای آبیاری تیط

بهكارگیری مقادار جرناان نامااباب  18تاا  15و آبیااری باا

شبكهای از لولهها در بط زمی توزنع و پخاش مايشاودا از

برنامه ثابت نیز  18تا  28درصد از بازد آبیاری ميكاهاد كاه

انوا ان بامانهها ميتوان باه آبیااریهاای قطار ای و بااراني

باند از  08درصد كابته شوند [0؛ ]9ا

اشار كردا هر شبكآ آبیاری تحت فشار ،اع از اناكه باراني ناا

آبیاری جونچهای ،ران ترن شیو آبیاری باطحي ابات
كه در آن آ

قطر ای باشد از شش قسمت عماد كاه از انا قارار تشاكیل

درون جونچه های نسبتاً بارناک باه ناام فاارو

هدانت ميشودا آ

مي شود :واحاد كاتارل مركازی؛ لولاه ناا لولاه هاای اصالي و

در ي پیشروی خود بهتدرن در كاف

و دنوار جونچهها نفوب و خاک را مر و

نیمه اصلي؛ شیر های آ گیر (هیدرانتها)؛ لوله های تبذنهكااد

مايكاادا مقطاع

(مانیفولدها)؛ لوله هاای آبیااری (التارال هاا)؛ و آ

جونچهها معموالً  Vشكل ابت كه عرآ آنما بی  25تا 48

بسیار كوچک از رن گسیلادهاني كه قطار چكاان ناام دارد و

به كادی در خااک نفاوب مايكااد ،جونچاههاا

ك عم و عارن

آبپااشهاا

(گسیلاد ها)ا در آبیاری قطر ای ،آ بهصورت قطر نا جرناان

و عمقشان بی  15تا  38بانتيمتر متبیر ابتا در خاکهاای
ربي كه آ

ششطارا كاه در آنماا آ از رنا

روی لولهها نا داخل آنما كار گذاشاته شاد ابات ،باه خاارج

و در خااکهاای شااي بارناک و عمیا
در

نشت ميكاد و در پای درخت نا بوتههاا رنختاه مايشاودا در

خاک ك ابت ،جونچه ها نزدنک به نكدنگر و در خاکهای

آبیاری قطر ای ،همان ور كه گفته شد ،گسیلاد ها ممك ابت

ربي فاصله آنماا زناادتر و تاا  1/2متار و حتاي بیشاتر ها

در داخل لولهها نصب شد و نا آنكه روی لولهها واقع باشااد؛

باخته ميشوندا در خاکهای شاي كه حركت جانبي آ

حال آنكه در نظام باراني آ

مي تواند باشدا حداقل شیب فاروها  8/85و بیشاترن شایب
آنما در ماا

خشک  2درصد و در ماا

مر و

از رن آبپاشهاای نصاب شاد

روی لوله ها خارج و مشاابه بااران روی گیاا و زمای رنختاه

كه خطر

ميشود [2؛ ]9 ،11

بارندگي های شدند وجود دارد  8/3درصد ابتا درصاورت
امكان ،فاروها بارای بامولت حركات ماشای آالت در آنماا

بامانه (شبكه)های آبیاری تحت فشار ممكا ابات ناا

به ور مستقی و به موازات كاار مزرعه و همساو باا شایب

براباس فشار آ  ،نا برپاناآ ناو آ ربااني و ناا برابااس

اصلي زمی احدا

نصب لولهها در زمی ابتوار باشاادا انا باامانههاا ممكا

ميشوند؛ اما درصورتيكاه شایب زمای

تاد باشد ،فاروها چاان باخته ميشوند كاه شایب اصالي را

ابت ك فشار ( 2تا  3اتمسفر) ،میان فشار ( 3/5تا  5اتمسفر)

