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 مقدمه -0

هببای کشبباورزی در دنیببا بببه کشببت محصببوالت فاریبباب  اختصببا  دارد و درنتیجببه  بخببش اعظببم آب استحصببالی  غالببب زمببین

مصبرف   تقاضبا ببرای  دهبد کبه   هبا نشبان مبی   بینبی پبیش  .شبود و بباغی مبی  درصد( صرف تولیبد محصبوالت زراعبی     91تا 71 )حدود

در سببال  روز/  فببرد/  کیلوکببالری 3029 بببه 2119 سببال در روز/  فببرد/  کیلوکببالری 2830 محصببوالت کشبباورزی و دامببی از  

وجبود نببدارد و  ( و در نتیجببه ببه دلیبل محببدودیت منبابع آب، امکبان افببزایش سبطح زیبر کشببت       2101، 0خواهبد رسبید)تنکابیل   2151

هببای کشبباورزی گببام  وری آب، خبباک، انببرژی و نهبباده صببورت بهبببود بهببره بایببد در جهببت افببزایش عملکببرد در واحببد سببطح بببه  

و مببؤ ر در تبأمین نیبباز غببذایی انسبان و دام اسببت. ایببن گیبباه    ای دنیببا پبس از گنببدم و بببرنج سببومین گیبباه مهبم غلببه  برداشبت.  ذرت 

شببود و بببه دلیببل تابسببتانه بببودن، نیبباز آبببی نسبببتا  ببباالیی دارد و نببدم، جببو و کلببزا کشببت مببیاغلببب در تنبباوب بببا گیاهببانی ماننببد گ

( و پببایین بببودن بببازده آبیبباری اسببت.  0386بنببابراین یکببی از عوامببل محدودکننببدۀ سببطح زیببر کشببت آن، کمبببود منببابع آب )افشببار ،

 اسببت کببهنشببان داده گیببریانببدازه 5553 بببا شببورک 30 از شببده منتشببر مطالعببۀ 073وری آب حاصببل از تحلیببل شبباخر بهببره نتبایج 

کیلببوگرم بببر مترمکعببب اسببت کببه ایببن مقببدار خببود تببابع   86/0 فاریبباب ای در منبباطقدر ذرت دانببه وری آببهببره جهببانی میببانگین

، 2هببای فیزیکببی و شببیمیایی خبباک اسببت )زنبب  و همکبباران ویژگببی آبیبباری، هببایرژیببم فصببلی، بارنببدگی ماننببد عببواملی مختلببف

کببه  دارد وجببود ذرت وری آببهببره بهبببود راهکارهببای مببؤ ر در  دهببد کببه هببا نشببان مببی نتببایج حاصببل از تحلیببل داده  .(2108

وری ایبن ببدان مفهبوم اسبت کبه اگبر بهبره       . حاصبل شبود   ببالقوه  وری آباز بهبره  درصبد  06تبا   21 اجرانشدن آنها موجب شده فقب  

  21 ببا  ذرت تولیبد  افبزایش  درصبد 011 تبوان ببه  مبی  افبزایش یاببد،   2151 سبال  تبا  ببالقوه  از مقبدار  درصبد  85 آب از شرای  فعلی ببه 

(. ایبن امبر حباکی    2101دسبت یافبت )تنکابیبل،     2115 سبال  نسببت ببه   کمتبر  آب مصبرف  درصبد  20 و شبده  کاشبته  درصد مساحت

و مبدیریتی،  هبای مختلبف اسبت کبه  ببا انتخباب راهکارهبای مختلبف فنبی          از شرای  ویژه ذرت همچبون قبدرت سبازگاری ببا اقلبیم     

ای ای تیبپ در زراعبت ذرت دانبه   کنبد.  یکبی از ایبن راهکارهبا، کباربرد روش آبیباری قطبره       پبذیر مبی  وری آب را امکبان افزایش بهبره 

فنبون و دانببش روز از جملبه توسببعۀ ارقبام جدیببد، تنذیبه، مکانیزاسببیون، کنتبرل آفببات و       ای اسببت کبه در کنببار کباربرد کلیببۀ  و علوفبه 

سباز کباهش تلفبات تبخیبر، افبزایش تولیبد در واحبد سبطح و افبزایش          زمینبه ی هبرز، ببدون فشبار ببر منبابع آببی       هاها و علفبیماری

 نسبت سود به هزینه است. 

مطالب این کتاب ببر مبنبای مراحبل کاشبت تبا برداشبت ذرت مرتبب شبده اسبت. ببه ایبن صبورت کبه در ابتبدا مختصبری درزمینبۀ                 

و پببس از آن در خصببو  آرایببش  عببت ذرت و نحببوۀ تهیببۀ زمببین توضببیح داده شببده ای تیببپ در زرانقببش و جایگبباه سببامانۀ قطببره

ای تیببپ، خصوصببیات هیببدرولیکی، طببول بهینببه و نحببوۀ کارگببذاری آنهببا در  اصببلی، انببواع نوارهببای قطببرههببای اصببلی و نیمببهلولببه

کالت موجبود در  ای مطبرد شبود تبا مشب    گونبه مزرعه مطالبب مختصبری مطبرد شبده اسبت. در ایبن بخبش، سبعی شبده مطالبب ببه           

ریبزی  مزرعه مطرد گردد و از مطالبب تکبراری موجبود در سبایر نشبریات پرهیبز شبود. طبراد پبس از طراحبی و اجبرا، عملیبات برنامبه             

دهبد. در ایبن گفتبار، مطبالبی درزمینبۀ      ببردار قبرار مبی   ای تیبپ را ببرای محصبوالت مختلبف در اختیبار بهبره      آبیاری در سبامانۀ قطبره  

ای وری آب ذرت در ایبران و جهبان و جایگباه آبیباری قطبره     ریبزی آبیباری مطبرد شبده اسبت. بهبره      نگی برنامبه نیاز آبی ذرت و چگبو 

هبای موجببود  ای تیبپ و چببالش هبا و راهکارهبای فنببی ببرای توجیببه اقتصبادی اسبتفاده از آبیبباری قطبره      تیبپ در افبزایش آن و شببیوه  

                                                
1 - Thenkabail 
2 - Zheng et al.  
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پرداختبه شبده اسبت. ببا توجبه ببه اینکبه محبدودیت آب موضبوع           در این زمینه از مطالب دیگبری اسبت کبه در ایبن مجموعبه ببه آن      

ای ذرت ببا هبدف توسبعه آن اهمیبت بباالیی دارد.      هبای آبیباری قطبره   بسیار جدی در کشور اسبت، ضبرورت پبژوهش در رفبع چبالش     

پیشبنهادها در   هبا پیشبنهاد شبده اسبت. اهمیبت ارانبۀ ایبن       رو، در انتهای این کتاب عنباوین مطالعبات جدیبدی ببرای رفبع چبالش      ازاین

تواننبد در حبل ایبن مشبکالت ببا مروجبان و محققبان همراهبی کننبد.          آن است که کشاورزانی با تجرببه فبراوان وجبود دارنبد کبه مبی      

هببای پژوهشببی و تجببارب کارشناسببی کببه امیببد اسببت در بهبببود مببدیریت آبیبباری   ایببن نوشببتار اقتباسببی اسببت از مجموعببۀ فعالیببت 

اورزی پایببدار مفیببد و گببامی مببؤ ر در راسببتای افببزایش ضببریب خوداتکببایی ایببن محصببول   ای زراعببت ذرت در چببارچوب کشببقطببره

 باشد.

 

 ای در زراعت ذرتجایگاه آبیاری نوار قطره -2

متبر و مقبدار تبخیبر سباالنه از تشبت تبخیبر در حدفاصبل        میلبی  251هبای اخیبر کمتبر از    متوس  بارش سبالیانه در ایبران در سبال   

تبوان متوجبه شبد کبه تولیبد محصبوالت زراعبی و بباغی         راحتبی مبی  بوده است که با مقایسبۀ ایبن مقبادیر ببه    متر میلی 2111تا  0511

 موجبب  رشبد  دورۀ در آببی  تبنش  گیباه،  آببی  نیباز  نشبدن تبأمین  دارد. در ایبن شبرای ، در صبورت    آبیباری  ببه  شبدید  در ایران وابستگی

 انتخبباب ضببروری راهکارهببای از یکببی اسببت، محببدود آبببی منببابع کببه شببرایطی در از ایببن رو،. شببودمببی محصببول عملکببرد کبباهش

ذرت  ،تببرین محصببول پببس از گنببدم در ایببران مهببم .اسببت مزرعببه سببطح در آب یکنواخببت توزیببع بببرای آبیبباری مناسببب سببامانۀ

زیبر کشبت ایبن محصبول ببوده اسبت. بنبابراین، هرگونبه راهکبار           0398هبزار هکتبار در سبال زراعبی      037ای است کبه ببیش از   دانه

وری آب مبؤ ر باشبد بایبد مبد نظبر قبرار گیبرد. در حبال حاضبر ببرای تولیبد دانبۀ ذرت یبا              یا تجربه عملبی کبه بتوانبد در بهببود بهبره     

شببود کببه در ایببن بببین آبیبباری سببطحی روش لببف آبیبباری سببطحی و تحببت فشببار اسببتفاده مببیهببای مختای، از سببامانهذرت علوفببه

 زراعببی، توزیببع  گیاهببان دیگببر و ذرت سببطحی آبیبباری عمببدۀ رود. مشببکلغالببب در بسببیاری از منبباطق ایببران بببه شببمار مببی   

قبی در آبیباری سبطحی    عم نفبوذ  تبخیبر از سبطح خباک اسبت. در برخبی نقباط کشبور، سبهم روانباب و          و مزرعبه  در آب غیریکنواخت

آنکبه نقشبی در تولیبد محصبول داشبته باشبد از دسبترس        ببی  آب حجبم  ایبن . دهبد مبی  تشبکیل  را کباربردی  آب حجم درصد از 05تا 

 گرمسببیری نببواحی از سببطح خبباک در تبخیببر تلفببات گیبباه، رشببد اولیببۀ مراحببل در. (2102، 0شببود )کببارو و همکببارانگیبباه خببار  مببی

 آبیبباری(. 0987، 2همکبباران و هببای اول اسببت )کببوپرآب کبباربردی در آبیبباری از مجمببوع درصببد 35 تببا 31ببباال و در مببواردی  بسببیار

 سبطح  در آب یکنواخبت  تقریببا   توزیبع  ببر  عبالوه  ،در هبر نوببت آبیباری    کباربردی  آب کبم   دور پبایین و مقبدار    دلیبل  ببه  تیپ ایقطره

دارد و حجبم   خباک  سبطح  از روانباب و تلفبات تبخیبر   نفبوذ عمقبی،    کباهش  در مهمبی  نقبش  شبدگی،  خبیس  سبطح  کباهش  و مزرعه

  .(0)جدولدهد میدرصد افزایش  05تا  5درصد کاهش و عملکرد محصول را  56تا  21آب کاربردی را بین 

 

 

 

 

                                                
1 - Karrou et al. 
2 - Cooper et al. 
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 ای تیپ در زراعت ذرتقطره نتایج برخی مطالعات خارجی کاربرد سامانه -0جدول 

 منبع نتیجه محل های مورد مقایسهسامانه

ای سطحی و آبیاری بارانی، قطره

 ایزیرسطحی قطره
 آمریکا

ای و ای و  زیرسطحی قطرهآب کاربردی در قطره % 21کاهش 

 % 05و  5افزایش عملکرد به ترتیب 
 0970، 0بروسز و ویرسما

 2،0979کالرک هکتارتن در  9/00و  5/00، 00عملکرد سه روش آبیاری به ترتیب  آمریکا ایای، بارانی و جویچهآبیاری قطره

 0981، 3کزینسکی 00/02 و 68/01 ترتیب عملکرد ذرت بر حسب تن در هکتار به  ایهای تراوا و قطرهلوله

 0989و همکاران،  0کمپ ایکاهش آب کاربردی در آبیاری زیرسطحی قطره  ای سطحی و زیرسطحیقطره

ای و قطره در کاربردی مقادیر آب

 بارانی
 آمریکا

مشابه در دو روش در حالت بدون محدودیت آب و برتری عملکرد 

ای در حالت محدودیت عملکرد و کارایی مصرف آب در روش قطره

 آب

 0990، 5آواد-ابو

ای تیپ در سطود آبیاری قطره

 مترمیلی 070شرای  بارش ساالنه 
 آمریکا

برابر تبخیر و تعرق پتانسیل و مقادیر باالتر موجب  75/1اعمال 

 شودبه باال )حد مجاز ( می % 55رطوبت خاک در حد نگهداری 
 0995، 6الم و همکاران

 ترکیه ایدور و مقدار آبیاری در قطره
 91روزه با مقدار آب کاربردی  0حداکثر کارایی مصرف آب  در دور 

 تبخیر از تشت تبخیر %
 7،2113اکتم و همکاران

ای و روش مرسوم زیرسطحی قطره

 منطقه
 2115الم،  ایکاهش کاربرد آب در زیرسطحی قطره % 25تا  21 آمریکا

های ای ذرت در تناوبآبیاری قطره

 مختلف
 2115، 8سورنسن و باتس درصد نیاز آبی بدون کاهش عملکرد ذرت 75تأمین  

 

سببامانۀ کیلببوگرم بببر مترمکعببب(، بببیش از دو    5/01ای، )بببرداران بببرای ذرت علوفببه وری آب در شببرای  مببدیریت بهببره بهببره

بایبد توجبه    (.0397کیلبوگرم ببر مترمکعبب( گبزارش شبده اسبت )عباسبی و همکباران،          7و  9/7آبیاری بارانی و سبطحی )ببه ترتیبب    

 در ذرت ای تیبپ ببه مفهبوم ناکارآمبدی سبامانه آبیباری سبطحی نیسبت. ببرای نمونبه، تولیبد           داشت که تأکید بر توسعۀ سبامانۀ قطبره  

هبای فاریباب خبود ببه کشبت      میلیبون هکتبار از زمبین    39ایبن کشبور ببا اختصبا  سباالنه       دارد؛ اساسبی  نقبش  متحدهایاالت اقتصاد

 آمریکاسببت در کشبباورزی منبباطق مهببم از در آریزونببا یومببا منطقببۀ. روددر جهببان بببه شببمار مببی ذرت تولیدکننببدۀ تببرینبببزر  ذرت،

 آن از کشباورزی  آبیباری،  هبای زیرسباخت  در گبذاری سبرمایه  و تولیبد  شبیوۀ  در تنییبر  آبیباری،  هبای فنباوری  در گسبترده  تنییرات با که

 ببباال ارزش بببا زراعببی محصببوالت بببر تبببدیل و محببور زمسببتانی محصببول چنببد بببه محببور تابسببتانی و چندسبباله محصببوالت تولیببد

ایبن،  عبالوه ببر    .اسبت  شبده  آببی  منبابع  در کبل حفب    و آبیباری  وری آببهبره  بهببود  ببه  منجبر  هبا نبوآوری  ایبن . متمرکز شده است

                                                
1 - Brosz and Wiersma               
2 - Clark 
3 -Csizinszky 
4-  Camp et al. 
5- Abu-Awwad 
6 - Lamm et al. 

7 - Oktem 
8 - Sorensen and Butts 
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 را ارزشببی ببا  محیطبی زیسبت  خبدمات  شبد، مبی  شبناخته  ناکارآمبدی  شبباخر عنبوان ببه  زمبانی  کبه  برگشبتی  هبای اسبتفاده از جریبان  

هبای فاریباب آریزونبا ببه     ایبن در حبالی اسبت کبه ببیش از دوسبوم زمبین        .ببه ارمنبان آورد   کلبرادو  رودخانبۀ  اکوسیسبتم سبواحل   برای

هببای آبیبباری سببطحی حتببی در  دهببد کببه بهبببود سببامانه موضببوع نشببان مببی  (. ایببن2آبیبباری سببطحی اختصببا  دارد )جببدول  

 کشورهای پیشرفته اهمیت باالیی دارد.

 

 های آبیاری در آریزونا و کالیفرنیاهای اختصاص یافته به سامانهدرصد زمین -2جدول 

 سامانه آبیاری

 آریزونا

 )تعداد مزرعه و مجموع مساحت(

 کالیفرنیا

 مساحت()تعداد مزرعه و مجموع 

0381 

 مزرعه

300560 

 )هکتار(

00307 

 مزرعه

3153127 

 )هکتار(

 22 0/31 3/28 0/37 بارانی

 9/36 3/57 9/5 8/01 ایقطره

 2/61 3/30 9/87 6/68 سطحی

 0/009 022 0/022 8/006 0مجموع )%(
 دو سامانۀ آبیاری استفاده شده است. در برخی مزارع از -0

 نحوۀ تهیۀ زمین و کاشت ذرت ای وآبیاری نوار قطره -3

وری وری آب و بهببره(، بهببره0روش تهیببۀ زمببین نخسببتین گببام بببرای کاشببت ذرت و مببؤ ر در تعیببین شببیوۀ آبیبباری ذرت )شببکل 

انرژی است. پیش از تهیۀ زمبین، ببا یبو نوببت آبیباری )آبیباری قببل از کاشبت و یبا در اصبطالد محلبی آب ماخبار( خباک مرطبوب               

 شود. طوبت خاک، برای به هم زدن اولیه سطح خاک از دیسو سبو استفاده میو پس از گاو رو شدن ر

 

 

 تهیۀ زمین و کاشت در تعیین شیوۀ آبیاری ذرت مؤثر است روش -0شکل                                     
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 شبرای   در خبورده  شبخم  خباک  کبه  زمبانی  و زننبد مبی  شبخم  دار برگبردان  گباوآهن  ببا  را پس از گذشبت دو تبا سبه روز، زمبین    

 یکبی  .گبردد مبی  زمبین  زدن دیسبو  ببه  اقبدام  ببذر،  ببرای  مناسبب  بسبتر  ایجباد  و خباک  کبردن  نرم گرفت، برای قرار مناسب رطوبتی

 هببایدیسببو نفببوذ عمببق. اسببت دار برگببردان گبباوآهن جببای بببه سببنگین دیسببو از اسببتفاده زمببین، زدنشببخم هببایروش از دیگببر

 بباره یبو ببه  خباک  کبردن  نبرم  و شبخم  عمبل  دو هبر  روش ایبن  ببا  و اسبت  معمبولی  هایدیسو نفوذ عمق از بیشتر مراتب به مذکور

زنببی در شببود. ضببرورت مالببهپببذیرد. پببس از اتمببام دیسببو زنببی، گبباهی از مالببه بببرای همببوار کببردن زمببین اسببتفاده مببی مببی انجببام

هبایی اسبت کبه ببرای تهیبۀ آنهبا فقب  از        زمبین از گباوآهن برگبردان دار اسبتفاده شبده ببیش از       زمبین  زدن شخم هایی که برایزمین

هبای سبانتریفوژ، دیسبو مجبدد ببرای مخلبوط کبردن کبود ببا          دیسو استفاده شده اسبت. اعمبال کبود پایبه ببا اسبتفاده از کودپباش       

ردن ای کب (، اسبتفاده از شبیپر ببرای ذوزنقبه    2متبر )شبکل   سبانتی  75هبای  هبای پهبن ببه فاصبله    خاک، استفاده از فارونر مجهز به بالبه 

متبر،  سبانتی  75هبای  کبار ذرت ببرای کاشبت ببذر روی پشبته     کبار گیبری ردیبف   ( و سبرانجام ببه  3های فاروهبا )شبکل   سطح و دیواره

کبه مراحبل اسبتفاده از فبارونر و شبیپر حبذف شبوند، آنگباه کشبت          درصبورتی  اسبت رایبج ببرای تهیبۀ زمبین تبا کاشبت ذرت.        مراحلی

هببایی بببه صبورت، بببرای اسببتفاده از آبیباری سببطحی نیبباز خواهبد بببود تببا پشبته    روی زمبین مسببطح صببورت خواهبد گرفببت. در ایببن   

هبای  متبر ایجباد شبود. اسبتفاده از ایبن شبیوه در بسبیاری از منباطق ایبران منسبوخ اسبت و از آن ببرای سبامانه              02تبا   3هبای  فاصله

 شود.تحت فشار استفاده می

  
 بستر کاشت ذرت تابستانه عملیات گاوآهن و دیسک در روش مرسوم برای تهیۀ-2شکل 

 

  
 ایجاد جوی و پشته با فاروئر )سمت راست( و شکل دادن پشته با شیپر )سمت چپ( - 3شکل 
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هبای کاشبت در زمبین صباف )تنییبر فاصبلۀ خطبوط کشبت ببرای کباهش مصبرف            استفاده از الگوهای مختلف کاشبت در شبیوه  

)کشببت یببو یببا دو ردیببف روی پشببته یببا کشببت کببف جویچببه( از     ای لولببه تیببپ در واحببد سببطح( و در حالببت جببوی و پشببته   

وری آب، در افببزایش منببافع اقتصببادی مببؤ ر هببای مهمببی اسببت کببه عبالوه بببر تببأ یر در عملکببرد محصببول و شباخر بهببره  موضبوع 

 سبامانۀ  ببرداری از نحبوۀ بهبره   اسبت  شبده  سبعی  کتابچبه  ایبن  صبورت کامبل تشبریح خواهبد شبد. در     واسطۀ اهمیت آن بهبه است که

هببای شببود و ببه موضبوع   بررسبی  مختلبف  هببایزاویبه  از ذرت مبزارع  در ای(ای سبطحی و زیرسبطحی قطببره  ای )قطببرهقطبره  آبیباری 

 های آبیاری کمتر اشاره خواهد شد.مرتب  با سایر سامانه

 

 ای اصلی در آبیاری نوار قطرههای اصلی و نیمهآرایش لوله-0

هبا ببه مانیفولبد وصبل شبود. سبامانه آبیبباری       پ در مزرعبه پهبن و ابتبدای آن   هبای تیب  پبس از کاشبت ذرت الزم اسبت کبه نبوار     

هبای  هبا مشبابه سبایر سبامانه    اصبلی)مانیفولدها( و شبیرفلکه  هبای اصبلی، نیمبه   ای تیپ به لحاظ ایستگاه پمپباژ، تصبفیۀ آب، لولبه   قطره

انبد کبه مناسبب ببرای گیاهبان      شبکیل شبده  هبای آببده از نوارهبای تیبپ ت    ای در گیاهان بباغی اسبت، ببا ایبن تفباوت کبه لولبه       قطره

هبای اصبلی در زیبر خباک قبرار دارنبد و وظیفبۀ        ای تیبپ، لولبه  سباله و چندسباله هسبتند. در سبامانۀ آبیباری قطبره      زراعی ردیفی یبو 

 نیببز آبببده نببوار التببرال یببا آنهببا بببه کببه تیببپ، اصببلی )یببا اصببطالحا  مانیفولببدها( اسبت. نوارهببای هببای نیمببهآنهبا انتقببال آب بببه لولببه 

اصبلی تبأمین آب موردنیباز هبر واحبد آبیباری اسبت. منظبور از         شبوند. وظیفبۀ لولبۀ نیمبه    مبی  وصبل  اصبلی نیمبه  هایلوله به گویند،می

واحد آبیاری بخشی از مزرعه اسبت کبه در زیبر یبو شبیر دسبتی یبا برقبی قبرار دارد و ببا قطبع و وصبل شبیر، جریبان ورودی ببه آن                

شبود. طبراد موظبف اسبت ببا توجبه ببه دببی منببع آب، سبطح مزرعبه و مسبانل             یبا وصبل مبی    زمبان قطبع  صورت همواحد آبیاری به

هبای اولیبه خریبد لبوازم کباهش یاببد و آب موردنیباز قطعبات در زمبان او  نیباز           ای پبیش ببرد کبه هزینبه    گونبه اقتصادی، طراحی را به

ری باشبد و در مزرعبه دیگبر دو تبا سبه واحبد       رو، ممکبن اسبت در یبو مزرعبه فقب  یبو واحبد در حبال آبیبا         گیاه تأمین شود. ازایبن 

 صببحیح  اجرانشببدن آبیبباری، روش ایببن در بببرداریبهببره زمببان در مشببکالت از زمببان در حببال آبیبباری باشببند. یکببیصببورت هببمبببه

ببرداران ببرای سبرعت عمبل بیشبتر، تمبام واحبدها یبا واحبدهایی          اسبت. ببه ایبن صبورت کبه بهبره       ببرداران بهره توس  آبیاری برنامۀ

کننببد کببه نتیجببه آن کبباهش فشببار در سببامانه، کبباهش آبببدهی و نببایکنواختی در توزیببع آب و  تر از حببد توصببیه شببده را ببباز مببیبیشبب

 درنتیجه کاهش عملکرد محصول است.

