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  چکیده

کنیم، سپس این سیستم را تعریف کرده و اي اشاره میاستفاده از سیستم آبیاري قطرهاي از در این مقاله ابتدا به تاریخچه
  .در انتها به محاسن و معایب این نوع سیستم آبیاري خواهیم پرداخت. کنیمرفته در آن را بیان میتجهیزات به کار

  مقدمه

آب روي زمین جهت نفوذ در خاك براي استفاده آبیاري از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معناي واقعی کلمه، پخش 
درصد بقیه به  85هاي کشاورزي دنیا تحت آبیاري قرار دارند و درصد از زمین 15هر چند فقط . گیاه و تولید محصول است

هاي گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزي و غذاي مردم جهان از همین زمین صورت دیم و بدون آبیاري مورد استفاده قرار می
با توجه به نرخ رشد جمعیت در  .که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاري در بخش کشاورزي است ،شود آبی حاصل می

تامین این نیاز بشر در گرو برطرف کردن مشکالت موجود در  ،جهان نیاز به تولید مواد غذایی بیش از پیش احساس می شود
 حاضر حال در . العاده حیاتی استهاي موجود در این حرفه فوقسر راه کشاورزي و همچنین بهینه کردن هر چه بیشتر روش

 میلیمتر 2000 حدود به توجه با نیز ایران در. دارد کلیدي نقش رشد جهان  به رو جمعیت غذایی مواد تأمین در آبی کشت

 محصوالت تولید و گیاهان رشد جهت نیاز مورد رطوبت باید ناچار میلیمتر، به 250 سالیانه بارندگی متوسط و سالیانه تبخیر

 اجراي و طراحی ، صحیح آبیاري روش انتخاب شامل آبیاري مدیریت ترتیب بدین. شود تأمین آبیاري طریق از کشاورزي،

 دلیل دیگر، به طرف از. دارد بسیار اهمیت آن، از بهینه و نگهداري برداري بهره نیز و شده انتخاب آبیاري روش درست

 با باید می و باشد نمی مقدور آب فعلی مصرف الگوي با زیرکشت سطح کشور، افزایش در استحصال قابل آب منابع محدودیت

 اراضی میلیون 8 بتوان زیست، محیط خاك، آب، منابع پایدار حفظ ضمن که برویم آبیاري هاي روش درایت، به سمت و تحقیق

 رو انواع پوشش تحت کشور فاریاب اراضی درصد 10 حدود حاضر حال در. کرد فاریاب باالتر، آب وريبهره با را موجود فاریاب

 و سطحی آب منابع متغیر، هاي توپوگرافی مختلف، هاي مساحت با اراضی در ها روش این .دارند قرار فشار تحت آبیاري شهاي
 استفاده قابل ) خودکار یا دستی( کاربري مختلف درجات و متفاوت هاي اقلیم و مختلف گیاهان یا نوبتی، دائم زیرزمینی

 در تجهیزات این مشاهده از پس که بود عالقمندي کشاورزان طریق از ابتدا کشور به فشار تحت آبیاري هاي روش ورود. هستند

آنها  نصب و تجهیزات ورود اقدام به ، آمریکایی یا اروپایی کشورهاي در اصلی سازندگان با ارتباط برقراري ضمن کشور از خارج
 هاروش این به باغات و اراضی هکتار هزار 50،  1357سال  تا که استشده برآورد. کردندمی )ها شرکت آن پرسنل توسط اکثراً(

  و کاربرد توسعه مطالعات کشاورزي، توسعه در نوین آبیاري هاي روش  تأثیر و اهمیت دلیل به 1367 سال در. اندمجهز بوده
  .وخاك وقت وزارت جهاد کشاورزي در کرج آغاز گردیددر معاونت آب فشار تحت آبیاري هاي روش تولید
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  :کنیددهد را مشاهده میدر زیر نموداري که روند توسعه آبیاري تحت فشار را در ایران نشان می

 

  هاي آبیاري تحت فشار در ایرانروند اجراي طرح توسعه سیستم1نمودار 

  تاریخچه آبیاري

هاي سفالی پر از آب، گیاهان را ها پیش است زمانی که بشر با دفن گلداناي مربوط به قرنشروع استفاده بشر از آبیاري قطره
هایی را در مورد آبیاري جایی که محققان آزمایش.در افغانستان آغاز شد 1866اي مدرن، در سال آبیاري قطره. کردآبیاري می
محققانی از دانشگاه کلرادو، موفق شدند توسط تجهیزاتی آب را به طور  1913در سال . هاي سفالی انجام دادندتوسط لوله

تحقیقاتی  1934در سال . تفاده قرار گرفتدر آلمان مورد اس 1920هاي سوراخ دار در سال لوله. مستقیم به ریشه گیاه برسانند
هاي مدرن در با ظهور پالستیک .در مورد آبیاري توسط شلنگ متخلخل از جنس کرباس در دانشگاه میشیگان صورت گرفت

پالستیکی با قطر کم و  هايلوله. اي بوجود آمدخالل جنگ جهانی دوم و بعد از آن، پیشرفت عظیمی در توسعه آبیاري قطره
پالستیکی  استفاده از چکاننده .هاي بزرگ اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفتمختلف چکاننده تولید شد و در گلخانه انواع

به جاي چکه کردن آب از یک . در اسرائیل مرسوم شد Yeshayahuو پسرش  Blassاي اولین بار توسط در آبیاري قطره
و از  کندمی شود، با استفاده از چکاننده، آب از مجراي بزرگتر عبور می سوراخ ریز که به راحتی توسط ذرات کوچک مسدود

  Hatzerim با شراکت Blassزمانی که  1959اولین سیستم آزمایشی از این نوع چکاننده در سال . شودلوله خارج می
Kibbutz  یک کمپانی آبیاري به نامNetafim کار خود را توسعه دادند و توانستند حق امتیاز  ،این دو. شد را بنا نهادند، برپا

در  Richard Chapinتوسط  Dew Hoseهاي آبیاري با نام  نوار 60در اوایل دهه  .اي را کسب کنندچکاننده آبیاري قطره
  .ستهاي اخیر بیشتر در زمینه کاهش نرخ چکه و جلوگیري از مسدود شدن مسیر عبور آب بوده اپیشرفت. آمریکا ساخته شد

