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:مخاطبان نشریه
اعضا هیات علمی، محققان، کارشناسان، مروجان و کشاورزان پیشرو کشور 

:اهداف آموزشی
:خوانندگان گرامی در این نشریه باشما 

 خشکسالیواثرات تعریف
راه کارهاي کاهش اثرات خشکسالی
روش هاي آبیاري
 ثقلی(آبیاري سطحی(
در سیستم هاي آبیاري سطحیعوامل موثردرافزایش راندمان آبیاري
 سیفون–لوله هاي دریچه دار (ازتوزیع کننده هاي سطحیاستفاده(
 نوین(آبیاري تحت فشار(
 آبیاري بارانی انواع روش هاي
  آبیاري قطره اي
  آبیاري زیرزمینی

.آشنا خواهید شد
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:مقدمه
. دارد و از زمان حیات بشري وجـود داشـته اسـت   خشکسالی پدیده اي است که سابقه بسیار دیرینه 

بـه یکـی از   ،زمـین از کـره  نابجا بشرتغییرات اقلیمی ناشی از بهره برداري نادرست وامروزه اثرات
.دغدغه هاي بشري تبدیل شده است

تعریف خشکسالی
که زمانی اتفاق می افتد وشودگفته میخشکسالی به انحراف از شرایط متوسط یا عادي بارش 

30(در یک دوره زمانی مشخصمتوسطدرصد بارش75کمتر از در یک منطقه بارندگی نمیزا
.                                                               باشد)ساله

آن پدیده خشکسالی یکی از واقعیت هاي تلخ است که همواره قسمت هاي وسیعی ازکشور ما با
.مواجه است

پھنھ بندی خشکسالی ھواشناسی در سطح کشور: ٢شکلنمایی از وقوع خشکسالی: ١شکل

درجنوبی ودرجه شمالی و30امروزه خشکسالی در قسمت هاي وسیعی از جهان در اطراف مدار
ناشی ،  نه به عنوان  یک حادثه غیر مترقبه  بلکه به عنوان یک پدیده ماقسمت وسیعی  از کشور

خود را به معموالًونبودهجلوگیري از وقوع پدیده خشکسالی عملی .اقلیم مطرح استتغییراز
اثرات سوء آن را کاهش صحیحولی می توان  با مدیریت وبرنامه ریزي، تحمیل می کند جوامع 

.داد
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:اثرات خشکسالی
خشکسالی اثرات و پیامدهاي زیان بار فراوانی در بخش کشاورزي ایجاد می کنـد کـه از جملـه بـه     

.موارد ذیل می توان اشاره نمود
کاهش تولید محصوالت غذایی-1
قیمت محصوالت کشاورزي ودامیافزایش -2
کاهش سرمایه گذاري در بخش کشاورزي-3
کاهش جمعیت ساکن در مناطق روستایی-4
افزایش هزینه تامین آب-5
افزایش واردات محصوالت کشاورزي-6
افزایش فقر-7
زیرزمینیتخلیه سفره هاي آب -8
کاهش کیفیت آب-9

کم شدن تنوع پوشش گیاهی-10
گیاهیبیماریهاي افزایش آفات و-11
آلودگی هوا-12
....از بین رفتن مراتع، فرسایش خاك، تهدید حیات وحش و-13

:در بخش کشاورزيراه کارهاي کاهش اثرات خشکسالی
افزایش راندمان آبیاري و کاهش تلفات آب در آبیاري اراضـی کشـاورزي بـا آمـوزش و تـرویج      -1

اصول صحیح آبیاري براي زارعین
انتقـال آب بـا   تاکیـد بـر  کاهش تلفـات آب بـا  به تبع آن وآب دادن مسیرهاي انتقالپوشش -2

استفاده از لوله                                      
پوشش استخرهاي ذخیره آب                        ساخت و-3
کم هزینه به منظور  ذخیره آباحداث سدهاي کوچک وجمع آوري آب هاي سطحی و-4

تدوین برنامه هاي جامع و علمی به منظور اصالح ساختار سیستم هاي آبیاري سطحی در مزارع-5



