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مقدمه
نیاز به صرفه جویی بیشتر در منابع کشاورزی سیاره مان به سرعت رو به فزونیست  .اینن امنر از دو

واقعیت متضاد ناشی می شود  :اول تعداد رو به فزونی انسانها به همراه توقع رو به گسنتر

آنهنا بنرای ینک

زندگی راحت تر و دوم  ،محدودیت در منابع طبیعی اینن سنیاره  .کشناورزی فاریناب بنرای بنرآورده کنردن
توقعات کیفی و کمی غذا که ناشی از جمعیت رو به رشد زمین می باشد  ،ضروری و بهبنود کنارایی آن  ،بنه
منظور زیستن در میان این محدودیتِ منابع آب و خاكِ زمین یک امر حیاتی محسوب می شود.
در این دوره پس از معرفی اصول علمی و رو های مختلف آبیاری و بیان مزایا و معاینب هنر رو ،
به بیان نکاتی در مورد هر یک از رو ها پرداخته میشود و در مورد نحنوه طراحنی و اجنرای سیسنت هنای
آبیاری تحت فشار نیز مطالبی مطرح خواهد شد.

 2اطالعات و بررسیهای الزم در طرح آبیاری
در سیست آبیاری مناسب ،از خاك و آب به نحوی استفاده میشود که بیشترین محصول یا کمترین
تلفات بهدست آید .برای زارع ،آبیاری مناسب به معنی صرفهجویی در آب ،کنترل فرسایش ،تولیند محصنول
بیشتر و بهتر ،هزینه تولید کمتر و حاصلخیزی مداوم زمین زراعی است .بهطور کلنی سیسنت آبیناری دارای
اجزای مختلفی به شرح زیر است:
سیست انتقال و توزیع آب 1که شامل کانالهای روباز یا لولههای تحت فشار (بنا تاسیسنات مربنو
برای انتقال آب از منبع (یا محل انحراف و توزیع آن در واحدهای زراعی است.
سیست آبیاری مزرعه 2شامل رو های مختلف آبیاری است .آب ممکن است سطح خاك را غرقناب
کند یا بصورت افشان 3یا باران یا بصورت قطرات آب به خاك داده شود یا ممکن است از زیر زمنین خناك را
مرطوب کند.
سیست جمعآوری آبهای مازاد 4شامل کانالها یا لولنههنای جمنعآوری و هندایت آبهنای منازاد
آبیاری یا بارندگی به خارج از منطقه است.
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Delivery Part
Application Part
3
Spray
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سیست آبیاری باید با خاك ،گیاه ،آب و هوا ،منبع آب و عملیات زراعی مزرعه مطابقت داشته باشد،
همچنین از نظر ظرفیت باید جوابگوی نیاز مصرفی گیاه در زمان حداکثر مصرف 5بوده و قادر به رسناندن بنه
موقع آب با شدت مناسب در رو

موردنظر آبیاری باشد .عالوه بر اینن بنر اسناس بهنرهبنرداری ینا رانندمان

حداکثر و صرفهجویی آب طراحی و برنامهریزی شود .در صورت طراحی صحیح ،سیست آبیاری قادر خواهند
بود آب موردنیاز را به تمام نقا موردنظر و با شدت مناسب بدون رساندن هر گونه خسارت به خاك یا تلفات
زیاد آب برساند و سیست به راحتی قابل بهرهبرداری بوده و با عملیات زراعی تداخلی نداشته باشد.
قبل از برنامهریزی در مورد توسعه آبیاری یک منطقه ،میباید کلیه مدارك و اطالعات موجود منطقه
بخصوص اطالعاتی که به زمان زیادی نیاز دارند (مانند اطالعات هواشناسی و هیدرولوژیکی جمعآوری شود.
این اطالعات کمک زیادی به تصمی گیری در مورد پروژه میکند .هر پنروژه آبیناری بنر اسناس ینک سنری
مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی ،خاکشناسی ،مطالعنات کمنی و کیفنی آب ،توپنوگرافی ،زمنینشناسنی و
کشاورزی استوار است .بیشترین هزینه در مطالعات اولیه ،بررسیهای خاك و نقشهبنرداری اسنت .مطالعنات
خاکشناسی بهتر است قبل از نقشهبرداری صورت گیرد و بر اساس آن در مورد دقت کار و نقشنهبنرداری بنر
روی زمینهای غیرقابل کشت یا با قابلیت پایین تصمی گرفته شود.

 3کاربرد و محدودیتهای روشهای مختلف آبیاری
هدف اصلی آبیاری ،تامین آب موردنیاز گیاهان است ،منتها اهداف دیگری نیز از عمل آبیناری منی-
تواند موردنظر باشد که در بررسی رو های گوناگون باید موردتوجه قرار گیرد .این اهداف عبارتند از کنتنرل
درجه حرارت برای رشد بهتر گیاه ،شستشوی خاكهای شور ،نرم کردن خاك برای سهولت عملینات خناك-
ورزی و غیره .رو های مختلفی برای رسیدن به این اهداف در سراسر جهان وجود دارد و از رو های بسیار
قدیمی و ابتدایی گرفت تا رو های پیشرفته هرکدام دارای محاسن و معاینب خناص خنود اسنت .مهنندس
آبیاری باید با ارزیابی پروژه ،بهترین روشی را که مناسب شرایط محلی است ،انتخناب کنند .شنرایط اساسنی
انتخاب هر رو

با در نظر گرفتن عوامل زیر تعیین میشود:
Disposal Part
Peak Use Period
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خصوصیات خاك،
وضع توپوگرافی و شیب اراضی،
شرایط آب و هوایی،
نوع محصول زراعی،
رو های معمول آبیاری در منطقه و مهارت زارعان و قدرت تطبیق آنها با رو های نوین،
توجیه اقتصادی رو ها،
مقدار و کیفیت آب قابل استفاده در آبیاری و بازدههای آبیاری،
امکانات تهیه وسایل و ماشینآالت و قطعات یدکی و
نیروی انسانی.
سه رو

اصلی آبیاری عبارتند از:

الف -آبیاری سطحی یا ثقلی :6که در آن آب تحت تاثیر نیروی ثقل بنه حرکنت درآمنده و تمنام
سطح مزرعه (غرقابی یا بخشی از آن (جوی پشتهای را مرطوب میسازد.
ب -آبیاری تحت فشار :7آب در شبکهای از لولهها بصورت تحت فشار جریان دارد و بصورت باران
(آبیاری بارانی یا قطرات (میکرو رطوبت خاك را تامین میکند.
ج -آبیاری زیرزمینی :8آب از زیر خاك وارد شده و فقط به مقدار بسیار کمی ممکن اسنت سنطح
خاك را مرطوب کند.
هرکدام از رو ها چنانچه بطور مناسب به کار گرفته شوند ،میتواننند اقتصنادی باشنند و بنا بنازده
باالیی عمل کنند.
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Surface Irrigation
Pressurized Irrigation
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 1-3آبیاری سطحی
آبیاری سطحی یکی رایج ترین سیست های آبیاری در جهان و کشور ماست .براساس آمار ،بنیش از
 55درصد اراضی کشور ،در حال حاضر تحت پوشش سیسنت آبیناری سنطحی اسنت علینرغ گسنتردگی و
پیچیدگی های بسیار زیاد این سیست  ،تاکنون محققین و کاربران ،توجه چندانی به آن نداشتهانند .رانندمان
فعلی آبیاری سطحی در کشور ،براساس تحقیقات متعدد ،کمتر از  35درصد تخمین زده شده است.