 هدف آبیاري
 .گیاه تامین آب کافی براي ادامه زندگی
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 .کوتاه مدت هاي آبیآبی یا بیهاي ناشی از کم حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش
 .خنک کردن خاك و اتمسفر یا هواي اطراف گیاه

 .خاك شستن امالح مضر در
  .نرم کردن ناحیه قابل شخم خاك

 آبیاري هاي مناسبمعیارهاي انتخاب روش

ترین عوامل  اساسی. کند موفقیت آن پروژه ایفا می در یک پروژه آبیاري انتخاب روش آبیاري مناسب نقش بسیار با اهمیتی در
قابل  آب، زهکشی، شوري خاك ،اندازه مزارع ،کردن زمینآماده، خاك بافت: شرح زیرند هاي آبیاري بهموثر در انتخاب روش

، کیفیت و میزان محصوالت، عملیات زراعی تناوب زراعی و، انرژي قابل دسترس، گوي کشتال، کیفیت آب گیاهان، دسترس
  .فرهنگی و اجتماعی مسائل، هزینه آب، وضعیت آب و هوایی

  منافع آبیاري

  افزایش کمی و کیفی محصوالت

  سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول 

  درآمد حاصل از فروش آب براي دولت 

 افزایش فرصت شغلی 

  انواع روش هاي آبیاري

  سطحی آبیاري) الف

 گیرد و رطوبت آن به داخل زمیندر این روش آب به علت شیب زمین و نیروي گرانش سرتاسر زمین کشاورزي را در بر می
 رتدریجی در خاك در اختیا دار در سطح خاك جریان یافته و با نفوذ آب از نهر آبیاري یا لوله دریچهکند، در واقع نفوذ می

آبیاري ، کرتی آبیاري سطحی به سه روش آبیاري. گیرد ریشه گیاه قرار می
                            .شود و آبیاري شیاري انجام می نواري

  

  

                                                                                      

  آبیاري سطحی در اراضی کشاورزي تصویري از نحوه: 1شکل                                                                                                               
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   زیرزمینی آبیاري) ب

 براي این منظور الزم است که یک. است یبایستا توسط کنترل سطحدر این روش، آبیاري، رطوبت الزم براي محیط ریشه گیاه 
 ترین از مهم. سطح خاك وجود داشته باشد تا بتوان سطح ایستایی را کنترل نمود الیه غیر قابل نفوذ در عمق مناسب از

تابی به ریشه سطح ایس هاي این روش مرطوب نشدن سطح خاك است بطوریکه معموالً براي تأمین آب در محیط مشخصه
  .محیط ریشه برسدموئینگی به  شود که رطوبت بتواند با استفاده از خاصیت حدي باال آورده می

  فشار آبیاري تحت) ج

بیش از فشار اتمسفر  لوله و تحت فشاري شود که آب را توسط هایی گفته میفشار به روش  هاي آبیاري تحت بطور کلی سیستم
روش . شود آبیاري موضعی انجام می) 2جآبیاري بارانی و  )1ج به دو روش فشار تحت آبیاري. کنند در سطح مزرعه توزیع می

که این دو روش به مقدار زیادي صرفه . گیرد خطی انجام می) 2-2جاي و  آبیاري قطره) 1- 2ج آبیاري موضعی به دو دسته
  .مصرف آب خواهد داشت جویی در

  بارانی آبیاري) 1ج

آبیاري بارانی روشی . ریزندرسانند و آن را مانند باران روي آن میباالي گیاه مورد نظر می در این روش آب را توسط شبکه به
. نمایدپخش می سطح زمین باران بر نفوذپذیري خاك به صورت آبیاري را با سرعتی مساوي و یا کمتر از است که درآن آب

آبیاري  شرایطی که و متوسط هاي سبک،بیشتر خاك، شیبدار مناطق اغلب شرایط مانند بارانی را در کلی آبیاري به روش بطور
            .باشدپذیر نیست قابل اجرا میبه طریق ثقلی امکان

  آبیاري موضعی) 2ج

یک  کشی تحت فشار توزیع شده و دردر این روش آب درون شبکه لوله
  .شودالگوي از پیش تعیین شده براي هر بوته یا مجاور آن اعمال می

  

   آبیاري قطره اي) 1-2ج

از شبکه خارج و به صورت  چکانقطره اي به نام از روزنه یا وسیله عبارتست از روشی که طی آن آب با فشار کمآبیاري اي  قطره
 فشار کم در چکان و بانماید به کمک قطره توزیع می سراسر مزرعه اي که آب را در شبکه. شود پاي بوته ریخته می قطراتی در

در زیر (ها، در سطح زمین  ریشه کم در منطقه با فشار گیاه از مشخصات این روش تحویل آب به. شود روي زمین پاشیده می
   :توان گفتبه عبارت دیگر می .بود خواهد) خاك

 هاي کشاورزي کلرادوآبیاري مدرن در زمین: 2شکل 
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ي باشد که در آن آب بوسیلهتحت فشار می هاياي یکی از روشآبیاري قطره
آید وارد مجموعه یا سیستم فشاري که توسط پمپ و یا اختالف ارتفاع به وجود می

ها یا درختان ها به صورت قطره در پاي بوتهچکانکشی شده و توسط قطرهلوله
کند که راندمان آبیاري میوه نفوذ و با مصرف حداقل آب، نیاز آبی گیاه را تامین می

  .می باشد% 90به وش نزدیک در این ر

 ايآبیاري قطرهتعریف 

نوعی آبیاري ،دشومی شناخته  Micro irrigationو  Trickle Irrigationو  Drip Irrigationهاي اي که با نامآبیاري قطره
ی قابل جویمنجر به صرفه) یا روي سطح خاك و یا مستقیما به ریشه گیاه(است که با چکاندن آب به ناحیه ریشه گیاه 

 در. شودترین نوآوري در زمینه کشاورزي قلمداد میاي مدرن، با ارزشآبیاري قطره .اي در مصرف آب و کود می شودمالحظه
شود که توسط آن آب به منطقه کوچکی استفاده می Micro-Spray Headsاي به نام  هاي آبیاري از وسیلهسیستم برخی از

