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مقدمه
میلیارد 130کشور در حدود تجدیدپذیر به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب 

و گرددمیلیارد مترمکعب استحصال می93که در حال حاضر حدود .باشدمترمکعب می
با توجه به نرخ رشد .باشددرصد می5/93سهم بخش کشاورزي از این مقدار در حدود

ها براي منابع آب، هاي خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخشجمعیت و چالش
هاي آبیاري با کارآیی مصرف آب باالتر از راهکارهاي موثر در جهت سامانهکاربرد 

در بخش کشاورزي، مدیریت آبیاري مزارع و . باشدپایداري توسعه در بخش کشاورزي می
هاي آبیاري با بازده آبیاري باالتر با هدف پایداري و افزایش عملکرد استفاده از روش

بنابراین . اي تولید گندم کمبود منابع آب استیکی از مشکالت بزرگ بر. ضروري است
ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود و قابل استحصال و افزایش کارایی مصرف آب 

هاي کشور رسیدن به خودکفایی در کی از مهمترین سیاستی.ناپذیر استامري اجتناب
هر یک به نوبه خود کنند که هاي مختلفی تالش میدر این راستا گروه. تولید گندم است

از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار . هاي بالقوه موجود را به عمل نزدیک نمایندپتانسیل
.بر افزایش عملکرد گندم، نحوه مصرف آب است

در حال .آبیاري از مهمترین عوامل موثر در تولید غالت در اقلیم گرم و خشک است
هاي گندم و جو عمدتاً انواع روشحاضر روش آبیاري مورد استفاده براي محصوالت

هاي نوین باشد که نسبت به روشمی)ايکرتی، نواري، شیاري و جویچه(سطحی
آبیاري، بازده آبیاري کمتر و حجم آب مصرفی بیشتري دارند که در صورت استفاده از 

30باعث کاهش حداقل ) تیپ(اي نواريهاي نوین آبیاري تحت فشار قطرهسیستم
همچنین در .گردددرصد کارآیی مصرف آب می40آب و افزایش حداقل درصد مصرف

توسط با توجه به اعمال مقدار و دور آبیاري مشخص) تیپ(ايروش آبیاري قطره
.کشاورزان، ظرفیت باالیی در بهبود و بازده آبیاري دارند
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مروري بر منابع
اي پا به عرصه دههاي آبیاري میکرو به صورت فزاینسال پیش سیستم30از حدود 

به طوري که تاکنون سطح زیرکشت زیادي تحت پوشش این .اندکشاورزي گذاشته
راندمان باالي سیستم و امکان کنترل عملیات آبیاري و از . سیستم قرار گرفته است

طرفی خشکسالی، بحران آب و لزوم توسعه اراضی آبی بر اهمیت این سیستم افزوده و 
روند افزایش صعودي استفاده از این سیستم نسبت به سایر آمارهاي موجود حاکی از 

هاي هاي سیستماي به عنوان یکی از روشدر این میان آبیاري قطره. باشدها میسیستم
اي برخوردار شده و بدین علت میکرو به علت افزایش راندمان آبیاري از اهمیت ویژه

هاي وش به جاي سایر روشهاي جهانی به سوي انتخاب و حتی جایگزینی این رحرکت
.باشدآبیاري می

. هاي آبیاري انجام شده استتحقیقات متعددي براي تعیین بازده آبیاري روش
اي سطحی در فصل رشد گیاهان براساس این مطالعات محدوده بازده آبیاري قطره

و بازده ) 18و 9(درصد54-80، بازده آبیاري بارانی )9و 7(درصد80-91مختلف،
بنابراین با هدف . گزارش شده است)18و 15، 9، 7(درصد 50-73آبیاري سطحی 

افزایش تولید محصول به ازاي آب مصرفی که شاخص کارآیی مصرف آب عبارت است 
در طول ) مترمکعب(به مجموع آب آبیاري و بارش) کیلوگرم(از نسبت محصول تولیدي

