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:علل اصلی کمبود آب در جهان 
افزایش جمعیت❑

هدر رفتن آب در بخش کشاورزی❑

آلوده شدن آب های قابل شرب❑

تغییرات آب و هوایی❑

توزیع نامتناسب زمانی و مکانی باران❑

:پیامد های مهم کم آبی
مرگ و بیماری انسان ها❑

وقوع جنگ آب میان کشورها❑

ستیو کاهش تنوع زی( مناطق زندگی گیاهان و جانوران)نابودی زیست بوم ها ❑
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:نتایج کمبود آب در ایران

عدم دسترسی مردم به آب❑

تخریب محیط زیست❑

کاهش آب های سطحی❑

مرگ گونه های جانوری و گیاهی❑

بیابان زایی و گرد و غبار❑

کاهش محصوالت❑
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آبیاریهایروشبهبودوآببهینهمصرف

شودگرفتهنظردرآبیاریمیزانوزمانبایستیکهگیاهرشدبامتناسبآبیاریانجام❑

فشارتحتآبیاریهایسیستماجرایوتوسعه❑

فزایشامنظوربهآبکمترمصرفمعنایبهآبیاریکم)منطقهدرآبیاریکمهایروشترویج❑
(باشدمیتولید

هتوسعوآبیاریهایشبکهمرمتطریقازآبوریبهرهافزایشوآبانتقالروشاصالح❑
روشبهآبیاریانجامپوشیده،سرهایکانالایجادوانهارپوششلوله،باآبانتقالهایشبکه

غرقابیآبیاریحذفوباغاتدرنوارییاتشتکی

آبیاریآبسازیغنیومزرعهدرآببازیافتوبازچرخانی❑

آببازدهیافزایشجهتهاچشمهوهاچاهوقنواتروبیالیهومرمت❑

سطحواحددرتولیدافزایشفنیهایروشاعمالوآبیکشتزیرسطحکاهش❑

موجوداناتامکحداقلبابایستیباشندمیآبذخیرهاستخرفاقدکهباغاتیآباستخراحداث❑
کاهشورتصدرتانماینداستخراحداثبهاقدامپالستیکپوششباخاکیاستخراحداثنظیر
.نمایندذخیرهآببتوانندهاچاهآبحجم
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امکانحددرآباستحصالبزرگوکوچکاستخرهایاحداث❑

آبیاریبرایهرزهایآبازمجدداستفاده❑

فصلیهایآبروانسازیذخیرهوزمینیزیرهایسفرهتغذیهجهتسیالبپخش❑

ادامهدرهکورمیکولیت،،پرلیتآبکنندهجذبپلیمریهایژل)هاجاذبسوپرازاستفادهکاربردتوسعه❑
(شودمیپرداختههاسوپرجاذبمعرفیبه

سدهاآبتبخیرکاهشبرایالستیکیهایتوپازاستفاده❑

وجهگقند،چغندرپسته،ذرت،:نظیرمحصوالتیدر(تیپ)سطحیزیرایقطرهآبیاریروشازاستفاده❑
فرنگی

استفاده از آب شور برای تولید گندم و روش آبیاری سطحی و بارانی در شرایط کم آبی❑

آبیاری یک در میان ردیف ها در زراعت کلزا❑

ایجاد یک الیه پوشش مالچ زیر درختان❑

ی در استفاده از لوله های هیدروفیکس و کاربرد هیدروفلوم  در انتقال آب به مزارع به منظور صرفه جوی❑
مصرف آب 

.استفاده از پوشش پالستیکی در سطوح مزارع به ویژه صیفی جات❑

Design:M. Rezaie
7



Design:M. Rezaie
8



ی آب استفاده از فناوری دبکوپاک بصورت قطعات شناور شونده رو
(توپ و قطعات سبک)