 ها مزایا و معایب خا  خود را دارد:  روشمانیفولدها ممکن است در عمق یا روی سطح خاک قرار گیرند. هر یو از این 

 

 قرارگیری مانیفولد زیر سطح خاک -0-0

 2تبا   0متبری ببه طبول    میلبی  06در حالتی که مانیفولد در عمبق خباک قبرار گیبرد، ببرای اتصبال نبوار تیبپ ببه مانیفولبد از لولبه            

 نبوار بنبدی نامناسبب اتصباالت یبا از ببین رفبتن واشبر بسبت ابتبدایی          آب(. 0شبود )شبکل  متر و راب  مخصو  نوار تیپ اسبتفاده مبی  

(. 5متر کبه اغلبب در زیبر خباک مبدفون اسبت، موجبب نشبت آب و مانبدابی شبدن مسبیر لولبۀ مانیفولبد خواهبد شبد )شبکل                میلی 06

موقببع اتصبباالت معیببوب، مببانع از افببزایش نشببت آب در بببرداران پیشببرو بببا اسببتفاده از اتصبباالت بببا کیفیببت ببباال و تعببوی  بببه بهببره

شبوند و نتیجبۀ آن تلفبات آب، کباهش رانبدمان      موقبع تعمیبر نمبی   رد اتصباالت معیبوب ببه   شوند. در اغلبب مبوا  اطراف لولۀ مانیفولد می

 (.5های هرز خواهد بود )شکلآبیاری و رشد بیش از حد علف
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 متر و رابط برای اتصال نوار تیپ به لوله مانیفولد زیر خاکمیلی 01لوله  -0شکل

 

 
 مانیفولدهای هرز در اثر نشت آب از رشد علف -5شکل

 

 قرارگیری مانیفولد روی سطح خاک -0-2

صبورت  تبوان نوارهبای تیبپ را ببه    رو مبی در برخی موارد ممکن است کبه مانیفولبدها روی سبطح زمبین قبرار داشبته باشبند. ازایبن        

هبای تاشبو )لیبف    اتبیلن یبا از لولبه   هبای پلبی  مستقیم با بست ابتدایی به لولۀ مانیفولد وصبل کبرد. در ایبن حالبت ممکبن اسبت از لولبه       

 (.  6ود )شکلشلت( به عنوان مانیفولد استفاده 

  
 اتیلن)سمت راست( یا لیف لت )سمت چپ( به عنوان مانیفولداستفاده از لولۀ پلی  -1شکل
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هببای متصببل بببه آن اسببت، ضببمن آنکببه هببای ایببن روش، کبباهش تلفببات سببطح اختصببا  یافتببه بببه مانیفولببد و لولببه از مزیببت

 راحتی وجود دارد.بهاصلی لولۀ نیمههای هرز اطراف آوری مانیفولدها، تهیۀ زمین و از بین بردن علفامکان جمع

 ای ذرتآبیاری زیرسطحی قطره-5

هبای پیشبرفتۀ آبیباری اسبت کبه ببا اسبتفاده از ایبن شبیوه آب کباربردی در مزرعبه یبا ببا  در              ای از شبیوه آبیاری زیرسطحی قطره

گیبرد. ببرای ایبن منظبور، نوارهبای      متبری در زیبر سبطح خباک در اختیبار ریشبه گیباه قبرار مبی         سبانتی  01تبا  35های حدفاصل عمق

رود کبه  شبود و انتظبار مبی   گیباه در طبول خب  کشبت در عمبق خباک کارگذاشبته مبی        ای مشبخر از ردیبف   چکان دار به فاصلهقطره

 31تبا   21هبای مشبخر   هبا ببه فاصبله   چکبان برای چندین سبال در آبیباری زیرسبطحی گیاهبان زراعی/بباغی اسبتفاده شبوند. قطبره        

ر ناحیبۀ ریشبۀ گیباه اسبت. اسبتفاده      متری روی نوار آبده قبرار دارنبد، وظیفبۀ آنهبا انتقبال آب از نبوار ببه محبی  خباک اطبراف د          سانتی

هببای آغبباز شبده و در حبال حاضبر سببطح وسبیعی از زمبین      0981روش آبیباری در کشبورهای پیشببرفته ماننبد آمریکبا از سبال      از ایبن  

 های کالیفرنیا و کانزاس به این روش آبیاری مجهز شده است. ایالت

گیاهبان زراعبی، ببا توجبه ببه قیمبت ارزان آن، تفکبر اسبتفاده از         ای سبطحی در کشبت   با ورود نوارهای تیبپ در عرصبۀ آبیباری قطبره    

(. در مقایسببه بببا 7متببر عمببق خبباک نیببز شببکل گرفببت )شببکلسببانتی 05تببا  01نوارهببای مببذکور در زیببر سببطح خبباک در حدفاصببل 

 تبا  21جبویی  ای سبطحی، مرطبوب نشبدن سبطح خباک و درنتیجبه کباهش تلفبات تبخیبر از سبطح خباک و صبرفه            قطرهنوار آبیاری 

داشببتن مقببدار رطوبببت خبباک از  درصببد در آب کبباربردی، توزیببع رطوبببت یکسببان در محببدودۀ رشببد ریشببۀ گیبباه و  ابببت نگببه    31

هبای عمبدۀ دیگبر آن، حبذف مشبکل بباد بردگبی نوارهبای تیبپ و امکبان           شبود. از مزیبت  های این شیوه آبیاری محسبوب مبی  ویژگی

ورزی هبای تیبپ ببرای چنبدین فصبل کاشبت )ببه شبرط اینکبه خباک          نبوار  های کشباورزی در مزرعبه، امکبان اسبتفاده از    تردد ماشین

هبای ببا بافبت سببو، ببرای جلبوگیری از نفبوذ عمقبی آب         (. در خباک 7هبای کبارگری اسبت )شبکل    صورت نگیرد( و کباهش هزینبه  

ی تیبپ از زیبر   هبا و برداشبت محصبول الزم اسبت نوارهبا     بهتر است که نوارهای تیپ در عمق کمتبری قبرار گیرنبد. ببا اتمبام آبیباری      

 رو خواهد کرد.  ها را با مشکل روبهآوری آنخاک بیرون کشیده شوند. بنابراین کارگذاری عمیق نوارهای تیپ، جمع

 

 
 ای ذرتآبیاری زیرسطحی قطره -7شکل
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نسببتا    ای دارد، برخبی معایبب آن موجبب شبده توسبعۀ چنبدانی پیبدا نکنبد. هزینبه         هبایی کبه سبامانۀ زیرسبطحی قطبره     رغم مزیبت به

(، ایجبباد شببوری موضببعی، 8هببا و در نتیجببه گرفتگببی آنهببا )شببکلچکببانببباالی نصببب، نفببوذ ریشببه و ذرات خبباک در روزنببۀ قطببره 

از جملببه مببوارد توسببعه  هببا و دانببش پببایین نحببوۀ نگهببداری از ایببن سببامانه محیطببی پببس از پایببان عمببر مفیببد آن آلببودگی زیسببت

 رود. عت، به شمار میبه ویژه در زرا نیافتگی این نوع سامانه،

 

  
 ای تیپهای نوار قطرهانسداد مسیر حرکت آب در لوله -8شکل 

 

آمیبز ببودن   شبده بیبانگر موفقیبت   هبای انبدک کسبب   کنبد و تجرببه  روش آبیاری در ایران مراحل اولیبۀ خبود را طبی مبی    استفاده از این 

متبر و تبأمین   سبانتی  05تبا   01هبای تیبپ در عمبق    کارگبذاری نبوار  رود.  ببرای مثبال،   کاربرد این روش در زراعت ذرت به شبمار مبی  

تبن در  5/02تبوان عملکبرد )  کشبت یبو ردیبف روی پشبته مبی      ببا  کبه  داد نشبان  کبر   منطقبۀ  در 711کل نیاز آبی گیباه ذرت رقبم   

هبای  کباهش هزینبه   . ببرای دسبتیابی ببه عملکبرد بباال و     (0393)اشبرفی و همکباران،   وری آب بباالیی را انتظبار داشبت   هکتار( و بهبره 

 هاست.اولیه در این سامانه الزم است که به نکات زیر توجه شود که بیشتر تأکید بر جلوگیری از گرفتگی روزنه

ای پرهزینببه و گببران اسببت بنببابراین تجهیببزات آن هرچببه طببول عمببر بیشببتری داشببته باشببند    روش آبیبباری زیرسببطحی قطببره -0

 گذاری را پوشش دهد.لیه سرمایههای اوتواند هزینهمنافع حاصل از آن می

 چکان دار با کیفیت باال .طراحی دقیق و استفاده از نوارهای قطره -2

 جلوگیری از ورود ذرات به داخل سامانه با فیلتراسیون منظم و شستشوی فیلترها.-3

 ها.چکاننصب شیرهای تخلیۀ هوا برای جلوگیری از مکش معکوس ذرات خاک به داخل قطره -0

 یۀ شیمیایی شامل اسید شویی سامانه.تصف-5

 ها.  چکانهای مخصو  در سامانه برای جلوگیری از ورود ریشه به داخل قطرهکشای علفتزریق دوره -6

رو الزم اسببت پببیش از یابببد، ازایببن احتمببال دارد امببالد در سببطح زمببین، بببه ویببژه در منبباطق بببا کیفیببت نامناسببب آب، تجمببع   -7

 های الزم توس  کارشناس صورت گیرد.اجرای سامانه، ارزیابی
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 مشخصات فنی نوارهای تیپ -1

دهنبد کبه   هبای تیبپ ارانبه مبی    های سازنده مشخصات فنبی محصبول خبود را ببا نصبب برچسبب روی هبر یبو از کبالف         شرکت

هبای فیلتبر موردنیباز    هبا و حتبی قطبر روزنبه    هبا و آببدهی روزنبه   بیشتر نشان دهنبدۀ فشبار کبارکرد مناسبب،  قطبر، ضبخامت، فاصبله       

 (. 9برای جلوگیری از گرفتگی است )شکل 

 

  
 دوختای از برچسب مشخصات لولۀ تیپ پالک دار و کنارمونهن -9شکل

 

ببار اسبت.    8/1تبا   7/1ببار و فشبار بهینبه ببین      0هبای تولیبدی در داخبل کشبور     حداکثر فشار ورودی آب در نوار تیپ در بیشبتر تیبپ  

، 0111متفبباوت )هببای بببا طببول  صببورت کببالفمیکببرون(، بببه 251و  211، 075، 051هببای مختلببف )نوارهببای تیببپ در ضببخامت 

 31و  21، 01هببای روزنببه  یببا کنببار دوخببت( بببا قاصببله     متببر(، بببه دو شببکل پببالک دار و درزدار )زیپببی     3111و  0511، 0211

، 05هبای روزنبه متنبوع )   (. ببا ایبن همبه، ممکبن اسبت نوارهبای تیبپ ببا فاصبله         01شبوند )شبکل   متر تولید و به بازار عرضه میسانتی

لیتببر در سبباعت بببه    8/3و  5/5، 2، 6/0، 5/0، 3/0، 8/1متببر( و آبببدهی متفبباوت )بببه ترتیببب    نتیسببا 011و  81، 61، 51، 01،25

 ازای هر روزنه( در بازار وجود داشته باشد. 

 

 

  
 تیپ کناردوخت )تصویر سمت راست( و پالکدار )تصویر سمت چپ( -01شکل
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لیتبر   0/2تبا   8/0میکبرون ببا آببدهی     075متبر و ضبخامت   سبانتی  21هبای روزنبه   در زراعت ذرت اغلبب از نوارهبای تیبپ ببا فاصبله     

ببرای همپوشببانی رطوببت و ایجبباد نببوار    سبببو، بافبت  بببا هبای شبود. در خبباک متببری اسبتفاده مببی  0111هبای  در سباعت در کببالف 

رغبم اینکبه یکنبواختی آببدهی و     متبر اسبتفاده شبود. ببه    سبانتی  01هبای روزنبه   ههبای ببا فاصبل   رطوبتی یکسان، بهتر است که از تیبپ 

هبای کناردوخبت موجبب شبده     هبای کناردوخبت اسبت، قیمبت ارزان تیبپ     دار ببه مراتبب بهتبر از تیبپ    هبای پبالک  کیفیت جنس تیپ

 استفاده کنند. های تیپها از این نوع نواربرداران برای کاهش هزینهتا بسیاری از بهره

 

 طول بهینه و آبدهی -1-0

هبا و در نتیجبه یکنبواختی توزیبع رطوببت دارد. فشبار آب در لولبه عامبل تنظبیم          طول بهینه نقش مهمبی در یکنبواختی آببدهی روزنبه    

ببار( کمتبر باشبد از     0تبا حبداکثر    6/1ای اسبت. هرچبه مقبدار فشبار از مقبدار توصبیه شبده )ببین         های قطبره ها در سامانهآبدهی روزنه

هبا کاسبته خواهبد شبد. از طرفبی، هرچبه طبول لولبه افبزایش یاببد ببه دلیبل افبت فشبار ناشبی از اصبطکاک در                 آببدهی روزنبه  مقدار 

 آب توزیبع  غیریکنبواختی  هبا و مسیر حرکبت آب، موجبب کباهش فشبار آب در انتهبای نبوار و در نتیجبه کباهش مقبدار آببدهی روزنبه           

نیبز در طبول بهینبه مبؤ ر اسبت. ببرای مثبال، مقبدار آببدهی نبوار تیبپ             مزرعه خواهد شد. تعبداد خروجبی در هبر متبر طبول      سطح در

متبر اسبت. بنبابراین، ببا قطبر      سبانتی  31متبر بیشبتر از آببدهی تیبپ ببا فاصبلۀ روزنبه        سانتی 01های خروجی متر با فاصله 71در طول 

 متر بیشتر خواهد بود.سانتی 01های یکسان میزان افت فشار در لوله تیپ با خروجی

شبود تبا بخشبی از    دار موجبب مبی  هبا نیبز مبؤ ر اسبت. قرارگیبری نبوار تیبپ روی زمبین شبیب         زمبین در مقبدار آببدهی روزنبه    شیب  

شبیب اسبت. در   توانبد بیشبتر از حبالتی باشبد کبه زمبین ببدون شبیب یبا کبم          تلفات فشار جبران شبود، بنبابراین، طبول نبوار تیبپ مبی      

االدسببت( قببرار دارد، بببرای جبببران اخببتالف ارتفبباع بایببد طببول    عببو ، در شببرایطی کببه نببوار تیببپ روی شببیب مثبببت )شببیب ب   

 (.  00تری در نظر گرفت )شکلکوتاه

 
 اصلی نسبت به شیب و نحوۀ آبگیری نوار تیپآرایش مختلف لولۀ نیمه-00شکل 
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هبای  و قطبر نبوار  هبا، آببدهی روزنبه    هبای ببین روزنبه   های سازنده حبداکثر طبول نبوار تیبپ را ببر مبنبای فاصبله       در این زمینه شرکت

دهنبد کبه در تخمبین طبول بهینبه نبوار تیبپ مبؤ ر اسبت )جبدول           صورت جبدول راهنمبا ارانبه مبی    تیپ متناسب با یکنواختی توزیع به

هبا روی  روزنبه  هبای هبای تیبپ، فاصبله   هبای کارگبذاری نبوار   عمق آب خروجبی از نبوار تیبپ تبابعی از زمبان کبارکرد، فاصبله        (.0و  3

تبا   8/0متبر و آببدهی   سبانتی  21روزنبه   هبای هبای کناردوخبت ببا فاصبله    سبت. در غالبب منباطق ایبران از تیبپ     هانوار و آبدهی روزنه

دوخببت را بببرای آرایببش رایببج ) ، مقببدار عمببق آب خروجببی از نوارهببای تیببپ کنببار 5کننببد. جببدوللیتببر در سبباعت اسببتفاده مببی 0/2

متبر  سبانتی  21دوخبت  روزنبه نبوار تیبپ کنبار     هبای مثبال، اگبر فاصبله   دهبد. ببرای   متر( نشان مبی سانتی 75تیپ از یکدیگر  هایفاصله

مترمکعبب   021متبر یبا   میلبی  02لیتبر در سباعت باشبد آنگباه عمبق آب خروجبی در هبر سباعت حبدود           8/0ها و آبدهی هر یو از آن

 در هکتار است.   

 

 میکرون( 075ر و ضخامت با 0شیب )فشار کارکرد های کمطول بهینۀ نوار تیپ کناردوخت برای زمین -3جدول

درصد 

 یکنواختی

 آبدهی روزنه

 )لیتر در ساعت(
2 65/0 8/0 0/2 5/2 65/0 

 31 21 21 21 21 05 متر(ها )سانتیفاصلۀ روزنه

85 

 0طول نوار تیپ )متر(

81 025 005 011 81 081 

91 71 005 015 91 75 075 

95 65 015 011 81 71 061 

درصبد اضبافه شبود و اگبر در خبالف شبیب تنبد         05تبا   01درصبد( باشبد ببه اعبداد بباال       2تبا   0هبای تنبد )  اگر جهت جریان در نوار تیپ در جهبت شبیب   -0 

 ها برای جبران فشار کم شود درصد از طول نوار 35تا  25درصد( باشد  2تا  0)شیب 

 

 (میکرون075بار و ضخامت   0فشار کارکرد ) طول بهینه نوار تیپ پالک دار برای اراضی کم شیب -0جدول

 آبدهی

 )لیتر بر ساعت(

 تنییرات جریان

)%( 

 متر(ها )سانتیفاصلۀ روزنه

21 25 31 01 

65/0 
5 70 015 023 055 

05 92 030 063 210 

2/2 
5 65 7 92 001 

05 76 96 021 002 

 

 21ها متر و فاصلۀ روزنهسانتی 75فاصلۀ کارگذاری ) ساعت های تیپ کناردوخت در یکعمق آب خروجی از روزنه -5جدول 

 (مترسانتی

 آبدهی اسمی روزنه

 )لیتر در ساعت(
65/0 8/0 0/2 5/2 

عمق آب آبیاری در هر ساعت 

 متر()میلی
00 02 00 7/06 
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پبس از چنبد نوبببت    رو الزم اسبت هبای تیبپ ممکبن اسبت بببه مبرور زمبان نسببت ببه مقبدار اولیبه کبباهش یاببد، ازایبن            آببدهی نبوار  

ریببزی آبیبباری قببرار گیببرد.  گیببری و مبنببای برنامببههببای تیببپ در سببطح مزرعببه انببدازه صببورت مببوردی آبببدهی روزنببه آبیبباری بببه

هبای  تبوان از فرمبول زیبر مقبدار عمبق آب تخلیبه شبده از روزنبه        که اعداد آبدهی در جبدول فبوق وجبود نداشبته باشبد مبی      درصورتی

 کارگذاری نوارهای تیپ و مدت کارکرد یو ساعت به دست آورد. هایصلهروزنه، فا تیپ را برای فاصلۀ

عمق آبیاری به میلی متر (0) =
10000 ×  دبی روزنه به لیتر بر ساعت

فواصل تیپ به سانتی متر ×  فواصل روزنه به سانتی متر
 

 

 های تیپ در مزرعهگیری آبدهی روزنهروش اندازه-1-2

ای تیبپ فاقبد کنتبور هسبتند و مبدت زمبان آبیباری ببر مبنبای میبزان آببدهی            آبیباری قطبره  بسیاری از مبزارع مجهبز ببه سبامانۀ     

هبا ببه عللبی کمتبر     رو، اگبر آببدهی روزنبه   هبای سبازنده اسبت. ازایبن    ها و مطابق با جدول راهنمای ارانبه شبده از سبوی شبرکت    روزنه

ناخواسبته گیباه در دورۀ رشبد تحبت تبنش قبرار گیبرد.         صبورت از مقادیر ارانه شده از سوی طراد باشد، ایبن امکبان وجبود دارد کبه ببه     

هبا را ببا آزمایشبی سباده در مزرعبه ببه دسبت آورد و مبدت زمبان آبیباری را اصبالد            تبوان آببدهی روزنبه   برای رفبع ایبن مشبکل مبی    

 021ل متببر و بببه طببومیلبی  51تببا  01کبرد. بببرای ایببن کببار، یکبی از خطببوط نببوار تیببپ را انتخباب کنیببد. یببو لولببۀ پلیکبا بببا قطببر     

متر را که در جهت طبولی ببه دو نبیم تقسبیم شبده در زیبر نبوار تیبپ قبرار دهیبد ببه نحبوی کبه آب خروجبی چنبد روزنبه وارد                 سانتی

لیتبر   3تبا   2زمبان آب خروجبی از چنبد روزنبه اسبت. یبو قبوطی ببا ظرفیبت حبدود           آوری هبم لوله پلیکا شود. هدف از این کبار جمبع  

آوری شبده در لولبۀ پلیکبا ببه داخبل      لیکبا در داخبل خباک قبرار دهیبد ببه نحبوی کبه آب جمبع         را در جهت شبیب و در انتهبای لولبۀ پ   

 آوری کنید.دقیقه حجم آب ورودی به قوطی را جمع 5قوطی هدایت شود. به مدت 

هبا را حفباری   گیبری شبود. ببه ایبن صبورت کبه خباک زیبر یکبی از روزنبه          تر آن است که فق  آببدهی یبو روزنبه انبدازه    روش ساده 

 (.  02بگیرید)شکلدقیقه اندازه  5د و یو بشر یا قوطی زیر آن قرار دهید و مقدار آب خروجی از روزنه را در فاصلۀ زمانی کنی
 

 
 های تیپ در مزرعهگیری آبدهی روزنهنحوۀ اندازه -02شکل 

 

تقسبیم شبود، حجبم آب ببر      0111لیتبر قرانبت کنیبد. اگبر ایبن عبدد ببر        آوری شده را با استوانۀ مدر  ببر حسبب میلبی   حجم آب جمع

اسبت کبه ببرای تببدیل آن ببه یبو سباعت بایبد         دقیقبه از روزنبه تیبپ تخلیبه شبده      5آید. این مقدار آب طبی  حسب لیتر به دست می

ضرب شود. عدد حاصبل آببدهی چنبد روزنبه )حالبت اسبتفاده از لولبه پلیکبا( یبا یبو روزنبه در مبدت یبو سباعت اسبت.                 02در عدد 
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استفاده شده است، این مقدار دببی بایبد ببه تعبداد روزنبه در طبول لولبه پلیکبا تقسبیم شبود تبا میبانگین آببدهی یبو                اگر از لوله پلیکا

روزنه به دست آید. این عدد ممکن است ببه دلیبل گرفتگبی تبدریجی یبا فشبار کمتبر از حبد مجباز، کمتبر از مقبدار اسبمی ارانبه شبده               

ا مقببادیر ارانببه شببده در دفترچببه طراحببی باشببد. بببا فببر  اینکببه سببامانۀ  هببای تیببپ یببیببا برچسببب روی نببوار 0و  3هببای در جببدول

 فیلتراسیون شرای  استانداردی داشته باشد، این مقدار آبدهی باید مبنای محاسبات برای تعیین مدت زمان آبیاری قرار گیرد.    

 

 کارگذاری نوارهای تیپ-7

زمبان ببا کاشبت روی    هبای تیبپ پبس از کاشبت یبا هبم      و نبوار  متبر اسبت  سبانتی  75پشته در حالت مرسبوم کاشبت ذرت     هایفاصله

شبود. در  شبود. نبوار تیبپ ببه دو صبورت دسبتی و ماشبینی کارگذاشبته مبی         گیرند و ابتدای آنها ببه مانیفولبد متصبل مبی    پشته قرار می

هبای نگهدارنبده   پایبه شبود.  هبای نگهدارنبده قبرار داده مبی    ای افقبی متصبل ببه پایبه    حالت دستی، محور کالف نوار تیبپ داخبل لولبه   

راحتببی صببورت بببه نببوارکببه بببا کشببیدن نببوار تیببپ از روی کببالف، چببرخش کببالف و ببباز شببدن تببدریجی طببوریبلبرینبب  دارنببد بببه

 (. 03کشند )شکلزمان میطور همکارگر آنها را به 3تا  2اند و گیرد. چند کالف نوار تیپ روی این قرقره سوار شدهمی

 

  
 ماشینی نوارهای تیپنصب دستی و  -03شکل

 

داشبتن ابتبدای نببوار تیبپ و حرکببت    شبود و بببا  اببت نگببه  در شبیوۀ ماشبینی، چهببار کبالف از نوارهبای تیببپ روی دسبتگاه سببوار مبی      

(. روشبن اسبت کبه نوارهبای تیبپ در روش ماشبینی، نسببت        03)شبکل  گیرنبد تراکتور، نوارها روی پشته یا زیر سبطح خباک قبرار مبی    

هبای تیبپ )وصبل کبردن ببه مانیفولبد و پهبن        شبوند. کارگبذاری نبوار   کمتبر و سبرعت بباالتری پهبن مبی      به روش دستی، ببا هزینبۀ  

متببر )راببب  نببوار تیببپ بببه میلببی 06اتببیلن کبردن آن( همببواره بببدون اشببکال نیسببت. در برخببی مببوارد ممکببن اسببت مسبیر لولببۀ پلببی  

ببردار، ببدون آنکبه مسبیر حرکبت      رو بهبره باشبد. ازایبن  خبوردگی معیبوب   مانیفولد مدفون در خاک( ببه دالیلبی ماننبد بریبدگی یبا پبیچ      

گیبرد.  مبی متبر ببرای دو خب  تیبپ انشبعاب      میلبی  06کنبد و از یبو لولبه    آب را اصالد کند، برای راحتی کار خروجبی را مسبدود مبی   

در  هبای تیبپ و سبرانجام کباهش یکنبواختی کباربرد آب      این امبر موجبب کباهش فشبار ورودی و در نتیجبه کباهش آببدهی خروجبی        

 شود.  سطح مزرعه می
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 ای و نیاز آبی ذرتآبیاری نوار قطره -8

زنبی ببذر تبا رسبیدن     نیاز آبی گیاه متشکل از آب تبخیر شبده از سبطح خباک و تعبرق شبده از سبطح ببر  در حدفاصبل زمبان جوانبه          

آیبد. نیباز   دسبت مبی  ضبرب ضبریب گیباهی در تبخیبر و تعبرق گیباه مرجبع ببه        کامل محصول است. مقدار نیاز آببی گیاهبان از حاصبل   

تبدریج  ز آببی ذرت در مرحلبۀ اولیبۀ رشبد کبم اسبت و در مرحلبۀ توسبعۀ گیباه ببه          آبی ذرت در مراحل مختلف رشد متفباوت اسبت. نیبا   

 یابد. رسد و در مرحلۀ نهایی رشد کاهش مییابد و در مرحلۀ میانی رشد به حداکثر مقدار خود میافزایش می

فتببه شببده اسببت. هبای متفبباوتی بببرای محاسبببۀ نیبباز آبببی ایبن گیبباه در نظببر گر  (، ضببریب6متناسبب بببا مراحببل مختلببف رشببد)جدول 

واسطۀ سطح سبز کم در مرحلۀ اولیبۀ رشبد، ضبریب گیباهی پبایین اسبت و متناسبب ببا رشبد و نمبو گیباه، ضبریب مبذکور افبزایش               به

هبا و تکمیبل مراحبل رشبد     رسبد. پبس از تلقبیح و تشبکیل دانبه، ببا پیبر شبدن ببر          و در مرحلۀ میانی رشد به حداکثر مقدار خبود مبی  

ضبرب ضببریب گیبباهی در  رو، مقبدار نیبباز آببی ذرت )حاصببل  ازایببنشبود.  قبدار ضببریب گیباهی کاسببته مببی  تببدریج از مو نمبو دانببه، ببه  

بببا یکببدیگر  7زنببی تببا رسببیدگی فیزیولببوژیکی هیبریببدهای مختلببف بببه شببرد جببدول  تبخیببر و تعببرق گیبباه مرجببع( از زمببان جوانببه 

 در شبده  ارانبه  هبای گبروه  از یبو  هبر  ایبن رو،  از. اسبت  اقلیمبی  شبرای   از تبابعی  رشبد  دورۀ طبول  شبود متفاوت اسبت. یبادآوری مبی   

 باشد. داشته کشور مختلف مناطق در متفاوت رشد دورۀ طول است ممکن 7 جدول

 

 (0371ای در مناطق مختلف ایران )فرشی و همکاران،مراحل رشد ذرت دانه -1جدول 

 تعداد روز دوره رشد مراحل رشد

 05 - 31 برگی 6زنی تا از جوانه اولیه

 25 - 01 آذین نرتا ظهور گل توسعهرشد و 

 35 - 05 تا شیری شدن دانه بالل میانی

 25 - 35 تا رسیدگی فیزیولوژیکی پایانی

 011- 051 کل دورۀ رشد 

 

رس و دیبررس ایبن گیباه  اسبتقبال بیشبتری      تابستان فصبل اصبلی رایبج در کاشبت ذرت اسبت. ببرای کاشبت ذرت، از ارقبام متوسب          

تبری دارنبد. ببا ایبن توصبیف      ، عملکبرد پبایین  تبر ببودن آب مصبرفی   رغبم پبایین  زودرس آن، زیبرا ارقبام زودرس ببه   شود تبا ارقبام   می

هبای زنبده و غیرزنبده ببا تبراکم توصبیه شبده، نیباز         توان گفت که برای  منباطق مختلبف ایبران در شبرای  ببدون تبنش      درمجموع می

هبای معبین )دور آبیباری(، شبرای  رطبوبتی      کبه ببا تبأمین آن در فاصبله     متبر اسبت  میلبی  961 تبا  009 آبی ذرت )تبخیر و تعبرق( ببین  

 شود.مناسب برای تبخیر و تعرق مهیا می

 

 سه گروه عمده ذرت از لحاظ طول دورۀ رشد -7جدول 

 مثال دورۀ رشد )روز( گروه

 هیبرید ذرت فجر، دهقان، کوشا و طاها. 011تا  81 زودرس

 و سیمون 607تری وی کراس  هیبرید مبین، 021تا  011 متوس  رس

 710هیبرید  001تا  021 دیررس
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هببای گیبباه تشببکیل شببده اسببت. در ابتببدای مقببدار تبخیببر و تعببرق از دو جببزۀ جداگانببۀ تبخیببر از سببطح خبباک و تعببرق از روزنببه 

انببدازی سببایههببای ذرت روی آن انببداز ذرت )مسبباحتی از سببطح خبباک کببه بوتببهفصببل کاشببت، بببه دلیببل پببایین بببودن سببطح سببایه

انببد(، سبهم تبخیببر از سبطح خبباک باالسبت، امببا ببا افببزایش درصبد پوشببش گیباهی، تبخیببر از سبطح خبباک مزرعبه کبباهش و         کبرده 

 مرحلبۀ  در تعبرق  بیشبترین  انبداز، گیباهی یبا سبطح سبایه     پوشبش  درصبد  شبدن  کامبل  یاببد. ببا  متقابال  تعرق از سطح گیاه افزایش مبی 

شبدت تبخیبر و تعبرق     .گیبرد شبکل مبی   ذرت گیباه  آببی  نیباز  حبداکثر  مرحلبه  ایبن  در کبه  پبذیرد صبورت مبی   شبدن  شبیری  تا زایشی

 (. 0376است )فرشی و همکاران،  8 جدول شرد ذرت در برخی از نواحی ایران به

 

 متر بر روز(شدت تبخیر و تعرق ذرت در برخی مناطق ایران )برحسب میلی -8جدول

ماه
دهه 
دزفول 
 

تبریز
صفهان 

ا
 

کر 
گرگان 
ورامین 
 

س
فار

مشهد 
ت 
مرودش

 

قزوین
 

ب
اردی

ت
هش

ت
هش

 

 