. و زراعی یا باغی تعریف شده استهاي آبیاري براي مقایسه مدیریت) 10(فصل رشد 
83/2-7/27اي زیرسطحی محدوده مقادیر شاخص کارآیی مصرف آب آبیاري قطره

کیلوگرم بر مترمکعب، 35/2-7/12اي سطحی کیلوگرم بر مترمکعب، آبیاري قطره
کیلوگرم بر مترمکعب گزارش 86/0-6/5و آبیاري سطحی 44/0-59/6آبیاري بارانی 

).17و11، 8(شده است
. شودمیکاهش مصرف آب یا افزایش عملکرد باعث افزایش کارآیی مصرف آب

مقدار کاهش آب مصرفی در آبیاري بارانی نسبت به آبیاري سطحی در گیاهان مختلف 
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در تحقیقاتی سازگاري گیاهان زراعی با ). 12(درصد گزارش شده است65تا 46بین 
و همکاران Oron. شوداز نتایج آنها اشاره میهاي آبیاري بررسی کردند که برخی سامانه

اي گندم پاییزه با استفاده در فلسطین اشغالی آزمایش صحرایی راجع به آبیاري قطره)14(
مترمکعب 5700میانگین فصلی آب مصرفی را حدود . از فاضالب تصفیه شده انجام دادند

تن در هکتار باالتر از 10ش از در هکتار و در تیمار با دور آبیاري هفتگی، عملکرد دانه بی
در ایتالیا پنج رقم گندم نان .میانگین عملکرد دانه به روش آبیاري بارانی را گزارش کردند

نتایج نشان داد که عملکرد . اي مورد مقایسه قرار دادندرا با استفاده از روش آبیاري قطره
).13(تن در هکتار بود23/7اي برابر دانه گندم براي آبیاري قطره

Abd El-Rahman)6 (چکان شامل دهی قطرهسه واریته گندم را با دو مقدار آب
اي سطحی را در چهار و هشت لیتر در ساعت و دو آرایش یک خط و دو خط آبیاري قطره

لیتر در ساعت بهترین 4کشور مصر بررسی و گزارش کرد که دو خط آبیاري با آبدهی 
کیلوگرم دانه در 13/1، 17/1، 2/1سه واریته گندم تیمار و کارآیی مصرف آب آبیاري 

اي سه رقم گندم را در دو روش آبیاري قطره) 16(سلیم و همکاران . مترمکعب آب بود
اي در کشور پاکستان مقایسه و گزارش کردند که جویچه-سطحی و آبیاري سطحی

بیشتر و درصد عملکرد دانه 56/11درصد مصرف آب کمتر، 56/16اي آبیاري قطره
اي جویچه–درصد کارایی مصرف آب آبیاري باالتري نسبت به آبیاري سطحی36/33

اي سطحی، هاي آبیاري قطرهوري آب در سیستمدر مصر به منظور تعیین بهره.داشت
نتایج آزمایش نشان داد که علیرغم . زیرسطحی و آبیاري بارانی بر روي گندم انجام دادند

اي زیرسطحی و سطحی نسبت به آبیاري دو روش آبیاري قطرهکه عملکرد دانه دراین
اما کارایی مصرف آب در این دو .باشددرصد کمتر می57/26و 33/16بارانی به ترتیب 
.درصد نسبت به آبیاري بارانی بیشتر بوده است76و 13/43روش به ترتیب 

بی فنی و اقتصادي در یک آزمایش صحرایی به منظور ارزیا)4(نژاد و همکاران ترك
اي در مقایسه با آبیاري سطحی در زراعت گندم نتیجه گرفتند که روش آبیاري قطره
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میانگین عملکرد . تواند کارآیی مصرف آب را تا دو برابر افزایش دهداي میآبیاري قطره
مترمکعب 3280کیلوگرم در هکتار با آب مصرفی 8445اي گندم در روش آبیاري قطره

