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اهداف قابل انتظار نشریه 

در تهيه این نشریه سعي شده است كه اهداف زیر مدنظر قرار گيرد:

اهميت روش كاشت گندم در شرایط شور و آبياري به روش تيپ  ٭
براي كشاورزان تشریح گردد؛

تاثير دور آبياري )مدار( بر كاهش اثرات شوري مزرعه بيان شود؛ ٭

به اقدامات الزم براي كاهش شوري اوليه خاك مزرعه اشاره شود؛ ٭

نحوه آبشوئي یك مزرعه گندم توسط آبياري تيپ بيان گردد؛ ٭

مخاطبين نشریه

بهره برداران، كشاورزان پيشرو و كارشناسان ترویج 
شهرستان هایي كه مشكل شوري منابع آب و خاك داشته و 

سيستم آبياري تيپ را اجرا و توصيه مي نمایند.
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مقدمه

آبياري تيپ )Tape( يكي از روش هاي آبياري تحت فشار است كه امروزه براي طيف 
وسيعي از محصوالت زراعي نظير گندم و جو )به عنوان محصوالت استراتژيك( داراي 
قابليت اجرا بوده و منجر به صرفه جوئي در حجم آب مصرفي اين عرصه ها مي شود. نگاهي 
نظير فارس، خوزستان،  منابع آب و خاك در استان هاي تحت كشت گندم  به كيفيت 
يزد، گلستان، خراسان و ... نشان مي دهد كه قريب به اتفاق، اراضي گندم كاري در اين 
استان ها همواره با درجات مختلفي از مشكالت شوري مواجه می باشند. با توجه به تدابير 
و رويكردهاي وزارت جهاد كشاورزي مبني بر فراگير كردن روش آبياري تيپ بر روي 
محصوالت زراعي و كشت هاي رديفي )به ويژه گندم(، ضروري است كه كشاورزان محترم 
مالحظات و نكات مربوط به اجرا و بهره برداري از يك سيستم آبياري تيپ در شرايط شور 

را به خوبي فرا بگيرند و در مزارع خود اجرا نمايند.
اين نشريه در نظر دارد تا به مهمترين نكات و مالحظات استفاده از روش تيپ براي 
آبياری گندم در شرايط شور بپردازد. نكات مذكور برگرفته از بازديدهاي متعدد ميداني، 
مشاهدات و اندازه گيري هايي است كه در سال هاي گذشته، از سيستم هاي آبياري تيپ در 

مزارع گندم و جو انجام شده است.
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معرفي اجمالي یك سیستم آبیاری تیپ:

پلي اتيلن اصلي و  لوله هاي  پمپاژ،  ايستگاه  از  )نواري( متشكل  آبياری تيپ  سيستم 
فرعي، شيرفلكه ها، اتصاالت و نوارهاي آبياري تيپ است. ايستگاه پمپاژ عالوه بر تامين 
و تنظيم فشار الزم براي گردش آب در سطح مزرعه و خروج يكنواخت آب از روزنه هاي 
لوله تيپ، وظيفه جلوگيري از ورود ذرات ريز و معلق آب به سيستم آبياري را نيز بر عهده 
دارد. اين كار از طريق نصب فيلترهاي مختلف در اين سامانه انجام مي شود. انتخاب 
فيلتراسيون مناسب براي هر مزرعه بر اساس كيفيت آب آبياري و توسط طراح انجام 
مي شود. همچنين در صورت نصب مخزن کود و تجهيزات کوددهی در ايستگاه پمپاژ، 
لوله هاي  قطر  گيرد.  انجام  تيپ  لوله های  توسط  می تواند  نيز  مزرعه  کوددهی  عمليات 
اصلي و فرعي پلي اتيلن نيز وابسته به مساحت قطعه تحت آبياري و دبي عبوري از آنها 
است كه در زمان طراحي سيستم، توسط طراح مربوطه تعيين مي شوند. اين لوله ها عمدتًا 
پلي اتيلن  لوله هاي  )مانيفولد(،  مزرعه  فرعي  لوله هاي  به  مدفون مي گردد.  زير خاك  در 
و  رابط  لوله ها،  اين  تا  مي شوند  نصب  واشر  و  ابتدايي  بست هاي  توسط  ميليمتري   16
اتصال دهنده نوارهاي تيپ با لوله هاي فرعي )مانيفولدها( باشند. نوارهاي آبياري تيپ، در 
واقع آخرين جزء اين سيستم آبياري هستند كه از طرق بست پيچي به لوله هاي پلي اتيلن 
16 ميليمتري رابط متصل مي گردند. اين نوارها دارای قطره چکان هايی در درون خود 
هستند که فواصل قطره  چکان ها بر روی لوله متفاوت بوده و از 10 تا 100 سانتيمتر متغير 
است. فواصل قطره چكان بر اساس نوع گياه زراعی و روش کاشت محصول انتخاب 
می شود. پرمصرف  ترين نوار آبياری تيپ از لحاظ فاصله بين قطره چکان ها، نوارهای تيپ 