قطع و نا آنما را در امتداد خطوط تراز زمی انجاد مايكااادا

و نا پرفشار (باالتر از  5اتمسفر) باشادا از لحا توزنع ،انا
بامانهها مي تواناد آ

بازد آبیاری در روش جونچهای ميتواند تا  98درصد باشدا

را در باالی درخت نا پوشش گیااهي

 28تاا  38درصاد از باازد

و نا در زنر پوشش گیاهي پخش كاادا ازلحا نصب لولههاا

آبیاری ميكاهدا بانر خطاهاای رانا كاه معماوالً در عمال

ه بامانههای تحت فشار ناا ثاباتاناد ناا نیماهثابات و ناا

صورت اجرا ميشود ،آماد بازی ناقم زمی نیاز  18تاا 28

متحرکا كسب بازد آبیاری در بامانههاای بااراني ،چاانچاه

درصد ،نكدبات نباودن خااک داخال جونچاههاا  5تاا 18

نشاوند ،تاا  78درصاد

اما فقدان بامانآ بازچرخاني آ

درصد ،والني بودن زمان پیشروی آ
زود متوقف كاردن جرناان پیشاروی آ

باد و تبخیر موجب تلاف شادن آ

 18تاا  28درصاد و

امكانپذنر ابتا اما تلفات تبخیر و بادبردگي ميتواند تاا 35

ورودی باه داخال

درصااد از بااازد آبیاااری بكاهاادا البتااه بااازد آبیاااری در
4
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بامانههای قطر ای زناد ابت و حصول بازد تاا  98درصاد

دارد ،باند روش خاصي را اختیار كردا به بیان دنگر ،هیچ وقت

نیز عملي ابتا

دو رح زهكشي را نميتوان نافت كه مشابه نكادنگر بررباي
و اجرا شد باشاد و نا از قوانی نظری نكسااني پیاروی كارد

 .3روشهای آبیاری زیرسحیی .انواعي از آبیاریاند كاه در
آنما آ

باشادا مم ترن علت ان امر متفاوت بودن خاکهاای بیعاي

بهوبیله لوله و قطر چكانهاني كاه در زنار باط

با خاک هاای آرمااني (كامال) ابات كاه بتاوان برمبااای آنماا

زمی و در ماطقه توبعه رنشاههاا نصاب شاد اناد ،از لولاه
خارج و خاک ناحیه رنشهها را مر و
آبیاری وجود دارد مختم ماا

نظرنههای مشخصي را برای زهكشي اراضاي وضاع و تادون

ميكادا روش دنگار

مر و

كردا باابران  ،بامانههای زهكشي معماوالً برابااس ماوارد ناا

در دبترس ابات

نمونههاني راحي و اجرا ميشوند كه با تجربه و ناا آزماون و

و در آن با انجام تممیداتي بط انستابي آ هاای زنرزمیااي
به ور مصاوعي باال آورد ميشود تاا آ

خطا به نتاان رضاانتبخشاي انجامیاد انادا در راحاي انا

بتواناد باه كماک

بامانه ها ،عوامل متعددی دخالت دارند كه مما ترناشاان ناو

خاصیت مونیاگي باال آند و ماطقه توبعه رنشههاای گیاا را
مر و

خاک ابتا نو خاک مشخم ميكاد كه آنا آ ميتواناد باه

كادا به انا روش آبیااری زنرزمیااي مايگونااد و

بمولت در خاک حركت كاد و از آن خارج شود نا خیرا ماثالً

كابرد آنما عالو بر آنكه باند در شران خاصي باشاد ،بسایار

خاک هاني كه حاوی مابه و بیلت و درصاد رس آنماا انادک

دشوار و پرهزناه ابتا

ابت ،قادرند آ را انتقاال دهااد و وارد شابكههاای زهكاش
زنربطحي كاادا حال آنكه در خاک های رباي انا عمال باه

ریزیواحداثسامانههای زهكشی


برنامه

بمولت انجام نميشودا ازان رو احدا

زهكشي اراضي فراناادی ابات كاه مايتاوان آن را مكمال

انجا

باامانههاای زهكاش

مي كاد كه خصوصیات خاک از باط زمای تاا عما

بااامانههااای آبیاااری دانسااتا زهكشااي عااالو باار اهااداف

 1/5الي  2متری برربي شاود ،زنارا لولاه هاای زهكاشهاای

كشاورزی مي تواند برای ماظور های دنگری نیز اجرا شود كه

زنرزمیاي معموالً در ان النه نصب ميشوندا

از آن جمله ميتوان ان موارد را برشمرد:

