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کمبود آب یكی از مهمترین عوامل محدودکننده کشـت بوده و امروزه در بسـیاری از نقاط دنیا با اعمال مدیریت 

صحیح و ضمن استفاده مناسب از منابع آب و خاك موجود، سعی بر افزایش کمی و کیفی انواع محصــــــوالت 

کشاورزی می باشد.

آب در فرایند جذب عناصـــــر غذایی نقش مهمی دارد، به گونه ای که وجود رطوبت کافی در خاك برای جذب 

عناصر غذایی و افزایش عملكرد محصـول ضروری است. عالوه برآن، تامین و عرضه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه  

بصورت متعادل،  برای نیل به عملــكرد مناسب و کیفیت مطلوب محصوالت کشاورزی ضــرورت کامل دارد.

کشور ما ایران در منطقه خشـك و نیمه خشـك جهان با میزان بارندگی متوسط 250 میلی متر در سال که یك 

سـوم متوســط بارندگی جهان اســت قرار دارد و از طرف دیگر رشــد جمعیت و نیاز برای تامین غذا و افزایش 

تولیدات محصوالت کشاورزی باعث شده است که برای جلوگیری از هدر رفت آب از روش های  مدرن با راندمان 

باال اسـتفاده کنیم، زیرا که اسـتفاده بهینه از آب موجود کامالً ضـروری اســت و باید از حداقل آب حداکثر بهره 

برداری الزم صورت پذیرد تا سطح زیرکشت افزایش یابد. در حال حاضر بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور در 

بخش کشاورزی و آنهم با روش های سنتی با راندمان حــــدود     35درصــد مصرف می شود؛ یعنی در ایران 

از هر 100 لیتر آب، 65 لیتر در بخش کشـاورزی هدر رفته و از دسترس خارج می شود و اگر مصــرف آب با این 

شرایط ادامه یابد در آینده نه چندان دور حتی در مصرف آب آشامیدنی نیز با مشـكالت جدی روبرو خواهیم شد 

و این در حالی اسـت که با افزایش تنها یك درصـد راندمان آبیاری در سـال، بیش از یك میلیارد متر مكعب آب 

صرفه جویی می شود.

مقــدمه

بنابراین اگرچه ساخت و توسعه کانال های مناسب برای هدایت و استفاده بهینه از آب در زمین های کشــاورزی 

راه مناسبی برای مدیریت صحیح آب و افزایش بازده آبیاری در این بخش است که باید مورد توجه بیشـتری قرار 

گیرد، اما بطور مسلم راه حل های بهتری برای مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی نیز وجود دارد که 

طبق یافته های علمی و پژوهشـی برای مدیریت بهتر آب در مزارع و باغات پیشـنهاد شده و در این نشـریه به آن 

پرداخته خواهد شد.
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بطور کلی می توان گفت آبیاری شامل برداشت آب از منبع، انحراف، انتقال، توزیع و پخش آب برروی زمین است 

تا در خاك نفوذ کرده و کمبود رطوبت و نیاز آبی در ناحیه ریشــــه گیاه را تامین کند و در نتیجه رشد مطلوب و 

تولید بیشتر محصول امكان پذیر شود. هدف اصلی آبیاری تأمین رطوبت در ناحیه ریشه است تا گیاه دچار تنش 

نشــــــــود اما باید به کاربرد یكنواخت و پر بازده آب نیز توجه نمود، به گونه ای که موجب صرفه جویی در آب 

مصرفی، موادغذایی، نیروی کار و انرژی شود.

تعـــریف آبیـــاری

در یك تعریف ساده می توان گفت که راندمان آبیاری عبارت است از درصـدی از آب تأمین شـده برای مزرعه که 

مفید واقع می شود.

بطور مثال اگر حجم آبی که می بایســـــت از مخزن اصلی دریافت کنیم 90000 و حجم آب موردنیاز درناحیه 

توسعه ریشه 40000 متر مكعب باشد، راندمان سیستم آبیاری طبق محاسبه زیر 44 درصد است:

تعـریف راندمان آبیــاری

معموالً وقتی از موضوع مصرف بهینه آب سخن به میان می آید، ذهن مسئولین یا کشاورزان تنها به مصرف کمتر 

آب معطوف می شود، اما در واقع چنین نیست.