3   65/2 55/2  9/2  5/2  0/2 

خرداد
 0   82/2 92/2  20/3  83/2  7/2 

2   13/3 93/3  28/0  25/3  59/3 

3   76/3 66/5  16/6  20/0  0/5 

تیر
 

0  68/2 90/0 00/7  5/7 52/3 07/5 78/3 36/6 

2  85/2 20/6 20/8 68/2 57/8 35/3 7/6 82/3 23/7 

3  65/3 50/7 70/8 7/2 97/8 25/3 97/7 85/3 59/7 

مرداد
 0 0405 88/0 82/7 07/8 20/3 59/8 79/3 36/8 0/0 55/7 

2 0457 93/5 55/7 06/8 2/0 06/8 80/0 28/8 5/5 59/7 

3 5/5 32/6 36/7 80/7 00/5 7/7 0/5 06/8 06/6 07/7 

شهریور
 0 85/6 9/5 9/6 58/6 09/5 05/6 6/6 0/7 00/7 08/6 

2 98/7 35/5 29/6 5 37/5 87/0 90/6 00/6 03/7 56/0 

3 02/8 20/0 22/5 63/3 16/5 5/3 78/6 02/5 67/6 25/3 

مهر
 

0 9/7 57/2 77/3  52/0  98/5 69/3 16/6  

2 07/7  55/2  92/3  16/5 08/2 00/5  

3 30/6    17/3  09/0  75/0  

آبان
 

0 93/0    08/2  00/3  70/3  

2 33/3    00/0  57/2  57/2  

3 0/2      78/0  66/0  
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بببردار ممکببن اسببت بنببا بببه نببوع تنبباوب و شببرای  اقتصببادی   تبباریک کاشببت ذرت در یببو منطقببه بسببیار متنببوع اسببت و بهببره  

توانبد ببه عنبوان راهنمبای اولیبه      اعبداد جبدول مبی   رو هبای متفباوتی اسبتفاده کنبد. ازایبن     ای( از تاریک کاشتصورت علوفه)برداشت به

کببار رود. مقببادیر ای ذرت بببهبببرای تشببخیر نیبباز آبببی ذرت، محاسبببه مقببدار آب کبباربردی و مببدت زمببان آبیبباری در آبیبباری قطببره 

ای یبو نبوار ممتبد خبیس شبدگی روی پشبته       آبیباری قطبره   حالتی است که کل سطح خباک مرطبوب شبود. امبا در سبامانه      8جدول 

 کند. شود و در حد فاصل بین دو ردیف، درصدی از سطح خاک رطوبت دریافت نمیجاد میای

هببای بببارانی و یابببد و درنتیجببه تبخیببر و تعببرق کمتببر از حالببت رایببج در سببامانه رو مقببدار تبخیببر از سببطح خبباک کبباهش مببیازایببن

زیبباد باشببد )ماننببد هندوانببه، خربببزه و  هببای کاشببتکببه فاصببلۀ بببین ردیببفای تیببپ درصببورتیسببطحی اسببت. امببا در آبیبباری قطببره

انبداز در ضبریبی کمتبر از یبو ضبرب      ببا توجبه ببه سبطح سبایه      8فرنگبی( الزم اسبت کبه مقبادیر نیباز آببی موجبود در جبدول         گوجه

شبود و در برخبی مبوارد از یبو نبوار تیبپ ببرای تبأمین دو ردیبف کشبت اسبتفاده            شود. ذرت از گیاهانی است که متبراکم کشبت مبی   

 رو ضرورتی به استفاده از این ضریب نیست.. ازاینخواهد شد

 

 ای تیپ ذرتریزی آبیاری قطرهبرنامه -9

ریببزی آبیبباری در زراعببت ذرت بببرای افببزایش  کننببده برنامببهدور و عمببق آب کبباربردی در هببر نوبببت آبیبباری دو عامببل مهببم تعیببین 

 جملبه  از کشباورزی  عملیبات  دیگبر  تبوان مبی  آبیباری  یریبز برنامبه  ببا  رود. همگبام وری آب ببه شبمار مبی   محصول و درمجموع بهبره 

تعیبین دقیبق ایبن دو عامبل در زراعبت ذرت       .دنببال کبرد   درسبتی ببه  را مزرعبه  هبرز  هبای علبف  و هبا بیمباری  آفات، کنترل دهی، کود

هببای رود کببه آشببنایی انببدکی بببا سببامانهای بببه ویببژه در منبباطقی بببه شببمار مببیهمببواره از مشببکالت اصببلی کبباربران سببامانۀ قطببره

ر تبوان ببه اسبتفاده از تشبت تبخیب     ای وجبود دارد کبه مبی   های مختلفبی ببرای تخمبین دور و زمبان آبیباری قطبره      ای دارند. شیوهقطره

گرهببای سببنجش رطوبببت هببای هواشناسببی، تانسببیومتر، بلببوک گچببی، دسببتگاه دماسببنج مببادون قرمببز و حببس  موجببود در ایسببتگاه

هبا بببرای  روشیبو از ایبن   اشباره کبرد کبه تشبریح هبر یبو از آنهببا از حوصبله ایبن کتابچبه خبار  اسبت. آنچبه مسببلم اسبت هبیچ              

هبای سبند   هبای ببزر  پیباده نشبده اسبت. اگرچبه اسبتفاده از داده       و صبنعت ببرداران و حتبی کشبت    ریزی آبیاری در مزارع بهبره برنامه

ملی آب کشاورزی یا منبابع مشبابه ممکبن اسبت دقبت الزم را ببرای محاسببۀ نیباز آببی و در نتیجبه دیگبر محاسببات نداشبته باشبد،               

رو اسبتفاده از ایبن   از ایبن  ارانبه شبده در کباربردی شبدن آن مبو ر اسبت.       8سهولت دسترسی ببه ایبن منبابع کبه نمونبۀ آن در جبدول       

 شیوه توضیح داده شده است.   

 

 دور آبیاری -9-0

ای رغبم اینکبه انتخباب دور آبیباری مناسبب در شبیوۀ قطبره       دور آبیباری گوینبد. ببه    را درپبی فاصلۀ زمانی بین دو نوبت آبیباری پبی  

اغلبب مبوارد باعبف افبزایش مقبدار       تبر اسبت تبا در آبیباری سبطحی، انتخباب نادرسبت آن موجبب کباهش محصبول و در          تیپ سباده 

تبر اسببت بببه  ای تیبپ نسبببت بببه آبیباری سببطحی کوتبباه  شببود. دور آبیبباری معمبوال  در آبیبباری قطببره آب کباربردی در دورۀ رشببد مبی  

روزه پیشببنهاد شببده اسببت )اسببفندیاری،   3روز و بببه طببور میببانگین  0تببا  2هببا، در محببدودۀ طببوری کببه پببس از سبببز شببدن بوتببه 

شببود تببا الیببۀ سببطحی خبباک همببواره مرطببوب مانببد و تبخیببر از سببطح خبباک   روز موجببب مببی 2تببر از اری کوتبباه(. دور آبیبب0389

ای که فرصت کبافی ببرای نفبوذ آب در عمبق توسبعۀ ریشبه گیباه حاصبل نشبود؛ مگبر آنکبه مبدت زمبان آبیباری               گونهافزایش یابد به
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روز نیببز موجببب تببنش احتمببالی و   0آبیبباری بببیش از  و حجببم آب کبباربردی بببیش از حببد توصببیه شببده افببزایش یابببد. افببزایش دور  

افزایش مدت زمبان آبیباری در هبر نوببت و درنتیجبه افبزایش روانباب خواهبد شبد. در اواخبر دورۀ رشبد ذرت کبه مصبادف ببا خنبو                

تببوان دور یابببد و مبی هاسبت، مقببدار نیباز آبیبباری کباهش مبی    شبدن هبوا و در نتیجببه کباهش شبدت تبخیببر و تعبرق و شببروع ببارش      

 روز افزایش داد.   0یاری را به بیش از آب

ای تیبپ در دهبۀ   با فر  اینکبه ذرت در اسبتان فبارس در دهبۀ اول تیبر کاشبته شبود، مقبدار نیباز آببی ذرت در سبامانۀ قطبره             مثال:

 دوم ماه تیر چقدر است؟

ا فبر  اینکبه دور آبیباری    متبر در روز اسبت. بب   میلبی  35/3، شبدت تبخیبر و تعبرق در دهبۀ دوم تیبر حبدود        8بنا ببه جبدول    پاسخ:

 متر است.میلی 0/01یا  3×35/3سه روزه باشد کل نیاز آبی ذرت در این محدوده برابر 

 

 مزرعه در آب کاربرد راندمان -9-2

در  .شببودمببی نامیببده کبباربرد رانببدمان مزرعببه بببه ورودی آب مقببدار بببه گیبباه ریشببۀ ناحیببۀ در شببده ذخیببره آب مقببدار بببین نسبببت

هبای آبیباری   شبود و هبر یبو از سبامانه    هبای مختلبف آبیباری اسبتفاده مبی     های فاریاب، ببرای تبأمین نیباز آببی گیباه از سبامانه      زمین

واسطه مقادیر متفباوت تلفبات تبخیبر از سبطح خباک، نفبوذ عمقبی و روانباب خروجبی از انتهبای مزرعبه، رانبدمان کباربرد متفباوتی               به

دارد،  ببباالتری کبباربرد کمتببر رانببدمان انببرژی مصببرف بببر عببالوه بببارانی، آبیبباری روش بببه نسبببت ت،ذر تیببپ ایقطببره دارد. آبیبباری

ببا ایبن   . کشبت اسبت   خطبوط  طبول  در مسباوی  تقریببا   صبورت ببه  گیباه  نیباز  مبورد  تأمین رطوببت  و تبخیر تلفات بودن پایین دلیل آن

شبود. غیریکنبواختی توزیبع آب ببه مفهبوم متفباوت       مبی  همه، غیریکنواختی توزیبع از عوامبل مهبم کباهش رانبدمان آبیباری محسبوب       

هبا و در  هبای نبوار تیبپ اسبت کبه ناشبی از کیفیبت نامناسبب نوارهبا یبا گرفتگبی تبدریجی روزنبه             بودن مقدار جریان خروجی از روزنه

 (.  00)شکل هاستنتیجه کاهش آبدهی روزنه

 

 
 ظهور تنش آبیگرفتگی کامل در چند روزنه متوالی از نوار تیپ و -00شکل 

 

دهنبد ببه طبوری کبه شبعاع      هبای تیبپ مبدت زمبان آبیباری را افبزایش مبی       ببرداران ببا مشباهدۀ گرفتگبی روزنبه     بسیاری از بهبره 

هبای دارای گرفتگبی را پوشبش دهبد. ایبن امبر باعبف نفبوذ         هبای بباز بتوانبد نقباط خشبو یبا روزنبه       خیس شبدگی حاصبل از روزنبه   
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هبای تیبپ بسبیار پبایین     ر کباهش رانبدمان آبیباری مبؤ ر اسبت. گباهی فشبار کبارکرد نبوار         شبود و د عمقی زیباد در برخبی نقباط مبی    

هبا کمتبر از حبد ارانبه شبده توسب  شبرکت سبازنده اسبت. بنبابراین رانبدمان کباربرد             بار( و در نتیجه آببدهی روزنبه   2/1تا  0/1)حدود 

ای در ی مثببال، رانببدمان کبباربرد آبیبباری قطببرهبببرداری در مببزارع مختلببف متفبباوت اسببت. بببرا آب بببا توجببه بببه نببوع مببدیریت بهببره 

آنکبه رانبدمان کباربرد در آبیبباری    درصبد اسببت. حبال   86و میبانگین آن حبدود    95تبا   77ای در ایالبت کالیفرنیبای امریکبا بببین    مزرعبه 

هببای داده(. نتببایج تحلیببل 2103، 0درصببد اسببت )سبباندوال و همکبباران 73و بببا میببانگین  85تببا  61ای در همببین ایالببت بببین جویچبه 

درصببد اسببت  5/52ای درصببد و آبیبباری جویچببه 0/70ای دهببد کببه میببانگین رانببدمان آبیبباری قطببره موجببود در ایببران نشببان مببی 

درصبد   85تبا   75ای را ببه راحتبی ببه مقبادیر     تبوان رانبدمان آبیباری قطبره    ریبزی آبیباری مبی   (. با رعایت اصول برنامبه 0396)عباسی، 

 افزایش داد.  

 

 ریمقدار آبیا -9-3

منظور از مقدار آبیاری، عمبق آببی اسبت کبه در هبر نوببت بایبد ببه مزرعبه داده شبود تبا نیباز آببی گیباه تبأمین شبود. ایبن مقبدار از                   

آیبد. مقبدار آب کباربردی در هبر نوببت آبیباری تبابعی اسبت         ضرب دور )ببر حسبب روز( در میبزان آب کباربردی ببه دسبت مبی       حاصل

کیفیبت آب و خباک و شبرای  مبدیریت زارع. ببرای محاسببۀ مقبدار آبیباری بایبد نیباز آببی گیباه در             از مرحلۀ رشد گیاه، اقلبیم منطقبه،   

فاصببلۀ زمببانی دو نوبببت آبیبباری، تلفببات آب ناشببی از غیریکنببواختی توزیببع آب در مزرعببه، و مقببدار آب الزم بببرای آبشببویی خبباک     

بیباری ببه انبدازۀ نیباز آببی ممکبن اسبت ببه تبدریج          رو آلحاظ شود. کاشبت ذرت زمبانی اسبت کبه کمتبرین ببارش وجبود دارد، ازایبن        

 شستشبوی  ببرای  بایبد  خباک،  شبوری  و آبیباری  آب موجب شور شدن خاک شود. بنبابراین، در هبر نوببت آبیباری ببا توجبه ببه کیفیبت        

 .  کرد اضافه آبیاری آب عمق به مقداری گیاه، ریشۀ منطقۀ در یافته تجمع امالد

که در برخی از مراحبل رشبد ذرت ببارش وجبود داشبته باشبد، بخشبی از نیباز آببی گیباه توسب  ببارش تبأمین خواهبد شبد.                درصورتی 

 شود. در این صورت با کسر باران مؤ ر، نیاز خالر آبیاری محاسبه می

م را ببرای مقبادیر مثبال    با فبر  اینکبه محبدودیت شبوری وجبود نداشبته باشبد، مقبدار آب کباربردی و زمبان کبارکرد سیسبت             مثال:

 قبل مشخر کنید.

 ای، کبه اسبت، ببر رانبدمان کباربرد سبامانه قطبره       متبر میلبی  0/01 آب کباربردی از تقسبیم نیباز آببی گیباه در آن مرحلبه، کبه        پاسخ:

 21کببه از نببوار تیببپ کنببار دوخببت بببا فاصببلۀ روزنببه  شببود. درصببورتیمتببر حاصببل مببیمیلببی 6/02اسببت، عببدد  8/1 یببا درصببد 81

حبدود یبو سباعت ببرای آبیباری مزرعبه کفایبت         5لیتبر در سباعت اسبتفاده شبود، طببق جبدول        8/0متر و آببدهی هبر روزنبه    سانتی

 کند.    می

 

 آبخاک-9-0

زنبی ببذر نیباز باشبد.     آب اولین آبیاری پبس از کاشبت ببذر اسبت و آب کباربردی در آن ببیش از مقبداری اسبت کبه ببرای جوانبه           خاک

مببدت زمببان آبیبباری مزرعببۀ ذرت در شببرای  آبیبباری سببطحی تببا زمببانی اسببت کببه محببل قرارگیببری بببذر مرطببوب شببود و ایببن امببر  

ای تیبپ کبه معمببوال  نوارهبا روی پشبته و در کنبار خب  کاشببت       یباری قطبره  افبزایش تلفبات آب را در پبی خواهبد داشبت. در شببیوۀ آب     

                                                
1 - Sandoval et al. 
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درصبد یبا    21پوشبانی ) مستقر هستند، تداوم آبیباری بایبد تبا حبدی باشبد کبه شبعاع خبیس شبدگی هبر روزنبه ببا روزنبه مجباور هبم               

 (. 05اندکی بیشتر( ایجاد کند و در نتیجۀ آن نوار ممتد خیس شدگی روی پشته حاصل شود )شکل

 

 

 

 الگوی خیس شدگی در آبیاری اول-05شکل                                                       

 

 برای رسیدن به این وضعیت عوامل مختلفی مؤ رند:

دمبای خباک   عوامل اقلیمی: بباال ببودن دمبای هبوا و وجبود بادهبای گبرم و سبوزان )ماننبد منطقبه خوزسبتان( موجبب افبزایش               -الف

 شود و در نتیجه این نوار ممتد ممکن است در مدت زمان بیشتری تشکیل شود.و تبخیر می

عوامل خباک )بافبت خباک، فشبردگی خباک و رطوببت اولیبه(: پبس از کاشبت ذرت، رطوببت اولیبه خباک بسبیار پبایین اسبت و                 -ب

 در نتیجه مدت زمان بیشتری نیاز است تا نوار خیس شدگی ایجاد شود.

هبا کمتبر و آببدهی آنهبا     هبا و مبدت آبیباری(: هرچبه فاصبلۀ خروجبی      هبا، میبزان آببدهی خروجبی    امل آبیاری )فاصبلۀ خروجبی  عو - 

هبای سببو از نبوار    هبای ببا بافبت   بیشتر باشد، نوار خیس شبدگی ببا سبرعت بیشبتری تشبکیل خواهبد شبد. ببه ایبن دلیبل در خباک           

 شود.  های روزنه کم استفاده میتیپ با فاصله

اسبت کبه مبدت    آب، پیچیبده اسبت. تجرببه نشبان داده    توان گفت تعیین دقیبق مبدت زمبان آبیباری، ببه ویبژه در خباک       لی میطورکبه

ساعت الزم است تبا نبوار ممتبد خبیس شبدگی روی پشبته )محبل قرارگیبری ببذر( ایجباد شبود. ایبن مبدت زمبان                8تا  6زمان آبیاری 

 های هرز را در پی دارد.رویۀ علفه تلفات آب و رشد بیساعت است ک 02برداران حداقل در شرای  مدیریت بهره

 

 ای در زراعت ذرتآبیاری قطرهکم -01  

افتببد. تببنش آبببی در ا ببر عوامببل مختلفببی ماننببد مببدیریت نامناسببب، کمبببود آب یببا حقابببۀ  ابببت در کببل دورۀ رشببد اتفبباق مببی   

در هبر نوببت آبیباری ببدون توجبه ببه مرحلبۀ رشبد گیباه، یبا           هبای آبیباری زیباد، مقبدار آب دریبافتی کمتبر از حبد        کارگیری فاصبله به

مالبو کبه حقاببۀ  اببت دارنبد در مرحلبه میبانی رشبد         شبود. تبنش آببی در مبزارع خبرد     ترکیبی از این دو، سبب تنش آبی در گیباه مبی  

شبود. در  دیبده مبی  آبیباری  کبه در مراحبل ابتبدایی و نهبایی رشبد ببیش      افتبد کبه نیباز آبیباری ذرت بیشبتر اسبت، درصبورتی       اتفاق می

شرای  بدون تنش آبی یا ببه عببارتی تبأمین کبل نیباز آببی گیباه در هبر دور آبیباری، تخلیبۀ رطبوبتی خباک در هبر مرحلبه از رشبد و                
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( اسببت و مکببش خبباک )پتانسببیل  0،2110درصببد رطوبببت قابببل اسببتفاده یببا در دسببترس )پانببدا و همکبباران   05نمببو ذرت کمتببر از 

کیلبو پاسببکال   01هبای رسبی کمتببر از   و ببرای خبباک  01هبای سبببو کمتبر از   ری بباالیی در خبباک متب سببانتی 31ماتریبو( در الیبۀ   

ببردار ایبن شبرای  را در عمبل     یاببد کبه بهبره   ایبن مقبادیر در شبرای  تبنش آببی افبزایش مبی        ( اسبت کبه  0989، 2)رودس و همکاران

آبیباری  واهنبد کبرد. بایبد توجبه داشبت کبه کبم       هبا در اواسب  روز و کباهش رشبد و نمبو گیباه مشباهده خ       ای شدن بر صورت لولهبه

راهکاری بهینه و از پبیش طراحبی شبده ببرای تولیبد محصبول در شبرای  کمببود آب اسبت و نبایبد مبدیریت نادرسبت آب در مزرعبه              

 آبیاری گذاشت.را به حساب کم

ریببزی آبیبباری بببه نحببوی صببورت خواهببد گرفببت کببه عببالوه بببر  آبیبباری، بببه دلیببل محببدودیت و کمبببود آب، برنامببهدر شببرای  کببم

وری آب اتفبباق افتببد. بببرای افببزایش رانببدمان کبباربرد آب، حببداقل تببنش آبببی و حببد اقببل کبباهش عملکببرد محصببول و حببداکثر بهببره

درصببد نیبباز  011و  75، 51متببر بببرای سببه مقببدار کبباربرد آب )تببأمین یسببانت 05تببا  01هببای تیببپ در عمببق کارگببذاری نببوارمثببال، 

از  عملکببرد درصببد در کببل دورۀ رشببد، 51 بببه درصببد 011 آبببی نیبباز تببأمین کبباهش بببا کببه اسببتداده نشببان کببر  منطقببه در آبببی(،

 58/0ی مصببرف آب )وربیشببترین بهببرهدرصببد نیبباز آبببی،  75آبیبباری بببا تببأمین امببا کببم یافتببه تببن در هکتببار کبباهش 7/3بببه  5/02

 . (0393)اشرفی و همکاران،کیلوگرم بر مترمکعب( را داشته است 

میبزان حساسبیت مراحبل رشبد ذرت ببه تبنش آببی         .شبود مبی  محصبول  عملکبرد  تنش آببی در هبر مرحلبه از رشبد موجبب کباهش       

بیشبتری نسببت ببه کمببود آب     مرحلبۀ رشبد و توسبعه و مرحلبۀ پایبانی رشبد ایبن گیباه مقاومبت           در به این صورت کبه  است. متفاوت

افشبانی( باعبف عقبیم شبدن     آذیبن نبر و ظهبور کاکبل یبا ابریشبم و گبرده       تنش آبی در مرحلبۀ گلبدهی )مراحبل تشبکیل گبل      دارد اما

 و کبباهش قابببل توجببه هببادانببه وزن کبباهش موجببب و در مرحلببه تشببکیل دانببه بببالل در دانببه تعببداد کبباهش نهایببت در هببا وگببرده

 شود.  دانه می عملکرد

ای گونبه آبیباری ببا دقبت بباال در مراحبل مختلبف رشبد و نمبو ذرت اسبت، ببه          ای، امکبان اعمبال کبم   های آبیاری قطبره یکی از برتری

هبا یبا کباهش    هبای مختلفبی ماننبد افبزایش فاصبله ببین آبیباری       کبم آبیباری ببه شبکل     که کمتبرین تبنش آببی ببه گیباه وارد شبود.      

منبباطق  در کببه دهببدمببی فراوانببی نشببان گیببرد. مطالعبباتی آبیبباری صببورت مببیهببادرصببدی از آب کبباربردی در هببر یببو از نوبببت

 کباربردی،  آب درصبد  81 تبا  75 تبأمین  ببا  فقب   تبوان مبی  محصبول  کباهش  انبدک  قببول  ببا  آب، محبدودیت  مختلف ایران در شرای 

  (.9 جدول) داد افزایش ای راای و دانهدر ذرت علوفه آب وریبهره

 
 

 

 

 

 

 ای تیپ در زراعت ذرتمطالعات استفاده از کم آبیاری قطرهنتایج  -9جدول 

 منبع نتیجه محل های مورد مقایسهسامانه

                                                
1 - Panda et al. 
2 - Rhodes et al. 
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نیاز  %011و  81، 61، 01ای )سطود آبیاری قطره

 آبی( و سطحی
 

 81بیشترین کارایی مصرف آب با تأمین 

 ای تیپنیاز آبی در آبیاری قطره %
 0380حامدی و جعفری ، 

 خوزستان ای تیپ در ذرت دانه ایقطرهای و جویچه
نیاز  %81وری آب با تامین بیشترین بهره

 ای تیپآبی در آبیاری قطره
 0386آذری و همکاران،

 مشهد ایای تیپ ذرت علوفهای و قطرهجویچه

 %006کاهش آب کاربردی و  09%

افزایش کارایی مصرف آب ذرت 

 ای تیپ.ای در قطرهعلوفه

 0386باغانی و خوشبزم، 

 ای تیپدور آبیاری مناسب در قطره
جیرفت و 

 کهنو 

 75و  011روز با تأمین  3دور آبیاری 

درصد نیاز آبی به ترتیب برای مناطق 

 بدون محدودیت آب و با محدودیت آب

 0389اسفندیاری و افشار منش، 

کاربرد تانسیومتر برای تشخیر درست زمان 

 ای تیپآبیاری در قطره
 کرمان

 FC*2/0توصیه بر مبنای مکش 

 روزه( 0تا  3)معادل دور 
 0389کوهی چله کران، 

استفاده از ابزار سنجش در مدیریت آبیاری 

ای تیپ و مقایسه با مدیریت آبیاری قطره

 برداربهره

 فارس

آب کاربردی و  %31تا  25کاهش 

وری آب نسبت به بهره %29افزایش 

 های سندمدیریت کشاورز. از بین روش

سنج، ملی، دمای پوشش، رطوبت

تانسیومتر و بلوک گچی استفاده از سند 

جویی در آبیاری ملی باعف صرفه

ای نشد، اما موجب افزایش کارایی قطره

 مصرف آب شد

 0390شاهرخ نیا، 

ی و ای سطحمقایسۀ تلفات تبخیر در آبیاری قطره

 زیرسطحی ذرت
 کر 

کاهش تبخیر و تعرق مرحلۀ اولیۀ دورۀ 

ای و در روش زیرسطحی قطرهرشد 

آب  در  وریبهره و عملکرد برتری

 ایزیرسطحی قطره

 0392دهقانی سانیچ، 

 کرمان ای تیپای و قطرهجویچه

ای آب کاربردی در قطره %35کاهش 

ای و کارایی تیپ نسبت به جویچه

کیلوگرم بر  98/1و  80/0مصرف آب 

 هایسامانه در ترتیب مترمکعب به

 سطحی و ایقطره

کوهی چله کران و همکاران 

0399 
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 ای تیپ ذرت شوری آب و خاک و آبیاری نوار قطره-00

 کبباهش ( و میببزان0977، 0دسببی زیمببنس بببر متببر )مبباس و هببافمن   7/0دیببدن ذرت در ا ببر شببوری آب آبیبباری  آسببتانۀ خسببارت

دهبد  کبه نشبان مبی    (2101 ، 2همکباران  و کانب  )درصبد اسبت    02 آب، شبوری  افبزایش  متبر  ببر  زیمبنس  دسبی  0 هر برای عملکرد

آب و خبباک  شببوری در مقبادیر مختلببف  ذرت عملکببرد ( کبباهش0979) 3کاسبام  و ذرت نسببت بببه شببوری حسباس اسببت. دورونبببوس  

 شود شور یو مزیت محسوب می آب صورت جدولی ارانه دادند. با این همه، در شرای  محدودیت آب شیرین، آبیاری بارا به

د بببا کشبباورزی پایببدار نباشببد. بببه ایببن مفهببوم کببه بببا راهکارهببای مناسببب ماننببد احببدا  زهکببش و اعمببال بببه شببرط آنکببه در تضببا

مناسبب آبیباری در شبرای      هبای عملکبرد اقتصبادی تولیبد شبود. یکبی از شبیوه       نمبو از پروفیبل خباک،    های مبؤ ر در تخلیبه  تکنیو

و عبر  کمتبر از    05هبایی ببا ارتفباع کمتبر از     پشبته  ای تیبپ اسبت. مطالعبات نشبان داده کبه کاشبت روی      خاک شور، آبیاری قطبره 

ای ا ببر بیشببتری در کنتببرل شببوری خبباک نسبببت بببه روش کاشببت مسببطح ذرت بببه شببرد  متببر، در شببرای  آبیبباری قطببرهسببانتی 51

 (. 2107و همکاران،  0داشته است )لی 06شکل 

 

 
 (2107الگوهای کاشت ذرت در خاک سبک و شور )لی و همکاران، -01شکل

 

 

 

                                                
1-  Maas and Hoffman 
2 -Kang et al. 
3 - Dooronbos & Kassam 
4-  Li 
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 ای ذرت در ایران و جهانهای کاربرد آب شور در سامانۀ آبیاری قطرهتکنیک -01ول جد

 منبع نتیجه محل موضوع

کاربرد آب شور در آبیاری 

 ای ذرتقطره
 گلستان

وری آب باالتر در آبیاری تولید بیشتر و بهره

دسی زیمنس بر متر( و  8درمیان با آب شور)یو

متر( نسبت به دسی زیمنس بر  5/0غیر شور )

آبیاری با آب غیر شور.  کاهش عملکرد مدیریت کم

 %51و  %7نسبت به آبیاری کامل کمتر از 

 جویی در آب غیر شورصرفه

کیانی و مساوات، 

 0395و  0390

 

 3، 7/1کاربرد سطود شوری)

 دسی زیمنس بر متر( 5و 
 کر 

کاهش عملکرد با افزایش شوری. مقاومت بیشتر 

 261و  011به هیبرید نسبت  710هیبرید 

سیما و نوری، خوش

0398 

کاربرد آب شور و غیر شور در 

 ای تیپ ذرتقطره
 کر 

آبیاری یو در میان با آب شور و غیر شور تأ یری 

 در افزایش شوری خاک در آخر فصل ندارد.