آبیاری سطحی قدیمی ترین و رایج ترین رو

آبیاری در کشاورزی است .ویژگی بارز اینن سیسنت

آن است ك پس از قرار گررفتن آب در محل مخصوص ،آب می تواند آزادانه روی سطح زمنین جرینان پیندا
کند .بدین شکل آب به میزان الزم روی زمین پخش میشود و سپس در منطق توسعه ریشه توزیع میشنود.
این ویژگی را می توان با آبیاری قطره ای مقایسه کرد .یعنی جایی ك آب از سمت قطره چکان هنا از داخنل
لولههای تحت فشار روی سطح زمین پخش می شود .درواقع در این دو رو

میزان عمنق آب نفنو یافتنه ،

مقایسه میشود .آبیاری سطحی را می توان به انواع مختلف تقسی بندی کرد؛ ولی بارزترین تقسی بندی ها
به ترتیب زیر است:

.1
.2
.3
.4
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آبیاری کرتی
10
آبیاری نواری
آبیاری جویچهای( 11فارو
آبیاری بصورت سیالبی( 12وحشی
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Basin irrigation system
Border irrigation system
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Furrow irrigation system
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تفاوت بین رو

های مختلف آبیاری سطحی به صورت عنوانی مطنرح اسنت .یعننی منثالا سیسنت

نواری یا کرتی می تواند به سیست جویچه ای ه تبدیل شود .آبیاری سیالبی به این صورت است ك آب به
سادگی می تواند روی سطح زمین جریان پیدا کند ،بدون اینکه هر گونه تنظیمی برای یکنواختی توزینع آب
در مزرعه در نظر گرفته شود .بنابراین برای تنظی میزان تقاضا و یکنواختی به هیچ تالشی نیاز نیسنت .اگنر
بخواهی این نوع آبیاری را کنترل کنی باید آن را به یکی از سیست های آبیاری نواری ،کرتی یا جویچنه ای
تبدیل کنی .
 1-1-3مراحل آبیاری سطحی (فازها)
چهار فاز عمومی در آبیاری سطحی مطرح است. :فاز پیشروی. ،فناز خینره و توزینع رطوبنت. ،فناز
تخلیه ،فاز پسروی .فاز پیشروی از وقتی که آب وارد زمین میشود تا زمانی که آب به انتهنای زمنین برسند،
ادامه مییابد و این زمان ،زمان پیشرفت (فاز پیشروی نام دارد .از انتهای فاز پیشروی تا زمنانی کنه جرینان
ورودی قطع می شود فاز مرطوب شدن یا فاز خیره نامیده میشود. .در فاز خیره ،آب مورد نیناز دورتنرین
نقا مزرعه که زمان نفو کمتری در فاز پیشروی داشتهاند نیز فراه میشود .بعد از قطع جریان ورودی ،آب
از ابتدای مزرعه زهکش شده و یا در خاك نفو می کند و سطح خاك نمایان میشنود کنه اینن مرحنل فناز
تخلیه نامیده میشود .پس از نمایان شدن سطح خاك در ابتدای مزرعه فاز پسروی شروع میشود که تا محو
شدن کامل آب از روی سطح خاك ادامه دارد .در مزارعی که شیب کمی دارند فناز تخلینه و پسنروی تقریبنا
ه زمان در تمام سطح مزرعه رخ میدهد .همه مدلهای ساخته شده برای آبیاری سطحی ،برای شبیهسنازی
فازهای مختلف آبیاری است.
 2-1-3آبیاری کرتی
در این رو

کرتهائی نسبتاا تراز به شکل مربع ینا مربنع مسنتطیل آمناده سناخته و آب را از جنوی

مجاور وارد کرت می کنند که پس از پر شدن کرت ،آب را قطع می کنند (بدون فاضنالب در رو

آبیناری

کرتی با فاضالب  ،کرتهای طویل و ک عرض ساخته شده و آبی که وارد کرت می شنود و پنس از پنر شندن

Flood/wild irrigation system
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وارد فاضالب گردیده و از فاضالب برای آبیاری کرتهای زیرین استفاده می شود .در آبیاری کرتی خاك ،بذر و
مواد غذائی در معرض شستشو قرار گرفته و خاك نیز سله می بندد .برای کاهش فرسایش ،زمین به صنورتی
باید تسطیح گردد که شیب آن ک بوده و آب با سرعت در درون کرت جریان نیابد .عالوه بر این چون طوقنه
و ساقه گیاهان نیز در تماس با آب هستند .ممکن است دچار بعضی از بیماریها شوند.

 2-3آبیاری به روش تحت فشار
در این رو  ،آب با استفاده از موتور و پمپ در شبکهای از لولههای اصلی و فرعی بنهصنورت تحنت
فشار جریان مییابد .بهطور کلی میتوان گفت که این رو

به سرمایهگذاری اولیه زیاد و مهنارتهنای فننی

نیاز دارد .سیست های آبیاری تحت فشار انواع مختلفی دارند که در این بخش معرفی میشوند:
 1-2-3آبیاری بارانی

آبیاری بارانی به عنوان روشی مه در آبیاری کشاورزی  ،در اوایل قرن بیست بوجود آمد  .نخسنتین
سیست های آبیاری بارانی  ،مربو به آبیاری چمن می شدند  .پیش از سنال  ، 1920سیسنت هنای بنارانی
محدود به باغهای میوه  ،قلمستان ها و تولید انبوه سبزیجات می شد ند  .در دهة  ، 1930هزینة این سسیت
ها با ابداع آبپاشهای ضربه ای و لوله های فوالدی سبک وزن به همراه اتصال دهنده های سریع کاهش یافت .

با این اصالحات  ،آبیاری بارانی شروع به گستر

کرده و در دامنة وسیعی از محصوالت در تمامی دنیا منورد

استفاده قرار گرفت.