«مدیریت و مصرف بهینه آب» عبارتست از راهكارهایی که موجب بهره وری و راندمان بیشـتر آب در واحد سطح 

شود، یا بعبارت دیگر از میزان آبی که در اختیار داریم بیشترین استفاده را داشته باشیم.

در ادامه به تعدادی از عواملی که در مصـرف بهینه آب موثرند اشاره شده است؛ البته باید درنظر داشته باشید که 

هرکدام از این راه ها مسـتلزم اصول و قواعدی هسـتند که ابتدا باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و سپس در 

صورت تناسب با شرایط موجود بكار گرفته شوند.

مفهوم بهبود مدیریت مصرف بهینه آب
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متوسط راندمان آبیاری در روش نشتی 35 % ، نواری 65 % ، کرتی 66 % و در روش آبیاری بارانی 65 %  

است که بیشترین راندمان مربوط به روش قطره ای نواری ( تیپ) با بیش از 90 % می باشد.



کانال هایی که از سد مخزنی یا انحرافی منشعب می شود کانال های درجه یك نام دارد (که اغلب به شكل کانال 

های بتونی بزرگ هســـتند) و می توانند به اشكال مختلف از جمله مقطع ذوزنقه ای، مســـتطیلی یا نیم دایره 

طراحی شوند که بهترین مقطع آن نیم دایره می باشد. نزدیكترین شكل به نیم دایره، ذوزنقه ای بوده که با توجه 

به اینكه اجرای مقطع نیم دایره در عمل مشـكل است،  لذا از مقطع ذوزنقه ای شكل استــفاده می شود (الزم به 

توضیح است که در مقیاس کوچك فرقی بین کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای شكل وجود نداشته و کانال های 

مستطیلی نیز کاربرد زیادی دارند).

روش های انتقال آب ، مزایا و معایب این روش ها:

1 - کانال های روباز:

پوشش دادن با استفاده از مصــــالحی نظیر بتن، مالت ماسه سیمان، خاك سیمان، آجر و سنگ بوده و شرایط 

طراحی و ماهیت کار در تمامی این پوشش ها یكسان می باشد.

2 - پوشش انهار:

بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
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1 - پوشش بتونی: این پوشش به عنوان بهترین روش پوشش کانال شناخته شده و مصـالح مصــرفی در این نوع 

پوشش شامل شن، ماسه و سیمان می باشد.

2 - پوشش به روش بتن پاشی: مصـالح این پوشش عبارت از مخلوط سیمان، ماسه و آب بوده که از طریق فشـار 

هوا برروی پوشش سطح سازه های هیدرولیكی پاشیده می شوند. پایداری و دوام این پوشش مانند پوشش بتنی 

است ولی در آن از مصالح درشت دانه نمی توان استفاده کرد.

3 - پوشش با بتن پیش ساخته: در این روش سـطح کف و بدنه کانال با بلوك های بتنی پوشـیده  می شـوند که 

درزهای ایجاد شده را بایستی با مالت قوی پر کرد.

4 - پوشش خاك سیمان: ترکیبی از مصـالح سیمان، خاك و آب می باشد و از خصـوصیات این روش ارزان بودن 

آن نسبت به پوشش های بتنی است.

5 - پوشش با سنگ و آجر: این روش طبیعتاً در جایی کاربرد دارد که نیروی کار ارزان باشد. درزهای ایجاد شـده 

در این روش بایستی با مالت قوی ماسه سیمان و یا مالت های قیر پر شوند.

6 - پوشش با بتن قیری: پوشش با بتن قیری یك روش مناسب از نظر اقتصـــادی است و در کانال های کوچك 

بخصوص اگر مواد قیری در دسترس و ارزان باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای روش پوشش بتنی غیرمسلح 

باشد؛ البته این روش از نظر کیفیت در حدی برابر با بتن نمی باشد.

1-2 - انواع پوشش انهار:

1 - راندمان انتقال آب را افزایش می دهد.

2 - از هدررفتن آب در اثر نفوذ عمقی جلوگیری می کند.

3 - سرعت انتقال آب را نسبت به کانال های خاکی افزایش می دهـــد، به طـــوری که در خاك های رسی 30 
درصد و در خاکهای شنی حتی تا50 درصد از نفوذ عمقی جلوگیری می کند.

4 - نسبت به پوشش های دیگر دارای دوام بیشتری است.