حسن لی و 

 0393همکاران، 

کاربرد سطود شوری آب بر 

عملکرد و شوری خاک در 

 ایآبیاری قطره

 جنوب ایتالیا

دسی زیمنس بر  6اختالف ناچیز کاربرد آب شور )

متر( نسبت به آب غیر شور بر عملکرد ذرت و نقش 

 مثبت بارش در جلوگیری از تجمع امالد در خاک.

و  0لئوگرانده

 همکاران،

2106 

 

سطود شوری آب و عمق 

زهکش زیرزمینی در آبیاری 

 ای ذرتقطره

 چین

متر  8/1عمق زهکش ، برای کنترل شوری خاک

متر است. در این  2/0بهتر از بدون زهکش و عمق 

دسی زیمنس بر متر  25/6حالت حتی شوری آب 

 برای ذرت قابل کاربرد است.

و همکاران،  2فن 

2107 

 

دسی  73/0اختالط آب شور )

زیمنس بر متر( و غیر شور 

 دسی زیمنس بر متر( 89/1)

 مصر

 یا آب شوری افزایش با خاک در نمو تجمع

 آب. کاهش عملکرد دانۀ ذرت با مقدار کاهش

 شوری افزایش یا و آب مقدار کاهش

 3،2101آمر

شوری آب و گرفتگی 

 هاچکانقطره
 چین

دسی  0ای با شوری آب کمتر از آبیاری قطره

 هاچکانزیمنس بر متر و کاهش گرفتگی قطره

و  0لیلی

 2120همکاران،

 

 بهبباره را بببه ذرت آب وریبهببره و عملکببرد شببور، غیببر آبیبباری بببا آب بببا مقایسببه در شببور غیببر و شببور آب زمببان ازهببم اسببتفادۀ

ببه روش   زیباد  دفعبات  و کبم  مقبدار  ببه  (. آبیباری 2107 5اسبت )زو و رن نسببت ببه آب شبیرین کباهش داده     درصبد 6/2 و 3/5ترتیبب  

. شبد  و کباهش غلظبت امبالد خواهبد     بمطلبو  حبد  در گیباه  ریشبۀ  توسبعۀ  منطقبۀ  در خباک  رطوببت  نگهداشت ای تیپ منجر بهقطره

درزمینببۀ   .(2105، 6یافببت )گویببال خواهببد کبباهش گیبباه ریشببۀ توسببعۀ منطقببۀ خطببر شببوری شببور، آب از اسببتفاده هنگببام بنببابراین

                                                
1 -  Leogrande et al. 
2-  Feng et al. 
3-  Amer 
4 - Lili et al. 
5 - Xue and Ren 
6 - Goyal 
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دسبت آمبده از آنهبا    ای ببا آب یبا پسباب شبور در زراعبت ذرت در ایبران ببا اینکبه مطالعبات انبدک اسبت امبا نتبایج ببه              آبیاری قطبره 

(. در ایببن 0395و  0390ای اسببت )کیببانی و مسبباوات،  بببرای تولیببد ذرت دانببه  امیدوارکننببده و بیببانگر امکببان اسببتفاده از آب شببور  

هبای اخبتالط آب شبور و شبیرین و آبیباری یبو در میبان ببا آب شبور و غیبر شبور            زمینه استفاده از الگبوی کاشبت مناسبب، تکنیبو    

 (.01ای نقش مهمی در تولید ذرت خواهد داشت )جدول )کاربرد تناوبی( در شرای  آبیاری قطره

 

 وری فیزیکی و اقتصادی آب بهره -02

شبود و واحبد آن کیلبوگرم ببر مترمکعبب      وری فیزیکبی آب نامیبده مبی   نسبت مقدار تولیبد محصبول ببه مقبدار آب کباربردی، بهبره      

بببه اضببافه مقببدار بببارش مببؤ ر( چببه مقببدار  اسببت. بببه ایببن مفهببوم کببه بببه ازای یببو مترمکعببب آب کبباربردی )مقببدار آب آبیبباری   

 محصول تولید شده است.  

وری اقتصبادی، از نسبببت ببین سبود خببالر دریبافتی ببه مقببدار آب کباربردی )آب آبیباری بببه اضبافه ببارش مببؤ ر( ببر حسببب           بهبره  

هبای دیگبری در ایبن زمینبه وجبود دارد کبه همگبی آنهبا ببرای کمبو ببه کباربرد             شبود. البتبه شباخر   ریال بر مترمکعبب بیبان مبی   

ی در زراعبت ذرت اسبت ببه نحبوی کبه حاصبل آن تولیبد محصبول بیشبتر در          زراعب سبازی راهکارهبای ببه   درست آب به همبراه پیباده  

نشبان   چبین،  و آمریکبا  کشبورهای  در عمبدتا   ،کشبور جهبان   01مطالعبه در   27بررسبی   واحد سطح ببه ازای هبر مترمکعبب آب باشبد.    

رم ببر مترمکعبب قبرار    کیلبوگ  99/3تبا   22/1در محبدوده   تعبرق  و وری آب محصبول ذرت ببر مبنبای تبخیبر    است که مقبدار بهبره  داده

 (. 00دارد )جدول 

 

 (2101 0ای بر مبنای تبخیر و تعرق )زوارتوری آب ذرت دانهبهره -00جدول

 وری آببهره

 بر مبنای تبخیر و تعرق

 حداقل

 )کیلوگرم

 بر مترمکعب(

 حداکثر

 )کیلوگرم

 بر مترمکعب(

 میانگین

 )کیلوگرم

 (2101)زوارت، FAO33نشریه  بر مترمکعب(

6/0- 8/1 7/2 – 0/0 22/1 99/3 8/0 

 

کیلببوگرم بببر مترمکعببب، معببادل مقببدار در نظببر گرفتببه  6/0وری آب بببیش از درصببد نقبباط،  حببداکثر بهببره 67طبببق ایببن مطالعببه، در 

سببایت ذرت در منبباطق   03، از 2106تببا  0979ای در بببازه زمببانی  . تحلیببل فببراداده (2101، 2)زوارتاسببت  FAOشببده توسبب   

کیلببوگرم بببر   19/3تببا  65/1وری فیزیکببی آب بببر مبنببای آب کبباربردی در محببدودۀ    اسببت کببه بهببره نشببان داده مختلببف دنیببا 

اسبت.  وری آب ببر اسباس عوامبل اقلیمبی، عبر  جنرافیبایی و نبوع خباک ارزیبابی شبده          مترمکعب قبرار دارد. در ایبن مطالعبه، بهبره    

کیلببوگرم بببر  25/0ن ببه سببه ناحیببه تقسببیم کببرد: مقببادیر کمتببر از  تببواوری آب ذرت را مببینتبایج ایببن ارزیببابی نشببان داده کببه بهببره 

وری بباالی آب اسبت کبه    کبه بیبانگر بهبره   75/0وری بباالتر از  وری آب و مقبادیر بهبره  دهنبده پبایین ببودن بهبره    مترمکعب که نشبان 

 ببباالترین مطالعببه، ایببن هببایداده امریکببا، چببین، رومببانی، آرژانتببین و مجارسببتان در ایببن محببدوده قببرار دارنببد. بببر اسبباس        

                                                
1 - Zwart 
2 - Zwart 
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 بهبببود بببر تمرکببز طببورکلی،بببه .دارنببد آب جببوییصببرفه در را پتانسببیل بیشببترین آب در ذرت )امریکببا و چببین( کننببدگانمصببرف

خواهببد شببد )  منجببر بیشببتر آب جببوییصببرفه بببه دارنببد، را زراعببی آب از اسببتفاده میببزان بیشببترین کببه منبباطقی دروری آب بهببره

 شببمال نقطببه در 2350 وری آب ذرت، کببه حاصببل از بررسببی دردیگببر درزمینببۀ بهببره ایتحلیببل فببراداده .(2109و همکبباران،  0فببولی

پببوش یببا خبباک مببالچ کبباربرد مطلببوب، مببیالدی اسببت، حبباکی از اهمیببت آبیبباری 2108 تببا 2111 هببایدر حببد فاصببل سببال چببین

وری آب اسببت )زنبب  و  هببرهدر افببزایش ب پشببته کاشببت روی و کلببش و کبباه عمیببق، بببدون حببذف   ورزیخبباک پالسببتیکی،

هبا از  هبای مهندسبی شبده اسبت کبه شبروع ایبن فعالیبت        وری آب برآینبدی از کبل فعالیبت   بنابراین، افزایش بهبره  .(2121، 2همکاران

هبای سبطح خباک ببه کمبو لولرهبای معمبولی و لیبزری         ورزی، حبذف نباهمواری  زمان قبل از کاشت )رعایت تنباوب مناسبب، خباک   

بببرداری و نگهببداری سببامانه نببوار  دامببه دارد. در ایببن بببین مببدیریت آبیبباری بببه ویببژه اجببرا، مببدیریت بهببره   و...( تببا برداشببت ذرت ا

 وری آب خواهد داشت.ای نقش مهمی در بهبود شاخر بهرهقطره

 وریبهببره و بیببانگر پببایین بببودن (02جببدول) مترمکعببب بببر کیلببوگرم 25/0 از کمتببر ایببران در ایدانببه ذرت آب وریبهببره میببانگین

 متأسبفانه پبایین   نیبز  انبرژی  و خباک  منبابع  از وریبهبره  و نبدارد  آب ببه  اختصبا   فقب   موضبوع  ایبن  البتبه  است. ذرت زراعت در آب

ای نقببش مهمببی در کبباهش  بنببابراین، اسببتفاده از راهکارهببای فنببی بببه ویببژه آبیبباری قطببره    (.0399 همکبباران، و کشبباورز) اسببت

 آب خواهد داشت.    منابع از استفاده کاربرد آب و پایداری در

 

 ای در ایرانای و علوفهوری آب ذرت دانهمیزان آب کاربردی و بهره -02جدول 

 آبیاری
نوع 

 کشت
 محل اجرا

 آب کاربردی

 )متر مکعب

 در هکتار(

 وری آببهره

 )کیلوگرم

 بر مترمکعب(

 مأخذ

 2119و همکاران،  3اویس 0/1-52/1 00005-00361 خوزستان ایدانه سطحی

 6/1-9/1 01311-06111 فارس ایدانه سطحی
 0391محمدی و همکاران، 

 0389شاهرخ نیا و همکاران،

 0399کشاورز و همکاران، 05/1 - ایران ایدانه سطحی

 7-3/8 3811-9011 کر  ایعلوفه ایقطره
 0390کنعانی و همکاران،

 0387و موسوی،

 7/08 5708 فارس ایعلوفه ایقطره
 0388،نانل االسالمی و شیک

 09/7 8023 فارس ایعلوفه یسطح

 7 6727 ایران ایعلوفه سطحی

 9/7 7131 ایران ایعلوفه بارانی 0397ن،اعباسی و همکار

 7/01 7092 ایران ایعلوفه ایقطره

 

                                                
1-  Foley 
2 - Zheng et al. 
3 - Oweis et al. 
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 وری آبای تیپ ذرت در بهبود بهرهجایگاه آبیاری قطره-02-0

هبای ببارانی و سبطحی از عوامبل     کامبل روانباب نسببت ببه سبامانه      کاهش تلفات تبخیر از سبطح خباک، نفبوذ عمقبی و حبذف     

ای جایگباه نخسبت را نسببت ببه دو سبامانۀ دیگبر دارد. ببرای        وری آب اسبت کبه در ایبن زمینبه سبامانه قطبره      مؤ ر در افبزایش بهبره  

افبت خباک مزرعبه    هبای ببا بافبت متوسب  بهتبرین شبرای  را ببرای تولیبدات گیباهی دارنبد امبا در عمبل ممکبن اسبت ب              مثال، خاک

 خیلی سبو یا سنگین باشد.

هببای بببا بافببت سببو باعببف افببزایش نفببوذ عمقبی و توزیببع غیریکنواخببت آب در پروفیببل   اسبتفاده از روش آبیبباری سببطحی در خباک  

هببای بببا بافببت سببنگین موجببب سببخت شببدن سببطح خبباک و ایجبباد سببله و همچنببین  شببود و در خبباکخبباک در طببول مزرعببه مببی

شبود و  هبا مبانع از تلفبات آب مبی    ای تیبپ در ایبن نبوع از خباک    که اسبتفاده از شبیوۀ آبیباری قطبره    رصورتیشود. درواناب سطحی می

هبای دارای بافبت خباک سببو، ببا      دهبد. در زمبین  زنی ببذر را نسببت ببه روش آبیباری سبطحی افبزایش مبی       در عو  سرعت جوانه

لفببات نفببوذ عمقببی جلببوگیری کببرد. از سببوی دیگببر در  تببوان از تراحتببی مببیای تیببپ بببهکبباهش دور و عمببق آب در آبیبباری قطببره

تبوان دور و عمبق آب را در هبر نوببت آبیباری ببا توجبه ببه نیباز آببی گیباه            های با بافت خاک سبنگین و نفوذپبذیری پبایین مبی    زمین

ای ببیش  تبوان نتیجبه گرفبت کبه قابلیبت انعطباف روش آبیباری قطبره        افزایش و تعبداد نوببت آبیباری را کباهش داد. درمجمبوع، مبی      

هببای آبیبباری اسببت. در بسببیار از مطالعببات نشببان داده شببده کببه مقببدار آب کبباربردی بببه یببو سببوم آبیبباری سببطحی   از سببایر روش

 کاهش یافته است.  

هبای کبم آب باعبف کباهش شببدید در     اجبرای روش کبم آبیباری در شبیوۀ آبیباری سبطحی بسبیار مشبکل اسببت. زیبرا ا عمبال عمبق           

هبای آبیباری را زیباد در نظبر گرفبت کبه ایبن        گبردد. از ایبن رو، در ایبن شبرای  بایبد فاصبله      رعه مبی یکنواختی کاربرد آب در سطح مز

تبوان ببدون افبزایش فاصبلۀ     راحتبی مبی  ای تیبپ ببه  شبود. ببا اجبرای آبیباری قطبره     عمل منجر به تنش خشکی شدید ببرای گیباه مبی   

آبیباری کبرد   درصبدی از مبدت زمبان آبیباری، کبم      آبیاری و ببدون کباهش یکنبواختی کباربرد آب در سبطح مزرعبه، فقب  ببا کباهش         

 وری آب مؤ ر است.   که این خود در حف  منابع آبی و افزایش بهره

ای در افببزایش عملکببرد ای تیببپ در مببزارع ذرت عببالوه بببر کبباهش آب کبباربردی نقببش عمببدهاجببرای درسببت سببامانۀ آبیبباری قطببره

وری آب محصببول ذرت راهکارهببایی اسبت کببه جایگباه مهمببی در افبزایش بهببره   کببارگیری ایبن سببامانه یکبی از معببدود   ذرت دارد. ببه 

 صورت مختصر در زیر توضیح داده شده است.ای تیپ مؤ رند بهدارد. عواملی که در افزایش عملکرد ذرت در سامانۀ قطره

 

 وری آبکودآبیاری و بهره -02-2

ای ببه شبمار   هبای عمبدۀ کودآبیباری قطبره    زمان با آبیاری و امکبان کنتبرل دقیبق کبود داده شبده ببه مزرعبه از مزیبت        کود دهی هم 

کببارگیری رو، ببه رغبم قیمبت بباالی آن، رایبج اسبت. ازایبن      رود. امبروزه اسبتفاده از انبواع کودهبای ریزمنبذی در زراعبت ذرت، بببه      مبی 

اخت این کودهبا در دفعبات مختلبف، منطببق ببا نیباز گیباه ببرای جبذب مبؤ ر ریشبه گیباه، بسبیار ببا               روش آبیاری با قابلیت توزیع یکنو

ای تیببپ هببا در زراعببت ذرت خواهببد داشببت. آبیبباری قطببره اسببت و نقببش مهمببی در توجیببه اقتصببادی اسببتفاده از ریزمنببذی اهمیببت

توسببعۀ ریشببۀ گیبباه اسببت. در ایببن شببیوه،  هببای مببؤ ر بببرای توزیببع یکنواخببت کودهببای شببیمیایی در مببزارع در عمببق یکببی از روش

رو، میبزان  صبورت نفبوذ عمقبی بسبیار نباچیز اسبت. ازایبن       رفبت آن ببه   گیبرد و مقبدار هبدر   محلول آب و کود در کنبار بوتبه قبرار مبی    

هببای آبیبباری اسببت. در حببال ای تیببپ در کشببت گیاهببان ردیفبی بببیش از دیگببر سببامانه کبارایی مصببرف کببود در روش آبیبباری قطببره 

برگبی و قببل از ظهبور گبل نبر       8تبا   6صبورت سبرک در دو نوببت    ر غالب مزارع ذرت نیتروژن موردنیباز گیباه از کبود اوره ببه    حاضر د
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شبود. مقبدار کبود نیتبروژن الزم ببر اسباس درصبد نیتبروژن کبل خباک و ببا توجبه ببه عملکبردی کبه از ذرت مبور انتظبار                  تأمین می

ای، بببرخالف سببامانۀ آبیبباری  (. طبیعببی اسببت کببه در سببامانۀ قطببره 03 اسببت قابببل محاسبببه و تزریببق بببه سببامانه اسببت )جببدول  

توان کبود را ببیش از دو تقسبی  در اختیبار گیباه قبرار داد تبا عبالوه ببر افبزایش کبارایی مصبرف کبود، عملکبرد بیشبتری                سطحی، می

 به دست آورد.

ببردار، عملکبرد   هبای قببل بهبره   هبای سبال  درصبد باشبد و ببا توجبه ببه تجرببه       17/1با فر  اینکه میزان نیتروژن کبل خباک    مثال:

درصببد مببورد انتظببار باشببد چببه مقببدار کببود اوره بایببد در سراسببر دوره رشببد ذرت مصببرف  00تببن در هکتببار دانببۀ ذرت بببا رطوبببت  9

 شود؟

شبود. در شبرای  آبیباری سبطحی یبو سبوم ایبن        کیلبوگرم اوره در هکتبار توصبیه مبی     361، مقبدار  03ببا توجبه ببه جبدول      پاسخ:

ای بببرای شببود امبا در سببامانه قطبره  صببورت پایبه )پخببش ببا کودپباش بببه همبراه کودهببای فسبفاته و پتاسببه( مصبرف مبی       ر ببه مقبدا 

 صورت تزریق در سامانه شروع کرد.زنی گیاه عملیات کود دهی را بهتوان پس از جوانهافزایش کارایی مصرف کود می

تزریببق کببود در سببامانه اهمیببت ببباالیی دارد. مکببش کببود محلببول از پببس از محاسبببۀ مقببدار کببود اوره، نحببوۀ تزریببق و مببدت زمببان 

توانبد  هبایی هسبتند کبه مبی    کنار لوله مکش پمپ، استفاده از پمپ تزریبق و همچنبین تزریبق ببا ایجباد اخبتالف فشبار از جملبه روش        

مکبش کببود محلبول از کنببار   هببای تیبپ و در نهایبت بببه پبای بوتببه اسبتفاده شبوند. اسببتفاده از      در انتقبال محلبول آب و کببود در لولبه   

لولۀ مکش پمپ روشی است ابتدایی و غیبر اصبولی کبه ممکبن اسبت در برخبی منباطق ببه علبت نببود سبامانۀ تزریبق از آن اسبتفاده              

 شود.شود. استفاده از این شیوه موجب کاهش بازدهی انتقال کود به سیستم می

 

 (0011)آفرینش و همکاران، ایهذرت دان به کیلوگرم در هکتار برای اورهی کود ۀتوصی -03جدول

درصد نیتروژن 

 کل خاک

 عملکرد مورد انتظار ذرت )تن در هکتار(

6 7 8 9 01 00 02 

135/1-125/1 355-375 381-011 015-025 031-051 055-075 081-511 515-525 

15/1-10/1 325-305 351-371 375-395 011-021 025-005 051-071 075-095 

165/1-155/1 295-305 321-301 305-365 371-391 395-005 021-001 005-065 

18/1-17/1 265-285 291-301 305-335 301-361 365-385 391-001 005-035 

195/1-185/1 235-255 261-281 285-315 301-331 335-355 361-381 385-015 

00/1-0/1 215-225 231-251 255-275 281-311 315-325 331-351 355-375 

025/1-005/1 075-095 211-221 225-205 251-271 275-295 311-321 325-305 

00/1-03/1 051-065 071-091 095-205 221-201 205-265 271-291 295-305 

055/1-005/1 051 051-061 065-085 081-201 205-235 201-261 265-285 

07/1-06/1 051 051 051-055 051-071 085-215 201-231 235-255 

 

 پمپ تزریق -الف

 (. 07کند )شکلای تزریق میاین پمپ محلول آب و کود را از مخزن روباز به داخل لولۀ اصلی سامانۀ قطره



 در زراعت ذرت پیت یاقطره یاریآب 

 

19 
 

برای شروع کودآبیاری بهتبر اسبت کبه مبدت زمبانی از شبروع آبیباری گذشبته باشبد و قببل از اینکبه آبیباری ببه اتمبام برسبد )حبدود                 

 نیم تا یو ساعت(، تزریق کود به پایان رسیده باشد. استفاده از پمپ تزریق در مزارع کوچو رایج نیست. 

 

 
 تزریق کود با استفاده از پمپ تزریق -07شکل

 

 استفاده از تانک کود -ب

 فشبار  تحبت  هبا تانبو  ای تیبپ اسبت. ایبن   هبای رایبج در انتقبال کبود محلبول ببه سبامانۀ قطبره        استفاده از تانو کبود یکبی از روش  

 ببین  آب فشبار  اخبتالف  ببا . شبود مبی  بسبته  مبوازی  طبور ببه  مرکبزی  کنتبرل  دسبتگاه  ببه  خروجبی  و ورودی شبیرفلکه  دو و ببا  هستند

اضببافه  شبببکه بببه تانببو درون محلببول کببود پببس از مخلببوط شببدن بببا  و تانببو کببود واردبببه آب ، کببود تانببو خروجببی و ورودی

 ای بسببته شببود کببهانببدازهبببه کببود تانببو و خروجببی ورودی بببین الزم اسببت کببه شببیرفلکه فشببار، اخببتالف ایجبباد بببرای. شببودمببی

 و کبود  سبریع  تخلیبه  باعبف ( متبر  5 حبدود )  زیباد  فشبار  اخبتالف . برسبد  مناسبب  مقبدار  ببه  تانو و خروجی ورودی بین فشار اختالف

 .شودمی کود تانو از کود آهسته تخلیه باعف( متر 5/0 حدود)  کم فشار اختالف

لیتبر(. حجبم تانبو کبود بسبتگی ببه سبطح واحبدهایی دارد کبه ببه طبور             0111تبا   61هبای متنبوع دارنبد ) از    های کود ظرفیتتانو

تبر باشبد از تانببو کبود ببا ظرفیبت بیشببتر      رو هرچبه مسباحت مزرعبه و واحببدهای آبیباری ببزر      شببوند. ازایبن زمبان آبیباری مبی   هبم 

 شود.  استفاده می

ضبرب مقبدار کبود توصبیه شبده )برحسبب کیلبوگرم( در مسباحت زمبین          محاسبه مقبدار کبود الزم ببرای تزریبق در سیسبتم از حاصبل      

کیلببوگرم در  361کببه کارشبناس تنذیببه  آیببد. ببرای مثببال، درصبورتی  شود)برحسببب هکتبار( بببه دسببت مبی  زمبان آبیبباری مبی  کبه هببم 

صببورت تقسببیطی در چهببار نوبببت بببه گیبباه داده شببود و بببا فببر  اینکببه  هکتببار اوره را توصببیه کنببد و قببرار بببر ایببن باشببد کببه بببه 

کیلبوگرم خواهبد    05هکتبار از مزرعبه آبیباری شبود، آنگباه مقبدار کبودی کبه بایبد در مخبزن ریختبه شبود              5/1زمبان  صبورت هبم  به

ببا کبود اوره بایبد    زمبان  بود. عالوه بر کود اوره ممکبن اسبت کارشبناس مرببوط کودهبای ریزمنبذی دیگبری را توصبیه کنبد کبه هبم           
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در سامانه تزریق شود. در اینجا الزم اسبت دقبت شبود کبه اگبر ایبن مقبدار کبود ببه داخبل مخبزن ریختبه شبود بخشبی از آن ممکبن                

صبورت رسبوب بباقی بمانبد. در ایبن صبورت بهتبر اسبت کبه          است به راحتی در آب حل نشبود و در انتهبای آبیباری داخبل مخبزن ببه      

 نظبر را در تانبو کبود ریخبت تبا مشبکل رسبوب        مبورد  غلظبت  در آب حبل کبرد و محلبول ببا     دیگبر  مخبزن  یو در کود مورد نظر را

 .شبود  ایجباد  نظبر  مبورد  فشبار  اخبتالف  مخصبو ،  شبیرفلکۀ  چرخانبدن  ببا  شبود. سبپس   روشبن  سیسبتم  کود ایجاد نشود. پبس از آن 

 خبالی  آب از کبود  ی اسبت تانبو  ضبرور  پوسبیدگی،  از جلبوگیری  شبود ببرای  نمبی  مصبرف  سیسبتم  در کبود  کبه  مواقعی توجه شود در

 .شود تمیز آن و داخل

 

 استفاده از ونتوری -ج

شببدگی در مسببیر حرکببت آب اسببت کببه موجببب افببزایش سببرعت حرکببت آب و کبباهش فشببار    ونتببوری دارای یببو قسببمت تنبب  

شبود. اسبتفاده از ونتبوری ببرای تزریبق      شود. با کاهش فشار، کبود موجبود در مخبزن ببه داخبل لولبه مکیبده و ببا آب مخلبوط مبی          می

 ای مزارع وسیع ذرت مناسب نیست.  کود در سامانۀ قطره

 

  وری آبای و بهرههرز در سامانه قطره هایعلف رشد و هابیماری آفات، کاهش -02-3

رویبه و رطوببت بباالی خباک اسبت کبه       هبای ببی  واسبطۀ آبیباری  هبای هبرز ببه   ها و رشد علبف بخش مهمی از گسترش آفات، بیماری

هببای قببارچی و رشببد و انتشببار بیمبباریای تیببپ و اعمببال مببدیریت درسببت، عببالوه بببر افببزایش عملکببرد، از بببا اجببرای آبیبباری قطببره

 یابد.های هرز نیز در مزرعه کاهش میشود و تراکم جمعیت علفباکتریایی جلوگیری می

 

 ای تیپ ذرت در ایرانمشکالت فنی و اجرایی آبیاری قطره-03

مسبتثنی نیسبت و ممکببن   ای تیبپ ذرت نیبز از ایببن امبر    اسبتفاده از هبر سبامانۀ آبیبباری مشبکالت خبا  خبود را دارد. آبیبباری قطبره       

 ها و موانعی به شرد زیر وجود داشته باشد:برداری از این سامانه محدودیتاست در روند بهره

 

 اتصاالت و تیپ نوار خرید اولیه هزینه -03-0

 یکنببواختی، بهبببود بببرای کببه اسببت تومببان هببزار 511تببا 011 معتبببر هببایفروشببگاه در تیببپ رول هببر خریببد هزینببۀ حاضببر حببال در

 هبای نبوار  کارگبذاری  و حمبل  ببارگیری،  مراحبل  اگبر  حبال . کننبد  اسبتفاده  تبر گبران  و بباال  کیفیبت  با هایتیپ از مجبورند بردارانبهره

 مجموعبه  ایبن  ببه ( هبا نبوار  شبدگی  سبوراخ  یبا  و بریبدگی ) ببرداری بهبره  مرحلبۀ  در الزم اتصباالت  و نصبب  زمبان  در اتصباالت  و تیپ

. اسبت  زمبین  اجباره  از غیبر  ببه  هبا، نهباده  دیگبر  هزینبۀ  از ببیش  کبه  اسبت  تومبان  میلیبون  7 حبدود  هکتار در نهایی هزینۀ شود، اضافه

اسبتفاده نشبدن    در عامبل  تبرین ببزر   تبورم  و گرانبی  ای،قطبره  آبیباری  شبیوۀ  از اسبتفاده  ببه  ببرداران بهره مندیعالقه رغمبه روازاین