20 و 30 سانتی متری می باشند. 

روش هاي كاشت گندم و ارتباط آن با انتخاب 
سیستم آبیاري تیپ

كاشت بذر گندم عمدتًا به دو روش پخشي و يا مکانيزه انجام مي شود. در كشت پخشي، 
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كاشت بذر گندم هم بصورت دستي )دست پاش( و هم  با استفاده از دستگاه های سانتريفيوژ 
امكانپذير بوده و فرض بر اين است که تمامي بخش هاي زمين با يك تراكم مناسب از بذر 
پوشيده مي شوند. در حالي كه در روش مکانيزه ، کشت با استفاده از دستگاه های خطي كار 
و يا رديف کار که به طور مرسوم به خطوط )شيارهاي( موازي يكديگر نياز است انجام 
مي شود. بنابراين ممكن است كه بخش هاي كوچكي از مزرعه )فواصل بين خطوط( فاقد 
بذر و بوته سبز باشد. الزم به ذكر اينكه، فواصل كشت خطي برای گياهان زراعی مختلف، 
تابعي از خصوصيات خاك مزرعه و الگوي رشد گياه زراعی است، با اين حال بسته به نوع 
دستگاه خطي كار، اين فواصل برای گندم 15 تا 20 سانتی متر در نظر گرفته می شود. عمق 

هر يك از شيارها نيز متفاوت بوده و از 0 تا 15 سانتيمتر متغير مي باشد.
براي هر دو روش كشت )پخشي و مکانيزه(، آبياري مزرعه گندم توسط سيستم تيپ 
امكان پذير است. بطوريكه در هر دو روش، نوارهاي تيپ بايد طوري پهن شوند تا تمامي 
سطح مزرعه پس از آبياري )و يا حداكثر يك روز پس از قطع آبياري( مرطوب گردد. اما 
در کشت های رديفی گندم، قراردادن لوله هاي تيپ مجزا براي تمامي خطوط كشت )كه 
فاصله 15 تا 20 سانتيمتري دارند(، عماًل اقتصادي نبوده و لذا بايد بصورت دو در ميان 
و يا سه در ميان )بسته به بافت خاك مزرعه كه در ادامه تشريح مي  شود( اينكار صورت 
گيرد. بنابراين در اين روش كاشت، تنها تعدادي از خطوط كشت مستقيمًا توسط لوله تيپ 
آبياري شده و خطوط كشت واقع در بين دو رديف لوله، از طريق پيشروي جبهه رطوبتي به 
طرفين آن ، آبياری مي شود. در عمل، ممكن است كه تلفيقي از دو روش كشت فوق اتفاق 
بيافتد و ضمن كاشت خطي گندم، فواصل بين خطوط هم بذرپاشي شود. در هر صورت، 

نياز است كه تمامي خاك مزرعه پس از آبياري مرطوب شود.
آنچه مسلم است در هر دو روش كشت، فواصل لوله هاي آبياري تيپ از همديگر تابعي 
از بافت خاك مزرعه بوده كه براي انتخاب فاصله مناسب، مي توان از جدول 1 استفاده 
نمود. در اين جدول، فواصل مناسب نوارهاي تيپ و همچنين فواصل قطره چكانها براي 
آبياري يك مزرعه گندم بر اساس بافت خاك مزرعه ارائه شده است. بعنوان مثال، در يك 
مزرعه گندم با بافت خاك متوسط، توصيه مي شود كه فواصل نوارهاي تيپ از همديگر 
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در حدود 40 سانتيمتر بوده و لوله هاي آبياري تيپ نيز داراي قطره چكانهايي با فواصل 
باشند. در چنين شرايطي و براي هر هكتار زمين، به  از همديگر  تقريبي 20 سانتيمتر 
25هزار متر لوله تيپ نياز خواهد بود كه بايستي با در نظر گرفتن شرايط كشاورز و صرفه 

اقتصادي موضوع، اين لوله ها تهيه و طبق دستورالعمل مربوطه در مزرعه نصب گردند.