مترمکعب در 5436کیلوگرم در هکتار و آب مصرفی 7480ي سطحی عملکرد و در آبیار
اي وري مصرف آب به ازاء هر واحد آب مصرفی در آبیاري قطرهبهره. هکتار شده است

نتایج این آزمایش اجرایی . حدود دو برابر بود) 38/1(در مقایسه با روش سطحی ) 57/2(
گزارش کرد ) 5(معیري.وبی نشان داداي در گندم را به خبودن روش آبیاري قطره

)درصد30حدود (آب را با حصول متوسط عملکرد باالتر مصرف ) نواري(ايآبیاري قطره
درصدي کارآیی مصرف آب 50افزایش ایشان . دهدمینسبت به آبیاري سطحی کاهش 

در تحقیقی که در داراب فارس انجام شده نتایج نشان داد در بین. نمودندگزارش را 
درصد نسبت 57آب آبیاري را تا هتوانست) نواري(ايهاي مورد بررسی آبیاري قطرهروش

اي نواري باعث همچنین استفاده از روش آبیاري قطره. به آبیاري سطحی کاهش دهد
.ه استبرابر نسبت به آبیاري سطحی گردید49/1افزایش کارآیی مصرف آب به میزان 

تواند در زراعت گندم اي میداد سیستم آبیاري قطرهنشان ) 2(قات افشارینتایج تحق
مصرفی در الگوهاي مختلف ) تیپ(که مقدار نوار آبیاري اما به دلیل این. استفاده شود

. گیردهاي اجراي طرح تحت تاثیر فاصله لترال قرار میطراحی متفاوت است، لذا هزینه
را افزایش ندهد و هم مقدار هاي طرحکه بتوان روشی پیدا نمود که هم هزینهبراي آن

نتایج نشان داد که هر . هاي مختلف نوار آزمایش گردیدتولید و درآمد را کم نکند فاصله
همچنین افزایش . گرددها بیشتر شود حجم آب مصرف نیز بیشتر میچقدر فاصله لترال

که این امر به دلیل طوالنی شدن. شودفاصله روزنه نیز باعث افزایش مصرف آب می
از . زمان رسیدن جبهه رطوبتی به یکدیگر از دو روزنه مجاور و دو لترال مجاور است

طرفی بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد نشان داد اعمال تیمارهاي مختلف فاصله لترال و 
.داري بر آنها نداشته استروزنه تاثیر معنی



10

با توجه به خارج کشور نشان داد نتایج بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و
تر آب در مزرعه، هاي نوین آبیاري در توزیع یکنواختعملکرد هیدرولیکی باالي روش

هاي آبیاري، استفاده هر چه افزایش بازده و کارآیی باالي مصرف آب در این گونه روش
آنها به منظور مواجه با کمبود آب و افزایش سطح زیرکشت محصوالت عمده و بیشتر از

.  رودگندم، یک راهکار اساسی به شمار میاستراتژیکی نظیر

1ايآبیاري قطره

قطرهیاروزنهازکمفشارباآبآنطیکهروشیازاستعبارتايقطرهآبیاري
الزمفشار. شودمیریختهدرختیابوتهپاییايقطرهصورتبهوخارجشبکهازچکان

شاملسیستماین. شودمیتامینارتفاعاختالفیاپمپوسیلهبهسیستمایندر
هايدستگاهپمپ،(مرکزيکنترلوفشارتامینقسمتجملهازمختلفهايقسمت
واصلیهايلوله) شیمیاییموادوکودمخزنشنی،فیلتروسیکلونشاملآبتصفیه
آبیاريعملکهآیدمیوجودبهامکاناینروشایندر. باشدمیهاچکانقطرهوفرعی

عمقی،نفوذصورتبهآباتالفاززیاديمیزانبهوشودانجامگیاهآبینیازرفعحدتا
-میقراراستفادهموردباغاتدربیشترروشاین. شودمیکاستهتبخیروروانابایجاد