2-2 - مزایای پوشش انهار:
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هزینه باالی ساخت 

هزینه باالی الیروبی

مشكل رسوب گذاری

روییدن گیاهان آبزی در کانال 

امكان تخریب توسط اشخاص برای برداشت آب و یا سایر موارد

3-2 - معایب پوشش انهار:

در برخی از مناطق به دلیل صعب العبور بودن جهت حمل مصــــالح، توپوگرافی اراضی، امكان نداشتن احداث 

کانال بتنی و غیره بجای آبراهه باز از لوله استفاده می شود. به این ترتیب تلفات آب کاهش یافته و زمین کمتری 

اشغال شده و هزینه احداث لوله نیز ارزانتر از کانال های بتنی است.

3 - انتقال آب از طریق خطوط لوله (لوله گذاری)
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 کاهش تلفات ناشی از نشت و تبخیر آب که در کانال های بتنی نیز راندمان را پایین می آورد.

 عدم رویش علف های هرز

 کنترل بهتر بر نحوه توزیع آب 

 عدم اشغال زمین 

آبیاری شبانه براحتی امكان پذیر است

 امكان نصب شیر و کنتور وجود دارد

 عدم برداشت غیرمجاز در مسیر و همچنین عدم امكان تخریب توسط اشخاص و یا وسایل نقلیه 

 جنبه های بهداشتی و کیفیت آب رعایت می شود 

نصب آسان لوله و سرعت در عملیات نصب و عدم تاخیر در اجرا بخصـوص در فصـل سرما که برای مناطق 

سردسیر بزرگترین مزیت است.

 هزینه الیروبی کمتر است

 هزینه اولیه کم بوده و اقتصادی تر از پوشش آبراهه ای روباز است

 هزینه بازسازی و مرمت نسبت به کانال های بتنی کمتر است.

1-3 - مزایای انتقال آب به روش لوله گذاری:
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یك شبكه آبیاری اصوالً از سه بخش عمده انتقال، مصرف و دفع تشكیل شده است.

انواع روش های آبیاری،  مزایا و معایب آن

1- آبیـــــاری سطــحی

 انتقال، آب را از منبع اصلی دریافت و به داخل مزرعه هدایت می کند و کوچكترین کانالی که در داخل مزارع آب  

را جابجا میكند نهر مزرعه نام دارد. انهار مزرعه آب را به جوی هایی که در قســـــمت باالی هر قطعه زمین قرار 

گرفته اند هدایت می کنند تا آب از آنجا توســط ســیفون، لوله دریچه دار و یا ادوات دیگر وارد زمین شــود. در 

قسمت انتقال سیستم بسته به ضرورت ممكن است ابنیه هایی مانند آبشـار برای از بین بردن انرژی آب، پارشال 

فلوم برای اندازه گیری مقدار آب، جعبه های تقسـیم برای توزیع آب بین قطعات مزارع و یا وسایل کنترل سطح 

آب ساخته شوند.

استفاده از روش های آبیاری سطحی از قبیل کرتی، نواری، شیاری، فارو و غیره در دنیا بیشـترین کاربرد را دارند 

و بیش از 80 درصد زمین های کشاورزی جهان با این روش ها آبیاری می شوند. 

در آبیاری سطحی نكته حائز اهمیت شـیب زمین می باشـد و چون نمی توان آب را کنترل کرد، لذا آب زیادی به 

هدر میــرود؛ همچنــین در این روش بعلت اینــكه آب از یك طــرف وارد و از طرف دیگــر خارج می شـــود، 

خاك های سطحی را شســته و با خود می برد و چون مدتی طول می کشــد تا آب به آخر قطعه برسد، بنابراین 

ابتدای زمین بیشــتر از انتهای آن آب می خورد که این موجب بی نظمی در رشد گیاهان می شود. در این روش 

اتالف آب بیشــــتر و راندمان کمتر خواهد بود و چون مقدار آبی که وارد مزرعه می شود بیش از نیاز گیاه است، 

بنابراین قسمتی از آن به پایین تر از ریشه گیاه انتــقال یافتــه و قسمتی دیگــر تبدیل به روان آب و تبخیر می 

شود.
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علیرغم خصوصیات این روش که می توان به مواردی از قبیل ساده بودن روش، عدم نیاز بهره برداران به 

دانشی پیچیده جهت بكار گیری این روش، پایین بودن هزینه اجرای این سیستم، تفاوت در تنظیم مقدار 

آبدهی گیاه در دو روش سطحی و تحتا فشار و همچنین آسان بودن کنترل و تنظیم آب در این روش 

اشاره نمود البته این روش دارای معایب ذیل نیز می باشد

- آب بصورت یكنواخت توزیع نمی شود.