جدول 1- انتخاب فواصل نوارهاي تيپ و قطره چكانها براي 
آبياري يك مزرعه گندم با بافت هاي مختلف خاك 

فواصل مناسب خطوط نوارهاي بافت خاك مزرعه
تيپ از همديگر

فواصل مناسب قطره چكانها روي 
لوله تيپ )نوع تيپ(

10 تا 20 سانتيمتر30 تا 40 ساننتيمترسبك )شني(

20 تا 30 ساننتيمتر40 تا 50 سانتيمترمتوسط )لوم(

30 تا 40 سانتيمتر50 تا 60 سانتيمترسنگين )رسي(

نكته 1: پستي و بلندي هاي مزرعه نقش بسيار مهمي در حركت و تجمع نمك موجود 
در آب آبياري و يا در خاك مزرعه و انتقال آنها به سطح زمين ايفا مي كنند. بطوريكه پس 
از آبياري زمين و خشك شدن خاك، امكان تجمع نمك در نقاط مرتفع )بلند( مزرعه 
وجود دارد. بنابراين، در صورت كشت پخشي گندم در شرايط شور، توصيه مي شود كه 
حتي االمكان، تسطيح زمين با دقت صورت گرفته و با حذف ناهمواري هاي سطح خاك، 
زمينه تجمع شوري در سطح خاك از بين برده شود. در اين روش، فاصله لوله هاي آبياري 
تيپ از يكديگر و فواصل قطره چكان هاي روي لوله نقش كليدي در ايجاد درصد پوشش 
مناسب و جلوگيري از بروز لكه هاي شور در سطح مزرعه ايفا مي كنند و بر اساس جدول 

1 قابل توصيه هستند.

نكته 2: در صورت كشت رديفی گندم، قرار دادن بذر در داخل شيارها مي تواند خسارت 
پهن كردن  چنين شرايطي،  در  برساند.  به حداقل  را  گياه  بر  پشته ها  روي  نمك  تجمع 
نوارهاي تيپ در داخل شيارها مفيد بوده و ضمن كاهش اثرات شوري، مي تواند در استقرار 
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مناسب لوله تيپ و جلوگيري از بادبردگي ابتداي فصل تا حدودي موثر واقع شود. 

نكته 3: حد مجاز شوري آب آبياري براي استفاده در يك مزرعه، تابعي از نوع گياه 
مورد نظر و شيوه مديريتي كشاورز است كه در صورت بيشتر شدن شوري خاك مزرعه از 
حد تحمل آن گياه )كه اصطالحًا حد آستانه گفته مي شود(، مي تواند منجر به افت توليد 
و خسارت به كشاورز بشود. بعنوان مثال حد آستانه تحمل به شوري گندم در خاك ناحيه 
ريشه،  6 دسي زيمنس بر متر است كه بايد از طريق مديريت آبياري و آبشوئي مزرعه، 
حتي االمكان اين شرايط براي گياه فراهم گردد. فراهم كردن اين شرايط مستقل از نوع 
سيستم آبياري بوده و بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه، توصيه مي شود. بديهي است 
كه براي سيستم تيپ نيز اين وضعيت صادق خواهد بود. اما بعنوان يك ديدگاه كلي، بايد 
بدانيم كه شوري آب آبياري ممكن است براي گياه دردسرساز شود و سيستم آبياري، 

توانايي نسبي كنارآمدن با سطوح مختلف شوري را داراست. 