جملهازردیفیگیاهانبرايتیپسیستمنامبهسیستماینازروشیاخیراًولیگیرد
صورتبهنیزماکشوردروگرفتهقراراستفادهموردو گندم پنبه،ذرتچغندرقند،

.استکردهپیداتوسعهآمیزيموفقیت

1. Drip Irrigation
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اينمایی از اجزاء سیستم آبیاري قطره
اي  مزایاي آبیاري قطره

درصد90تاراندمانافزایشوآبمصرفدرجوییصرفه-1
محصولعملکردافزایش-2
انسانینیرويبهکمترنیاز-3
آبیاريسیستمبودناتوماتیکقابل-4
آنبامبارزههزینهومزرعههرزعلفمشکالترفتنبیناز-5
کودوآباندازهبهوموقعبهتوزیع-6
آنبازارپسنديومحصولکیفیتبهبود-7
تسطیحبهنیازعدم-8

)گیاه ذرت(اي ردیفی تیپ آبیاري قطره
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گیاهان زراعیاي درکاربرد سیستم آبیاري قطره
گرفت در اي که قبالً به طور معمول در باغات میوه مورد استفاده قرار میقطرهآبیاري

.آن براي گیاهان زراعی متداول شده استاستفاده ازچند سال اخیر

اي ردیفی تیپ گیاه گندمآبیاري قطره

اه چغندرقندیپ گیتیفیردياقطرهياریآب
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اجراروش
موفقیتبازمانی،یزراعاهانیگدرايقطرهفشارتحتآبیاريسیستمازاستفاده

جملهاز. شودخاصتوجهروشاینبرداريبهرهاصولونکاتبهکهاستهمراه
طوربهبایدسیستمکردنپیادهوکاشتآرایشبذر،کاشتزمین،سازيآمادهچگونگی

.شودرعایتدقیق

یقاتیذرت در مزرعه تحق)پیت(يقطره اياریآبیقاتیطرح تحقياجرا
مغانيقات کشاورزیمرکز تحق

گندمزراعتدر) پیت(یفیردياقطرهياریآبستمیسياجرامراحل
ياریآبستمیس-

اي داراي سه قسمت اصلی، ایستگاه پمپاژ، مرکز هاي آبیاري قطرهاز سیستماستفاده
- هاي آبده میهاي فرعی یا لولهلولههاي اصلی و نیمه اصلی و همچنین فیلتراسیون، لوله

توسط پرندگان یا ) تیپ(هاي نواري در مناطقی که امکان صدمه دیدن لوله.باشند
. متري خاك قرار دادسانتی10تا 5توان نوارها را در عمق جوندگان وجود دارد می

قرار نوارهاي آبده تیپ معموالً براي یک بار مصرف و براي یک فصل رشد مورد استفاده 
هاي آبده میکرون و فاصله سوراخ175معموالً استفاده از نوارهایی با ضخامت . گیرندمی
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تا 6/0باشند که آبدهی آنها در طول یک متر در فشار متر مناسب میسانتی30یا 20
.باشدتر در ساعت مییل4بار حدود 7/0
کود آبیاري-

مقدار مصرف کود باید با توجه به توصیه کودي و براساس آزمون خاك و نظر 
باشد ا کود سرك از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه میینیتروژن . کارشناس مربوطه باشد

شود این کود در دفعات توصیه می.گیردکه بیش از سایر عناصر مورد مصرف قرار می
توان همزمان با آبیاري با استفاده کود سرك را می. ودبیشتر و به مقدار کم به گیاه داده ش

همچنین . اي به زمین دادا پمپ تزریق با استفاده از سیستم آبیاري قطرهیاز تانک کود و
ساعت قبل از 2شود انجام کود آبیاري یک ساعت پس از شروع آبیاري آغاز و توصیه می

ها و نوارهاي آبده وجود ن لولهخاتمه آبیاري قطع شود تا فرصت کافی براي شسته شد
.داشته باشد

سازي بستر بذر گندم آماده-
خاك، زمان یبه نوع خاك، وضعیت مزرعه از لحاظ میزان محتوي رطوبتتوجهبا 