 .شودمحسوب می مناطق برخی در سامانه این از
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 های تیپ در مناطق بادخیزباد بردگی نوار -03-2

 ببباد از جلببوگیری بببرای از ایببن رو و شببودمببی خبباک سببطح روی تیببپ هبباینببوار قرارگیببری از مببانع بببادخیز وزش ببباد در منبباطق 

 فصبل  پایبان  در آنهبا  آوریجمبع  و کارگبذاری  اولیبه،  هزینبۀ  افبزایش  در کبه  شبود مبی  اسبتفاده  خبا   پالسبتیکی  هبای میک از بردگی،

شبود چنبد   کنبد سببب مبی   زمبان ببا کاشبت، نوارهبای تیبپ را نیبز پهبن مبی        هایی که هماستفاده از ماشین .(08نیست ) شکل  تأ یربی

 متر خاک روی نوار تیپ ریخته شود که از بادبردگی جلوگیری شود.سانتی

 

 
 میخ پالستیکی برای مهار نوار تیپ -08شکل 

 

 های زمانی مناسبصلهفانشدن فیلترها در شستشو -03-3

در برخبی مبوارد ممکبن اسبت سبامانۀ فیلتراسبیون وجبود داشبته          ای در برخی مبزارع فاقبد سیسبتم تصبفیه آب اسبت.     سامانۀ قطره

بببردار اسببتانداردهای الزم را بببرای شستشببوی فیلترهببا رعایببت نکنببد. در مببواردی دیگببر نببوع فیلترهببا ممکببن اسببت   باشببد امببا بهببره

تبر  شبود ذرات کوچبو  مبش موجبب مبی    011ای تیبپ نباشبد. ببرای مثبال، اسبتفاده از فیلترهبای دیسبکی        قطبره مناسب برای آبیاری 

هببای لولببۀ تیببپ، هببا بگذرنببد و در مسببیر حرکببت آب در روزنببهمیکببرون )شببن نببرم تببا خیلببی نببرم( و سببیلت و رس از روزنببه  065از 

 .  (09)شکل است، رسوب کنندمسیری که از سرعت حرکت آب کاسته شده

شببود تببا پببیش از اتمببام فصببل آبیبباری ر یببو از ایببن عوامببل بببه همببراه شببرای  کیفیببت شببیمیایی آب و اقلببیم منطقببه باعببف مببیهبب

 عملکببرد کبباهش نتیجببه در و مزرعببه سببطح در آب توزیببع یکنببواختی کبباهش آبببدهی، کبباهش هببا،روزنببه گرفتگببی مشببکالتی ماننببد

 .   اتفاق افتد محصول
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 های تیپ خواهد شدنامناسب موجب گرفتگی لولهاستفاده از فیلترهای -09شکل

 

 نکردن طول بهینه، فشار کارکرد و نوع نوار تیپ مصرفی رعایت -03-0

خروجبی از   دببی  از مناسببی  ترکیبب  انتخباب  ببه  تیبپ بسبتگی   ایقطبره  آبیباری  درسبت سبامانۀ   مبدیریت  و ببرداری بهبره  طراحی،

رعایببت  دارد. خبباک هیببدرولیکی پارامترهببای و ریشببه توسببعۀ عمببق نوارهببای تیببپ،فاصببلۀ بببین  و هبباروزنببه بببین فاصببلۀ هببا،روزنببه

 توزیبع  غیریکنبواختی  مناسبب و یبا انتخباب نبوار تیبپ ببا فاصبله روزنبه زیباد در          کبارکرد  فشبار  بهینبه،  طبول  مانند موارد نکردن برخی

 ایببن نتیجبه . مزرعبه مبؤ ر خواهبد ببود    سبطح   در آببی  تبنش  ایجباد  و گیباه  آببی  نشبدن نیباز   تبأمین  نتیجبه  در و مزرعبه  سبطح  در آب

ببرداری ممکبن اسبت    ببرای مثبال، در مرحلبۀ بهبره     .شبود مبی  آب وریبهبره  و عملکبرد  کباهش  موجبب  مبدیریت  و اجرا طراحی، شیوه

زمبان تعبداد واحبدهای بیشبتر از حبد توصبیه شبده        راهبی ببه مانیفولبد یبا آبیباری هبم      اتصال دو خ  نوار تیپ با یو سبه  مواردی مانند

هببای تیببپ و غیریکنببواختی توزیببع آب )بببا هببدف افببزایش سببطح آبیبباری( اتفبباق افتببد کببه نتیجببۀ آن کبباهش فشببار و آبببدهی روزنببه 

 است.   

 

 کیفیت نامناسب نوار تیپ  -03-5

هبای از نبوع کنبار    ها معمبوال  ببه دلیبل کیفیبت پبایین نبوار تیبپ اسبت کبه ایبن وضبعیت در تیبپ            یین بودن آبدهی روزنهگرفتگی یا پا

شبود تبا در مراحبل رشبد     هبا، عبالوه ببر افبزایش کباربرد آب، موجبب مبی       شود. غیریکنبواختی آببدهی روزنبه   دوخت بیشتر مشاهده می

 عملکرد در برخی از خطوط کاشت مشاهده شود. گیاه آ ار تنش و کاهش سرعت رشد و در نتیجه کاهش 

 

 جایی نوارهای تیپ خوردگی و جابهبریدگی، سوراخ شدگی، پیچ -03-1

جبایی،  هجوم پرندگان، مبوش صبحرایی و در برخبی منباطق حیوانبات وحشبی ماننبد گبراز ممکبن اسبت باعبف سبوراخ شبدن، جاببه               

تبا زمبانی کبه پوشبش گیباهی در سبطح       هبای حفباری شبود.    ( یا حتی مدفون شدن نبوار تیبپ در ا بر ریبزش خباک     21بریدگی )شکل

یبابی  اصبالد کبرد. ببا کامبل شبدن پوشبش گیباهی، تشبخیر و مکبان          تبوان دیبد و  باشد، مشکالت یادشده را مبی مزرعه کامل نشده
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محببل بریببدگی و سببوراخ شببدن نببوار تیببپ نامشببخر ببباقی خواهببد مانببد و در نتیجببه آ ببار تببنش، خشببکیدگی و رشببد غیریکنواخببت  

 گیاه در سطح مزرعه مشاهده خواهد شد.

 

 
 مزرعه های تیپ و تجمع آب در قسمتی ازسوراخ شدگی یا بریدگی نوار -21شکل

 

 آب(نداشتن معیار مناسب در آبیاری اول )خاک -03-7

گیرنببد، آب در نظببر مببیزنببی، مببدت زمببان آبیبباری بیشببتری را بببرای خبباک بببرداران بببرای حصببول اطمینببان از جوانببهبرخببی از بهببره

سباعت، آببدهی هبر     20تبا   02شبود. ببا فبر  اینکبه مبدت زمبان آبیباری اول ببین         که کل سطح مزرعه کامال  مرطبوب مبی  طوریبه

 218تببا  010متببر باشببد، مقببدار عمببق آب کبباربردی  سببانتی 21هببا روی نببوار تیببپ لیتببر در سبباعت و فواصببل روزنببه  3/0خروجببی 

رسبد کبه یکبی از عوامبل     متر خواهد بود که این مقدار مشابه و یا حتبی ببیش از یبو نوببت آبیباری سبطحی اسبت. ببه نظبر مبی          میلی

 افببزایش آبیباری،  عمبق آب  سببت کبه آبیبار از شبیوۀ آبیبباری سبطحی دارد. روشبن اسبت کببه افبزایش       ای امبؤ ر در ایبن زمینبه تجرببه    

 پبی  در را محصبول  عملکبرد  کباهش  و خباک  در تهویبۀ  ایجباد مشبکل   خباک،  متبراکم شبدن   و آبشبویی عناصبر غبذایی و    عمقی نفوذ

 .(2110و همکاران،  0داشت )کوالزی خواهد

 

 آبیاری با مراحل رشد ذرتمتناسب نبودن دور و عمق آب  -03-8

زنبی گیباه اسبت، در مراحبل بعبدی رشبد، مقبدار        عالوه بر اینکبه در آبیباری اول حجبم آب کباربردی ببیش از مقبدار الزم ببرای جوانبه        

آب کاربردی ممکن است کمتبر یبا بیشبتر از نیباز آببی گیباه باشبد و تناسبب چنبدانی ببا میبزان نیباز آببی گیباه در آن مرحلبه از رشبد                 

ای تیببپ، دور و مقببدار آب کباربردی متناسببب بببا نیبباز آبببی  هببای مجهببز بببه آبیباری قطببره باشببد. درمجمببوع، در بیشببتر زمبین نداشبته  

 شود. گیاه و خصوصیات خاک اعمال نمی

                                                
1- Colaizzi 
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 های هوایی انسداد مسیر حرکت آب با ریشه -03-9

روینبد و  سبطح خباک، روی سباقۀ اصبلی مبی      هبایی نابجبا هسبتند کبه از دو یبا چنبد گبره بباالتر از        هبای هبوایی در ذرت ریشبه   ریشه

کننبد و پبس از ورود ببه    تبر رشبد مبی   هبا در ارقبام گرمسبیری ذرت خیلبی بیشبتر و قبوی      رسانند . ایبن ریشبه  خود را به سطح خاک می

کبه نبوار تیبپ در کنبار ردیبف ذرت قبرار گیبرد،        درصبورتی . شبوند مبی  گیباه  اسبتحکام  خاک، افزون بر جذب آب و مبواد غبذایی باعبف   

فشبارند. در ایبن شبرای ، ببه مبرور زمبان       کننبد و آن را ببه تبدریج ببه سبطح خباک مبی       های مذکور نبوار تیبپ را محاصبره مبی    یشهر

گبردد. ایبن حالبت در مراحبل     یاببد و باعبف انسبداد مسبیر حرکبت آب در نبوار تیبپ مبی        سطح مقطع هیدرولیکی نوار تیپ کباهش مبی  

هبای موجبود   افتبدو باعبف تبنش رطبوبتی و از ببین رفبتن بوتبه       رسبد ، اتفباق مبی   مبی  حبداکثر  به گیاهی پوشش درصد میانی رشد، که

 شود.می پس از نقطۀ انسداد

 

 قرار دادن نوارهای تیپ در کف فارو   -03-01

ببرداران پبس از کاشبت ذرت، نوارهبای تیبپ      شبود برخبی بهبره   های هوایی ذرت و احتمبال انسبداد نبوار تیبپ موجبب مبی      وجود ریشه

سباعت ببه طبول انجامبد.      20(. ایبن امبر موجبب خواهبد شبد مبدت زمبان آبیباری اول ببیش از          20رو قرار دهنبد )شبکل   را در کف فا

هبای  ویبژه در مراحبل ابتبدایی رشبد و افبزایش تبراکم ببیش از حبد علبف         روش افبزایش حجبم آب کباربردی ببه     پیامد اسبتفاده از ایبن  

پبس   و شبوند داده قبرار  پشبته  روی تیبپ  نوارهبای  رشبد  فصبل  ابتبدای  رگبردد کبه د  هرز در مزرعه است. در ایبن زمینبه پیشبنهاد مبی    

یابنبد. ببا ایبن عمبل مقبدار حجبم آب        انتقبال  هبا جویچبه  کبف  ببه  هبا و توسبعۀ ریشبۀ گیباه، نوارهبای تیبپ      از چهار برگی شدن بوتبه 

 یابد.کاربردی نسبت به حالت قبل کاهش اما هزینۀ کارگری افزایش می

 

  
 تیپ داخل جویچه و کشت یک یا دو ردیف روی پشتهقرارگیری نوار -20شکل

 

 تجمع آب خروجی از نوارهای تیپ در نقاط پست -03-00

(. در 22شببود )شببکل مببیقرارگیببری نببوار تیببپ روی سببطود نبباهموار موجببب غیریکنببواختی توزیببع آب و تجمببع آن در نقبباط پسببت   

وچببو در وسبب  پشببته و قببراردادن نببوار تیببپ داخببل شببیار، شبرایطی کببه نببوار تیببپ روی پشببته قببرار داشببته باشببد، ایجبباد شببیاری ک 

شبود، مشبکالت بباد بردگبی نیبز تبا حبدی رفبع خواهبد          هبا در یبو نقطبه جلبوگیری مبی     عالوه بر اینکه از تجمع آب خروجی از روزنه

 شد.
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 قرارگیری تیپ روی سطوح ناهموار و تجمع آب در نقاط پست -22شکل

 پس از برداشت ذرت آوری نوارهای تیپمعضل جمع -03-02

هبای  الی ریشبه بخبش زیبادی از ایبن نوارهبا در الببه      زیبرا  آوری نیسبتند راحتبی قاببل جمبع   هبای تیبپ ببه   پس از برداشت ذرت، نبوار 

اسببت کببه خببار  کببردن آنهببا از داخببل مزرعببه مشببکل خواهببد بببود. بببرای سببایر     هببای باقیمانببده محصببور شببده هببوایی و سبباقه

 (. 23از ماشین تیپ جمع کن مرتفع شده است )شکل محصوالت، این مشکل با استفاده

 

 
 ماشین تیپ جمع کن -23شکل

 

آوری نوارهبا ببه   ای زیرسبطحی، ببه علبت فشبرده شبدن خباک روی نبوار تیبپ، مشبکل جمبع          در مزارع مجهز به روش آبیباری قطبره  

آوری نوارهبای  هزینبه بیشبتری ببرای جمبع    ببردار بایبد   کبه بهبره  نحبوی ای سبطحی، ببه  مراتب بیشتر اسبت تبا در روش آبیباری قطبره    

 تیپ در نظر بگیرد.
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 محیطی ای تیپ ذرت و مشکالت زیستآبیاری قطره -03-03

تیبپ،   هبای نبوار  ای باشبد( کشباورزان )ببه ویبژه در حبالتی کبه زمبین اجباره        ها در آخر فصبل، ممکبن اسبت برخبی    پس از اتمام آبیاری

بببا تهیببۀ زمببین بببرای کشببت بعببدی، ایببن نوارهببا بببه قطعببات   ین رهببا کننببد کببههببای پالسببتیکی و سببایر اتصبباالت را در زمببمببیک

هبای  فراوانبی را ببه وجبود خواهنبد آورد. در برخبی منباطق، نبوار        محیطبی زیسبت  مشبکالت  شبوند و درمجمبوع  تر تقسبیم مبی  کوچو

 رود. تیپ مستعمل به فروش می

 

 ایاستقبال کم از آبیاری زیرسطحی قطره -03-00

هبای هبرز و کباهش    هبا و علبف  مثببت ماننبد کباهش بیشبتر آفبات، بیمباری       هبای ویژگبی  داشبتن  رغبم ببه  ایقطره زیرسطحی آبیاری

 کارگببذاری عمببق و فاصبله  بببرای دقیبق  طراحببی ببه  جملبه: هزینببه نسبببتا  بباال، نیبباز   هبایی نیببز دارد از تبخیبر از سببطح خباک ، عیببب  

ریبزی دقیبق آبیباری، و لبزوم     رفتگبی آنهبا، نیباز ببه مبدیریت و برنامبه      هبا و گ مختلف خاک، نفبوذ ریشبه در روزنبه    هایدر بافت نوارها

یبو مشبکل اساسببی    گیاهبان زراعببی دیگبر غیبر از ذرت نیببز    کلیبۀ  بببرای روش آبیباری  از ایبن  اسببتفاده فیلتراسبیون قبوی و مناسبب.   

رو، کشباورزان تمایببل چنببدانی بببه  محصببول بایببد زمببین را ببرای کاشببت گیبباه بعبدی آمبباده کببرد. ازایببن   برداشبت  از پببس اسبت زیببرا 

 ای زیرسطحی ندارند.  استفاده از روش آبیاری قطره

 

 ای ذرت مشکالت راهبردی توسعه آبیاری نوار قطره -00

ای ذرت ببا  ای تیبپ در کباهش آب کباربردی و افبزایش عملکبرد، توسبعۀ آبیباری نبوار قطبره         با وجود نقبش مثببت آبیباری نبوار قطبره     

هبای متعبددی همبراه اسبت کبه ببا توجبه ببه شبرای  خبا  در هبر منطقبه، مشبکالت موجبود نیبز  اهمیتبی متفباوت دارنبد.                   چالش

گیباه زراعببی خبا  اشببتباه اسبت و بایبد ایببن موضبوع همببراه ببا سببایر        ای ببه یببو محبدود کبردن مشببکالت توسبعۀ آبیبباری قطبره    

ای عوامببل تأ یرگببذار ،ماننببد تنبباوب و الگببوی کشببت، بررسببی شببود. ایببن امکببان وجببود دارد کببه اسببتفاده از روش آبیبباری قطببره     

ای ه از روش آبیباری قطبره  ببردار، اسبتفاد  تنهایی در زراعت ذرت اقتصبادی نباشبد، امبا در الگبوی کشبت و تنباوب  مبورد توجبه بهبره         به

 صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد. در کشت گیاهان زراعی کامال  به

هبای آبیباری تحبت    گیبر بسبیاری از پبروژه   ای ذرت، راهببردی و گریببان  هبای آبیباری قطبره   عالوه بر مشکالت فنی، برخبی از چبالش  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:فشار است که از جملۀ آنها می

 

 خاکی –های آبی برداران در پروژهمشارکت اندک بهره -00-0

هبای آن، از تعیبین نبوع    ای هسبتند کبه کلیبۀ بخبش    گونبه انبد ببه  فشباری کبه تبا کنبون اجبرا شبده      های تحبت بسیاری از سامانه

اظ نشبده اسبت.   ببردار در پبروژه لحب   سامانۀ آبیاری تبا طراحبی و اجبرا، در بخبش دولتبی مطبرد و روی آنهبا بحبف شبده و نظبر بهبره           

 آید.شمار میهای آبیاری تحت فشار بههمین امر یکی از عوامل ناکارآمدی سامانه
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 ای تیپنداشتن کشاورزان به اجرای آبیاری قطرهدرنتیجه تمایل های کشاورزان ویکپارچه نبودن زمین-00-2

بببرداری و سببو و پراکنببدگی قطعببات کشبباورزان از سببوی دیگببر باعببف شببده تببا بهببره  بببرداری خببرده مببالکی از یببونظببام بهببره

 ساز و غیر اقتصادی باشد. بردار مشکلها در قطعات مختلف  برای بهرهنگهداری از این سامانه

 

 اینبود دقت الزم در مطالعات اولیه و طراحی سامانه آبیاری قطره -00-3

بسببیاری از طراحببان متأسببفانه بببدون بازدیببد از مزرعببه و درک درسببت از رواببب  بببین آب، خبباک و گیبباه، دسببت بببه طراحببی       

 زنند و همین امر در کیفیت کارکرد، مدیریت و نگهداری سیستم ا ر منفی خواهد داشت.می

 

 بردارانمدیریت نامناسب بهره-00-0

ای ندارنبد یبا اطالعبات آنهبا در ایبن زمینبه       یت و نگهبداری سبامانۀ آبیباری قطبره    ببرداران اطالعبی از نحبوۀ مبدیر    بسیاری از بهره

 آورند.کنند و بار دیگر به آبیاری سطحی روی میسیستم را رها می مشکل، ترینکوچو رو، با وقوعاندک است. ازاین

 

 ف کشورهای خدماتی و تخصصی برای رفع اشکاالت احتمالی در مناطق مختلنگرفتن شرکتشکل -00-5

ای ندارنببد. در بببرداری، نگهببداری و رفببع مشبکالت احتمببالی سببامانۀ قطببره کشباورزان تجربببۀ کببافی و آگبباهی الزم از نحبوۀ بهببره  

ای تمهیبداتی در نظبر بگیبرد    این زمینه، الزم اسبت معاونبت آب و خباک وزارت جهباد کشباورزی ببرای توسبعۀ سبامانۀ آبیباری قطبره          

ببرداری ببه کشباورزان تأسبیس گبردد. افبزون       ردار ببرای ارانبۀ خبدمات پبس از اجبرا در زمبان بهبره       بب های بهرهتا در هر منطقه شرکت

هبای تحبت فشبار در هبر منطقبه بایبد از دیگبر از وظبانف ایبن          برداران، نظبارت ببر اجبرای صبحیح پبروژه     بر ارانۀ خدمات فنی به بهره

 ها باشد.    شرکت

 

 میزان محدودیت منابع آب در دشت  -00-1

هبای  وضعیت اقلیمبی منطقبه، توپبوگرافی مزرعبه و خصوصبیات فیزیکبی و شبیمیایی خباک از عوامبل انتخباب یبا توسبعۀ سبامانه             

هبا  شبود، ولبی وضبعیت منبابع آب و میبزان بحبران آب در هبر یبو از اسبتان         ای تیبپ محسبوب مبی   تحت فشار از جمله آبیاری قطبره 

بنببدی تببوان بببرای طبقببهبببرای گیاهببان زراعببی دارد و از ایببن شبباخر مببی ایای در توسببعۀ روش آبیبباری قطببرهکننببدهنقببش تعیببین

و همکبباران 0ای تیببپ در زراعبت ذرت یببا محصبوالت دیگببر در منباطق مختلببف ایبران اسببتفاده کبرد. کلببدزیو      توسبعۀ آبیبباری قطبره  

یاببد و در ایبن ببین    هبای آبیباری کباهش مبی    هبای آبیباری در کلیبۀ شبیوه    با افزایش سطح زیر کشبت، هزینبه  ( نشان دادند که 2107)

ای بسببتگی بببه سببطح زیببر کشببت و هببای مختلببف آبیبباری تحببت فشببار در مببزارع تحببت کشببت ذرت دانببه کببارایی اقتصببادی روش

ای و ببارانی ببرای سبطود بباالتر از     بیباری قطبره  هبای آ هبا، اسبتفاده از روش  سبالی سبالی دارد. در خشبو  های ترسبالی و خشبو  دوره

تببوان بببر مبنببای ای تیببپ در منبباطق مختلببف ایببران را مببی هکتببار اقتصببادی اسببت. بببا ایببن توصببیف اسببتفاده از آبیبباری قطببره   5

 شود:بندی کلی زیر پیشنهاد میمحدودیت منابع آب مورد بررسی قرار داد. در این ارتباط طبقه

 

                                                
1 Kledzik 
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 کنندۀ آب آنها فقط آب زیرزمینی با بیالن منفی است  ع تأمینهایی که منبزمین -الف

دشببت، حببدود  619دهببد کببه از مجمببوع نشببان مبی  0399هببای مختلببف در سببال هببای مطالعبباتی در اسبتان بررسبی وضببعیت دشببت 

ماننببد منبباطق ) (. در ایببن0399بببرداری منببابع آب زیرزمینببی،  دشببت ممنوعببه و بحرانببی وجببود دارد )دفتببر حفاظببت و بهببره    019

هببای فببارس، مشبهد، سیسببتان و بلوچسببتان، یببزد و کرمبان(، محببدودیت منببابع آب ببه حببدی اسببت کببه    هببای واقببع در اسبتان زمبین 

 بباالیی  کباربرد  رانبدمان  از روش سبطحی کبرد تبا    جبایگزین  را آبیباری  سبامانۀ  بایبد  نمایبد و استفاده از آبیباری سبطحی نبامعقول مبی    

ای و شناسبایی عوامبل محدودکننبده و ارانبۀ راهکارهبای فنبی و در       ذاری در توسبعۀ آبیباری قطبره   گب رو، سبرمایه باشبد. ازایبن   برخوردار

 75 توانببد مشببکالت ایببن منبباطق را تببا حببدودی مرتفببع کنببد. اعمببالهببای تحقیقبباتی تکمیلببی مببیسببازی طببردصببورت لببزوم پیبباده

. (0393اسببت )اشببرفی و همکبباران،  منبباطق ایببن در ذرت مببزارع آبیبباری بببرای پیشببنهادی راهکارهببای از یکببی درصببد آب کبباربردی

بببه همببراه اسببتفاده از   ای زیرسببطحیقطببره آبیبباری ای سببطحی، مببباحثی همچببون در ایببن منبباطق، افببزون بببر آبیبباری قطببره   

ای، نشبا کباری ذرت و کاشبت مسبتقیم در بقایبا      هبا ببرای کباهش تبخیبر از سبطح خباک، هوشبمند سبازی سبامانۀ قطبره          پبوش خاک

کبه محبدودیت   ای تیبپ قبرار گیبرد. عبالوه ببر ایبن، درصبورتی       توانبد جبزو راهکارهبای توسبعۀ آبیباری قطبره      حفاظتی(می)کشاورزی 

هبای مبورد بررسبی    هبا یکبی از گزینبه   هبای کارشناسبی در خصبو  آیبش قبرار دادن بخشبی از زمبین       آب خیلی شدید باشبد، دیبدگاه  

 است.

 

 دون بیالن منفیکننده آب زیرزمینی بهایی با منبع تأمینزمین -ب

تنذیۀ آب زیرزمینبی برخبی از منباطق )ماننبد شبمال خوزسبتان، کهگیلویبه و ببویر احمبد، کردسبتان( ببه نحبوی اسبت کبه ببا اعمبال                 

تببوان در ایببن نببوع از منبباطق رو، مببیپببذیر اسببت. ازایببنهببای مختلببف آبیبباری امکبباندر برداشببت، کبباربرد سببامانه مببدیریت صببحیح

ای در کشببت گیاهببان ردیفببی در نظببر گرفببت و بببه مببوازات آن بهبببود   وسببعۀ بیشببتر آبیبباری قطببره راهکارهببای مناسببب را بببرای ت 

 وری آب در آبیاری سطحی را در دستور کار قرار داد.   بهره

 

 های آبیاری و زهکشی که محدودیت تأمین آب در فصل کاشت دارندشبکه -ج

هببای زیببر شبببکه خواهببد شببد.  آب مببورد نیبباز کببل  زمببین هببای آبیبباری و زهکشببی مببانع از تببأمین محببدودیت آب در برخببی شبببکه

تبأمین نیباز آببی کامبل یبا کبم        تبوان گزینبۀ  بنابراین، با توجبه ببه میبزان کمببود  آب و سبطح زیبر کشبت محصبوالت تابسبتانه، مبی          

 ای تیپ را بررسی کرد.   آبیاری قطره

  های آبیاری و زهکشی که محدودیت تأمین آب در فصل کاشت ندارندشبکه -د

هبای سبطحی و در مبواردی زیرزمینبی تخلیبه کننبده آب       بنبدی مبزارع و وجبود زهکبش    های بتنبی، تسبطیح، قطعبه   وجود شبکه کانال

خبوبی از آبیباری سبطحی اسبتفاده کننبد.      هبای خبود ببه   ببرداران ببا اسبتفاده از تجرببه    مازاد سطحی و زیرسطحی باعف شبده تبا بهبره   

هبا را پوشبش دهبد و کباهش آب کباربردی نقشبی       درصبد کبل هزینبه    01اسبت کمتبر از   بهبا ممکبن    گونه منباطق، هزینبۀ آب  در این

گونبه منباطق، پبایین ببودن ارزش واقعبی      صبورت هکتباری اسبت و نبه حجمبی. در ایبن      بها نداشبته باشبد، زیبرا تحویبل آب ببه     در آب

بببرداران فقبب  بببا وجببود رههببای کشبباورزی ماننببد کببود، سببم و بببذر و اجبباره زمببین باعببف شببده تببا بهبب  آب نسبببت بببه سببایر نهبباده

 آبیباری، دورۀ کبم  اعمبال  ها و وجود محبدودیت مقطعبی آب مجببور ببه اسبتفادۀ درسبت و دقیبق از آب باشبند و گباهی ببا          سالیخشو
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 عملکببرد افببزایش کببه اسببت توصببیه قابببل شببرطی ای تیببپ ذرت بببهمنبباطق آبیبباری قطببره ایببن کننببد. بنببابراین، در طببی را مببذکور

 ای را پوشش دهد. های حاصل از اجرای سامانه آبیاری قطرهدیگر، هزینه هاینهاده و دکو مصرف کاهش و محصول

 

 ای تیپ درکشت ذرتکاهش موانع توسعۀ آبیاری قطره -05

سببازی وسببایل و اجببزای موردنیبباز سیسببتم اسببت. ای تیببپ، هزینببه ببباالی خریببد و پیببادهیکببی از موانببع مهببم توسببعۀ آبیبباری قطببره

هبای کشباورزی(   هبای تیبپ و اجبرای سیسبتم یبا سبایر نهباده       هبای مختلبف )اعبم از خریبد نبوار     راهکاری که بتواند هزینهبنابراین، هر 

ای تیبپ مبؤ ر اسبت. برخبی از ایبن      دهبد و منجبر ببه افبزایش عملکبرد شبود، در اقتصبادی شبدن اسبتفاده از سبامانه قطبره           را کاهش

نتبایج مطالعبات تحقیقباتی داخبل یبا خبار  کشبور باشبد ببه طبور مختصبر             های کشباورزان یبا  راهکارها که ممکن است حاصل تجربه

 در زیر توضیح داده شده است. 