نكته 4: يكي از نكات مهم در مورد انواع روش هاي آبياري تحت فشار، احتمال تجمع 
اين  كه  است  آبياري  آب  توسط  )قطره چكان ها(  روزنه ها  شيميايي  گرفتگي  و  رسوبات 
موضوع براي سيستم تيپ نيز وجود دارد. براي تشخيص اينكه آب آبياري مي تواند منجر 
به گرفتگي روزنه هاي قطره چكان شود، ضروري است كه آزمايش و تجزيه كامل از منبع 
آبي مزرعه صورت گيرد. تفسير نتايج آزمايشگاهي آب آبياري )به ويژه مقدار بي كربنات 
و اسيديته( و محاسبه شاخص هاي مربوطه، احتمال وقوع چنين مساله اي را به خوبي 
پيش بيني مي كند. اين كار توسط طراح سيستم آبياري در ابتداي امر انجام شده و در 
صورت تشخيص خطر گرفتگي شيميايي، تمهيدات و راه كارهاي مناسب را به بهره بردار 

ارائه خواهد نمود. 
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تاثیر دور آبیاري )مدار( بر كاهش اثرات شوري در 
آبیاري تیپ

در روش آبياری تيپ، حجم مرطوب شده خاک که اصطالحًا به آن پياز رطوبتی گفته 
می شود به اطراف لوله تيپ گسترش يافته و نمک نيز به طور مرتب از کنار لوله به خارج از 
پياز رطوبتی رانده می شود. بنابراين اگر لوله تيپ در کنار گياه قرار داشته باشد، نمک های 
موجود در آب و يا در خاک، به تدريج از دسترس گياه دور می شوند و آسيب کمتری به 
گياه وارد خواهند نمود. شكل 2 تصاويري از الگوي توزيع رطوبت و شوري در اطراف 
لوله هاي آبياري تيپ را نشان مي دهند كه وقوع اين پديده در مزرعه را به خوبي به تصوير 
كشيده اند. براي يك مزرعه كه داراي آب شور و يا خاك شور )باالتر از حد آستانه تحمل 
به شوري گياه( مي باشد و مقرر است كه سيستم تيپ در آن اجرا شود، در نظر گرفتن 
الگوي توزيع شوري و رطوبت خاك در هنگام كاشت بذر و اجراي سيستم تيپ، نقش 
مهمي در جلوگيري از آسيب به مزرعه ايفا خواهد كرد. كاشت رديفی گندم و قراردادن 

لوله هاي تيپ در مجاورت خطوط كشت از اقدامات پيشنهادي در اين زمينه است.
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الف- رطوبت

ب- شوري

شكل 1- الگوي توزيع رطوبت و شوري خاك در اطراف نوارهاي آبياري تيپ

برای آبياری به روش تيپ در شرايط شور، فاصله آبياری ها بايد حتي االمكان کوتاه 
بوده و منطقه توسعه ريشه گياه خيس نگه داشته شود. در اين شرايط، محلول خاکی که 
در آن ريشه های گياه حضور دارند، در طول دوره رشد تقريبًا رقيق باقی مانده و جذب آب 
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توسط ريشه گياه را راحت تر خواهد كرد. بنابراين انتظار است که در صورت آبياری مزرعه 
توسط لوله های تيپ و به شرط رعايت دور كوتاه آبياري، تنش كمتري به گياه وارد شده و 
گياه راحت تر بتواند آب مورد نياز خود را از خاك جذب نمايد. همچنين با توجه به كاهش 
حجم آب ورودي به مزرعه در روش تيپ نسبت به روش هاي غرقابي، طوالني شدن 
فواصل آبياري ها )دور آبياري( منجر به تشديد اثرات منفي خشكي و شوري شده و به گياه 
آسيب وارد خواهد كرد. بنابراين مي توان گفت كه يكي از نقش هاي آبياري تيپ در شرايط 
شور، تقسيم و توزيع بهتر حقابه كشاورز در طول فصل است كه مي تواند با يك مديريت 
نياز واقعي گياه به آب در طول فصل رشد منطبق گردد. شكل 3   مناسب، بر تغييرات 
نمودار تغييرات نسبي نياز آبي گندم در طول يك فصل رشد را نشان مي دهد كه مي تواند 
به عنوان راهنما، مورد استفاده كشاورزان قرار بگيرد. اين شكل نشان مي دهد كه در 
اوايل فصل و در مراحل جوانه زني تا پنجه زني گندم )كه در استان يزد از آبان ماه تا دی ماه 
بطول مي انجامد(، اين گياه به آب چنداني نياز نداشته و ضمن رعايت دور كوتاه، مي توان 
مدت زمان آبياري توسط سيستم تيپ در هر نوبت را كاهش داد. نياز آبي گندم در مراحل 
ساقه رفتن، تشكيل غالف و شيري شدن )كه منطبق ماه هاي بهمن و فروردين مي باشد(، 
بصورت تصاعدي باال رفته و به همين منوال، مزرعه نيازمند توجه بيشتر و افزايش زمان 
آبياري ها )و يا كاهش فاصله بين دو آبياري( خواهد بود. عالوه بر اين، تحقيقات نشان 
داده است كه حساس ترين مراحل گندم به تنش آبي، مراحل ساقه رفتن تا ظهور سنبله 
است كه از اواخر بهمن تا اوايل فروردين ماه بطول مي انجامد. بنابراين توصيه مي شود كه 
كشارزان محترم نهايت دقت و تالش خود را در اين بازه زماني در خصوص تامين به موقع 
آب مزرعه، انجام دهند تا سوء مديريت آبياري باعث افت عملكرد نشود. همچنين امكان 
حادشدن مشكل شوري مزرعه در اين مراحل وجود داشته كه از طريق كاهش دور آبياري 