- باعث غرقابی یا باتالقی شدن زمین های کشاورزی می شود.

- نیاز به نیروی کارگری زیادی دارد.

- فرسایش خاك مخصوصاً در اراضی شیب دار زیاد است.

- نفوذ عمقی آب مخصوصاً در ابتدای مزارع بیشتر است.

- محاسبه نیاز آبی گیاهان امكان پذیر نیست.

- باید زمین را تسطیح کرد.

معایب استفاده از روش آبیاری سطحی



2- آبیــاری تحـت فشـار

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود کشـاورزی ایران، توسعه روش های آبیاری تحت فشــار در اراضی 

مستعد، راهی مناسب تر و کارآمدتر از روش های آبیاری سطحی مدرن برای افزایش کارایی مصـرف آب خواهد 

بود.

راندمان آبیاری در روش های تحت فشـــار به بیش از  65 درصد بالغ می شود و حتی روش آبیاری قطره ای، در 

بین روش های تحت فشار از بازده بیشـتری (حدود 85درصد) برخوردار است. بنابراین بنظر می رسد که این نوع 

آبیاری از لحاظ صرفه جویی در مصرف آب، یكی از بهترین روش ها به شمار می آید.

روش های آبیاری قطره ای به لحاظ دارابودن پتانســیل مطلوب در توزیع آب با راندمان باال، یك راه حل مناسب 

جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشند، به شرطی که انتخاب، طراحی، اجرا و بهره برداری سیسـتم با دقت و 

بصورت علمی و اصولی انجام شود و بهره برداران آموزش های الزم را دیده باشند.
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1-2 - مفهوم آبیاری تحت فشــار

به کلیه سیســتم های آبیاری که در آنها آب درون لوله ها تحت فشـــار قرار گرفته و توسط خروجی مناسب در 

سطح مزرعه و یا کنار ریشه گیاهان ریخته می شود آبیاری تحت فشار می گویند.

کمبود منابع آب و افت سطح آب زیرزمینی

 ضرورت افزایش عملكرد محصوالت

 نیاز به افزایش کارایی مصرف آب

 لزوم صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری

 قابل اجرابودن در اراضی شیب دار

2-2- ضرورت اجرای آبیاری تحت فشــار

بطور کلی سیستم های آبیاری تحت فشار بدو دسته آبیاری بارانی و قطره ای (موضعی) تقسیم می شوند.

3-2 - انواع سیستم های آبیاری تحت فشــار



تعریف آبیــاری بـارانی

به سیســتم هایی از آبیاری گفته می شود که در آنها آب درون لوله ها تحت فشــار قرار گرفتــه و توسط 

وسیله ای به نام آبپاش یا آبفشان بر سطح مزرعه ریخته شود.
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کاربرد آبیاری بارانی

عدم نیاز به تسطیح اراضی

 صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری

 افزایش کمیت و کیفیت محصول

کاهش هزینه های کارگری

محدودیت های آبیاری بارانی

در مناطقی که بافت خاك رسی است محدودیت دارد.

در مناطقی که آب آبیاری شور می باشد محدودیت داشته و قابل استفاده نیست.

در مناطق گرم و خشك تلفات آب زیاد است.

در مناطق بادخیز یكنواختی پخش آب به هم می خورد.

برای آبیاری بارانی کلیه گیاهان زراعی از قبیل گندم، جو، یونجه، ذرت و ... قابل استفاده است.

مزایـای آبیــاری بارانــی



کاربرد سیستم های آبیاری قطره ای (موضعی)

این سیســــتم برای آبیاری تمامی باغات و گیاهان زراعی ردیفی، از قبیل ذرت، چغنــدر و ... هم چنین صیفی 

جات از قبیل گوجه فرنگی، پیاز، هندوانه، سیب زمینی، خیار و ... قابل استفاده است.
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مزایای عمده سیستم آبیاری قطره ای

در این سیسـتم بخشـی از خاك اطراف بوته یا درخت آبیاری می شود و کاهش تبخیر از سطح خاك، عدم ایجاد 

روان آب سطحی در انتهای مزرعه و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه 

افزایش راندمان آبیاری تا 85     می شوند. در این روش قســـــمت های اضافی خاك که معموالً در روش های 

سنتـی مرطـوب شـده و آب آن صـرف تبخیــر یا تعــرق علف های هــرز می شود، خشك باقی می مانــــد.