ه آب جهت پیشگیری از تبخیر ناشی از تابش مستقیم آفتاب ب

Design:M. Rezaie
9



هرس کردن

.حذف سرشاخه های خشکیده❑

.کنترل به موقع علف های هرز❑

.(پالستیکی و غیره)استفاده از مالچ ❑

.استفاده از پوشش های سفید کننده برای تنظیم یا کاهش نور دریافتی❑

انواع چسب هایی که حاوی قارچ کش بوده و محافظ سلول ها و بافت های)استفاده از چسب پیوند ❑
.(درختان می باشند

، کوتاه کردن شاخه های طویل به(مرداد–تیر )هرس سبز در فصل گرم سال -هرس درختان❑
.منظور کاهش سطح سبز درخت

حذف شاخه های آلوده، مزاحم و اضافی به صورتی که حذف کامل شاخه ( خشک)هرس خواب ❑
.انجام گردد تا موجب تحریک و رشد جوانه های خفته نگردد

.سانتی متری زیر محل آسیب۲۰قطع بازوهای خشک شده از ❑

.تنک کردن میوه❑
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:احداث استخرهایی با مشخصات زیر 

استخر های آب بندی شده با عایق های نانویی و رنگهای آب گریز کننده ❑

یال جهت درزگیری استخر با عایق ها و رنگهای دارای خواص فوق العاده نانویی و آنتی باکتر❑
ذخیره آب به مدت طوالنی

آب هایی عایق بندی استخرها با پوشش های آنتی باکتریال و ضد جلبک به منظور داشتن❑
....عاری از هر گونه آلودگی ، میکروب ، جلبک و 
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استفاده از کود های دامی و آلی❑

کاستفاده از کود های دامی و سبز و همچنین کود های زیستی به منظور افزایش مواد آلی خا❑

استفاده از کود دامی پوسیده در خاک زیر سایه انداز درخت، جهت حفظ رطوبت❑

طح پوسیده در قسمت آبگیر درخت و مخلوط کردن آن با خاک تا س( گاوی)پخش کود های آلی ❑
ریشه ها

و کود های سبز و آلی( کود های سوپر جاذب)استفاده از ❑

عدم مصرف کود سرک در زمان شروع گلدهی در شرایط کم آبی❑

استفاده از کود فسفر در شرایط کم آبی در خاک هایی که فسفر خاک پایین است❑

استفاده از کود پتاسیم جهت افزایش مقاومت گیاه به خشکی❑

مونیم، اوره، نیترات آ)کاهش مصرف کود های شیمیایی تحریک کننده رشد مانند کود های ازته ❑
در شرایط کم آبی( سولفات آمونیوم

ب جهت استفاده از مواد جاذب رطوبت در سطح آبگیر درختان و بهره گیری از مواد شیمیایی مناس❑
کاهش تبخیر و تعرق
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!!تـوجـه !! 

وتولیدحفظوهاخسارتافزایشازجلوگیریبرای

وراهکارهاوتدابیرازیکهربهتوجهقطعاَآن،پایداری

ایندرهشدذکرتحقیقاتیهاییافتهوفنیهایدستورالعمل

میاشد،بمیایراناقلیموبحرانشرایطبامتناسبکهمقاله

کاهشجهتدرراکشاورزیبخشتولیدکنندگانتواند

.نمایدکمکموجودشرایطازعبورواحتمالیخسارات
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درکهاستSiO2یشیمیایفرمولبابیشکلومتبلورغیربینظم،آتشفشانیسنگنوعیجاذبسوپرپرلیت
تشکیلرعناصدیگرازآهنومنگنزپتاسیم،کلسیم،سدیم،آلومینیوم،.داردوجودفراوانیآبآنساختار
درزنیماکشوردروداشتهوجوددنیاسراسردرمادهاینمختلفمعادن.استجاذبسوپرپرلیتدهنده
.استشدهکشفپرلیتمعادنخراساناستانوتبریز

.میشودفراوانیاستفادهصنعتبخشدرهموکشاورزیبخشدرهمامروزهپرلیتاز

پرلیتایهکاربرددیگراز...وشهریاستخرهایآبتصفیه،داروسازیصنعت،سازیساختماندراستفاده
.است