تا سال  ، 1950آبپاشهای بهتر  ،لوله های آلوم ینیومی و پمپ های پربازده بازه هزینه ها را کاهش
آبیاری را سرعت بخشیدند  .در اینن اواخنر ،

داده و کارایی سیست بارانی را افزایش دادند و توسعة این رو

سیست عقربه ای خود پیش راننده (سنتر پیووت که در دهة  1960از مح بوبیت زیادی برخورد ار شد ند ،
برای آبیاری خودکار با تواتر زیاد و نسبتاا ک هزینه با حداقل نیاز به نیروی کنارگری  ،ابنزار مناسنبی فنراه
آورده است  .در سطح جهان  ،حدود  8میلیون هکتار از زمینهای زراعی به سیست عقربه ای مجهز هسنتند
که حدود  75درصد از این زمینها در کشور آمریکا قرار دارند .نوآوری های بیشتر به منظنور کناهش نینروی
کارگری و افزایش بازدة آبیاری  ،بطور پی در پی به بازار عرضه می شوند .امروزه  ،آبیاری بارانی ابنزاری مهن
برای آبیاری در تمامی انواع خاکها  ،توپوگرافی ها و محصوالت می باشد.
سیست های آبیاری بارانی بطور کلی می توانند به سیست های ثابت و متحرك دائ تقسی شوند .
در سیست های ثابت  ،آبپاشها در زمان آبیاری در مکانی ثابت باقی می مانند  ،در حالیکه در سیست هنای
متحرك دائ  ،همزمان با حرکت دایره ای یا مستقی آبپا

ها  ،آبیاری نیز صورت می پذیرد  .سیست های

ثابت همچنین شامل سیست هایی می شو ند که در بین آبیاریها جابجا میشنوند .از جملنه سیسنت هنای
متحرك دستی ،لولههای چرخدار  ،آبپاشهای شلنگی  ،لوله های مضرس(سوراخ شده  ،آبپاشهای مخصوص
باغات و آبپاشهای تفنگی  .تمامی این انواع  ،سیست های با جابجایی متناوب ( سیسنتمهای نیمنه ثابنت
نامیده می شوند  .این سیست ها همچنین شامل سیستمهایی از ق بیل آبپاشهای ثابت نیز می شوند که بنا
عنوان سیست های ثابت معرفی می شوند  .سیست های اصلی متحرك دائ  ،سیست عقربه ای و سیسنت
با حرکت خطی و سیست آبپا

تفنگی ( ارابه ای می باشند.

سازگاری روش آبیاری بارانی
آبیاری بارانی برای اکثر محصوالت مناسب است  .این نوع آبیاری همچنین با اکثنر خاکهنای قابنل
آبیاری نیز سازگاری دارد زیرا آبپاشها در دامنة وسیعی از ظرفیت آبدهی ساخته می شوند  .با فاصله بنندی

مناسب بین آبپاشها  ،آب ممکن است تحت هر شدتی باالتر از  3میلیمتر در ساعت (  0/12اینچ در ساعت
برای سیست های نیمه ثابت نیز مورد استفاده قرار گیرد  .در خاکهای بسیار ریزبافت با سرعت نفو پایین ،
در زمان انتخاب اندازة نازل  ،فشار کارکرد و فاصله بندی آبپاشها ،نیاز به توجه ویژه می باشند تنا آب بطنور
یکنواخت و تحت شدت پاششِ پایین اعمال شود.
سیست های نیمه ثابت برای آبیاری در منا قی که شرایط آب و هو اینی  ،خناك و محصنول بنه
آبیاری با تواتر کمتر از  5تا  7روز نیاز ندارد بسیار مناسبند  .در مناطقی که خاك ظرفیت نگهداری رطوبت
پایینی دارد و محصوالت با ریشة سطحی آبیاری می شوند  ،آبیاری های سبکتر و با تواتر بیشتر منورد نیناز
است  .سیست های ثابت یا متحرك دائ  ،برای اینچنین شرایطی سازگارتر و انعطاف پذیرترند  .به هر حال
 ،در جایی که نفو پذیری خاك پایین است  ،برخی از سیست های متحرك دائ مانند سیست عقربنه ای و
سیست آبپا

تفنگی ممکن است از جنبة رواناب ایجاد مشکل نمایند  .عالوه بر سازگاری با تمامی دورهای

آبیاری  ،سیست های ثابت می توانند به منظور حفاظت از سرما و یخزدگی  ،تأخیر در شکوفه دهی و خنک
کردن محصول مورد استفاده قرار گیرند .انعطاف پذیری تجهیزات امروزی آبیاری بارانی و کنترل منثثر اینن
تجهیزات بر کاربر د آب  ،این سیست را در سطحی گسترده  ،موجه و م طرح کرده است  .ثمربخشنی اینن
نوع سیست ها در اکثر شرایط توپوگرافیک  ،تنها تحت تأثیر محدودیت های ناشی از قابلیت کاربرد اراضی و
عوامل اقتصادی می باشد  .این رو

می تواند نسبت به اکثر شرایط اقلیمنی کنه کشناورزی فاریناب در آن

شرایط عملی باشد  ،سازگاری پیدا کند  .با این وجود  ،سرعت زیاد باد و دمای بسیار باالی هوا و همچننین
رطوبت نسبی پایین در برخی مناطق مشکالتی را ایجاد می کنند  .بخصنوص در منناطقی کنه آب آبیناری
حاوی مقادیر باالیی نمکهای محلول باشد.
مزایای روش آبیاری بارانی
آبیاری بارانی ابزاری مناسب و قابل انعطاف برای آبیاری تمامی انواع محصوالت کشناورزی بصنورت
مکرر و یکنواخت تحت شرایط مختلف توپوگرافی و خاك می باشد  .آبیاری بارانی بصنورت جزئنی ینا کلنی

قابلیت خودکار شدن ( برای کاهش هزینه های کارگری را دارد  .این سیست ها همچنین منی تواننند بنه
منظور کمینه کردن آب مورد نیاز نیز طراحی شوند.
سازگاری:
برخی از اهداف مهمتر که با رو

آبیاری بارانی قابل دستیابی هستند عبارتند از:

استفاده مثثر از جریانات کوچک و پیوستة آب مانند آب چشمه ها و چاههای کوچک.آبیاری مناسب در خاکهای مسئله ساز با نیمرخ و بافتهای متفاوت یا آبیاری خاکهای ک عمق کهامکان تسطیح آنها بدون صدمات زیان بار وجود ندارد.
آبیاری زمینهای شیبدار و توپوگرافی های غیر یکنواخت بدون تولید رواناب یا فرسایش.آبیاری مکرر  ،سبک و مثثر در زم انیکه الزم است  ،مثال برای جوانه زنی محصولی مانند یونجه یاکاهو که ممکن است بعداا به رو

سطحی آبیاری شوند.

کاهش نیروی کارگری:
آنچه در زیر آمده است برخی مزایای آبیاری بارانی در ارتبا با نیروی کارگری و نیازهای مدیریتی
میباشد :
سیست های آبیاری نیمه ثابت ) با جابجایی متناوب ( تنها به یک یا دو زمان نسبتاا کوتاه در هنرروز به منظور جابجایی لوله های فرعی ( الترالها در هر مزرعه نیاز دارند  .نیاز به نیروی کارگری می تواند
با استفاده از سیست های مکانیکی انتقال  ،کاهش بیشتری پیدا کند  .عنالوه بنر اینن  ،امکنان اسنتفاده از
نیروی کار غیر متخصص نیز وجود دارد  .به این خاطر که تصمیمات آبیاری توسط مدیر مزرعنه اتخنا منی
شود  ،نه توسط آبیارها.
اغلب سیست های مکانیزه و خودکار آبیاری بارانی نیازمند نیروی کارگری کمتر بوده و مندیریتآنها نیز آسان است.
سیست های بارانی ثابت می توانند نیاز به کارگر را در طول فصل آبیاری از بین برده و به منظورتسهیل مدیریت میتوانند به طور کامل خودکار شوند.