الف) بهره گیری بیشتر از منابع آب

ب) رشد بهتر گیاه و افزایش محصول

در آبیاری قطره ای نیاز آبی گیاه بطور روزانه تامین می شود، لذا رطوبت خاك در منطقه توسعه ریشه ها در طول 

دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان های تنش آب صدمه می بیند. مقایسـه مقدار محصــول 

تولیدی در آبیاری قطره ای با سایر روش های آبیاری نشــان داده است که تولید محصــول در این روش معموالً 

بیشتر از سایر روش های آبیاری است.

ج) کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب آبیاری

وقتی مجبور به اسـتفاده از آب شـور برای آبیاری باشـید قطعاً اسـتفاده از آبیاری قطره ای برای باال نگه داشـتن 

مداوم رطوبت خاك امكان پذیر است. در این روش فاصله زمانی آبیاری کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشـه همواره 

خیس نگه داشته می شود، لذا محلول خاك، که ریشه های گیاه، آب و مواد غذایی موردنیاز خود را از آن دریافت 

می دارند تقریبا در طول دوره رشد گیاه رقیق مانده و غلظت نمك در آن کم می شود.
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د) امكان بكارگیری کودهای همراه با آب آبیاری

عمالً در بیشـــــتر موارد ثابت شده است که تامین تدریجی عناصر غذایی موردنیاز گیاهان با آب آبیاری، اثرات 

بسیار مثبتی بر رشد و افزایش محصـول داشته و از هر نظر مقرون به صرفه می باشد و برنامه ریزی دقیق و عملی 

برای انجام این کار فقط در شرایطی قابل اجراست که از آبیاری قطره ای استفاده شود.

از جمله دالیل باال بودن راندمان استفاده از کودهای شیمیایی در آبیاری قطره ای نســـــبت به سایر روش های 

آبیاری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)  کاسته شدن از میزان کود مصرفی بدلیل عدم توزیع آن در تمام سطح مزرعه یا باغ با توجه به این که لزوماً 

تمام آن قابل استفاده برای گیاه نیست.

ب)  در اختیار بودن عناصــر غذایی موردنیاز در تمام مراحل رشـــد گیاه، به این معنی که می توان در هر نوبت 

آبیاری به تناسب رشد گیاه میزان کود را همراه با آب در اختیار گیاه قرار دارد.

ج) توزیع بهتر عناصر غذایی و عدم از دست رفتن آنها به وسیله آب شویی و یا روان آب 

هـ)ساده بودن انجام عملیات زراعی

در آبیاری قطره ای این امكان وجود دارد که بصــــــورت هم زمان و بدون بروز هیچگونه اشكالی در امر آبیاری 

عملیات زراعی دیگر مانند محلول پاشی و برداشت محصول نیز صورت می گیرد.

1 - گرفتگی قطره چكان ها:

در سیستم قطره ای یكی از محدودیت های اصلی گرفتگی قطره چكان ها می باشد.

2 - عدم توسعه ریشه گیاه 

حجم پایین خاك خیس شده در آبیاری قطره ای در مقایسـه با سایر روش ها، از یك طرف مفید است، ولی برای 

این که گیاه بتواند رشد مطلوب داشته باشد، الزم است حجم بیشـــتری از خاك در اختیار ریشـــه قرار گیرد و 

چنانچه بهر علتی محیط توسعه ریشـه ها محدود شود، ممكن است رشد گیاه نیز به تبع آن کاهش یابد. بنابراین 

در زمان طراحی سیسـتم قطر ای بایسـتی میزان سطح خیس شده اطراف هر درخت محاسبه و مبانی علمی آن 

نیز رعایت شود.

محدودیت های آبیاری قطره ای:
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3 - تجمع نمك در سطح خاك و نزدیك گیاه 

 (tape) آبیاری قطره ای نواری

از سال 1986 در مناطقی از آمریكای مرکزی، نسـل جدیدی از لوله های آبیاری قطره ای، ابداع و ساخته شد که 

انقالبی نوین در عرصه آبیاری تحت فشـــار پدید آورد و بعدها به نام نوارهای آبیاری قطره ای به جهانیان معرفی 

گردید.