ترکیبومیشوددهاستفاهیدروپونیککشتدرویژهبهکاشتبسترعنوانبهباغبانیدرپرلیتاز
بسترگیهایویژبهبودبه...وکوالیتورمیکوکوپیت،مانندکاشتبسترهایسایروخاکباآن

.میکندکمکگیاهبرای
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مزیتها و کاربردهای سوپر جاذب پرلیت 
:مهم ترین مزایای استفاده از پرلیت در کشاورزی و باغبانی به طور خالصه عبارتند از

اصالح سیستم هوادهی و آبدهی خاک. 1

بافتشدنترسبکبهسنگینبافتدارایخاکهایویژهبهخاکبهآنترکیبوداردکمیبسیارچگالیپرلیت
.میشودخاکآبدهیوتهویهبهبودآنتبعبهوخاکتخلخلافزایشباعثنتیجهدرومیکندشایانیکمکخاک

افزایش قدرت نگهداری آب و مواد غذایی و تغذیه مداوم گیاه. 2

هنتیجدر.کندآزادگیاهریشهبرایمروربهوجذبخودسطحدرراغذاییعناصراستقادرپرلیتخاک
غذاییلولمحوکودمصرفدرومیکندکمکگیاهتغذیهوضعیتبهبودبهگلدانیخاکانواعدرآنازاستفاده

.میشودجوییصرفهکشاورزیوباغبانیدر

خنثی و عدم اختالل در رشد طبیعی گیاه( PH)هاش .پ. 3

قابلرتغییروایناز.استغیرمحلولطبیعیمحیطهایبیشتردرواست(5/6-5/7)خنثیهاش.پدارایپرلیت
برعالوه.دندارگیاهانرشدبرایخللیگونههیچونکردهایجادکشتمحیطاسیدیتهیاقلیائیتدرمالحظهای

قلیایییااسیدیهاش.پکردنمتعادلباعتهیدروپونیککاشتبسترهایوخاکبهپرلیتکردناضافهاین
تغذیهوضعیتنتیجهدرومیرسدحداکثربهغذاییعناصرجذبهاش.پاینمحدودهدر.میشودکشتبستر
.میگرددبهترنیزگیاه
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خاکدمایدرناگهانیتغییرایجادعدم.4

کنترلدررواینازومیکندپیشگیریخاکدمایینوساناتازگرماستعایقاینکهدلیلبهپرلیت
.استموثرگیاهانریشهسرمازدگی

موذیحشراتوهرزعلفهایمنفیاثراتازپیشگیری.5

.داردکشهاعلفبهشبیهوخاصیتیبیماریزاستعواملوآفتهرگونهازعاریپرلیتخاک

خاکساختماندراختاللایجادعدم.6

واستخاکدهندهتشکیلاصلیمادههمانکهاستسیلیسیماکسیدپرلیتشیمیاییفرمول
خاکبهنآکردناضافهروایناز.داردخاکدهندهتشکیلموادشیمیاییترکیبمشابهترکیبی
.نمیزندزیستمحیطبهآسیبیوندادهخاکخصوصیاتدرتغییری

آبمصرفدرجوییصرفه.7

.تاسآبمصرفدرجوییصرفهکشاورزیدرپرلیتخاکازاستفادهمزایایمهمترینازیکی
ازظیمیعبخشمتاسفانهواستگسترشحالدرماکشوردرآبیکمبحرانمیدانیدکههمانطور

کیلویی۲۰تا1۰هایکیسه:بندیبسته.میشوداستفادهکشاورزیدرآبیمنابع
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عسریرشدکهمواردیباغها،چمن،زمینهای:نظیرداردگستردهکاربردکشاورزیدرمادهاین
.(میشوداستفادهصددرصدبهصورتورمیکولیت)باشدبرخورداراولویتازگیاه