٩

به منظور باالبردن راندمان آبیاري ) تحت فشار( ترویج سیستم هاي نوین آبیاريتوسعه و-6
.ت زراعی با محوریت گیاهانی که مصرف آب کمتري دارنداصالح الگوي کشت محصوال-7
اجراي طرح جامع کشاورزي حفاظتی-8
.ارقامی که به آب کمتري نیاز دارندومحصوالت کشاورزي ارقام زودرس کاشت -9

مزارع به وسیله مبارزه با عف هاي هرزکاهش سطح تعرق در-10
آبیاري زیرزمینی و زیرسطحی و همچنین کاهش تبخیر از سطح خاك با استفاده از سیستمهاي -11

استفاده از مالچ هاي گیاهی و غیره
مقاوم به خشکسالی گیاهیترویج ارقاممعرفی و-12

:روش هاي آبیاري 
آبیاري تحت فشار-بآبیاري سطحی-الف 

)بارانی(آبیاری تحت فشار: ۴شکلآبیاری سطحی: ٣شکل

):ثقلی(آبیاري سطحی -الف 
گرچه درسال هاي اخیر.به عنوان قدیمی ترین روش کاربرد آب در مزرعه می باشدآبیاري سطحی
هم رایج سریعی داشته است لکن آبیاري سطحی هنوزرشدهاي آبیاري تحت فشاراستفاده ازشیوه 

٩

به منظور باالبردن راندمان آبیاري ) تحت فشار( ترویج سیستم هاي نوین آبیاريتوسعه و-6
.ت زراعی با محوریت گیاهانی که مصرف آب کمتري دارنداصالح الگوي کشت محصوال-7
اجراي طرح جامع کشاورزي حفاظتی-8
.ارقامی که به آب کمتري نیاز دارندومحصوالت کشاورزي ارقام زودرس کاشت -9

مزارع به وسیله مبارزه با عف هاي هرزکاهش سطح تعرق در-10
آبیاري زیرزمینی و زیرسطحی و همچنین کاهش تبخیر از سطح خاك با استفاده از سیستمهاي -11

استفاده از مالچ هاي گیاهی و غیره
مقاوم به خشکسالی گیاهیترویج ارقاممعرفی و-12

:روش هاي آبیاري 
آبیاري تحت فشار-بآبیاري سطحی-الف 

)بارانی(آبیاری تحت فشار: ۴شکلآبیاری سطحی: ٣شکل

):ثقلی(آبیاري سطحی -الف 
گرچه درسال هاي اخیر.به عنوان قدیمی ترین روش کاربرد آب در مزرعه می باشدآبیاري سطحی
هم رایج سریعی داشته است لکن آبیاري سطحی هنوزرشدهاي آبیاري تحت فشاراستفاده ازشیوه 
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می آبیاريبه طریق سطحیکشوراراضی آبیدرصد90باالي. دنیاستترین شیوه آبیاري در
:می شودتقسیم زیربه انواع مختلفاین روش آبیاري .دنشو

آبیاري ردیفی -3آبیاري نواري -2آبیاري کرتی-1
:سطحیاريیش راندمان آبیافزادرعوامل موثر

ح اراضی یح تسطیات صحیاجراي عمل-1
اري سطحی یآبستم مناسب یسطراحی واجراي -2
)مناسب آب آبیاريمقدارتعیین زمان و(اريیح آبیزي صحیبرنامه ر-3

مثل تانسیومتر       رطوبت به وسیله ابزارهاي اندازه گیري خاكکنترل رطوبت-
ابزارهاي اندازه گیري جریان آباستفاده از-

فون جهت یو س)هیدروفلوم(چه دار یجمله لوله هاي درازآبتوزیع کننده هاي ازاستفاده -4
به فارو نهرانتقال آب از

 آب در مزرعهتوزیع کننده هاي
لوله هاي دریچه دار–الف 

در  این روش ، لوله هاي . شودمیآبیاري سطحی بهبوداستفاده از لوله هاي دریچه دار باعث 
. جایگزین نهرهاي خاکی داخل مزرعه  می گردد ،پلی اتیلن نرم مجهز به دریچه هاي قابل تنظیم