ها بیشتر در آبیاري درختان و گیاهانی میکرو اسپري) شودکه آب توسط آنها چکیده می هابرعکس چکاننده. (شوداسپري می
هاي نیز نوعی از آبیاري است که از لوله (SDI)آبیاري زیر سطحی . گیردتر است مورد استفاده قرار میکه ریشه آنها گسترده

این نوع آبیاري در محصوالتی که بصورت . کندیچکاند استفاده مشده در زیر سطح خاك که آب را در قسمت ریشه میدفن
شوند، استفاده بیشتري دارد، بخصوص در مناطقی که تأمین آب بسیار محدود است و یا از آب بازیافت شده ردیفی کاشته می

  .شودبراي آبیاري استفاده می

    ايهاجزاي سیستم آبیاري قطر 
  : اي از سه بخش عمده تشکیل شده است سیستم آبیاري قطره

  )کنترل مرکزي سیستم(تنظیم مرکزي دستگاه : الف 

  )لوله هاي انتقال آب(آبرسانی  شبکه ي توزیع و: ب 

  هاقطره چکان: ج 
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  دستگاه تنظیم مرکزي) الف

 یا فیلتر پمپ،: باشدمی زیر هايقسمت شامل که گرددمی تعبیه آب منبع نزدیک سیستم و هر ابتداي در معموال بخش این  
کارهایی که در  .هاتنظیم کننده، فشارسنج یم فشار، مخزن کود و مواد شیمیایی، کنتور آب، دستگاهتنظ شیر سیکلون، صافی،

تحت فشار قرار دادن آب، تصفیه آب، تعیین مدت زمان آبیاري، اضافه نمودن کود و مواد : شود عبارتند ازمی این بخش انجام
  .یی الزم به آبشیمیا

  

  

  ي توزیع و آبرسانیشبکه )ب

هاي هاي اصلی، لولهي لولهاي به عهدهکار انتقال آب در روش آبیاري قطره
کننده در باغ یا هاي رابط یا جمعرسانیدن آب از ایستگاه پمپاژ به لوله اصلی عملهاي لوله. باشدهاي جانبی میرابط و لوله

کننده در باغ یا مزرعه را هاي رابط یا جمعرسانیدن آب از ایستگاه پمپاژ به لوله هاي رابط، آب را ازلوله. مزرعه را به عهده دارند
ها چکانقطره هاي فرعی یا جانبی که لوله. رسانندهاي فرعی میبه لوله هاي اصلیلوله هاي رابط، آب را ازلوله. به عهده دارند

- ها معموال از پلیجنس این لوله. دهندها قرار گرفته و عمل آبیاري را انجام میروي آنها تعبیه شده، در کنار درختان یا بوته

هاي اصلی، رابط و جانبی را در زیر زمین توان تمام سیستم یعنی لولهاي میقطره در سیستم آبیاري .باشدمی P.V.Cاتیلن یا 
هاي جانبی در هاي اصلی و رابط زیر زمین بوده و لولهقرار داد، ولی بهتر است فقط لوله

   .ار گیرندخاك قر کنار هر ردیف از درختان بر روي سطحِ

  

  

  

  هاچکانقطره )ج

دهند و از هایی پشت سر هم در اختیار گیاه قرار میها، آب را به صورت قطرهنچکاقطره
 هاچکانقطره ساختمان. دارد مختلفی انواع که اندشدهمواد پالستیکی محکم ساخته 

 شیمیایی مواد و گرما سرما، مقابل در و گرفته را آب اضافی فشار جلوي که است طوري

تصویري از طرز قرارگیري تجهیزات در قسمت :  3شکل 
 ايمرکزي یک سیستم آبیاري قطره

کشی در یک شکل شماتیک از نحوه لوله:  4شکل 
 ايسیستم آبیاري قطره
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  .ندباشمی مقاوم نیز

  :اي را به شرح زیر در نظر گرفتتوان اجزاي یک سیستم آبیاري قطرهمی تردر یک تقسیم بندي ریز بینانه

و   Fertigation سیستم _ 3ریزهکننده شن و سنگسیستم فیلترینگ آب، جدا _2 یلتر آبپمپ یا منبع آب تحت فشارف_ 1
 خط لوله اصلی_ 6 شیر کنترل فشار_ Backflow Preventer ۵یا  Chemigation  4 _Backwash Controller تجهیزات

           اتصاالت و لوازم جانبی_ 9 هاي فرعیلوله_ 8 شیر اطمینان و شیر کنترل هیدرولیکی، الکترونیکی و یا دستی_ 7

    (Emitter, Dripper, Micro-Spray heads, Inline Dripper, Trickle Ring)  چکاننده_ 10

کنند تا اي بزرگ، براي جلوگیري از مسدود شدن مجراي خروجی آب، از فیلترهایی استفاده میدر سیستم هاي آبیاري قطره
هاي خانگی بدون فیلتر استفاده می شوند، زیر از آب برخی سیستم. شوند، گرفته شودذرات ریز شن که توسط آب حمل می

اي، کارخانجات سازنده لوازم آبیاري قطره. این آب قبال فیلتر شده و عاري از ذرات ریز است کنند وآشامیدنی استفاده می
هاي آبیاري استفاده شود، و در صورت عدم استفاده از فیلتر محصوالت شامل کنند همواره از فیلتر در سیستمتوصیه می

اثر تقریبا بی) شودزمین ریخته می اي روي سطحرت دورهکود بصو(دهی سنتی  اي، کوددر آبیاري قطره .گارانتی نخواهند بود
 Fertigationبه این عمل . پذیردکود دهی نیز انجام می بنابراین با تزریق کود مایع به سیستم، همزمان با آبیاري. خواهد بود

شود، که به این تزریق میها و سایر مواد شیمیایی تمیزکننده مانند کلر و اسیدسولفوریک نیز به سیستم کشآفت. گویندمی
هاي دیافراگمی، همچون پمپ از انژکتورهاي شیمیایی Fertigationو  Chemigationدر . گویندمی Chemigationعمل 
دهد که با استفاده از هاي دانشگاهی، نشان میها و تستآخرین آزمایش. شودها استفاده میپمپ هاي پیستونی و ونتوريپمپ