نوارهای آبیاری قطره ای (تیپ) از نوعی پلیمر خاص سـاخته شـده اند که علیرغم ضـخامت کم در مقابل اشـعه 

خورشید، تغییرات درجه حرارت و بسـیاری از امالح موجود در خاك و نیز مواد شیمیایی مقاوم هسـتند. برروی 

این نوارها و به فواصل مشـخص قطره چكان و روزنه هایی در مســیر لوله تعبیه شده است که آب پس از عبور از 

شیارهای مارپیچ قطره چكان و افت فشار در آن، بصـورت قطره ای از منفذ خروجی قطره چكان خارج شده و در 

پای ریشــه گیاه توزیع می شود و این نوارها به دو صورت درزدار و پالك دار بوده و بســته به روش های مختلف 

آبیاری، در ضخامت و فواصل خروجی مختلف تولید می شوند؛ همچنین عالوه بر وزن سبك و فضــای مورد نیاز 

کم، بصورت کالف و به سرعت و راحت پهن شده و قابل جمع آوری با دست و ماشین هستند.

نوار تیپ دارای جنســـی نرم و انعطاف پذیر است که هنگام ورود آب به آن پر شده و پس از پایان آبیاری مجدداً 

بصورت مسطح درمی آید؛ در واقع نوار آبیاری کامالً  انعطاف پذیر است.
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مزایای آبیاری قطره ای نواری ( تیپ)

1 - نوارهای آبیاری تیپ سبك بوده و به راحتی قابل حمل و نصـــب می باشد. این نوارها را می توان بصـــورت 

مكانیزه و همزمان با کاشت بذر (بوسیله ی تراکتور) نصب نمود.

2 - در مقایسـه با سیسـتم آبیاری قطره ای، نصـب نوار آبیاری خیلی ساده تر و سریعتر صورت گرفته و نیازی به 

تكنسین فنی ندارد.

3 - راندمان آبیاری در این روش تا 95 درصد قابل ارتقاء است و بدلیل صرفه جویی مصـــرف آب در سیســـتم 

نوارهای آبیاری قطره ای، سطح زیرکشت و تولید در واحد سطح افزایش یافته و آب مصـرفی کاهش می یابد، در 

نتیجه سرمایه گذاری در زمینه تولید محصوالت کشاورزی اقتصادی تر می شود.

4 - با استفاده از این سیســتم می توان کودهای شیمیایی، موادغذایی محلول و حتی سم های سیســتمیك را 

مستقیماً به ریشـه گیاه رسانده و در مصـرف آنها حداکثر صرفه جویی را نمـود. در این سیسـتم فقط قسـمتی از 

سطح زمین (پای گیاه) آبیاری می شود و در نتیجه رشد علف های هرز کمتر  و کنترل آنها در مزرعه آسانتر می 

شود.

5 - چون در این سیستم نسبت به روش های آبیاری دیگر رطوبت کمتری در سطح مزرعه وجود دارد، لذا از رشد 

بیماری قارچی و باکتریایی تا حد زیادی جلوگیری می شود.

6 - این سیستم با اکثر کشـت ها از قبیل گیاهان صنعتی، جالیزی، صیفی جات، سبزیجات، غالت، انواع درختان 

میوه، مرکبات، تاکستان، چای، جنگل کاری، کشت های گلخانه ای و فضای سبز سازگاری دارد.

7 - کاهش مشكالت زهكشی 

8 - رشد یكنواخت، افزایش عملكرد و کیفیت محصول

9 - بهبود کیفیت و تهویه خاك و عدم ایجاد سله و روان آب 

10 - افزایش کارایی مصرف آب 

11 - عدم رسوب گیری بدلیل طراحی ویژه روزنه های ورودی آب 

12 - کاهش مصرف انرژی نسبت به سایر روش ها
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معایب آبیاری قطره ای نواری

1 - تعویض نوارهای تیپ در پایان هر فصل زراعی و به تبع آن هزینه تهیه نوار تیپ بصورت ساالنه

2 - احتمال جویدگی نوارها توسط جوندگان

3 - گرفتگی قطره چكان ها

با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که اجرای آبیاری تحت فشــار ضرورتی اجتناب ناپذیر است و 

بدون شك طراحی، اجرا و مدیریت سیسـتم های آبیاری تحت فشـار نقش بســیار مهمی در بهره وری آب دارد. 