مصر و ایران نشان ،نتایج ارزیابی صورت گرفته در کشور هاي مختلف جهان ازجمله استرالیا ، چین 
آب به تلفاتآبیاري سطحی باعث کاهش روشمی دهد که کاربرد لوله هاي دریچه دار در 

.هاي سنتی می گردد درصد نسبت به روش28تا 25میزان 



١١

)هیدروفلوم(لوله هاي دریچه دار: 6و5شکل 
مزایاي استفاده ازلوله هاي دریچه دار

.جویی در مصرف آب و انرژيدرصد صرفه 30تا 25حدود -1
.درصد صرفه جویی در مصرف کود 30حدود-2
.درصد40به میزان تقریبیصرفه جویی در هزینه هاي کارگري -3
.درصد محصول بیشتر به لحاظ آبیاري مناسب 10حداقل تولید -4
.هرزعلف هايبذورگسترش ورشدانتقال، کاهش مصرف علف کش ها بعلت جلوگیري از -5
.سطح مزرعه وجود ندارددر راحتی بکارگیري ماشین آالت در مزارع به لحاظ اینکه مانعی -6
نصب وراه اندازي آسان درکمترین زمان -7

استفاده ازسیفون–ب 
به فارو مـی تـوان   نهرآبیاري می شوند جهت انتقال آب ازسطحیتمامی گیاهانی که به روش در

.مزرعه یکسان خواهد شدسطحپخش آب در تمام ،با استفاده از سیفون.ازسیفون استفاده کرد
سـی  ويپـی جـنس  میلی متـر و 60ازقطرکمترلوله اي خمیده اي شکل باسیفون عبارت است از

)PVC( باشدمیمتر متغیر 5/1تا1طول آن ازکه.
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استفاده از سیفون جهت انتقال آب از نهر به فارو: 8و7شکل 

:فشار آبیاري تحت -ب
:آبیاري بارانی -1

سپس وارد قسمتی به ،عبارت از روشی است که در آن آب در لوله هایی در مزرعه جریان پیدا کرده
موقع خروج از آن قطرات آب در هوا پخش می شود و به صورت بـاران بـه   کهنام آبپاش می شود 
مـی باشـدکه بـا توجـه بـه وضـعیت       متنوعیيآبیاري بارانی داراي روش ها.روي خاك می ریزد

،اقتصادي ،پستی و بلندي زمین ،وجود و یا عدم وجود نیروي انسـانی الزم و مقـدار آب مـورد نیـاز    
:که شاملطراحی و اجرا می شودمختلف آنانواع 

کالسیکآبیاري روش :1-1
هـاي خـاك و،هموار،ناهمواردارشیبهايزمیندرزراعیگیاهانانواعآبیاريبرايراروشاین

روشاینمختلفانواعمتحركنیمهو،متحركثابتکالسیک.کرداستفادهتوانمیرسیوشنی
مخزن(آبمنبعازپمپوسیلهبهآبروشایندر.باشدمییکسانآنهاکاراساسباشدکهمیها

صـورت بـه هـا آبپـاش طریقازوشدهبالهاسپسواصلیهايلولهوارد)رودخانهیا،استخر،چاه
.شودمیپاشیدهمزرعهرويبریکنواختوریزبسیارهايقطره



١٣

آبیاري بارانی کالسیکروش: 9شکل 

)ویلمو(روش آبیاري غلطان :1-2
سیستم،آنهاجابجاییوقطعاتکردنبازوآبیاريبلندهايلولهنقلوحملمشکلبهتوجهبا

در این روش ، .شدساختهوطراحی،آبیاريهايلولهجابجاییکردنترآسانهدفباویلمو
بالهاي.گیردمیانجامشودمینصبدستگاهبالهايوسطدرکهموتوريتوسطدستگاهجابجایی
عالوههااین لوله.می باشدآلومینیومجنسازمعموالًکهاستچرخولولهتعداديشاملدستگاه