پست و بلاد و شیب زمی نیز از دنگار عوامال ما ثر در

الف) برای جلوگیری از شور شدن خاکهاا ،مانادآبي شادن

زهكشي به شمار ميآنادا در راحاي باامانآ زهكشاي الزم

اراضي و باال آمدن بط آ های زنرزمیاي؛

ابت نقشه های تراز دقی از زمی تمیه شود تا بتاوان نقاا ي

) بهماظور كاترل فربانش؛

را كه اختالف ارتفاعشاان  15باانتي متار باشاد از نكادنگر

ج) بهماظور كاترل بیل؛

تفكیک كردا زنرا اختالف ارتفا نقاط بط زمی باه پدناد

د) برای حفظ محی زنست؛

آماادن مشااكل در حركاات آ

ه) برای بالمت و بمداشت عمومي؛

اراضي ميشودا همچای  ،باند به الگوی بارندگي ،نو گیاهي

و) برای حفاظت از ابایهها و تآبیسات عمومي و آثار بابتاني؛

كه قرار ابت كشت شود و نیز عم مجاز بط انستابي آ

ح) بهماظور توبعه روبتاني و امایت غذانيا

زنرزمیاي توجه كردا به وركلي ،تمیاه ناک ارح زهكشاي
مستلزم آن ابت كه عوامل مشروح در زنر بهصورت مطلو

برنامه رنزی و راحي بامانه های زهكشي ازجمله علكاوم

با نكدنگر تلفی و بهكار برد شوند [:]4

دقیقه نیستا زنرا در هر شرانطي بسته باه ناو موضاو ز دار
بودن اراضي و دالنلي كه برای خارج كردن آ

و خااارج شاادن آن از بااط

 متبیر های باامانه مانااد ناو زهكشاي ،بااز هاا ،فاصاله

از زمی وجود
5

آبیاری و زهکشی

چادن جزء گوناگون تشكیل شد اند كه عليرغا ناامهاای

زهكشها ،عم زهكشها ،ظرفیت آنما و تطبی باا باامانآ

متفاوت اما وظانف مشابمي را انجام ميدهادا نقطاه انتمااني

آبیاری؛

در هر دو بامانه جاني ابت كه آ

 متبیر های كشاورزی ازقبیل ناو زراعات ،تاااو

باناد از آنجاا خاارج و

دفااع شااودا ان ا نقطااه را خروجااي ( )outletگونااادا نقطااه

زراعاي،

خروجي مي تواند رودخانه ،درناچه و ناا حتاي ناک ماطقاآ

الگوی كشت و عملیات زراعي؛

كونری باشدا مم ترن ماوردی كاه باناد در انتخاا

 متبیاارهااای محیطااي ،ماناااد ابااتانداردهااای كیفااي آ

نقطاه

خروج در نظر گرفت آن ابت كه عالو بر تسمیل در دفع ز

و

آ ها ،ازلحا زنست محیطي در تعارآ قارار نگیاردا انا

معیارهای زنست محیطي؛

اجزاء در بامانآ زهكشي بطحي ،بهترتیب ،از لحا بزرگاي
انداز به كوچكي آنما عبارتاناداز نمار جماع كاااد اصالي

متبیر های مدنرنتي ازقبیل راهبری و نگمداری بامانآ ،مسانل

( ،)main collection ditchنمارهاای داخال مزرعاه (

مالي و اداری و تشكیالتي و تشكلهای آبیاری و زهكشيا

field

 ،)ditchو زهكاشهاای مزرعاه ()field drainا وظیفاه انا



را از بط زمای تاا الناه زنارن

بامانه ها آن ابت كه آ

انواعسامانههای زهكشی


انمار داخل مزرعه جمع آوری و خارج كااادا گااهي ممكا

بامانههای زهكشي را ميتوان به دو گرو عمد تقسی بادی

ابت در داخل مزرعه نک نا چاد نقطه وجود داشته باشد كه

surface

در آنجا انباشته ميشودا در ان حالت،

كرد كه عبارتانداز بامانههای زهكشاي باطحي (

بهدلیل گود بودن ،آ

 )drainage systemsروباز ،و بامانههای زهكشي زنرزمیااي

بامانآ زهكشي بسیار باد خواهد بود و تاما كافي ابت كاه

نا زنربطحي ( )subsurface drainage systemsكاه انتخاا

برای خارج كردن آ

نک كانال زهكش احدا

هرنک از آنما به اهداف و انتظاراتي بستگي دارد كاه از ناک

ان نقاط عبور و آ

جمع شد در ان ماطقه نا ماا

بامانآ زهكشي مورد نظر ابت (جدول )2ا

نقطااه خروجااي هاادانت كااادا اجاازای بااامانآ زهكشااي

هر كدام از بامانه های زهكشي بطحي ناا زنرزمیااي از

شاود تاا از

زنربطحي عبارتانداز :لوله اصلي ( ،)mainلوله نیمه اصالي

جدول  .2ضوابط طراحی و انتخاب سامانههای زهکشی اراضی کشاورزی
شبکههای زهکشی زیرزمینی

