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آبیاري قطره اي
به روش هاي گوناگونی از آبیاري تحت فشار که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در 
نزدیکی هر گیاه و توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب 

سیستم، آب این در واقع در .آبیاري قطره اي گفته می شودگرددشده اند، پخش می مستقر
در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطح 

و نیز محصولباعث افزایش عملکرد که ضمن صرفه جویی در مصرف آب خاك خیس شود
امکان استفاده از ،مزایاي آبیاري قطره ايیکی دیگر از.گرددکاهش رشد علف هاي هرز می 

در آب می باشد و براي رساندن این مواد غذایی به گیاه می توان از هکودهاي مایع یا حل شوند
.سیستم استفاده نموداین

در پنبهاي آبیاري قطره - 1شکل

تعرق و - هاي آبیاري در این است که بین تبخیربا سایر روشآبیاري قطره ايمهمترین تفاوت
برقرار توازنهساعت72تا 24مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی 

شود با توجه به محدود بودن میزان آب، بیشترین بهره وري از آب این امر باعث می. شودمی
اي ثابت هستند، خودکار کردن قطره/هاي آبیاري موضعیاز آنجا که سیستم. انجام پذیرد

قطره اي،هاي نسبتاً پیشرفته روش هاي زیاد و تکنیکهزینه. بسیاري از آنها آسان است
از معایب ) شوندها میکه سبب گرفتگی قطره چکان(ها و مواد جامد معلق در آبهاي ایران نمک

اي بوده و باعث شده که کشاورزان با دقت و تحقیقات بیشتري از این روش آبیاري آبیاري قطره
را مطرود بدانیم و در پی ايروش آبیاري قطرهشود کهاستفاده کنند؛ ولی این موارد دلیل نمی



٦

براي حل این مشکل و پایین آوردن هزینه هاي سیستم آبیاري قطره اي .باشیمرفع معایب آن 
.    رایج شده استنواري معمولی، آبیاري قطره اي 

چیست؟نواريقطره ايآبیاري 
بکار می از جمله پنبه که بیشتر براي کشت هاي ردیفی استآبیاري قطره ايیکی از روشهاي

براي رساندن قطره آب به پاي گیاه از نوار آبیاري قطره اي ،در این روش آبیاري قطره اي. رود
قطره چکان دار با لوله هاي نوعی از،نواريقطره ايآبیاري. استفاده می شود(tape)یا تیپ

سال 50حدود (میالدي 1960در دهه که اولین بار بودهآبیاري قطره ايتصمخجداره نازك
می باشد و پلی اتیلناز جنسنوار آبیاري .در ایاالت متحده آمریکا تولید شده است)قبل

لوله نوار تیپ بر خالف. است)متر1500یا 1200، 1000(معموالً هر کالف آن چند صد متر 
در واقع نوار تیپ داراي جنسی . سخت، به صورت تقریباً مسطح و بسیار نرم می باشدپلی اتیلن

نرم و انعطاف پذیر است که هنگام ورود آب به آن پر می شود و پس از پایان آبیاري، مجدداً 
ضخامت .کامالً انطاف پذیر استنوار آبیاريدر واقع. نوار تیپ به صورت مسطح در می آید

از تیپ هاي . میلی متر می باشد6/0تا 1/0دیواره نوار تیپ بسیار نازك است و معموالً بین 
براي آبیاري زیر .یاهان مختلف استفاده می شودضخیم تر معموالً براي آبیاري زیرسطحی گ

قطره هاي آب از طریق .سطحی عمیق، استفاده از لوله هاي قطره چکان دار توصیه می شود
. گرددتعبیه شده بر روي نوار آبیاري خارج می قطره چکانهاي

قطره ايکالف نوار آبیاري- 2شکل
:انواع نوارهاي آبیاري و کاربرد آنها

و گیاهان ) سطحی و زیرسطحی(نوارهاي آبیاري براي روش هاي مختلف آبیاري قطره اي 
تولید می مختلف، با تنوع بسیار زیادي از نظر ضخامت و فاصله بین قطره چکان ها یا درزها
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قطره به . و پالك دار تولید می شود)زیپی(به دو صورت درزدار آبیاري هاينوار. شوند
.روي نوار تیپ، پالك نیز می گویندچکانهاي

)سمت چپ(و پالك دار ) سمت راست(نوار آبیاري زیپی یا درزدار -3شکل 

نوار .آب ایجاد می شوددر نوع درزدار همزمان با ساخت نوار تیپ، روزنه هایی جهت خروج 
روي آن وجود ) زیپ مانند(تیپ آبیاري درزدار قطره چکان ندارد و به جاي آن مسیري زیگزاگ 

.دارد که فشار آب را گرفته و قطره آب از طریق درز موجود در نوار تیپ خارج می شود

محل ورود و خروج آب در نوار آبیاري درزدار-4شکل

اما در پالك دار، ابتدا قطره چکانها بصورت مجزا تولید شده و در زمان تولید نوار تیپ به آن 
.نوار آبیاري پالك دار داراي قطره چکان است. اضافه می شود