آبیاري روشاین.آیدبه حساب مینیزهاچرخحرکتمحور،هاآبپاشبهنیازموردآبانتقالبر
.استاستفادهقابلرذیشرایطدر
).درصد5تا 3شیبحداکثر(باشدهموارنسبتاًکهمزارعی-
.رسندمیمتریکبهحداکثرآنگیاهانارتفاعکهمزارعی-
.باشدنداشتهوجودمانعیدستگاهحرکتمسیردرکهمزارعی-
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)ویل موو(دستگاه آبیاري بارانی غلطان: 10شکل 
آبیاري قرقره اي روش:1-3

همـوار شنیورسیهايزمیندربلندوکوتاهگیاهانآبیاريبرايايقرقرهبارانیآبیاريدستگاه
اتـیلن پلـی لولهیکوسیلهبهکههستندهاییماشینروش شاملاین.شودمیاستفادهناهموارو

و در نقاط مختلف آن مسـتقر و سـپس عملیـات    نواریکطولدرآبپاش نصب شده بر روي آن را 
بهنوارهايشکلبهراآبیاريمورداراضیمداومصورتبههاماشیناین.دهندآبیاري را انجام می

نـوع هايآبپاشازمعموالًآبیاريسیستمایندر.نمایندمیآبیاريمتر70عرضومتر300طول
جهـت بیشـتر ، از ایـن روش  دستگاهاینسریعتحركوجابجاییبهتوجهبا.شودمیاستفادهگان

.داردکاربردهارودخانهحاشیهودیماراضیدرتکمیلیآبیاريانجام

دستگاه آبیاري بارانی قرقره اي: 11شکل 



١٥

)سنتر پیوت(عقربه ايآبیاريروش:1-4
مـورد یکپارچـه وبـزرگ مزارعآبیاريجهتکهبودهبارانیآبیاريهايسیستمیکی از سنترپیوت

زمـین دروبلنـد وکوتـاه سـاقه گیاهانآبیاريبرايتوانمیاین روشاز.گیردقرارمیاستفاده
باشـد میهاآبپاشحاملبازويیکشاملسیستماین.کرداستفادهناهموارنسبتاًوهموارهاي

هیـدرولیک یـا برقنیروياثرتحتمرکزينقطهیکحولوگردیدهمستقرچرخیکرويبرکه
دستگاهاینبازوطولبهتوجهبا.استدایرهشکلبهدستگاهاینآبیاريتحتزمینلذاچرخدمی
کوچـک اراضـی دردسـتگاه اینکاربرد.نمایدآبیاريراهکتار200تا10معادلسطحیتواندمی

.باشدنمیصرفهبهمقروناقتصاديلحاظاز)  هکتار40ازکمتر(

دستگاه آبیاري بارانی عقر به اي: 12شکل 
مزایاي آبیاري بارانی  

درصد75تاراندمانافزایشوآبمصرفدرجوییصرفه-1
)تسطیحبهنیازبدون(دارشیباراضی آبیاريامکان-2
)باشدنمیمقدورسطحیآبیاريدر(کمآبیمنابعباآبیاري-3
وجـود تسـطیح امکانخاكعمقبودنکمدلیلبه(عمقکمخاکهايدرآبیاريامکان-4

)ندارد

١٥

)سنتر پیوت(عقربه ايآبیاريروش:1-4
مـورد یکپارچـه وبـزرگ مزارعآبیاريجهتکهبودهبارانیآبیاريهايسیستمیکی از سنترپیوت

زمـین دروبلنـد وکوتـاه سـاقه گیاهانآبیاريبرايتوانمیاین روشاز.گیردقرارمیاستفاده
باشـد میهاآبپاشحاملبازويیکشاملسیستماین.کرداستفادهناهموارنسبتاًوهموارهاي

هیـدرولیک یـا برقنیروياثرتحتمرکزينقطهیکحولوگردیدهمستقرچرخیکرويبرکه
دستگاهاینبازوطولبهتوجهبا.استدایرهشکلبهدستگاهاینآبیاريتحتزمینلذاچرخدمی
کوچـک اراضـی دردسـتگاه اینکاربرد.نمایدآبیاريراهکتار200تا10معادلسطحیتواندمی