 95 تا ،Micro-Spray Heads در مقایسه با کود دهی سطحی و آبیاري ،Fertigationاي، و استفاده از روش آبیاري قطره
آرام  شود که نرخ چکه بسیار بسیارمناطق بسیار خشک، ترجیح داده می در .شودجویی میمصرف کود صرفهدرصد در میزان 

شود تا هدر رفت آب کاهش یابد و از نفوذ آب به ه میپالسی براي چکاندن آب استفادهاي سیستم  بعضی اوقات از . باشد
هاي تالش اي احتیاج دارد، بنابراینبه نگهداري وسیع و گسترده سیستم پالسی بسیار گران است و. اعماق زمین جلوگیري شود

مثال یک لیتر بر هایی با نرخ چکه بسیار کم به طور صورت گرفته تا چکاننده Emitterاي توسط کارخانجات سازنده گسترده
  .ساعت تولید کنند

  انتخاب قطره چکان

که  شود نتخاب صحیح باعث میا .باید انجام گیرد اي آبیاري قطره شبکه چکان مهمترین کاري است که در یکقطره انتخاب
آبیاري  هزینه تعویض قطره چکان،(هاي ناشی از مسدود شدن مجرا زیان و نگهداري به مقدار زیاد کاهش یابد هاي هزینه

  .را در پی نخواهد داشت )آمده و در نتیجه کاهش محصول چکان آن بندقطره هایی که نشدن بوته
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   هاچکانانواع قطره
هاي  مختلف روزنه اي است که در طول آن بفواصل چکان لولهترین قطره ساده

   .شود ها خارج می بسیار ریزي ایجاد شده و آب از این روزنه

  

  اي دکمهقطره چکان 
هاي آبرسانی  با سوراخ کردن لوله. کمتر از یک میلیمتر هستند ها کوچک بوده و داراي دهانه کوچکی به قطرچکاناین قطره

دهانه  شده و پس از طی بدنه ازوارد  چکانقطرهی آب از دهانه داخل. گیرند ها قرار میآن سوراخ ها درچکانفرعی این قطره
  .تاسا نصب و ساده بودن کار با آنه چکان ارزانی قیمت آن و سرعتاز مزایاي این قطره. چکد میخروجی آن به سطح خاك 

  چکان با مجراي طوالنیقطره

چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ ه و آب از دهانه ورودي وارد قطرهگرفت چکان در مسیر لوله فرعی قراراین نوع قطره
نمکی و یا  رسوبات چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثرعیب عمده این قطره. گردد خارج میدهانه خروجی  طوالنی از
در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض  چکان قابل تعمیر نبوده واین قطره. باشد مد معلق در آب میذرات جا

  .شود

   اي چکان صفحهقطره

. که هر صفحه داراي دیواره عرضی عمودي بر صفحات استبطوري شدهچکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل این قطره 
حات این صف مجموعه. شود هاي عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می دیواره این آب در مسیر خود 

 .دهد چکان شکل صندوقی کوچکی میروي هم قرار گرفته و به قطره

  ايچکان چند دهانهقطره

هایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پاي درخت چکانهاي میوه اجبارا از قطرهیاري درختان در باغبراي آب
بدین . نماید ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متري منتقل می به هر یک از دهانه. شود برسانند استفاده می

  .متغیر است 1-5ها از  تعداد این خروجی. ن نسبت به آبیاري یک درخت اقدام نمودتوا چکان میترتیب با یک یا دو قطره

  اي طرز کار شبکه آبیاري قطره

نشین شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته، و ضمن عبور از سیکلون آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده
 ،مقداري کود در آب بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل. شود بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می در فیلتر. شود می
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هاي  توري وارد لوله آب پس از عبور از فیلترِ. گردد می این محلول از انتهاي دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب
  .کند این مجموعه را هماهنگ می کننده شده و مرکز کنترلتوزیع

   ايآبیاري قطرهموارد استفاده از سیستم 

  کلیه گیاهانی که کشت آن واي گیاهانِ گلخانه اقتصادي بوده و در حال حاضر این روش آبیاري براي محصوالت گران قیمت

سایر محصوالتی که  و اي گیاهان علوفه حبوبات، ،غالت ولی براي. پذیر استصرفه اقتصادي داشته باشد امکان ،زیر پالستیک
  :دارد موارد زیر کاربرد در اي بیشترحال حاضر آبیاري قطره بطورکلی در .ندک پائین است صرف نمی قیمت آن

  .است هزینه تأمین آن زیاد رآب کم یاادروضعیتی که مقد - الف

  .کرد روشهاي آبیاري آماده براي سایر هایی که نتوان زمین راوضعیت یا شنی وهاي زمین در -ب

  .بفروش رساند قیمت زیاد بتوان با گیاهانی که محصول آن را مورد در -ج

  مزیتها ومحدودیت هاي آبیاري قطره اي

 و فنی، اقتصادي نظر از معایب عمدتاًاین مزایا یا  .هایی استمحدودیت داراي محاسن وي دیگر روش هر اي مانندآبیاري قطره 
اجراي این روش الزم است این  طراحی و یا اي ودرهنگام انتخاب روش آبیاري قطره بنابراین. تگیاه اسعوامل مربوط به رشد یا

  . ته شودگذاش معایب آن باشد به مرحله اجرا ازر تشسیستم بی تنها در صورتی که محاسن ارزیابی قرارگیرد و ها نیز موردجنبه

   ياهمزیتهاي بالقوه آبیاري قطر
توان به این می آن جمله اي داراي محاسنی است که ازپشته جوي و کرتی و هاي بارانی یاروش ابمقایسه  اي دراري قطرهیآب

  :موارد اشاره کرد

  منابع آب از گیري بیشتربهره -1

 در. است هاي آبیاريروش سایر از این روش کمتر مصرف آب دراي ، خصوصیات فنی روش آبیاري قطره باتوجه به ماهیت و   
سطح خاك، عدم وجود رواناب  از کاهش تبخیر .شودمی درخت آبیاري یا گیاه خاك اطراف بوته بخشی از اي تنهاآبیاري قطره