استفادههای ویژه از آبیاری بارانی:
برخی از استفاده های خاص از این نوع سیست های آبیاری عبارتند از:
تعدیل شرایط حاد اقلیمی با افزایش رطوبت محیط  ،خننک کنردن محصنول و کناهش خسنارتناشی از یخ زدگی به جوانه ها و برگها با استفاده از سیست های ویژه.
استفاده از آبیاری سبک و متناوب برای تکمیل بارانهای نامنظ و ناکافی و یا بنه منظنور آبیناریمحصوالت زودرس و مراتع.
آبشویی امالح از خاکهای شور که تحت آبیاری بار انی نسبت به روشهای آبیناری سنطحی بطنورمثثرتری انجام میپذیرد ( زیرا خاك در آبیاری بارانی کمتر اشباع می شود  .اما اینکار در آبیاری بارانی به
زمان بیشتری نیاز دارد.
صرفهجویی در مصرف آب:
امکان دستیابی به راندمان کاربرد باال در سیست های بارانی ( که بنه خنوبی طراحنی و راه انندازی
شده باشند وجود دارد .مدیریت و خودکار ساختن سیست های دارای طراحی م ناسب به منظور دستیابی
به راندمانهای آبیاری  75درصد و باالتر آسان است  .دلیل این امر این اسنت کنه بسنیاری از مهنارت هنا و
مالحظات م ورد نیاز در کاربرد این سیست ها در سختافزار ) اجزاء مکانیکی ( سیست طراحی شده و به این
ترتیب  ،نیاز به نیروی کار ورزیده و آموزشهای مورد نیاز را کاهش می دهد.
معایب روش آبیاری بارانی
معایب استفاده از سیست های بارانی اکثراا مربو به مناطقی هستند که هزینه های باال  ،مشکالت
مربو به کیفیت آب و انتقال آن و محدودیت ه ای محیطی وجود دارند  .سیست های آبیاری منی بایسنت
توسط متخصصان کارآمد طراحی شوند که توجه کاملی به آبیاری  ،راندمان آبیناری  ،هزیننه هنا و سنهولت
کاربرد سیست معطوف می دارند.

هزینههای باال:
هزینه های اولیه و هزینة پمپاژ در سیست های بارانی نسبت به آبیاری سطحی در خاکها و شیبهای
یکنواخت بیشتر است .در هر صورت  ،آبیاری سطحی ممکن است بطور بالقوه مثثرتر باشد.
انتقال و کیفیت آب:
رو

بارانی تحت شرایط زیر دارای محدودیت هایی می باشد:

استفاده از جریانات متناوب بزرگ بدون استفاده از استخر خیره مقرون به صنرفه نیسنت  .زینراکوچکترین نوسان در مقدار جریان ورودی به سیست  ،مشکالت فراوانی ایجاد می کند.
آبهای شور احتماالا مشکالتی ایجاد می کنند  .زیرا امالح از طرینق برگهنا جنذب شنده و وجنودغلظتهای باالی بیکربنات در آب آبیاری  ،کیفیت میوه ها را در زمان آبیاری رودرختی تحت تأثیر قنرار منی
دهد.
برخی آبها نسبت به لوله ها فلزی که بطور معمول در بسیاری از سیست های آبیاری بارانی مورداستفاده قرار می گیرند  ،ایجاد خورندگی می نمایند.
محدودیتهای طراحی و محدودیتهای محیطی:
برخی از محدودیت های مهمی که قابلیت کاربرد سیست های بارانی را محدود می سنازند عبنارت
هستند از:
 آبیاری بارانی در خاكهایی که سرعت نفو کمتر از  3میلیمتر در ساعت ( 0/12ایننچ در سناعتدارند مناسب نیست.
شرایط بادی و بسیار خشک راندمان کاربرد این سیست ها را کاهش می دهد.-زمینهای دارای شکل نامنظ بخصوص در زمان مکانیزه کردن سیست ها ایجاد مشکل می کنند.

 2-2-3آبیاری قطرهای

به طور کلی رو

های آبیاری موضعی به رو

های آبیاری تحت فشار گفتنه منی شنود کنه فقنط

قسمتی از زمین را مرطوب می نماید .باتوجه به اینکه تفاوت آبیاری قطره ای و بارانی در رو
پای گیاه است لذا می توان رو

تزریق آب در

های آبیاری که آب را به مقدار ک (در حد قطره قطره به پنای گیناه منی

ریزند آبیاری قطره ای نامیده می شود .به عبارت دیگر آبیاری قطره ای به روشی اطالق می گردد کنه در آن
آب تحت فشار از طریق شبکه ای از لوله های متصل به ه به پای گیاه هدایت شنده و بنه صنورت جرینانی
آهسته و مستمر در سطح و یا در زیر خاك ،در ناحیه ریشه در اختیار گیاه قرار می گیرد.
با توجه به تعاریف فوق از آبیاری قطره ای می توان این نوع از آبیاری را بنه رو
بندی نمود.
آبیاری قطره ای با آرایش یک ردیفه
آبیاری قطره ای با آرایش دو ردیفه
آبیاری قطره ای با آرایش لوپ یا حلقه ای
آبیاری قطره ای با نوار تیپ
آبیاری قطره ای بالبر
آبیاری قطره ای زیر سطحی

هنای زینر دسنته

آبیاری قطره ای تراوا
آبیاری قطره ای سفالی یا کوزه ای
آبیاری موضعی مه پا
آبیاری موضعی میکروجت
آبیاری قطره ای ثقلی
از میان رو

های فوق  5رو

اول از کاربرد بیشتری برخوردار هستندو  6رو

بعندی در سنطوح

کمتری در کشور ایران و اراضی کشاورزی به کار گرفته شده اند.البته انتخاب و کاربرد هر رو

برای شنرایط

خاص آن باید با مطالعه و طراحی صورت گیرد تا بهترین انتخاب منطبق بر شرایط موجود باشد.
تشکیالت آبیاری قطرهای
منبع آبی  ،موتورپمپ  ،سیکلون  ،فیلترشن  ،تانک کود  ،مرکز کنتنرل  ،فیلترتنوری  ،لولنه اصنلی ،
لوله آبرسانی  ،لولههای جانبی یا لولههای فرعی  ،قطره چکان
طرز کار شبکه آبیاری قطرهای
آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون  ،شن و مواد خارجی
خیلی درشت آن ته نشین میشود .در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته میشنود .بخشنی از آب وارد
تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصنلی
آب میگردد .آب پس از عبور از فیلترتوری وارد لولههای توزیع کننده شده و مرکز کنتنرل اینن مجموعنه را
هماهنگ میکند .در حال حاضر این رو

آبیاری برای محصنوالت گنران قیمنت اقتصنادی بنوده و گیاهنان

گلخانهای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پالستیک صرفه اقتصادی داشته باشند امکنان پنذیر اسنت .ولنی
برای غالت ،حبوبات  ،گیاهان علوفهای و سایر محصوالتی که قیمت آن پائین است صرف نمیکند .