.باشدنمیصرفهبهمقروناقتصاديلحاظاز)  هکتار40ازکمتر(

دستگاه آبیاري بارانی عقر به اي: 12شکل 
مزایاي آبیاري بارانی  

درصد75تاراندمانافزایشوآبمصرفدرجوییصرفه-1
)تسطیحبهنیازبدون(دارشیباراضی آبیاريامکان-2
)باشدنمیمقدورسطحیآبیاريدر(کمآبیمنابعباآبیاري-3
وجـود تسـطیح امکانخاكعمقبودنکمدلیلبه(عمقکمخاکهايدرآبیاريامکان-4

)ندارد
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خاكفرسایشوروانابازجلوگیري-5
سموکود،آبیکنواختواندازهبهوموقعبهتوزیع-6
آنکیفیتهیودبومحصولعملکردافزایش-7
مصرفیآبمقداردقیقبودنگیرياندازهقابل-8
انسانینیرويبهکمترنیاز-9

درختـان ،سـرمازدگی یخبنـدان ازجلـوگیري :مثـل (دیگـر اهدافردبودناستفادهقابل-10
)...و گرمهوايدرگیاهمحیطکردن،خنک

آبیاري قطره اي  -2
شبکهازچکانقطرهیاروزنهازکمفشارباآبآنطیکهروشیازاستعبارتايقطرهآبیاري
وسیلهبهسیستمایندرالزمفشار.شودمیریختهدرختیابوتهپايايقطرهصورتبهوخارج
تامینقسمتجملهازمختلفهايقسمتشاملسیستماین.شودمیتامینارتفاعاختالفیاپمپ
شنی،مخزنفیلتروسیکلونشاملآبتصفیههاي،دستگاهپمپ(مرکزيکنترلوفشار

امکاناینروشایندر.باشدمیهاچکانقطرهوفرعیواصلیهايلوله،)کودوموادشیمیایی
آباتالفاززیاديمیزانبهوشودانجامگیاهآبینیازرفعحدتاآبیاريعملتاآیدمیوجودبه
قراراستفادهموردباغاتدربیشترروشاین.شودکاستهتبخیرورواناب،عمقینفوذصورتبه

چغندرقندجملهازردیفیگیاهانبرايتیپسیستمنامبهسیستماینازروشیاخیراًولیگیردمی
پیداتوسعهآمیزيموفقیتصورتبهنیزماکشوردروگرفتهقراراستفادهموردپنبهحتیو،ذرت
.استکرده



١٧

نماي شماتیک از سیستم آبیاري قطره اي: 13شکل 

مزایاي آبیاري قطره اي  
درصد90تاآبیاريراندمانافزایشوآبمصرفدرجوییصرفه-1
محصولعملکردافزایش-2
انسانینیرويبهکمترنیاز-3
آبیاريسیستمبودنخودکارقابل-4
آنبامبارزههزینهومزرعههرزعلفمشکالترفتنبیناز-5
کودوآباندازهبهوموقعبهتوزیع-6
آنپسنديبازارومحصولکیفیتبهبود-7
تسطیحبهنیازعدم-8
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)گیاه ذرت(آبیاري قطره اي  نوع تیپ : 14شکل 

)گیاه هندوانه(آبیاري قطره اي: 15شکل 
آبیاري زیرزمینی  -3
تـراوش هـاي لولـه ازاسـتفاده وزیرزمینـی بهسطحیازکشاورزيآبیاريانتقالاخیرسالهايدر

ناحیـه درزمینزیردرتراواهايلولهروشایندر.استگرفتهقرارتوجهموردپیشازبیشکننده
ریشهاختیاردرمستقیماًسموکود،آب،تراوازیرزمینیهايلولهاینتوسطوگیرندمیقرارریشه
جـاي بـه روشایـن درمنتهـا اسـت ايقطـره آبیاريروشمانندسیستمکل.گیردمیقرارگیاه

ناحیـه دروزمینزیردر)کنندهتراوش(تراواهايلوله،هاروزنهیاهاچکانقطرهحاملالترالهاي
.گیرندمیقرارگیاه ریشه



١٩

مشاهده میسیستماینبهايالعادهفوقگرایشاخیرسالهايدرسیستماینزیادمزایايخاطربه
درکشـاورزي آینـده شـود مـی گفتهکهبطوري. یافتخواهدادامهتوسعهاینروندمسلماًشودکه
.بودخواهدزمینیزیرهايآبیاريتصرف