 

 ای تیپ ذرت  ریزی آبیاری قطرهاستفاده از معیارهای علمی در برنامه-05-0

ببه سیسبتم آبیباری    ببرداران یبا فروشبندگان لبوازم آبیباری ببه تجهیبز مبزارع خبود          کشاورزان اغلبب ببا اسبتفاده از تجرببۀ دیگبر بهبره      

هبای مختلبف رشبد ندارنبد.     ببرداری هبیچ اطالعبی از نیباز آببی گیباه متناسبب ببا دوره        زنند ولی در زمبان بهبره  ای تیپ دست میقطره

توانبد عبالوه ببر افبزایش     رو، ایجاد تجربه در ایبن زمینبه و تنظبیم دور و عمبق آبیباری در مراحبل مختلبف رشبد و نمبو گیباه مبی           ازاین

-سببالی کمببو کنبد. مطالعببات نشببان داده آبیبباری در شببرای  خشبو سببتفادۀ بهینببه از آب و فبراهم کببردن مقببدمات کبم  عملکبرد، در ا 

توانبد حجبم آب کبباربردی را کباهش و متقببابال     اسبت کبه اسببتفاده از وسبایل و ادوات سببنجش رطوببت خباک )ماننببد تانسبیومتر( مببی      

(. اسببتفاده از ابزارهببای سببنجش رطوبببت در منبباطقی کببه   0390وری آب را افببزایش دهببد )شبباهرخ نیببا،  عملکببرد محصببول و بهببره

کننببده آب بیشببتر زیرزمینببی اسببت، در کبباهش هرچببه بیشببتر آب کبباربردی و افببزایش عملکببرد   محببدودیت آب زیبباد و منبببع تببأمین 

 مؤ ر خواهد بود.  

 

 های تیپ در مزرعهای بر وضعیت کارکرد نوارنظارت دوره -05-2

ای بببر عملکببرد اجببزای مختلببف صببورت روزانببه اسببت، نظببارت دورهردار از مزرعببه، کببه معمببوال  بببهبببعببالوه بببر بازدیببد کلببی بهببره

صببورت هفتگببی(، قبببل یببا در حببین آبیبباری نقببش مببؤ ری در افببزایش کببارکرد سیسببتم خواهببد داشببت. بازرسببی میببزان فشببار در  )ببه 

هبای تیبپ ببه دو حالبت چشبمی      سبی آببدهی نبوار   صورت فشردن نوار تیپ ببا دسبت یبا اسبتفاده از فشارسبنج و برر     ابتدای خ  چه به

بببردار توانببد وضبعیت کببارکرد سیسببتم را بببه بهببره ای مببیگیببری حجببم آب خروجببی از روزنببه در فاصبلۀ زمببانی چنببد دقیقببه یبا انببدازه 

هبای مختلبف در   هبا و عمبق  نشان دهد. بررسی وضعیت رطوبتی ببا حفبر زمبین و لمبس نمونبه هبای خباک برداشبت شبده از فاصبله          

ای تیبپ  ببردار ببا نحبوۀ توزیبع رطوببت در خباک در شبرای  آبیباری قطبره         کنبد تبا بهبره   نوار تیبپ، ایبن امکبان را فبراهم مبی      اطراف

آب تبا  آبیباری را متناسبب ببا نیباز آببی گیباه )ببه ویبژه در زمبان خباک           ببردار برنامبۀ  آشنایی بیشبتری پیبدا کنبد. در ایبن حالبت، بهبره      

 نتیجۀ آن جلوگیری از کاربرد بیش از حد آب خواهد بود.  کند که زنی بذر(، مدیریت میجوانه
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 آرایش کاشت و فواصل نوار تیپ -05-3

هبای تیبپ ببا ماشبین مخصبو  یبا       شبود و نبوار  متبر کاشبته مبی   سبانتی  75هبای  هایی ببه فاصبله  ای روی پشتهای یا علوفهذرت دانه

ای بایببد هببای خطببوط کاشببت در ذرت دانببه در فاصببلهگیرنببد. هرگونببه تنییببر  کببارگر روی پشببته در محببل خبب  کاشببت قببرار مببی  

هبای ردیبف کشبت در    هبای معمبولی امکبان برداشبت را داشبته یبا هبد کمبباین منطببق ببا فاصبله           ای باشبد کبه هبد کمبباین    گونهبه

. هبزار متبر در هکتبار اسبت     00تبا   03منطقه وجود داشته باشد. با ایبن توصبیف، مصبرف نبوار تیبپ ببرای شبرای  رایبج کاشبت، ببین           

هبای تیبپ را در واحبد سبطح کباهش یبا تعبداد بوتبه را در واحبد سبطح و درنتیجبه عملکبرد را             تبوان هزینبه  با تنییر آرایش کاشت مبی 

هبای شبور کنتبرل کبرد و نفبوذ      تبوان ببا تنییبر آرایبش کاشبت شبوری خباک را در زمبین        (. افبزون ببر ایبن، مبی    20افزایش داد )شکل

 به شرد زیر ارانه شده است. های مختلف کاشتای از آرایشنمونههای سبو کاهش داد. عمقی آب را در خاک

 

 
 تغییر آرایش کاشت ذرت و کاهش تیپ مصرفی در واحد سطح -20شکل 

 

   کاشت در کف جویچه و قرارگیری نوار تیپ در کنار خطوط کاشت -الف

عمبق ببه   هبای کبم  حالبت، پبس از ایجباد جویچبه    این شیوه در مناطقی رایج است کبه خباک ببا بافبت سببو یبا شبور دارنبد. در ایبن          

کبار در کبف جویچببه، نوارهبای تیببپ در کنبار خطببوط کاشبت قببرار داده      متبر و کاشببت ببذر بببا ماشبین ردیببف   سببانتی 75هبای  فاصبله 

تبدریج ببه نقباط خشبو )روی پشبته(      ببا مرطبوب شبدن محبل قرارگیبری نبوار تیبپ در کبف جویچبه، امبالد ببه            .(25شوند)شکلمی

آیبد. نبوار تیبپ مصبرفی و آب کباربردی در ایبن روش       زنبی در کبف جویچبه فبراهم مبی     یابند و شرای  مناسببی ببرای جوانبه   انتقال می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میهای این روش مشابه حالت مرسوم )کاشت روی پشته( است. از مزیت

 های هرز  ها و کاهش جمعیت علفخشو باقی ماندن پشته -0

 کاهش بادبردگی نوارهای تیپ   -2

 ها  امکان کاشت مستقیم محصول بعدی روی پشته -3

 :معایب عمدۀ کشت کف جویچه به قرار زیر است

 برگی .   6تا  0حلۀ ای در مرای یا بیلچهمقدورنبودن کاربرد کولتیواتور تینه-0

 ای، تینه برش قابل تنظیم تا روی پشته است و در نتیجه قسمتی از ساقۀ ذرت در زمین باقی خواهد ماند. در ذرت علوفه -2
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 کاشت بذر در کف جویچه و استقرار نوار تیپ در کنار خطوط کاشت -25شکل

 

 مترسانتی 75کاشت دو ردیف روی پشته  -ب

هبا، شبرای  الزم ببرای    متبر و اسبتفاده از شبیپر ببرای تعبری   پشبته      سبانتی  75هبای  در این آرایش، با ایجاد جبوی و پشبته ببه فاصبله    

متبر روی پشبته و قبرار    سبانتی  25تبا   21هبای  شبود. دو ردیبف کاشبت ببه فاصبله     ایجاد دو خ  کاشبت روی یبو پشبته فبراهم مبی     

 (.  26گیرد )شکلردیفه روی یو پشته شکل میها، آرایش دو دادن نوار تیپ در بین آن

 

 
 مقایسه آرایش کاشت یک و دو ردیفه ذرت روی پشته – 21شکل 

 

در این آرایش کاشت، نوار تیبپ مصبرفی مشبابه حالبت عبادی اسبت امبا تبراکم بوتبه در واحبد سبطح و در نتیجبه عملکبرد محصبول،               

شبود. مشبکل عمبده    هبای خریبد نبوار تیبپ سرشبکن مبی      واسبطۀ آن بخشبی از هزینبه   یابد کبه ببه  ای، افزایش میبه ویژه ذرت علوفه

ای از مطالعباتی چنبد در ایبن زمینبه     خالصبه  00اسبت. جبدول    محصبول  برداشبت  ببرای  مناسبب دسبتگاه  ( head)این روش نبود هبد  

 دهد.را نشان می
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 کاشت دو ردیف روی پشته عریض-ج

هبای عبری    متبر از یکبدیگر، شبرای  الزم ببرای تشبکیل پشبته       5/0 هبای هبایی ببه فاصبله   در این آرایش کاشبت، ببا ایجباد جویچبه    

متبر روی  سبانتی  75هبای  اسبتفاده از ببذرکار پنوماتیبو، دو خب  کاشبت ببه فاصبله        شبود. ببا  هبا فبراهم مبی   در حدفاصل بین جویچبه 

گبردد. در ایبن شبرای ، نبوار تیبپ روی پشبته و در حدفاصبل ببین دو خب  کاشبت، دقیقبا  در وسب  پشبته              ها ایجاد میهر یو از پشته

هبای مصبرفی   متبر و تعبداد رول   5/0 گیبرد و ببه دلیبل حبذف یبو جویچبه، فاصبلۀ نوارهبای تیبپ از یکبدیگر          )آکس پشته( قرار مبی 

تیبپ و بوتبۀ ذرت )دقیقبا      دیگبر مزیبت ایبن آرایبش کاشبت، وجبود فاصبلۀ مناسبب ببین نبوار          یاببد.  در واحد سطح به نصف کاهش می

کاشبت افبزایش    از معایبب ایبن آرایبش    هبای هبوایی اسبت.   الی ریشبه در الببه  متر( و جلوگیری از گیبر افتبادن نبوار تیبپ    سانتی 5/37

 بافبت  ببا  هبای خباک  در کاشبت  آرایبش  آب، نسببت ببه حالبت رایبج، اسبت. ایبن      ویبژه در آبیباری اول یبا خباک    آب کاربردی به حجم

 .شودمی زراعی فصل طول افزایش حجم آب کاربردی در باعف سبو

 

 وری آب در زراعت ذرتراهکارهای افزایش عملکرد و بهره -00جدول 

 منبع نتیجه اجرا محل راهکار

ای سطحی ای و قطرهآبیاری جویچه

 تیپ
 خوزستان

کیلوگرم بر  52/0وری آب ذرت )بیشترین بهره

 نیاز آبی %81ای تیپ با مترمکعب( با کاربرد قطره

حامدی و 

، آذری و 0380جعفری،

 0386همکاران،

ای سطحی و زیرسطحی با دو قطره

 آرایش یو و دو ردیفه و سه تراکم 
 مشهد

هزار بوته در هکتار و  65تراکم کشت دوردیفه با 

نیاز آبی بیشترین کارایی مصرف آب  % 011تأمین 

 کیلوگرم بر مترمکعب( 88/1)

افشار و همکاران، 

0386 

ای زیرسطحی تیپ در آبیاری قطره

 دو آرایش یو و دو ردیفه با سه 
 

و  75یکسانی کارایی مصرف آب در حالت تأمین 

 درصد نیاز آبی 011

و پوربناد کوکی 

 0387، همکاران

 75 ای و تراکمسطود آبیاری قطره

هزار بوته در هکتار و آرایش  015تا 

 یو و دو ردیفه

 قزوین

. % 021به  81افزایش عملکرد با تأمین نیاز آبی از 

ای، درصد در آب کاربردی در قطره 56کاهش 

هزار بوته در هکتار و کاشت یو  015برتری تراکم 

ردیفه. بیشترین کارایی مصرف ردیفه نسبت به دو 

هزار  81نیاز آبی با تراکم  % 81آب در حالت تأمین 

 بوته در هکتار با آرایش کاشت یو ردیفه

 0388کریمی ، 

ای تیپ با سطود آبیاری قطره

 آبیاری و سه تراکم
 منان و آذربایجان غربی

ای تیپ با کشت یو ردیفه و کاربرد آبیاری قطره

درصد نیاز آبی  025هکتار با  بوته در 75111تراکم 

در شرای  بدون محدودیت آب. در شرای  

 نیاز آبی % 81محدودیت آب تأمین 

 0388اخوان و شیری، 
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 وری آب در زراعت ذرتراهکارهای افزایش عملکرد و بهره -00ادامه جدول 

 منبع نتیجه اجرا محل راهکار

ای سطحی و آبیاری قطره

تراکم و زیرسطحی تیپ با سه 

 آرایش کاشت یو و دو ردیفه

 کر 

هزار بوته  85تا  65اختالف ناچیز عملکرد در تراکم 

در هکتار و آرایش کاشت یو یا دو ردیفه. در 

و  65نیاز آبی با تراکم  % 75مناطق کم آب تأمین 

 %011آرایش یو ردیفه و در دیگر مناطق تأمین 

تار و هزار بوته در هک 85تا  65نیاز آبی با تراکم 

 شودآرایش کاشت یو ردیفه توصیه می

 0389اشرفی و نجفی، 

ای سطحی سطود آبیاری قطره

 کاشت یو آرایش و تیپ، سه تراکم

 ردیفه دو و

کر ، میاندآب و اسالم 

 آباد غرب

 به درصد نیاز آبی 025و  011، 75در کر  تامین 

 بر کیلوگرم 2/0 و 0 ،95/1 مقادیر با ترتیب

و   آب مصرف کارایی مقادیر بیشترین مترمکعب،

بیشترین کارایی مصرف آب با کشت دو ردیفه و 

 %025هزار بوته در هکتار و تأمین  85تراکم کاشت 

 نیاز آبی.

 91111در میاندوآب توصیۀ کشت دو ردیفه با تراکم 

 درصد نیاز آبی . 011بوته در هکتار با 

تا  75در اسالم آباد غرب کشت دو ردیفه با تراکم 

نیاز آبی در  %011زار بوته در هکتار و تأمین ه 85

 سالیتمام شرای  ترسالی و خشو

 و اشرفی

 0393همکاران،

صمدوند و 

 0392همکاران،

افراسیاب و 

 0395همکاران،

کوهی چله کران و 

 0389همکاران، 

ای و مقایسه آن سطود آبیاری قطره

 آرایش ای در سه تراکم وبا جویچه

 ردیفه دو و کاشت یو

خوزستان، آذربایجان 

 غربی و قزوین

ای تیپ با کشت یو ردیفه با تراکم آبیاری قطره

بوته در هکتار و در کشت دو ردیفه با تراکم  75111

درصد نیاز آبی و در  011بوته در هکتار با  91111

 درصد نیاز آبی 81شرای  محدودیت آب تأمین 

معیری و همکاران، 

0393 

و ای تیپ سطود آبیاری قطره

ورزی و خاکمقایسه دو روش کم

 ورزی با سه هیبرید ذرتخاکبی

 خوزستان

توصیه در کاشت مستقیم ذرت در بقایا و آبیاری 

 75ای. در شرای  محدودیت آب با تأمین قطره

درصد نیاز آبی و در شرای  بدون محدودیت آب، 

 تأمین کل نیاز آبی گیاه

خرمیان و اشرفی 

 0397زاده،

ای در علوفهکشت نشایی ذرت 

 های مختلف آبیاریروش
 شهرکرد

ای تیپ نسبت به وری آب در قطرهباال بودن بهره

بارانی و نشتی. توصیه در استفاده از کشت نشایی در 

 ای تیپماه تیر و آبیاری قطره

علیمحمدی نافچی و 

 0397نوربخشیان، 

 

 5/37شبود. زیبرا ببا توجبه ببه فاصبلۀ       مبی  بیشبتر  کباربردی حجبم آب   میبزان  باشبد  تبر سببو  خاک بافت در این آرایش کاشت، هرچه

هبای کاشبت، ببرای مرطبوب شبدن محبل قرارگیبری ببذر زمبان آبیباری بیشبتری نسببت             تیبپ از هبر یبو از ردیبف     متری نوارسانتی

در  نیسبت.  سببو  بافبت  ببا  هبای خباک  مناسبب ببرای   کاشبت  آرایبش  به آرایبش کاشبت معمبول بایبد صبرف شبود. از ایبن رو، ایبن        
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جبا کنبد   صبورت قبرار دادن در کنبار ردیبف کاشبت جاببه      هبای تیبپ را ببه   بردار تا زمان سببز شبدن، نبوار   ی موارد ممکن است بهرهبرخ

هبا تبا انتهبای دورۀ رشبد در وسب  پشبته بباقی نگبه داشبته شبوند. در ایبن شبرای  هزینبۀ کبارگری ببرای                و پس از استقرار گیاه، نبوار 

 های بزر  اجرا ناشدنی است. در زمینتیپ بسیار باال و  جایی نوارجابه

 

 یمترسانتی 021کاشت دو ردیف روی پشته  -د

هببای بببه متببری بببه دو خبب  روی پشببتهسببانتی 75هببای هببای بببه فاصببلهدر ایببن آرایببش، الگببوی کاشببت از یببو خبب  روی پشببته 

هببای نشبان داده شببده اسببت، فاصبلۀ ردیببف   27طبور کببه در شببکل  (. همببان27کند)شببکلمبی  متببری تنییببرسبانتی  021 هببایفاصبله 

 81جببوار هبای هببم متببر و فاصبلۀ دو خبب  کاشببت از یکبدیگر در حدفاصببل ببین پشببته   سبانتی  01کاشبت از یکببدیگر روی یبو پشببته   

متبر و یبو ردیبف    سبانتی  75 هبای پشبته  متر اسبت. از ایبن رو تبراکم بوتبه در واحبد سبطح نسببت ببه حالبت مرسبوم )فاصبله           سانتی

 کاشت روی هر پشته( افزایش خواهد یافت. 

 

 
 (2120، 0)وانگ و همکاران  ای تیپرهقطپوش در شرایط آبیاری الگوی کاشت ذرت و استفاده از خاک -27شکل 

 

هبای  مناسبب ببرای ماشبین   ( head)این شیوه در ایبران مرسبوم نیسبت، امبا در صبورت نیباز ببه افبزایش تبراکم بوتبه، ببا وجبود هبد              

 توان با توسعه این روش عملکرد محصول و کارایی مصرف آب را افزایش داد.  کاشت، داشت و برداشت می

 

 مترسانتی 75های نوار تیپ کاشت در زمین مسطح با فاصله -ه

تیبپ   متبر اسبت و نبوار   سبانتی  75هبای کاشبت روی زمبین مسبطح     و فاصبله ببین ردیبف   شبوند  مبی در این حالت، جوی و پشته حذف 

تبوان ببه جبای یبو     ای باشبد، ببرای افبزایش تبراکم بوتبه در هکتبار مبی       گیرد. اگر هبدف تولیبد ذرت علوفبه   در کنار هر ردیف قرار می

متبر ایجباد کبرد. در ایبن شبرای ، فاصبلۀ بباز ببین هبر جفبت ردیبف کاشبت مجباور              انتیس 25تا  21ردیف، دو ردیف کاشت به فاصله 

هببای جفتببی )در متببری از ردیببفسببانتی 5/02تببا  01یابببد و نوارهببای تیببپ نیببز در فاصببلۀ  متببر کبباهش مببیسببانتی 55تببا  51بببه 

                                                
1 - Wang et al. 
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هبای  ادن نبوار تیبپ ببین ریشبه    (. یکبی از معایبب ایبن آرایبش کاشبت گیبر افتب       28گیبرد )شبکل   های جفتی( قبرار مبی  حدفاصل ردیف

 هوایی و غیریکنواختی توزیع آب کاربردی در سطح مزرعه است.   

 

 
 ای بر روی زمین مسطح در منطقه سمنانکشت دو ردیفه ذرت علوفه-28شکل

 

   متر 5/0های نوار تیپ کاشت در زمین مسطح با فاصله -و

هبای  متبر اسبت و نبوار   سبانتی  75هبای کاشبت روی زمبین مسبطح     شبود و فاصبلۀ ببین ردیبف    در این آرایش، جوی و پشته حذف مبی 

گیرنببد. در ایببن شببرای ، از یببو نببوار تیببپ بببرای آبیبباری دو خبب  کاشببت اسببتفاده  متببری از یکببدیگر قببرار مببی 5/0تیببپ بببه فاصببله 

جبا  گیبرد و در نوببت آبیباری بعبد جاببه     ری، نبوار تیبپ در کنبار یبو خب  قبرار مبی       گردد. در ابتدای فصل کشت در هر نوبت از آبیبا می

صبورت  (. ایبن عمبل تبا قببل از کامبل شبده پوشبش گیباهی در سبطح مزرعبه ببه           29شود )شبکل  و در کنار ردیف مجاور قرار داده می

کامبل شبدن پوشبش گیباهی،      شبود و هبدف اصبلی از آن، کباهش هزینبه نبوار تیبپ در واحبد سبطح اسبت. پبس از           متناوب تکرار می

شبود و تبا آخبر فصبل زراعبی هبر دو ردیبف گیباه ببا یبو خب             صورت دانمبی قبرار داده مبی   نوار تیپ در حدفاصل دو ردیف مجاور به

هبای ببا   هبای اول تبا سببز شبدن ببذر، ببه ویبژه در خباک        شود. افزایش قابل توجبه حجبم آب کباربردی در آبیباری    نوار تیپ آبیاری می

 جایی نوارهای تیپ از معایب این آرایش کاشت است.  وس ، و نیاز به نیروی کارگری زیاد برای جابهبافت سبو تا مت

گیرنببد ولببی در صببورت  ابببت تببا آخببر فصببل کشببت روی زمببین قببرار مببیمتببری بببه 5/0در حالببت دیگببر، نوارهببای تیببپ در فاصببلۀ 

 31ایبن شبرای  فاصبلۀ داخلبی ببین یبو جفبت ردیبف          شبود. در متبر یبو ردیبف کاشبته مبی     سانتی 05طرفین هر نوار تیپ به فاصلۀ 

ای اسبت و طبول نبوار    متبر اسبت. ایبن شبیوه مناسبب ببرای ذرت علوفبه       سبانتی  021هبای جفتبی   متر و فاصبلۀ خبارجی ردیبف   سانتی

درصبد کمتبر از حالبت مرسبوم خواهبد شبد. اسبتفاده از         51تبا   31کاررفتبه در واحبد سبطح نصبف و حجبم آب کباربردی نیبز        تیپ ببه 

دهبد کبه ببا تنییبر تبراکم و آرایبش       ببرداران منباطق مختلبف رایبج اسبت و مطالعبات نشبان مبی        هبا در ببین برخبی از بهبره    شیوه این

 (.00وری آب را افزایش داد )جدول توان تا حد زیادی عملکرد و بهرهکاشت دو ردیف روی پشته می
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 هزینۀ اولیه خرید تیپقرارگیری متناوب نوار تیپ کنار خطوط کاشت برای کاهش  -29شکل

 

 توسعه ارقام پر محصول ذرت -05-0

ای نقببش اساسببی دارد، صببورت غیرمسببتقیم در توجیببه اقتصببادی اسببتفاده از نببوار تیببپ بببرای آبیبباری قطببره یکببی از عببواملی کببه بببه

  بببدون اسببتفاده از هیبریببدهای پببر محصببول توصببیه شببده از طببرف موسسببه تحقیقببات اصببالد و تهیببه نهببال و بببذر بببرای شببرای   

محببدودیت آب اسببت. ارقببام پببر محصببول ممکببن اسببت نسبببت بببه تببنش آبببی حساسببیت بیشببتری نشببان دهنببد، امببا بببا اسببتفاده از  

ای تیببپ آیبد و درنتیجبه اسبتفاده از آبیباری قطبره     دسبت مبی  ای تیبپ و تبأمین رطوببت موردنیباز، عملکبرد بیشبتری ببه       آبیباری قطبره  

 توجیه اقتصادی خواهد داشت.  

 

 رگیری ارقام زودرس و یا متحمل به خشکی ذرتکابه -05-5

 را تطببابق حببداکثر موجببود آب کمیببت و کیفیببت اقلیمببی، شببرای  بببا کببه هیبریببدهایی و رسزودرس یببا میببان هیبریببدهای انتخبباب

 رشبد  دورۀ در کباهش آب کباربردی مبؤ ر اسبت. طبول      کننبد  تولیبد  بیشبتری  محصبول  مصبرفی  آب واحبد  هبر  ازای به و باشند داشته

اسببت و ایببن تفبباوت در دورۀ رشببد در کبباهش یببا      روز 85-011 زودرس و روز 010-031 رسمیببان روز، 030-003 دیببررس ذرت

 رایبج  کشباورزان  ببین  کبه  710 افزایش میبزان آب کباربردی در سراسبر دورۀ رشبد نقبش مهمبی خواهبد داشبت. ببرای مثبال هیبریبد           

 و زودرس ارقبام  تولیبد  و معرفبی  شبرای ،  ایبن  در. شبود محسبوب مبی  رس دارد و از ارقبام میبان   را کشبت  زیبر  سبطح  بیشبترین  اسبت، 

 001)دهقببان( و سببینگل کببراس  011)فجببر(، سببینگل کببراس  261)کوشببا(، سببینگل کببراس  210سببینگل کببراس  ماننببد رسمیببان

برد آب، ارقبام  دارنبد امبا ببه لحباظ کبار      دیبررس  ارقبام  ببه  نسببت  کمتبری  عملکبرد  زودرس ارقبام  گرچه. نیاز آبی کمتری دارند )طاها(

 611 حبدود  آبیباری  هبر نوببت   در ببا توجبه ببه اینکبه    . کننبد دریافبت مبی   کمتبر  آبیباری  نوببت  0 تا 3 دیررس، ارقام به زودرس، نسبت

در هکتببار  مترمکعببب هببزار 3 تببا 2شببود، بنببابراین مقببدار کبباربرد آب در ارقببام زودرس مببی در هکتببار مصببرف آب مترمکعببب 711 تببا

 (. 0396 ماهرخ،) خواهد بودکمتر از ارقام دیررس 
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 ای در ذرتمدیریت کودآبیاری قطره -05-1

ببیش از مقبدار توصبیه شبده و ببا کبارایی        را ببرداران کبود  رو بهبره هبای کبودی ببر مبنبای آبیباری سبطحی اسبت. ازایبن        غالب توصیه

تیببپ ذرت ببباالتر از کببارایی  ایدهنببد. کببارایی مصببرف کببود در روش آبیبباری قطببره تببری در اختیببار گیبباه قببرار مببی مصببرف پببایین

تبوان کودهبای محلبول را متناسبب ببا      ای تیبپ مبی  مصرف کود در روش آبیباری سبطحی اسبت. در صبورت اسبتفاده از آبیباری قطبره       

تبوان مقبدار   نوع بافت خباک و مراحبل رشبد گیباه تقسبی  کبرد و همبراه ببا آب آبیباری در اختیبار گیباه قبرار داد. ببا ایبن شبکل مبی                

ای تیببپ بببا تقسبببی    (. در روش آبیبباری قطببره  0385، درصببد کبباهش داد )کریمبببی و همکبباران    21اقل مصببرف کببود را حببد   

ای، متناسبب ببا بافبت خباک، نیباز و مقبدار جببذب گیباه، از تجمبع نیتبروژن اضبافی در پروفیبل خباک و از تلفبات آبشببویی              چندمرحلبه 

 رشببد مرحلببۀ زمینببه تببأ یر مصببرف بهینببه کودهببا در (. نکتببۀ مهببم دیگببر در ایببن0397شببود )آزاد و همکبباران،نیتببرات جلببوگیری مببی

تبر روی سبطح   انبدازی سبریع  سبو موجبب جبذب بیشبتر پرتوهبای خورشبیدی و از سبوی دیگبر ببا سبایه          که از یبو  است گیاه رویشی

ای عبالوه ببر کباهش    (. ببا ایبن توصبیف، کودآبیباری قطبره     0373شبود )هاشبمی دزفبولی،    خاک از مقدار تبخیبر سبطحی کاسبته مبی    

 کود و تلفات ناشی از آبشویی آن، به طور غیر مستقیم در کاهش تبخیر از سطح خاک نیز مؤ ر خواهد بود.مصرف 

 