انتخاب قطره چکان
انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطرهای باید انجام گیرد .انتخناب
صحیح باعث میشود که هزینههای نگهداری به مقدار زیاد کاهش مییابد و زیانهای ناشی از مسدود شندن

مجرا (هزینه تعویض قطره چکان  ،آبیاری نشدن بوتههایی که قطره چکان آن بند آمده و در نتیجنه کناهش
محصول در بر خواهد داشت.
انواع قطره چکانها
سادهترین قطره چکان لولهای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنههنای بسنیار رینزی ایجناد
شده و آب از این روزنهها خارج میشود.

قطره چکان دکمهای
این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند .با سنوراخ
کردن لولههای آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار میگیرند .آب از دهانه وروی داخل قطره
چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاك میچکد .از مزایای این قطره چکان ارزاننی
قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.
.قطره چکان با مجرای طوالنی
این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکنان شنده و
پس از طی مسیر مارپیچ طوالنی از دهانه خروجی خارج میگردد .عینب عمنده اینن قطنره چکنان احتمنال
مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا رات جامد معلق در آب میباشد .این قطره چکان قابل تعمینر
نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.
قطره چکان صفحهای
این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر ه تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دینواره عرضنی
عمودی بر صفحات است .آب در مسیر خود این دیوارههای عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی بنه صنورت
قطره خارج میشود .مجموعه این صفحات روی ه قرار گرفته و به قطنره چکنان شنکل صنندوقی کنوچکی
میدهد.

قطره چکان چند دهانهای
برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی که با فشنار زینادتر و بنا چنند دهاننه
خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده میشود .به هر یک از دهانهها لوله باریکی وصل شنده و آب را
تا فاصله چند متری منتقل مینماید .بدین ترتیب با ینک ینا دو قطنره چکنان منیتنوان نسنبت بنه آبیناری
یک درخت اقدام نمود .تعداد این خروجیها از  1-5متغیر است.

مزایای آبیاری قطرهای
آبیارى قطرهاى مانند رو هاى دیگر آبیارى داراى محاسن و معایبى است .از مزایاى آبیارى قطرهاى
این است که به دلیل برقرار شدن توازن بین تبخیر-تعرق و مقدار آبیارى از هدر رفتن آب بنهصنورت روانناب
سطحى یا نفو عمقى جلوگیرى مىشود و چون فقط محدوده کنوچکى از خناك آبینارى منىشنود از رشند
علفهاى هرز در نقاطى که آبیارى نمىشود جلوگیرى بعمل مىآید.
مطالعات نشان داده است که نسبت تولید به ازاء هر واحد آب مصرفى در آبیارى قطرهاى نسنبت بنه
سایر رو ها بیشتر است .دالیل زیادى براى این موضوع مىتوان برشمرد .یکى اینکه در رو

قطرهاى چنون

آبیارى بهطور مداوم و یا بهدفعات زیاد صورت مىگیرد ،رطوبت خاك همواره باال است و گیاه تحت تنش آبى
قرار نمىگیرد دو اینک به دلیل محدود بودن سطح آبیارى رشد علفهاى هرز که معموالا در رقابنت بنا گیناه
قرار مىگیرند صورت نمىپذیرد .البته باید توجه داشت که تمام مطالعات نشاندهنده افزایش محصول به ازاء
هر واحد آب مصرفى نیست بلکه برخى مطالعات نیز نشان داده انند کنه در اینن رابطنه تفناوتى بنین آبینارى
قطرهاى و سایر رو ها وجود ندا د .ار مزایاى دیگر آبیارى قطرهاى اینن اسنت کنه اینن رو

منىتوانند در

زمینهایى که براى سایر رو ها امکان پیاده شدن نیست بهکار گرفته شود
معایب آبیاری قطرهای
در طراحى سیست هاى آبیارى قطرهاى و بهخصوص در هنگام مقایسه این رو

با سنایر رو هناى

آبیارى مىبایست به بعضى نکات توجه شود .بهطور کلى هزینههاى سرمایهگذارى اولینه در آبینارى قطنرهاى
بهمراتب بیشتر از سایر رو ها است .هنوز آمار و اطالعات دقیقى از اینک هزینههاى سرمایهگذارى درآبیارى

قطرهاى به چه میزان نسبت به سایر رو ها فزونى دارد در اختیار نمىباشد ،زیرا در اکثر کشورها رو هناى
آبیارى قطرهاى با یارانه دولتها طراحى و اجرا مىشود و لذا بخش زیادى از هزینهها در نظر گرفته نمىشود،
حال آنکه اگر یک نفر در بخش خصوصى بخواهد به چنین کناى دسنت بزنند منىبایسنت اینن هزیننههنا را
پرداخت نماید.
چون درآبیارى قطرهاى آب به مقدار مشخص و به اندازهٔ نیاز گیاه به زمین داده مىشود مىبایست
در برآورد نیاز آبیارى دقت شده و سیست طورى طراحى شود که شار در قطره چکان ها فقط در دامنه بسیار
محدودى تغییر کند .این امر نیاز به تکنولوژى پیچیدهاى دارد که تأمین و راهبرى آن در حال حاضر مشنکل
است .بنابراین کاربرد این سیست تنها در جاهایى توصیه مىشود که هزینههاى تسطیح زیا بنوده و ینا آنکنه
مقدرا آب بسیار محدود باشد

 3-3آبیاری زیرزمینی

آبیاری زیرزمینی عبارت است از تامین رطوبت الزم خاك از طریق اعمال آب از زینر سنطح زمنین و
ایجاد سفره آب معلق زیرزمینی بر روی طبقات غیرقابل نفو در پروفیل خاك .رطوبت در این رو

با صنعود

شعریه به ریشه گیاه میرسد .سطح ایستابی در این مجاری آب ممکن است روباز (کانال و ترانشه و یا لولنه-
های زهکشی باشند .مجاری روباز بیشترین کاربرد را در این رو

دارند .کانالها در طول خطو تراز بهطنور

موازی احداث شده و یک کانال تغذیهکننده عمود بر خطو تراز آب این کانالها یا ترانشهها به داخنل الینه
خاك زیری نفو داده و از این الیه به طریق صعود شعریه به خاك سطحی میرسد.
لولههای زهکشی نیز یک راه گرانقیمت آبیاری زیرزمینی هستند که فقط برای محصوالت بنا ارز
و پردرآمد ممکن است استفاده شوند .در این رو

لولههایی در اعماق  60تا  100سنانتیمتنری و بنا شنیب

تقریبا موازی سطح زمین در داخل خاك تعبیه میشوند که ابتدای لولهها به مجرای تغذیهکننده متصل است
و انتهای لولهها به یک زهکش منتهی میگردد.
به منظور کنترل سطح ایستابی در عمق دلخواه ،دریچههای کنترل در محل تقاطع لولهها قنرار داده
میشود .لولهها باید به اندازه کافی (بسته به ضریب آبگذری خاك نزدیک به ه قرار گیرند تا بتوانند سنطح
ایستابی را باال بیاورند .زهکشهای النه موشی مجاری زهکشی هستند که با استفاده از ماشینهای مخصوص
در خاك ایجاد میشوند .این مجاری به فواصل  4-3متری از یکدیگر و به عمق حداقل  75سانتیمتنر ایجناد
میشوند که به نهر تغذیهکنندهای متصلاند .عمر این مجاری (در خاكهای بنا بیشنتر از 30درصند رس در
صورت اجرای خوب بین  5تا  8سال است.
قابلیت سازگاری
این رو