خاکفظح،باشدکمترخاکغنایکهصورتیدرآبی،یاکمویژهشرایطدرهمچنینورمیکوالیت
.داردکاربردهاریشهبهصدمهویخبندانازجلوگیریوگرمبادهایجریاناز

.استصددرصدتمیزیدارایکهخاکبرایغیرمضرودائمیاستایمادهورمیکولیت
آنشدنضایعوخاکفسادباعثکهاستریلوغیرسمیبو،بدونایستمادهورمیکوالیت

.نمیدهدتغییرراخاکماهیتبودن،خنثیدلیلبهونمیگردد

میکولیتوریونیتبادلظرفیتدلیلبهودهدمیافزایشرایاریآبدوبینفاصلهورمیکویت
هایهریشترینریزتوسطاینکهبرایآرامیبهآنهاکردنآزادومغذیموادجذبمیکندکمک

.شوندمیجذبگیاه

گیاهیفاتآهمچنینوهاقارچبهرشداجازهخودباکتریالیآنتیخاصیتبودنداراباورمیکولیت
.دهدنمیخودبستردررا
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کیکدضعامل،افزاحجمشیمیایی،کودگیاه،رشدواسطهعنوانبهباغبانیورمیکولیت

.گیردمیقراراستفادهموردهاکشعلفوهاکشآفتبرایحاملوشونده

درراآبخاکفرسایشوتبخیرهنگامدروداردباالییآبنگهداریظرفیتورمیکولیت✓

.رساندمیگیاهریشهبهراآبلزومصورتدروداشتهنگهخود

،(منیزیم)،(پتاسیم):شاملآنمحتویاتشودمیشکستهوخردورمیکولیتکههنگامی✓

.دهدمیقرارگیاهاختیاردرغذایییمادهیکعنوانبه،(کلسیم)
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زئولیت مناسب برای کشاورزی-
ولیت ومحیط کودهای زئولیتی بدلیل اختالف فشار اسمزی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد باالنس بین زئ

ی آن خارجی قادرند تشخیص دهند که یک گیاه در چه زمانی به چه مواد مغذی نیاز دارند و در زمان مقتض
.برای همین زئولیت را کود هوشمند می نامند. ماده را برای استفاده گیاه آزاد می کنند 

:در خاک کشاورزیزئولیت مزایای استفاده

آبدرمقاومهایخاکدانهنسبتافزایش❑

بارانوآبیاریاثردرخاکازتشستشویازجلوگیری❑

رطوبتوآبجذبباالیقابلیتسبببهخاکرفتنوهدرازفرسودگیجلوگیری❑

خاکبهآنتدریجیسازیآزادوخاکوهوادرموجودهایرطوبتجذب❑

مصرفیاکسیژنتامینوخاکمطلوبتهویهبهبود❑

اکولوژیکسیستمشرایطبهبودوخاکشیمیاییوفیزیکیکیفیتبهبود❑

وپیازی،زمینسیبمانندایغدهگیاهانکاشتتحتکشاورزیخاکهایمطلوببسیارتقویت❑
چغندر

آنددمجاصالحوباالیونیتبادلخاصیتدلیلبهاولیهموادازخاکشدنفقیرازجلوگیری❑
مطلوبحددرآنکردنمتعادلوخاکphتنظیم
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تنظیم پتاسیم خاک و در نتیجه بهبود کیفیت گیاه و مرغوبیت میوه و مزه آن❑

افزایش فعالیت های بیولوژیکی و میکروارگانیسمی❑

کاهش شوری خاک❑

بهبود و کنترل رطوبت خاک در نتیجه اثر مثبت بر میکرو فلور خاک❑

(درصد۲۰-3۰) افزایش باالنس نیتروژنی بویژه در خاکهای نیتروژنی ❑

...کاهش اثر عناصر سمی در خاک با جذب آرسنیک ، کادمیوم ، روی ، مس و سرب و❑

د در خاکنگهداری بلند مدت اثر کودهای شیمیایی و طبیعی و کاهش میزان شستشوی مواد غذایی موجو❑