در نوار آبیاري پالك دارمحل ورود و خروج آب - 5شکل
. سانتیمتر می باشد60تا 10در آبیاري مختلف است و معموالً بین فاصله بین قطره چکان ها
، 10میکرون با فواصل آبدهی 150و 200با ضخامت نوار آبیارياما پرمصرف ترین نوع آنها

معموالً نوارهاي آبیاري ایرانی از نوع درزدار و نوار هاي آبیاري . سانتی متر می باشد30و 20
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مورد استفاده شامل آبیاري هاي انواع نوار .خارجی از نوع پالك دار می باشند
.می باشند، سانستریم، گلدن، واترفال و تیپ هاي ایرانی با کیفیتریپرویال دیورودریپ،

اجزاي سیستم آبیاري قطره اي نواري
منبع آب، پمپ، فیلتر سیکلون، فیلتر شن، تانک کود، مرکز کنترل، فیلتر توري، لوله اصلی، 

نوار آبیاريلوله آبرسانی،  

ایستگاه کنترل مرکزي آبیاري قطره اي-6شکل

ينوارآبیاري قطره ايطرز کار شبکه
آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد 

بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته شن در فیلتر وشودمیخارجی خیلی درشت آن ته نشین 
بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداري کود در آب این محلول از انتهاي . شودمی

یا آب پس از عبور از فیلترتوري . گردددیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می
سپس . کندز کنترل این مجموعه را هماهنگ میهاي توزیع کننده شده و مرکوارد لولهدیسکی 

از طریق روزنه ها یا قطره چکانهایی که روي نوار آبیاري نصب شده به پاي بوته منتقل می 
این لوله .باشدبه سادگی و به سرعت نصب می گردد و از کارایی باالیی برخوردار می نوار. شود

، یک نوار آبیاريبه گونه اي طراحی شده است که روزنه هاي ورودي آب، لوله زیگزاکی کناري، 
آب از روزنه هاي ورودي آب به داخل لوله زیگزاکی که براي . واحد منسجم را تشکیل می دهند

ه این روزنه ها خود ب. پایین آوردن فشار خروجی آب پیش بینی شده است هدایت می شود
صورت یک صافی عمل کرده و از ورود ذرات معلق احتمالی موجود در آب به مجراي زیگزاك 
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یعنی در عمل هر قطره چکان بطور جداگانه داراي یک فیلتر و یک . جلوگیري می نماید
بوده که به صورت مستقل عمل کرده و در فشار مشخص دبی شارفمجراي پایین آورنده 

.خروجی آن ثابت می باشد

نماي کلی یک سیستم آبیاري قطره اي- 7شکل

:نواريايقطره آبیاري مزایاي
ارزانترین سیستم آبیاري قطره اي براي گیاهان ردیفی - 1
جویی در مصرف آب، کود، سموم و انرژيصرفه - 2
کاهش هزینه ها، فرسایش خاك، ضایعات محصول و نمک به هنگام شوري آب و در نهایت - 3

اقتصادي بودن تولید
کنترل دقیق رطوبت عمومی مزرعه و میزان مصرف آب، کود و سموم- 4
قیمت مناسب، نصب و جمع آوري سریع و آسان- 5
کنواخت و افزایش عملکرد و کیفیت محصولرشد و رسیدن ی-6
مدیریت دقیق شوري آب و خاك- 7
بهبود کیفیت و تهویه خاك و عدم ایجاد سله و روان آب- 8
استفاده بهینه از سطح زیر کشت-9

) متر10تا 3دامنه فشاري بین (استفاده با فشار بسیار پائین -10
) بدون استفاده از پمپ(قابلیت کاربرد براي سیستم هاي کم فشار ثقلی -11
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عدم رسوب گیري به دلیل طراحی ویژه روزنه هاي ورودي آب و کانال زیگزاك -12
هدایت کننده

نواريقطره ايآبیاري معایب 
هزینه اولیه زیاد - 1
نیاز به آموزش براي استفاده از سیستم- 2
هزینه سالیانه- 3
توسط جوندگاناحتمال جویدگی اتصاالت- 4
گرفتگی قطره چکان- 5

نواريقطره ايآبیاريموارد کاربرد 
...و چغندر، نیشکر، ذرت ، پنبه، آفتابگردان، سویا، کلزا : گیاهان صنعتی- 1
...زمینی، پیاز، غالت و جات، سبزیجات، سیبجالیزي، صیفی: مزارع- 2
...کاري و تان، چاي، جنگلکاري، نهالسمیوه، مرکبات، تاک: باغات- 3
)   کشت بدون خاك(معمولی و هیدروپونیک : گلخانه- 4
...مزارع گل، فضاي سبز و : گلکاري- 5