این  در.شودمینتیجه افزایش بازده آبیاري  در عواملی هستندکه باعث کاهش مصرف آب و کنترل نفوذ عمقی از سطحی و
-هاي هرز میتعرق علف یا آب آن بمصرف تبخیر شده و هاي سنتی مرطوبمعموالً در روشکه هاي اضافی خاك روش قسمت

 هوا مستقیماً در هاپاششده توسط آبآب پخش روش بارانی مقداري از مانند هاروش بعضی در .ماندیم خشک باقی رسد
روش  در .ندارد اي چنین مواردي وجودروش قطره حال آنکه در )بردگی باد( گرددج میمزرعه خار از توسط باد یا و تبخیر
     آبی که از معموالً مقدار زیرا ،داشت نخواهد ب سطحی وجودآروان نیز هادامنه تپه و داراراضی شیب اي حتی درقطره
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- خاك تلفات عمقی آب در توان ازچکان میقطره دردبی  کنترل مقدار با. است شدت نفوذ از کمتر شودخارج می هاچکانقطره

 تعدادي از اخیراً در. هاي رسی تنظیم نمودخاك ظرفیت نفوذ متناسب با شدت پخش آب را یا هاي شنی جلوگیري نموده و
توان آن جمله می اي معمول شده است که ازآبیاري قطره هاي خانگی درشده فاضالبپساب تصفیه کشورهاي جهان استفاده از

پساب  آب شیرین مواجهند کاربرد کمبود حاشیه خلیج فارس که با درکشورهاي. اسرائیل اشاره نمود به کشورهاي آمریکا و
-مدیریتاز  .به افزایش است کاریها به سرعت رواي درختان وگلآبیاري قطره صنعتی براي هاي خانگی وتصفیه شده فاضالب

ریزي آبیاري آبشویی زیاد و برنامه تناوب محصول، کشت گیاهان مقاوم به شوري، شودیاعمال م شور آب با برخورد هایی که در
ریشه  که محیط رشد دارد این امکان وجود هاکردن فاصله بین آبیاريکوتاه تنظیم برنامه آبیاري و اي باکه درآبیاري قطره است

  .کرد این منطقه دور ها را ازنمک داشته ورا همیشه مرطوب نگه

  افزایش محصول  بهترگیاه و رشد -2

 طول دوره رشد در هامنطقه توسعه ریشه رطوبت خاك در لذا شودروزانه تأمین می آبی گیاه بطور اي نیازدر آبیاري قطره
 اي باقطره محصول تولیدي در آبیاري  مقایسه مقدار.بیندهاي تنش آب صدمه مینوسان از گیاه کمتر مانده وتقریباً ثابت باقی

. بوده است هاروش سایر حداقل مساوي با یا این روش معموالً بیشتر و هاي نشان داده است که تولیدي محصول درروش سایر
  .شودمحصول نمی اي باعث کاهش مقداربه عبارت دیگر آبیاري قطره

  شوري آب اثر کاهش زیان وارده به گیاه در -3

. دلیل دانست 3توان حداقل به می را این امر .هاي آبیاري ارجح استروش سایر به نسبت شورآب استفاده از اي درآبیاري قطره
محلول  لذا. شودهمواره خیس نگهداشته می هاریشه منطقه توسعه کوتاه بوده و هااي فاصله آبیاريروش قطره اول اینکه در

 گیاه رقیق مانده و طول دوره رشد تقریباً در دارندآن دریافت می از را خود نیاز موادغذایی مورد آب وه، هاي گیاخاك که ریشه
آبیاري نسبتاً  روزهاي قبل از ها خاك درها بدلیل زیاد بودن فاصله آبیاريروش سایر حال آنکه در. آن کم است غلظت نمک در

گیاه شدن نمک به داخل  چنین شرایطی باعث وارد جذب آب در. گرددخشک بوده و محلول خاك از نظر نمک غلیظ می
هایی مانند بارانی، آب مستقیماً روي گیاه پاشیده نشده خالف روشراي بدوم اینکه در آبیاري قطره. شودوصدمه زدن به آن می

-سوم اینکه در آبیاري قطره. کندنمی شود تجمع پیدامی سطح برگ که باعث سوختگی آنها در سدیم موجود و هاي کلریون و

 نمک نیز به گسترش بوده و گیاه رو شود بطرف خارج ازمی رطوبتی گفته الحاً به آن پیازاي حجم مرطوب شده خاك که اصط
 یا گیاه و چکان کنارقطره بطوریکه اگر د،شوآن رانده می چکان به خارج از نقطه ریزش قطره جبهه رطوبت بطور مرتب از در
برعکس  تواندچکان میقطره  صحیح البته عدم استقرار .شودمی دور هادسترس ریشه نمک از گرفته باشد جاي مناسبی قرار در

    .باعث صدمه زدن به آن می شود رانده و هابطرف ریشه نمک را

  آب آبیاري  سم همراه با و امکان بکارگیري کود -4 

 .داد گیاه قرار اختیار آبیاري دربِآ همراه با بتدریج و کودهاي شیمیایی محلول را تا دارد اي این امکان وجودآبیاري قطره در
افزایش کارایی  .ب سطحی وجود نداردآروان  خارج شدن آنها همراه با  یا به عمق خاك و شدن کودهاشسته بدین ترتیب خطر

 وارد هاعمق توسعه ریشه در درخت و بوته یا کنار است که فقط در به دلیل مصرف کم کود ايآبیاري قطره مصرف کود در
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توان می گیردروزانه صورت می بدین ترتیب که چون آبیاري بطور، باشدمی دیگري مربوط به زمان مصرف آن  د ودگرمی
در منطقه  توزیع یکنواخت کود، دلیل دیگر .انجام داد دارد که گیاه شدیداً به آن نیاز رشد اي ازمرحله منطبق با کودپاشی را

 را کشهاو یا علف کشهاحشره کشها،قارچ سایر مواد مانند عالوه بر کودها .به اعماق خاك است شدن کود عدم شسته و هاریشه
  .خاك نمود توان توام با آب واردنیز می