را به

شبکههای زهکشی سحیی

اهداف و انتظارات از طرح زهکشی

ماابب نیست و كارآني ندارد

ماابب و دارای كارآني ابت

جمعآوری روانا های بطحي

زمی های زراعي از بی نميرود

حدود  18درصد زمی ازبی ميرود

ازبی رفت و تلف شدن اراضي

مانع رفتوآمد ماشی های كشاورزی نميشود

مانع رفتوآمد ماشی های كشاورزی ميشود

ممانعت در برابر عملیات زراعي

برای خاکهای با نفوبپذنری ك ماابب نیست

برای خاکهای با نفوبپذنری ك ماابب ابت

مطابقت با نفوبپذنری خاک

هرچاد بال نكبار نیاز به بازربي دارند

باالنه باند بازربي و مرمت شوند

بازربي و نگمداری

گران و نسبتاً پرهزناه ابت

نسبتاً ك و ارزان ابت

هزناههای برمانهگذاری و احدا

به ماشی آالت تخصصي نیاز دارد

به ماشی آالت خاصي نیاز ندارد

ماشی آالت مورد نیازبرای احدا

م ثر ابت

زناد م ثر نیست

كاترل بط آ های زنرزمیاي

ك ابت

نسبتاً زناد ابت

فاصله زهكشها از نكدنگر
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( )submainو بالها نا الترال ()lateralا بالها لولاههااني باا

لوله هاای بتاوني و ناا تابوشاههاای بافالي بمار مايگرفتاادا

قطر كوچکاند كاه ز آ هاا را باه لولاه نیماه اصالي وارد

بههمی دلیل ،ان بامانهها را زهكشهای تابوش نیز ميگفتاادا

را باه لولاه اصالي

در مواردی اگر زمی ربي باشد ،باا اباتفاد از تراكتاور وزناه

ميرباناد و از آنجاا باه نقطاه خروجاي هادانت مايشاودا

مخرو ي شكلي را در زنر زمی باه حركات در مايآورناد تاا

همان ور كه گفته شاد ،ممكا ابات نقطاآ خروجاي ناک

تونل كوچكي مشابه با النه نک موش در زنر زمی و در عما

ميكااد و ان لوله نیز باهنوباه خاود آ

رودخانه نا آبراهه بیعي و نا آنكه كاناال بزرگاي باشاد كاه

مشخم انجاد شودا ان تونل خاكي ميتواند مشابه ناک لولاه

برای همی ماظور باخته ميشودا

عمل كاد و آبي را كه به آن وارد شد ابات ،از زمای خاارج

الگوهای باامانآ زهكشاي باطحي فار مايكاااد ،اماا
معمولترن الگوني كه اجرا ميشاود احادا

كادا ان روش زهكشي را بامانآ النه موشي ميگونادا اگار از

زهكاشهاای

بامانه های زهكش زنر بطحي به خوبي مراقبات شاود ،حتاي

موازی ( )parallel drainابت كه انماری با فواصل مشاخم
و موازی نكدنگر در مزرعه احدا

نو النه موشي از عمر اوالني برخاوردار خواهااد باودا اماا

ميشاوندا فاصاله انماار

بامانه های زهكشي بطحي هموار به بركشاي و اصاالحات

زهكش به نو خاک و شیب زمی بستگي داردا ناو دنگار
بامانآ زهكشي بطحي احدا

نیاز دارند تا اگر آبراهاههاا را رباو گرفتاه باشاد ،النروباي

انمار تصاادفي و غیرماوازی

شوندا

( )random drainsابت كه در آن زهكشها از نقااط پسات
زمی ميگذرند و قاعد مشخصي برای آن وجود نداردا غالباً
قبال از احاادا
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امین علیزاده،

دبتي نا با ماشی حفر ميشود و لولههای بفالي نا پلي اتیلااي
بوراخ دار در كف آن خواباند مي شاوند و باپ

ترانشاه باا

خاک پر مي شودا در گذشته ،بهجای لولاه هاای پلاي اتیلااي از

عضو هیات علمی دانشگاه شردوسی مشهد
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