استفاده از لوله تراوا در آبیاري زیرزمینی: 16شکل 

مزایاي آبیاري زیرزمینی  
آبمصرفدرجوییصرفه-1
)استشدهگزارشبرابر3تا 2(محصولافزایش-2
%)50تاجوییصرفه(سموکودمصرفدرجوییصرفه-3
انرژيمصرفدرجوییصرفه-4
تسطیحبهنیازعدم-5
باغاتدرهرزهايعلفتدریجیرفتنبیناز-6
منزلهايگلداندرحتیوباغاتدربودناجراقابل-7
آفاتشیوعازجلوگیري-8
محیطیزیستآلودگیکاهش-9

کارگرانوآالتماشینبرايمزاحمتعدم-10
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سرماوگرماازتراواهايلولهمصونیت-11
سرقتوآسیبازمصونیت-12
اتوماتیککنترلقابل-13

استفاده از آبیاري زیرزمینی جهت کشت پنبه: 18و17شکل 
:هاتوصیه

در شـرایط  آب در بخش کشاورزيمصرف یکی از مهمترین راهکار هاي افزایش بهره وري 
آبیـاري  اصولی از سیستم هاي آبیاري سطحی ودرکنارآن توسـعه  استفاده علمی و، خشکسالی

در همین راستا در سالهاي اخیر بحـث اسـتفاده از   .استقطره ايویژه آبیاري ه تحت فشار و ب
روش آبیاري قطره اي در زراعت هاي ردیفی در سطح کشور مد نظر قرار گرفتـه و تـا حـدود    

موفقیـت  ستفاده از این سیستم درصورتی باا.گسترش استدرحال زیادي سطح استفاده از آن 
:همراه است که مواردزیربه دقت رعایت گردد

طراحی صحیح سیستمانجام مطالعات دقیق و-1
مناسباستفاده ازلوازم وتجهیزات استانداردو-2
ارزیابی سیستم پس ازاجرا ورفع مشکالت آن-3
آموزش بهره برداران-4
ونگه داري مناسب سرویس -5
مدیریت صحیح بهره برداري-6



٢١

:خالصه
درکنار اقداماتی که براي گسترش و توسعه سیستم آبیاري تحت فشار انجام می گیـرد بایسـتی   -1

.نیز به منظور افزایش بهره وري روش هاي آبیاري سطحی موجود صورت گیردیتالش های
آبیاري سطحی می شـود  با اقدامات کم هزینه وترویجی که منجر به بهبود روش هاي مدیریتی-2

.  را کم کردآثار مخرب خشکسالی ورا باال بردمی توان  بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي
اصالح سامانه هاي آبیاري سطحی به روش هاي مختلف سـخت افـزاري ونـرم افـزاري نظیـر      -3

زي، انتخاب صحیح روش آبیاري، طراحی مناسب علمی، به کارگیري صحیح ماشـین هـاي کشـاور   
افزایش راندمان وبهره وري آب آبیاري به میزان قابل تـوجهی را  ...توزیع کننده هاي سطحی وغیره 

.در پی دارد
اصالح سامانه هاي آبیاري سطحی بایستی جزء سیاست هاي اصلی وزارت جهاد کشـاورزي در  -4

.راستاي افزایش بهره وري وسطح زیر کشت محصوالت کشاورزي قرار گیرد
وترویج سیستم هاي آبیاري تحت فشار با تاکید بر روش قطره اي نواري براي گیاهـان  درتوسعه-5

. زراعی، اصول علمی وفنی در طراحی واجرا مبنا قرار گیرد

:منابع
بررسی سطوح مختلف آب وآرایش کاشت ذرت دانه اي به روش . 1388. شیريم،.اخوان ،ك -1

شماره .موسسه تحقیقات فنی ومهندسیگزارش نهائی .آبیاري نواري قطره اي در منطقه مغان
.1405/88ثبت

جزوه درسی،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده کشاورزي .روش هاي آبیاري. 1388. خوان ، كا-2
.مغان
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