  جلوگیري ازرویش علفهاي هرز -5

 شدن بذرِ لذا امکان وارد .شودتصفیه می هاي مخصوص گذشته وصافی شدن به سیستم از وارد اي آب قبل ازدرآبیاري قطره
خشک  زمین هاي دیگرقسمت گیاه آبیاري شده و اندازچون سطح سایه طرف دیگر از .ندارد به داخل زمین وجود هرزهاي علف

 هايدارند علف ها وجودچکانخاك که قطره قسمتی از البته در .باشدفراهم نمی هاي هرزعلف شرایط براي رشد ماندباقی می
  .مبارزه کرد هاي مکانیکی با آنهایا روش هاکشعلف ازکه باید با استفاده  کندمی به سرعت رشد هرز

    به نیروي انسانی کمتر نیاز -6 

زمان  ،شیرهاي برقی استفاده از با .کاهش داد به کارگر آن را نیاز و نمود توان خودکاربه سادگی می اي راسیستم آبیاري قطره
 سم با و همزمان کود کاربرد .ندارد وجود انجام این کارها براي نیازي به کارگر ریزي شده ووصل جریان آب برنامه قطع و

آبیاري  محاسن دیگر از .جویی نمایدپاشی صرفهسم براي انجام کودپاشی یا مورد نیاز کارنیروي زیادي در حد تا تواندآبیاري می
به  نموده و وآمدرفت هادرخت هاي گیاهی یابین ردیف در توانندعمل آبیاري کارگران می اي این است که همزمان باقطره

وآمد خاك براي رفت تا کرد صبر روزي بایست چندهاي آبیاري میروش رسای ر صورتی که دربپردازند د انجام کارهاي مربوطه
  .مناسب شود هانماشی کارگرها یا

  صرفه جویی درانرژي -7 

این  آب در زیرا فشار .دارد به انرژي کمتري نیاز هاي آبیاري تحت فشارروش سایر مقایسه با اي درسیستم آبیاري قطره
  .سیستم بارانی است از سیستم بمراتب کمتر

  باالبودن بازده آبیاري -8

  محدودیت هاي بالقوه درآبیاري قطره اي
 توان بهآن جمله می که از بردارد در نیز اي حاصل شده است این روش مشکالتی راآبیاري قطره هایی که درعلیرغم موفقیت

 :اشاره نمود موارد زیر

  معلق آب مواد امالح و با هاچکانگرفتگی قطره -
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  حیوانات سایر موش و جوندگان مانند هاي ناشی اززیان -

  خاك  تجمع نمک -

  ریشه عدم امکان براي توسعه زیاد خاك و آب در حرکت محدود -

  اقتصادي_هاي فنیمحدودیت -

  هاچکانگرفتگی قطره -1

-گرفتگی قطره. در آن است هاها با مواد مختلف و مسدودشدن روزنهچکاناي گرفتگی قطرهمشکل در آبیاري قطرهبزرگترین 

هاي نگهداري چکان باعث باال رفتن هزینهخطر مسدود شدن قطره. شودها بتدریج باعث عدم توزیع یکنواخت آب میچکان
  :توان انتخاب کردبراي رفع این مشکل دو راه می. شودآنها نیز میها و تعویض یا تعمیر چکانسیستم مانند کنترل قطره

توجه بیشتر به کیفیت آب و تصفیه آن قبل از ) ب. هایی که امکان گرفتگی آنها کم استچکاناستفاده از وسایل یا قطره) الف
ها مؤثرترین راه چکانها و قطرهلهاند که تصفیه آب و اصالح شیمیایی آن و شستشوي لواکثراً بر این عقیده. ورود به سیستم

 هاي ناشی از جوندگان و حیواناتی مانند خرگوش،سایر مشکالت مانند نشت آب از اتصاالت و یا زیان. حل این مسئله است
اي بقدري مهم است که چکان در آبیاري قطرهمسأله گرفتگی قطره. باشندشغال، سگ و غیره از اهمیت چندانی برخوردار نمی

  .ها مهمترین دلیل بوده استچکاناست عامل گرفتگی قطرها این سیستم کنار گذاشته شدههر ج

  تجمع نمک در سطح خاك و نزدیک گیاه -2

اي، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، تجمع نمک در محیط خارجی پیازِ شور با روش قطرهدر هنگام آبیاري با آب 
هاي تجمع یافته در سطح شود که اگر در فصل رشد، باران رخ دهد نمکباعث میاین امر . رطوبتی و سطح خاك زیاد است

شود در صورت وقوع باران به همین دلیل توصیه می. شودها میخاك به طرف پایین شسته شده و وارد منطقه توسعه ریشه
اي در آبیاري قطره. ها رانده نشودشهعمل آبیاري قطع نشده و همچنان تا پایان بارندگی ادامه داشته باشد تا نمک به محیط ری

شود که پس از پایان دوره رشد و برداشت محصول وضعیت براي رشد گیاه بعد تجمع تدریجی نمک در سطح خاك باعث می
المقدور پس از پایان دوره رشد و قبل از شروع لذا باید حتی. سازدزدن را با اشکال مواجه میدر سال آتی مناسب نشده و جوانه

کند که در بسیاري موارد زمین به همین دلیل ایجاب می. شت در سال بعد، خاك را با انجام یک آبیاري سطحی شستشو دادک
  .سازي شود که براي آبیاري سطحی نیز مناسب باشداي طوري آمادهآبیاري قطره

  :کنند ها به دو روش عمل میشوي این نمکوبراي شست

هاي اضافی موجود در منطقه براي هاي سطحی حاصله از بارندگی یا آبو یا جریان ها رودخانه در زمستان از آب •
 .شود هاي فوق استفاده مینمک وشويشست

 .کنند می آبیاري اي را با روش کرتی کشت و هاي آبیاري قطرهیکبار زمینهر دو سال  •
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  هامحدودیت حرکت آب در خاك و عدم توسعه ریشه -3

توزیع از آنجا که در  ولی .است یک طرف مفید از هاروش سایر مقایسه با اي دررهشده در آبیاري قطحجم کوچک خاك خیس  
 جذب آب و( گیاه ،)ناهمگنی آن خصوصیات نفوذ و بافت،(خاك  گیاه عوامل متعددي مانند، هايِتوسعه ریشه خاك و آب در