برای خاكهایی کنه حتنیاالمکنان یکنواخنت و دارای آبگنذری کنافی در جهنات افقنی و

عمودی میباشند ،مناسب است .عالوه بر آن ،در پروفیل خاك باید یک الیه غیرقابل نفنو در مقابنل تلفنات
عمقی وجود داشته باشد الیه توپوگرافی باید مسطح و صاف یا با شیب مالی باشد .این رو

را میتوان برای

آبیاری محصوالتی نظیر غالت ،علوفه و سبزی به کار برد.
خصوصیات مهم
این رو

برای آبیاری خاكهایی که دارای ظرفیت نگهداری ک و سرعت نفو آب به خناك زینادی

هستند به کار میرود ،زیرا در چنین خاكهایی کاربرد رو های آبیاری سنطحی ،ننامطلوب و رو

آبیناری

بارانی پرهزینه خواهد بود .سطح ایستابی را میتوان متناسب با مراحل رشد گیاه کنترل کرد و از این گذشته

تلفات تبخیر از سطح خاك حداقل است ،همچنین بذر علفهای هنرز ماننند رو هنای سنطحی بنه مزرعنه
منتقل نمیشود.
از محاسن عمده این رو

این است که عمل آبیاری بنا سنایر عملینات کاشنت ،داشنت و برداشنت

تداخل ننموده و موجب تاخیر در این امر نمیگردد .همچنین به خرابی ساختمان خاك و سنلهبنندی منجنر
نمیشود .هزینه کارگر در این رو

از تمام رو ها پایین تر است و نیروی کارگر فقط برای کنترل سطح آب

جهت ورود آب به داخل سیست و خروج آن جهت زهکشی به کار میرود .از مجناری موجنود منیتنوان هن
برای آبیاری و ه برای زهکی مزرعه استفاده کرد.
محدودیتها
محدودیتهای عمده این رو

آن است که فراه شدن شرایط طبیعی بنرای بنه کنار گنرفتن آن از

قبیل مشخصات پروفیل خاك و وجود توپوگرافی مناسب بندرت اتفاق میافتد.

 4نحوه طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
برای هر سیست آبیاری (سطحی  -تحت فشار باید مراحل خاصی دنبال شود ونکات زینر را درنظنر
گرفت .
الف -شرح مسئله
اولین گام درطراحی یک سیست آبیاری ،توصیف مسئله وتعیین هدف است .یعنی اینکه باید دانست
که هدف ازطرح سیست چیست ؟ بااحداث سیست چه منافعی حاصل خواهد شد؟ چه مینزان درمصنرف آب
صرفه جویی می شود ؟افزایش عملکرد محصول به چه میزان خواهد بود؟
ب -جمع آوری داده ها واطالعات مورد نیاز
مهمترین ووقت گیرترین قسمت درطراحی سیست آبیاری جمع آوری اطالعات وداده هاسنت  .اینن
گام رابا تأمل و وسواس بیشتری باید برداشت ؛ زیرا سیستمهای آبیاری درهنگنام کناربرد  ،شنرایط محیطنی
راتغییرمی دهندولذا برای آنکه طراحنی بنه نحنو صنحیحی انجنام شنود بایند درمنورد خصوصنیات فیزیکنی
وشیمیایی خاك  ،خصوصیات شیمیایی آب  ،عامل های آب وهوایی  ،عکس العمل گیاه نسنبت بنه آبیناری ،

هزینه هاودر آمدهای اقتصادی  ،مسائل اجتماعی ومواننع موجنود بنر سنر راه انجنام پنروژه  ،اطالعنات کنافی
دراختیارباشد.
ج -انتخاب نوع سیست آبیاری
پس ازجمع آوری داده های هواشناسی  ،خاك ،وشرایط فیزیکی باید سیست آبیاری مناسب انتخاب
شود .دربعضی مناطق شرایط به گونه ای است که باید یک سیست خاصی انتخاب وطراحی واجنرا شنود .امنا
درمناطق وشرایطی که امکان استفاده ازچند ننوع سیسنت آبیناری وجنود دارد بایسنتی چنند ننوع سیسنت
درمقایسه با یکدیگرتحلیل ودرنهایت سیستمی انتخاب شود که بیشترین سوددهی را داشته باشند  .کنراین
نکته ضروری است که هیچ سیست آبیاری را نمی توان یافت که تمام شرایط موجود منطبق برآن باشد ؛ امنا
سیستمی را باید انتخاب کرد که ازروشهای دیگرمناسب ترباشد .د رانتخاب سیست آبیاری شرایط اجتماعی ،
اقتصادی وبه خصوص درجه پذیر

زارعان با آن راباید در نظرگرفت .

اطالعات مورد نیاز درطراحی
طراحی سیست های آبیاری براساس اطالعاتی است که ازمنطقه جمع آوری ومورد تجزینه وتحلینل
قرار می گیرد  .بنابراین یک طرح زمانی کارآیی الزم راخواهد داشت که داده های جمنع آوری شنده صنحیح
باشد .البته داشتن اطالعات درست شر الزم برای مثفقّیت سیست هست ،ولی کافی نیست  .اصوالانداشنتن
آمننار واطالعننات از یننک منطقننه بننه مراتننب بهترازداشننتن آمارواطالعننات غلننط ازآن اسننت.اطالعات مننورد
نیازدرطراحی سیست های آبیاری به دو گونه اند:
الف -داده های فیزیکی
ب -داده های غیرفیزیکی
داده ها اطالعات فیزیکی را می توان درپنج دسته تقسی بندی نمود:
 -1اطالعات مربو به خاك
 -2اطالعات مربو به گیاهان زراعی
 -3اطالعات مربو به آب وهوا

 -4اطالعات مربو به آب
 -5اطالعات مربو به سیست آبیاری
داده های غیر فیزیکی مشتمل براطالعاتی درمورد وضعیت اجتماعی اقتصادی منطقه  ،بازار فرو