نصب نوارهاي آبیاريروش هاي
زیرا عدم . یکی از حساسترین و مهمترین بخش هاي آبیاري می باشندنوارهاي آبیاري تیپ 

کارکرد درست این محصوالت باعث وارد آمدن خسارات فراوانی به گیاهان و کشاورزان می 
. نگهداري، حمل و نقل، انبارداري و نصب و محافظت از این نوارها بسیار مهم می باشد. شود

نافظ خروجی آبشان نسبت به فشارها و تنشهاي این نوارها به خاطر ضخامت و قطر کم م
محیطی همچون کشیدگی در موقع حمل و یا نصب، اشیا برنده و نور آفتاب بسیار حساس می 

.باشند
در هر حال نباید تحت . نصب نوارهاي آبیاري به دو روش دستی و مکانیزه امکان پذیر می باشد

به همین خاطر . نیروي کشش پهن شودهیچ شرایطی نوار بر روي زمین کشیده شده و یا تحت
کالف نوار باید روي دستگاه ساده اي که محور آن از دو طرف در دو بلبرینگ قرار گرفته و به 

از نصب قرقره در . راحتی می چرخد، قرار گیرد و توسط دست یا بصورت مکانیزه نصب گردد
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زیرا این کار باعث . شودکنار مزرعه و کشیدن نوار توسط کارگر در طول مزرعه جدا خودداري
.خراشیدگی و کاهش عمر نوار می گردد

در صورت نصب نوار به روش مکانیزه الزاما باید از سیستم هاي استاندارد پهن کردن نوار 
شامل محل (بطوري که در تمام مسیر لوله هدایت نوار از کالف تا روي زمین . استفاده شود

هیچگونه تماس با سطوح تیز، برنده و ساینده که ) لولهورود و خروج نوار از لوله و سطح داخلی
قبل از نصب نوار به لوله، خطوط اصلی . موجب پارگی و آسیب نوار می شود، وجود نداشته باشد

.شستشو داده شودفرعیو نیمه اصلی و 

روش نصب نوار آبیاري قطره اي-8شکل 

نباید انجام دهیديکه در آبیاري قطره اي نوارهاییکار
.از آبهاي خیلی سخت و شور استفاده نکنید- 1
.مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب باشید- 2
).بصورت شکستگی(زاویه دارنوار بصورت مستقیم نصب شود نه - 3
در این گونه اراضی نوار در جهت . درصد نصب نکنید2نوار تیپ را بر روي شیبهاي باالي - 4

.شیب نصب شودعمود بر
.نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید- 5
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زمانی براي شستشو در نظر . در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید-6
.بگیرید

اتمسفر 1اتمسفر و حداکثر فشار کاري 4/0حداقل فشار کاري . مواظب فشار آب باشید- 7
.براي نوار آبیاري تیپ می باشد

.از زیر خاك خشک جمع نکنیدکرده و نوار تیپ را در پایان فصل کشت به حال خود رها ن- 8

:پیشنهادات
و در موقع حمل و نقل و عملیات نصب از خراشیدگی و پیچ خوردگی نوار جلوگیري کنید- 1

.بستر کشت عاري از هر گونه شی برنده و نوك تیز باشد
.زراعی می باشدمدت مصرف این محصول یک دوره کشت - 2
.ستمتر ا10تا 8درجه سانتیگراد بین 25فشار مناسب و ایده ال در این نوارها در دماي - 3

.توجه داشته باشید هرگز فشار درون نوار نبایستی از یک اتمسفر تجاوز کند
. را دارند) سانتیمتر15الی 5عمق (نوارهاي آبیاري قابلیت نصب در سطح و در زیر خاك - 4

در .به جهت حفاظت بهتر، توصیه می شود که نوارهاي آبیاري زیر خاك نصب گرددولی
صورتی که امکان بارش برف و تگرگ در فصل کشت وجود داشته باشد، از پهن کردن نوار بر 

.روي خاك اجتناب شود
.روي نوارها را با خاك بپوشانید تا تابش مستقیم نور خورشید باعث افزایش دماي آن نگردد- 5
لیتر در ساعت 2الی 5/1اتمسفر بطور متوسط 1فشار آب دهی اسمی منافذ این نوارها با-6

به منظور جلوگیري از انسداد منافذ مذکور و کاهش آبدهی الزم است،حتما از . می باشد
.ودشاستفاده 150مش فیلترهایی با

نوارهاي آبیاري با استفاده از در مناطقی که سرعت باد موجب جابجایی نوار می گردد، باید - 7
میخ پالستیکی در فاصله هاي مناسب تثبیت گردند و در جایی که سرعت باد طوري است که 

سانتی متري زیر 10تا 5امکان تثبیت با میخ پالستیکی وجود ندارد، باید نوار را در عمق 
.خاك نصب کرد

.جوندگان و حشرات در امان باشنددر طول مدت نگهداري در انبار، نوارها باید از گزند - 8