علتی  که چنانچه به هر دخالت دارد دبی آنها و گیاه براي هر هاچکانقطره    تعداد ها،اصله بین آبیاريف و مقدار ،)شدت تعرق
شودبه هیمن دلیل توصیه می شود تبع آن محددودبه گیاه نیز ممکن است رشد گردد محدود هاتوسعه ریشه محیط       
سیستم آبیاري  تغییر االمکان ازحتی و شودپیاده کاشت اولیه آنها میوه همزمان بادرختان  مورد اي درآبیاري قطره  هايطرح
روش آبیاري  با ي آنهادرختانی که ریشه زیرا. اي خودداري شودمسن به سیستم قطره ساله و درختان چند کهنه و باغات

آبیاري  براي معایبی که برخی کشاورزان از.دید اي صدمه خواهندصورت آبیاري به روش قطره سطحی شکل گرفته است در
نداشتن  و هابودن گسترش ریشه به محدود است که آن را مقابل نیروي باد در هارختکنند عدم مقاومت دمی اي ذکرقطره

  .دانندمرتبط می بادمقابل نیرويِ  استحکام براي مقاومت درخت در

  اقتصادي -محدودیتهاي فنی -4

     نظر از اي رارهآبیاري قط. است هاي آبیاري زیادتراي نسبت به سایر روشآبیاري قطره گذاري اولیه درهزینه سرمایه
 گذاري اولیه یک سیستمهزینه سرمایه حال حاضر در .هاي ثابت دانستلوله توان مشابه آبیاري بارانی باگذاري میسرمایه
دستگاه تزریق  ، پمپ،وسایل تصفیه که مشتمل بر باشدمی براي هر هکتار دالر 7000 تا 2000المللی بین سطح اي درقطره
تمهیدات  سم ووسایل تزریقِ  هاي تصفیه آب،بستگی به نوع دستگاههزینه واقعی سیستم  البته .باشدمی هالوله و کود

میلیون ریال  7تا  6حدود  1376سال  اياي بربراي احداث هر هکتار آبیاري قطرهلزوم  هزینه مورد .خودکارشدن آن دارد
 .شوندمیکشت  فاصله زیاد از یکدیگر گیاهانی است که با مناسب درجه اول این سیستم بیشتر کلی دربطور .استشده  برآورد

 مانند آن براي گیاهان دیگر ولی به لحاظ اقتصادي کاربرد برد بکار براي بعضی گیاهان ردیفی نیز را درجه دوم می توان آنها در
      . هاي مشابه بصرفه نمی باشدزراعت غالت و

  ايهاي حاصله در آبیاري قطرهپیشرفت

صنعت  آمده درهاي بدستاي از پیشرفتآن به گوشه پردازیم که درمیاي از یک مقاله علمی به شرح و توضیح خالصهدر زیر 
اي با استفاده از فشار آب اي ثقلی روش جدیدي است که در آن آبیاري قطرهآبیاري قطره :اي پرداخته شده استآبیاري قطره

- می   ابتدا و انتهاي مزرعه به دست از اختالف ارتفاع سطح آب در  مورد نیاز سیستمپذیرد و انرژي موجود در مزرعه انجام می

هاي مزرعه، از انرژي موجود در سیستم مذکور به ها و چاهاي ثقلی ضمن آبگیري از شبکه کانالدر سیستم آبیاري قطره. یدآ
مقدار  .خودداري می گردد) ایستگاه پمپاژ(اضافی  منظور تامین انرژي مورد نیاز استفاده به عمل آمده و از بکارگیري انرژي

توان بخشی از این ارتفاع می  . باشدیکصد هکتار می متر ارتفاع آب براي مزارع تا 3تا  1کلی انرژي مورد نیاز این سیستم بین 
. پاژ اضافی اجتناب نمودرا از شیب در کانال انتقال و یا انهار آبرسان و شیب فاروها تامین کرد و بدین ترتیب از هرگونه پم

ها تاثیر اصلی در قطعه بندي شبکه و آرایش لوله جانمایی این سیستم و طراحی آن مطابق مشخصات زمین بسیار مهم بوده و
کم  هاي با ضخامتلولهتوان از هاي موجود متفاوت بوده و میهاي مورد استفاده با توجه به فشار کار پائین با سیستملوله .دارد
دهی استفاده از سیستم فیلتر آب و کود. درصد قابل تامین است 85در این روش یکنواختی توزیع آب تا حدود . ده نموداستفا
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ها چکانهها در این سیستم حساسیت قطرضمنا بعلت فراخ بودن روزنه .طراحی استمخصوص نیز با توجه به شرایط کار قابل 
 کشاورزبرداري یار مقرون به صرفه و از نظر بهرهین سیستم از نظر اقتصادي بسا. در مقابل مواد معلق و رسوب کاهش می یابد

هاي جاري هاي مربوطه، هزینهزینهبا حذف ایستگاه پمپاژ، ضمن حذف ه .هاي معمولی آبیاري می باشدآسان و نزدیک به روش
هاي هاي انتقال و آبرسان و لولهبا طراحی مناسب لوله .برداري و نگهداري ایستگاه پمپاژ حذف می گرددتامین انرژي و بهره

عملکرد این سیستم بر تقلیل فشار مورد مبانی اصلی  .اي بعمل می آیدجویی قابل مالحظههاي ثابت اولیه صرفهفرعی در هزینه
که با فشار کم قابل متر می باشد و بدین لحاظ کل شب 0/5چکان در حدود چکان قرار دارد و فشار کارکرد قطرهنیاز قطره

  .طراحی است

  ايقطره آبیاريمربوط به  طراحیو  محاسباتیاصول 

 گیردمی صورت)  FAOیا  S.C.Sاز (موجود  هايدستورالعمل با منطبق ايقطره آبیاري طراحی استانداردمتعارف  بطور کلی و
 رسم از استفاده با که( سال مختلف هايماه  طی  ايقطره آبیاري تحت بالغ باغی محصول خالص آبی نیاز تعیین از بدواً و

 از عامل این تعیین در که است بدیهی. گرددمی آغاز ،)شود گزارش می جدولی در و تبدیل روزه ده آبی نیاز به مربوط منحنی