 ای تیپ ذرت در تناوب با محصوالت زراعیآبیاری قطره -05-7

ای تیبپ ذرت، ببدون درنظرگبرفتن دیگبر محصبوالت کشباورزی در مزرعبه و نبوع تنباوبی کبه در           هبای آبیباری قطبره   بررسبی چبالش  

مجموعببه کشبباورزی منطقببه در نظببر  ای تیببپ را بایببد درشببود، نادرسببت اسببت. یعنببی اینکببه توسببعه آبیبباری قطببرهش گرفتببه مببیپببی

هببای فیزیکببی خبباک در افببزایش تولیببد و گرفببت. رعایببت اصببول تنبباوب و مبتنببی بببر شببرای  خشکسببالی عببالوه بببر بهبببود ویژگببی 

اسبوان در مصبر، باعبف شبد تبا       احبدا  سبد ببزر     از پبس  غبالت  انبم و د وری آب مؤ ر اسبت. ببرای مثبال ،کشباورزی متبراکم     بهره

 کاهش یابد.  های خاکمیکرو ارگانیزم فعالیت های درۀ نیل و دلتا کم شود وزمین نیتروژن و آلی به تدریج مواد

 

 قدیم مصر اراضیاصالح تناوب در  -05جدول

 سال سوم سال دوم سال اول

 گندم/پنبه
 چنندرقند/باقال

 ای بلبلی علوفهچشمذرت/لوبیا 

 شبدر

 ذرت/سویا

 شبدر

 ذرت/سویا
 گندم/پنبه

 چنندرقند/باقال

 ایبلبلی علوفهذرت/لوبیا چشم

 چنندرقند/ باقال

 ایبلبلی علوفهذرت/ لوبیا چشم

 شبدر

 ذرت/سویا
 گندم/پنبه

 

رو، ببر اسباس   شبد. ازایبن   گیباه  محبدودۀ ریشبه   در منبذی  مبواد  و کباهش  آب نگهبداری  در کباهش توانبایی خباک    ببه  این امر منجبر 

در تنبباوب توصببیه شببده بببرای منطقببۀ مببذکور، کلیببۀ گیاهببان روی پشببته کاشببته شببدند و بخشببی از تنبباوب در فصببل      05جببدول 

هبای کشباورزی   وری منبابع آب و زمبین و نهباده   تابستان به کشبت مخلبوط ذرت و سبویا اختصبا  داده شبد تبا از ایبن طریبق بهبره         
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متأسببفانه در ایببران تحقیقببی وری آب افببزایش بهببره(. درزمینببۀ تنبباوب گیاهببان زراعببی و ا ببر آن بببر  1521، 0افببزایش یابببد )زهببری

ای تیبپ ا بر مثبتبی    رسبد ببا اجبرای تنباوب درسبت، اسبتفاده از آبیباری قطبره        صورت سیستماتیو صورت نگرفته است. به نظبر مبی  به

 باشد. وری آب و همچنین حاصلخیزی خاک داشته در افزایش محصول و بهره

 

 ای تیپ و کشاورزی حفاظتی آبیاری قطره -05-8

ورزی حفبباظتی ورزی مرسببوم باعبف شببده تببا در دنیببا بببه کشباورزی حفبباظتی، کببه در ر س آن خبباک  مشبکالت ناشببی از روش خبباک 

است، توجه جدی بشود. کشاورزی حفاظتی ببر سبه اصبل مهبم اسبتوار اسبت: حفب  بقایبای کشبت قببل، کباهش یبا حبذف عملیبات               

شببده، افببزون بببر کبباهش چشببمگیر گانببۀ گفتببه(. بببا رعایببت اصببول سببه31هببای اقتصببادی )شببکلورزی، و اسببتفاده از تنبباوبخبباک

یاببد، تبخیبر از سبطح    یاببد، رونبد فرسبایش خباک کباهش مبی      تبدریج افبزایش مبی   شبود و ببه  مبی مصرف انرژی، مادۀ آلی خاک حف 

. اسبتفاده از  (0397 زاده، اشبرفی  و خرمیبان )و کبود افبزایش خواهبد یافبت     کنبد و متقبابال  رانبدمان کباربرد آب     خاک کباهش پیبدا مبی   

هبا از جملبه اسبتان    شبود، امبا در برخبی اسبتان    روش در منطقبۀ شبمال خوزسبتان موجبب حبذف آب مرببوط ببه تهیبۀ زمبین مبی           این

 (.  0011فارس ممکن است در کاهش دو تا سه نوبت آبیاری مؤ ر باشد )افشار و همکاران،

 

  
 های تیپ در استان خوزستانکاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم و تأمین آب موردنیاز با نوار -31شکل

 

ورزی، مبازاد بقایبای مزرعبه پبس از برداشبت محصبول قببل )کبه در خوزسبتان معمبوال            در کاشبت مسبتقیم ذرت ببه روش ببی خباک     

 31ای ببه طبول تقریببی    مانبد بقایبای ایسبتاده   آنچبه بباقی مبی   شبود.  بنبدی و از زمبین خبار  مبی    گندم است( ببا دسبتگاه بیلبر بسبته    

پوشببانند و ذرت بایببد روی آنهببا کشببت شببود. ایببن بقایببای سببرپا بایببد از خطببر   متببر هسببتند کببه تمببام سببطح مزرعببه را مببی سببانتی

ات مزرعبه آنهبا   رویبه تراکتورهبا و ادو  سوزی، چبرای دام، تبردد دام سبنگین، نشبت آب از مبزارع تحبت آبیباری مجباور، تبردد ببی          آتش

و عوامبل مشبابه در امبان مانتبد تببا بسبتری مناسبب ببرای کشببت ذرت فبراهم شبود. نکتبۀ مهبم آن اسببت کبه محصبول قببل )مببثال                

متبر هنگبام کاشبت اسبتفاده کبرده اسبت، در ایبن صبورت پبس از          سبانتی  75گندم( باید با خطی کباری کشبت شبده باشبد کبه فبارو       

ورزی ذرت ایجبباد خبباکمتببر بببرای آغبباز کاشببت بببیسببانتی 75هببای پشببته اصببلهبرداشببت محصببول قبببل یببو بسببتر مناسببب بببا ف

                                                
1 - Zohry 
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کبه هنگبام حرکبت در زمبین     طبوری کار کاشت مستقیم مجهبز ببه دو سبری مخبزن مجبزا ببرای کبود و ببذر اسبت، ببه          شود. ردیفمی

دهبد و از  قبرار مبی  زمبان در دو عمبق مختلبف خباک     طبور مجبزا امبا هبم    در یبو مرحلبه عببور روی سبطح خباک، کبود و ببذر را ببه        

هبای رایبج مراحبل نصبب     هبا قبرار داد و ماننبد شبیوه    هبای تیبپ را روی سبطح پشبته    تبوان نبوار  شود. پس از کاشت میزمین خار  می

 سیستم را طی کرد.  

هبای کاشبت مسبتقیم در    هبای تیبپ تحبت تبأ یر بقایبا آسبیب نبیننبد. یکبی از ویژگبی         باید دقت شود کبه در مرحلبه کارگبذاری، لولبه    

متبر( قبرار داده شبوند    سبانتی  05تبا   01هبای تیبپ در عمبق مناسبب )حبدود      رو اگبر نبوار  ورز اسبت، ازایبن  های خاکایا حذف ماشینبق

هبای تیبپ ببه شبدت کباهش      هبای خریبد نبوار   هبای تیبپ اسبتفاده کبرد، در نتیجبه هزینبه      توان برای چنبد فصبل کاشبت از لولبه    می

 لیۀ مناطق توجیه اقتصادی خواهد داشت. ای در کیابد و استفاده از سامانۀ قطرهمی

 

 ای و کشت نشایی ذرتآبیاری قطره-05-9

شببود و پببس از دو تببا سببه برگببه شببدن، بببا   صببورت انبببوه کاشببته مببی ای بببهذرت در محببی  گلخانببه ابتببدا بببذر روش، ایببن در

در مشببهد بببرای  ذرت ایهفتببهسببه نشببای از (. اسببتفاده30شببوند )شببکل هببای نشبباکار در مزرعببه اصببلی نشبباکاری مببی ماشببین

 و آبببادیشببده اسببت )غیببا   توصببیه ببباالتر عملکببرد دلیببل بببه بببذر، مسببتقیم کشببت بببه نسبببت خببرداد اواسبب  کاشببت در

 خراسببان اسببتان در شببیرین، فببوق ذرت بببذری کشببت روش بببا روزه 31 و 21 هبباینشببا کشببت مقایسببۀ. (0393همکبباران،

 روزه 21 روزه و نشبایی  31 ببذری، نشبایی   کشبت  حالبت  در آببی گیباه،   نیباز  کبل  تبأمین  حالبت  آن در عملکبرد  نشبان داد  رضوی،

 و 0155 ، 0253 ترتیببب بببه تیببپ ایقطببره روش بببه آنهببا کبباربردی آب حجببم و هکتببار در تببن 7/0 و 0/5 ،3/3 ترتیببب بببه

  (.0395 ذوالفقاران،)است  بوده هکتار در مترمکعب 0153

 

 
 نشای ذرتماشین نشاکار در حال کاشت  -30شکل

 

چنبین  است کبه کشبت نشبایی بهباره نسببت ببه کشبت ببذری عملکبرد بباالتری دارد امبا در کشبت تابسبتانه ایبن              مطالعات نشان داده

ذرت اسبت و همبین امبر موجبب      رشبد کاشبت نشبایی    ببیش از سبرعت   ببذری  کاشبت  رشبد  سبرعت  تابسبتانه  کشبت  نیست. زیبرا در 
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 روش دو مقایسببۀ. نداشببته باشببد وجببود تابسببتانه کشببت در بببذری و نشببایی تکشبب وری آببهببره در داریمعنببی اخببتالف شببده تببا

 بیشببترین کببه اسببتداده نشببان بختیبباری چهارمحببال منطقببۀ در کوچببو آزمایشببی هببایکببرت در ذرت بببذری و نشببایی کاشببت

 از جلببوتر رشببدی مراحببل انببدکی ذرت نشببایی کشببت در. آیببدمببی بببه دسبت  نشببایی کشببت از بببالل و خشببو و تببر علوفببه عملکبرد 

 فصبل  شبروع  از پبیش  بنبابراین  و اسبت  بیشبتر  ببذری،  کشبت  ببه  نسببت  رشبد،  دورۀ طبول  نبوعی ببه  و افتبد مبی  اتفباق  ببذری  کشت

 (. 0397 نوربخشان، و نافچی محمدیعلی) افتدمی اتفاق بالل تشکیل و آذین نر ذرت )تاسل(گل ظهور سرما،

 تببنش آمببدن وارد از جلببوگیری باهببدف نشببا در زمببین نشبباندن از پببس سببریع آبیبباری لببزوم ذرت، نشببایی کشببت مشببکالت از یکببی

 فاصبله  ایبن  در اسبت.  روز یبو  آن آبیباری  تبا  نشبا  کاشبت  ببین  فاصبله  شببکه،  زیبر  هبای زمبین  در رایبج  حالبت  در. است گیاه به آبی

 شبدیدی  آببی  تبنش  اسبت  ممکبن  خوزسبتان،  اسبتان  ماننبد  منباطق  برخبی  در هبوا  دمبای بباالی   و خباک  خشبکی  به توجه با و زمانی

 بنبابراین . شبود مبی  کشبت  هکتبار  چنبد  از بباالتر  وسبعت  ببا  قطعبات  معمبوال  در  ایعلوفبه  یبا  ایدانبه  ذرت طرفبی،  از. شود وارد نشا به

. ببود  نخواهبد  پبذیر امکبان  زمبان هبم  صبورت ببه  قطعبه  تمبام  آبیباری  کنبد،  کشبت  هکتبار  3 تبا  2 روزی نشباکار  دستگاه باشد قرار اگر

 توجیبه  آب، مصبرف  کباهش  امکبان  رغبم ببه  گبرم،  منباطق  در تابسبتانه  ایعلوفبه  یبا  ایدانبه  ذرت نشبایی  کاشبت  اسبت  مسبلم  آنچبه 

 و تولیببد هببایهزینببه نیببز داشببته باشببد ماننببد: مشببکالت دیگببریذرت ممکببن اسببت  نشببایی کشببت. نببدارد کببافی اقتصببادی و فنببی

 دسبتگاه  کبم  سبرعت  نشباکار،  اپراتبوری  عملیبات  اجبرای  ببرای  مباهر  کبارگیری نیبروی کبارگری   زمبین اصبلی، لبزوم ببه     به نشا انتقال

اصبلی. ببا پیشبرفت فنرباوری، ایبن مشبکالت مرتفبع خواهبد          زمبین  ببه  خزانبه  از انتقبال  زمبان  در نشباها  شبوک ببه   شدن وارد نشاکار،

 سببطح، واحبد  در کبود  و ببذر  هبای نهباده  از اسبتفاده  هببایی نیبز دارد. بهببود  کشبت نشبایی ذرت ببا وجبود ایبن مشبکالت مزیبت       . شبد 

زنبی ببذر   آب تبا جوانبه  حبذف حجبم آب آبیباری در مرحلبۀ خباک      تولیبد،  هبای هزینبه  کباهش  نتیجبه  در و مزرعبه  در رشد دورۀ کاهش

 مببؤ رتر کنتببرل مطلببوب، تببراکم بببه رسببیدن کببارایی مصببرف آب، متببر اسببت، و در نهایببت افببزایشمیلببی 251تببا  211کببه حببداقل 

  ها هستند.  هرز از جمله این مزیت هایعلف و گیاهی هایبیماری آفات،

 

 آبیاری پالسی -05-01

تبأمین   زمبان  تبا  چرخبه  ایبن  کبه  اسبتراحت  کوتباه  دوره یبو  آن ادامبۀ  در و آبیباری  کوتباه  دوره یبو  از اسبت  عببارت  0پالسی آبیاری 

صبورت پالسبی ایبن امکبان را فبراهم      ای ببه اسبتفاده از آبیباری قطبره    .(2110و همکباران،   2شبود )اریبو  گیباه تکبرار مبی    موردنیاز آب

هبای سببنگین ببه حببداقل ممکبن کبباهش یاببد و میببزان خببیس     هببای سببو، و روانبباب در خبباک آورد کببه نفبوذ عمقببی در خباک  مبی 

أ یر بسبزایی در  آب تب تیپ متناسبب ببا الگبوی رشبد ریشبه باشبد. اسبتفاده از روش آبیباری پالسبی در مرحلبۀ خباک            شدگی اطراف نوار

آب دارد. در شببرایطی کببه منببابع آب محببدود اسببت، اسببتفاده از   کبباربرد و کبباهش مببدت زمببان آبیبباری، افببزایش یکنببواختی توزیببع  

آورد کببه بتببوان در یببو روز واحببدهای بیشببتری از مزرعببه را آبیبباری کببرد. مطالعببات روش آبیبباری پالسببی ایببن امکببان را فببراهم مببی

ای بببا برنامببۀ کبباربرد عمببق آب آبیبباری در چهببار پببالس، در شببرای  اده از ایببن روش در ذرت علوفببهدهببد کببه اسببتفاولیببه نشببان مببی

 (.     0399شود )محمدی و همکاران، درصد می 07وری آب به میزان اقلیمی کر  موجب افزایش بهره

 

                                                
1 - Pulsed Irrigation 
2 - Eric 
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 ایآبیاری قطرهکم -05-00

ویببژه در منبباطقی بببا محببدودیت منببابع آب، پیشببنهاد  آب، بببهوری کببه بببرای افببزایش بهببرهنتببایج مطالعببات مؤیببد ایببن نکتببه اسببت  

هبای مهبم اسبتفاده از روش آبیبباری    یکبی از ویژگبی  . (0،2101آبیباری ببرای کاشبت ذرت اسببتفاده گبردد )زوارت    شبود از روش کبم  مبی 

 عببهمزر کببل در یکنواخببت تقریبببا  صببورتای در کشببت گیاهببان زراعببی، تببأمین کببل یببا بخشببی از نیبباز آبببی گیبباه بببه      قطببره

 آب دریافبت  ببا  شبود مبی  داده اجبازه  گیباه  ببه  آگاهانبه  طبور  ببه  آب کمببود  شبرای   در کبه  مبدیریتی  اسبت  ایشبیوه  آبیباری کبم .است

وری آب افبزایش خواهبد   رغبم کباهش عملکبرد، مقبدار بهبره     آبیباری مالیبم، ببه   دهبد. ببا اعمبال کبم     کباهش  را خبود  محصول کمتر،

 و آن بببا مقابلببه بببرای نببوعی بببه درصببد آب کبباربردی نبباچیز اسببت و گیبباه 81تببا  75(. کبباهش عملکببرد در تببأمین 32یافببت )شببکل 

وری آب ببا  اسبت. در ایبن شبرای ، مقبدار بهبره      خباک  پروفیبل  از آب جبذب  بیشبتر ببرای   دوانبی  ریشبه  خود مجبور ببه  آبی نیاز تأمین

 ا بر  انبد ولبی در  محبدودیت جبدی منبابع آب مواجبه    یاببد. بنبابراین، منباطقی کبه ببا      داری افبزایش مبی  آبیاری به میزان معنیاعمال کم

جبای آیبش گذاشبتن زمبین     تبوان ببه  باشبد، مبی   داشبته  وجبود  خباک  پروفیبل  مناسببی در  رطبوبتی  ذخیره زمستانه پاییزی و هایبارش

راعبی،  ز زمبین  از ببرداری بهبره  نبوع  ایبن  دسبت آورد. در آبیباری اقبدام ببه کشبت کبرده و سبود الزم را ببه       با رعایت کامل اصبول کبم  

 پروفیبل  پبایین  هبای الیبه  ببه  آب عمقبی  نفبوذ  فقبدان  و رطوببت  از حبداکثر  اسبتفادۀ  ببه  توجبه  ببا  کبه  داشبت  توجبه  نکته این به باید

 ایببن خبباک، در منببابع از اسببتفاده پایببداری بببرای از ایببن رو. داشببت خواهببد وجببود درازمببدت در هببازمببین شببدن شببور امکببان خبباک،

 بار در سال خاک را شست. حداقل یو پروفیل سطحی تقریبا  هایالیه در یافته تجمع نمو انتقال باید برای استراتژی

 

 
 وضعیت ظاهری ذرت در کم آبیاری )سمت راست( و آبیاری کامل )سمت چپ( -32شکل

 

 ذرت مزارع در تیپ ایقطره آبیاری سازی هوشمند -05-02

 آنکببهحببال. ندارنببد آبیبباری سببامانۀ هوشببمند  یببا رطوبببت پببایش ابببزار تیببپ ایقطببره آبیبباری بببه مجهببز ذرت  مببزارع بیشببتر 

 ایبن  هبای از مزیبت  اسبت و  تبر سبطحی ببه مراتبب سباده     و ببارانی  آبیباری  هبای سبامانه  دیگر به نسبت ایقطره آبیاری سازیهوشمند

                                                
1 Zwart 
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راحتبی بتبوان از راهکارهبای دیگبر آبیباری ماننبد       شبود ببه  ای تیبپ موجبب مبی   سبازی آبیباری قطبره   هوشبمند  .شودمی محسوب روش

 وری آب مهیا کرد.گرفت و شرای  را برای افزایش بیشتر بهرهآبیاری و آبیاری پالسی به خوبی بهرهکم

 

 قرارگیری نوارهای تیپ در عمق کم -05-03

زمبان ببا کاشبت ببذر ببا اسبتفاده از دسبتگاه        متبر( و هبم  سبانتی  5هبای تیبپ در عمبق انبدکی از سبطح زمبین )حبداکثر        قرارگیری نوار

جبایی نوارهبای تیبپ ببر ا بر هجبوم پرنبدگان یبا وزش بباد جلبوگیری شبود. ضبمن آنکبه              شبود تبا از جاببه   تیپ پهن کن موجبب مبی  

 راحتی از زیر خاک بیرون آورده شوند. ها بهشود تا در انتهای فصل نوارهای تیپ در عمق کم موجب میقرارگیری نوار

 

 های تیپ با کیفیت از تولید به مصرف تأمین نوار -05-00

رسببد اگببر هببای تیببپ  بببا کیفیببت مرغببوب اسببت. بببه نظببر مببیای، تببأمین نببوارتببوجهی از هزینببۀ سببامانۀ آبیبباری قطببرهبخببش قابببل

هبای  هبای توزیبع کبود و سبم ایجباد کننبد، بتبوان نبوار        هبای تیبپ را در کنبار سبایر تعباونی     ای توزیبع نبوار  هب کشاورزان بتوانند تعاونی

 کرد.   های معتبر خریداریو از شرکت کمتر هزینۀ صرف مرغوب تیپ را با

 

 های تیپآوری نواراستفاده از ماشین برای توزیع و جمع -05-05

هبای تیبپ توسب  کبارگر اسبت      کبردن نبوار  های تیبپ در آبیباری گیاهبان ردیفبی مرببوط ببه پهبن       نوارهای استفاده از بخشی از هزینه

هبای اولیبه پهبن کبردن     تبوان هزینبه  (. ببا مجهبز شبدن ببه امکانبات فنبی، تبا حبد زیبادی مبی          33که زمان بربودن نیز هست )شبکل 

 های تیپ را کاهش داد.نوار

 

 
 هاهای تیپ روی پشتهنوارن استفاده از ماشین برای پهن کرد -33شکل

 آموزش و ترویج -05-01

ای تیبپ و بازدیبد از مزارعبی ببا ایبن نبوع بهبره ببرداری، تمایبل کشباورزان           برداری و نگهداری نادرسبت از سبامانۀ آبیباری قطبره    بهره

هببای در نظببر گرفتببه شببده اسببت. آشببنایی انببدک روش از بببین مببی بببرد کببه نتیجببۀ آن محقببق نشببدن هببدفرا بببه اسببتفاده از ایببن 
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ریببزی نامناسببب در دوره رشببد از موانببع اصببلی افببزایش  سببامانه و مببدیریت و برنامببه بببرداران بببا نحببوۀ سببرویس و نگهببداری بهببره

رغبم  انبد، اغلبب تخصبر زراعبت دارنبد و ببه      شبود. بسبیاری از کارشناسبان پهنبه کبه ببا کشباورزان در ارتبباط        وری محسوب میبهره

، توانبایی رفبع مشبکالت فنبی سبامانۀ      هبای آبیباری  هبای متنبوع آموزشبی درزمینبۀ سبامانه     وجود نشبریات متنبوع و برگبزاری کبالس    

هببا را ندارنببد. بببا ایببن همببه، اسببتمرار در توانمندسببازی مروجببان از یببو طببرف و برگببزاری   ای تیببپ یببا دیگببر سببامانهآبیبباری قطببره

توانببد تببا حببد زیبادی در افببزایش عملکببرد محصببول، کبباربرد  هببای آموزشببی کبباربردی مختصبر و مفیببد بببرای کشبباورزان مبی  کبالس 

 وری آب مؤ ر باشد.در نتیجه افزایش بهرهبهینۀ آب و 

 

 نیازهای پژوهشی تکمیلی -01

نگببری در توسببعه و بهبببود محببدودیت منببابع آب و متعاقببب آن اهمیببت اسببتفادۀ بهینببه و مببؤ ر از آب ورودی بببه مزرعببه، لببزوم آینببده 

طبوری  ای را دوچنبدان کبرده اسبت. همبان    ای یبا علوفبه  ای تیبپ ببرای محصبوالت مختلبف و از جملبه ذرت دانبه      روش آبیاری قطبره 

ای تیبپ ذرت درزمینبۀ الگبوی کاشبت یبو و دو ردیفبه ببا سبطود         طالعبات آبیباری قطبره   که در این نشریه اشباره گردیبد، بیشبترین م   

دهبد. ببا ایبن همبه، ببرای افبزایش       ببرداران را پوشبش مبی   مختلف آب کاربردی است کبه خوشببختانه قسبمتی از نیازهبای فنبی بهبره      

هببای تکمیلببی الزم اسببت کببه پببژوهشهببای تیببپ در زراعببت ذرت وری آب و توجیببه اقتصببادی اسببتفاده از نببوارهرچببه بیشببتر بهببره

 شده است: ها اشاره صورت گیرد که در زیر به برخی از آن

 

 های تیپ   آرایش نوار -الف

 های مختلف خاک.ارزیابی الگوهای کاشت غیرمتعارف با هدف کاهش مقدار نوار تیپ مصرفی در بافت 

 های مختلف خاک. استفاده در بافت ها با هدفچکاناستانداردسازی آرایش نوارهای تیپ و فاصلۀ قطره 

 مدیریت آبیاری با استفاده از ابزارهای پایش رطوبت خاک  -ب

 های پایش رطوبت.های مختلف مدیریت آبیاری با استفاده از ابزارارزیابی و مقایسۀ شیوه 

 های کم آبیاری، آبیاری پالسی و ....کردن روشهوشمند سازی سامانه برای کاربردی 

 ای زیرسطحیقطره آبیاری - 

ای اسببت کببه از نوارهببای ای زیرسببطحی در کشببت گیاهببان زراعببی و ببباغی بببه گونببه در کشببورهای پیشببرفته، روش آبیبباری قطببره

مبیالدی تحقیقبات    81شبود. در ایبن زمینبه، کشبورهایی ماننبد آمریکبا از دهبۀ        تیپ برای چندین سبال در آبیباری مبزارع اسبتفاده مبی     

ر حبال حاضبر در ارتبباط ببا طراحببی سیسبتم و نحبوۀ مبدیریت آبیباری ببرای جلبوگیری از نفبوذ ریشبه بببه             انبد و د خبود را آغباز کبرده   

هبا، کبه سیسبتم آبیباری فقب  نقبش تحویبل        انبد. در مقایسبه ببا سبایر روش    ها توفیقات بسیار زیادی ببه دسبت آورده  چکانداخل قطره

سیسببتم آبیبباری نببدارد، در ایببن روش آبیبباری لولببۀ آبببده و  دهنببدۀ آب بببه خبباک را دارنببد و ریشببۀ گیبباه هببیچ تببأ یری بببر عملکببرد   

هببا جزنببی از مجموعببه خبباک و گیبباه هسببتند. در ایببن شببرای ، رشببد و نمببو ریشببه در خبباک و حرکببت آن بببه  چکببانمشخصببا  قطببره

از شبود. بنبابراین، ببرای رسبیدن ببه جایگباهی کبه بتبوان         طرف گسبیلنده باعبف ببه وجبود آوردن مشبکالتی در سیسبتم آبیباری مبی        

دار بببرای آبیبباری گیاهببان زراعببی و ببباغی طببی سببالیان زیبباد اسببتفاده کببرد، بببه تحقیقببات گسببترده و   چکببانهببای آبببده قطببرهلولببه

هبای ببا بافبت مختلبف و شبرای  آب و هبوایی       ریزی شده با پشبتوانۀ مبالی و مبدت زمبان کبافی ببرای کسبب تجرببه در خباک         برنامه
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ای زیرسبطحی نبامبرده شبده، فقب  قبراردادن      در ایبن دسبتنامه از آن ببه نبام آبیباری قطبره      متفاوت نیاز خواهبد ببود. از ایبن رو آنچبه     

متبر( زیبر خباک ببرای مبدت زمبان کوتباه  یبو یبا حبداکثر دو فصبل            سبانتی  05تبا   01های تیبپ در عمبق بسبیار کبم )حبداکثر      نوار

 زراعی است.        