)و احيانًا آبشوئي توسط سيستم تيپ و يا غرقابي(، قابل رفع مي باشد.
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شكل 2- نمودار تغييرات نسبي نياز آبي گندم در طول فصل رشد

خوشبختانه سيستم تيپ اين امكان را براي كشاورزان فراهم مي آورد تا بتوانند از حقابه 
موجود )و حتي كمتر از آن(، بيشترين استفاده را به نفع گياه صورت دهند و با كم كردن فاصله 
بين آبياري ها در زمانهاي اوج مصرف، از شدت تنش هاي وارده به گياه بكاهند و ضمن 

صرفه جوئي در مصرف آب، بتوانند افزايش توليد در مزرعه خود را تضمين كنند.

روش كاهش شوري اولیه خاك مزرعه

در برخي اراضي و در زمان كاشت، شوري اوليه خاك بسيار باالست. مزارعي كه براي 
اولين بار كشت شده و يا در مناطق خشك و در شرايط آيش قرار دارند، بيشتر در معرض 
شورشدن هستند )شكل 4( و ضروري است كه براي كشت گندم و اجراي سيستم آبياري 

تيپ در سال جاري، تمهيداتي براي آنها در نظر گرفته شود. 
تشخيص اين موضوع از طريق نمونه برداري  خاك مزرعه قبل از اجراي سيستم تيپ 
و تجزيه آزمايشگاهي آن امكان پذير است. در صورت تشخيص چنين شرايطي، اصطالحًا 
گفته مي شود كه مزرعه به آبشوئي اوليه نياز دارد. آبشوئي عبارتست از تامين مقداري آب 
مازاد بر نياز مزرعه كه منجر به پايين راندن نمك هاي تجمع يافته در خاك و كاهش شوري 
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خاك مزرعه مي شود. اولين اقدام براي آبشوئي در مزارع تيپ، پيش بيني و احداث كانال 
براي آبياري غرقابي آن ها و قطعه بندي زمين است كه قبل از كاشت بذر بايد اين تمهيدات 
در نظر گرفته شود. آبشوئي بسته به شدت شوري خاك، از يك تا 2 نوبت در ابتداي فصل 
قابل توصيه بوده و پس از آن، امكان راه اندازي سيستم تيپ در اين مزرعه بوجود خواهد 
آمد. آبياري غرقابي در ابتداي فصل، ضمن كمك به مساعد شدن شرايط اوليه خاك براي 
جوانه زني بذر، از تجمع شوري خاك در طول فصل كه با سيستم تيپ آبياري خواهد شد، 
جلوگيري بعمل مي آورد. اقدام تكميلي در اين گونه مزارع، حفظ مرز زمين و كانال ها و فراهم 

بودن امکان، استفاده از آبياري تكميلي غرقابي در طول فصل است. 