،

سیست مدیریت  ،عالقه وتمایل زارعان ومواردمشابه دیگراست که اهمیت این موارد کمتراز عوامنل فیزیکنی
نیست؛ چه بسا توجه نکردن به این نکات می تواند یک پروژه را با شکست حتمنی مواجنه نمایند .مهمتنرین
عوامل مثفقّیت درسیستمهای آبیاری تحت فشارعبارتند از:
 -1طراحی مناسب ودرست
-2کیفیت مناسب لوازم آبیاری واجرای صحیح
 -3بهره برداری صحیح ومناسب
 -4مراقبت ونگهداری صحیح از طرح
اما آنچه در نظنر گنرفتن آن درطراحنی سیسنتمهای آبیناری تحنت فشاربسیارضنروری بنه نظرمنی
رسد،عبارتند از:
الف -تعیین کیفیت آب وانتخاب سیست متناسب با آن
ب -تعیین جنس خاك وانجام آزمایشهای نفو پنذیری خناك وتعینین سنرعت نفنو نهنایی خناك
وظرفیت نگهداری آب درخاك
ج -تعیین سرعت وجهت بادهای غالب درمنطقه ومدت تداوم آن
د -انجام آزمایشهای کیفی خاك
و -نوع محصول
درجه اهمیت کیفیت لوازم آبیاری واجرای سیست هااگرازسایرعوامل مثثردرموفق بودن ینک پنروژه
بیشترنباشد ،کمترنخواهد بود  .بدیهی است که اگرسیستمی با هردقت باال طراحی شود ،ولنی لنوازم واجنرای
سیست از کیفیت مطلوبی بر خوردارنباشد طنرح باشکسنت مواجنه خواهند شند.از طنرف دیگراهمینت طنرز
کارونگهداری سیست نیزکمترازطراحنی نیسنت .نگهنداری خنوب باعنث طنوالنی عمروسنایل آبیناری شنده

ودرنتیجه ازهزینه های ساالنه می کاهد .درکشور ما آبیناری تحنت فشناریک رو
آشنایی کافی با وسایل وتجهیزات مربوطه ندارند .به همین دلیل آمنوز

جدیندی اسنت وزارعنان

زارعنان درارتبنا باکناروهمچنین

نگهداری وسایل آن اهمیت زیادی دارد.باید زارعان رابنا تمنام قسنمتهای سیسنت هنای آبیناری آشننا کنرد
وآموزشهای الزم به آنها داده شود .همچنین توصیه می شود که یک نسخه ازطرح ونقشنه کنه شنامل نقشنه
زمین  ،محل منبع آب ،موقعیت لوله های اصلی ونیمه اصلی  ،محل اتصال لوله های جانبی به اصلی وجهنت
انتقال آنها  ،فاصله آبپاشها  ،اندازه قطروطول لوله ها (برای آبیاری بارانی دبی قطره چکانها ،فشنارالزم بنرای
قطره چکانها (برای آبیاری قطره ای ونیز مشخصات دیگرطرح ازقبیل فشارسیست  ،مشخصنات پمنپ  ،دبنی
کل سیست  ،برنامه آبیاری ومدت آبیاری درهرنوبت دراختیارزارع قرارگیرد.
علل ناموفقیت سیست های آبیاری تحت فشار
مهمترین علل ناموفقیت سیستمهای تحت فشاردرسطح کشوررا می توان به شرح زیربیان کرد:
 -1دقت نکردن درطراحی وک توجهی به عاملهای اصلی واساسی مورد نیاز
 -2کیفیت پایین اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
 -3کیفیت نامطلوب لوازم آبیاری
 -4پایین بودن سطح آگاهیهای کشاورزان وبهره برداران نسبت به استفاده ازسیستمها
 -5خرده مالکی بهره برداران ونداشتن یک مدیریت واحد
درحال حاضرمتقاضی طرحهای آبیاری تحت فشارنسنبت بنه گذشنته کمترشنده اسنت  .مهمتنرین
علتهای آن عبارتند از:
 -1هزینه های زیاد سیستمهای آبیاری تحت فشاروکاهش کمکهای بالعوض دولت
 -2خرده مالکی وامکان نبودن اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
 -3اطالع کافی نداشتن زارعان ازمزایای طرحها
راه حل ها وپیشنهادها
 -1دقت درطراحی واجرا وگرفتن تعهدات الزم ازشرکتهای طراح ومجری برای طرحهای جدید

 -2گرفتن تعهدات الزم درمورد گارانتی وکیفیت اجناس از شرکتهای فروشنده لوازم آبیاری
 -3اصالح سیست های آبیاری تحت فشاراجرا شده که دچارمشکل اند.
 -4دادن آموزشهای الزم به بهره برداران برای استفاده درسنت ،نگهنداری ومراقبنت واحیانناا اصنالح
سیستمهای تحت فشارتوسط خود بهره برداران
 -5تشکیل تعاونی های تولید به صورت سهام بندی برای طرحهای خنرده منالکی کنه سیسنتمهای
تحت فشار درآنها اجرا شده
 -6قننراردادن یننک نسننخه ازطننرح دراختیننار زارعننان وتوجیننه آنهننا بننه منظورچگننونگی اسننتفاده از
سیستماصالح سیستمهای آبیاری تحت فشاراجرا شده ازطریق ارزیابی طرحهای یاد شده توسنط کارشناسنان
یربط عملی است  .اصوالاهدف ازارزیابی یک طرح آبیاری مشخص کردن مشکالت اولیه  ،اشتباهات طراحنی
 ،اجرا ومدیریت یک سیست آبیاری است که پس از ارزیابی طرح می توان راه حلهای اصالحی طنرح را ارائنه
نمود.
قسمتهای اصلی سیست آبیاری تحت فشار عبارتند از:
تأسیسات پمپاژ ،تصفیه آب و کنترل مرکزیمجموعه خطو لوله) اصلی ،فرعی ،بال آبیاری ( ،شیرآالت ،اتصاالت و تجهیزات-وسائل خروج آب) انواع آبپا

ها و قطره چکان ها

 1-4شناخت سیستم آبیاری قطرهای نواری (تیپ)
کوچکترین جزء سیست آبیاری قطره ای نواری ،نوار آبیاری یا نوار تیپ می باشد که بصورت یک لوله
از جنس پلی اتیلن با ضخامت بسیار ک ساخته شده است و روی آن به فواصل منظ نازل هایی جهت خروج
آب تعبیه شده است .این نوار بصورت کالف های چند هزار متری تولید می گردد و برخالف لولنه هنای پلنی
اتیلن بصورت مسطح و بسیار نرم و انعطاف پذیر می باشد .هنگام ورود آب نوار تیپ پر شده و به شنکل لولنه
در می آید و پس از خالی شدن آن مجددا به حالت مسطح بر می گردد .نوار تیپ از پلیمری ساخته شده که
قابل بازیافت به رزین های پلیمری جهت استفاده مجدد در صنایع تولید پالستیک می باشد .این نوار اولنین
بار در حدود  55سال پیش در سال  1960توسط آقنای ریچنارد چناپین در شنرکت  JAINایناالت متحنده
امریکا تولید شده است.
ضخامت جداره نوار تیپ:
عمدتا محدوده ضخامت نوار تیپ بین  0/1تا  0/6میلیمتر ( 100تا  600میکرون میباشد کنه ننوع
 175 ،150و  200میکرون آن عمدتا در اراضی زراعی و کشت های فصلی مورد استفاده قنرار منی گینرد و
عمومیت بیشتری دارد .نوارهای آبیاری که با ضخامت بیشتری تولید می گردند عمدتا جهت استفاده دائمی
در آبیاری زیرسطحی می باشند و نوارهای آبیاری نازك تر در آبیاری کشت های فصلی با ارز
کاربرد دارند و پس از یک فصل آبیاری جمعآوری گشته و بعنوان ضایعات پلیمری به فرو

ریالی بیشتر
می رسند.