 بررسی است: قابلهای تیپ برای دو حالت ای زیرسطحی با نوارآبیاری قطره

 ورزی مرسوم و استفاده برای یو یا حداکثر دو فصل کاشت خاک -0

 کشاورزی حفاظتی و استفاده برای چند دوره تناوب زراعی  -2

توانبد زیبر سبطح خباک قبرار      شبود، نبوار تیبپ مبی    نمبی  صبورت مرسبوم تهیبه   با توجه به اینکه در روش کشاورزی حفباظتی زمبین ببه   

هببای مربببوط بببه خریببد، کارگببذاری و   تنبباوب اسببتفاده شببود. در صببورت موفقیببت ایببن روش، هزینببه     گیببرد و بببرای یببو دوره 

یاببد و ببه دلیبل وجبود بقایبا روی سبطح خباک از یبو طبرف          های تیپ با توجه به دوره تنباوب ببه شبدت کباهش مبی     کردن نوارجمع

 یافت. و قرارگیری تیپ در زیر سطح خاک، تلفات تبخیر به حداقل ممکن کاهش خواهد 

ای زیرسبطحی در شبرای  کشباورزی    هبای دیگبری درزمینبۀ بهزراعبی مطبرد اسبت کبه ببا اجبرای آبیباری قطبره           با این همه، پرسبش 

 های زیر اشاره کرد:توان به موضوعها میهای مستندی ارانه داد. از جمله این پرسشتوان پاسکحفاظتی می

  ورزی مرسوم   در مقایسه با شرای  خاکروند تبخیر و تعرق ذرت و تعیین میزان کاهش تبخیر 

 آبیاری ذرت کم 

 های تیپ و نحوۀ رفع آنهاهای گرفتگی روزنهارزیابی چالش 

 ای زیرسطحی     آرایش کاشت و فاصلۀ نوارهای آبیاری قطره 

 

 ای سطحی و زیرسطحیزراعی در آبیاری قطرههای بهمدیریت -د

     ای هبای هبرز در آبیباری قطبره    هبا و علبف  هبای مصبرف آن، وضبعیت آفبات، بیمباری     استانداردسازی حد بهینبه مصبرف کبود و روش

 سطحی و زیرسطحی

 های نشاکار.تحقیق درزمینۀ کشت نشایی و نیز هماهن  شدن مکانیزاسیون برای استفاده از دستگاه 

 

 گیرینتیجه -07

ایببن محصببول اسببت و وری آب ذرت در کشببورهای مهببم تولیدکننببده تببر از بهببرهایببران پببایینوری آب ذرت در در حببال حاضببر بهببره

هببای دهببد کببه بخشببی از آن مببدیون پیشببرفت وری آب در محصببول ذرت نشببان مببی هببای جهببانی درزمینببۀ بهبببود بهببره تجربببه

ای متبأ ر از  ای یبا علوفبه  ای ذرت دانبه ای اسبت. توسبعۀ آبیباری قطبره    هبای مختلبف و از جملبه توسبعۀ آبیباری قطبره      فنراورانه درزمینه

ای، در مقایسببه بببا آبیباری سببطحی، اسببت.  وضبعیت محببدودیت منبابع آب و نسبببت سببود ببه هزینببۀ حاصببل از اجبرای سببامانۀ قطبره     

پبا در برخببی  گبذاری اولیببه بباال ، ممکببن اسبت بببرای کشباورزان خببرده    ای تیبپ ذرت، بببه دلیبل نیبباز ببه سببرمایه   روش آبیباری قطببره 

هبای موجبود در توسبعۀ    تبوان چبالش  انبد مبی  مواجبه  آببی  منبابع  محبدودیت  ببا  کبه  ایران مقدور نباشد اما با شناسبایی منباطقی  مناطق 

کببه طببوریمرتفببع کببرد بببهایببن دسببتنامه  ای ذرت را کببه بیشببتر اقتصببادی اسببت، بببا راهکارهببای فنببی ارانببه شببده در آبیبباری قطببره
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ای تیببپ در زراعببت ذرت آمیببز بببودن اسببتفاده از آبیباری قطببره باشببد. بببرای موفقیبت اسبتفاده از ایببن سببامانه توجیببه اقتصبادی داشببته   

 باید مسانل فنی به خوبی رعایت شود. برخی از این موارد به شرد زیر است:

تبا   71هبای معتببر ببا طبول توصبیه شبده )      میکبرون تولیبد شبده در شبرکت     075های تیبپ پبالک دار ببا ضبخامت     استفاده از نوار -0

هببا در شببود. در ایببن خصببو  فاصببلۀ روزنببه بببار( بببرای کاشببت ذرت توصببیه مببی  8/1تببا  7/1و فشببار کببارکرد مناسببب )متببر(  81

هبای روزنبه   هبای ببا فاصبله   های تیپ باید با بافت خاک مطابقت داشته باشبد تبا همپوشبانی رطوببت اتفباق افتبد )اسبتفاده از تیبپ        نوار

 به ترتیب سبو، متوس  و سنگین(. های با بافتمتر برای خاکسانتی 31و  21، 01

هبای تیبپ در حبین کارگبذاری، در طبول دورۀ رشبد و در       هبای مخصبو  و مراقببت از نبوار    هبای تیبپ ببا ماشبین    کارگذاری نبوار -2

 صورت نیاز تعوی  اتصاالت معیوب.

تراسببیون مناسبببی هببای تیببپ بببرای یببو فصببل کاشببت ذرت نبباچیز اسببت بببه شببرط آنکببه از سببامانه فیل احتمببال گرفتگببی نببوار -3

 استفاده شود و برنامه شستشوی فیلترها در دورۀ رشد به خوبی رعایت شود. 

صبورت  هبای دیگبر کبه ببه    متبر اسبت کبه ببا اسبتفاده از آرایبش کاشبت       سبانتی  75های تیبپ در زراعبت ذرت   فاصلۀ قرارگیری نوار-0

 ید و کارگذاری در واحد سطح را کاهش داد.  توان آن را افزایش و هزینۀ خرمفصل در این نشریه توضیح داده شد، می

ریببزی آبیبباری )دور و مقببدار آب آبیبباری( اسببت کببه معمببوال  ایببن برنامببه در   ای تیببپ در رعایببت برنامببهکارآمببدی آبیبباری قطببره -5

صببورت خودیبباری و بببدون طراحببی هببایی کببه بببهدفترچببه طراحببی بببرای گیاهببان مختلببف و از جملببه ذرت ارانببه شببده اسببت. طببرد 

 های ترویجی دارد.     شود نیاز به آموزشبردار اجرا میبهره توس 

ای سببطحی و زیرسببطحی اسببت و بخببش مهببم   بخشببی از افببزایش عملکببرد ذرت ناشببی از کبباربرد و مببدیریت آبیبباری قطببره    -6

مزرعببه  هببای هببرزهببا و علببفدیگببر مهیببا بببودن شببرای  الزم از جملببه: نببور، دمببا و مببواد منببذی در خبباک، و کنتببرل آفببات، بیمبباری

تبوان عملکبرد را افبزایش داد. در ایبن زمینبه کباربرد درسبت کودهبای مباکرو و          هبای بهزراعبی مبی   است. بنابراین، با اعمبال مبدیریت  

 میکرو نقش اساسی در افزایش عملکرد خواهد داشت.

ای( و در مببواردی و بیلچببهای رود. کولتیواتببور زدن)اسببتفاده از کولتیواتببور تینببههببای مکببانیزه بببه شببمار مببی ذرت یکببی از کشببت -7

برگببی ذرت از عملیببات مکببانیزه رایببج در زراعببت ذرت بببه شببمار   6تببا  0هببای هببرز در مرحلببۀ کبباربرد سببموم بببرای کنتببرل علببف 

تبر از مزارعبی   ای تیبپ، ببه دلیبل کباهش آب کباربردی، تبراکم علبف هبرز پبایین         رود. در مزارع مجهبز ببه سیسبتم آبیباری قطبره     می

ای تیببپ وسببعت کمببی کببه مزرعببه مجهببز بببه سبامانه آبیبباری قطببره طحی روا  دارد. بنببابراین، درصبورتی اسبت کببه روش آبیبباری سبب 

ای )در نقباطی کبه تبراکم علبف هبرز زیباد اسبت( ببرای         صبورت لکبه  پباش پشبتی ببه   تبوان از سبم  هکتار(، مبی  5داشته باشد )کمتر از 

نتبرل علبف هبرز ببدون اسبتفاده از کولتیواتبور و سمپاشبی        کبه سبطح مزرعبه زیباد باشبد، ک     کنترل علف هرز استفاده نمبود. درصبورتی  

هببای تراکتببور روی نببوار تیببپ در مسببیر دور زدن تراکتببور بببا تراکتببور امکببان پببذیر نیسببت. در ایببن حالببت بببه علببت قرارگیببری چببرخ 

 م شوند.  احتمال آسیب دیدگی )بریدگی یا سوراخ شدگی( لوله تیپ وجود دارد که پس از عملیات کولتیواتور بایستی ترمی

آببی یبا تبنش آببی بسبیار حسباس اسبت. بنبابراین ببا توجبه ببه میبزان محبدودیت              دوسبت و در مقاببل کبم   ذرت گیاهی اسبت آب -8

تبوان نبواحی کشبت ذرت را ببه سبه منطقبه کبم آب، متوسب  و پبر آب تقسبیم کبرد و ببرای هبر یبو از ایبن منباطق                 منابع آبی، مبی 

 ای را اعمال کرد:مدیریت جداگانه

در هکتبار و آرایبش کاشبت یبو ردیفبه؛ منباطق ببا منبابع          75111درصبد  نیباز آببی ببا تبراکم بوتبه        75ناطق کم آب، تبأمین  برای م

بوتبه و آرایبش کاشبت دو ردیفبه؛ و ببرای منباطق ببا منبابع آببی غنبی،            75111درصبد نیباز آببی ببا تبراکم      011آبی متوسب ، تبأمین   
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هبا در حبالتی   شبود. ایبن توصبیه   هکتبار و آرایبش کاشبت دو ردیفبه توصبیه مبی       بوتبه در  85111درصد نیاز آببی ببا تبراکم    025تأمین 

 های تولید شامل نور، دما و مواد منذی در خاک برای حصول به حداکثر تولید مهیا باشند.    است که سایر نهاده

درصبد(، بنبابراین    95تبا   81دود هبای آبیباری اسبت )حب    ای بباالتر از سبایر سبامانه   با توجه به اینکه رانبدمان کباربرد آبیباری قطبره     -9

درصبد نیباز آببی ذرت تبأمین شبود، آنگباه نفبوذ عمقبی آب در پروفیبل خباک بسبیار نباچیز             011آبیباری( یبا   درصد نیاز آبی )کم 75اگر 

شبود. ببه ویبژه در منباطقی     خواهد بود. ایبن شبیوۀ مبدیریتی ممکبن اسبت در درازمبدت باعبف تجمبع نمبو در الیبۀ سبطحی خباک             

متبر اسبت. در ایبن شبرای  الزم اسبت پبس از برداشبت محصبول، یبو نوببت           میلبی  251رش سباالنه در آنهبا کمتبر از    که میبزان ببا  

هبای تجمبع یافتبه در الیبۀ سبطحی خباک شسبته و ببه عمبق پروفیبل           آبیاری سنگین در فصل پاییز یا زمسبتان اجبرا شبود تبا نمبو     

 خاک انتقال داده شود.    

شبور در کشباورزی اسبتفاده شبود. آسبتانۀ خسبارت ذرت در       هبای شبور و لبب   ده تبا از آب محدودیت منبابع آب شبیرین باعبف شب     -01

 متبر  ببر  زیمبنس  دسبی  0 هبر  ببرای  ببالل تبازه   عملکبرد  کباهش  دسبی زیمبنس ببر متبر و میبزان      7/0ا ر شوری آب آبیباری حبدود   

ی  اسبتفاده از منبابع آب شبور،    درصبد اسبت. ببا ایبن توصبیف، بهتبرین سبامانۀ آبیباری در شبرا          02 حبدود  آبیباری  آب شبوری  افزایش

صبورت مببداوم  هبای آبیباری، باعبف شببده تبا ببه     ای تیبپ اسبت زیببرا اسبتفاده از ایبن شبیوه، در مقایسبه بببا سبایر روش       آبیباری قطبره  

کبه منبابع محبدود آب    درصبورتی تبری ببرای جبذب آب فبراهم آیبد.      غلظت امالد در محل ریشه پایین بباقی بمانبد و شبرای  مناسبب    

کبار بسبت.   تبوان آبیباری یبو در میبان ببا آب شبور و شبیرین را ببه        یار باشبد ببه جبای کبم آبیباری ببا آب شبیرین مبی        شیرین در اخت

هببای تیببپ را بببه همببراه خواهببد  نببوارعملببی کببردن ایببن راهکببار موجببب افببزایش عملکببرد و افببزایش توجیببه اقتصببادی اسببتفاده از   

 داشت.

کاشببت مسببتقیم ذرت در بقایببای کشببت قبلببی، ماننببد گنببدم، اسببت. در ایببن   هببا، یکببی از راهکارهببای مببؤ ر در کبباهش هزینببه  -00

ببار، وجبود بقایبای کشبت قبلبی موجبب کباهش تبخیبر از سبطح           2ببار ببه    9هبای کشباورزی از   حالت، عالوه بر کاهش تردد ماشبین 

ا در آبیباری سبطحی ببه    ای تیبپ بباالتر خواهبد ببود تب     وری آب و کبارایی مصبرف کبود در آبیباری قطبره     شود. در این حالبت بهبره  می

 های هرز به خوبی کنترل شده باشند.شرط آنکه علف

 

 منابع -08

ای نببواری در منطقببه ای بببه روش قطببره. بررسببی سببطود مختلببف آب و آرایببش کاشببت ذرت دانببه 0388اخببوان،ک.، و شببیری، م.ر. 

 0015/88منان. گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

ای بببا روش آبیبباری تیببپ در منطقببه جیرفببت.   . ا ببر دور آبیبباری بببر عملکببرد ذرت دانببه  0389و افشببارمنش، .ر.  اسببفندیاری،  .

 گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

در  711سببینگل کببراس ای رقببم ذرت دانببهبببر عملکببرد آبیبباری  آب بررسببی ا ببر سببطود مختلببف. 0393اشببرفی، ش. و صببدر قببانن. 

 053 – 060.  . 8. جلد 3ای. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره آبیاری قطره

ای زیرسببطحی، تببراکم بوتببه و آرایببش کاشببت بببر  . بررسببی ا ببرات سببطود مختلببف آبیبباری قطببره  0389اشببرفی، ش. و نجفببی ، ا. 

 . گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  711وری آب ذرت دان ای رقم سینگل کراس بهره
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ذرت بببر کببارایی مصببرف آب    آب سببطود مختلببفتببراکم بوتببه و بررسببی ا ببر . 0393اشببرفی، ش.، صببدر قببانن، د. و  باغببانی،  .  

 053 – 060.  . 6. شماره 28. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 711سینگل کراس ای رقم دانه

آبیبباری، تببراکم بوتببه، و آرایببش کاشببت در روش   . بررسببی ا ببرات مقببادیر مختلببف   0395افراسببیاب، ،.، دلبببری،م. و جعفببری،د.  

آببباد غبرب. تحقیقببات آب و  ای در اسبالم نببواری ببر عملکبرد اجببزاۀ عملکبرد و کبارایی مصببرف آب ذرت دانبه      -ایآبیباری قطبره  

 .730-700.  . 0، شماره07خاک. دوره 

هببای مختلببف کاشببت و آبیبباری. کبباربرد روشسببازی مصببرف آب در تولیببد ذرت بببا بهینببه. 0011افشببار، ا.، زارع،ا. و نجفببی نببژاد، د. 

 . 59380نشر آموزش کشاورزی. شماره  بت 

ای زیرسببطحی و سببطود مختلببف آبیبباری در زراعببت ذرت  . کبباربرد آبیبباری قطببره0386زاده مقببدم،ه. افشببار،ه.، اشببرفی، ش.و حسببن

 .283-293عه پایدار.  . در منطقه مشهد. سمینار علمی طرد ملی آبیاری تحت فشار و توس 711ای رقم کر  دانه

ای نببواری. نشببریه علمببی . بررسببی عملکببرد گیبباه ذرت در روش آبیبباری قطببره 0386آذری،ا.، برومنببد نسببب،م. و بهببزادم. معیببری،م. 

 .80-88 . 2، جلد 31کشاورزی شماره 

سبببازی ر شببببیهد HYDRUS-2D. کببباربرد مبببدل 0397آزاد، ن.، بهمبببنش،  .، رضببباوردی نبببژاد، و.، عباسبببی، ف. و نوابیبببان،م.  

ای. مببدیریت آب و آبیبباری. آبشببویی نیتببرات و جببذب نیتببروژن در کشببت ذرت تحببت سببناریوهای مختلببف کودآبیبباری قطببره   

 .008-030.  . 0. شماره8دوره 

آفبببرینش،ع. اشبببرفی زاده، س.ر.، خرمیبببان،م. رضبببا بیگبببی، م.، زاده دببببا ،  .، ماکنبببالی، آ.، معیبببری، م. و میرزاشببباهی،ک.        

 070کاشببت، داشببت و برداشببت ذرت در اسببتان خوزسببتان. انتشببارات موسسببه آمببوزش و تببرویج کشبباورزی.    .راهنمببای 0011

 صفحه.

زمینببی . بررسببی تولیببد و کببارایی مصببرف آب آبیبباری در محصببوالت زراعببی چنندرقنببد، سببیب     0386باغببانی،  . و خوشبببزم، ر.  

ش نهببایی موسسبه تحقیقببات فنبی و مهندسببی   ای و سببطحی. گبزار هبای آبیبباری قطبره  ای در روشفرنگبی و ذرت علوفببه گوجبه 

 کشاورزی.  

.گببزارش اقتصبباد کشبباورزی. مرکببز ملببی مطالعببات      0399بخشببایش،م.، کشبباورز، ع.، شببریعتمدار،م.د.، فکبباری سببردهایی، ب.     

 راهبردی کشاورزی و آب. 

یرسببطحی بببر عملکببرد و  ای ز. تببأ یر سببطود مختلببف آبیبباری قطببره  0387پوربنببادکوکی، ن.، دادمهببر، ر. اشببرفی، ش. و نجفببی ا.  

هببای آبیبباری و . دومببین همببایش ملببی مببدیریت شبببکه  711ای رقببم جدیببد سببینگل کببراس کببارایی مصببرف آب ذرت دانببه 

 ماه.بهمن 01الی  8زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب. 

ای در جهببت پایببداری  شببور در آبیبباری قطببره  . بررسببی امکببان کبباربرد آب 0393حسببن لببی، م. ابراهیمیببان، د. و پارسببی نببژاد،م.   

 .908-929: 5، شماره 28اراضی. نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(. جلد

وری آب آبیبباری سببه هیبریببد ورزی بببر عملکببرد و بهببرهای و بببی خبباک. ا ببر آبیبباری قطببره0397خرمیببان،م. و اشببرفی زاده، س.ر.  

 .50713موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره  بت  ذرت در شمال استان خوزستان.گزارش نهایی

.ا ببر شببوری آب آبیبباری بببر عملکببرد و صببفات زراعببی سببه هیبریببد ذرت بببا اسببتفاده از آبیبباری    0398سببیما،م. و نببوری ، د. خببوش

 .2109 -2138.  . 8، شماره51ای نواری. تحقیقات آب و خاک ایران. دوره قطره

 صفحه. 78های ممنوعه کشور.. دشت0399منابع آب زیرزمینی، شرکت مدیریت منابع آب ایران. برداری دفتر حفاظت و بهره
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ای . بررسببی بببیالن انببرژی بببه منظببور تبخیببر و تعببرق گیبباه ذرت و اجببرای آن در سیسببتم آبیبباری قطببره   0392دهقببانی سببانیچ، د. 

 00050ره  بت سطحی و زیرسطحی. گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شما

 و نشببایی  کشببت  در آب وریبهببره  مقایسببه  و بررسببی . 0395. د انصبباری،  و. بنایببان،م   ،.خبباوری،س . ا علیببزاده، . ا ذوالفقبباران،

 .509-518. 0 شماره 01 جلد ایران، زهکشی و آبیاری نشریه. آبیاری مختلف هایرژیم در ذرت مستقیم

 و نشببایی کشببت در آب وری¬بهببره مقایسببه و بررسببی. 0395. د انصبباری، و. م بنایببان، س؛ خبباوری، ا؛ علیببزاده، ا؛ ذوالفقبباران،

 .518-509.  ،0 شماره ،01 جلد ایران، زهکشی و آبیاری نشریه. آبیاری مختلف های-رژیم در ذرت مستقیم

 و عملکببرد رویبببر  و مسببتقیم نشببایی کشببت دو روش مقایسببه .0395. س خبباوری، و. ر حقیقببی، صببدرآبادی ع؛.م زاده،رسببول

 تهببران، کشبباورزی، علببوم در کبباربردی هببایپببژوهش المللببیبببین کنفببرانس چهببارمین شببیرین، فببوق ذرت عملکببرد اجببزای

 نیکان. عالی آموزش موسسه

گیببری رطوبببت خبباک در آبیبباری مببزارع ذرت. گببزارش هببای مختلببف انببدازه. مقایسببه فنببی و اقتصببادی روش0390شبباهرخ نیببا، م.ع. 

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.نهایی موسسه 

. تعیببین میببزان آب مصببرفی، رانببدمان آبیبباری و کببارایی مصببرف آب در مببزارع چهببار      0389شبباهرخ نیببا،م.ع.، زارع،ا. و اسببتخر،ا.  

. 0389بهمببن  01و  9شهرسببتان اسببتان فببارس. مجموعببه مقبباالت دومببین کنگببره سراسببری مببدیریت جببامع منببابع آب.       

 ن. ایران.  دانشگاه شهید باهنر. کرما

. بررسببی و مقایسببه میببزان مصببرف آب و عملکببرد تولیببد گیبباه ذرت بببا دو روش آبیبباری   0388..کم .ب. و نانببل،م االسببالمی،شببیک

 ای نواری و آبیاری سنتی. همایش ملی مدیریت بحران آب. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.قطره

ای نبواری و نشبتی در کشبت یبو و     هبای آبیباری قطبره   . تبأ یر سبامانه  0393بخبش،م. انبوری، ک. و احمبدآلی، .    صمد وند،س.، تبا  

ای. نشببریه علببوم فنببون کشبباورزی و منببابع طبیعببی، علببوم آب و خبباک، دو ردیفببه بببر عملکببرد و کببارایی مصببرف آب ذرت دانببه

 .009-003،  .71، شماره 08جلد 

هببای مقایسببه برخببی شبباخر. 0397. م، اکبببری. م، رمیببان. خم ، جلینببی. ن، سببالمتی .م، نخجببوانی مقببدم. ا،ناصببری.، ف، عباسببی

هببای تحقیقببات مهندسببی سببازه .هببای آبیبباری مببدرن و سببنتیای در پایبباب شبببکهمببدیریت مصببرف آب در تولیببد ذرت علوفببه

 . 056-003(:  . 09)73. آبیاری و زهکشی

انتشببارات موسسببه تحقیقببات فنببی و   هببای فنببی در مببدیریت و مهندسببی کشبباورزی ایران)جلببد دوم(.    . تحلیببل0396عباسببی، ن. 

 ک.96-0مهندسی کشاورزی.شماره  بت 

ای در کشببت نشببایی و بببذری و بببرآورد کببارایی  . ارزیببابی عملکببرد ذرت علوفببه0397علیمحمببدی نببافچی، ر. و نوربخشببیان، س.  . 

شببماره  مصببرف آب در سببه سیسببتم تیببپ، بببارانی و سببطحی. گببزارش نهببایی موسسببه تحقیقببات فنببی و مهندسببی کشبباورزی. 

 . 50101 بت 

 عملکببرد و رشبد  هبای شباخر  ببر  نشبباکاری تباریک  ا بر  بررسبی . 0393. البف . ع محمببدآبادی،  و. م حسبینی،  خواجبه  م؛ آببادی، غیبا  

 .005 الی 037 صفحات ،0شماره ،02 دوره ایران، زراعی هایپژوهش نشریه. مشهد منطقه در ذرت علوفه

 سببطود کبباربرد بببا شببیرین ذرت مورفولوژیببو صببفات و عملکببرد ارزیببابی. 0395.م اصببل، صببدقی  و. ه فرجببی، ،. .م فریببدونی،

 .دوم شماره نهم، جلد. زراعی گیاهان تولید نشریه. کشت هایروش و آبیاری مختلف
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. بببرآورد آب مببورد نیبباز گیاهببان عمببده   0376فرشببی، ع.ا، شببریعتی، م.ر.، جبباراللهی، ر.، قببانمی، م.ر.، شببهابی فببر، م. و تببوالیی،م.   

 صفحه. 899زراعی و باغی کشور. جلد اول، گیاهان زراعی.انتشارات نشر اموزش کشاورزی.

. ا ببر کودآبیبباری بببر عملکببرد و کببارایی مصببرف آب در ذرت بببه  0385کریمببی،ا.، همببایی،م.، معببزاردالن، م.، لیاقببت، ع. و رنیسببی ف. 

 .3ای خطی. مجله علوم کشاورزی. سال دوازدهم. شماره روش آبیاری قطره

هبای نشببتی و میکببرو.  ای در کشببت یببو ردیفبه و دو ردیببف تحبت سیسببتم  . بررسببی کبارایی مصببرف آب ذرت دانبه  0388کریمبی،م.  

 گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

هببای بخببش . چببالش0399کشبباورز،ع. فکبباری سببردهایی، ب، بیکببی،ا.، خسببروی، ع.، فارسببی، م.م.، ملکیببان، ر. و نزنببد علببی، ع.    

 صفحه. 00ی کشاورزی و آب.راهبردکشاورزی کشور. مرکز ملی مطالعات 

ای ای در روش آبیبباری قطببره ررسببی عملکببرد و کببارایی مصببرف آب ذرت علوفببه    ب .0390.د دهقببانی، و. س اخببوان، آ. کنعببانی،

 .CEWE01_061 قاله. کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب. مسطحی-سطحی و زیر

ای و تببراکم بوتببه بببر کببارایی . تببأ یر سببطود مختلببف آبیبباری قطببره0380،ا.، اشببرفی، ش. و نجفببی،ا. ، علیببزاده،ن. چلببه کببران کبوهی 

 .09-58: 6شماره  0ای در کشت یو و دو ردیف. مجله پژوهشنامه علوم کشاورزی. جلدمصرف آب ذرت دانه

ای نببواری در تم آبیبباری قطبره . تبأ یر سببطود مختلبف آب آبیبباری ببر کبارایی مصببرف آب ذرت در سیسب     0389کبوهی چلبه کببران، ن.   

 . 737/89گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره  بت  کرمان.

وری آب در ارقببام . بررسببی تنییببرات عملکببرد و بهببره  0399کببوهی چلببه کببران، ن.، دهقببانی سببانیچ، د. نقببوی، ه.، و کنعببانی، ا.     

ای نببواری و شببیاری. نشببریه آبیبباری و زهکشببی  آبیبباری قطببره هببایای تحببت مببدیریت آبیبباری بببا روش مختلببف ذرت دانببه

 . 0639-0609: . 00جلد  5ایران. شماره 

غیببر شببور بببر روی عملکببرد ذرت و -درمیببان بببا آب شببورهببای مختلببف آبیبباری یببو. ا ببر مببدیریت0395کیببانی، ع. ر. و مسبباوات، ا. 

 .0595-0616 . 5ره ، شما31توزیع رطوبت و شوری در نیمرخ خاک. نشریه آب و خاک، جلد

غیببر شببور در عملکببرد و -درمیببان بببا اسببتفاده از آب شببور. بررسببی راهکارهببای مختلببف آبیبباری یببو0390کیببانی، ع.ر. و مسبباوات، ا. 

 .0-01. 0، شماره06ای. تحقیقات آب و خاک ایران، دوره ای در آبیاری قطرهوری آب ذرت دانهبهره

 .0396 مهر 3 ،(ایانا) ایران کشاورزی خبرگزاری. ایران در ذرت کشت ردعملک بهبود راهکار پنج. 0396. ع ماهرخ،

ای بببر . تببأ یر مببدیریت پالسببی در سیسببتم آبیبباری قطببره 0399لطیفببی، س.م.، دهقببانی سببانیچ، د. و همببای،م.   محمببدی،س.، میببر

-3036.  . 02شببماره ، 50ای. تحقیقببات آب و خبباک ایببران. دوره  وری آب ذرت علوفببهعملکببرد، اجببزای عملکببرد و بهببره  

3005. 

هبای نشبتی و میکبرو در کشبت یبو ردیفببه و دو      . بررسبی کبارایی مصبرف آب سیسببتم   0393معیبری، م.، احمبدآلی،  . و کریمبی، م.    

 ای. گزارش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  ردیف ذرت دانه

مطالعببه مببوردی ) ایو کببارایی مصببرف آب ذرت علوفببه  د. ارزیببابی تببأ یر اجببرای خودکارسببازی آبیبباری بببر عملکببر  0387موسببوی. 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.منطقه کر (. پایان

ای در ایببران. مجموعببه مقبباالت موسسببه فنببی و مهندسببی کشبباورزی ناصبری،ا. تحلیببل تببابع تولیببد و بببازدهی مصببرف آب ذرت دانببه 

 .03شماره 

 .25ی مصرف آب. پژوهش و سازندگی.شماره . مفهوم کارای0373هاشمی دزفولی، س.ا.
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