نكته 5: با توجه به اينكه آبياري سنگين در ابتداي فصل مي تواند باعث شسته شدن 
كودهاي داده شده به زمين و تلفات كودي در مزرعه گردد، توصيه مي شود كه آبشوئي اول 

فصل، قبل از مصرف كودهاي متداول در مزرعه باشد. 

شكل 3- يك سيستم آبياري تيپ كه بدون در نظر گرفتن شوري باالي خاك 
در زمان كاشت، اقدام به آبياري مستقيم مزرعه با روش تيپ شده است. در 

اين مزرعه، ملزومات آبياري غرقابي نظير مرزبندي زمين و كانال كشي صورت 
نگرفته و امكان آبشوئي به روش غرقابي، از كشاورز سلب شده است.
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آبشوئي مزرعه توسط سیستم آبیاري تیپ 

مشاهدات و بازديدهاي صورت گرفته از برخي مزارع نشان مي دهد كه سيستم آبياري 
دارد.  را  رشد  فصل  آبياري هاي  طي  در  خاك  اضافي  نمك هاي  آبشوئي  قابليت  تيپ 
تحقيقات مرتبط با اين موضوع نشان مي دهد كه آبشوئي تدريجي خاك توسط روش هاي 
موضعي )مانند تيپ(، حتي تاثير بيشتري نسبت به آبشوئي سريع )سنگين( مزرعه توسط 
رشد،  مدت  در طول فصل  مزرعه  آبشوئي  به  نياز  در صورت  دارد.  غرقابي  روش هاي 
زمان آبياري هر قطعه را به 2 تا 3 برابر مقدار توصيه شده افزايش دهيد تا ضمن آبياري، 
آبشوئي تدريجي خاك نيز انجام بشود. بعنوان مثال در يك مزرعه كه مدت زمان بازبودن 
شيرفلكه هاي آن 8 ساعت تعيين شده است، مي توان با بازنگه داشتن 24 ساعته آنها، 
عمليات آبشوئي مزرعه و حذف نمكهاي تجمع يافته در خاك را انجام داد. نفوذپذيري 
مناسب خاك و در اختيار داشتن حقابه كافي براي اين كار ضروري خواهد بود. همچنين 
مي توان عمليات آبشوئي را در ماههايي از سال )مثاًل دي ماه( انجام داد كه مشكل تامين 

آب براي آبشوئي به حداقل برسد. 

نكته 6: يكي از مهمترين مسايلي كه در آبشوئي بايد مورد توجه كشاورزان قرار گيرد، 
عدم تقارن آبشوئي با عمليات كوددهي مزرعه است كه ممكن است باعث خروج عناصر 
غذايی مانند نيتروژن از خاك ناحيه ريشه گندم شود. بنابراين اگر بخواهيم آبشويی را در 
يک يا دو نوبت در وسط فصل رشد انجام دهيم، نبايد همزمان با دوره كوددهي سرک 

باشد. 
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خودآزمایی:

نقش روش كاشت گندم در شرايط شور و آبياري مزرعه به روش تيپ را تشريح كنيد؟

توضيح دهيد كه چرا  كاهش دور آبياري گندم، مي تواند اثرات شوري مزرعه را كاهش 
مي دهد؟

در يك مزرعه گندم كه قرار است سيستم آبياري تيپ اجرا گردد، چگونه شوري اوليه 
خاك را كاهش دهيم؟ 

نحوه آبشوئي يك مزرعه گندم كه با روش تيپ آبياري مي شود، چگونه است؟ 



پشت جلد سفيد است



آبياري تيپ )Tape( يكي از روش هاي آبياري تحت فشار است كه 
امروزه براي طيف وسيعي از محصوالت زراعي نظير گندم و جو )به 
عنوان محصوالت استراتژيك( داراي قابليت اجرا بوده و منجر به 

صرفه جوئي در حجم آب مصرفي اين عرصه ها مي شود.
اين نشريه در نظر دارد تا به مهمترين نكات و مالحظات استفاده از 
روش تيپ براي آبياری گندم در شرايط شور بپردازد. نكات مذكور 
برگرفته از بازديدهاي متعدد ميداني، مشاهدات و اندازه گيري هايي 
است كه در سال هاي گذشته، از سيستم هاي آبياري تيپ در مزارع 

گندم و جو انجام شده است.