مطالعات آب و خاك قبل از اجرای سیستم بسیار ضروری بوده و انتخاب سیستم بایسـتی با توجه به نوع کشـت، 

بافــت خاك و سطــح دانش فنی بهره بردار انجام شود. آنچه مهم اسـت اینكه بهره برداران آموزش الزم و کافی 

در خصوص نگهداری از سیستم های آبیاری تحت فشـار را فرا گرفته و عالوه بر آن بایسـتی براساس توصیه های 

فنی کارشناسان از سیســـتم های خود بهره برداری نموده و سطح زیرکشـــت را متناسب با دبی واقعی (میزان 

آبدهی)منبع آبی درنظر گرفته تا از توسعه بی رویه سطح زیر کشت جلوگیری شود.

معیارهای انتخاب روش مناسب آبیاری

در آبیاری انتخاب روش مناسب نقش بســــیار مهمی ایفا می کنــد و اساسی ترین عوامــل موثـر در انتـخاب 

روش های آبیاری بشرح ذیل می باشد:

بافت خاك- آماده کردن زمین- اندازه و ابعاد مزارع- شوری خاك- زهكشـــی- آب قابل دسترسی کیفیت آب- 

الگوی کشت- انرژی قابل دسترس- تناوب زراعی و عملیات زراعی- کیفیت و میزان محصـوالت- وضعیت آب و 

هوایی- هزینه آب- مسائل فرهنگی و اجتماعی

محاسبه آب مصرفی گیاهان زراعی در طول دوره رشد

برای محاسبه آب مصرفی گیاهان زراعی طول دوره ی رویش را به چهار مرحله تقسیم می کنند:

الف: مرحله اولیه رشد 

این مرحله از تاریخ کشت شروع و نزدیك به زمان برقراری پوشش گیاهی در حد 10 درصد پایان می یابد و برای 

گیاهان چند ساله و درختان، زمان جوانه زنی برگ ها یعنی ظهور برگ های جدید ابتدای مرحله است.
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ب: مرحله توسعه گیاه 

از زمان پوشش گیاهی 10 درصد شــروع و تا پایان پوشش کامل ادامه می یابـــد. برای بســــیاری از گیاهان و 

درختان شروع مرحله گلدهی مصادف با زمان پوشش کامل می باشد.

ج: مرحله میانی رشد

از زمان برقراری پوشش کامل گیـاه(گلدهی)شــروع و تا زمان رسیدن محصـــــــول ادامــه می یابــد.ایــن 

مرحلــه طوالنی ترین مرحله رویش در گیاهان یك ساله و چند ساله می باشد، هم چنین میزان ضـریب گیاهی 

در این مرحله به بیشترین مقدار می رسد.

د: مرحله پایانی رشد

این مرحله از زمان رسیدن محصول (انتهای مرحله میانی) شروع و تا زمان برداشت محصول یا پالسیدگی کامل 

ادامه دارد.

برای برخی گیاهان چند ساله در اقلیــم بدون یخبندان، رشد گیاه ممكن است در سراسـر ســال ادامه یابــد به 

نحوی که انتهای مرحله پایانی رشد مصادف با تاریخ کشت گیاه در سال پیش شود.

راهكارهای پیشنهادی برای افزایش کارآیی مصرف آب بشرح زیر میباشند

1-1 - اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی

2-1- انتخاب ارقام پر محصول و با کارآیی مصرف آب باال و ترویج کشت آنها 

3-1- اصالح ژنتیكی گیاهان با استفاده از تكنیك های جدید (بیوتكنولوژی) و تولید ارقام با کارایی مصرف آب باال.

4-1- تحقیقات روی ارقام مقاوم به شوری یا خشكی به منظور دستیابی به این رقم ها.

5-1- بررسی و تحقیق درباره ی آرایش کاشت گیاهان زراعی مختلف

6-1- کاشت زود هنگام گیاهان به منظور فرار از خشكی و تنش

7-1- گسترش کشت ارقام با طول دوره ی رشد کوتاه و رشد اولیه ی سریع 

8-1- بررسی در مورد تعیین ابعاد مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبیاری

9-1- بررسی و تحقیق در مورد تراکم بوته ای مطلوب در واحد سطح 

10-1- افزایش راندمان آبیاری و یكپارچه سازی اراضی

عالوه بر راهكارهای مدیریت و مصـرف بهینه آب در مزارع و باغات که قبالً اشاره شد راهكارهای ذیل نیز پیشـنهاد 
می شود:

1 -  در کنار بهینه سازی روش های آبیاری و افزایش کارایـی مصــرف آب در اراضی زراعی از طریق 