قطر نوار تیپ
عمده نوارهای تیپ موجود در بازار ایران دارای قطنر اسنمی  16میلیمتنر ( 5/8ایننچ هسنتند ولنی
نوارهای تیپ  20میلیمتری ( 7/8اینچ نیز موجود هستند که مزیت آنها نسبت بنه نوارهنای  16میلیمتنری
افت فشار کمتر و امکان پهن کردن در طول بیشتر است ولی اتصاالت این نوارها در بنازار کمتنر یافنت منی-
گردد.
نوع نازل

وجه تفاوت کلیه نوارهای تیپ نوع نازل ان ها می باشد .بر این اساس نوارهای تیپ بنه سنه دسنته
تقسی می گردند:
 -1نوار آبیاری کنار دوخت طوالنی مسیر :در این نوع نوار آبیاری ،ننازل طنوالنی مسنیر جزئنی از
جدار دیواره لوله می باشد و دارای یک ورودی در داخل لوله و یک خروجی در خارج لوله می باشد .ابتدا آب
وارد ورودی نازل شده و پس از گذشتن از یک مسیر نسبتا طوالنی فشار آن کاسنته شنده و بصنورت قطنره
قطره از نازل خارج می گردد .مسیر گذر آب به گونه ای طراحی شده که در آن یک جرینان آشنفته ایجناد
گردد تا از ته نشینی امالح و رات میکرونی در مسیر گذر آب جلوگیری گردد .دبی خروجی از نازل در این
نوع نوار با فشار کارکرد آن نسبت مستقی دارد و هرچه فشار بیشتر گردد دبی نازل نیز افزایش می یابد.
 -2نوار آبیاری پالکدار طوالنی مسیر :در این نوع نوار آبیاری ،نازل طوالنی مسیر بصنورت جداگاننه
تولید شده و سپس در حین تولید نوار آبیاری در داخل نوار تزریق شده و بادیواره ننوار جنو

منی خنورد .

مکانیزم ورودی و خروجی آب در این نوع نازل نیز مانند نوارهای کنار دوخت است .مزیت این نوارها نسبت
به نوارهای آبیاری کنار دوخت وجود توری آشغالگیر در ورودی نازل است و این موضوع باعث افزایش طنول
عمر و کارایی نوار آبیاری خواهد شد.دبی خروجی از نازل نیز در این نوع ننوار بنا فشنار کنارکرد آن نسنبت
مستقی دارد و هرچه فشار بیشتر گردد دبی نازل نیز افزایش می یابد.
 -3نوار آبیاری پالکدار جبران کننده فشار :در این نوع نوار آبیاری ،نازل بصورت جداگانه تولید شده
و سپس در حین تولید نوار آبیاری در داخل نوار تزریق و بادیواره نوار جو

می خورد .در این نوع نازل آب

ابتدا از توری آشغالگیر عبور کرده و سپس از بین دیافراگ سیلیکونی که دبی خروجی نازل را ثابت نگه می
دارد عبور کرده و وارد مسیر طوالنی با جریان آشفته می گردد و سپس از نازل خروجی خنارج منی گنردد .
مزیت این نوارها نسبت به نوارهای آبیاری غیر خود تنظی افزایش یکنواختی آبیناری در منناطق نناهموار و
امکان افزایش طول پهن نمودن نوار است.دبی خروجی از نازل در این نوع نوار به فشار کنارکرد آن بسنتگی
نداشته و در صورت تغییرات فشار همواره دبی ثابتی از نازل خارج خواهد شد .نوارهنای تینپ تولیند داخنل
عمدتا از نوع کنار دوخت طوالنی مسیر هستند و بعضا نوارهای تیپ پالکدار طوالنی مسیر غیر خود تنظنی

نیز در داخل تولید می گردند .نوارهای تیپ جبران کننده فشنار در داخنل تولیند نمنی گنردد و فقنط ننوع
وارداتی آن موجود است که تا به حال به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی در داخل کشور مصرف نشده است.
فواصل نازلها
فاصله نازلها در نوارهای آبیاری تولید داخل عمدتا  20 ،15 ،10و  30سانتیمتر اسنت کنه فواصنل
 20و  30سانتیمتری آنها در کشتهای زراعی و گلخانهای مصرف بیشتری دارند.
در نوارهای آبیاری وارداتی فاصله نازلها بین  15تنا  20سنانتیمتر متغینر اسنت کنه ننوع  20و 30
سانتیمتری آنها مصرف بیشنتری دارنند و عمندتا بنهدلینل قیمنت بناال در کشنتهنای گلخاننهای خناکی و
هیدروپونیک مصرف دارند.
دبی نازلها
دبی نازلهای نواری آبیاری تولید داخل بین  1/5تا  3لیتر در ساعت متغیر است که نوع  2و  3لیتنر
در ساعت آن در آبیاری گلخانهها و اراضی زراعی کاربرد بیشتری دارد.
در نوارهای آبیاری وارداتی دبی نازلها بین  0/8تا  3/8لیتر در ساعت متغیر است و ننوع  2/6 ،1/6و
 3/8لیتر در ساعت آن مصرف بیشتری دارند .معمواال نازلهایی کنه دبنی بناالتر دارنند در منناطق گرمسنیر
بیشتر مصرف میشوند.
موارد کاربرد نوار تیپ
-1کشت های گلخانه ای خاکی و هیدروپونیک )بدون خاك ( به صورت یکردیفه ،دو ردیفنه و سنه
ردیفه بر روی هر پشته و یا باکس
-2کشت محصوالت صنعتی نظیر چغندر قند ،پنبه ،نیشکر ،رت ،آفتابگردان ،سویا ،کلزا و...
-3کشت انواع صیفی جات ردیفی نظیر سیب زمینی ،هندوانه ،خربزه ،گوجنه فرنگنی ،خینار ،کندو،
بادمجان ،بامیه ،فلفل دلمه ای ،کاهو ،کل  ،توت فرنگی ،پیاز و  ...بصورت یک ردیفه روی هر پشته
-4کشت غالتی همچون گندم و جو بصورت تراک شبکه نوارها در زمین
-5کشت حبوباتی نظیر نخود فرنگی ،انواع لوبیا ،ما  ،عدس و...

طراحی سیستم آبیاری قطرهای نواری (تیپ)
طراحی سیست آبیاری تیپ از انتها (نوار تیپ به ابتدا (ایستگاه پمپاژ صورت میگیرد .این مراحنل
به شرح زیر هستند:

 5مراجع
اصول طراحی سیست های آبیاری ،دکتر تیمور سهرابی  -دکتر زهرا پایدار ،انتشارات دانشگاه تهران
آبیاری سطحی؛ طراحی به رو

تجربی و نیمه تجربی ،دکتر سید حسن طباطبائی ،دکتر پیام نجفی،

دانشگاه آزاد اسالمی1392 ،
جزوه درس آبیاری عمومی ،دکتر دلقندی
آشنایی با نصب و اجرای رو های آبیاری تحت فشار ،وزارت جهاد کشاورزی-معاونت آب و خاك ،امین
روشنی1385 ،
Sprinkle and Trickle Irrigation, Jack Keller and Ron D. Bliesner, 1990