هاي توان به یکی از روشآالت در دسترس میمورد نیاز تهیه بستر بذر و همچنین ماشین
مورد نظر مانند زراعت گندم را انجام داده و نسبت به سازي بستر بذر ذیل عملیات آماده

.کاشت محصول اقدام نمود
دیسک+ دار گاوآهن برگردان-الف
دیسک+ گاوآهن قلمی -ب
استفاده از دیسک سنگین-ج

روش کاشت -
-و اغلب زارعین با خطی. باشدبا توجه به این که کشت گندم به صورت متراکم می

هاي کار همدانی و اگرومستر به فواصل مشخص بین ردیفجود نظیر خطیکارهاي مو
جویی در مصرف آب و استفاده از بنابراین جهت صرفه. کنندمتر کشت میسانتی20-15
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70-50توان با گذاشتن نوارهاي تیپ در فواصل سیستم آبیاري نوین نظیر تیپ می
ن یهمچن. استفاده نمود) در میانبین هر سه ردیف(کار هاي خطیمتر بین ردیفسانتی

سپس با . کودهاي مورد نیاز طبق توصیه کودي براساس آزمون خاك، به خاك داده شود
مشخص نمودن مسیر خطوط محل استقرار نوارهاي آبیاري با پهن نمودن نوارهاي تیپ، 

د بع. پذیر استپهن کردن نوارهاي آبیاري توسط ماشین نیز امکان. شودآبیاري شروع می
ياز استقرار سیستم با توجه به نوع گیاه و نیاز آبی، آبیاري انجام و در کنار آن کودها

.گیرداز نیز در اختیار گیاه قرار مییمورد ن

نیزمکردنآماده

پیتيهالولهکردنپهن
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ماشینباتیپهايلولهکردنپهن
آبیاريمدیریت-

آبمقدارتوانبهزمانهرکهنمایدمیفراهمراامکاناینايقطرهآبیاريسیستم
توزیعباعثبزرگمزیتاین. دادقرارآناختیاردرگیاهریشهنزدیکرانیازمورد

کارآییافزایشنهایتاًوآبمصرفدرجوییصرفهمزرعه،درآبیاريآبیکنواخت
آبیاريسومیکتادومیکحدودمتوسططوربهروشایندر. شودمیآبمصرف
. شودمیمصرفآبسطحی

)تیپ(اي سرویس و نگهداري سیستم آبیاري قطره-
اي موثر است قطرهمهمی که بر کارآیی و طول عمر مفید سیستم آبیاري موارداز 

هاي روزانه، هفتگی، دها و سرویسیبازد. باشدبرداري از سیستم میمدیریت صحیح بهره
ها، اتصاالت، فلکههاي آبده، فیلترها، شیربازدید از لولهبرگیرنده ماهانه و فصلی که در

بردار بایستی در طول بسیار ضروري است و بهره. باشدمی.... قطعات و ادوات کنترل و
.برداري مورد توجه قرار دهدمدت بهره
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در اجراي سیستم هاي فنی و ترویجیتوصیه-
-بهره. آبیاري نیاز به مدیریت داردهاياي بیش از سایر سیستمسیستم آبیاري قطره

هاي آبیاري تنها در سایه یک نظام گیري از منابع آب و خاك و مزایاي این سیستم
هاي آبده، نحوه استفاده از کود، بازبینی لوله. پذیر خواهد بودمدیریتی کارآمد امکان

-یاري قطرههاي آبوضعیت سیستم تصفیه، دور و مقدار آبیاري در کاربرد و مدیریت روش

توان به موارد ها میاز مهمترین نکات مدیریتی در این سیستم). 3(اي نقش مهم دارند 
:زیر اشاره کرد

هاي موجود در سیستم و شیرهاي فشار توصیه شده باید با استفاده از فشارسنج-1
شوند نیز زمان آبیاري میدر این راستا تعداد قطعاتی که هم. تنظیم فشار تنظیم شود