        .شود می استفاده رشد مختلف مراحل طی گیاهی ضرایب انتخاب در دقت به خصوص و پیشنهادي تجربی معادالت آخرین
 نقطه و مزرعه هايظرفیت، رطوبت درصد ظاهري، مخصوص وزن بافت، شامل خاك فیزیکی مشخصات مهم عوامل دیگر از

 انتخابی (درختان) درخت واریته به توجه دیگر با طرف از. گرددمی مشخص و تعیین کافی گیرينمونه با که است پژمردگی

 رطوبت همچنین رشد، حداکثر زمان در هاریشه توسعه و عمق اندازسایه جمله از گیاه فیزیولوژیکی خصوصیات ، باغ براي

 مشخص و آوريجمع تحقیقاتی و علمی منابع از آن نظایر و گیاه آبی کم به و مقاوم حساس هايدوره ...و  خاك الوصولسهل

 با صالحمراجع ذي از دارد مستقیم تأثیر آبیاري عمق تعیین در که شده خیس سطح درصد مهم عامل میان این در .گرددمی

 صحرایی گیرياندازه با االمکانوحتی شودمی انتخاب کشت فواصل و خاك نوع طرح، هايچکانقطره خصوصیات به توجه
  .گرددتر میآمده دقیقبدست

  :تعیین به منجر فوق طراحی الزم اطالعات محاسبه یا آوريجمع حاصل

 مساحت و تعداد  _4 .آبیاري دوره _3 .آبیاري مدت طول _2 .آبیاريآب )ناخالص آبیاري راندمان به توجه با و(خالص عمق -1

 و طراحی مقدماتی به نقشه توجه با و متعاقباً سطح واحد آبیاري مورد نیاز دبی آنها، اتکاء به شوند ومی آبیاري که قطعاتی
 عمق تعیین در. شود می تدوین طرح کل آبیاري ریزيبرنامه و نهایتاً تعیین مرکزي کنترل و پمپاژ ایستگاه ها،لوله ظرفیت

 نظر مد آبیاري عمق حداکثر که است باشد، مرسوممی عوامل دیگر تعیین اصلی مبناي که ظاهراً )ناخالص یا لص خا(آبیاري 

  :زیر معادله در مربوطه عوامل یعنی قرارگیرد،

                             میلیمتر حسب بر آبیاري آب ناخالص عمق حداکثر In ::  آن در که

= P خاك در گیاه استفاده قابل آب(الوصول  سهل آب نسبت(  

= Sa میلیمتر برحسب خاك در گیاه استفاده قابل آب 

 1رابطه 
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= Pw شده خیس سطح درصد  

= D است متر برحسب ریشه توسعه عمق حداکثر.   

سال است  از ده روز چند مختص که آبیاري آبِ ناخالص عمق حداکثر نتیجه در و شوندمی انتخاب آب مصرف اوج براي
                              :آید می زیر بدست رابطه از مدت آبیاري حداکثر عنوان تحت نیز آبیاري مدت طول فوق موضوع تبع به. شودمی محاسبه

  :آن در که

=Itمدت بر ساعتحداکثر  

= Ig عمق حداکثر(میلیمتر  اي برحسب قطره آبیاري راندمان بر تقسیم ناخالص عمق حداکثر 

 )آبیاري آب ناخالص

= a مربع  متر برحسب شود می گرفته نظر در چکان قطره هر آبیاري براي که مساحتی 

= qa ساعت در لیتر برحسب چکان قطره استاندارد دبی  

 بدست زیر معادله آبیاري از دور حداقل ، مصرف پر درماه حداکثر آبی خالص نیاز و آبیاري آب ناخالص عمق حداکثر داشتن با

       :آید می

   :آن در که

= d روز حسب بر آبیاري دور حداقل                                                                 

 = Inمیلیمتر برحسب آبیاري آب خالص عمق حداکثر  

=TC روز در لیتر میلی برحسب ايقطره آبیاري روش در گیاه آبی خالص نیاز حداکثر   

 در پمپ کارکرد حداکثر زمان گرفتن نظر در با شود،می آبیاري زمانهم که پروژه از سطحی یعنی )N( آبیاري قطعات تعداد
طول مدت  و همچنین )آبیاري دور ترینکوتاه(آب  مصرف حداکثر زمان در آبیاري دور و مصرف حداکثر زمان در روزشبانه

                           :آیدآبیاري از رابطه زیر بدست می

  :آن در که

= Int تقسیم حاصل صحیح عدد قسمت 

=d روز برحسب آب، مصرف حداکثر زمان در آبیاري دور  

= IT شود می منظور ساعت 22 حدود معموالً که( ساعت برحسب روز شبانه در پمپ کارکرد مدت حداکثر( 

= It ساعت برحسب آبیاري مدت حداکثر   

 2رابطه 

 3رابطه 

 4رابطه 
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-سطحی که همزمان آبیاري     می( Nقطعات  تعداد و) هکتار A(پروژه  کل مساحت داشتن با  )S( آبیاري قطعه هر مساحت

                                                                                          :آیدمی بدست زیر رابطه ، از)شود

  

    :نیز از رابطه زیر تعیین می شود) ، لیتر در ثانیه در هکتار  qt(پروژه  سطح واحد هر آبیاري جهت نیاز مورد دبی

 :که در آن

= Lg میلیمتر برحسب آبیاري آب ناخالص عمق 

= It باشد می ساعت برحسب آبیاري مدت حداکثر  

  :از رابطه زیر حاصل می گردد) بر حسب لیتر در ثانیه Qt(مرکزي  کنترل دستگاه ظرفیت نهایتاً و

  

  نتیجه گیري

v  آبیاري قطره اي این پتانسیل را دارد تا جلوي مضرات آبیاري سنتی از قبیل اتالف سود و اتالف آب را تا حد بسیار
 .زیادي بگیرد

v  باالیی است که این نوع سیستم آبیاري دارا می از جمله مزایاي استفاده از آبیاري قطره اي بهبود رشد گیاه و بازده
 .باشد

v با پیشرفت تکنولوژي می توان امیدوار بود که برخی از محدودیت هاي آبیاري قطره اي برطرف گردد . 

  
  

  

 5رابطه 

 6رابطه 

 7رابطه 
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