موارد ذیل می توان به اهداف مورد نظر رسید:
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2 -  اصالح ساختار آبیاری سنتـی در مزراع و باغات از طریق:

1-2- تسریع در اجرای طرح های یكپارچه سازی

2-2- ترویج استفاده از روش های مناسب آبیاری

3-2- استفاده از آب برگشتی فاروها و نوارها 

4-2-  گسترش آموزش روش های مدرن و کارآمد آبیاری سطحی

5-2- استفاده از سیستم های آبیاری زیرزمینی و روش های آبیاری زیر سطحی با حذف تبخیر از خاك 

3 -  کاهش تبخیــر از سطح مزرعه از طریق:

1-3- ترویج و گسترش استفاده از مالچ طبیعی و مصنوعی 

2-3- استفاده از روش های به زراعی در جهت کاهش تبخیر، تعرق و ترویج آن

3-3- کاهش تبخیر مستقیم در زمان آبیاری و اجتناب از آبیاری در اواسط روز.

4 -  استفاده از روش های مناسب مدیریت آبیاری به منظور کاهش تلفات آب از طریق:

1-4- تحقیق، بررسی و ترویج کشت نشایی

2-4- ترویج و توسعه استفاده از روش های آبیاری تحت فشار در آبیاری های اولیه 

3-4- انجام اقدام های فنی کشت بذور جوانه دارشده و یا کشت بذور غنی شده که سریع رشد نمایند.

5 -  انجام کم آبیاری: کم آبیاری مصرف عامدانه و عالمانه  کمتر آب به منظور افزایش تولید است که 

در آن باید به نكات زیر توجه نمود:

1-5- انتخاب گیاه مناسب برای کم آبیاری (گیاهانی که دارای دوره ی رشد کوتاه، راندمان مصــــرف آب باال و 

مقاوم به خشكی هستند)

2-5- خاك مناسب برای کم آبیاری (خاك های دارای ظرفیت نگهداری باال) 

3-5- کیفیت آب آبیاری (کیفیت آب باید خوب باشد) 

4-5- عملیات زراعی (باید از روی منحنی تابع تولید، درآمد و هزینه تعیین شود) 

5-5- زمان آبیاری (با توجه به رفتار گیاه که حداقل تأثیرات منفی را بر رشد آن داشته باشد) 

6-5- روش های اعمال کم آبیاری (بستگی به کیفیت آب و خاك دارد) 

7-5- مصـــرف کود (به ویــژه کودهای پتاسیـم و روی نقش مهمی در تنظیـم روزنه ها و کاهش تعریق گیــاه 

دارنـــد 
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8 -  تعیین الگوی کشت بهینه

یكی از روش های مناسب مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی، تعیین الگوی کشـت مناسب می 

باشد؛ الگویی که با مصرف مقدار آب کمتر، ارزش اقتصادی بیشتری تولید کند. به همین منظور الزم است برخی 

محصوالت حذف یا سطح زیر کشـت آنها کاهش یابد و از طرف دیگر سطح زیر کشـت برخی از محصـوالت دیگر  

افزایش یافته و محصوالت جدیدی وارد الگوی کشت شود.

6 -  توسعه، ترویج و آموزش آبیاری و افزایش آگاهی زارعین

7 -  بهادادن به آب آبیاری بعنوان نهاده ای مهم در تولید 

9-  ایجاد تشــكل های مناسب بهره برداری از منابع آب و بهبود مدیریت مصــرف آب در بخش 

کشاورزی 

10-  ارتقای راندمان آبیاری در اراضی آبی کشاورزی 

11-  جلوگیــری از هدررفتــن ســـیالب با اســـتفاده از روش های مختــلف ماننــد احداث 

بنــدهای ذخیره ای و انحرافی

12 -  تغذیه مصنوعی آبخوان ها و پخش سیالب

13-  تدوین و اجرای طرح های مدیریت یكپارچه منابع آب در حوزه آبخیز به منظور ایجاد و ارتقای 

سطح هماهنگی بین طرح های توسـعه منابع آب، آبخیزداری در مناطق باالدسـت و احداث شـبكه 

های آبیاری و زهكشی در مناطق پایین دست.

14-  اعمال الگوی کشت متناسب با ظرفیت پایداری منابع آب

15- مبارزه با آفات و علفهای هرز

16- اصالح شرایط فیزیكی خاك و جلوگیری از فرسایش
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