.گو باشدتی طوري انتخاب شود که فشار سیستم جواببایس
سنج حجمی کنترل حجم آب آبیاري بایستی براساس برنامه و تقویم آبیاري با دبی-2

.شود
ها باید میزان نفوذ آب در خاك و کفایت حجم خاك مرطوب شده در اطراف ریشه-3

.در مراحل مختلف رشد گیاه به طور مرتب کنترل و بررسی شود
یاري با توجه به نیاز آبی گیاه در مراحل مختلف رشد بررسی و کنترل کفایت آب-4

.شود
شوري آب و خاك به طور مداوم بررسی و در صورت لزوم نسبت به کاهش دور -5

.آبیاري اقدام شود
.میزان کود تزریقی با توجه نیاز گیاه در مراحل مختلف رشد تعیین و تزریق شود-6
در نظرگرفتن مراحل حساسیت گیاه به آب اجرا آبیاري براساس تقویم آبیاري و با -7

.شود
اري براي هکتواند رابراي زراعت گندم می) تیپ(اي ردیفی استفاده از آبیاري قطره-8

.مصرف آب کمتر و کارائی مصرف آب بیشتر باشد
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براي کشاورزانی که قبالً سیستم آبیاري بارانی در مزرعه آنها اجرا شده است، -9
.اشدبه راحتی و با صرف هزینه کمتر قابل اجرا میايسیستم آبیاري قطره

ا، اتصاالت از سطح مزرعه ضروري و مورد تاکید هاي لولهآوري کلیه باقیماندهجمع-10
تواند مشکالتی زیرا قطعات مصنوعی در مزرعه عالوه بر مسائل زیست محیطی، می. است

.بعدي ایجاد کندرا در عملیات زراعی، کاشت و حتی رشد گیاه در فصل یا فصول 
استفاده از این روش آبیاري مدیریت خاص خود را الزم دارد که بایستی به درستی -11

.اعمال شود

توصیه ترویجی جهت اجراي سیستم در زراعت گندم
گردد در نجام یافته در کشور پیشنهاد میقات ایبا توجه به نتایج بدست آمده از تحق

ها آبیاري گردد بهتر است فاصله لترال) تیپ(اي نواري صورتی که گندم به روش قطره
گردد و کارایی افزایش فاصله لترال باعث مصرف بیشتر آب می. متر باشدسانتی50-70

متر باعث افزایش 5/0از همچنین کاهش فاصله کمتر. دهدمصرف آب را کاهش می
به الگوي همچنین با توجه . گردداي میهاي خرید و اجراي طرح آبیاري قطرههزینه

ها بهتر ریشه گیاه گندم فاصله روزنه هر چقدر کمتر باشد نوار مرطوب در طول ردیف
.گرددتشکیل می
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شنهادیپ
مصرفيوربهرهشیافزايراهکارهانیترمهمازیکیخشکسالیمشکلبهتوجهبا

وموجودیسطحياریآبيهاستمیسازیاصولویعلماستفاده،يکشاورزبخشدرآب
) پیت(یفیردياقطرهاییموضعياریآبژهیوبهوفشارتحتياریآبتوسعهآنکناردر

اهانیگدرياقطرهياریآبروشازاستفادهبحثریاخيهاسالدرراستانیهمدر. است
حالدرآنازاستفادهسطحيادیزحدودتاوگرفتهقرارمدنظرکشورسطحدریزراع

مواردکهبودخواهدهمراهموفقیتباصورتیدرسیستماینازاستفادهامااستگسترش
:گرددرعایتدقتبهزیر

سیستمصحیحطراحیودقیقمطالعاتانجام-1
مناسبواستانداردتجهیزاتولوازمازاستفاده-2
آنمشکالترفعواجراازپسسیستمارزیابی-3
بردارانبهرهآموزش-4
مناسبنگهداريوسیرویس-5
برداريبهرهصحیحمدیریت-6
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