شکل دهنده خاکهای کشاورزی و جلوگیری از ایجاد کلوخه❑

:مزایای استفاده از زئولیت درآبیاری کشاورزی❑

صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب و ذخیره کننده آب در مناطق کم باران❑

کاهش شوری آب❑

جذب فلزات سمی آب❑

تصفیه کامل و سالم سازی پس آبهای آلوده شهری و استفاده در آبیاری مزارع و باغات❑
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زئولیت
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ببسبهوشدهمحسوبشوندهمتورمهایکانیوهارسیدستهازکهاستایمعدنییمادهبنتونیت
:داردمتفاوتیهایکاربرد،کنندگیجذبخاصیت

کودیدتولوسازیقالبوبتن،سرامیکوکاشی،کشاورزیهایکود،سازیفوالد،سازیلعاب،حفاریدر
.داردکاربردگوگرد

.استشدهتشکیلموریلونیتمونترسازآندرصد85حداقلکهباشدمیدانهریزخاکنوعیبنتونیت
.دهندمیتشکیلرابنتونیتیکدیگرکناردرکهباشدمیهاکانیازایمجموعهبلکهنیستکانییکبنتونیت

وداردفاوتیمتهایکاربردایقهوهوسبز،طوسی،سفیدهایرنگتنوعومتنوعبندیدانهبابنتونیتخاک
وریپذیتورم،آبجذب،چسبندگیدلیلبهخاکاینهمچنین؛استسفیدرنگخاکآنترینمرغوب

داربرخورایویژهاهمیتازکشاورزیوسازیسد،نفتهایچاهحفاری،گریریختهصنایعدربودننرم
.است

عنوانهبرامعدنییمادهاینسیناابنقدیمهایزمانازوبودهصابونیرسوسرشورگلخاکایندیگرنام
.شودمیحلخوبیبهآبدرکهکردهمعرفیزودشکنیماده

آبیمحیطدرتبنتونیذراتکهمی گرددسببویژگیاینطرفیازرسدمینظربهچربلمساثردربنتونیت
.شوندمتورموکردهجذبآبخودحجمبرابربیستتاهفتبین
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م آبکوخشکمناطقدروشدهآبمصرفدرصرفه جوییموجبآبباالیجذبقدرتدلیلبهبنتونیت❑

.می دهدکاهشراآبیاریمیزان

بازدهیوشدهمیاییشیکودهایمصرفدرصرفه جوییباعثفوق العادهکاتیونیتبادلقابلیتدلیلبهبنتونیت❑

.می بردباالراکشاورزیکودهایازاستفاده

بهوتهکاس،شیمیاییکودهایاززیاداستفادهازناشیسطحیوزیرزمینیهایآبآلودگیازبنتونیت❑

.می کندکمکمحیطبهداشت

.داردبردرکشاورزانبرایرابیشتریسودوگردیدهسطحواحددرتولیدبهبودوافزایشباعثبنتونیت❑

سمومحاملعنوانبهبلکهاستمؤثرنباتیهایآفتازتعدادیبردنبینازدرخودتنهانهبنتونیت❑

.می رودبکارنیزکشاورزی

. کندمیجلوگیریگیاهانریشهسوزشاز،آنتدریجیآزاد سازیوازتهموادکردنمحبوسبابنتونیت❑

مرطوب،مناطقدرویژهبهسیلوهادرآفاتبردنبینازورطوبتجذببرایغالتکردنانباردربنتونیت❑

.شودمیاستفادهزدنکپکازجلوگیریبرای

.شودمیاستفاده،داربنتونیتگوگردبخصوصکشاورزیکودهایتهیهدربنتونیتاز❑

.می  کاهدآننامطبوعبویازودادهافزایشراحیوانیکودهایازاستفاده وریبهرهبنتونیت❑

.داردچمنوگلخانه ایکشت هایدرزیادیاستفادهمناسب،بسترایجاددلیلبهبنتونیت❑
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بنتونیت
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